Szkoła coraz
mniej „online”
czytaj str. 8

w maju
03.05. – w Czerwieńsku odbyła się symboliczna uroczystość z okazji
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Konstytucji 3 Maja.
Tradycyjnie poprzedziła je msza św. w intencji Ojczyzny, po której Burmistrz Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Smorąg
i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Góralczyk złożyli wiązankę
kwiatów pod Pomnikiem Pamięci. Ze względu na panującą pandemię
koronawirusa, uroczystość odbyła się bez udziału wojska i pocztów
sztandarowych.
04.05. – w związku ze zniesieniem części ograniczeń podjętych w celu
zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa, ponownie udostępniono
mieszkańcom naszej Gminy boiska sportowe i korty tenisowe.
05.05. – Burmistrz Piotr Iwanus zwrócił się z apelem do mieszkańców
Gminy o magazynowanie wody deszczowej w przypadku wystąpienia
opadów atmosferycznych. Apel jest konsekwencją stale pogarszającej
się sytuacji hydrologicznej, jaka od kilku lat obserwowana jest na terenie naszej Gminy i całego Województwa Lubuskiego. Niedobór opadów
deszczu i bezśnieżne zimy wpłynęły na zmniejszenie się zasobów wód
powierzchniowych. Średni, roczny wzrost temperatury wpływa z kolei na
zwiększenie zapotrzebowania roślin na wodę, a jej brak powoduje straty
w rolnictwie i w przydomowych ogródkach. Gromadzenie i używanie
deszczówki z pewnością pomoże nam w utrzymaniu zieleni oraz pozwoli
na znaczne obniżenie kosztów zużytej wody pochodzącej z instalacji
wodociągowych.
07.05. – przywrócono działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku oraz jej filii w Płotach, Nietkowie, Leśniowie
Wielkim i Nietkowicach.
08.05. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (posiedzenie
zdalne). Przedmiotem obrad komisji było min.: sporządzenie sprawozdania
komisji dotyczące petycji za rok 2019; sprawy bieżące.
11.05. – przywrócono działalność Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku.
11.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (posiedzenie zdalne). Przedmiotem obrad komisji
było min.: rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy
za 2019 rok, według zakresu działania Komisji; realizacja zadań Gminy
związanych z gospodarką odpadami; wypracowanie opinii do projektów
uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
11.05. – przywrócono działalność Gminnego Centrum Rehabilitacji
w Czerwieńsku.
12.05. – ponownie uruchomiono Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Czerwieńsku i Nietkowicach.
13.05. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za rok 2019; analiza informacji o stanie mienia
gminy; wypracowanie opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
gminy za 2019 rok; sprawy bieżące.
14.05. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z przedstawicielami Zarządu LKS „Odra” Nietków - Andrzejem Kuczakiem i Krzysztofem
Szelągiem. Spotkanie było poświęcone awansowi „Odry” do IV ligi
w sezonie 2020/2021. Dla mieszkańców Nietkowa, kibiców i wszystkich
sympatyków klubu, awans do IV ligi jest wydarzeniem historycznym. Klub
po raz pierwszy będzie uczestniczył w rozgrywkach na tym poziomie.
15.05. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego (posiedzenie zdalne). Przedmiotem obrad komisji było min.:
wypracowanie opinii do sprawozdań z realizacji: Gminnego Programu
wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za 2019 r., Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Czerwieńsk za 2019 r., oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Czerwieńsk za 2019 r., Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.;
wypracowanie pinii do projektów uchwał, wg zakresu działania komisji;
rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
18.05. – przywrócono działalność publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz Przedszkola
w Czerwieńsku.
18.05. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów (posiedzenie zdalne).
Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 r.; informacja o realizacji wydatków budżetowych za
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I kwartał br. Dz. 600, 700, Dz. 801, 900 i 926; wypracowanie pinii do
projektów uchwał wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów
uchwał przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
19.05. – OSP w Nietkowicach otrzymała nowy wóz pożarniczy. Jest to
samochód marki STAR typ M 78 12.227 LA-LF. Uroczystość przekazania
pojazdu odbyła się na terenie jednostki PSP w Zielonej Górze w obecności
Komendanta Miejskiego bryg. Piotra Jankowieckiego, Burmistrza Piotra
Iwanusa i Komendanta Gminnego OSP w Czerwieńsku Jerzego Kuczaka. Nowy wóz pożarniczy odebrali Prezes OSP w Nietkowicach Damian
Wolski, Naczelnik OSP w Nietkowicach Paweł Burny i kierowca Ryszard
Burny. Zapewni on bezpieczeństwo pożarowe mieszkańcom Nietkowic,
Będowa, Sycowic i Bródek.
22-24.05. – miały się odbyć Partnerskie Dni Czerwieńska 2020.
25.05. – wznowiona została działalność w Dziennym Domu Senior+.
Było to możliwe dzięki zniesieniu kolejnych ograniczeń, podjętych wcześniej w celu zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzystający z zajęć zobowiązani zostali do przestrzegania wytycznych, zaleceń
i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.
25.05. – rozstrzygnięto przetarg na modernizację, blisko 2 km, odcinka drogi Nietkowice-Sycowice. Droga zostanie wyposażona w jezdnię
o nawierzchni bitumicznej, a jej szerokość pozwoli na bezpośredni ruch
w obu jej kierunkach.
25.05. – we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy
wznowiono działalność opiekuńczo-wychowawczą z elementami dydaktyki dla uczniów z klas I-III. Dla uczniów z klas VIII rozpoczęto
prowadzenie konsultacji przed czekających ich egzaminem ósmoklasisty.
Konsultacje prowadzono również dla tegorocznych maturzystów z ZS
w Czerwieńsku.
26.05. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
27.05. – odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Radni
obradowali z zachowaniem reżimu sanitarnego bez udziału publiczności.
Podczas sesji wysłuchano oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Czerwieńsk za 2019 r. oraz następujących sprawozdań: z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 za 2019 r.; z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za 2019 r.; z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.; z realizacji programu
współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. Podjęto także następujące
uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na
rok 2020; w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwieńsk na lata 2020-2023”; w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Płoty; w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk.
30.05. – na strzelnicy „Dolina Żwirowa” w Nietkowie odbyło się wydarzenie o charakterze charytatywnym pn. „Wielka demolka 2-tonowego
sejfu”. Jego celem było zdobycie funduszy na rzecz Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Zielonej Górze. Za całe przedsięwzięcie odpowiadały firmy Strzelectwo Med Instruktor oraz Zgora
Shooting Academy. Było ono adresowane do posiadaczy broni (również
czarnoprochowej), myśliwych oraz osób, które interesują się strzelectwem.
Uczestnicy próbowali zniszczyć dwutonowy sejf przy użyciu broni, na
którą mają pozwolenie i która jest ich własnością. Dzięki uprzejmości
sklepów strzeleckich z całej Polski, które w sobotę przyjechały do Nietkowa, strzelający mogli również oddać strzały próbne z innego sprzętu, broni
krótkiej i długiej, pistoletów, rewolwerów, ale też karabinów maszynowych.
Podczas wydarzenia, w próbie zniszczenia sejfu, użyto nawet działka
przeciwlotniczego ZPU-2.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
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Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie Burmistrzu. Wszyscy już jesteśmy
zmęczeni tym ciągłym mówieniem
o koronawirusie, stałymi komunikatami o zakażeniach i zgonach. Już chyba
trochę oswoiliśmy to zagrożenie i zaakceptowaliśmy fakt, że niebezpieczeństwo
istnieje, ale żyć trzeba.
Piotr Iwanus: Może to i dobrze się
stało, że mimo, iż naszą gminę szczęśliwie ta epidemia jak na razie (odpukać
w niemalowane drewno!) oszczędziła,
to podjęte działania prewencyjne zostały
tak restrykcyjnie wprowadzone. Jeśli do
tego dodać jeszcze aktywną działalność
wolontariuszy, różnych grup inicjatywnych
podejmujących nie tylko produkcję i dystrybucję np. maseczek ochronnych, czy organizowanie zakupów ludziom potrzebującym wsparcia to mogę powiedzieć, że jako
społeczność zdajemy ten trudny egzamin.
Wszystkim tym organizatorom pomocy
wzajemnej bardzo dziękuję. Wszyscy
stanęliśmy przed trudnymi wyzwaniami,
ale solidarnie udaje nam się ten trudny
czas przetrwać. Cieszę się, że już powoli
wracają dzieciaki do szkół i przedszkoli.
Ciągle musimy być bardzo ostrożni i odpowiedzialni, bo ten wróg jeszcze się nie
poddał i może w każdej chwili zaatakować.
Z powodu pandemii szybko musieliśmy się
nauczyć żyć i działać zdalnie. Opanowanie
tego systemu komunikacji nie jest łatwe,
ale przechodzimy szybką edukację w tym
zakresie. Udało nam się np. wyposażyć
wielu potrzebujących uczniów w niezbędny sprzęt komputerowy, nauczyciele
wykonali ogromną pracę nad przemodelowaniem nauczania w trybie online. To
wielkie wyzwanie, ale przy okazji także
szansa na cywilizacyjny skok w rozwój
technik edukacyjnych.
A.S.: Panie burmistrzu, zniesienie
tych różnych obostrzeń, związanych
z kwarantanną i bezpieczeństwem spowodowało, że ludzie tłumnie rzucili się
na łono natury. Niestety efekt tego wzmożenia widać na każdym kroku. Zamiast
zanurzenia w naturze miłośnicy przyrody
nurzają się w walających się np. wokół
zalewu śmieciach. Czytam na forum
mieszkańców o przeróżnych inicjatywach
sprzątania tych miejsc rekreacyjnych.
Sporo wylewa się żalu do władz, że nie
tylko nie dbają o czystość tych terenów,

to nawet nie wspierają aktywnie tych
nielicznych inicjatyw obywatelskich. Czy
gmina nie mogłaby jakoś skoordynować
tych działań np. poprzez wywożenie tych
zebranych przez wolotariuszy worków
ze śmieciami? Nasz zalew pod tym
względem przestaje być naszą atrakcją
rekreacyjną.
P.I.: Rozmawialiśmy o sprawie zalewu
kilka miesięcy temu. Zwracałem wtedy
uwagę, że przejęcie tego akwenu przez
państwową spółkę „Wody Polskie” tak
właśnie się skończy. Alarmowałem gdzie
tylko się dało, że odebranie gminie prawa
do zarządzania tym miejscem spowoduje,
że nie będzie komu dbać o teren. Niestety
ten scenariusz się spełnia. Co tydzień dokumentujemy stan utrzymania czystości
wokół akwenu i wysyłamy do właściciela
terenu „Wód Polskich” monity w tej
sprawie i … jak grochem o ścianę, żadnego odzewu. Oczywiście właścicielowi
byłoby na rękę, gdyby nie ponosząc żadnych kosztów, rękami mieszkańców i za
pieniądze gminy mógł się chwalić, jak
dba o środowisko.
Te decyzje pozbawiły nas formalnie
możliwości inwestowania w teren wokół
zbiornika. Nie możemy gminnych pieniędzy inwestować w nie nasz obiekt. Nie
dziwię się frustracji wielu osób, którzy na
własną rękę, nie patrząc na formalności
w odruchu odpowiedzialności za środowisko podejmują takie spontaniczne akcje,
ale to nie rozwiązuje problemu, a ten tkwi
niestety w uwarunkowaniach prawnych.
Swoją drogą to najlepszą formą ochrony
środowiska nie jest jego sprzątanie, ale
nie zaśmiecanie. Te butelki, puszki, torby
foliowe nad zalew same nie przyszły.
Zamiast organizować spektakularne akcje
łatwiej byłoby swoje śmieci zabrać ze
sobą do pojemników niż rzucać je w lesie
z myślą, że jakiś wolontariusz to posprząta.
A.S.: Skoro jesteśmy przy zbiorniku.
On rzeczywiście nie jest własnością gminy,
ale np. basen i teren wokół przy ul. Zielonogórskiej już tak. Widziałem w internecie
fotki tej zarośniętej niecki. Jaki jest plan
na to miejsce, które przez lata było chlubą
Czerwieńska i miejscem spotkań nie tylko
mieszkańców naszego miasta?
P.I.: Wie Pan, takie internetowe fotki
porośniętej krzakami pustej starej niecki
basenu robią wrażenie na oglądających,

ale pozostawione bez komentarza jedynie
epatują ruiną. O planach kompleksowej
modernizacji tego obiektu mówiliśmy już
dużo wcześniej. Basenu w takiej formie jak
przed laty nie da się przy współczesnych
warunkach sanitarnych, bezpieczeństwa
itp. uruchomić. Tu nie ma czego łatać.
Obiekt, aby mógł służyć swoim celom
musi powstać od nowa. Już dwa lata temu
podjęliśmy próbę stworzenia koncepcji
budowy takiego kompleksu rekreacyjnego.
Aby to zrobić potrzeba naprawdę sporych
nakładów. Aby ta inwestycja miała sens,
powinna powstać na zasadach partnerstwa prywatno-publicznego, w którym
potencjalny inwestor wkładając własne
środki przez lata czerpał z niego dochody.
Gmina w tym partnerstwie wkładałaby
do spółki teren. Opracowaliśmy taka
koncepcję. Gotowy jest program funkcjonalno-użytkowy, ogłoszona jest oferta dla
inwestorów i nasze oczekiwania wobec
przyszłej inwestycji. Trzeba pamiętać, że
mówimy tu o środkach na poziomie ok.
9 mln złotych. Obecnie w tym obszarze
biznesu stopa zwrotu z inwestycji jest niestety bardzo długa i biznes podchodzi do
takich przedsięwzięć z dużą ostrożnością.
Ale zobaczymy.
Niestety w działalności samorządowej
ciągle jesteśmy zmuszeni do dokonywania wyboru priorytetów, a obecnie takim
głównym zadaniem w dziedzinie ochrony
środowiska jest kontynuowanie projektu
uporządkowania gospodarki ściekowej na
północy gminy. Potrzebujemy na to zadanie ok.16 mln złotych, a niestety budżet
samorządu nie jest z gumy. Na wszystko
nas nie stać. W dodatku obecna sytuacja
związana z pandemią sprawę utrudnia
dodatkowo.
A.S.: Na koniec jeszcze chciałbym
zapytać Pana o kolejne zniszczenie miejskiej fontanny. Jakiś pech prześladuje to
miejsce. Ledwo została odnowiona po
poprzedniej dewastacji, a tu pojawił się
kolejny amator mocnych wrażeń. Wiemy
kto to zrobił?
P.I.: Oczywiście, dzięki miejskiemu
monitoringowi udało się zidentyfikować
sprawcę i obecnie toczy się w tej sprawie
postępowanie. W tzw. międzyczasie gmina zamówiła u producenta zniszczony element i teraz czekamy na jego wykonanie
i montaż. Rzecz jasna rachunek za szkody
z całą pewnością trafi do sprawcy. Kara go
nie minie, ale rzeczywiście coś ta nasza
fontanna ma pecha do krewkich facetów.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i do spotkania już po czerwcowych wyborach prezydenckich.
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Co dalej z basenem
w Czerwieńsku?
Ostatnio na forum mieszkańców ukazała się dyskusja na temat „złotych czasów”
basenu przy Zielonogórskiej. Uczestnicy dyskusji przywołują wspomnienia zarówno
z imprez organizowanych w lokalu przy basenie, jak i samo plażowanie na polance
przy brzegu. Pojawiły się w sieci również aktualne fotki zrujnowanego obiektu,
zarośniętej niecki basenu i pytania: dlaczego ta dawna chluba Czerwieńska stała
się jedynie terenem do zagospodarowania i w końcu jaka przyszłość czeka to
miejsce? Zapytałem o to p. burmistrza (czyt. poprzednia strona).
Pisaliśmy już w którymś z numerów
„U nas” o tym, jakie są plany związane
z przyszłością tego miejsca, ale wydaje
mi się, że warto przytoczyć fragmenty
memorandum w sprawie planów zagospodarowania tego miejsca, skierowanego
do potencjalnych inwestorów, którzy zdecydowaliby się przystąpić do partnerstwa
prywatno-publicznego w celu realizacji
tego przedsięwzięcia. To przy okazji także
dla nas wszystkich informacja, jakie są
plany naszych władz samorządowych co
do kierunku rozwoju oferty turystycznej
miasta.
A to fragment tej koncepcji władz
gminy do potencjalnych inwestorów-partnerów projektu (pełny tekst memorandum
na stronie czerwiensk.pl):
„Władze Gminy Czerwieńsk jako
inicjator przedmiotowego przedsięwzięcia przystąpiły do prac przygotowawczych danej inwestycji w związku
z rosnącymi potrzebami mieszkańców
gminy, zgłaszanymi od czasu zamknięcia dotychczasowego basenu odkrytego
zlokalizowanego w Czerwieńsku przy
zbiegu ulic Zielonogórskiej i Kąpielowej. Niegdyś było to bowiem popularne
miejsce letniego wypoczynku i rekreacji
dla wszystkich mieszkańców gminy.
Jednocześnie zaistniała potrzeba rewitalizacji tego miejsca w taki sposób aby
nie tylko uzyskać efekt poprawy wizerunku miasta lecz również aby nadać
temu miejscu nowe i zgodne z kierunkami rozwoju gminy funkcje użytkowe.
Wizją Władz Gminy Czerwieńsk w zakresie rozwoju tego punktu miasta jest
to aby wybudowane centrum wypoczynkowe zaspokajało nie tylko potrzeby
rdzennych mieszkańców gminy, lecz
także aby przyciągało mieszkańców
gmin ościennych oraz odwiedzających
nasz region turystów. Szansą rozwoju
tego miejsca jest zwłaszcza możliwość
stworzenia przez Inwestora Prywatnego
pięknego i nowoczesnego ośrodka wy-
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poczynkowego z basenem odkrytym
i innymi atrakcjami odnowy biologicznej. Jednocześnie bardzo interesująca
wydaje się także możliwość wydzierżawienia przez Inwestora Prywatnego
terenu przylegającego do ośrodka
wzdłuż którego rozpościera się linia
brzegowa naturalnego zbiornika wodnego pod nazwą: Zalew w Czerwińsku.
Właścicielem akwenu jest Gmina Czerwieńsk a zatem istnieją potencjalne
możliwości wykorzystania tego atutu
przez Inwestora Prywatnego po uprzednim zagospodarowaniu linii brzegowej
tego zbiornika. W efekcie Inwestor
zyska o wiele więcej dodatkowych
miejsc do plażowania i kąpieli dla swoich klientów. Niektórzy goście wolą
nawet odpoczynek nad wodą na łonie
natury niż kąpiele w basenie wymagające dostosowania się do ściśle określonych ram i godzin korzystania z basenu.
Utworzenie plaży, kilku pomostów oraz
przystani dla sprzętu wodnego wraz
z wypożyczalnią (kajaki, rowery wodne) pozwoli wykreować jedyny w swoim rodzaju ośrodek wypoczynkowy

w tak bliskim sąsiedztwie miasta Zielona Góra. Najbliższe takie ośrodki znajdują się bowiem nad brzegami Jezior:
Niesłysz w Gminie Skąpe (na północ od
Zielonej Góry ) oraz Jeziora Sławskiego
w Sławie ( na wschód od Zielonej Góry)
oddalonych od miasta co najmniej o 60
kilometrów. Obie lokalizacje są zatem
zbyt daleko aby mogły stanowić potencjalną ofertę dla gości odwiedzających
miasto na kilka dni. Tak więc w sezonie
letnim obiekt ten nie powinien mieć
żadnych problemów z utrzymaniem
odpowiedniego popytu zarówno na
usługi hotelowe, jak i rekreacyjne czy
gastronomiczne. Poza sezonem wspaniałą alternatywą dla pobytów wypoczynkowych może być oferta skierowana do dzieci z pobliskich szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie nauki
pływania. Ciekawym pomysłem może
być również rozwój ośrodka w kierunku
turystyki odnowy biologicznej, pielęgnacji urody, czy usług rehabilitacyjnych.
Inwestor prywatny może się również
pokusić o skierowanie oferty do klientów
niemieckich wśród których szczególnym
zainteresowaniem cieszą się np. usługi
chirurgii stomatologicznej (implanty),
czy zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej. Zachęceni wysoką jakością usług
i znacznie niższymi cenami turyści niemieccy stanowią ciekawą grupę docelową dla potencjalnego Inwestora. Uzupełnieniem oferty basenu odkrytego mogłyby być także profesjonalna siłownia,
gabinety masażu, (w formie swoistego
SPA) jak również szeroka oferta gastronomiczna adresowana także do mieszkańców gminy np. organizacja wesel, czy
innych imprez okolicznościowych, Ponadto skierowana do gości spoza gminy
np. obsługa wyjazdów integracyjnych,

organizacja bali Sylwestrowych, targów branżowych czy
chociażby obsługa i organizacja szkoleń. Pomocna może w tym
być promocja kompleksu rekreacyjnego na portalach społecznościowych. Aby utrzymać zainteresowanie usługami ośrodka
przez cały rok Inwestor Prywatny powinien wykorzystać
zwłaszcza możliwości pozyskiwania klientów spośród osób
odwiedzających pobliską Zieloną Górę w celach biznesowych,
turystycznych, rozrywkowych czy sportowych. Szansą rozwoju przyjętej koncepcji działania w tym zakresie są krajowe
i międzynarodowe imprezy sportowe organizowane w Zielonej
Górze w tym: mecze koszykówki w hali CRS przy trasie Północnej, czy sparingi żużlowe rozgrywane na stadionie żużlowym przy ul Wrocławskiej a także wzrost liczby kibiców
sortowych podróżujących za swoimi drużynami. Zainteresowane skorzystaniem z usług rekreacyjnych i hotelowych
w Czerwieńsku mogłyby być ponadto osoby odwiedzające
miasto Zielona Góra na Winobranie czy w celach biznesowych
(partnerzy biznesowi firm z pobliskiej strefy inwestycyjnej
w Nowym Kisielinie). Oprócz letniego wypoczynku należy
wówczas zadbać o wykreowanie atrakcji całorocznych, ukierunkowanych na odpoczynek i regeneracje sił zapracowanych
biznesmenów. Funkcjonowanie obiektu przez cały rok pozwoliłoby zaoferować mieszkańcom gminy pracującym w branży
turystycznej nie tylko atrakcyjne i stabilne miejsca pracy, lecz
także skrócić czas dojazdu do tej pracy w efekcie jej lokalizacji blisko miejsca zamieszkania. Inwestor Prywatny może
potrzebować do pracy chociażby ratowników, trenerów sportowych, dietetyków, masażystów, kosmetyczek, kelnerów,
kucharzy, obsługę hotelową, menagera hotelu, animatorów
kulturalnych a nawet osoby bez wykształcenia na stanowiska
pokojówek czy sprzątaczek - zakres etatów zależy od skali
i profilu działalności wybranej przez Inwestora. Zwiększanie
liczby atrakcyjnych ofert pracy na lokalnym rynku poprzez
inwestycje prywatne stanowi odzwierciedlenie dążenia władz
Gminy Czerwieńsk do ograniczenia migracji zarobkowej
młodych mieszkańców gminy do większych miast. Inwestycja zwiększająca ilość pobytów turystycznych na terenie
gminy C może również zachęcić inne podmioty prywatne do
lokalizowania działalności w pobliżu przyszłego -tętniącego
życiem kompleksu rekreacyjnego. Wzrost dochodów ludności pozwoli na równomierny rozwój wszystkich branż sektora konsumpcyjnego. Ilość potencjalnych kierunków zagospodarowania tego miejsca jest bardzo wiele. Wszystko zależy od pomysłów i kreatywności potencjalnego Inwestora

Prywatnego oraz od jego możliwości finansowych - a zwłaszcza od umiejętności budowania modelu biznesowego inwestycji i wiedzy osób, które zadbają o dobre przygotowanie
inwestycji od strony biznesowej, finansowej oraz prawnej.
Wprawdzie Zielona Góra nie zajmuje topowego miejsca na
liście krajowych atrakcji turystycznych (jakie zajmują miejscowości nadmorskie, górskie, czy miasta słynące z zabytków
architektury) to dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy
miasta (wynikający z połączenia z gminą wiejską Zielona
Góra) powoduje, że istnieją realne szanse wypromowania
Czerwieńska jako ciekawego celu przyjazdów około biznesowych. Atutem Gminy Czerwieńsk, powodującym, że
miejsce to mogłoby konkurować z wymienionymi hotelami
pobliskiego miasta Zielona Góra jest niewątpliwie to, że
Czerwieńsk zlokalizowany jest relatywnie blisko Zielonej
Góry (ok 7 km) a jednocześnie zapewnia przyjemniejsze
otoczenie dla osób przyjezdnych. Ponadto istotny jest fakt,
że w samym Czerwieńsku znajduje się czynna stacja kolejowa gdzie mogą wysiadać podróżni niezmotoryzowani.
Z uwagi na dogodne połączenia z Zieloną Górą osoby podróżujące pociągiem mogą się zatrzymać na nocleg połączony z wypoczynkiem, aby w ciągu dnia załatwiać sprawy
biznesowe na terenie pobliskiego miasta Zielona Góra. Inwestor Prywatny może pokusić się wówczas o usługę przewozów osobowych tj. odbierania swoich klientów z i dowożenia do pobliskiej stacji kolejowej oddalonej niespełna 900
metrów od przyszłego ośrodka. Dla zmotoryzowanych
istotna będzie możliwość swobodnego zaparkowania pojazdu oraz sprawna komunikacja drogowa -tj. dobre połączenie
gminy Czerwieńsk z siecią dróg krajowych i międzynarodowych. Droga wojewódzka nr 280 prowadząca z Czerwieńska
do Zielonej Góry łączy się bowiem tuż przed miastem Zielona Góra z Trasą Północną przechodzącą po lewej stronie
w Drogę ekspresową S3 (skierowaną południkowo na Gorzów
Wlkp. i Wrocław). Po prawej stronie Trasa Północna przechodzi w Drogę Krajową DK nr 32, rozwidlając się tuż przed
Świdnicą na dwie drogi krajowe prowadzące do granicy państwa z Niemcami (DK 32 i DK 27). Ważna dla obsługi gości
niemieckich jest w szczególności nieznaczna odległość do
granicy państwa z Niemcami wynosząca ok. 50 km. W związku dynamicznym rozwojem miejskiej strefy inwestycyjnej
w Nowym Kisielinie (Lubuski Park Technologiczny) popyt ze
strony klientów biznesowych na usługi hotelarskie połączone
z wypoczynkiem może stale wzrastać. Moment przełomowy
może nastąpić po wybudowaniu mostu drogowego na Odrze
w miejscu byłego promu w Milsku w Gminie Zabór, ponieważ
podniesie się dostępność komunikacyjna tego obszaru dla
kooperantów zza Odry. Nowe Firmy ulokowane w strefie mogą
potrzebować ekskluzywnych miejsc do prowadzenia spotkań
biznesowych lub akomodowania ważnych zagranicznych
partnerów biznesowych. Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Czerwieńsku mógłby być również ciekawym urozmaiceniem wodnego szlaku turystycznego na Odrze.
W związku z tym, że Gmina Czerwieńsk posiada na swoim
terenie część koryta rzeki Odry w przyszłości, kiedy zwiększy się popularność wycieczek turystycznych organizowanych z Nowej Soli statkiem turystycznym wzdłuż rzeki Odry,
wybudowany ośrodek wypoczynkowy mógłby, stanowić
atrakcyjny przystanek dla amatorów żeglugi rzecznej. Goście
hotelowi mogliby mieć dostęp do takiej atrakcji dla urozmaicenia spędzania czasu wolnego na terenie ośrodka.
W pobliżu tego przyszłego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego zostały wybudowane ścieżki rowerowe.”
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Dawny kościół w Czerwieńsku

w latach 1945-1953
Początki, obecnie byłego już obiektu sakralnego, ściśle związane są z osobą
dziewiętnastowiecznego pastora Martina Gottfrieda Juliusa Schöne, który w świetle pracochłonnych ustaleń dr. Przemysława Góralczyka, postanowił dla swoich
wiernych stworzyć wolny zbór ewangelicki.
Nowa świątynia, w odróżnieniu od
istniejącego już w Czerwieńsku (Rothenburg an der Oder) kościoła, w którym
poprzednio sprawował on urząd pastora,
miała stać się nowoczesnym, okazałym
oraz trwałym gmachem będącym wizytówką jego działalności. Tak też się stało.
11 kwietnia 1851 r. przy ulicy prowadzącej z centrum miasteczka do Zielonej
Góry (Grünberg) położono kamień węgielny. Prace przy budowie sakralnego
obiektu przebiegały wyjątkowo sprawnie.
17 sierpnia po raz pierwszy odprawiono
w nim nabożeństwo. 8 listopada na wieży kościelnej zawieszono gałkę i krzyż.
30 listopada tr. miała miejsce uroczysta
konsekracja nowej świątyni.
W nowej, będącej przedmiotem naszych rozważań, zaistniałej po 1945 r.
powojennej, tym razem polskiej rzeczywistości, zgubny los tego obiektu był
przesądzony. Wynikało to z postaw samych mieszkańców miasteczka, a następnie osady Czerwieńsk, którzy wykazując
brak jakiegokolwiek szacunku dla poniemieckiego dziedzictwa kulturowego,

dewastowali ten pozostawiony samemu
sobie podupadający gmach. Od 1945 do
1953 r. niszcząc tam m.in. witraże, a także
pojawiające się w ich miejsce wszelkie
doraźnie zabezpieczenia tego poewngelickiego kościoła przeprowadzone
z polecenia lokalnej administracji partyjno-państwowej. Ta ostatnia, zarówno na
szczeblu centralnym, jak i miejscowym
prowadziła, zgodnie z radzieckimi antykościelnymi zaleceniami, misterną grę
obliczoną na wyrugowanie z życia narodu
wszelkich wyznań, na czele z Kościołem
rzymskokatolickim, który w Czerwieńsku
uosabiała – parafia pw. św. Wojciecha.
To tłumaczy dlaczego w 1950 r. lokalna
Gminna Rada Narodowa (GRN) podjęła
zakamuflowane starania obliczone na
utrudnienie posługi duszpasterskiej ks.
Ignacego Zonia. Jej prezydium 6 października tr. wystosowało pismo do jego
kościelnych zwierzchników z propozycją
przejęcia przez parafię, jak to określono,
ewangelickiego domu modlitewnego,
czyli interesującego nas gmachu. Przyzwolenie ze strony, programowo nisz-

czącej Kościół, administracji partyjno-państwowej na zagospodarowanie przez
wiernych tego obiektu, położonego w pobliżu już istniejącego kościoła dodatkowo
miało pogrążyć pod względem materialnym parafię w Czerwieńsku, a tym samym
ułatwić postawienie ks. Zoniowi zarzutu
niegospodarności. W tej sytuacji kanclerz
Kurii Ordynariatu w Gorzowie Wlkp.
ks. Marian Kumala 21 marca 1951 r.
odpowiedział na nie w taki sposób
„[…] po zaciągnięciu opinii czynników
miejscowych, iż wspomniany ewangelicki dom modlitewny nie jest dla parafii
w Czerwińsku (winno być Czerwieńsku –
D.K.) konieczny i dla tego pozostawiamy
go do dyspozycji Prezydium Gminnej
Rady Narodowej”. Odmowa ta zbiegła się
z trwającymi już od 1950 r. skoordynowanymi działaniami lokalnych urzędników
oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, których celem
było usunięcie ks. Zonia i jego zastąpienie przez dyspozycyjnego wobec nich
innego duchownego. Na tę okoliczność
obradowała nie tylko wzmiankowana
gminna rada, ale również ujawniła się
uzasadniająca jej działania w wymiarze
propagandowym delegacja składająca
się z mieszkańców. Udali się oni do jej
wojewódzkiego zielonogórskiego odpowiednika, domagając się „interwencji
z powodu prowadzenia chaotycznej
gospodarki parafii na przestrzeni 5-ciu
lat”. Pochopne i nieprawdziwe zarzuty
wiernych wpisywały się w gorączkowe
zabiegi „zbrojnego ramienia” Polskiej

Dawny kościół w Czerwieńsku, obecnie zakład produkcyjny (zdjęcie ze zbiorów Przemysława Góralczyka oraz kolejne wykonane
w styczniu 2019 r. przez Marka Mizerę)
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Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w postaci Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Zielonej
Górze, który w tym czasie przygotowywał się do uwięzienia,
a następnie postawienia ks. Zonia za wojenną i powojenną
aktywność niepodległościową przed stalinowskim wymiarem
sprawiedliwości. Wniosek o areszt dla tego duchownego został
sformułowany przez kierownika Sekcji V Wydziału V WUBP
w Zielonej Górze ppor. Stanisława Puchałę już 5 sierpnia 1952 r.
Kwestia ta jednak przeciągnęła się w czasie, bowiem Departament V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wyraził na
to zgodę ostatecznie w następnym roku.
Zniknięcie z lokalnej społeczności niewygodnego kapłana,
jak również pojawienie się w jego miejsce prorządowego i schorowanego następcy w postaci ks. Ludwika Muchy, ułatwiło
rozwiązanie kwestii dawnego kościoła po myśli władz, które
w zaistniałej sytuacji zarzuciły opcję „wciśnięcia” omawianego
obiektu parafii na rzecz przeznaczenia go na magazyn. W tego
rodzaju sprawach postulowano, aby, jak to ujął I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Skwierzynie Z. Krygier, „najlepiej
mówić niż pisać”. Tym bardziej, że pozbawiona przewodnika
duchowego ludność, zdaniem rządzących, od teraz, przynajmniej oficjalnie, akceptowała ich nowy plan wobec interesującego nas gmachu. To tłumaczy dlaczego 26 czerwca 1953 r.
Zarząd Gminnej Spółdzielni (GS) „Samopomoc Chłopska”
w Czerwieńsku zwrócił się do administracji wyznaniowej przy
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PRN) w Zielonej
Górze z propozycją „[…] o przyznanie nam w tegorocznym
planowym skupie zboża kościoła po ewangelickiego znajdującego się przy ulicy Zielonogórskiej. Dlatego, iż planowy skup
zboża ma być zakończony w bardzo krótkim terminie (poza
tym – D.K.) budynek ten usprawnił by nam szybkie przyjęcie
masy towarowej, a po wtóre budynek ten potrzebuje średniego
remontu”. W odpowiedzi na to pismo powiatowy Referat do
spraw Wyznań (RdsW) zwrócił się do wojewódzkiego wyznaniowego zwierzchnika z prośbą o pozytywne jego rozpatrzenie.
Ten z kolei, reprezentowany przez kierownika Stanisława Jabłońskiego, po uzyskaniu akceptacji dla tego projektu ze strony
Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie, zażądał pod koniec
lipca dostarczenia (co nastąpiło 4 sierpnia tr.) od zainteresowanych stron datowanego na 1 sierpnia tr. dokumentu zdawczo-odbiorczego. W charakterze zdającego podpisał go kierownik
RdsW przy Prezydium PRN w Zielonej Górze Franciszek
Kubicz, zaś przyjmującego prezes GS „Samopomoc Chłopska”
w Czerwieńsku Jan Grzybowski. Treść jego była następująca:
„Zgodnie z pismem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
Referat do spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 26.7.53 r.
Nr WZIII. 3/14/53 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
Referat do spraw Wyznań w Zielonej Górze przekazuje kościół
„Poewangelicki” w Czerwieńsku przy ulicy Zielonogórskiej
Nr 5 na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Czerwieńsku w zarząd i użytkowanie na cele gospodarcze”.
Wcześniej, bo 10 lipca 1953 r., sekretarz Prezydium GRN
w Czerwieńsku zwrócił się do wzmiankowanego F. Kubicza
z prośbą o przekazanie 62 ławek z dawnego kościoła. Rozdysponować je miano w celu wyposażenia: sali posiedzeń miejscowego gminnego prezydium, Kina Wiejskiego w Czerwieńsku,
świetlic w Czerwieńsku, Laskach, Nietkowie i ich spółdzielczych odpowiedników w gospodarstwach zespołowych we wsi
Łężyca oraz Wysokie.
Daniel Koteluk
Tekst powstał na podstawie źródeł przechowywanych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Archiwum

Państwowym w Gorzowie Wlkp., jak również dzięki pomocy
Państwa: dr. Przemysława Góralczyka, Lucyny Majorczyk, starszego archiwisty Krzysztofa Mazura z Punktu Zamiejscowego
w Zielonej Górze IPN Oddział w Poznaniu oraz Marka Mizery.
Wykorzystano także na potrzeby tego artykułu poniższe publikacje: P. Góralczyk, Martin Gottfried Julius Schӧne (1810–1873).
Pastor w dawnym Czerwieńsku, uczestnik pruskiego Zgromadzenia Narodowego w Berlinie w 1848 roku, [w:] Zapisali się
w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biograficzne, red. P.
Bartkowiak, D. Kotlarek, J. Kuczer, Zielona Góra 2009, s. 65;
D. Koteluk, W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach
1945–1956, Zielona Góra 2011, s. 353; J. Pater, Władze PRL
wobec ordynariusza wrocławskiego kardynała Bolesława
Kominka w latach 1956–1974, [w:] Represje wobec Kościoła
katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989, red.
S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004 („Studia
i Materiały”, t. 4), s. 127–128.

Biblioteka

wznawia działalność!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku wraz z filiami
w Nietkowie, Nietkowicach i Płotach podjęła na nowo działalność adresowaną dla Czytelników. Harmonogram funkcjonowania książnic na czas trwania epidemii jest następujący:
• Czerwieńsk: poniedziałek, środa, piątek 10.00-16.00,
wtorek, czwartek 10.00-18.00
tel. 683219046, email: mgbp_czerwiensk@wp.pl
• Nietków: wtorek, środa, piątek 9.00–13.00
tel. 508670367, 683216993
• Nietkowice: wtorek 9.30–13.00, środa 9.30–16.00
email: mgbp_f.nietkowice@wp.pl
• Płoty: poniedziałek, środa, piątek 9.00-12.00, tel. 781976856
Mając na uwadze Państwa dobro prosimy o zapoznanie
się z nowymi zasadami funkcjonowania bibliotek. Zgodnie
z rekomendacją dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie
informujemy Czytelników, że:
• Obsługa czytelnika będzie ograniczona do minimum, tj. do
wydania wcześniej zamówionych książek (telefon, email itd.)
oraz do ich zwrotu;
• Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe
wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek;
• W świetle zaleceń Biblioteki Narodowej czytelnicy nie mają
wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje wyłącznie
bibliotekarz;
• Z obiegu wyłączona jest czytelnia (księgozbiór podręczny)
oraz wszelka prasa;
• Każda przyjęta książka zostanie odłożona na okres 3 dni, tym
samym nie będzie dostępna do wypożyczenia;
• Egzemplarzy zwracanych do biblioteki przez użytkowników
nie wolno samodzielnie dezynfekować.
Przypomina się użytkownikom o przestrzeganiu wszystkich
ogólnych zasad oraz wymogu zachowania rygoru bezpieczeństwa, tj. konieczności przebywania w pomieszczeniach
bibliotecznych w maseczkach, rękawicach oraz z zachowaniem
odpowiedniej odległości i o obowiązku przebywania dziecka do
lat 13 pod opieką osoby dorosłej. Zapraszamy!
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

WRÓCILIŚMY DO SZKOŁY
I stało się! Po wielu długich tygodniach, 25 maja szkoła została przywrócona dzieciom. Zapowiadane przez Ministra Edukacji Narodowej ponowne otwarcie szkól, nie oznacza powrotu do dotychczasowej formy ich funkcjonowania. Rodzicom
i uczniom zaoferowane zostały zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Wszystko jednak
na nowych warunkach, zgodnie z wytycznymi, tak, aby wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo, bo dzisiaj właśnie ono
wyznacza kształt wszelkich działań.
Chęć powrotu do szkoły zgłosiło
początkowo 16 rodziców uczniów klas
I-III. W dwóch grupach w specjalnie
przygotowanych klasach dzieci spotykają się z nauczycielami, aby wspólnie
spędzić czas. Zajęcia dostosowane są
do zróżnicowanego wieku uczniów.
Największą radością dla maluchów
było spotkanie się z rówieśnikami,
możliwość wspólnego muzykowania,
słuchania opowieści, rozmów, wykonywania prac plastycznych. Dzieci
starają się zachować rygory odległości
i higieny, ale brakuje im możliwości
zabaw, które wymagają bezpośredniego kontaktu z kolegami. W szkole
prowadzone są również konsultacje
uczniów klas starszych z nauczycielami,
otwarta jest biblioteka ( głównie dla klas
ósmych) i stołówka. Jak bardzo wszyscy stęsknili się za sobą wiemy kontaktując się z uczniami. Nauczyciele
prowadzą godziny wychowawcze i pogadanki online na platformie TEAMS.
Jedna z koleżanek napisała do mnie:
(…) Widzę, jak bardzo dzieciaki tęsknią
za sobą (to normalne), ale jak bardzo
brakuje im szkoły ( to jestem w szoku)!
Pytania typu: czy możemy już wrócić do
szkoły, kiedy wracamy, powtarzają się
bardzo często. Kto by pomyślał? Zawsze
w czerwcu dzieci marzyły o wakacjach,
a teraz marzą, aby wrócić do szkoły
(…). Takie stwierdzenia pojawiają się
bardzo często. To budujące, że mamy
potrzebę wrócić „do swoich”, że two-
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rzymy zintegrowane zespoły, że zbudowaliśmy więzi, które chcemy zachować.
Powrót na boisko
Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu
i Turystyki pod nazwą Szkolny Klub
Sportowy (SKS). W związku z epidemią zajęcia zostały zawieszone, tak jak
wszystkie inne. Po stopniowym odmrażaniu, Operator Krajowy programu,
zdecydował o możliwości prowadzenia
zajęć SKS od 11.05.2020 r. - oczywiście
na określonych warunkach i z przestrzeganiem zasad sanitarnych i epidemiologicznych tj.: zajęcia tylko na boiskach,
orlikach; grupa do 12 osób; brak możliwości korzystania z szatni; dezynfekcja
rąk przed i po zajęciach; dezynfekcja
sprzętu sportowego po każdej grupie;
zgoda rodziców na udział w zajęciach;
zgoda dyrekcji na organizację zajęć itd.
Jak łatwo się domyśleć dzieci bardzo chętnie korzystają z możliwości
uczestniczenia w tych zajęciach. Jedne
prowadzone są na boisku szkolnym,
a drugie na boisku przy ul. Kwiatowej
w Czerwieńsku.
Prowadzenie zajęć ruchowych
w domach – to było wyzwanie zarówno
dla nauczycieli, jak i uczniów. Z pomocą przyszła platforma e-WF. Materiały
z ćwiczeniami i ciekawostkami dotyczącymi aktywności fizycznej w czasie
kwarantanny miały pobudzić do działania i jak twierdzą nauczyciele w-f – „dla

chcącego nic trudnego”. Świadczą o tym
zdjęcia i filmiki prezentujące aktywność
fizyczną najbardziej wytrwałych, chociaż
twierdzą, że ćwiczenie w samotności to
nie to samo, co w grupie na WF. Brak
współzawodnictwa, rywalizacji i zwyczajnie przebywania ze sobą, chyba za
tym tęsknią najbardziej.
Koronawirus nie zatrzymał
wielkiej ligi czytelników i…
Już po raz kolejny nasza szkoła
zgłosiła swój udział w Wielkiej Lidze

Czytelników. Wzięło w niej udział
31 uczniów z klas II-VIII, z czego 18
uzyskało - 10 wymaganych sprawności
czytelniczych. Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać minimum 10 książek, (co
było dużym wyzwaniem) oraz rozwiązać
test wiedzy do każdej z nich. Z uwagi

na pandemię II etap szkolny odbył
się w wersji online. Tu obowiązywało
przeczytanie kolejnej wskazanej książki.
Troje uczniów z klas II-IV i troje z klas
V-VIII przeszło do etapu powiatowego,
który także odbył się w wersji online
i wymagał lektury podanej pozycji książkowej. Naszą szkołę reprezentowali: kl.
II-IV - Tymoteusz Szczepan, Weronika
Wilińska, Urszula Pokrzyńska i z kl.
V – VIII - Aleksander Pietryka, Daniel Przymus oraz Lena Piotrowicz.
W tym roku konkurs był wielkim wyzwaniem, zarówno dla organizatorów, jak
i koordynatora szkolnego – pani Anny
Zawady -Ambrożuk. Obecnie czekamy na wyniki etapu powiatowego oraz
na informację, czy nasza szkołą uzyska
Ogólnopolski Certyfikat Czytelnictwa.
Wspomniany certyfikat jest prestiżowym
wyróżnieniem dla szkół promujących
aktywne czytelnictwo. W celu jego
uzyskania musieliśmy spełnić kilka
kryteriów – między innymi kryterium
ilości uczestników, odpowiednią liczbę
kwalifikacji do następnych etapów, a także organizację imprezy czytelniczej oraz
spotkania autorskiego.
Do kolejnego konkursu, który odbędzie się online, uczniów klas III zaprosiły
goszczące u nas w zeszłym roku panie:
Irena Raszka - autorka sympatycznych
wierszy dla dzieci oraz pani Maria – ilustratorka. Zadanie polega na napisaniu
wiersza - wspólnie z autorką. Tematem
będzie: lato, dzieci, przyroda, zwierzęta
i epidemia. Poetka podała dwa wersy,
które koniecznie muszą być zawarte
w dowolnym miejscu, w ułożonym

przez dziecko wierszu. Tak oto połączone zostaną siły doświadczonej poetki
i młodego twórcy. Najciekawsze prace
opublikowane zostaną na portalu społecznościowym, a także wydrukowane
w książce, która ma być wydana w 2021 r.
Tradycją w naszej szkole są konkursy
klasowe. Nauczyciele starają się zachować ducha sprawdzania samego siebie.
W klasach III uczniowie przystąpili do
konkursu matematycznego rozwiązując
testy trzecioklasisty online. Jak pokazują
wyniki, matematyka jest mocną stroną
wielu uczniów. Duża grupa odesłała
zdjęcie ukazujące 100% poprawności.
Kolejny konkurs wymagał wysłuchania
lub przeczytania lektury „O psie, który

Zdalne nauczanie
w Gminie Czerwieńsk
do końca roku szkolnego
Jak informuje minister edukacji Dariusz Piontkowski do 26 czerwca, czyli
końca roku szkolnego i zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na
odległość. Przed wakacjami nie będzie
już przywróconych tradycyjnych zajęć
w szkołach. Minister wskazał, że podczas
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(od 16 czerwca) będą dni wolne od zajęć
dydaktycznych. W tych kilku dniach
uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze

dzień wolny na Boże Ciało, co powoduje,
że nie ma już potrzeby przywracania tych
tradycyjnych zajęć w szkołach.
Minister przypomina uczniom i rodzicom, że jest możliwość odbywania
konsultacji w szkołach. One będą mogły
się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie, w dużych
grupach, całe klasy nie wrócą do szkół
przed wakacjami. O formie i terminie
wydania uczniom świadectw zdecyduje
dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór

jeździł koleją”. Ponownie miłym zaskoczeniem było wiele bezbłędnych testów.
Wiedzą historyczną o majowych świętach
Polaków pochwalili się uczniowie kl. III
a. Aż 12 osób bezbłędnie odpowiedziało
na pytania związane miedzy innymi
z konstytucją, hymnem, symbolami narodowymi.
Cieszymy się, że wśród smutnych dni
pandemii zachowaliśmy, chociaż odrobinę normalności. Chcemy z optymizmem
patrzeć na kolejne dni, tygodnie, miesiące,
aż w końcu rzeczywistość pozwoli nam
zapomnieć o smutnych chwilach, których
przyszło nam doświadczyć.
Beata Kaszewska
świadectw w trybie indywidualnym, ale
może też wyznaczyć godziny odbioru
świadectw dla danej klasy czy nawet
grupy uczniów. Istnieje też możliwość,
aby uczeń odebrał swoje świadectwo
w innym dniu. Informacje w tym zakresie muszą być skutecznie przekazane
uczniom i rodzicom.
Zajęcia stacjonarne w szkołach zostały zawieszone 12 marca. Od 25 marca
wprowadzono obowiązek prowadzenia
kształcenia na odległość. 25 maja wznowiono działalność niektórych placówek
i realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w małych grupach,
w klasach 1-3 szkół podstawowych.
Minister edukacji ma nadzieję, że przywrócenie tradycyjnych zajęć w szkołach
będzie możliwe już od września tego
roku. My też trzymamy kciuki, aby tak
właśnie było.
K. Smorąg
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Czas wyborów
Już prawie stało się tradycją, że ważne polityczne wybory
przypadają w czerwcu. To w tym miesiącu przecież doszło
w 1989 roku do pierwszych po czasach PRL-u demokratycznych wyborów.
Wtedy jeszcze nie były one całkowicie wolne i demokratyczne, bo obciążone jednak limitami miejsc dla ówczesnej
opozycji. Rządząca wtedy jeszcze PZPR zapewniła sobie
w sejmie 65% miejsc, ale jak uczy nas historia, zaczęło się
pękanie tego partyjnego monolitu. Już wtedy dzięki nowej
formule wyborów w senacie 99 senatorów na 100 wybranych pochodziło z opozycji demokratycznej. Za nami 30 lat
demokracji z całym bagażem jej dokonań i błędów, lepszych
i gorszych rządów, ale jednak najważniejsze – prawo do demokratycznych wyborów pozostało. Z tego prawa przyjdzie
nam skorzystać po raz kolejny 28 czerwca w czasie szczególnym i trudnym przez ten koronawirusowy kataklizm, ale
mimo wszystkich trudności i niebezpieczeństw z tym związanych skorzystajmy z naszego prawa wyborczego. Oddanie
głosu na któregokolwiek ze zgłoszonych kandydatów będzie
naszym symbolicznym gestem, który poświadczy nasze
poparcie dla zasad demokratycznego europejskiego państwa
prawa, w którym przecież w większości chcemy żyć. Wybory to jedyna tak naprawdę okazja, aby każdy z nas poczuł
się choć trochę odpowiedzialny za rzeczywistość w jakiej
chce przez najbliższe lata funkcjonować. Może jeden głos
niczego nie zmieni i o niczym nie zdecyduje, ale miliony już
tak. Oddajmy swój głos na wybranego kandydata, choćby
po to, by mieć czyste sumienie, że nie stałem obok i nic
nie zrobiłem. Przywoływany podczas tegorocznych matur
Wyspiański pisał w „Wyzwoleniu”: „Musimy coś zrobić,
co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak wiele,
co nie zależy od nikogo”.
Andrzej Sibilski

„Można odejść na zawsze by stale być blisko”
Ks. J. Twardowski
Darkowi i Dorocie Grześkowiakom
Nasze najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca i Teścia
składa redakcja „U nas”.

Dorocie i Darkowi Grześkowiakom
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci teścia i ojca
składają koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku.
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ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2020
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 04 czerwca 2020 roku
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku oraz
podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 684 z późn.
zm.1), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 988) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zapewnia się na terenie gminy Czerwieńsk miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów podmiotów uprawnionych
do udziału w kampanii wyborczej:
I. Na słupach ogłoszeniowych w Czerwieńsku, zlokalizowanych:
a) ul. Zielonogórska,
b) ul. Boczna,
c) ul. Łężycka,
d) ul. Plac Wolności,
e) ul. Rynek.
2. Na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Nietków,
zlokalizowanych:
a) ul. J. Kasprowicza,
b) ul. T. Kościuszki,
c) ul. Parkowa.
3. Na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Płoty, zlokalizowanych:
a) ul. Lubuska,
b) ul. Pogodna,
c) ul. Leśna.
d) przy Wiejskim Domu Kultury.
4. Na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Leśniów Mały.
5. Na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Sycowice.
6. Na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie
gminy Czerwieńsk, za wyjątkiem miasta Czerwieńsk.
§ 2. 1. Podmioty uprawnione umieszczają plakaty w miejscach, o których mowa w § 1 we własnym zakresie.
2. Plakaty zamieszczane na słupach ogłoszeniowych, o których mowa w § 1, mogą zajmować maksymalnie 3/4 dolnej
powierzchni słupa, przy czym plakat nie może zajmować
powierzchni większej niż format A-2. Pozostała część słupa
pozostaje na potrzeby zamieszczania innych obwieszczeń
urzędowych. 3. Plakaty należy umieszczać w taki sposób,
aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 3. Plakaty nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną
usunięte na koszt obowiązanych.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Czerwieńska
(-) Piotr Iwanus

KOMUNIKAT

Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze
I i II z dnia 4 czerwca 2020r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r.
Komisarze Wyborczy w Zielonej
Górze I i II informują, że zamiar głosowania korespondencyjnego powinien
być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem
urzędu gminy w gminie, w której
wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca
2020 r. Wyborca -podlegający w dniu
glosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej
do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast
wyborca, który rozpocznie podleganie
obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych

po tym terminie, może zgłosić ten
zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca
2020 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania
korespondencyjnego może być dokonane ustnie, telefonicznie, pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej. W razie wysłania dokumentów za
pośrednictwem operatora pocztowego
o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data
wpływu zgłoszenia do urzędu gminy.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL,
oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy
do rejestru wyborców w danej gminie,
oznaczenie wyborów, których dotyczy
zgłoszenie, wskazanie adresu, na który

Głosowanie
korespondencyjne
INFORMACJA
w sprawie zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może
głosować korespondencyjnie.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
W przypadku głosowania w kraju
zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez
wyborcę komisarzowi wyborczemu
za pośrednictwem urzędu gminy
w gminie, w której wyborca ujęty jest
w spisie wyborców, najpóźniej do dnia
16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie,
izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania

korespondencyjnego najpóźniej do dnia
23 czerwca 2020 r.
Natomiast wyborca, który rozpocznie
podleganie obowiązkowej kwarantannie,
izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten
zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca
2020 r.
Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego
ponownego głosowania (tzw. II tury
wyborów).
W przypadku przeprowadzenia
ponownego głosowania wyborca,
który nie zgłosił zamiaru głosowania
korespondencyjnego przed pierwszym
głosowaniem, może po dniu pierwsze-

ma być wysłany pakiet wyborczy bądź
oświadczenie o osobistym odebraniu
pakietu z urzędu gminy, kontaktowy
numer telefonu, adres e-mail. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać na załączonym
do Komunikatu druku zgłoszenia.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze II
/-/ Robert Stefan Macholak
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumił Hoszowski

go głosowania zgłosić komisarzowi
wyborczemu za pośrednictwem urzędu
gminy lub konsulowi (w przypadku
głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym
głosowaniu, najpóźniej do dnia 29
czerwca 2020 r.
W przypadku wyborcy, który w dniu
ponownego głosowania będzie podlegał
obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych,
może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7
lipca 2020 r.
Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych po tym terminie, może
zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia
10 lipca 2020 r.
Zgłoszeń można dokonać ustnie,
pisemnie lub w formie elektronicznej za
pośrednictwem usługi udostępnionej na
platformie e-PUAP:
Dane kontaktowe: tel. 68 327 82 95
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
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Wieści
z ratusza

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

Komunikat w sprawie COVID 19
Zgodnie z nowym etapem znoszenia obostrzeń oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.
964) w przestrzeni otwartej od 30 maja 2020 r. obowiązuje albo
dystans społeczny albo maseczka.
Jeśli w przestrzeni otwartej mamy możliwość zachowania
2 metrów odległości od innych, nie musimy zasłaniać ust i nosa.

Możemy więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy,
parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy
zachowujemy odpowiedni dystans społeczny.
Natomiast, jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu
utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na
zatłoczonym chodniku – wówczas musimy zasłonić usta i nos.
Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że
z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego
wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13.
roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.
Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać
usta i nos. Są to min.: autobusy i tramwaje, sklepy, kina i teatry,
salony masażu i tatuażu, salony fryzjerskie (obiekty usługowe),
kościoły, urzędy (jeśli idziemy załatwić jakąś sprawę do urzędu).
Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta
i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.
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 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
w miejscowości Nietkowice stanowiących własność Gminy Czerwieńsk:
Oznaczenie nieruchomości
KW

Powierzchnia
w ha
Nr działki

Położenie
nieruchomości

Opis i przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

1
Księga wieczysta:
ZG1E 00096632/4

2
376/8

3
0,0934 ha

4
Obręb
miejscowości
Laski

5
nieruchomość niezabudowana, sprzedaż na własność 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
Opis i przeznaczenie w miejscowym planie tak jak działka 376/8

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

Opis i przeznaczenie w miejscowym planie tak jak działka 376/8

Księga wieczysta:
ZG1E/00097197/9

293/1

0,1294 ha

Obręb
miejscowości
Nietkowice

Zbycie na własność, działka niezabudowana przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę
mieszkaniową i zagrodową z dopuszczeniem usług

Księga wieczysta:
ZG1E/00097197/9

293/2

0,1172 ha

Obręb
miejscowości
Nietkowice

Opis i przeznaczenie w miejscowym planie tak jak działka 293/1

Księga wieczysta:
ZG1E/00097197/9

293/6

0,0800 ha

Obręb
miejscowości
Nietkowice

Opis i przeznaczenie w miejscowym planie tak jak działka 293/1

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 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
której wpłata dotyczy najpóźniej do dnia 10 lipca 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 10 lipca 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
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Cena wywoławcza
nieruchomości,
Wysokość wadium,
Godzina przetargu
6
cena – 36.654,00 zł
(w tym podatek VAT)
wadium – 3.700,00 zł
godz. – 9.30
cena – 44.280,00 zł
(w tym podatek VAT)
wadium – 4.500,00 zł
godz. 10.30
cena – 36.531,00 zł
(w tym podatek VAT)
wadium – 3.700,00 zł
godz.11.00
cena – 25.830,00 zł
(w tym podatek VAT)
wadium – 2.600,00 zł
godz. 12.00
cena – 14.760,00 zł
(w tym podatek VAT)
wadium – 1.500,00 zł
godz. 12.30
cena – 9.840,00 zł
(w tym podatek VAT)
wadium – 1.000,00 zł
godz. 13.00

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 i Nietkowice, a ponadto
ogłoszenie to zostanie opublikowany na stronie internetowej
Urzędu i w BIP oraz w gazetce „U NAS”. Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta,
pokój 109 lub pod numerem tel. 68 3278179.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.62.2020
Burmistrza Czerwieńska z dnia 28 maja 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/00098612/2
2. Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 420/1,
3. Powierzchnia – 28 m2 (część działki),
4. Położenie nieruchomości – nieruchomość położona w obrębie
0001 Czerwieńsk przy ul. Moniuszki,
5. Opis nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ma przeznaczenie G2 – teren
garaży,
6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: najem gruntu z
przeznaczeniem na miejsce postojowe.
7. Umowa najmu na czas oznaczony do 3 lat.
8. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 0,51 zł/m2 plus należny podatek VAT zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 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 30 czerwca każdego roku,
9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia
02.06.2020 r., do dnia 23.06.2020 r. do wiadomości publicznej

w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, oraz na
stronie internetowej urzędu: www.czerwiensk.pl. Informację
o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w gazetce „U nas”.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku, pokój 109, tel. 68 327 81 179.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku z dnia 21 maja 2020 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Czerwieńsku zarządzonych
na dzień 14 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz
z 2020 r. poz. 568) Miejska Komisja Wyborcza w Czerwieńsku
podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej w Czerwieńsku zarządzonych na dzień 14
czerwca 2020 r.
Okręg wyborczy Nr 12
1. ZASTAWNY Izydor Jan, lat 66, zam. Leśniów Wielki,
zgłoszony przez KWW NA RZECZ GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK – Lista nr 1
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czerwieńsku
(-) Paweł Piotr Wikiera

Protest mieszkańców Płot
Operator sieci PLAY już od kilku miesięcy toczy bój z władzami samorządowymi naszej gminy o wydanie przez burmistrza
warunków zabudowy dla planowanego masztu telefonii komórkowej o wysokości 53 m. Do sporu przyłączyli się mieszkańcy Płot, którzy 6 czerwca br. zorganizowali obywatelski
protest nie przeciwko zamiarowi takiej inwestycji, a jedynie
jej lokalizacji.
Zdaniem mieszkańców posadowienie tego wysokiego
masztu w samym centrum wsi w pobliżu przedszkola, szkoły
i terenów rekreacyjnych przy stawie to zły pomysł. Oprócz
obawy mieszkańców o wpływ promieniowania radiowego na
ich zdrowie, protestujący przedstawiali także argumenty natury
estetycznej, bowiem wokół dominuje niska zabudowa i nagle
w samym środku wsi wyrośnie ogromny maszt, który dominować będzie nad centrum miejscowości.
Stronę mieszkańców cały czas wspierał burmistrz nie wydając inwestorowi decyzji zabudowy. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze, do którego sprawę zgłosił inwestor niestety nie
podzieliło zdania władz samorządowych i odmowną decyzję
uchyliło.

Jakie argumenty przedstawił operator komórkowy. Otóż
w piśmie skierowanym do burmistrza napisał m.in.:
„Spółka — w trakcie całego procesu inwestycyjnego,
począwszy od planowania, przez projektowanie, realizację
i wreszcie eksploatację stacji bazowych telefonii komórkowej
-zachowuje wszelkie wymagane prawem standardy, i czyni
to na najwyższym poziomie. Wewnętrzne przekonanie mieszkańców nie stanowi dowodu na okoliczność szkodliwości
stacji bazowych. Nie ma takiej ekspertyzy, która wykazałaby
szkodliwy wpływ stacji bazowych na życie i zdrowie ludzi,
jeżeli stacje te są lokowane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Potwierdza to w szczególności raport
państwowego Instytutu Łączności i Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Warto wspomnieć o programie Światowej Organizacji Zdrowa (WHO), która m.in. monitoruje
stan prac i wiedzy na temat PEM i prowadzi międzynarodowy
program poświęcony badaniu wpływu PEM na zdrowie. Wyniki
tego programu wskazują jednoznacznie, że dotychczas nie
dokończenie na str. 14
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dokończenie ze str. 13
stwierdzono żadnego negatywnego
wpływu promieniowania radiowego
na zdrowie ludzi i zwierząt. Wyniki
tego samego programu w zakresie
badania wpływu PEM na zachorowalność na nowotwory, również
wskazują na brak takiego udokumentowanego związku”
Protestujących przedstawione
argumenty nie uspokoiły. Jakoś nie
dowierzają tym opiniom, podkreślając ważne słowo z tej opinii: „nie
stwierdzono jak dotychczas”. Ich
zdaniem tak na pewno nie wiadomo,
jak to niebezpieczeństwo zostanie
określone za kilka, czy kilkanaście
lat. Po co mamy o tym przekonać
się na własnej skórze. Przecież
można ten maszt postawić poza
wsią. Mamy wokół tyle pól i łąk bez
zabudowy. Po co upierać się przy tej
właśnie lokalizacji.
Inwestor pokazał natomiast na
zamieszczonej obok mapce, że z projektu wynika, iż zasięg promieniowania nie zagraża okolicznym zabudowaniom.
W piśmie do burmistrza uspokaja
obawy mieszkańców twierdząc, że
„realizacja wszelkich inwestycji następuje na podstawie odpowiednich
decyzji administracyjnych, które
zapewniają ich zgodność z prawem.
Zaznaczam również, że montowane
w stacjach bazowych sieci PLAY
urządzenia i instalacje posiadają
wszelkie określone prawem certyfikaty i decyzje o ich dopuszczeniu do
eksploatacji. Infrastruktura telekomunikacyjna montowana jest w sposób zgodny z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, w tym
również przepisami w zakresie emisji
pola elektromagnetycznego i jego
oddziaływaniem na środowisko.
Wyrażam nadzieję, że wyjaśnienia
zawarte w niniejszym piśmie pozwolą
mieszkańcom Gminy przychylniej odnieść się do inwestycji Spółki.”
Z reakcji mieszkańców wynika,
że raczej przedstawione przez operatora sieci PLAY argumenty nie
za bardzo trafiły do przekonania
zainteresowanym. Pewnie jednak
protesty nie zatrzymają tej inwestycji, ale może nie mam racji i okaże
się, że warto walczyć o swoje. Zobaczymy. Na pewno finał tej sprawy
odnotujemy na stronach „U nas”.
Andrzej Sibilski
Fot. ze strony czerwiensk.p
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W poprzednim numerze miesięcznika
starałam się przybliżyć czytelnikom jak
zorganizowana jest praca zdalna z dzieckiem przedszkolnym w czasie pandemii,
w tej nowej, wyjątkowej dla każdego
sytuacji, a która trwa do dnia dzisiejszego. Jednakże w chwili obecnej pojawiły
się nowe wytyczne i konieczność zorga-

nizowania dzieciom
opieki i ciekawego
pobytu w przedszkolu
w znacznie okrojonych
warunkach pracy i zabawy.
Pierwsze najtrudniejsze dni już są za
nami. Dla wszystkich
było to nie lada wyzwanie. Konieczność
pozostawienia dziecka
w przedszkolu bez możliwości wejścia
przez rodzica do budynku, panie odbierające dzieci w innym niż zazwyczaj uniformach, w maseczkach i rękawiczkach,
mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk,
zakaz wnoszenia na teren przedszkola
ukochanej przytulanki czy ulubionej
zabawki…, a potem w sali minimalna
liczba zabawek, bardzo częste ich dezynfekowanie, ciągłe przypominanie
o przestrzeganiu higieny, czystości osobistej i wszystkiego wokół. To tylko kilka
przykładów funkcjonowania i organizacji
pracy w tych szczególnych warunkach,
a wszystko po to, żeby zapewnić dziecku
i personelowi jak najbezpieczniejsze warunki pobytu w placówce.
Okazało się, że dzieci bardzo szybko
przyzwyczaiły się do nowych wymagań,
doskonale orientują się w sytuacji i konieczności przestrzegania obostrzeń i zasad. W tym zakresie ogromną rolę odegrała
tu z pewnością odpowiedzialna postawa
rodziców oraz liczne pogadanki czy filmiki

w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
Za nami także najważniejsza data
w kalendarzu nauczyciela przedszkola Dzień Dziecka. Na ile było to możliwe
świętowaliśmy ten dzień, ale i nie zapomnieliśmy o tych dzieciach, które nie
mogły być obecne w przedszkolu. Były
życzenia i krótkie spotkania, oczywiście
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Wierzymy, że już niebawem powrócimy do normalności, że każdy przedszkolak będzie mógł wrócić do swojej sali,
pani i kolegów, że wszyscy będziemy
mogli cieszyć się z odebranej czasowo
wolności w zakresie decyzyjności o swoim życiu, a świat znowu będzie stał dla
nas otworem, zapraszając do korzystania
z jego niepowtarzalnych uroków w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa. Tego
życzę wszystkim, nie tylko czytelnikom
naszego pisma, ale całej społeczności naszego kraju, kontynentu… naszej planety.
Dorota Krzyżaniak

Ze sportu…
Prace na stadionie Odry Nietków
Jak donosi internetowa strona nietkow.pl trwają intensywne prace remontowe na miejscowym stadionie. Warto zadbać o standardy, bo przecież awans
do IV ligi, którego nota bene gratulujemy całemu zespołowi Odry, zobowiązuje. Swój stadion zawsze sprzyja swoim, tym bardziej jeśli jest zadbany.

Piast Czerwieńsk zaprasza
Przyjdź i rozpocznij swoją przygodę w świecie futbolu w certyfikowanych
przez PZPN grupach młodzieżowych Piasta Czerwieńsk! Dziś każdy może
dołączyć do Piastowskiej Rodziny!
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych
przez wykwalifikowaną kadrę...
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Piękny jubileusz MALINEK
W nietkowskim parku, pojawił
się nikomu nieznany zespół, wzbudzając u wszystkich ciekawość
i niedowierzanie. Na scenie pojawiły się Panie i Panowie, kolorowo
ubrani i uśmiechnięci, z odrobiną
artystycznej tremy. No i tak się za-

jednym z najlepszych zespołów śpiewaczych w naszym województwie.
Jako muzyczni ambasadorzy gminy
Czerwieńsk i powiatu zielonogórskiego, Malinki były zapraszane na
koncerty, festiwale i imprezy okolicznościowe. Popularność Malinek przeszła nasze najśmielsze oczekiwania
– Zespół był znany i rozpoznawalny

20 lat pięknej, muzycznej przygody
to wartość, która na zawsze pozostanie
w naszych sercach i pamięci – pamięci
dla tych, którzy już odeszli i dla tych,
którzy trwają i trwać będą.

częła muzyczna przygoda pierwszego
w naszej gminie zespołu śpiewaczego
o niespotykanej nazwie – Dziewczynki jak Malinki i Rodzynki
z Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie.
Ciekawy repertuar, atrakcyjne
i pełne ekspresji jego wykonanie
sprawiły, że Malinki szybko stały się

nie tylko dzięki koncertom ale także
dzięki mediom lokalnym.
Olbrzymi wkład w rozwój i popularyzację amatorskiego ruchu
muzycznego został doceniony przez
władze naszego powiatu. Malinki
zostały odznaczone medalem i otrzymały honorowy tytuł – Zasłużeni dla
Powiatu Zielonogórskiego.

Gratulujemy dotychczasowych
osiągnięć, życzymy kolejnych sukcesów oraz pomyślnej realizacji
planów artystycznych i niegasnącej
pasji śpiewania.

Było to 1 czerwca 2000 roku.

Kochane Malinki!
Dziękujemy za wieloletnią
działalność i współpracę.

Jolanta Matuszkiewicz
Fot. z archiwum MGOK

