Akcja maseczka
czytaj str. 16

w kwietniu
01.04. – w związku z sytuacją epidemiczną, spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wprowadzono kolejne ograniczenia i zakazy. Zamknięto parki, bulwary i
plaże. Zdecydowano, że w sklepach może przebywać, co najwyżej trzy
razy tyle osób, ile jest kas, a między godz. 10.00 a 12.00 ze sklepów
mogą korzystać wyłącznie seniorzy. Rząd wprowadził też nowe zasady
kwarantanny i wymogi sanitarne na stanowiskach pracy.
02.04. – Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku poinformował
o ograniczeniach, które wprowadzono na przeprawach promowych.
Wprowadził je Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w związku z obowiązującym na całym obszarze RP stanem epidemicznym.
Aby zachować bezpieczeństwo osób korzystających z przepraw
promowych oraz obsługi promów, wprowadzono ograniczenia w
kursowaniu przepraw promowych na rzece Odrze polegające na
zmniejszeniu ilości przeprawianych jednorazowo pojazdów do 3
zaparkowanych w osi pokładu. Wprowadzone ograniczenia mają
obowiązywać do czasu odwołania stanu epidemicznego na terenie RP.
03-04.04. - wykonano opryski na kanale Zimny Potok w obrębie
miejscowości Czerwieńsk, Nietków i Laski w celu ograniczenia
populacji meszek. Oprysk do wody wykonano na odcinku 9 km. W
połowie marca, przeprowadzono w Gminie Czerwieńsk monitoring
meszek w celu oceny stanu populacji Simuliidae i ustalenia strategii
ograniczenia ich ilości w bieżącym roku. Monitoring przeprowadzono
na wybranych stanowiskach w wodach płynących tj.: na Odrze, dolnym
odcinku Kanału Gryżynowego, w rowie z Jeziora Kościelnego, na Gryżynce, na Kanale Północnym – odcinek do Jeziora Jelito, na Kanale Południowym – odcinek do jeziora Cisek Mały, w rowie Janinka – dopływ
do Kanału Głównego, na kanale Ołobok, Stara Odra, kanale Zimny
Potok, dolnym odcinku Kanału Kolejowego, niezmodernizowanym
fragmencie kanału Łącza, na kanale Młynówka z dopływami oraz w
rowach Myszka, Gęśnik i na kanale Strużyna. Z uwagi na bardzo łagodną zimę, w bieżącym roku nastąpił znacznie szybszy rozwój roślinności
w toni wodnej, stanowiącej podłoże dla rozwijających się larw meszek.
Podczas prowadzonych badań, we wszystkich monitorowanych
wodach odnotowano formy wodne meszek, w tym głównie larwy
w II i III stadium rozwojowym. Szczególnie wysokie zagęszczenie
tych larw zaobserwowano w wodach Zimnego Potoku. Było to niejednokrotnie od 4150 do 18230 osobników na jednostce powierzchni dna.
Najliczniej larwy wystąpiły na odcinku od Dobrzęcina do Lasek.
Ich obecność stwierdzono na roślinach i zanurzonych kamieniach
wzmacniających brzegi cieku. Spośród badanych wód najmniejszą
liczbę larw (od 26 do 85 osobników) stwierdzono w rowie Myszka,
Gęśnik i w Złotym Potoku.
06.04. – odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Zespołowi przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
07.04. - żołnierze z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku wzięli udział w operacji pod kryptonimem „cargo”
tj. transferze środków medycznych z lotniska im. Fryderyka Chopina
w Warszawie do magazynów w Babimoście i Zielonej Górze. Były to
materiały zakupione w Chinach przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem dla lubuskich szpitali.
07.04. - w wodach Zimnego Potoku przeprowadzono kontrolny
monitoring stanu populacji meszek, po przeprowadzonych wcześniej
opryskach. Prowadząca badania, dr Agata Piekarska stwierdziła, że
oprysk do wody, skutecznie zniwelował wysokie zagęszczenie larw
meszek w tym cieku wodnym.
10.04. – odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Podczas posiedzenia podjęto decyzję o sfinansowaniu
ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, zakupu
maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców
Gminy. Sprzęt ochrony osobistej zakupiono również dla gminnych
jednostek OSP.
10.04. – Burmistrz Piotr Iwanus poinformował mieszkańców Gminy,
że w związku z zaistniałą sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem
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się koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców,
aż do odwołania nie będą funkcjonowały Mobilne Punkty Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Czerwieńsku i Nietkowicach.
16.04. – na terenie całego Kraju wprowadzono nakaz zasłaniania
ust i nosa. Przepisy te będą obowiązywały aż do odwołania.
16.04. – rozpoczęła się dystrybucja maseczek ochronnych zakupionych przez Gminę. Do każdego gospodarstwa domowego dostarczono 2 szt. maseczek. Zostały one przekazane mieszkańcom za
pośrednictwem sołtysów oraz strażaków z OSP. Łącznie było to 5560
maseczek.
16.04. – w akcję rozdawania maseczek mieszkańcom Gminy
włączyli się wolontariusze skupieni wokół Czerwieńskiego Sztabu WOŚP, którego pracą kieruje Dominik Brzezicki. Wspólnie
z OSP Czerwieńsk oraz z Maseczki Zielona Góra, Widzialna Ręka
Czerwieńsk i Widzialna Ręka Zielona Góra, rozdali oni na terenie
Czerwieńska, Wysokiego, Dobrzęcina, Nietkowa, Lasek, Płotów,
Zagórza, Sudołu, Leśniowa Wlk. i Leśniowa Małego ok. 4000 masek.
Zostały one uszyte przez wolontariuszy, mieszkańców naszej Gminy.
20.04. – żołnierze z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku, po raz drugi, wzięli udział w operacji pod kryptonimem „cargo”. Tym razem zakupiony w Chinach sprzęt został
przewieziony z lotniska w Warszawie do sali kolumnowej Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze, która posłużyła za tymczasowy
magazyn.
29.04. – odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Po
raz pierwszy w historii samorządu, radni obradowali z zachowaniem
zaostrzonych norm sanitarnych. Posiedzenie Rady odbyło się bez
udziału publiczności z ograniczoną do niezbędnego minimum liczba
uczestników. Podczas sesji radni wysłuchali informacji Burmistrza
Czerwieńska o działalności w zakresie COVID-19 na terenie gminy oraz podjęli następujące uchwały: w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu; w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020; w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie
na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum
Ogólnokształcącym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Czerwieńsku; w
sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Czerwieńsku; w sprawie
stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w obrębie wsi Zagórze, gmina Czerwieńsk nie
narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk; w sprawie
podtrzymania poprzedniego stanowiska dotyczącego rozpatrzenia
skargi na opieszałość Gminy Czerwieńsk w przywróceniu do ogólnego
użytku drogi gminnej we wsi Wysokie.
29.04. – pracownicy żłobka w Czerwieńsku uszyli 160 maseczek.
Wszystkie zostały przekazane na ręce Burmistrza Czerwieńska, który
zapowiedział, że będą one rozdawane mieszkańcom naszej gminy.
29.04. – nieznani sprawcy wysadzili bankomat znajdujący się na
ścianie sklepu spożywczego przy ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku. Złodzieje zabrali ze sobą kasety z pieniędzmi i zbiegli z miejsca
zdarzenia. Siła wybuchu była tak duża, że sklep praktycznie został
zniszczony. Jeszcze tego samego dnia ruszyła społeczna zbiórka
na rzecz poszkodowanych właścicieli sklepu. Wielu mieszkańców
Czerwieńska, bezinteresownie, pomogło też właścicielom zabezpieczyć
sklep i uporządkować go po wybuchu.
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Dzień Flagi Narodowej

oraz Święto Konstytucji 3 Maja
Szanowni Mieszkańcy Czerwieńska
W pierwszych dniach maja przez
ostatnie 20 lat obchodziliśmy wspólnie na
czerwieńskim rynku Dzień Flagi Narodowej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczynała Msza św. w kościele parafialnym w Czerwieńsku, następnie
przy Pomniku Pamięci w Czerwieńsku
odbywały się gminne obchody tych świąt
połączone z oprawą wojskową. Mieliśmy
sposobność złożyć wiązanki kwiatów, by
oddawać cześć wszystkim mieszkańcom
naszej gminy za ich dokonania na rzecz
naszej lokalnej społeczności oraz okazywać szacunek, pamięć i wdzięczność
bohaterom polskiej historii, zasłużonym
na rzecz naszej dużej Ojczyzny.
W tym roku, z powodu choroby koronawirusowej Covid-19, w trosce o zdrowie i życie nas wszystkich podjęliśmy
niespotykaną dotychczas ale tak bardzo
odpowiedzialną decyzję, by nie organizować gminnych uroczystości. Liczę
jednak, że tego dnia w naszych domach
oddamy tak jak potrafimy najlepiej hołd
tym wszystkim bohaterom, którzy w XVIII
wieku próbowali zapobiec upadkowi

naszego państwa, dla których najważniejszym symbolem była zawsze biało-czerwona flaga.
229 lat temu, dokładnie 3 maja 1791
roku, Polacy skupieni wokół obozu patriotycznego podjęli się próby ratowania upadającej Ojczyzny. Uchwalili dokument,
który przeszedł do historii pod nazwą
Konstytucji 3 Maja. Ustawa Rządowa,
jak ją wówczas nazywano, miała stać
się fundamentem nowoczesnego państwa
i narodu. Niestety wrogowie okazali się
silniejsi, zasady zawarte w dokumencie
nie weszły w życie. Jednak dokument ten
stał się symbolem walki o lepsze państwo, lepszy naród i lepsze jutro. Dzisiaj
ta symbolika nabiera jeszcze większego
znaczenia.
W obliczu kryzysu, spowodowanego
rozprzestrzenianiem się koronawirusa, biało-czerwona flaga staje się z kolei bardzo
mocno świadkiem naszego przywiązania do
Ojczyzny, a zarazem znakiem naszej jedności,
szlachetności, wolności, niezależności i samorządności, często też symbolem zwycięstwa. Wierzę, że dzięki naszej odpowiedzialności uda nam się pokonać ten trudny czas.

2019 r.

RODZINIE I BLISKIM
zmarłego 12 maja 2020 r.
MARIANA SIEMASZKO
HONOROWEGO OBYWATELA GMINY CZERWIEŃSK
Wyrazy szczerego współczucia
składa
BURMISTRZ,
PRZEWODNICZĄCY RADY wraz z RADNYMI
oraz PRACOWNICY URZĘDU w CZERWIEŃSKU

10 lat temu nasz czerwieński pomnik
otrzymał nazwę „Pomnika Pamięci”.
U jego podstawy umieściliśmy napis,
który zaświadcza, że w pamięci pozostają stale wszyscy, którzy przez wieki
byli związani z naszą małą Ojczyzną.
Pamiętamy szczególnie o tych, którzy
swoje życie poświęcili dla rozwoju tej
naszej czerwieńskiej ziemi. 10 lat temu
pojawiły się także nowe tablice, które
nawiązują do uniwersalnych wartości
– Pamięci, Wolności, Prawdy i Dobra.
Chcemy, by zasady te były na wieki
kierunkowskazami w życiu każdego
człowieka i obywatela.
Chciałbym na te majowe święta życzyć
Państwu przede wszystkim zdrowia, bo ono
jest, jak pokazują nam doświadczenia innych krajów, niezwykle kruche i delikatne.
Życzę nadziei, bo dzięki niej możemy żyć,
planować i marzyć nawet w najtrudniejszych chwilach. Dziękuję wszystkim za
okazywaną sobie pomoc, życzliwość, za
troskę wobec drugiego człowieka. Tylko tak
zdamy ten prawdziwy egzamin dojrzałości
i obywatelskiej postawy. A przede wszystkim za św. bratem Albertem Chmielowskim
życzę tego, byśmy jeden dla drugiego byli
dobrzy jak chleb. Tak po prostu. Tak najszczerzej. Tak po ludzku.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

2020 r.

Naszym stałym korespondentom „U nas”
Beacie i Wojtkowi
składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ich Ojca i Dziadka
Mariana Siemaszko.
Nasze współczucie kierujemy również do rodziny i bliskich
Zmarłego.
Redakcja miesięcznika „U nas”
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Samorządność gminna

ma już 30 lat

W tle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, walki z koronawirusem, zamieszania z wyborami prezydenckimi, niepokoju nas wszystkich zarówno o stan
naszej gospodarki jak i niepewność co do przyszłości miejsc pracy ginie nam
trochę świadomość tego, że nasz odrodzony po czasach komuny samorząd istnieje
dokładnie 30 lat. Nie czas teraz na świętowanie tego jubileuszu, ale dla historii
warto przypomnieć choćby kilka najistotniejszych faktów tego trzydziestolecia.
Poprosiliśmy o taką refleksję Przewodniczącego Rady Miejskiej – Krzysztofa
Smorąga. Poniżej zamieszczamy jego refleksje na ten temat.
Wyniki częściowo wolnych wyborów
parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku
umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku. Na mocy tej ustawy 27 maja
1990 roku przeprowadzono wybory do
rad gmin. 27 maja 2020 roku – w cieniu
walki z koronawirusem – minie 30. rocznica tych wyborów. Były to pierwsze po
ponad półwieczu wolne wybory w Polsce,
które doprowadziły do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego.
W ten sposób został zakończony proces
odbudowy demokratycznego ustroju państwa, zaprojektowany w 1981 roku przez
wielki ruch społeczny „Solidarność”
w programie Samorządna Rzeczpospolita.
Dla samorządów 2020 rok, ze względu
na ograniczenia i walkę z COVID-19, jest
wielkim sprawdzianem skuteczności działań, ale także czasem podsumowań i dyskusji o kształcie realizowanych zadań,
finansów i kompetencji. Dokładnie 30 lat
temu obywatele po raz pierwszy w powojennej Polsce mogli wybrać, kto będzie
ich reprezentował w gminie. Pierwsze
wybory samorządowe to główny element
odzyskanej wolności. Te 30 lat samorządności to okres rozwoju całego kraju,
w tym oczywiście Gminy Czerwieńsk.
Zdecentralizowanie władzy i przekazanie
możliwości decydowania o losie wspólnoty samorządowej obywatelom to krok,
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który zdecydował o skoku cywilizacyjnym naszej ojczyzny. Nikt nie zaprzeczy,
że to właśnie samorządy – a zwłaszcza
samorząd gminny – sprawiły, że nasz kraj
rozkwitł. Patrząc na zachodzące zmiany
z perspektywy Gminy Czerwieńsk zauważyć trzeba, że był to znakomity impuls
do rozwoju w każdej dziedzinie życia
społecznego. Dzięki umiejętnej absorpcji
środków z Unii Europejskiej i rozważnym
gospodarowaniu posiadanymi zasobami
możemy obserwować wiele pozytywnych
zmian w naszej gminie. Samorząd gminny
stał się nieodzownym elementem funkcjonowania naszego państwa i trudno sobie
dziś wyobrazić by mogło go zabraknąć.
30-lecie samorządności to dobra okazja, żeby dokonać pewnych podsumowań,
ale też żeby przypomnieć osoby, które
przez te lata wzięły na swoje barki odpowiedzialność za naszą lokalną społeczność. Tak wygląda krótki rys historyczny
naszej gminnej samorządności.
Mamy rok 1990. Pierwsze wolne
wybory, przeprowadzone 27 maja, przyniosły zwycięstwo Komitetu Obywatelskiego. Przewodniczącym Rady Miejskiej
został Lechosław Lisiecki, a burmistrzem
Witold Bieżański. Rozpoczęła się ciężka,
codzienna praca nad tworzeniem i kształtowaniem naszej gminnej samorządności.
Kolejne wybory odbyły się 17 czerwca 1994 roku. Potwierdziły one przyjęty
kierunek zmian i rozwoju gminy. Zaan-

gażowanie i efekty działań w pierwszej
kadencji odrodzonego samorządu zostały
docenione przez wyborców. Przewodniczącym Rady po raz drugi zostaje Lechosław Lisiecki. Burmistrzem Czerwieńska
ponownie zostaje Witold Bieżański.
Wybory przeprowadzone 11 października 1998 roku były obarczone skutkami
powodzi 1000-lecia, która nawiedziła
gminę w lipcu 1997 roku. Był to swoisty
sprawdzian kompetencji i skuteczności
działań oraz trafności podejmowanych
decyzji zarówno przez władze centralne,
jak i przez władze samorządowe. Wyborczą decyzją mieszkańców było zwycięstwo komitetu wyborczego „Wyborcy
na rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk”.
Przewodniczącym Rady zostaje Tadeusz
Kopczyński, a burmistrzem Wiesław
Kwaśniewski.
Pod koniec kadencji, w roku 2002, następuje zmiana na stanowisku burmistrza.
Po rezygnacji złożonej przez Wiesława
Kwaśniewskiego Rada Miejska powierzyła obowiązki burmistrza Piotrowi Iwanusowi (pełni te obowiązki nieprzerwanie
od 7 marca 2002 roku).
Jesienią 2002 roku przeprowadzono
wybory samorządowe w zmienionej formule. Od tego roku burmistrza wybiera
bezpośrednio społeczeństwo, zmniejszono liczbę radnych i zlikwidowano zarząd
gminy. W wyniku wyborów Burmistrzem
Czerwieńska zostaje Piotr Iwanus,
a nowo wybrana Rada Miejska na swego przewodniczącego wybiera Leszka
Jędrasa.
Wy b o r y k o l e j n y c h – p i ą t e j
(12.11.2006r.), szóstej (21.11.2010r.)
i siódmej (16.11.2014r.) – kadencji samorządu to pasmo zwycięstw komitetu
wyborczego „Wyborcy na rzecz Gminy
i Miasta Czerwieńsk” i konsekwentna realizacja współpracy organu uchwałodawczego gminy z organem wykonawczym.
Przez te kadencje Burmistrzem Czerwieńska jest Piotr Iwanus, a Przewodniczącym Rady Miejskiej – Leszek Jędras.
Przyjęte kierunki rozwoju gminy zyskują
poparcie społeczne, realizowanych jest
wiele ważnych dla lokalnej społeczności

inwestycji, a dobre współdziałanie organów zapewnia dynamiczny rozwój Gminy Czerwieńsk.
Tak dochodzimy do ostatnich wyborów samorządowych,
które odbyły się 21.10.2018 roku, czyli wyborów na kadencję
2018-2023. Zdobyte doświadczenia doprowadziły do kolejnych
ustawowych zmian w funkcjonowaniu samorządu gminnego.
Jest to pierwsza kadencja 5-letnia. Wybory kolejny już raz wygrywa Burmistrz Piotr Iwanus, komitet wyborczy „Wyborcy
na rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk” zdobywa 13 mandatów
w 15-osobowej radzie, a Przewodniczącym Rady Miejskiej
zostaje Krzysztof Smorąg.
Skutecznie realizowana jest już trzecia Strategia Rozwoju
Gminy Czerwieńsk na lata 2018-2023, dopasowana do kadencji
samorządu oraz zasad dystrybucji środków UE.
30-lecie samorządności to okazja do podsumowań, ale też
odważnego spojrzenia w przyszłość. To doskonały moment, aby
pokazać, że państwo zdecentralizowane, z silnymi władzami
lokalnymi to gwarancja zarządzania zgodnego z oczekiwaniami
mieszkańców. Samorząd w Polsce naprawdę się sprawdził, choć
oczywiście są takie sfery jego działania, które wymagają korekty
lub poprawy. Nikt lepiej nie rozpoznaje potrzeb i oczekiwań niż
władza lokalna. Jednak ta wiedza musi mieć poparte finansami
możliwości realizacji. Zadania gminy – te własne i zlecone –
można realizować jedynie w takim zakresie na jaki jest nas stać.
To bardzo ważne w kontekście podejmowania nowych wyzwań.
Efektywność zarządzania gminą można mierzyć różnymi wskaźnikami – np. wielkością pozyskanych środków UE, wartościami
inwestycji, wskaźnikami zadłużenia, czy dochodem liczonym
na jednego mieszkańca. Można też dokonać analizy pokaźnej
liczby wyróżnień, jakie przez te lata otrzymała nasza gmina. To
jest jedynie statystyka, ale patrząc z różnych punktów widzenia
niepodważalny jest trwały, systematyczny postęp i dynamiczny
rozwój Gminy Czerwieńsk.
Wszyscy znamy powiedzenie, że w miarę jedzenia apetyt
rośnie. Przywołuję je tutaj, bo dobrze pasuje do opisu naszej
samorządowej codzienności. Oczekiwania mieszkańców rosną
z roku na rok. Wynika to z wielu różnych czynników – obserwujemy co się dzieje w innych gminach, jakie zadania realizowane
są w sąsiednich samorządach, itp. Każda ukończona inwestycja
gminna jest też impulsem do nowych pomysłów i nowych zadań.
Wszystkie one są skrzętnie notowane i porównywane z zapisami
Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk. Część z nich jest już tam
zapisana i można przystąpić do ich realizacji, inne muszą poczekać
na moment aktualizacji dokumentu strategicznego, bądź na jego
kolejną edycję. Wszystkie wyzwania, potrzeby i oczekiwania są
właśnie tam ujęte. Szczegóły finansowe i możliwości realizacji
rozpisywane są w budżecie gminy na kolejny rok. Ten mechanizm działania sprawdza się w realizacji zadań gminy. Trzeba
jednak pamiętać, że przez lata wszelkie zadania inwestycyjne
były możliwe do realizacji po zabezpieczeniu środków na bieżące
funkcjonowanie gminy – począwszy od szkół, poprzez opiekę spo-

łeczną, działalność kulturalną, sportową, działalność OSP, ochronę
środowiska, itd., aż po utrzymanie zieleni, czy dotacje na ochronę
lokalnych zabytków. To skomplikowany mechanizm naczyń połączonych. I choć wielu z nas dostrzega drobne niedoskonałości
w bieżącej realizacji zadań, to generalnie, z perspektywy 30 lat
działalności, możemy być dumni z osiągnięć oraz tempa rozwoju
naszej gminy. Wymagało to sporego wysiłku, doświadczenia,
odważnego podejmowania decyzji i zgodnego działania Burmistrza Czerwieńska z Radą Miejską. Ta współpraca nie była nigdy
i nie jest bezkrytycznym przyjmowaniem odgórnych rozwiązań
i decyzji. Zawsze jest czas na twórczą dyskusję, wymianę argumentów i szukanie najlepszych dla gminy rozwiązań, zwłaszcza
w odniesieniu do działań długofalowych i strategicznych. Podjęcie
ostatecznych decyzji poprzedza cały proces konsultacji i wymiany poglądów. Taki model zarządzania gminą na przestrzeni
ostatnich 30 lat w Gminie Czerwieńsk sprawdził się i przyniósł
zrównoważony rozwój naszej wspólnoty. Poszczególne kadencje
samorządu potwierdzają tą tezę.
W codziennej służbie samorządowej trzeba znaleźć czas na
to, aby obejrzeć się za siebie i popatrzeć na własne podwórko
z perspektywy wieloletnich zmian. Każda dziedzina życia społecznego, za którą odpowiada samorząd gminny, na przestrzeni
ostatnich 30 lat uległa pozytywnym zmianom. To nie podlega
dyskusji, a fakty jedynie potwierdzają. Jest to niewątpliwie
sukces naszej „samorządowej sztafety pokoleń” i dobrej, wieloletniej współpracy organu wykonawczego z organem uchwałodawczym gminy.
W odniesieniu do wszystkich kadencji samorządu dziękuję
radnym, burmistrzom – ze szczególnym wyróżnieniem wieloletniej pracy Piotra Iwanusa, pracownikom samorządowym
i jednostek organizacyjnych gminy, przewodniczącym jednostek
pomocniczych gminy i radom sołeckim za trud i wysiłek wniesiony w rozwój naszej małej ojczyzny – Gminy Czerwieńsk.
Dziękując wszystkim uczestnikom całego spektrum działalności
samorządowej wyrażam nadzieję, że nasza gmina – w obliczu
współczesnych zagrożeń i niebezpieczeństw – będzie się nadal
dynamicznie rozwijać zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców
i kierunkami wytyczonymi w strategii rozwoju. Nasza zmiana
samorządowej sztafety dokłada wszelkich starań, aby tak właśnie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg

Panu Piotrowi Paderewskiemu
wyrazy szczerego współczucia z powodu
śmierci TEŚCIA
składa
Zespół Malinki i Cantilena

Wyrazy współczucia dla kierownika muzycznego
Piotra Paderewskiego
oraz dla całej Rodziny
z powodu śmierci Teścia
składa
Grupa Artystyczno - Wokalna Sześciopak
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

CZY CZAS ULECZY NASZE RANY?
(…) Co mi, Panie, dasz
W ten niepewny czas?
Jakie słowa ukołyszą
Moją duszę, moją przyszłość
Na tę resztę lat? (…)
/Bajm/
Mijają kolejne tygodnie, w których
nic nie wydaje się naturalne. Szkoły
i przedszkola bez dzieci, ludzie bez
twarzy – w maseczkach, kina i teatry
z pustymi widowniami, domy bez gości,
place zabaw ciche, z huśtawkami poruszanymi przez wiatr. Dorosłym łatwiej
zrozumieć tę nienormalność, łatwiej
utrzymać reżimy wprowadzone podczas
epidemii, a co z dziećmi?
Każdego dnia mamy z nimi kontakt
– znowu nienaturalny – przez maila, telefon, czy inne media. Emocje, tak istotne
w rozwoju najmłodszych, przekazywane
są za pomocą popularnych e motek,
zdawkowych znaków wystukanych na
klawiaturze.
Jak bardzo dzieci potrzebują kontaktu ze sobą, pokazała zorganizowana
w naszej szkole międzynarodowa akcja
SOLIDARNI – DZIECI – DZIECIOM.
Wychowawcy klas I-III poprosili dzieciaki o włączenie się do niej poprzez
wykonanie prac plastycznych, które miały
wyrazić ich emocje. I jak zwykle, nie
zawiedliśmy się. Część prac pojawiła się
w oknach, ale większość dzieci wysyłała
do swoich kolegów i wychowawców –
powstał swoisty łańcuszek, wyrażający,
to, co kryją serduszka, co trudno ubrać
w słowa, ale łatwo narysować, nama-

6

nr 334 • 05.2020

U NAS

lować, wykleić. Uczniowie klasy IIIc
przesłali drogą elektroniczną swoje
prace do londyńskiego przedszkola
w dzielnicy East Finchley. Tą samą drogą przywędrowało podziękowanie od
małych Brytyjczyków. Przesłanie było
jedno – nieważne, gdzie mieszkamy, ile
mamy lat - łączy nas troska o przyszłość.
Jak będzie ona wyglądała? Czy wszystko
wróci do tego, co było? Rysunki wyrażały
solidarność z dziećmi. Miały pokazać
wiarę w lepsze jutro, bo przecież – po
burzy wychodzi słońce, pokazuje się
tęcza. 25 kwietnia br. niewielka grupa
(ze względów bezpieczeństwa) rodziców,
uczniów z panią Iwoną Mielczarek,
opowiedziała o idei akcji przed kamerą
TVP3 – Lubuskie Wiadomości.
Społeczność naszej szkoły pragnęła
również wyrazić słowa szacunku i uznania, dla LUDZI – BOHATERÓW czasu
koronawirusa. Lekarze, pielęgniarki,
ratownicy medyczni, strażacy, policjanci,
żołnierze, laboranci, personel pomocniczy
szpitali kierowcy, listonosze i kurierzy,
pracownicy sklepów, stacji paliw, służby
oczyszczania miasta i cała rzesza wolon-

tariuszy – każdego dnia wychodzą do
pracy, na służbę, dyżur- ze świadomością
tego, co im grozi. Chcieliśmy mocno zaakcentować nasz podziw i podziękować
tym ludziom. Na bramie naszej szkoły
zawisł duży baner, którego zdjęcie
rozesłaliśmy drogą elektroniczną, do
wszystkich znajomych, ale przede
wszystkim do adresatów słów zapisanych na banerze. Jak się okazało, dla
wielu był to promyk w tym mrocznym
czasie, dziękowali, pisali, że takie słowa
najbardziej dodają im skrzydeł. Dzisiaj
jeszcze raz, z całą mocą mówimy:
DZIĘKI WAM CZUJEMY SIĘ
BEZPIECZNIEJ!
JESTEŚCIE NASZĄ NADZIEJĄ
NA PIĘKNE JUTRO!
SZACUNEK, UZNANIE, PODZIW
– OD NAS – DLA WAS!
Beata Kaszewska

Brawo Wy!
Wszystkim nam ten koronawirus tak już zabełtał w głowach, że naprawdę trudno do
świadomości przebić się z jakąś inną informacją, która nie będzie nas dodatkowo
dołować, a przyniesie trochę nadziei. Na szczęście dzięki naszemu lokalnemu
forum mieszkańców na facebooku (Czerwieńsk – Dyskusyjne Forum Mieszkańców)
znalazłem informacje o działaniach, które naprawdę warto nie tylko odnotować,
ale i rozpropagować wśród mieszkańców jako przykład troski o nasze środowisko.
Oto niektórzy uczestnicy tego forum
zaczęli odnotowywać denerwujące ich
fakty bezmyślnego zaśmiecania naszych
pięknych terenów wokół miasta, których
mieszkańcy betonowych blokowisk
mogliby nam tylko pozazdrościć. Jak
wynika z zamieszczanych regularnie
postów i fotek na tym forum taki stan
środowiska naturalnego coraz większe
grono ludzi zaczyna naprawdę wkurzać.
Nie to jednak jest w tym najważniejsze.
Oto bowiem forumowicze nie poprzestali
jedynie na pokazywaniu dramatycznych
czasem obrazków dewastowania przyrody
i przykładów zwykłej ludzkiej głupoty.
Monika Jeznach pokazała fotkę dzikiego składowiska elementów karoserii
samochodowej opatrując ją następującym
wpisem: „Te śmieci leżą tam co najmniej od
wiosny zeszłego roku, po jakimś czasie wyglądało jakby ktoś jeszcze coś tam dowiózł,
skoro taką „super miejscówkę” znalazł.
Zdarzało nam się kilka razy na spacer tam
chodzić, ale właścicieli tych „kwiatków”
nie udało się spotkać:/ szukaliśmy jakiś
dokumentów, które mógłby zdradzić czyje
te, albo po marce auta ale nic to nie dało”
Marek Pradelski natomiast pokazał
kolejny kwiatek z następującym komentarzem: „Czerwieńsk zalew, świeży worek
założony, a obok parodia.”
Nie trzeba było długo czekać na reakcję. Tak problem postanowiła rozwiązać

inna forumowiczka - Lena Sukhomud
zamieszczając na forum taki post: „Dużo
czasu nie zajęło, Matvii ma 2 lata. Można?
Mnie się wydaje że tak, ręce zostały na
miejscu😄😄😄”
Na forum pojawiły się też inne przykłady. Zainteresowanych odsyłam na FB
Po tych prezentacjach ludzkiej niefrasobliwości w traktowaniu przyrody
i naszego środowiska pojawił się wpis
Ani Wawruch: „Witajcie😊
Skoro ostatnio tak często wracamy
do tematu śmieci, to może ruszymy w las
i trochę ogarniemy? Lawina już ruszyła
więc idźmy za ciosem. Niezbyt możemy
się grupować więc, zróbmy to osobno😊 
wyrzućmy śmieci z lasu! Niech spacery
staną się przyjemnością i niech las stanie
się lasem, pięknym, zielonym i czystym.
Proszę Was, wchodząc do lasu podnieście
butelkę lub weźcie ze sobą worek i zapełnijcie go śmieciami. Wrzućcie fotkę waszych
"zdobyczy". Oczywiście nie muszą być to
spektakularne zbiory, każdy gest się liczy,
każdy papierek po cukierku zabrany z lasu
ma znaczenie. Wrzucam zdjęcie naszego
skromnego worka i lasu w butelce, który nie
powinien powstać. Pokażmy, że nie mamy
gdzieś naszego małego miejsca na ziemi”.
Apel zadziałał i długo nie trzeba było
czekać, jak do p. Ani dołączyli inni, którzy
uznali, że nie ma co załamywać rąk i płakać
na rozlanym mlekiem tylko zakasać rękawy
i zrobić samemu porządek. Może to nie
skłoni tych, którzy zrobili wokół nas to
śmietnisko, ale przynajmniej pozostanie satysfakcja, że coś dobrego człowiek zrobi dla
siebie, dla innych, dla przyrody wreszcie.

Może z czasem wszyscy staniemy się
bardziej wyczuleni na porządek wokół
nas, na odpowiedzialność za swoje miejsce na ziemi, a tych bezmyślnych „śmieciarzy”, dla których posprzątanie po sobie
przekracza ich możliwości, spotykać
będzie coraz częściej nasz obywatelski
ostracyzm. Może z czasem zrozumieją…
przynajmniej trzeba mieć nadzieję.
Myślę, że najlepszą puentą tego artykułu będzie wpis na forum Michała
Fiksa z 9 maja br: „Witam. W ostatnim
czasie, na tej grupie jest dużo postów
o sprzątaniu Czerwieńska. Chciał bym
podziękować wielu wspaniałym mieszkańcom, którzy zapoczątkowali tą wspaniałą
akcję, oraz tym, którzy ja kontynuują :)
Ania Wawruch, Małgorzata Palonek,
Michał Marysiuk, #Marta_Marysiuk inni.
(Jeżeli zapomniałem dopisać - przepraszam). Dziękuję, również tym, którzy kontynuują akcję sprzątania naszego miasta
- Krzysztof Rutkowski i inni. Szczególne
brawa należą się dla małego dwulatka
i jego mamy. Chłopczyk, który wzorową
postawą pokazuje, że każdy, który śmieci
i zaśmieca nasze miasto, powinien spalić
się ze wstydu! Wielkie brawa 👏”
Pozostaje mi się tylko podpisać pod
podziękowaniami Michała.
Brawo Wy!
Andrzej Sibilski

nr 334 • 05.2020

U NAS

7

Droga ks. Ignacego Zonia do Czerwieńska
Losy kapłana Ignacego Zonia, mimo licznych mniej lub bardziej obszernych przyczynków na jego temat, nie są dobrze znane, szczególnie, w kontekście historii
parafii Czerwieńsk. Stan ten wynika z propagowanego w środowisku naukowym
pochopnego, choć w dobrej wierze prezentowanego przekonania, że dokumentacja
cywilnej polskiej policji politycznej, w postaci Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
(UBP), związana z tym duchownym uległa w całości zniszczeniu.
Rzeczywiście spora część z niej została unicestwiona w Fabryce Tektury
w Krępie w powiecie zielonogórskim.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczność jej
stosunkowo obszerne fragmenty się
zachowały. Możliwe, że dzięki zmianie
błędnie zapisanej formie nazwiska bohatera tego tekstu przeoczono ich istnienie
w procesie brakowania tych źródeł.
Dzięki temu można pokusić się spróbować odpowiedzieć na pytanie: w jakich
okolicznościach i dlaczego ks. Zoń trafił
z posługą duszpasterską do osady wiejskiej Czerwieńsk?
Pod koniec drugiej wojny światowej
ks. Zoń, jako były partyzancki kapelan
(ps. „Góral”) III Zgrupowania Armii
Krajowej, w obawie przed aresztowaniem
przez niemieckiego okupanta ukrywał się
poza swoją parafią w Dobrkowie koło Pilzna m.in. w Siemiechowie w pobliżu Zakliczyna na strychu jednego z budynków.
Posługiwał się przybranym nazwiskiem
– „Kędzior”. Stan ten trwał od sierpnia
1944 do lutego 1945 r. 24 marca 1945 r.
został wikariuszem w Radłowie, a od 1
maja tr. w Moszczenicy w powiecie gorlickim, po czym oficjalnie na podstawie
dekretu z 18 grudnia tr. ustanowiono go
administratorem (wikariusz substytut)
z prawami i obowiązkami proboszcza
w Kochanowie. W Radłowie spotkał, znanego z wcześniejszego pobytu duszpasterskiego w Tropiu koło Rożnowa, kierownika Inspektoratu Tarnowskiego Brygady
Wywiadowczej kryptonim „Hetman”
Pawła Wieczorka, używającego konspiracyjnego nazwiska „Paweł Lewandowski”, ps. „Wiktor”, „Dar”, „Paweł”,
który zaproponował mu zaangażowanie
się w działalność wywiadowczą. Zgodził
się na tę aktywność w szeregach antykomunistycznego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość” (WiN). Miał on bowiem
na uwadze dobro Kościoła katolickiego,
które w przypadku zmiany proradzieckich
rządzących w powojennym kraju miało
objawiać się w zaistnieniu korzystnych
warunków do krzewienia religii rzymskokatolickiej w społeczeństwie polskim.
W tej sytuacji złożył przysięgę i obrał
ponownie niedawny akowski pseudonim
„Góral”. W marcu lub kwietniu 1945 r.,
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podczas konspiracyjnego spotkania w pokoju nad sklepem dziecięcym w Brzesku,
duchowny w obecności wspomnianego
Wieczorka i Józefa Ciastonia, posługującego się również personaliami
konspiracyjnymi „Zygmunt Kowalski”,
ps. „Rolnik”, „Zbych” zobowiązał się,
mając na uwadze zwłaszcza bliską mu Limanową, do poszerzenia wpływów WiN

Ks. Ignacy Zoń
(zbiory Przemysława Góralczyka)

w południowych powiatach województwa
krakowskiego. W tym celu przystąpił do
pozyskiwania nowych członków. Jednym
z najważniejszym z nich był przedwojenny kolega szkolny ks. Zonia pocztowiec
Zygmunt Papież, któremu pseudonim
„Dzwon” nadał sam duchowny. Został
on kierownikiem limanowskiego Obwodu
Brygad Wywiadowczych WiN. Z obawy
przed radykalizacją znanych mu członków WiN opowiadających się coraz częściej za antykomunistycznymi zbrojnymi
przedsięwzięciami, niedopuszczeniem

do tajników pracy wywiadowczej ze
strony wzmiankowanego Wieczorka oraz
zarzutami ze strony rodziny dawnego
proboszcza z Dobrkowa ks. Franciszka
Pajdo, że nie udało mu się uratować go
przed niemieckimi oprawcami, wystarał
się u kościelnych zwierzchników o przeniesienie z Radłowa do Moszczenicy. Tym
samym jego konspiracyjna działalność
uległa ograniczeniu, bowiem sprowadzała
się do złożenia w Siemiechowie dwóch
meldunków na temat krytycznych opinii
ludności o ówczesnych przemianach
ustrojowo-gospodarczych. Trzeci z nich
został latem 1945 r. zniszczony przez
ks. Zonia, kiedy został ostrzeżony przez
nieznane mu dwie osoby przed dalszą
tego rodzaju formą współpracy w zarzuconej przez niego ostatecznie aktywności
w wiadomej organizacji.
Do kolejnej przestrogi doszło na
początku grudnia tr., bowiem dotarł do
niego młody człowiek z wiadomością
od więzionego wcześniej przez władze
kapłana Mikołaja Kołacza, że grozi
mu aresztowanie. W obliczu zaistniałego zagrożenia udał się do dziekana
gorlickiego ks. Kazimierza Litwina
z prośbą o celebret, czyli dokument upoważniający duchownego do odprawiania
mszy św. poza własną diecezją. Ten, poinformowany o kłopotliwym położeniu
ks. Zonia, spełnił jego prośbę. Tym samym interesujący nas duszpasterz udał
się na Ziemie Zachodnie i Północe bez
wiedzy swego proboszcza ks. Władysława Trytka. Co ciekawe, przejeżdżając
przez Limanową dojrzał z okna wagonu
kolejowego wymienionego Papieża,
którego zdążył poinformować dlaczego
ucieka. W połowie grudnia tr. trafił do
swego najmłodszego brata Kazimierza
Zonia mieszkającego w Rybojadach
w powiecie zielonogórskim, po czym
udał się do apostolskiego administratora
ks. dr. Edmunda Nowickiego w Gorzowie Wlkp. Tam poinformował hierarchę,
że chciałby pozostać na tym terenie.
Administrator, zgodnie z danym mu
słowem, wystarał się u tarnowskiego wikariusza kapitulnego Stanisława Bulandy
o pozyskanie ostatecznie tego kapłana,
choć pierwotnie istniał niezrealizowany
zamysł, aby skierować ks. Zonia do
Lubięcina. Ostatecznie dziekan dekanatu zielonogórskiego ks. Kazimierz
Michalski, do którego trafił on po 20
grudnia 1945 r. skierował go do Czerwieńska. Nominację podpisaną przez
ks. Nowickiego oraz jego kanclerza ks.

Jana Zarębę otrzymał w styczniu 1946
r. Po erygowaniu parafii dekretem z 12
marca 1946 r. został administratorem
(wikariusz ekonom) w Czerwieńsku,
z obsługą Leśniowa Wielkiego. Za zgodą
bp. Jana Piotra Stepy 2 czerwca 1951 r.
został ekskardynowany czyli wyłączony
z diecezji tarnowskiej i inkardynowany,
tj. włączony do gorzowskiej administracji apostolskiej.
Mimo ucieczki tragiczny los ks.
Zonia był przesądzony. Powiatowy
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
w Limanowej ujął bowiem 15 sierpnia
1946 r. Papieża wraz z bogatym archiwum WiN, dzięki czemu od początku
doskonale orientowano się w konspiracyjnej działalności kapłana. Odsunięte
w czasie jego uwięzienie i skazanie
6 marca 1954 r. przez Wojskowy Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze na karę
ośmiu lat odosobnienia, którą odbywał
w Więzieniu nr 1 we Wrocławiu wynikało m.in. z rachub Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Zielonej Górze, który bezskutecznie
usiłował uczynić z niego konfidenta
o pseudonimie „Prawda”. Zadaniem
jego miało być donoszenie na własnych
parafian, zielonogórskich duchownych
i gorzowskich przełożonych. Ks. Zoń nie
dał się jednak usidlić funkcjonariuszom
UBP, bowiem ustrzegł się projektowanej
dla niego niesławnej roli informatora.
To, co nie udało się przedstawicielom
aparatu represji. dokończyli skutecznie
liczni, w tym, o zgrozo, nawet najmłodsi,
mieszkańcy Czerwieńska i okolicznych
wsi. Ochoczo, nierzadko kierując się
niezwykle niskimi pobudkami natury
materialnej bądź niesłychaną zawiścią
zawiedli dzięki donosom, zeznaniom,
a czasem wręcz wyzwiskom, własnego
kapłana przed oblicze karykaturalnego
wymiaru sprawiedliwości w postaci stalinowskiego sądu. Za swoisty paradoks należy uznać, że w miejscowości, w której
ks. Zoń został najbardziej skrzywdzony
w swoim życiu, skądinąd w dobrej wierze, uczyniono go honorowym obywatelem. Nieadekwatne to zadośćuczynienie
zważywszy na gehennę, którą przeżył
w parafii Czerwieńsk ten zasłużony dla
kraju kapłan, a także, w przeciwieństwie
do własnych wiernych – prawdziwy
patriota.
Daniel Koteluk
Tekst powstał na podstawie źródeł
przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie i Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, a także dzięki godnej podkreślenia

Po raz pierwszy przyszło mi pisać
o tym, co dzieje się w przedszkolu,
w sytuacji, kiedy jest ono zamknięte…
puste… ciche i głuche. Słowa, które nijak
się mają do opisu miejsca, gdzie na co
dzień pełno jest gwaru, śmiechu i radości. Świat, którym mogliśmy się cieszyć
i korzystać z jego uroków nagle, z dnia
na dzień został nam odebrany, zamknięty,
niedostępny. Jak odnaleźć się w tej nowej
dla wszystkich sytuacji, nowej i zagrażającej naszemu bezpieczeństwu, poczuciu
wolności i decyzyjności o swoim życiu.
Nie będę jednak snuć tu rozważań na ten
temat, lecz skupię się na naszej pracy
w tych wyjątkowych czasach.
Bardzo trudno wytłumaczyć kilkuletniemu dziecku, że nie może pójść do
przedszkola, spotkać się z ulubionym
kolegą, czy wyjść na plac zabaw, kiedy
piękna słoneczna pogoda wręcz prosi
o wyjście z domu. Jak wytłumaczyć, że
nie może odwiedzić ukochanej babci
i dziadka, cioci czy wujka. Jak ukoić jego
tęsknotę za tatą, który wracając z pracy
za granicą musi odbyć jeszcze kwarantannę? Jak za pomocą telefonu czy laptopa przekazać to wszystko, co wymaga
bardzo często bezpośredniego kontaktu?
Wszyscy mamy świadomość, że nic nie
zastąpi wartości tej codziennej bliskości,
dotyku, spojrzenia… a ta nowa rzeczywistość wymusiła na nas zmianę naszych
nawyków i przyzwyczajeń. Musieliśmy
także odnaleźć w sobie, to co gdzieś nam
umknęło – wyciszenie, cierpliwość, spokój i zupełnie inne tempo życia.

pomocy Państwa: Jacka Gębickiego, dr
Przemysława Góralczyka, Krzysztofa
Mazura z Punktu Zamiejscowego w Zielonej Górze IPN Oddział w Poznaniu,
Marka Mizery i Małgorzaty Świątek
z Referatu Udostępniania Oddziałowego
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
w Poznaniu. Wykorzystano również na
potrzeby tego artykułu następujące publikacje: W. Frazik, F. Musiał, Aparat
represji wobec tarnowskich struktur
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,

Konieczność podjęcia zdalnego
nauczania z tak małymi dziećmi to nie
lada wyzwanie. Trzeba tu oddać, że
gdyby nie otwartość i przychylność rodziców na współpracę nic byśmy tu nie
zdziałały. Od samego początku staramy
się, aby wysyłane propozycje zabaw
czy zajęć były podawane w bardzo jasnej, dostępnej formie. Zdecydowana
większość rodziców podejmuje trud
i realizuje z dziećmi nasze pomysły.
Zdarza się i tak, że sami rodzice podsuwają nam swoje, bardzo ciekawe
rozwiązania różnej aktywności dziecka,
za co bardzo dziękujemy. Dzieci tęsknią za przedszkolem, swoimi paniami,
kolegami i koleżankami, za swoją salą
i zabawami, w które można się bawić
tylko w większej grupie dzieci. Żeby
choć troszkę zmniejszyć ten wszechogarniający dyskomfort nauczyciele
podejmują każdego dnia bardzo różne
metody i formy współpracy – nagrywają
bajki czytane przez siebie, krótkie filmiki instruktażowe, prezentacje, zdjęcia
proponowanych działań… a reszta jest
już w rękach rodzica, który to przekaże
swojemu dziecku, pobawi się z nim tak
jak pani w przedszkolu – po prostu spędzi
aktywnie z nim czas.
Z tego miejsca chciałabym bardzo
podziękować wszystkim rodzicom, którzy
tak licznie zareagowali na naszą prośbę
i włączyli się w ogólnopolskie badania na
temat „Przedszkole w sytuacji kryzysowej
– zagrożenia koronawirusem”, wypełniając anonimowe ankiety. Treści, które
przekazali rodzice świadczą o ich odpowiedzialności i zrozumieniu, a także o ich
dużym zaangażowaniu w proces zdalnego
nauczania. W tych nowych i trudnych
dla wszystkich czasach pamiętajmy jak
ważne jest codzienne wspieranie się, dobre słowo i pomocna dłoń. Niech słowa
nadziei i wiary brzmią w naszych uszach
i pozwalają patrzeć z optymizmem w nadchodzące dni.
Dorota Krzyżaniak

„Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 1
(5), s. 164; W. Górski, Celebret, [w:]
Encyklopedia katolicka, t. II, oprac. zbiorowe, Lublin 1976, s. 1389; R. R. Kufel,
Zoń Ignacy (1915–1967), [w:] idem,
Słownik biograficzny księży pracujących
w Kościele gorzowskim 1945–1956, t.
IV, Zielona Góra 2019, s. 130–132; Z.
Zblewski, Okręg Krakowski Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” 1945–1948.
Geneza, struktury, działalność, Kraków
2005, s. 382, przyp. 674.
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Odszedł Józef Malski
– trener i nauczyciel legenda

W kwietniu br. zmarł Józef Malski – zasłużony obywatel
Zielonej Góry, trener-historia lubuskiego pływania, ale dla
wielu mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza Płot to przede
wszystkim nauczyciel, dyrektor szkoły w Plotach i wspaniały
wychowawca młodzieży.
Wspominając postać p. Józefa, na łamach lokalnych gazet
ukazały się informacje o jego zasługach dla lubuskiego sportu.
Przypomniano także okoliczności przyznania mu cztery lata
temu tytułu honorowego obywatela Zielonej Góry. W cytowanym przez prasę wniosku o przyznanie tego tytułu wnioskodawcy – Bożena Ronowicz oraz Piotr Barczak przypomnieli
zasługi Józefa Malskiego, pisząc m.in. tak: „81-letni nauczyciel
i trener przez ponad 60 lat zajmował się szkoleniem dzieci
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Był trenerem
piłki ręcznej, tenisa stołowego, hokeja i pływania. Tę ostatnią
dyscyplinę pokochał w swoim życiu najgorętszą miłością. Przez
całą karierę zawodową nauczył pływać – uwaga – ponad 20 tys.
ludzi. Jako instruktor WOPR wyszkolił około 2300 ratowników
medycznych. Był wielokrotnie nagradzany licznymi wyróżnieniami, m.in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Chociaż
Józef Malski urodził się w 1935 r. w Sompolnie w Wielkopolsce,
od lat 50. jest związany z regionem lubuskim. W 1952 r. przeprowadził się z rodziną do Żagania. Po maturze otrzymał nakaz
pracy w szkole w Raculi. Tam zaczął zarażać młodzież sportową
pasją. Po zasadniczej służbie wojskowej został kierownikiem
szkoły w Ługach. W 1960 r. rozpoczął pracę jako dyrektor
szkoły w Płotach, nauczał dalej wychowania fizycznego. Tam –

Gminne Centrum
Rehabilitacji informuje
Od 11.05.2020 r. Gminne Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku wznawia działalność w ograniczonym zakresie.
Terminy wszystkich zaplanowanych wcześniej zabiegów
ulegną zmianie.
O rozpoczęciu zabiegów pacjenci będą informowani telefonicznie.
W trakcie telefonicznego umawiania terminów zabiegów
pacjenci mogą być zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na
pytania celem ustalenia występowania u danej osoby objawów
choroby lub ryzyka narażenia na chorobę.
Wszelkie zapytania dot. rehabilitacji są możliwe tylko drogą
telefoniczną (508 670 399), w godzinach działalności gabinetu
(8.00-17.00).
W gabinecie mogą przebywać tylko osoby umówione na zabiegi, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z personelem.
Pacjent powinien posiadać założoną na twarz maseczkę
ochronną.
Po wejściu do budynku Centrum Rehabilitacji, w przedsionku, pacjent dezynfekuje ręce. Tu zostanie wykonany pomiar temperatury ciała oraz wypełnienie ankiety związanej z Covid-19.
Po wejściu do gabinetu pacjent musi umyć ręce, przygotować
się do zabiegu, a następnie przejść we wskazane przez personel
miejsce, gdzie odbędą się dalsze procedury medyczne.
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wykorzystując pobliski staw – uczył
dzieci gry w hokeja.”
Ten fragment życiorysu p. Józefa, kiedy nie tylko zajmował
się nauczaniem, organizowaniem
aktywności fizycznej dzieciaków,
ale również pełnieniem funkcji dyrektora szkoły w Płotach, pozostał
w pamięci wielu jego ówczesnych
wychowanków. O jego pasji propagowania powszechnego nauczania
pływania, której oddał się z niezwykłym zaangażowaniem
z chwilą otwarcia pierwszej krytej pływalni w Zielonej Górze
powszechnie wiadomo, ale że stworzył w Płotach drużynę
hokejową, to raczej wiedziało niewielu. Sam p. Józef tamtą
przygodę z turniejem „Złotego krążka” tak po latach wspominał:
„– Siedem razy byliśmy w finale Mistrzostw Polski z hokeistami.
Pokonywaliśmy Gorzów, chociaż oni mieli lodowisko, a my nie.
Zimy wtedy były inne, można było trenować bez przerwy od
listopada do marca na stawie”.
Dzisiaj w epoce globalnego ocieplenia trudno sobie wyobrazić nawet uprawianie tej dyscypliny sportu w takich warunkach.
Z dzisiejszego punktu widzenia ten pomysł wydaje się dziwaczny, ale wówczas liczyła się tak naprawdę pasja i chęć zainteresowania młodzieży sportową aktywnością. Zamiast biadolenia
nad lichymi warunkami On po prostu działał. Nieważne czy to
był hokej, tenis stołowy, czy pływanie, liczyła się aktywność
i zamiłowanie do sportu. To udało mu się z nawiązką i takim
na pewno zapamiętamy p. Józefa. Niech odpoczywa w pokoju.
A.S.

KONDOLENCJE
Z powodu śmierci Józefa Malskiego
w imieniu mieszkańców Płotów i pochodzących
z tego terenu zawodników hokejowych
,,Złotego krążka", tenisistów stołowych
z zielonogórskiej Gwardii i Budowlanych,
składamy na ręce synów zmarłego wyrazy współczucia.
Józef Malski był człowiekiem wiary w nasze talenty,
wytrwale prowadził młodzież do zwycięstw i po medale .
W hokeju jego podopieczni osiągali w Polsce najwyższe
lokaty. Będąc nauczycielem, trenerem, dyrektorem szkoły
w Płotach rozpalał w zawodnikach ducha walki. Kochał
młodzież i był przez nią kochany, zawsze opiekuńczy
i życzliwy dla ludzi…
Zostanie na zawsze w naszej pamięci. Boże świeć nad
jego duszą i pozwól mu cieszyć się swym zwycięstwem
z Tobą w niebie.
Danuta i mieszkańcy Płotów

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich…”
Pani Krystynie Nowakowskiej
oraz Jej Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach z powodu śmierci syna
składają Koleżanki i Pracownicy
z Dziennego Domu Senior+ w Czerwieńsku

Wysadzili bankomat
W nocy z 28 na 29 kwietnia br. nieznani sprawcy wysadzili bankomat znajdujący
się na ścianie sklepu spożywczego przy ul. Zielonogórskiej w Czerwieńsku. Siła
wybuchu była tak duża, że praktycznie zniszczyła sklep i uszkodziła dwa samochody
zaparkowane przed sklepem. Na szczęście nikt nie został ranny.
Wybuch miał ogromną siłę, zniszczeniu
uległo praktycznie wszystko, co znajdowało
się wewnątrz. Eksplozja doprowadziła do
wysadzenia okien, drzwi, uszkodziła ściany, sufit, urządzenia chłodnicze i regały,
a nawet zaplecze sklepu i jego elewację
zewnętrzną. Zgromadzony wewnątrz towar
nadawał się już tylko do utylizacji.
Dla jego właścicieli ten sklep był jedynym źródłem utrzymania. Przez ostatnie
lata włożyli dużo pracy w jego modernizację, ciągle poszerzali asortyment i wychodzili naprzeciw oczekiwaniom swoich
klientów. Zawsze życzliwi, uśmiechnięci,
gotowi do pomocy wszystkim potrzebującym. To sprawiło, że zyskali sympatię
wielu mieszkańców Czerwieńska.
Pomoc przyszła niemal natychmiast.
Dla właścicieli sklepu – Anny i Edwarda, było to jeszcze większym zaskoczeniem niż sam napad. Sąsiedzi opłacili
duży kontener na gruz – powstały po

wybuchu, wolontariusze stawili się do pomocy przy porządkowaniu sklepu i zabezpieczeniu go przed dalszym zniszczeniem.
Szef Czerwieńskiego Sztabu WOŚP
Dominik Brzezicki uruchomił zbiórkę
internetową na Facebook’u, a dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku udostępnił konto
Rady Rodziców do wpłat darowizn na
rzecz poszkodowanych. Ruszyła wielka
machina pomocy, której rozmiar przerósł
wszelkie oczekiwania.
W niespełna tydzień, na internetowe
konto utworzone na portalu zrzutka.pl
wpłynęło 28 178 zł, a na konto Rady
Rodziców SP w Czerwieńsku kwota 7
819,17 zł. To bezsprzeczny dowód na
wielką ofiarność i ogromne serce, które
drzemie w naszej lokalnej społeczności.
Zebrane środki już zostały przekazane
poszkodowanym. Trzeba mieć nadzieję,
że pozwolą właścicielom na szybką od-

budowę sklepu i ponowne rozpoczęcie
działalności. Będziemy im w tym gorąco
kibicować.
Był to już trzeci napad na bankomat w Czerwieńsku. Poprzednie miały
miejsce 13 grudnia 2017 r. i 28 stycznia
2019 r., – kiedy to, w niemal identyczny
sposób, złodzieje okradli bankomat PKO
BP znajdujący się w Rynku. Wówczas
do wysadzenia bankomatu został wykorzystany sprężony gaz. Być może,
tym samym środkiem posłużyli się do
wysadzenia bankomatu przy ul. Zielonogórskiej, o czym świadczyć może siła
wybuchu i rozmiar zniszczeń. Wszystkie
napady miały miejsce pomiędzy godz.
2.00 a 2.45. W żadnym przypadku policji
nie udało się schwytać sprawców kradzieży, pomimo zabezpieczenia śladów kryminalistycznych i zapisów monitoringu.
Za kradzież z włamaniem grozi bandytom do 10 lat więzienia, a za zniszczenie mienia do 5 lat.
Miejmy nadzieję, że to ostatnie takie
zdarzenie w Czerwieńsku, bo mieszkańcy
zostaną wkrótce pozbawieni możliwości
wybierania gotówki – szczególnie w godzinach zamknięcia Biedronki, gdzie
znajduje się ostatni już bankomat.
Jacek Gębicki
Fot. Dominik Brzezicki

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY
(…) Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń (…).
/Phil Bosmans/
Nasz świat w nocy z 28 na 29 kwietnia 2020 r. runął w
gruzach – wybuch spowodowany przez sprawców napadu
na bankomat, doszczętnie zniszczył sklep – miejsce pracy i
jedyne źródło dochodu naszej rodziny. Nasze życie rozpadło
się jak domek z kart, ale gdy tylko wstał dzień na tych samych
gruzach zaczął powstawać nowy, oparty na najtrwalszych
fundamentach – wrażliwości otaczających nas ludzi. Kiedy

nasze serca pękły, a świat w jednym momencie rozsypał się
na kawałki, pojawili się ludzie, którzy przynieśli nam serca
na dłoniach. Poczuliśmy ich bicie, uwierzyliśmy, że podźwigniemy się ich siłą.
Pragniemy podziękować wszystkim i każdemu z osobna –
przyjaciołom i ludziom nieznajomym, lokalnym firmom i instytucjom, ale także tym, którzy ofiarowali nam swoje umiejętności,
siłę i czas, tym, którzy organizowali zbiórki i tym, którzy na nie
odpowiedzieli, tym, którzy wspierali nas słowem, poklepali po
ramieniu, dali siłę, by znowu chciało się chcieć. Tym, którzy
pisali, dzwonili i tym, którzy w milczeniu dobrze o nas myśleli
i wspierali modlitwą.
Wdzięczni za wszystko Anna i Edward Kokowicz z rodziną
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Wieści
z ratusza

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.55.2020
Burmistrza Czerwieńska z dnia 27 kwietnia 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.) podaje do publicznej
wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do
oddania w najem w drodze bezprzetargowej.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej –
ZG1E/00097766/9,
2. Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 146,
3. Powierzchnia – 2 m2 (część działki),
4. Położenie nieruchomości – nieruchomość położona w obrębie
0008 Płoty przy ul. Lubuskiej i Szkolnej,
5. Opis nieruchomości – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków działka

sklasyfikowana jako użytek Bi – inne tereny zabudowane,
6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: najem gruntu z
przeznaczeniem pod obiekty związane z systemem radiowego
dostępu abonenckiego oraz obiekty związane z działalnością
telekomunikacyjną (posadowienie studni i szafy telekomunikacyjnej),
7. Umowa najmu na czas oznaczony od 1 czerwca 2020 roku
do 28 lutego 2023 roku,
8. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 37,50 zł/m2 plus
należny podatek VAT 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. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o
wskaźnik inflacji przyjęty w projekcie budżetu państwa. Czynsz
najmu gruntu płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku,
9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 04.05.2020
r., do dnia 25.05.2020 r. do wiadomości publicznej w siedzibie
Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, w miejscowości
Płoty 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.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.53.2020 Burmistrza Czerwieńska z dnia 27 kwietnia 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 lokalowej przeznaczonej do zbycia
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Oznaczenie nieruchomości
KW
1
Księga wieczysta
dla gruntu
ZG1E/00062759/3

Nr działki
2
285

Powierzchnia
w ha
3
0,0591 ha

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena
nieruchomości

4
5
6
miejscowość Nietków Zbycie na własność lokal użytkowy numer 5 o powierzchni użytkowej 250.000,00 zł
ul. Tadeusza Kościusz- 261,54 m2, z lokalem związany jest udział wynoszący 45/100 części w
nieruchomości wspólnej,
ki 50

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 kwietnia
2020 r. do dnia 20 maja 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nietków, 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

Zmiana przepisów dotyczących
gospodarki odpadami komunalnymi
W nawiązaniu do wcześniejszych wiadomości dotyczących
zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi informujemy, że pomimo iż Gmina Czerwieńsk ma rozstrzygnięte
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wykonującego
usługę polegającą na zbieraniu, transporcie i utylizacji odpadów
komunalnych z terenu Gminy to nie unikniemy podwyżek za
tą usługę.
Na dzień dzisiejszy stawka od osoby za odbiór odpadów
komunalnych w ościennych gminach kształtuje się na poziomie
około 30 zł na miesiąc.
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Gmina Czerwieńsk analizuje wszystkie składowe, które mają
wpływ na stawkę opłaty zarówno od nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Najprawdopodobniej uchwały
w sprawie gospodarki odpadami przedłożone będą Radzie
Miejskiej w Czerwieńsku w czerwcu 2020 roku.
Będziemy na bieżąco informować mieszkańców o każdym podjętym kroku w sprawie gospodarki odpadami
komunalnymi.
MPS

Dofinansowanie na zakup laptopów
Złożyliśmy wniosek
W ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie na zakup laptopów dla
uczniów, którzy nie posiadają sprzętu
umożliwiającego im realizację zdalnych
lekcji.
Wnioskujemy o maksymalne dofinansowanie dla Gminy Czerwieńsk to jest
70.000 zł. Obecnie wniosek jest na etapie
oceny. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Cyfryzacji formalności mają być
minimalne. Mając gwarancję przyznania
środków, przystępujemy do zakupu 37
laptopów dla uczniów z naszych szkół.
Laptopy będą wypożyczone uczniom na
czas nauki zdalnej. Zostanie opracowany
regulamin wg którego zostaną przekazane
laptopy.
Edukacja dzieci i młodzieży zawsze
jest dla Gminy Czerwieńsk priorytetem.
W ramach dostępnych środków staramy
się systematycznie wnioskować o środki na zajęcia dodatkowe dla naszych

uczniów oraz wyposażać
placówki w nowoczesne
pomoce dydaktyczne.
Dziś w dobie realizacji
podstawy programowej
na odległość w ramach
grantu „Zdalna Szkoła”
zostaną zakupione laptopy, po zakończeniu okresu
kwarantanny, służyć będą szkołom do
celów edukacyjnych.
Danuta Tomaszewska
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Z ostatniej chwili:
Wniosek Gminy Czerwieńsk o przyznanie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 Oś
Priorytetowa nr 1,, Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu” działanie 1.1,, Wyeliminowanie terytorialnych różnic moż-

liwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach’’
dotyczy realizacji programu grantowego
pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego, został pozytywnie
zweryfikowany.
Program Ministerstwa Cyfryzacji
ZDALNA SZKOŁA umożliwił Gminie
Czerwieńsk zakup 37 szt. laptopów Notebook HP 250 G7 na kwotę 69 171,50
zł. z przeznaczeniem dla potrzebujących
uczniów szkół Gminy Czerwieńsk. Od
dzisiaj to jest 08 maja 2020 r. laptopy
będą sukcesywnie przekazywane do szkół
Notebook HP. Szkoły użyczą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom, którzy
nie mają możliwości odbywania zdalnego
kształcenia.
Danuta Tomaszewska
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej
wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwieńsk:
Oznaczenie nieruchomości
KW

Powierzchnia
w ha
Nr działki

1
Księga wieczysta dla gruntu
ZG1E/00096853/9

2
42/5

3
0,1480 ha

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

61/8

0,4566 ha

Położenie
nieruchomości
4

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

5
Zbycie na własność działki niezabudowanej położonej na 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 miejsco- Zbycie na własność lokalu mieszkalnego numer 1 o powierzchni
wości Leśniów
użytkowej77,9 m2. Jest to lokal mieszkalny adaptowany z budynku
Wielki numer 59 gospodarczego, z lokalem tym związany jest udział wynoszący
166/1000 części w nieruchomości wspólnej
Sudoł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
z określeniem numeru działki lub lokalu, którego wpłata dotyczy najpóźniej do dnia 09 czerwca 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

Cena wywoławcza
nieruchomości,
Wysokość wadium,
Godzina przetargu
6
40.000,00 zł.
4.000,00 zł
11.00

23.000,00 zł.
2.300,00 zł
11.40

koncie najpóźniej w dniu 09 czerwca 2020 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Ogłoszenie
o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, na tablicy ogłoszeń w miejscowości
Sudoł i Leśniów Wielki, a ponadto ogłoszenie to zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu i w BIP oraz w gazetce
„U Nas”. Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać
pod numerem tel. 68 3278179.
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Remont ulicy Granicznej
Ostatnio pisaliśmy o modernizacji ulicy Granicznej chwaląc wykonawców, że
prace postępują szybko, a wygląd ulicy zmienia się na lepsze. Nie wszyscy
jednak mieszkańcy podzielają opinię, że remont przeprowadzany jest jak należy.
W internecie, a nawet w lokalnej TV prezentowane były liczne uwagi krytyczne.
Jedną z nich prezentujemy poniżej.
Powiem szczerze jestem przerażony...
Wczoraj odwoziłem ciocie, która tam
mieszka i znalezienie z której strony
wjechać na graniczną, dodam, że to osoba, której sprawia dużą trudność dojście
z auta do drzwi domu, jeżeli miała by
tam dojechać karetka czy straż to chwile
im to zajmie, ponieważ panowie robiący
prace zastawili wjazdy paletami z kostką
zamiast znakami.
Ale ulica ma masę dziwnych zjawisk:
Już przyzwyczailiśmy się że kanalizy „na wprost” nie będzie czyli za
przeproszeniem g…..a popłyną ulicą po
oberwaniu chmury, ponieważ kanaliza
zakręca kątem 90 stopni w ul. Generała Józefa Piłsudskiego, dawniej Marii

Rozwens i rozpędzone fekalia spływają
z góry z 2 ulic. Jeżeli ktoś pamięta to
po dużych ulewach dekle od studzienek
potrafiły się unosić w tym miejscu.
Dodatkowo kanaliza i obniżenie terenu znajdują się przy wjeździe na posesje
do starszej pani więc obstawiam, że ją
zaleje. Na ulicy znajduje się co prawda
studzienka ale jest ona ślepa czyli nie
odda nigdzie wody. Najdziwniejszym
pomysłem jest wyjście z „Prześwitu” na
graniczną panowie podnieśli tak chodnik,
że jeden stopień nie wystarczył, trzeba
było dać 2 stopnie. Przy czym jeden z nich
to wcięcie w chodniku, jak się ktoś zagapi
to girę można skręcić ...Podnieśli ulicę,
ale co z wjazdami na podwórka? No są
schody u Roberta i Marzeny chodnik jest
wyższy o 9 cm, to kto teraz to wyrówna?
Czy właściciel posesji ma ponosić koszty?
Podobna sytuacja jest u starszej pani na
krzyżówce ...tam występuje zaułek na
śmietnik. Panowie zaszaleli i chodnik
w tym miejscu poszedł aż o 27 cm wy-

żej, pełen śmietnik raczej ciężko szarpać
z takiej dziury. Chodnik był kiedyś od
płotu do płotu, po środku droga. Teraz
są porobione jakieś ubytki na całej długości i zasypane żwirkiem. Jak się ktoś
przejdzie i zobaczy jak to wygląda, to tak,
jakby ktoś stwierdził „Tu nie kładziemy,
bo po co”.
Dom na krzyżówce przy szkole – tam
znowu panowie postanowili obniżyć
chodnik i zostawili komuś niespodziankę w postaci brakującej elewacji. Brak
oznakowania, że ulica Piłsudskiego
dawniej Marii Rozwens jest ulicą ślepą, a ludzie zamiast cofnąć czy coś,
to zawracają nam na trawniku, żadnej
świętości... Była telewizja odnośnie
kanalizy, ale inwestorzy powiedzieli,
że wyprofilowanie i podniesienie drogi
coś zmieni.
CZY W NASZYM MIEŚCIE MOŻNA ZROBIĆ COŚ DOBRZE ?
Wiem, zaraz się odezwie milion osób,
że coś mi nie pasuje, że nie mieszkam
na tej ulicy, tak się składa, że mieszkam
obok, przez moją ulicę idzie kanaliza,
która nie daje rady odbierać takiej ilości
wody, droga się zapada co oberwanie
chmury, a smród jest niemiłosierny.
Dominik Brzezicki
Czerwieńsk - Forum Dyskusyjne
Mieszkańców

Wieści z „Lubuszanki”
A co tu pisać, jeśli wszędzie wszystkie
imprezy są odwołane, zawieszone lub
przeniesione na inne terminy. Wszyscy
czekamy na rozwój sytuacji zdrowotnej i
związane z tym, miejmy nadzieję, luzowanie restrykcji. Może jesienią czeka nas
wysyp sportowych imprez, które z racji
tego, że się odbędą, będą zasługiwały na
miano wydarzeń?
Póki co, swoim trybem trwa przygotowywanie sportowych obiektów do
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nowego, na razie bardzo opóźnionego
sezonu. Zajęcia rozpoczęli już piłkarze różnych grup wiekowych. Muszą
spełniać wymogi dotyczące małej
ilości osób, odległości. Nieczynne są
szatnie.
Na zdjęciu – trenujące dzieci na
„Orliku” przy Centrum Sportowym im.
Romana Winnickiego w Czerwieńsku.
D. G.

STOPKLATKA
Wprawdzie ulice Czerwieńska nieco opustoszały, ale życie toczy się dalej,
o czym próbuje przekonać obiektyw redakcyjnego fotoreportera – Darka
Grześkowiaka.
Feniks wznowił działalność
A to miła fotka, pokazująca, że powolutku zaczynamy oswajać się z tym
koronadiabelstwem. Nasza czerwieńska
pizzeria Feniks, jak prawdziwy Feniks
z popiołów powraca do życia. Jak informują nas właściciele – na razie w ograniczonym zakresie. Od 12.00 do 20.00
oferuje pizzę i dania obiadowe – choć na
razie wyłącznie na wynos.

Postępuje remont ulicy
Granicznej w Czerwieńsku
Mimo wielu zastrzeżeń niektórych
mieszkańców ul. Granicznej i okolicznych na jakość wykonywanej modernizacji remont posuwa się coraz dalej. Już
minął krzyżówkę ze Strzelecką i rączo
zmierza ku wylotowi do ul Cichej.

Zapraszamy na spacer
do dworskiego parku w Laskach
Mimo epidemii już możemy urządzać sobie wycieczki po okolicznych
lasach i parkach, Biegamy, jeździmy na
rowerach, spacerujemy. Nasz fotoreporter był w parku dworskim w Laskach
i zachęca do jego odwiedzenia i spacerów alejkami.

Mieszkańcy bloku przy ulicy
Składowej doczekają się drogi
przy garażach i remontu drogi
dojazdowej
Otoczenie bloku wspólnoty mieszkaniowej przy Składowej 5a pięknieje coraz
bardziej. Ładnie uporządkowany został
chodnik od strony frontowej budynku.
Teraz czas na drogę dojazdową i wzdłuż
garaży.

Święto samotnej flagi
Wprawdzie tradycyjnie, jak co roku,
wciągnięte zostały na maszty przy ratuszu białoczerwone flagi, ale niestety
w tym roku z powodu pandemii łopotały
w samotności. Nie mogliśmy razem celebrować tego święta, podobnie zresztą
jak i nie zaśpiewaliśmy 3 maja „Witaj
majowa jutrzenko”. Trudno, ale niech te
łopoczące na wietrze biało-czerwone flagi
dodadzą nam otuchy. Razem rozprawimy
się z tym wirusem.

Bobry nie próżnują
Nasz fotoreporter znalazł kolejne
bobrowe jamy wzdłuż Zimnego Potoku
w Laskach. Bobry to piękne i mające
swoje ważne miejsce w przyrodzie,
szczególnie w okresach suszy, ale niestety
w nadmiarze sprawiają nam często niemało kłopotów. Najbardziej kłopotliwe są
na wałach przeciwpowodziowych, które
dziurawią niemiłosiernie.
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AKCJA MASECZKA
Dominika Brzezickiego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Od wielu lat jest
Szefem Sztabu WOŚP w Czerwieńsku. Jak mało, kto, ma wrażliwe serce i ogromną
potrzebę pomagania innym. Potrafi też doskonale skupiać wokół siebie ludzi,
którzy gotowi są bezinteresownie włączać się w kolejne jego projekty – nawet
teraz, w dobie koronawirusa.
Od samego początku pandemii Dominik przystąpił do organizowania na
terenie Czerwieńska pomocy dla seniorów i osób samotnych, którzy nie mogli
samodzielnie robić sobie zakupów. Tak
narodziła się akcja pn. Widzialna ręka
Czerwieńsk, na wzór akcji zorganizowanej przez zielonogórskich wolontariuszy.
Równolegle do pomocy seniorom
odpowiedział też na potrzeby zielonogórskiego szpitala, któremu brakowało
środków ochrony bezpośredniej dla
lekarzy i całego personelu medycznego,
w tym min. maseczek. W porozumieniu
z Katarzyną Prokopyszyn – koordynatorką wolontariackiej grupy Maseczki
Zielona Góra, zaczął organizować szycie maseczek na terenie naszej Gminy.

W przeciągu kilku dni maseczki szyto
już w Czerwieńsku, Nietkowie, Sudole
i w Płotach. Początkowo materiał na
maseczki otrzymywał od Katarzyny
Prokopyszyn. Ustalił z nią wówczas,
że połowa „produkcji” trafi do szpitala,
a druga część będzie rozdawana na terenie
Gminy. O pomoc w zakupie materiału na
maseczki, zwrócił się też do Burmistrza
Czerwieńska. Od tego momentu ilość
uszytych maseczek mogła już zaspokoić
potrzeby wszystkich mieszkańców Gminy. W akcję rozdawania maseczek włączyli się strażacy z OSP w Czerwieńsku
i Nietkowie, a całość była koordynowana
na Facebooku. Strażacy w dniach od 16
do 22 kwietnia br. rozdali w Czerwieńsku, Dobrzęcinie, Nietkowie, Płotach,

Zagórzu, Sudole, Leśniowie Wielkim,
Leśniowie Małym i Laskach blisko 4000
maseczek.
W grupie wolontariuszy szyjących
maseczki znaleźli się: Katarzyna Rybarczyk, Agnieszka Florczak, Bogumiła Struś, Irena Kamińska, Maria
Czerniewska, Wioletta Bernacka,
Beata Śpiewak, Sylwia Rogowicz, Teresa Komar, Beata Brzezicka; tnących
materiał: Wiesława Śliwińska, Sabina
Łaskawska, Beata Brzezicka; tnących
gumki: Ewa Wójtowicz, Anna Figoń,
Ludwiga Figoń; pakujących maseczki:
Hubert Świerczyński, Wiktoria Bryczkowska, Gabriel Leszczyk, Nataniel
Leszczyk, Bartosz Leszczyk, Maciej
Rybarczyk; organizujących materiał:
Wojciech Zawada, Wiesław Świerczyński, Wioletta Burak i rozdających je
mieszkańcom Gminy: Robert Górecki,
Jan Wota, Kamil Wota, Bartek Wota,
Sławomir Lityński, Gabriel Saulewicz,
Emil Szubert.
Dzięki ofiarności tych ludzi i ich
bezinteresownej pracy jesteśmy zdrowi
i czujemy się bezpiecznie. Dziękujemy!
Jacek Gębicki

