w czerwcu
01.07. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Gminnej Spółki
Wodnej.
03.07. – Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy z Dyrektorem
Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego w Zielonej Górze
w sprawie ulokowania w Czerwieńsku podstacji pogotowia ratunkowego z zespołem ratowników medycznych. Taki zespół wyposażony
w karetkę miałby w Czerwieńsku stacjonować na stałe. Pozwoliłoby
to na znaczne skrócenie dojazdu karetki do wszystkich potrzebujących
pomocy na terenie lewobrzeżnej części naszej Gminy. Jest to sprawa
fundamentalna dla wszystkich mieszkańców, szczególnie, gdy o zdrowiu
czy życiu ludzi decydują czasami minuty.
07.03. – w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy na
temat zagospodarowania boiska piłkarskiego w Nietkowie i dopuszczenia
go do rozgrywek w ramach IV ligi.
08.07. – z roboczą wizytą przybyli do czerwieńskiego ratusza Radna
Sejmiku Województwa Lubuskiego Beata Kulczycka i Prezydent Nowej Soli Jacek Milewski. Podczas spotkania z Burmistrzem Piotrem
Iwanusem rozmawiali o wykorzystaniu rzeki Odry, jako potencjału
rozwoju gospodarki turystyczno-rekreacyjnej.
09.07. – podczas ogromnej ulewy, która towarzyszyła burzy przechodzącej przez teren naszej Gminy, doszło do podtopienia kilku posesji
zlokalizowanych przy ulicach: Granicznej, Zachodniej i Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwieńsku.
10.07. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze Starostą Zielonogórskim
Krzysztofem Romankiewiczem. Tematem spotkania było zagospodarowanie wód opadowych, które spływając ulicami Graniczną, Jasną
i Przyleśną, a także kanalizacją ogólnospławną znajdującą się pod ich
nawierzchnią, doprowadzają do zalania posesji usytuowanych u zbiegu
tych ulic. Podczas spotkania omówiono również kwestie związane
z zagospodarowaniem boiska piłkarskiego LKS „Odra” w Nietkowie.
12.07. – odbyła się II tura wyborów prezydenckich. Ostatecznie,
dała ona zwycięstwo dotychczasowemu Prezydentowi RP Andrzejowi
Dudzie. W gminie Czerwieńsk wyniki wyborów przedstawiały się
następująco: Andrzej Duda – 40,40%, Rafał Trzaskowski – 59,60%,
frekwencja – 64,02%.
20.07. – dwukrotnie nad Gminą przeszły burze, którym towarzyszyły
obfite opady deszczu. Kolejny już raz doszło do podtopienia posesji
znajdujących się przy ulicach: Granicznej, Zachodniej i Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwieńsku. Zdesperowani mieszkańcy sami przystąpili
do zabezpieczenia swoich posesji workami z piaskiem.
21.07. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się spotkanie członków zespołu koordynującego, który przygotowuje inwestycję
pn.: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu
DW nr 281 w miejscowości Pomorsko. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus. Decyzja o budowie mostu w Pomorsku zapadła w 2019
roku. Szacowany koszt budowy to ok. 93 mln zł. Za tę kwotę powstanie
most o całkowitej długości 450-470 metrów i droga dojazdowa o długości
około 3 km. Jest to inwestycja w ramach rządowego programu „Mosty dla
Regionów”, którą pilotuje samorząd województwa lubuskiego. Rząd ma
pokryć 80% kosztów jego budowy. Na ten moment zarząd województwa dostanie 2,6 mln zł. Są to pieniądze na przygotowanie dokumentacji
projektowej. Samorządy Sulechowa, Czerwieńska i Zielonej Góry
pokryją połowę kosztów tego projektu. Zarząd Dróg Wojewódzkich
przygotował różne warianty budowy trasy od mostu w kierunku Zielonej
Góry. Władze miasta nie chcą się zgodzić na to, aby ruch samochodów
przejeżdżających przez nową przeprawę był kierowany na dotychczasową
drogę DW 281 przez Łężycę i osiedle Czarkowo. Obawiają się, że doprowadzi to do komunikacyjnego paraliżu tej części miasta. Prezydent Zielonej
Góry chciałby, aby powstała nowa droga, która wpięłaby się w drogę DW
279 pomiędzy Wysokiem a Czerwieńskiem. W tym wariancie powstałby
dodatkowo wiadukt nad torami. Z tą koncepcją zgadza się Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus, który stoi na stanowisku, że nowe drogi
powinny omijać wszystkie miejscowości. To rozwiązanie oznacza jednak
poważny wzrost kosztów tej inwestycji, które mogą sięgnąć w tym wa-
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riancie ok. 114 mln. zł. Budowa mostu to tylko pierwszy etap drogowych
inwestycji planowanych przez trzy sąsiadujące ze sobą gminy. Potrzebna
będzie jeszcze obwodnica Pomorska, by samochody nie jeździły przez
wieś, a w przyszłości wybudowanie nowej drogi i nowego węzła Sulechów
Północ na trasie ekspresowej S3. Włodarze Zielonej Góry i Czerwieńska
są bardzo zainteresowani kontynuowaniem inwestycji w kierunku południowym. Chodzi o tzw. obwodnicę zachodnią Zielonej Góry. Miałaby
ona przebiegać pomiędzy Przylepem a Czerwieńskiem i Płotami aż do
Trasy Północnej. Jej budowa rozwiązałaby problem samochodów, które
tranzytem przejeżdżałyby przez Łężycę i Czarkowo. W przyszłości, w tym
miejscu może zostać dołączona również Trasa Aglomeracyjna, a jadące
z mostu w Pomorsku samochody ciężarowe będzie można skierować na
projektowaną właśnie obwodnicę południową. Jej budowa powinna się
wkrótce zacząć. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca tego
roku powinny być gotowe wszystkie dokumenty i pozwolenia. Budowa
potrwa trzy lata. Obwodnica południowa powinna być gotowa w 2023 r.
Dwa lata później samochody pojadą przez most w Pomorsku.
23.07. – Burmistrz Piotr Iwanus zorganizował dwa dialogi techniczne dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej dla Nietkowic
i Bródek w ramach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
25.07. – LKS „Odra” Nietków rozegrał swój pierwszy mecz w IV
lidze. Przeciwnikiem biało-niebieskich była drużyna ZAP „Syrena” Zbąszynek. Inauguracyjne spotkanie skończyło się zwycięstwem piłkarzy
z Nietkowa, którzy pokonali gości 1:0 (0:0). Mecz rozpoczął się od podziękowań dla sponsorów, wszystkich osób biorących udział w pracach przy
przebudowie stadionu oraz działaczy klubu. Prezes klubu Andrzej Kuczak
otrzymał odznaczenie, a Wiceprezes Jarosław Bryndza wyróżnienie od
Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Andrzeja Skowrona. Kierownik drużyny Sławomir Maryniak odebrał podziękowanie przesłane przez
Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Nowy stadion „Odry” robi ogromne
wrażenie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ten piękny obiekt sportowy
z trybunami dla 300 kibiców i nowoczesnym zapleczem socjalnym powstał
w niemal ekspresowym tempie przy ogromnym zaangażowaniu całej
społeczności Nietkowa i władz samorządowych.
27.07. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Burmistrz Piotr
Iwanus podpisał umowę na rozbudowę tzw. Aglomeracji Czerwieńsk.
W ramach tego projektu powstaną nowe odcinki sieci kanalizacyjnej
na ulicach: Sportowej i Czeremchowej oraz osiedlu domków jednorodzinnych w Sudole.
29.08. – w jednym z gospodarstw rolnych na terenie Nietkowa
stwierdzono ognisko ASF (afrykańskiego pomoru świń).
30.07. – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze odbyło
się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF w Nietkowie. W posiedzeniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus. Podczas posiedzenia Powiatowy
Lekarz Weterynarii poinformował, że dokonano już utylizacji 18 sztuk
trzody chlewnej w skażonym gospodarstwie oraz obowiązku likwidacji
wszystkich świń hodowanych w promieniu 3 km od Nietkowa. Przekazał
również informację o zakazach i nakazach wynikających z Rozporządzenia
Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego
i świebodzińskiego. Na drogach publicznych, w miejscach wskazanych
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wyłożono maty dezynfekcyjne
nawilżone środkiem dezynfekcyjnym. Ponadto ustalono harmonogram
działań związany z realizacją zakazów i nakazów wynikających z ww. Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, w tym sprawy dotyczące oznakowania
granic obszaru zapowietrzonego oraz obszaru zagrożonego.
31.07. – elewi z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku złożyli przysięgę wojskową. W uroczystości wziął
udział Burmistrz Piotr Iwanus.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry panie
burmistrzu. Od kilku dni mamy prawdziwe upalne lato i na razie suche, ale jak
zwykle te upały skończą się kolejnymi
burzami i ulewami. Czy uda się wreszcie
szczęśliwie rozwiązać problem zalewania
posesji na Piłsudskiego?
Piotr Iwanus: Rozmawiamy na
początku sierpnia. W poniedziałek 10
sierpnia rozpoczynamy prace polegające na usunięciu awarii. Polegać
one będą na wykonaniu dwóch nowych
wpustów, które połączone zostaną z kanalizacją deszczową i przejmą nadmiar
wody opadowej. Odprowadzana ona
będzie rurą o znacznie większym przekroju niż kanalizacja sanitarna. Przy
tej okazji zostanie również wymieniona
nawierzchnia na ul. Piłsudskiego aż
do placu. W kolejnym etapie, którego
zakończenie przewiduję w przyszłym
roku planujemy również wymianę nawierzchni także w rynku.
A.S.: Wydaje mi się, że problem
z zalewaniem posesji przy Piłsudskiego
nie wynika bezpośrednio z wymiany
nawierzchni na Granicznej. Jacek Gębicki mówił mi, że obserwował podczas
jednej z burz jak ta woda spływa i jego
zdaniem to nie deszczówka z nawierzchni
jest problemem, ale ogromne ciśnienie
w kanalizacji sanitarnej, które powoduje wysadzanie studzienki i gwałtowny
wypływ nieczystości, które wylewają się
na powierzchnię. Wydaje mi się więc,
że główna przyczyna nieszczęścia tkwi
w czym innym.
P.I.: W tamtej okolicy jest wiele domów jednorodzinnych, często o dużej
powierzchni dachów, z których woda
opadowa kierowana jest przez rynny
do kanalizacji sanitarnej. Ta nie jest
przystosowana do odbioru takiej ilości
i na końcu powoduje gwałtowny wzrost
ciśnienia i wysadzanie studzienek kanalizacyjnych. Ten problem również
będziemy musieli rozwiązać i odprowadzić nadmiar wody opadowej z osiedla
na tereny leśne.
A.S.: Nietków ostatnio wzbogacił
się o piękny stadion piłkarski. Teraz
to już nie jest po prostu boisko. Jak na

klub, bądź co bądź, wiejski (wprawdzie
już IV ligowy- - ale zawsze…) robi
wspaniałe wrażenie. Obiekt szatniowo-socjalny, trybuny, nowe ogrodzenie,
nowe miejsca dla zawodników rezerwowych, bramki, piłko chwyty, itp. itd.
– tylko pogratulować!
P.I.: Gratulacje należą się przede
wszystkim zarówno zawodnikom i działaczom Odry, jak i wielkiemu zaangażowaniu także innych mieszkańców Nietkowa, którzy jak mogli pomagali w tym
dziele. Tu w Nietkowie świetnie zagrała
współpraca samorządu ze sponsorami,
działaczami klubu i samymi zawodnikami. Efekt musiał być sukcesem. To dobry
przykład dla całego naszego gminnego
sportu.
Niedługo również Nietkowice doczekają się nowego obiektu szatniowo-socjalnego na swoim boisku piłkarskim.
Już zostało wyłonione w przetargu przedsiębiorstwo z Babimostu, które zrealizuje
to przedsięwzięcie. Na szczęście oferta
firmy zmieściła się w naszych możliwościach finansowych. Złożyliśmy oczywiście także wniosek o dofinansowanie do
Ministerstwa Sportu i Turystyki – czekamy na decyzję. Jedno jest pewne obiekt
w Nietkowicach powstanie.
A.S.: Lato, to zwykle czas modernizacji, remontów, inwestycji. Co u nas
obecnie się dzieje w tej sferze działalności
samorządu?
P.I.: Niedawno zakończyliśmy pierwszy etap modernizacji drogi SycowiceNietkowice. Firma Kontrakt z Krosna
wykonała nawierzchnię asfaltową na
odcinku2 km. Koszt tej inwestycji to 585
tys. zł. Przed nami kolejny drugi etap,
na który szukamy środków. Złożyliśmy
wniosek do wojewody na ten cel z funduszu przeznaczonego na inwestycje
lokalne. Czekamy na decyzje.
18 sierpnia br. rozstrzygnięty zostanie
przetarg na realizację dwóch zadań: budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w Płotach przy ul. Sportowej i ul. Czeremchowej oraz budowę
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków
w Sudole. Oba zadania realizowane będą

w ramach RPO Lubuskie 2020. Poziom
dofinansowania wynosi 65% wartości
inwestycji. Pozostałe środki stanowią
nasz udział własny. Inwestycja kosztować
będzie ok. 2,3 mln zł, ale ostatecznie to
się okaże po zakończeniu postępowania
przetargowego. Według SIWZ zakończenie inwestycji planowane jest na koniec
przyszłego roku.
A.S.: Panie burmistrzu, jak wygląda
sprawa z uruchomieniem miejskiego
żłobka?
P.I.: Po 15. sierpnia planowany jest
odbiór modernizacji pomieszczeń po poradni rehabilitacyjnej z przeznaczeniem
na żłobek. Po wyposażeniu nowych sal
docelowo w żłobku znajdzie się miejsce
dla 38 dzieci. To bardzo duże osiągniecie, ponieważ według mnie całkowicie
rozwiąże problem opieki nad maluchami
w wieku żłobkowym w naszym mieście.
To będzie placówka samorządowa, więc
jak sądzę również opłaty będą niższe niż
w tego typu placówkach prowadzonych
przez podmioty prywatne. Przy okazji
tej adaptacji również sala widowiskowa
MGOK została wyremontowana i jest
gotowa na rozpoczęcie zajęć w nowym
sezonie kulturalnym. Oby tylko koronawirus nie pokrzyżował nam planów
działalności, ale na to niestety wielkiego
wpływu nie mamy. U nas na razie wielkiego problemu z zachorowaniami na
COVID-19 nie notujemy, ale musimy
być czujni i dmuchać na zimne, a przede
wszystkim przestrzegać wszelkich
zaleceń lekarzy i chronić siebie oraz
innych przez rozprzestrzenianiem się
wirusa. W ramach profilaktyki planujemy w porozumieniu ze służbą zdrowia
przeprowadzić na dużą skalę szczepienia przeciwko grypie, aby choć jeden
z patogenów wyeliminować z walki
o nasze zdrowie. Rozważamy możliwość
sfinansowania przez gminę szczepionek
dla grupy osób najbardziej narażonych
czyli osób powyżej 60 roku życia, ale
o szczegółach porozmawiamy w następnym numerze „U nas” po konsultacjach
z lekarzami.
A.S.: Dziękuję za rozmowę i do spotkania już w nowym roku szkolnym.
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Jerzyku na pomoc!
W tym roku komary przypuściły na nas zmasowany atak. Dzięki wsparciu pogody
można śmiało powiedzieć, że to prawdziwa inwazja tych brzęczących i kąsających
nas niemiłosiernie owadów.
O ile udało się opanować doroczny
nalot meszek i w zasadzie w tym roku
większych problemów nam nie przysporzyły o tyle właścicielki kłująco-ssących
otworów gębowych nie mają nad nami
litości.
Swoją drogą trzeba powiedzieć, że
samce tych owadów są raczej jaroszami
i żywią się nektarem kwiatów, za to samice
z krwiożerczym zapałem atakują wszelkie
stałocieplne istoty wysysając z nich kropelki krwi. W sumie można byłoby im tę
kropelkę podarować, bo przecież żywią nią
swoje pociechy, ale daj kropelkę, a w mig
zwołają tłum koleżanek.
Trwa więc w tym roku szczególnie zajadła wojna między nami stałocieplnymi
istotami, których piekące bąble po ukąszeniach doprowadzają do szału, a dziesiątkami tysięcy latających krwiopijców.
Przegrywając ten pojedynek zaczynamy sięgać o broń chemiczną i wytaczamy
prawdziwie śmiercionośny arsenał, mając
nadzieję niebrania w tej walce jeńców.
Trup ma się słać gęsto. Przywdziani
w kombinezony ochronne, wyposażeni
w prawdziwe armaty ze środkami owadobójczymi ruszamy w krzaki, siejąc śmierć
wśród komarzych tabunów. No, może nie
wszędzie…
Jak czytam na stronie nietkow.pl sołectwo tej miejscowości postanowiło zaufać broni chemicznej i spróbować dobrać
się do skóry tym bzyczącym napastnikom:
„Na wniosek mieszkańców szykujemy
się do wojny z komarami. Inicjatywa pre-
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zesa Smorąga znalazła poparcie p. Sołtys
i Rady Sołeckiej. Zdecydowano o przeprowadzeniu akcji odkomarzania. Sprzęt
i kombinezony ochronne zakupi Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa, a środek
zwalczający komary - Rada Sołecka. Tym
sposobem przeprowadzimy odkomarzanie okolic wszystkich przystanków PKS,
parku, terenu przy kościele i WDK, rejon
placu zabaw, parking przy przychodni,
najbardziej uczęszczane chodniki i rejon
cmentarza. To kosztowne zabiegi, ale
przeznaczamy na nie pieniądze ze zbiórki
1% podatku, który prowadzimy na rzecz
Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa.
Tak staramy się przekonać mieszkańców do wspierania naszej działalności.
Liczymy, że odkomarzanie wyraźnie
zmniejszy ilość tych drażniących owadów.
W najbliższych dniach przystępujemy do
działania, a zakupiony środek chemiczny
wykorzystamy do ostatniego mililitra.”
Jak zapowiedzieli, tak zrobili o czym
świadczą zamieszczone fotki.
Z pewnością jakaś część owadów
nie przeżyła ataku. Przy okazji zatruło
się śmiertelnie wiele innych pożytecznych i nie narażających nas na bolesne
ukłucia owadów zapylających, ale cóż,
gdzie drwa rąbią tam wióry lecą. To jest
wojna…
Internet donosi o podobnych akcjach
w niektórych miastach Polski – jak w Zielonej Górze, Dąbrowie Górniczej, czy
Tychach na Śląsku. W wielu natomiast dużych aglomeracjach jak Gdańsk, Kraków,

czy Poznań takiej walki nie podejmują
uznając, że i tak tej wojny z komarami
chemią nie wygramy. Można oczywiście
ograniczyć trochę skalę, ale koszty ekologiczne są przeogromne. Tak mówiła o tym
m.in. rzeczniczka prasowa prezydenta
Poznania p. Joanna Żabierek:
„Miasto, po konsultacji ze specjalistami, ze względu na brak zagrożenia epidemiologicznego uznało, że takie działanie
mogłoby naruszyć tutejszy ekosystem.
Brak selektywnych środków spowodowałby bowiem nie tylko degradację populacji komarów, ale również ważnych dla
środowiska pszczół czy innych owadów,
będących pożywieniem np. dla żyjących
w mieście ptaków”.
W „Gazecie Wyborczej” znalazłem
również opinię na ten temat entomologa
z Katedry Agroekologii na Wydziale
Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu
Rzeszowskiego, p. dr inż. Tomasza
Olbrychta, który mówi tak: „Jestem
sceptyczny, jeśli chodzi o opryski przeciw komarom. Nie istnieje taki środek,
który działałby tylko na ten gatunek.
Komary to muchówki, stosując opryski,
zabijemy także ogromną rzeszę innych
gatunków. I tych obojętnych z punktu
widzenia człowieka, i tych pożytecznych
lub użytecznych. Giną dzikie zapylacze,
giną też pszczoły miodne. A to bardzo
niebezpieczne. W ostatnich latach obserwujemy drastyczny spadek liczby dzikich
zapylaczy. A trzeba pamiętać, że istnieją
takie gatunki roślin, których pszczoły
miodne nie zapylają.
Wśród zapylaczy występuje potężna
liczba gatunków podobnych do pszczół,
a wśród nich muchówki bzygowate podob-

ne do os. To najszybsze owady na świecie, latające we wszystkich
kierunkach. Dorosłe pomagają w zapylaniu roślin, a ich larwy
żywią się mszycami. Są więc pożyteczne w obu formach. Niszczą mszyce w stopniu porównywalnym do biedronek. Opryski
przeciw komarom są więc zagrożeniem dla wielu gatunków
pożytecznych.”
Oczywiście, że zawsze rodzi się pytanie: to co w takim razie
robić, aby zapobiec tej uciążliwej pladze? Według dr Olbrychta tej wojny nie da się wygrać, jedyne co można uczynić to
podejmować próby naturalnego ograniczenia liczebności tych
owadów odwołując się do pomocy ich naturalnych wrogów
jak np. jerzyka, który potrafi dziennie zjeść 20 tys. owadów.
Niestety tych bardzo pożytecznych ptaków jest w naszych
miejscowościach coraz mniej. Głównie przez nasze nowoczesne
budownictwo, które pozatykało wszelkie możliwe szczeliny
w budynkach. Coraz częściej słyszymy o różnych akcjach (głównie w wielkich miastach) budowania specjalnych schronień
dla jerzyków. Telewizja pokazywała m.in. takie akcje w Łodzi,
gdzie na blokach zawieszano mnóstwo domków lęgowych dla
tych ptaków.
Nie da się w tym roku nagle sprowadzić na pomoc jerzykowych zastępów do zwalczania komarów, ale na pewno możemy
zadbać, aby coraz większa ich liczba znalazła przytuliska w naszym zurbanizowanym do bólu środowisku. Potrwa to pewnie
ze dwa, trzy lata, ale perspektywicznie nam się opłaci.
Jak powinna wyglądać tak budka lęgowa dla naszego sprzymierzeńca w walce z komarami, gdzie i kiedy ją powiesić, żeby
spełniła swoje zadanie?
Jeśli chcemy, aby jerzyki zamieszkały w naszej
okolicy lub wykonujemy remont budynku i planujemy zamknąć otwory wykorzystywane jako gniazda,
konieczne jest powieszenie odpowiednich budek
lęgowych. Skrzynka dla jerzyka powinna mieć wymiary zbliżone do prostokąta o bokach 16 x 18 x 36
cm, z owalnym otworem wlotowym o wymiarach
3,5 x 6,5 cm umieszczonym z brzegu dłuższego boku
skrzynki. Najważniejsza jest jej bardzo solidna konstrukcja oraz prawidłowe zawieszenie. Najlepszym
rozwiązaniem w przypadku działań kompensacyjnych
jest powieszenie skrzynki w miejscu zamykanego
otworu, ponieważ ptaki te dokładnie pamiętają, gdzie
miały gniazdo i ciężko uczą się nowych lokalizacji.
Jeśli jest to niemożliwe, lub gdy chcemy sprowadzić
jerzyki w nową okolicę należy pamiętać o kilku
zasadach. Po pierwsze budka nie może wisieć niżej
niż na wysokości II piętra (ok. 5 m nad ziemią), po
drugie bezpośrednio pod nią musi być co najmniej 5
metrów wolnej przestrzeni bez żadnych przeszkód
typu anteny, barierki itp. gdyż jerzyki przed rozpoczęciem lotu spadają swobodnie kilka metrów. Ostatnia
zasada dotyczy wystawy: najlepsze są północne
i wschodnie. Należy pamiętać, że jerzyki są ptakami
kolonijnymi, więc skrzynki lęgowe powinny wisieć
w grupach, blisko siebie. Ze względu na to, że ptaki
te przylatują do Polski dopiero w maju, zdarza się że
ich gniazda (budki) zajmują inne gatunki. Aby temu
zapobiec można ściągnąć skrzynkę jesienią i zawiesić
dopiero pod koniec kwietnia, lub do czasu pojawienia
się jerzyków zatykać otwór wlotowy.
O ile jerzyki objadają się komarami w dzień, to
w nocy naszym wielkim sprzymierzeńcami i komarowymi łasuchami są nietoperze. Może nie są w stanie podczas nocy zjeść tyle komarów co nasz ptasi

wojownik, ale jak piszą specjaliści w ciągu jednego nocnego
polowanka może złapać do 1500 komarów. Zważywszy, że nietoperze lubią polować w większej grupie kumpli to ich urobek
jest nie do pozazdroszczenia.
Reasumując – przyroda po raz kolejny pokazuje nam jak
ważne jest zachowanie równowagi w naturze. Za każde przerwanie tego samoregulującego się systemu np. przez działanie
obliczone na szybki i gwałtowny efekt, jak np. totalne opryski,
czy ograniczanie naturalnych obszarów dla różnych gatunków –
zarówno fauny, jak i flory w perspektywie zapłacimy srogą karę.
W przyrodzie nic nie dzieje się bez przyczyny i natychmiast.
Skutki ingerencji w naturalne środowisko są jak kara odłożona
w czasie. Prędzej czy później przyroda upomni się o swoje, a na
pewno na swoim postawi. Nie jesteśmy panami świata przyrody,
tylko jego częścią. Przyroda bez nas da sobie radę, my bez niej
na pewno nie. Tak więc jerzyku na pomoc!
Andrzej Sibilski
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ASF w Nietkowie
W Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku ze stwierdzeniem w dniu 29 lipca
2020 r. w miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk, ogniska ASF (afrykańskiego
pomoru świń) w gospodarstwie rolnym.
W spotkaniu uczestniczyli Starosta
Zielonogórski, Członek Zarządu Powiatu, Burmistrz Czerwieńska, Wójt Gminy
Dąbie, Powiatowa Lekarz Weterynarii,
Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Zielona Góra,
przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy powiatowych
jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Zielona Góra.
Na posiedzeniu Powiatowy Lekarz
Weterynarii poinformował, że dokonano
już utylizacji 18 sztuk trzody chlewnej
w skażonym gospodarstwie w miejscowości Nietków oraz poinformował
o zakazach i nakazach wynikających
z Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń
na terenie powiatów zielonogórskiego,
krośnieńskiego i świebodzińskiego.
Wojewoda Lubuski określił w swoim
rozporządzeniu obszar zapowietrzony.
Obszar ten obejmuje miejscowość: Nietków, Boryń, Laski i Bródki.
Na obszarze zapowietrzonym ZAKAZUJE SIĘ:
• wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody
właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii,
• przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż
świnie, bez zgody właściwego miejscowo
powiatowego lekarza weterynarii,
• transportu świń po drogach publicznych
lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg
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wewnętrznych w gospodarstwach,
z wyjątkiem transportu świń
do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
w zaplombowanych przez
niego środkach transportu,
po upływie 40 dni od dnia
zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby,
• organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów
zwierząt łownych,
• wywożenia i rozrzucania ściółki oraz
nawozu naturalnego pochodzącego od
świń bez zgody właściwego miejscowo
powiatowego lekarza weterynarii,
• przemieszczania ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego oraz produktów
pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze
świń do pozostałych państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
Na obszarze zapowietrzonym NAKAZUJE SIĘ:
• oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do
transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów
naturalnych lub przedmiotów, które mogą
spowodować szerzenie choroby;
• zachowanie zasad higieny niezbędnych
do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, szczególnie odkażanie rąk i obuwia
przez osoby wchodzące/wychodzące

do/z gospodarstwa,
• niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłych lub
chorych świń w gospodarstwie,
• oznakowanie dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach
obszaru, przy drogach publicznych
trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”,
przy czym tablica i napis na niej
ma mieć takie wymiary, aby
był czytelny z odległości co
najmniej 100 metrów,
• wyłożenie i utrzymanie
przez zarządcę dróg w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo
powiatowego lekarza weterynarii mat
dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem
dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich
w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
• umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie,
mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie
ich w stanie zapewniającym skuteczne
działania środka dezynfekcyjnego,
• pozostawianie po zakończeniu pracy ze
świniami odzieży i obuwia ochronnego na
terenie gospodarstwa,
• ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji
przez posiadaczy co najmniej jednej świni.
Na drogach publicznych, w miejscach
wskazanych przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii wyłożono maty dezynfekcyjne nawilżone środkiem dezynfekcyjnym.
Ponadto ustalono harmonogram działań
związany z realizacją zakazów i nakazów
wynikających z Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, w tym sprawy dotyczące
oznakowania granic obszaru zapowietrzonego oraz obszaru zagrożonego „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ” odpowiednio
„OBSZAR ZAPOWIETRZONY” lub
„OBSZAR ZAGROŻONY”.
Obszar zagrożony wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń obejmuje następujące miejscowości w Gminie Czerwieńsk: Sycowice, Będów, Nietkowice,
Bródki, miasto Czerwieńsk, Leśniów
Mały, Leśniów Wielki, Sudoł, Zagórze,
Płoty, Wysokie, Dobrzęcin.
Starosta Zielonogórski zaapelował do
rolników z naszego powiatu, aby maszyny rolnicze, które były używane do prac
polowych nie były wprowadzane na teren
gospodarstwa. Pozwoli to na uniknięcie
przeniesienia wirusa i tym samym skażenie znajdujących się tam płodów rolnych.
Jacek Gębicki

Listy do redakcji

„Pszczoły czy brud”
Od kilku lat mieszkańcy CZERWIEŃSKA Z RYNKU i UL. M.
J. PIŁSUDSKIEGO stosują pisma do WŁADZ GMINY o wycinkę
drzew (lip), które stanowią zagrożenie dla naszych domostw. Jest
to starówka. Budynki są wybudowane przed wojną z materiałów:
glina + belka + wapno + trochę cegieł itp. Obawiamy się o swoje
domostwa oraz życie, drzewa są bardzo stare, puste w środku,
większe niż w Parkach Narodowych oraz pochyłe.
Dużo rodzin nie ma uregulowanych spraw majątkowych,
więc swoich domów nie mogą ubezpieczyć. Żyjemy w czasach
anomalii pogodowych, jeśli ma się na burzę, ulewy i wiatr
modlimy się, aby nie doszło do tragedii. Widzimy z sąsiadami
widok sprzed kilku lat jak ogromne drzewo przewróciło się
koło URZĘDU MIASTA w stronę pizzerni „FENIX”. Dobrze,
że był to pusty teren i nie narobił strat materialnych. Zdajemy sobie sprawę, że zieleń jest potrzebna i bardzo ważna
odgrywa rolę, bo to nasze płuca. W tych ogromnych drzewach
znajduje się przeróżne robactwo (pająki, muchy, kleszcze,
komary itp.), jak otwierać okna skoro pcha się wszystko do
domów.
Pragnę zaznaczyć, że jest to okres „PANDEMII”, tym bardziej powinniśmy się chronić od przenoszenia bakterii, zarazków.
Dwa lata temu byliśmy bardzo zadowoleni
i dumni, że URZĄD MIASTA przychylił się do
spraw mieszkańców i zaczęto przycinkę drzew,
od razu było widać efekty. W pewnym momencie
zaprzestali, – co się dzieje? – Dlaczego dalej nie
są podcinane drzewa? Okazało się, że ze względu
na pszczółki. Czekamy następny rok i dalej nic
się nie dzieje. Może te drzewa już nie stanowią
zagrożenia??? Kilka lat temu drążyliśmy temat
i załatwiono, aby po fachowemu Pan z firmy
„ALPINISTA” podciął jedno drzewo, mnóstwo
pieniędzy trzeba było zapłacić za usługę. Fachowo to nie było zrobione, na czubku były pozostawione gałęzie i wyglądało to jak palma. Przy
powiewach wiatru drzewo wyglądało jak proca
i miotało tymi gałęziami jakby miało pęknąć na
dwie połowy.
Mamy w Gminie pracownika, podnośnik,
piły, który robił w tym kierunku różne kursy, aby
mógł podołać tym wyzwaniom podcięcia drzew,
ale większość ludzi zaczęła wręcz linczować na
forach internetowych i nie tylko. Wcale się nie
dziwię, że człowiek się wycofał i teraz zapraszamy tych znawców na pokazanie jak to można
zrobić. Nadeszła pora na czyny, a nie na gadanie
i narzekanie.
Mieszkańcy – proszę przyjrzeć się tym lipom,
jakie one są wielkie, rozłożyste i też mają tak
wielkie korzenie, które uszkadzają wyremontowane chodniki oraz ulice i media pod ziemią jak
np. kanalizacja, rury od wody, gaz. Korony drzew
haczą o linię wysokiego napięcia.
Mamy czasy, jakie mamy. Czterech pracowników interwencyjnych na całą GMINĘ
teraz, w który kierunek zawieź pracowników

za Odrę, do Lasek, Płot, a i Czerwieńsk nie jest mały, pracy
jest nie do przerobienia dla dziesięciu osób. Za pasem połowa
wakacji, małymi krokami zbliża się jesień. Pytam się, kto ma
sprzątać te liściska, co spadają, łamią się mniejsze i większe gałęzie, zatykają studzienki i robi się problem i wszyscy
narzekają, ale nikt nie szuka rozwiązania. Zdaniem mieszkańców w Rynku i J. Piłsudskiego to jest w ogóle wycięcie
wszystkich lip, a posadzenie drzewek o mniejszym rozroście
i smukłych korzeniach.
Ludzie starszej daty z doświadczeniem życiowym oraz nauczeni pracy to sprzątamy koło swoich posesji i dbamy, a młodzież, która przejmie po nas pałeczkę to powie – to nie nasze,
ja nie muszę, są od tego ludzie itp.
Chcę zadać proste pytanie, „KTO JEST WAŻNIEJSZY NA
TU I TERAZ?” Ludzie, mieszkańcy Rynku i M. J. Piłsudskiego,
czy też pszczółki??? Po co komu pszczółki jak może dojść do
tragedii, to i tak jakaś rodzina nie będzie miała życia i co im po
pszczółkach. Czy pszczoły tylko żywią się na lipach w rynku???
Czy nie ma innych drzew, krzewów, kwiatów, roślin w naszym
mieście?
Podsumowując artykuł, „Kto ma ule ten ma miód, a kto ma
LIPY ten ma brud”.
Szukajmy radykalnego rozwiązania dla wszystkich.
W imieniu mieszkańców
ul. Rynek i M. J. Piłsudskiego
Beata Brzezicka
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Milicjant Jan Wojciechowski donosi
Milicja Obywatelska (MO), niemal od początku istnienia powojennej komunistycznej Polski, formalnie oraz faktycznie stanowiła integralną część resortu bezpieczeństwa publicznego. Sankcjonował ten stan rzeczy dekret Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego z 7 października 1944 r.
W świetle jego artykułu 1 dowodzono,
że MO jest prawnopubliczną formą służby
bezpieczeństwa publicznego, natomiast
w artykule 4 potwierdzono jej podległość
kierownikowi Resortu Bezpieczeństwa
Publicznego. Mimo to, przez pierwsze
cztery lata zachowała ona pewną autonomiczność wobec właściwego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego (UBP).
Wynikało to m.in. ze szczególnej pozycji
w ówczesnym establishmencie władzy
jej organizatora, a następnie pierwszego
komendanta głównego, Franciszka Jóźwiaka. Zewnętrznym wyrazem tego faktu
była formalna równorzędność komendantów wojewódzkich i powiatowych
MO wobec ich odpowiedników z aparatu
bezpieczeństwa, tj. szefów wojewódzkich
i powiatowych struktur UBP.

nr 13, którego paragraf 1 stanowił, że
działalność organów MO na wszystkich
szczeblach miała zostać zespolona
oraz powiązana z pracą całego podległego mu resortu pod kierownictwem
ministerstwa i poszczególnych UBP.
Organizacyjną tego konsekwencją
było rzeczywiste podporządkowanie
komendantów wojewódzkich, powiatowych i miejskich MO ich odpowiednikom z UBP. Co ciekawe, ustalając taką
zależność, nie zmieniono jednocześnie
obowiązującego od 1944 r. nazewnictwa dowódczych stanowisk w milicji.
W związku z czym funkcjonariusze
je pełniący nadal występowali jako
komendanci MO stosownego szczebla.
O zadaniach MO, w tym w Czerwieńsku, decydowały żądania politycznego

Obrazek święty wręczany wiernym w trakcie kolędy przez ks. Ignacego Zonia w Czerwieńsku w styczniu 1946 r. (zbiory Jacka Gębickiego)
Stan ten uległ zmianie w marcu 1949 r.,
kiedy doszło do jej pełnego organizacyjnego podporządkowania UBP,
dzięki temu stała się ona organem
pozostającym poza jakąkolwiek ingerencją oraz kontrolą zewnętrzną, społeczną bądź instytucjonalną. Kierujący
aparatem bezpieczeństwa Stanisław
Radkiewicz 18 marca tr. wydał rozkaz
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dysponenta w postaci Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W pierwszej
połowie lat pięćdziesiątych XX w.
nastąpiło apogeum owego procesu,
bowiem MO w znacznej części zatraciła charakter formacji walczącej
z przestępczością i zapewniającej
spokój obywatelom, ponieważ sama
ten niepokój generowała. Co gorsza,

przestępczość kryminalna nie była
postrzegana jako podstawowe zagrożenie, gdyż u podłoża przedstawionych
zmian była m.in. chęć przeprowadzenia
procesu kolektywizacji. Polegał on na
zniszczeniu ekonomicznej niezależności indywidualnych rolników z pomocą
UBP i MO, poprzez obecność chłopów
w spółdzielniach produkcyjnych, zazwyczaj powstających wbrew ich woli,
m.in. w Płotach bądź we wsi Wysokie.
Problem braku kadr UBP na poziomie
gmin w kraju, także w Czerwieńsku,
rozwiązano dzięki istniejącym tam
posterunkom MO, które postanowiono
instrumentalnie wykorzystać dla zasygnalizowanego celu, dzięki silniejszemu zespoleniu tej formacji z aparatem
bezpieczeństwa, trwającym pod względem prawnym do grudnia 1954 r.
Milicja jako integralna część UBP,
oprócz przeciwników kolektywizacji,
zwalczała Kościół katolicki, również
w parafii Czerwieńsk, zwłaszcza że jej
duszpasterz ks. Ignacy Zoń stanowczo
przestrzegał chłopów podczas głoszonych
kazań m.in. w Nietkowie przed państwem
dążącym do ich ekonomicznego ubezwłasnowolnienia. Działania te, w postaci
jego inwigilacji, a także będącej jej następstwem donosicielskiej aktywności,
firmował komendant Posterunku Gminnego MO w Czerwieńsku, sierżant Jan
Wojciechowski.
Milicjant Wojciechowski, w świetle zachowanych dokumentów z lat
1948–1950, informował (m.in. PUBP
w Zielonej Górze) o publicznie wyrażonym przez ks. Zonia sprzeciwie
wobec koniunkturalnych zachowań jego
parafian, którzy w niedzielę zamiast na
mszę św. czy też przypadającą każdego
roku 3 maja uroczystość liturgiczną
Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski udawali się po zakupy do spółdzielczego sklepu w Czerwieńsku. Inni
z nich, w tym szczególnym czasie,
pracowali na swoich polach lub udzielali się w różnego rodzaju politycznych
imprezach bądź zabawach, całkowicie
zapominając o własnym życiu duchowym. Co gorsza, instrumentalnie
traktowali oni hierarchiczny Kościół
katolicki, bowiem przypominali sobie
o nim wówczas, kiedy była możliwość
skorzystania z pomocy charytatywnej
świadczonej przez Oddział „Caritasu”
w Czerwieńsku. Wtedy to miały paść,
w świetle wspomnianej „korespondencji”, następujące słowa ze strony kapła-

na na ten temat: „[…] jak w Caritasie
wydaje się jakieś rzeczy to wszyscy
przyjdą, że drzwi są za małe”.
Znamienne, że na własnych rodzicach, ku zgorszeniu ks. Zonia wzorowali się ich młodociani podopieczni,
którzy angażowali się w różne ateistyczne dziecięce oraz młodzieżowe
prorządowe organizacje kosztem
aktywności religijnej. W tej sytuacji
apelował on do dorosłych parafian
o rozwagę w omawianej kwestii. Przykładowo 6 maja 1948 r. przestrzegał
podczas kazania swoich słuchaczy,
zwłaszcza kobiety, że w obliczu pogłębiania się zaistniałego stanu, nie
będzie im po spowiedzi św. udzielał
rozgrzeszenia w konfesjonale. Dotyczyło to zwłaszcza tych z nich, które
odważyłyby się posłać swoje dzieci do
funkcjonujących pod auspicjami władz
w pobliskiej Zielonej Górze, pozbawionych nauki religii, świeckich placówek
oświatowych.
Oprócz całokształtu posługi duszpasterskiej ks. Zonia, milicjanta Wojciechowskiego, interesowały również poszczególne listy Episkopatu,
z których treścią ks. Zoń zaznajamiał
mieszkańców Czerwieńska, a także
okolicznych wsi m.in. Nietkowa.
W świetle zachowanej dokumentacji,
wiadomo o dwóch z nich. Pierwszy
odczytano 24 kwietnia 1949 r. podczas
mszy św. w kościele w Czerwieńsku.
Z treści donosu wynika, że był to,
z dużą dozą prawdopodobieństwa,
wystosowany 20 kwietnia tr. „List
Sekretarza Episkopatu bp. Zygmunta
Choromańskiego do Ministra Oświaty
w sprawie likwidacji szkół katolickich
i nauki religii”, w którym Episkopat
nie godził się m.in. na zarządzenia
władz podważające istnienie szkół katolickich, jak również przekształcanie
państwowych placówek oświatowych
„w ośrodki wiary w socjalizm” kosztem rugowanej katechizacji, a także
usuwanych z nich krzyży. Milicyjny
konfident zwrócił też uwagę na kolejny tego rodzaju dokument odczytany
przez ks. Zonia w świątyniach w Czerwieńsku i Nietkowie 30 kwietnia 1950
r., tj. „Komunikat Episkopatu Polski
do wiernych o Porozumieniu zawartym między przedstawicielami Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu
Polski”. Kościół, przymuszony okolicznościami, przystał na wspomniane
tzw. porozumienie mimo, że władze
nagminnie je łamały. Autorowi donosu
udało się ustalić, że ks. Zoń ograniczył
się do przybliżenia słuchaczom komu-

nikatu, bez jakiegokolwiek publicznego odniesienia się do jego treści zgodnie z zaleceniem władz kościelnych.
Donosy sierżanta Wojciechowskiego, podobnie jak innych mieszkańców
Czerwieńska oraz pobliskich wsi,
w tym chociażby niejawnego współpracownika UBP prezesa miejscowego
„Caritasu”, wpisywały się w represyjne
działania polskiej partii komunistycznej wobec Kościoła katolickiego.
Ich celem w wymiarze lokalnym, jak
to określił 8 kwietnia 1951 r. jeden
z funkcjonariuszy Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Zielonej Górze, charakteryzując,
niezgodnie ze stanem faktycznym,
interesującego nas kapłana, „[…] było
zamknąć księdza Zonia Ignacego,

wroga postępu i pokoju, podżegacza
wojennego”.
Daniel Koteluk
Tekst powstał na podstawie źródeł
przechowywanych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu,
a także dzięki pomocy Jacka Gębickiego
i starszego archiwisty Krzysztofa Mazura z Punktu Zamiejscowego w Zielonej Górze IPN Oddział w Poznaniu.
Wykorzystano też na potrzeby tego
artykułu poniższe publikacje: Kościół
w PRL. Dokumenty, oprac. P. Raina,
t. 1: 1945–1959, Poznań 1994, s. 147–
148, 237–238; P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL
(zarys problematyki i źródła), Toruń
2003, s. 58–61, 159, 208–210, 216–219.

Wyprawka dla dziecka
DOBRY START w 2020 roku

Pierwszy lipca ruszył nabór elektronicznych wniosków o świadczenie „DOBRY
START” 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Środki
programu przysługują bez żadnych warunków dla wszystkich rodziców – dochody
w rodzinie nie są brane pod uwagę. Podstawą do wypłacenia świadczenia jest
wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie. Od 1 lipca wniosek o świadczenie można składać on-line przez portal informacyjno-usługowy
Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.
Z kolei od 1 sierpnia będzie można
składać także wnioski w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie
gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej lub
listownie. Wniosek należy złożyć do 30
listopada. Złożenie wniosku o świadczenie „DOBRY START” w lipcu lub
w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli
wniosek zostanie złożony w kolejnych
miesiącach (we wrześniu, październiku
lub w listopadzie), to wsparcie trafi do
rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Warto dodać, że świadczenie „DOBRY START” jest zwolnione
od podatku i nie podlega egzekucji ani
wliczeniu do dochodu przy ustalaniu
prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia.
Świadczenie „DOBRY START”
przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym
rodzinne domy dziecka, dyrektorom
placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz osobom

uczącym się. Świadczenie przysługuje
na dziecko do ukończenia 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany
rok szkolny, albo do ukończenia 24.
roku życia w roku, w którym kończy
się dany rok szkolny, w przypadku
dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Świadczenie „DOBRY START”
nie przysługuje: jeżeli dziecko zostało
umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich,
zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Świadczenie
nie przysługuje też na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Zachęcamy do elektronicznego
składania wniosków o to świadczenie.
Więcej informacji w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Czerwieńsku.
K.Smorąg
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WRACAMY DO SZKOŁY
Jak zapewnił Minister Edukacji Narodowej na konferencji prasowej, która odbyła
się 5 sierpnia br., uczniowie wrócą do szkół od 1 września 2020 r., a zajęcia
będą się odbywać w tradycyjnej formie.
Powrotu do szkół oczekują wszyscy –
zarówno nauczyciele, uczniowie jak i ich
rodzice. Dziś mało, kto chciałby w dalszym
ciągu kontynuować zdalne nauczanie, choć
sytuacja epidemiczna w Kraju jest jeszcze
trudniejsza niż w momencie, gdy zamykano
szkoły. Tak długi okres izolacji sprawił, że
podstawowe potrzeby społeczne, szczególnie
te dotyczące funkcjonowania w grupie rówieśniczej zostały bardzo mocno ograniczone, a niekiedy nawet całkowicie przerwane.
Z jakości nauczania zdalnego również
nie jesteśmy zadowoleni. Nie było czasu
na przygotowanie jednej, sprawdzonej
platformy edukacyjnej, przeszkolenie
uczniów i nauczycieli czy wreszcie
stałego dostępu do Internetu i sprzętu
komputerowego dla każdego ucznia.
Dyrektorzy i nauczyciele musieli sami
opracować procedury nauczania na odległość, a rodzice faktycznie przejąć ciężar
nauczania swoich dzieci. Taka sytuacja
była frustrująca dla wszystkich i wymagała poświęcenia większej ilości czasu na
przygotowanie zajęć, ich przeprowadzenie, czy wreszcie sprawdzenie jej efektów.
Premier Mateusz Morawiecki,
a w ślad za nim Minister Edukacji Narodowej zapowiedzieli, że dzieci wrócą
1 września do szkół. Na konferencji prasowej w dniu 5 sierpnia br. Minister Dariusz Piontkowski przedstawił wytyczne
opracowane wspólnie przez MEN i GIS
dla dyrektorów szkół, którzy mają przejąć
pełną odpowiedzialność za przygotowanie swoich szkół do powrotu uczniów. To
właśnie dyrektorzy mają opracować
procedury i regulaminy umożliwiające
bezpieczne funkcjonowanie szkół i decydować o formie prowadzonych zajęć.
Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków,
higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem
w przypadku podejrzenia zakażenia
u uczniów i pracowników szkoły.
Główną wytyczną jest bezwzględne
przestrzeganie podstawowych zasad
higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu, unikanie
dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez
osoby trzecie przychodzące do szkoły
lub placówki, regularne czyszczenie
pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie
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będą musieli nosić maseczek. W miarę
możliwości zaleca się taką organizację
pracy i jej koordynację, która umożliwi
zachowanie dystansu między osobami
przebywającymi na terenie szkoły.
Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN,
opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów
sanitarnych w sytuacji wystąpienia na
terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą
one uzależnione od stopnia zakażenia
występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności.
Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
będzie kluczowa dla dyrektora szkoły
lub placówki i organu prowadzącego
w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C
pracy szkoły i placówki).
W pierwszej połowie sierpnia, między
10 a 14, Minister Edukacji Narodowej
wyda akty prawne, które pozwolą na
wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska
zakażenia. Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.
Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub
placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze
względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu
uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane
uzyskaniem zgody organu prowadzącego
oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub
całej szkoły lub placówki, w zakresie
wszystkich lub poszczególnych zajęć.
Kolejne zmiany będą wprowadzone
w rozporządzeniu w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
Znowelizowane zostanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. W przepisach

tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć
przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną
dotychczasowe rozwiązania oraz dodana
zostanie możliwość realizacji kształcenia
w systemie mieszanym (hybrydowym).
Wariant A – tradycyjna forma
kształcenia (w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie). W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego
dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego, będzie mógł częściowo
lub w całości zawiesić stacjonarną pracę
szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne
będą dwa warianty kształcenia: B i C.
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor będzie
mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki,
w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na
odległość (zdalne). Będzie to zależało od
sytuacji epidemicznej na danym terenie,
w danej szkole czy placówce. Decyzję
podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie
można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
Wariant C – kształcenie zdalne. Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję
o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole
kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
Konieczna będzie w tym przypadku zgoda
organu prowadzącego i pozytywna opinia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej
nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
O tym, który z wariantów pracy szkół
będzie obowiązywał w szkołach i placówkach oświatowych na terenie naszej Gminy,
zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej.
Sprawą priorytetową jest tu zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim przebywającym
w budynku szkoły, przedszkola czy żłobka.
To od naszej rozwagi, odpowiedzialności i dalekowzroczności będzie zależało
czy będziemy bezpieczni. Nie wolno nam,
zatem lekceważyć żadnych sygnałów
świadczących o złym samopoczuciu czy
symptomów choroby. Musimy również
natychmiast informować dyrektorów
o możliwości kontaktu z osobą zarażoną,
bo od tego może zależeć czyjeś życie.
Jacek Gębicki

Wakacyjne miesiące
w przedszkolu w czasie pandemii...
Przechodząc obok przedszkolnego
placu zabaw i obserwując bawiące się tam
dzieci, zdawać by się mogło, że problem
pandemii nie dotyczy tego miejsca. Ich
roześmiane buzie, żywiołowość i niewyczerpana energia oraz wesoła zabawa to
codzienny obrazek tego miejsca. Czy rzeczywiście niczym nie różni się on od czasu
przed pandemią? Co prawda zachowania,
które jeszcze w maju wzbudzały zarówno u dzieci jak i (niestety) u niektórych
rodziców zdziwienie, a czasami irytację,
przeszły do porządku dziennego i stały się
czynnościami rutynowymi, stanowiącymi
„normalną” rzeczywistość przedszkolną
– np. 3-krotne w ciągu dnia mierzenie temperatur, częste mycie i dezynfekcja rąk oraz
wszystkich przedmiotów, z którymi dziecko
ma styczność, ograniczona ilość zabawek
czy żegnanie się rodziców z dzieckiem bez
wchodzenia do budynku. Są jednak rzeczy
i sytuacje, których dzieciom brakuje i do
dnia dzisiejszego bardzo często o nie pytają,
np. o wychodzenia poza teren przedszkola.
Coraz rzadziej, ale jednak pojawiają się
pytania typu „dlaczego nie możemy iść
na spacer?”, „czy pobawimy się dziś na
ORLIKU?” Tak więc zakaz opuszczania
placówki nie jest do końca zrozumiały
szczególnie dla najmłodszych dzieci, które
przed pandemią także korzystały z form
aktywnego spędzania czasu w parku,
lesie czy na boisku sportowym. Należy
jednak podkreślić, że każda z pracujących
w przedszkolu osób robi wszystko, żeby
dzieci w jak najmniejszym stopniu odczuły

konsekwencje wyjątkowego stanu jakim
jest walka z koronawirusem. Różnorodne
propozycje zabaw, prac plastycznych czy
gier pozwalają dzieciom w miarę normalnie
funkcjonować w tych jednak odmiennych
warunkach. Zabawy w sali czy na placu
zabaw pozwalają dzieciom miło i beztrosko
spędzać czas, aczkolwiek ze świadomością
istniejących obostrzeń w trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie.
Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy i wypatrujemy możliwości

rozpoczęcia roku szkolnego tak jak do
tej pory – starsze dzieci pragną wrócić
do swoich grup, pań i swoich kolegów,
a przed nowicjuszami, szczególnie tymi
najmłodszymi jakże ważny moment –
czas zaadoptowania się do warunków
przedszkolnych …a co nam przyniesie
wrzesień? Już niebawem poznamy
odpowiedź, a tym czasem cieszmy się
wakacyjnym odpoczynkiem z uśmiechem
na twarzy i wiarą w lepsze jutro.
Dorota Krzyżaniak
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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. 98.2020
Burmistrza Czerwieńska z dnia 03.08.2020 r.

WYKAZ

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust,. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem w drodze bezprzetargowej.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej –
ZGlE/00062081/9.
2. Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki 296/4.
3. Powierzchnia – 44,1m2.
4. Położona nieruchomość Czerwieńsk ul. Kolejowa 2.
5. Opis nieruchomości – na terenie Czerwieńska obowiązuje
plan zagospodarowania przestrzennego w ewidencji gruntów
i budynków działka sklasyfikowana jako MU tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
6. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: najem nieruchomości lokalowej – użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu wraz z usługami optycznymi.
7. Umowa najmu na czas oznaczony od 01.09.2020 r. do
31.08.2023 roku.
8. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 3,50 zł plus należny podatek VAT zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.122.2016
Burmistrza Czerwieńska z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie
czynszu za lokale użytkowe.
Czynsz najmu gruntu płatny jest z góry do 10 -tego każdego
miesiąca.
9. Wykaz wywiesza się na okres 21 od dnia 05.08.2020r. do dnia
26.08.2020 r., w wiadomości publicznej w siedzibie Urzędu
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 102, tel. 68 3278565.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Rodzinie i bliskim
zmarłej
Mieczysławy Górskiej
wyrazy serdecznego współczucia
składa Zespół RAPSODIA i KGW z Lasek
oraz zespoły: MALINKI, CANTILENA i SZEŚCIOPAK
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Obowiązek prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na każdej
nieruchomości zamieszkałej
na terenie gminy czerwieńsk
W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r.
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) informuje się
wszystkich mieszkańców Gminy Czerwieńsk, którzy do tej
pory nie segregowali odpadów o obowiązku selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości,
którzy dotychczas prowadzili na swojej posesji wyłącznie
nieselektywną (zmieszaną) zbiórkę odpadów komunalnych
zobowiązani są do:
– złożenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Ogrodowa 9, I piętro, pok. nr 1 nowej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku
ze zmianą sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.
Jednocześnie informujemy, że do każdego właściciela nieruchomości, prowadzącego zbiórkę nieselektywną (zmieszaną)
zostaną wysłane indywidualne wezwania do zmiany deklaracji.
Deklarację można pobrać również ze strony www.czerwiensk.pl, zakładka: gospodarka odpadami i przesłać pocztą
na adres: Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek
25, 66-016 Czerwieńsk.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel.
68 321 90 59
WAŻNE !!!
PONOWNE DEKLARACJE SKŁADAJĄ TYLKO WŁAŚCICIELE
NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DO DNIA DZISIEJSZEGO MAJĄ
ZŁOŻONE W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU
DEKLARACJE, W KTÓRYCH OŚWIADCZYLI, ŻE ODPADY
KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZBIERANE SĄ W SPOSÓB
NIESELEKTYWNY (ZMIESZANY).

Ruszył program: Polski Bon Turystyczny
Od sierpnia 2020r. można już korzystać z programu wsparcia pod nazwą Polski Bon
Turystyczny. Zachęcamy naszych Czytelników do zapoznania się ze szczegółami
akcji, które możemy odnaleźć na stronie internetowej ZUS-u. To tak naprawdę
zupełnie nowa forma wspierania polskich rodzin.
Niedawno w programie „Money to się
liczy” pani minister Jadwiga Emilewicz
zasugerowała, że tego typu sposób wspierania można byłoby przenieść także na
inne programy socjalne, ponieważ środki
pomocowe trafiałyby do beneficjentów
precyzyjnie na cele, jakie ta pomoc ma
realizować. Wydaje mi się to rozsądną
propozycją, ale już z pierwszych reakcji
np. byłej premier B. Szydło wynika, że
nie będzie łatwo przebić się z takim pomysłem, ale jak zwykle czas pokaże. Na
razie kto może niech skorzysta z dobrodziejstwa bonu turystycznego. Wakacje
wciąż trwają, a poza tym bon się szybko
nie przeterminuje.
Czym w istocie jest ten bon?
Polski Bon Turystyczny jest formą
wsparcia dla polskich rodzin oraz branży
turystycznej w związku z trudną sytuacją
gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić
za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r.
Kto jest uprawniony do bonu?
Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko,
na które przysługuje świadczenie wy-

chowawcze lub dodatek wychowawczy
Rodzina 500+.
Na jedno dziecko przysługuje bon
w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka
niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.
Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, wystarczy mieć profil na
Platformie Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS (instrukcja: jak założyć profil na
PUE ZUS). Trzeba też aktywować bon.
Można to zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi
wakacjami.
Osoby, które mają dziecko niepełnosprawne i chcą uzyskać dodatkowy
bon – 500 zł, muszą na PUE ZUS złożyć
w tym celu oświadczenie.
Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS
osoby uprawnionej. Na bonie widoczna
jest kwota do wykorzystania. Za pomocą
bonu można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę.
Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać specjalny numer
(kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność
bonem, przesłany SMS-em na numer
telefonu komórkowego (podany na PUE
ZUS przy aktywacji bonu).
Bonem można płacić za
usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane
w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego
wpisane na listę prowadzoną
przez Polską Organizację
Turystyczną (POT).
Aktualna lista tych podmiotów dostępna jest na
stronach:
www.bonturystyczny.gov.pl,
www.pot.gov.pl,
www.polska.travel.
Jak skorzystać z bonu
turystycznego?
Osoby uprawnione do
bonu mogą go aktywować
na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Po aktywacji mogą nim zapłacić za usługi hotelarskie
lub imprezy turystyczne

w podmiotach zarejestrowanych na PUE
ZUS i wpisanych na listę przez Polską
Organizację Turystyczną.
Aby skorzystać z bonu turystycznego
nie trzeba składać wniosku. Wystarczy
aktywować bon na PUE ZUS (w zakładce [Ogólny], w menu bocznym
jest zakładka [Polski Bon Turystyczny]>[Mój bon]). Osoby, które mają dziecko
niepełnosprawne mogą skorzystać także
z dodatkowego świadczenia w formie
bonu. Powinny najpierw aktywować
bon a następnie złożyć na PUE ZUS
„Oświadczenie osoby uprawnionej
w celu ustalenia prawa do dodatkowego
świadczenia w formie Polskiego Bonu
turystycznego” (DBT) i dołączyć do
niego skan lub zdjęcie orzeczenia dla
dziecka o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.
Lista podmiotów, w których można
skorzystać z bonu jest na stronach: www.
bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl,
www.polska.travel. Do 1 sierpnia na
tą listę wpisało się ponad 7 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji
pożytku publicznego. Płatność bonem
w tych podmiotach może przyjąć tylko
recepcjonista, który korzysta z aplikacji
przygotowanej przez ZUS, dostępnej na
stronie bonturystyczny.zus.pl.
Podmiot turystyczny może mieć wielu
recepcjonistów. Każdy recepcjonista, który ma przyjmować płatności bonem musi
mieć swój profil na PUE ZUS.
Uprawnienia do przyjmowania płatności nadaje recepcjonistom menadżer
podmiotu turystycznego na PUE ZUS.
Menadżer może również przyjmować
płatności bonem, ale musi się wpisać na
listę recepcjonistów na PUE ZUS.
W przypadku pytań o bon turystyczny,
zachęcamy do kontaktu ze specjalną całodobową infolinią dotyczącą Polskiego
Bonu Turystycznego pod numerem telefonu 22 11 22 111, adres e-mail bon@zus.pl.
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Zbliża się nasz Jubileusz!
W październiku mija dokładnie 30 lat od momentu ukazania
się pierwszego numeru naszego miesięcznika. Z okazji jubileuszu „Unaska” – jak go pieszczotliwie nazwał na plakacie
z naszego pięciolecia Andrzej Rutkowski – zamierzamy wydać
okolicznościową publikację.
Przypomnimy w niej oczywiście najważniejsze karty z naszej
historii, podzielimy się anegdotami i opowieściami o niuansach
wydawania naszego lokalnego miesięcznika. Wydrukujemy
także sporo zdjęć, które udokumentowały minione lata, zarówno
gazetki, jak i naszej gminy. Wiele istotnych faktów naszej historii
pozostało już tylko jako dokument na kartach „U nas”, wiele
ważnych dla gminy wydarzeń przebrzmiało, zanim jeszcze nie
jeden z Czytelników nawet nie przyszedł na świat. Trzydzieści
lat to spory kawał czasu. Sądzimy, że warto te historie ocalić
od zapomnienia.
Bardzo nam zależy, aby na stronach tej publikacji znalazły
się również opinie naszych Czytelników. To ważne, jak nas
oceniacie, co myślicie o „U nas”, czego oczekujecie od naszej

samorządowej gazety. Prześlijcie proszę swoje refleksje
na temat „Unaska” zarówno pocztą mailową na
nasz redakcyjny adres: unas.redakcja@wp.pl
lub zwyczajnie pocztą na adres Biura
Rady lub przynieście prosimy swoje
teksty po prostu do p. Aliny Juncewicz
do biura Rady.
Oczywiście proszę również pamiętać, że zgodnie z wymogami RODO
przekazując nam swoje teksty jednocześnie wyrażacie zgodę na ich
wykorzystanie w publikacji.
Będziemy z niecierpliwością
czekali na wszelkie wspomnienia,
uwagi i propozycje. Jak sama nazwa wskazuje, wszyscy jesteśmy
redaktorami naszego pisma.
Andrzej Sibilski

Interwencja pomogła
Zmiana
terminów opłat
Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Burmistrz Czerwieńska informuje, iż na mocy ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, przypadające za rok 2020.
Stosownie do wyżej wymienionej ustawy:
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
- termin wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020
upłynął dnia 30 czerwca 2020 roku.
Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku prowadzony przez PKO BP
S.A. IO/Zielona Góra Nr 09 10205402 0000 0602 0027 6733
wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za
rok 2020” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu za rok 2020”.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Rolnymi i Ochrony Środowiska w Urzędzie
Gminy Czerwieńsk, pok. 109, tel. 68 32 78 179.
Tomasz Zbieski
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Otrzymaliśmy pozytywną informację z PKS-u w Zielonej
Górze. Prośba o przywrócenie kursów autobusów na linii Sycowice Sulechów została pozytywnie rozpatrzona i od 1 sierpnia
PKS uruchomił połączenie. Szczegóły na zamieszczonym piśmie
Prezesa Zarządu PKS, który zamieszczamy obok.

Odra Nietków zwycięstwem

zainaugurowała nowy sezon
Inauguracja rozgrywek IV ligi była bez wątpienia wydarzeniem historycznym dla naszego klubu piłkarskiego i naszej lokalnej
społeczności.
Ogromnym wysiłkiem organizacyjnym i – trzeba to podkreślić –
również finansowym doprowadzono
stadion do stanu obecnego. Prace były
prowadzone od rana do wieczora.
Zakres modernizacji był ogromny –
począwszy od zrobienia solidnego
ogrodzenia obiektu, poprzez piłkochwyty, nowe bramki, nowe miejsca
dla zawodników rezerwowych, aż po
nowe trybuny dla 300 kibiców, domek
gastronomiczny czy remont szatni dla
zawodników. Do tego jeszcze dochodzi ogrom prac brukarskich, równania
terenu, zabiegów pielęgnacyjnych
murawy i prac porządkowych. Dzisiaj
stadion cieszy oko.
Sobotni mecz rozpoczął się od podziękowań dla sponsorów, wszystkich
osób biorących udział w pracach na sta-

dionie oraz działaczy klubu. Dla całego
Zarządu ODRY padły szczególne podziękowania: „Dzięki Waszemu uporowi
i determinacji w dążeniu do celu powstał obiekt na miarę XXI wieku. Przez
lata będzie dobrze służył piłkarzom
pierwszej drużyny, ale też wszystkim
dzieciom i młodzieży biorącym udział
w zajęciach organizowanych przez
klub. To wielki wkład w rozwój kultury
fizycznej, rozwój piłki nożnej w Nietkowie i w całej Gminie Czerwieńsk. Mając
tak zaradny i skuteczny Zarząd, dobrze
funkcjonujący klub z zapleczem sympatyków i kibiców możemy z optymizmem
patrzeć w przyszłość. Mamy nadzieję,
że piłkarze ODRY dadzą niejeden raz
powody do satysfakcji i zadowolenia
kibicom, i działaczom, a stadion ten
będzie dla nich szczęśliwy.” Prezes

Andrzej Kuczak został odznaczony
przez Prezesa LZPN – Roberta Skowrona, Kierownik drużyny Sławomir
Maryniak otrzymał podziękowania od
Prezesa PZPN – Zbigniewa Bońka,
a Wiceprezes Jarosław Bryndza wyróżnienie od LZPN.
Po uroczystym otwarciu stadionu
rozpoczął się mecz. Piłkarze pięknie
wpisali się w podniosły charakter
sobotniego popołudnia wygrywając
na własnym stadionie z drużyną ZAP
SYRENA Zbąszynek 1:0 (0:0). ODRA
Nietków rozpoczęła nowy etap w swojej
historii. Trzymamy kciuki za następne
zwycięstwa. Życzymy naszej drużynie
sukcesów i kolejnych powodów do
dumy.
K. Smorąg (Nietkow.pl)
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