Planujemy

Nowy Rok

czytaj str. 14-15

w grudniu
01.12. – przed czerwieńskim ratuszem zamontowano nową
iluminację świetlną, która była zapowiedzią zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia. „Lodowa fontanna” i postać św. Mikołaja zostały ufundowane przez firmę Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
w Szczecinie, jako wyraz podziękowania dla Gminy Czerwieńsk
za pomyślną, wieloletnią współpracę.
01.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z dowódcą 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku płk
Adamem Luzyńczykiem.
02.12. – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze
Burmistrz Piotr Iwanus rozmawiał z Dyrektorem Edmundem
Prekuratem o perspektywach dalszej współpracy w 2021 roku.
07-11.12. – w tych dniach odbywało się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”.
Odbywało się ono w trybie obiegowym.
09.12. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku (komisja obradowała zdalnie). Przedmiotem
obrad komisji było min.: wypracowanie planu pracy Komisji na
2021 rok; sprawy bieżące.
09.12. – odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek
Burmistrza Czerwieńska. W porządku obrad sesji znalazły się
następujące zagadnienia: otwarcie obrad sesji; podjęcie uchwały
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok
2020; zakończenie obrad XXIII sesji.
10.12. – obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (komisja obradowała zdalnie). Przedmiotem obrad komisji było min.:
wypracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok; sprawy bieżące.
10.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się Komendantem
Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze bryg.
Piotrem Jankowieckim.
11.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska (komisja obradowała zdalnie).
Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie opinii do
projektu budżetu Gminy na 2021 rok; opracowanie planu pracy
Komisji na 2021 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał,
wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
przedłożonych radzie; sprawy bieżące.
11.12. – Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy z przedstawicielami Spółki Procolor w sprawie działań związanych
z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla kolektora
przesyłowego pomiędzy Bródkami a Czerwieńskiem.
13.12. – swoją posługę kapłańską w Parafii pw. Św. Wojciecha
w Czerwieńsku zakończył proboszcz ks. Marek Kidoń.
14.12. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego (komisja obradowała zdalnie). Przedmiotem
obrad komisji było min.: wypracowanie opinii do projektu uchwały
budżetowej na 2021 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał,
wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie projektów uchwał
przedłożonych radzie; opracowanie planu pracy Komisji na 2021
r.; sprawy bieżące.
14.12. – odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez
Starostę Powiatu Zielonogórskiego Krzysztofa Romankiewicza
z wójtami i burmistrzami na temat aktualnej sytuacji epidemicznej
na terenie Powiatu oraz finansowania inwestycji lokalnych. Podczas spotkania omówiono też możliwości zorganizowania punktów
szczepień przeciw COVID-19 na terenie poszczególnych gmin.
16.12. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów (komisja
obradowała zdalnie). Przedmiotem obrad komisji było min.: wypra-
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cowanie opinii do projektu budżetu Gminy Czerwieńsk na 2021 r.;
opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r.; wypracowanie pinii
do projektów uchwał, wg zakresu działania komisji; rozpatrzenie
projektów uchwał przedłożonych Radzie; sprawy bieżące.
16.12. – w Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku odbyła się
narada dyrektorów szkół z Burmistrzem Czerwieńska. Podczas
narady omówiono możliwości zorganizowania wypoczynku dla
dzieci w okresie ferii zimowych.
16.12. – dowódca 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku płk. Adam Luzańczyk i dyrektor Zespołu Szkół
w Czerwieńsku dr Przemysław Góralczyk podpisali porozumienie odnośnie szkolenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Przeszkolenie ma na celu zapoznanie uczniów z rzemiosłem
zawodowej służby wojskowej, tradycjami, sprzętem wojskowym
znajdującym się na wyposażeniu Pułku, a także zachęcenie młodych ludzi do wybrania zawodowej służby wojskowej, jako zawodu
w dorosłym życiu. Przeszkolenie będzie obejmowało zarówno
zajęcia teoretyczne jak i praktyczne i będzie prowadzone przez
żołnierzy 4. ZPPL.
16.12. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie budynku w Leśniowie
Małym, w którym znajduje się świetlica wiejska.
18.12. – w trybie zdalnym odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Odra dla Turystów. Podczas posiedzenia
podjęto decyzję o zawieszeniu działalności tego stowarzyszenia.
W zebraniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
22.12. – Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Smorąg
i Burmistrz Piotr Iwanus spotkali się w ratuszu z nowym proboszczem Parafii pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku ks. Dariuszem
Orłowskim.
28.12. – Rząd RP wprowadził na terenie całego Kraju kwarantannę narodową. Ma ona obowiązywać do 17 stycznia 2021 r. i jest
próbą powstrzymania widma trzeciej fali pandemii COVID-19.
29.12. – obradował Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny.
30.12. – odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza
Czerwieńska o jego działalności w okresie międzysesyjnym oraz
podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020; uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
i ustalenia stawki za pojemnik; w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Czerwieńsk na rok 2021; w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028; w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2021 w Gminie Czerwieńsk; w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czerwieńsk; w sprawie zwolnienia
dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2021
rok; w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady
Miejskiej w Czerwieńsku na 2021 rok; w sprawie zlecenia Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji zbadania petycji.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry Panie
Burmistrzu, to nasze pierwsze w tym
roku spotkanie na łamach „U nas”.
Proszę więc przyjąć od całej naszej redakcji najlepsze życzenia noworoczne.
Nie będę specjalnie oryginalny, bo zarówno Panu, sobie, jak i wszystkim nam
życzę po prostu lepszego niż miniony,
zdrowego i może pod jego koniec także
wyszczepionego przeciw COVID-19
roku 2021.
Piotr Iwanus: Bardzo dziękuję
i oczywiście odwzajemniam te nadzieje,
bo już wszystkim nam doskwierają te
obostrzenia pandemiczne. Mam nadzieję, że powszechne szczepienia pozwolą
nam wszystkim wrócić do normalności.
Początki są trudne, jeszcze logistyka
szwankuje, ale miejmy nadzieję, że
z czasem system nabierze rozpędu
i w tym roku uzyskamy tak potrzebną
zdrowiu, ale i gospodarce odporność na
ten wirus. Jak tylko szczepionki dotrą
do nas zgodnie z przyjętym przez rząd
harmonogramem będziemy szczepić
mieszkańców naszej gminy w trzech
wytypowanych ośrodkach – „ULMED”
w Czerwieńsku, „EKOMED” w Nietkowie i filii w Leśniowie Wielkim oraz
„JUVO” w Sulechowie dla mieszkańców
północnej części naszej gminy. Koordynatorem gminnym akcji szczepień jest
p. Paweł Wikiera.
A.S.: Od 18 rusza stacjonarne nauczanie w klasach I-III. Czy jesteśmy
na to przygotowani organizacyjnie?
Nauczyciele przeszli testy i w sobotę
dowiedzą się tak naprawdę czy mają negatywne wyniki, a w poniedziałek szkoły
ruszają. Przyznam, że nie zazdroszczę
dyrektorom.
P.I.: Do przyjęcia dzieci z klas I-III
jesteśmy organizacyjnie przygotowani.
Ten system – jedna sala, jeden nauczyciel, klasy od siebie odseparowane,
w szkołach pełny reżim sanitarny i środki
dezynfekcji przećwiczyliśmy już we

wrześniu, więc pod tym względem
szkoły są przygotowane. Oczywiście, że
zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że
któryś z nauczycieli, czy pracowników
obsługi może gdzieś, niekoniecznie
w szkole, złapać tego wirusa. Wtedy
oczywiście dyrektorzy będą musieli
przygotować system zastępstw. Nic tu
mądrzejszego nie wymyślimy, sytuacja
jest nadzwyczajna i musimy razem sobie
z nią jakoś radzić i na bieżąco reagować
na zagrożenia.
A.S.: W tym numerze zachęcamy
wszystkich do zgłaszania swojej gotowości do szczepienia. Myślę, że większość ma świadomość zagrożenia i jest
przekonana o sensowności szczepień.
Niemniej jednak tych niezdecydowanych
zachęcamy do takiej postawy, ponieważ
tylko powszechne wyszczepienie pomoże
pokonać pandemię. Panie burmistrzu
przełom roku to tradycyjnie czas planowania działań samorządu na nowy rok.
Furtką do tego jest budżet gminy (pisze
o nim szerzej p. przewodniczący K. Smorąg). Pana chciałbym zapytać na jakie
inwestycyjne przedsięwzięcia mogliby
liczyć mieszkańcy, bo to one przecież
mają nam wszystkim ułatwić życie.
P.I.: Ten rok, to głównie inwestycje
w ochronę środowiska naturalnego.
Myślę tu m.in. o budowie kanalizacji
na Czeremchowej i Sportowej w Płotach, osiedlu domków jednorodzinnych
w Sudole, ul. Żwirowej w Nietkowie,
czy osiedlu domków jednorodzinnych
w Leśniowie Wielkim. Ważnym zadaniem będzie również modernizacja
stacji uzdatniania wody w Sudole.
Powstanie tam zbiornik wyrównawczy
o pojemności 100 m 3, który pomoże
zapewnić, szczególnie w czasie suszy,
odpowiednie ciśnienie wody w sieci
w Sudole, Leśniowie Małym i Wielkim.
Taki jeden zbiornik jest już w Płotach.
W przyszłości planujemy również
budowę dużej stacji uzdatniania wody
w Czerwieńsku, która miałaby stanąć

na terenie POMAK-u. To jednak będzie
przedsięwzięcie kosztowne i wymagające znalezienia środków na realizację, ale
konieczne, aby zapewnić odpowiednie
ciśnienie wody, szczególnie na wyższych kondygnacjach bloków mieszkalnych. Ważnym zadaniem w tym
roku będzie dokończenie modernizacji
drogi Nietkowice-Sycowice, aby już
na całej długości był jednolity dywanik asfaltowy. Zmieniona też zostanie
nawierzchnia na drodze z Czerwieńska
do Dobrzęcina.
W Nietkowicach do 30 czerwca
zakończymy budowę obiektu szatniowo-socjalnego przy boisku w Nietkowicach,
na który z utęsknieniem czekają nie tylko
miejscowi piłkarze.
Bardzo dużym przedsięwzięciem
jest dla samorządu porządkowanie
gospodarki ściekowej w miejscowościach na prawej stronie Odry. Chodzi
o budowę kolektora tłocznego, który
będzie tłoczył w przyszłości ścieki
do oczyszczalni w Czerwieńsku. To
połączenie wymagać będzie jednak
naprawdę poważnej inwestycji, a ta nie
obejdzie się bez opracowania programu
funkcjonalno-użytkowego. Niedługo
wybierzemy biuro konsultingowe, które
przygotuje taki dokument. Stanowić
on będzie podstawę do przygotowania
warunków dla realizacji tej inwestycji
w ramach partnerstwa prywatno-publicznego. Budowa tego kolektora od
przepompowni w Bródkach do oczyszczalni w Czerwieńsku wymagać będzie
przeprowadzenia instalacji pod dnem
Odry. Tak więc przedsięwzięcie trudne
nie tylko od strony finansowej, ale także
technicznej.
Jeśli do tego dodamy wszystkie inne
zadania, które przecież należą do obowiązków samorządu to wydaje się, że ten
rozpoczęty dopiero co rok będzie niezwykle pracowity. Oby tylko pandemia powoli wygasała i nie utrudniała działania.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i do następnego spotkania.
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#SZCZEPIMYSIĘ
Dzięki opracowaniu przez naukowców skutecznej szczepionki, chroniącej nas
przed koronawirusem możemy wreszcie przystąpić do kontrofesywy. Już nie tylko
będziemy mogli walczyć ze skutkami zakażenia, ale także mu przeciwdziałać.
Rozpoczyna się więc na całym świecie wyścig z czasem. W tym wyścigu nie
może nas zabraknąć, bo to jest wojna o naszą przyszłość i od zaangażowania
wszystkich i odpowiedzialności zależy, czy ją wygramy. Broń już jest – pozostaje
skutecznie jej użyć…
Dlaczego warto się zaszczepić?
1. Bo uchronisz się przed COVID-19
2. Bo uratujesz komuś życie.
3. Bo możesz – szczepionki są bezpłatne,
dobrowolne i skuteczne i skuteczne.
4. Pomożesz zwalczyć pandemię.
5. Zyskasz spokój – Ty i Twoi bliscy będą
bezpieczni.
6. Bo szczepionki są bezpieczne – zbadane przez polskie i unijne instytucje.
7. Bo zostaniesz zbadany i poznasz swój
stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do
normalności.
9. Bo to szansa na dostęp do basenów, siłowni, kin, teatrów, koncertów i wydarzeń
kulturalnych.
10. Bo szczepionka to najbardziej skuteczna metoda, która chroni przed zakażeniem. Ludzkość z powodzeniem korzysta
z niej od kilkuset lat.
Jak działa szczepionka
i dlaczego jest bezpieczna?
Szczepionka wyzwala w organizmie
człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed
zakażeniem COVID-19.
Szczepionka przeciw COVID-19
powstała zgodnie ze wszystkimi najwyższymi standardami bezpieczeństwa.
W badania nad nią zaangażowali się
wybitni naukowcy z całego świata. Dzięki tak dużemu, globalnemu wysiłkowi
otrzymaliśmy bezpieczną i skuteczną broń
w walce z pandemią.
Sprawdzone informacje
Na stronie gov.pl/szczepimysie znajdziesz najświeższe informacje, doniesienia, aktualności, komunikaty, wskazówki,
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania, a także założenia Narodowego
Programu Szczepień.
Jak się zaszczepić?
1. Zarejestruj się na bezpłatne szczepienie przez stronę gov.pl/szczepimysie,
Internetowe
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Konto Pacjenta, dedykowaną infolinię:
989 lub u lekarza POZ
2. Przejdź kwalifikację z lekarzem dla
Twojego bezpieczeństwa zostaniesz zbadany przez lekarza
3. Zaszczep się, skorzystaj z bezpłatnego szczepienia i obserwuj stan swojego
zdrowia
4. Przyjmij drugą dawkę - wszystkich informacji udzieli Ci Twój punkt szczepień.
Punkt szczepień w Czerwieńsku:
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „ULMED” s.c.
ul. Zielonogórska 2
tel. 748680296
Jak poinformował nas na konferencji
prasowej min. Dworczyk - „Rozpoczynamy proces powszechnych szczepień
przeciw COVID-19. Od 15 stycznia
seniorzy powyżej 80. roku życia będą
mogli zarejestrować się na szczepienia na
konkretny termin. Zaraz potem, bo od 22
stycznia, będą mogły zrobić to osoby, które skończyły 70 lat. Pozostali będą mogli
zgłosić chęć zaszczepienia poprzez krótki
formularz online. Dzięki temu otrzymają informacje, gdy ruszy rejestracja na
konkretny termin dla konkretnych grup
wiekowych lub zawodowych”.
Od 15 stycznia każdy z nas, kto skończył
18 rok życia, będzie mógł zgłosić chęć

zaszczepienia się online. Jeśli wypełnimy
formularz, dostaniemy mejla z informacją
o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla Twojej grupy
wiekowej lub zawodowej. Będziesz mógł
zarejestrować się wtedy na konkretny
termin.
Ważne! Zgłoszenie to nie to samo, co rejestracja. Rejestracja na konkretny termin
będzie możliwa po tym, jak ruszą szczepienia dla Twojej grupy wiekowej lub
zawodowej. Między 15 a 22 stycznia na
konkretny termin szczepienia rejestrować
mogą się tylko seniorzy 80+. Podjęliśmy
tę decyzję ze względu na rekomendacje
Rady Medycznej. Seniorzy 80+ są najbardziej zagrożeni ciężkim przebiegiem
COVID-19, dlatego to oni będą mogli
wybierać na początku dogodne terminy
– dodał szef KPRM.
Na konkretny termin mogą zarejestrować się:
od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat,
od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat.
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się
25 stycznia 2021 r.
Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 jest szybka i prosta. Podczas
rejestracji wybierasz dokładny termin oraz
miejsce szczepienia. Na podany numer
telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem
umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie musisz mieć żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy nr PESEL.
Zarejestrować możemy się:
1. Przez telefon – dzwoniąc na bezpłatną
i całodobową infolinię 989
2. Online poprzez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl
3. W wybranym punkcie szczepień
Wszystkie szczegóły, dotyczące sposobu
zgłaszania znajdziecie w Internecie pod
linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia
(Opr. A.S.)

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Nie tylko nauczaniem żyje szkoła

Wielokrotnie już na łamach gazety pisałam o prężnie działającym w naszej szkole
Klubie Wolontariusza. Planując pracę we wrześniu mieliśmy świadomość, iż wiele
działań będziemy musieli ograniczyć. Jednak „serce wolontariusza nie przestaje
bić”, a chęć pomagania po prostu w nas jest.
SERCE WOLONTARIUSZA
Pamiętając o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ogłosiliśmy
tradycyjną już akcję ŚWIATECZNA
PACZKA. Obostrzenia związane z bezpieczeństwem znacznie ją utrudniły, ale
nie uniemożliwiły. Zebraliśmy pokaźną

ilość podarków. Jak zwykle wsparła
nas zaprzyjaźniona ze szkołą i zawsze
otwarta na pomaganie CHATA POLSKA z Czerwieńska. Świetną inicjatywę
zorganizowała klasa VII c, która zadecydowała, że zamiast obdarowywania
siebie, w tym roku uczniowie zostaną

MIKOŁAJAMI i swoje paczki przekażą
osobom potrzebującym. W ten sposób
każdy uczeń został wolontariuszem.
Darczyńcami byli też inni uczniowie
i kadra szkoły. Paczki, które zrobiliśmy w tym roku roznosili opiekunowie
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA. Wszyscy obdarowani
seniorzy byli wzruszeni i niezmiernie
wdzięczni. Prosili o przekazanie słów
podziękowań i co powtarzali wszyscy,
ważne było wsparcie, ale jeszcze ważniejsza świadomość, iż nie zostali zapomniani i jest ktoś, kto w grudniowy dzień
po prostu zapuka do drzwi.
W imieniu obdarowanych oraz Szkolnego Klubu
Wolontariusza dziękujemy
wszystkim darczyńcom i osobom, które zaangażowały
się w świąteczne pomaganie. Dziękujemy również za
życzenia świąteczne, które
płynęły do nas od uczniów
i rodziców. To niezwykle
ważne, aby w tym trudnym
czasie nie zapomnieć o tym,
co piękne i ważne w naszej
tradycji.
NOWE LOGO „SZKOŁY
PROMUJĄCEJ ZDROWIE”
Czas nauczania zdalnego
znacznie ograniczył wiele
szkolnych inicjatyw. Postanowiliśmy jednak uczynić
wszystko, aby zmobilizować uczniów do twórczości własnej.
Takim sposobem stały się konkursy
plastyczne. Jeden z nich ogłosiliśmy
jeszcze podczas nauki stacjonarnej
w TYGODNIU PATRONA SZKOŁY.
Był to konkurs na nowe LOGO SZKOŁY
ogłoszony w ramach programu SZKOŁA
PROMUJACA ZDROWIE, o której certyfikat walczymy. Pierwszym krokiem do
tego było „doprojektowanie” do „naszej
koniczynki korczakowskiej” elementów
wskazujących, na fakt, że zdrowie i jego
promocja jest dla nas bardzo ważna. Prace nadsyłane były do 20 listopada 2020
r., a ich ilość i kreatywność uczniów były
miłym zaskoczeniem. Komisja konkursowa, która zbierze się po powrocie do
szkoły, będzie miała niełatwe zadanie.
Wszystkich „twórców” planujemy
uhonorować wystawą szkolną, a już
dziś dziękujemy za udział i gratulujemy
pomysłów.
BOŻONARODZENIOWA KARTKA
Świetlica szkolna nie zapomniała o lubianym przez wychowanków

konkursie plastycznym na oryginalną
ŚWIATECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. I tym razem miłym
zaskoczeniem była ilość nadesłanych
prac. Komisja konkursowa wybrała
3 najciekawsze z nich oraz przyznała
2 wyróżnienia. Podczas oceny pod
uwagę brane były: samodzielność wykonanej pracy, oryginalność, wykorzystanie różnych technik plastycznych,
estetyka. Oto nasi laureaci: Joanna
Palacz (I miejsce); Mateusz Frost (II
miejsce), Tymoteusz Szczepan (III
miejsce); Oliwia Nowara i Aleksander
Brzeziński (wyróżnienia).

Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim
za udział w konkursie. Życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu pasji.
WIERSZOPISANIE
(…) Ilekroć, odłożywszy książkę snuć
zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć
książka zamierzony cel osiąga (…).
/Janusz Korczak/
Od kilku już lat uczniowie naszej
szkoły biorą udział w organizowanych
przez panią Irenę Raszkę konkursach
literackich.
Kim jest Pani Irena?
Pani Irena Raszka mówi o sobie
– „ Jestem bajkopisarką”. Jej wiersze
pisane są prostym, zrozumiałym dla
wszystkich językiem. Zawsze zawierają
morał, który „zatrzymuje” czytelnika
i pozwala na chwilę refleksji. Książki
są przepięknie ilustrowane przez panią
Irenę Raszkę, ale znajdziemy w nich
również prace wykonane przez uczestników konkursów. O swojej pasji pani Irena opowiedziała kilka lat temu podczas

wizyty w naszej szkole. Jak wspominała, początkowo odbiorcą jej twórczości
była najbliższa rodzina i przyjaciele.
Z czasem zaangażowała się w promowanie czytelnictwa. Współorganizuje
spotkania dla najmłodszych, organizuje
konkursy literackie. Wszystko po to,
by pokazać, jak wielką przygodą
może być czytanie. Nie poprzestaje
na tym, próbuje zachęcać młodych
czytelników do własnej twórczości - do
pisania wierszy oraz wykonania do nich
ilustracji. Mobilizuje do odkrywania
własnych talentów, twórczego rozwoju
osobowości. Najciekawsze i najbardziej oryginalne wytwory dzieci znajdują miejsce
w kolejnych książkach, które wydaje autorka. Dzieci
biorące udział w konkursach
mają szansę wygrać nagrody.
Sponsoruje je zawsze pan Ryszard Żerkowski z Sydney.
Jak podkreślają nagrodzeni
laureaci cieszy ich wygrana,
a upominki są atrakcyjne,
oryginalne i przydatne.
Od pamiętnej wizyty bajkopisarki w naszej szkole rozpoczęliśmy przygodę z twórczością, do której nieustannie
zachęca nas pani Irena Raszka. Uczniowie naszej szkoły
nigdy nie zawodzą. Zawsze
z ogromnym zaangażowaniem
biorą udział i… wygrywają.
Grudniowy ogólnopolski konkurs mikołajkowy „Bajki na Mikołajki
– pół żartem, pół serio” wywołał nie lada
zamieszanie wśród komisji oceniającej
prace. Była pod ogromnym wrażeniem
wszystkich nadesłanych wierszy i ilustracji. Przyznano aż dziewięć pierwszych
miejsc i dwa wyróżnienia. Wśród nagrodzonych było aż sześciu uczniów naszej
szkoły. W klasach młodszych laureatką
została Michalina Musiałowska (I b),
w klasach IV – V: Urszula Pokrzyńska
(IV c) i Melania Piotrowicz (IV a), zaś
wśród najstarszych uczniów triumfowały:
Kalina Sobów (VII c) oraz Anna Zaremba i Katarzyna Dopadło (VII b).
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnych
konkursach, o czym można poczytać na:
Facebook - profil Irena Raszka.
Jak widać „chcieć – to móc”. Nauczanie zdalne – chętnym i zdolnym uczniom
nie przeszkodziło „w sięganiu wyżej”, być
może nawet pozwoliło uwierzyć w siebie.
Beata Kaszewska,
Iwona Mielczarek
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ORKIESTRA
GRA W SIECI
Panująca pandemia nie zatrzymała organizatorów 29 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Ze względu na
obowiązujące obostrzenia odbędzie się on
jednak w innej, niż dotychczas formule
i nowym terminie.
Działający w Czerwieńsku Sztab
WOŚP, którego szefem jest Dominik
Brzezicki, już we wrześniu ubiegłego roku
podjął decyzję, że bez względu na panująca
pandemię podejmie się organizacji tegorocznego finału. Wielką niewiadomą było
jednak to, czy będzie to możliwe w formule, która została wypracowana podczas
poprzednich finałów.
Gwałtowny wzrost zachorowań na
COVID-19, który obserwowaliśmy w listopadzie, właściwie pozbawił nas złudzeń
i zmusił do szukania innych rozwiązań.
Najbardziej rozsądnym było przeniesienie większości planowanych działań do
sieci. Dawało to gwarancję bezpieczeństwa
i możliwość dotarcia do jak największej
grupy mieszkańców naszego miasta
i gminy.
Przydały się doświadczenia z poprzednich lat, kiedy to część przekazanych do spieniężenia przedmiotów,
zlicytowaliśmy na internetowych aukcjach prowadzonych na Allegro. Tym
razem trafiły tam wszystkie rzeczy, które
otrzymaliśmy od sponsorów i indywidualnych ofiarodawców. Część aukcji już
się zakończyła, ale wiele z nich będzie
trwało aż do 31 stycznia br. W dalszym
ciągu można w nich wziąć udział, wpisując poniższy adres: https://allegro.pl/
uzytkownik/Sztab2839.
Wszyscy, którzy wyrażą chęć wsparcia finansowego WOŚP, mogą to już
uczynić w większości punktów handlowo-usługowych na terenie Czerwieńska
i Nietkowa, ponieważ ustawiono tam
stacjonarne puszki z logo Orkiestry.
W gotowości do zbierania datków są też
wolontariusze, których będzie można
spotkać na ulicach w dniu tegorocznego
finału, jeśli tylko sytuacja epidemiczna
na to pozwoli.
Czerwieński Sztab WOŚP nie zrezygnował też z tradycyjnych koncertów,
pokazów i konkursów. Wszyscy artyści,
którzy mieli wystąpić podczas tegorocznego finału, nagrali wcześniej swoje występy.
Dzięki temu, można je było odpowiednio
zmontować i przygotować z nich specjalny
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materiał, który zostanie pokazany na facebookowym profilu naszego sztabu, który
znajduje się pod tym adresem: https://
www.facebook.com/wospczerwiensk .
Już dziś, jest tam dostępna rozmowa,
którą 10 stycznia br. Dominik Brzezicki
przeprowadził z Jackiem Gębickim,
Lubomirem Rotko i Piotrem Bykowskim, czyli organizatorami wszystkich
poprzednich finałów WOŚP, które odbyły
się w Czerwieńsku.
31 stycznia 2021 r., na tym samym
kanale, już od godz. 14.00 będzie prowadzona na żywo transmisja z siedziby
czerwieńskiego Sztabu. W czasie jej
trwanie zaprezentujemy wszystkim cały,
przygotowany wcześniej materiał filmowy. Wystąpią min.: Studio Tańca Flejwa,
Mega Dance, Sześciopak, Cantilena, 3 po
3, Atawizm, Przemysław Szczotko, Marlena Głosińska, Rademenez, Promil, In Dream’s, Roksana Balcerek oraz Meteroids.
Podczas tegorocznego Finału Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera
pieniądze na LARYNGOLOGIĘ, OTOLARYNGOLOGIE I DIAGNOSTYKĘ
GŁOWY. Zagramy dla Was z radością!
Jacek Gębicki

A tak w zeszłym roku pisaliśmy w „U nas” o koncercie czerwieńskiej orkiestry

List do św. Mikołaja
Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy list do św. Mikołaja łatwe nie było.
Brodaty jegomość długo się wahał, wczy-

tując się z zapartym tchem w kartki pełne
marzeń i fantazji. Pewnie dlatego wybrał
właśnie ten list… Od Urszulki, która jest

bardzo skromną dziewczynką i napisała,
że zadowoli ją cokolwiek. Św. Mikołaj
osobiście poinformował Ulę o wygranej
i zaprosił ją po odbiór nagrody.
Dziękujemy wszystkim za udział
w konkursie, a Tobie Uleńko, serdecznie
gratulujemy!
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Testowanie nauczycieli
W dniach 11-15 stycznia br. w całej Polsce przeprowadzono testy przesiewowe na
obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli
szkół specjalnych oraz pracowników obsługi i administracji szkół. 13 stycznia
takie badania prowadzono również w Czerwieńsku.
Na terenie Powiatu Zielonogórskiego
wyznaczono dwa punkty wymazowe,
które przeprowadziły testowanie. Usytuowano je w SPZOZ w Sulechowie
oraz Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku. W tym
ostatnim punkcie pobrano wymazy od
pracowników 12 szkół w tym wszystkich
placówek z Gminy Czerwieńsk. Łącznie
przebadano 174 osoby.
Wymazy były pobierane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze
oraz żołnierzy z Wojsk Terytorialnych.
Przeprowadzone testy miały zagwarantować bezpieczny powrót najmłodszych dzieci do szkół po feriach

zimowych, które skończyły się w całym
Kraju 17 stycznia br. Dzieci z klas I-III
przebywały w domach od 9 listopada
2020 r., kiedy to zawieszono zajęcia stacjonarne w szkołach, aby powstrzymać
ogromna falę zachorowań.
Obecny powrót dzieci do szkół nie jest
zależny od wyników testowania nauczycieli,
lecz przebiegu trwającej pandemii. W ocenie
wielu pedagogów, samo testowanie nie podniesie bezpieczeństwa i nie da gwarancji, że
do kolejnych zachorowań na terenie szkół już
nie dojdzie. Wszyscy stoją na stanowisku, że
dużo lepszym rozwiązaniem, byłoby powiązanie powrotu dzieci do szkół z zaszczepieniem pracowników oświaty.
Jacek Gębicki

Auto w płomieniach
Kilkanaście minut po północy 12 stycznia br. prawdziwe
chwile grozy przeżył jeden z mieszkańców naszego miasta.
Wracając ul. Zielonogórską wyczuł w swoim samochodzie dobiegający z bagażnika zapach dymu. Zaniepokojony zatrzymał
się i sądząc, że coś się dzieje z instalacją elektryczną otworzył
klapę, by sprawdzić przyczynę. Spowodowało to gwałtowny
wybuch płomieni i w kilka chwil BMW stanęło w ogniu. Pożar
był tak duży, że podręczne gaśnice były bez szans. Wezwani na
pomoc strażacy (w sumie pojawiły się na miejscu 3 jednostki)
ugasili płonący pojazd, a z zasadzie jego wrak. Przy okazji ucierpiały także drzwi pobliskiego magazynu OC, ale na szczęście
spaliły się tylko deski, natomiast garaż z zawartością ocalał.
Najważniejsze, że poza zniszczeniami nikt nie ucierpiał.
A.S.
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Nieudana próba utworzenia

parafii w Nietkowie w 1957 roku
W świetle jednego ze źródeł, w Nietkowie (wówczas Polskim) wykazano w 1955 r.
850 katolików. W opinii z kolei zielonogórskiej administracji wyznaniowej, kościół
filialny (poświęcony 9 września 1945 r.) przeznaczony był w tym samym roku dla
1667 osób z Nietkowa oraz Lasek.

państwowym”. Przyszły proboszcz w zamyśle pomysłodawców nowej placówki
w Nietkowie miał zamieszkać w „[…]
byłej pastorówce, której połowa jest
wolna i po małym remoncie nadaje się
do użytku”. Podobnie jak w minionych
latach, rządzący w związku z pogarszającymi się relacjami między państwem,
a Kościołem szukali sposobu, aby
w sposób administracyjny maksymalnie
ograniczyć posługę duszpasterską wśród
wiernych. Dlatego też w omawianym
przypadku sekretarz wspomnianej rady,
Henryk Korwel, w piśmie z 24 lipca
1957 r. poinformował Kurię Biskupią w Gorzowie Wlkp., że „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze działając
po myśli dekretu z dnia 31 grudnia
1956 r. «o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych»: art. 1,
wnosi zastrzeżenia w sprawie utworzenia nowej samodzielnej parafii
w Nietkowie, powiat Zielona Góra,
do czasu rozwiązania zagadnienia
plebanii”. Celowe postawienie niemożliwego do zrealizowania przez
wnioskodawcę warunku w postaci
zorganizowania plebanii przekreśliło, po myśli władz, szansę na powołanie, obok Czerwieńska, kolejnej
placówki kościelnej w będącym
przedmiotem naszych rozważań –
Nietkowie.

Majątek kościelny w Nietkowie,
w postaci gruntów rolnych, domu
i zabudowań gospodarskich, został zawłaszczony przez państwo.
Ostatnie z wymienionych przypadły
miejscowej spółdzielni produkcyjnej.
W ten sposób ateistyczna władza doprowadziła do tego, że w ramach walki z Kościołem katolickim, w Nietkowie, oprócz wspomnianego obiektu
sakralnego, w gestii parafii w Czerwieńsku ostał się jedynie przydrożny
krzyż. Radę tamtejszą stanowili:
kościelny, a zarazem pracownik
referatu opieki społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Zielonej Górze, Stanisław Kranc,
a także gospodarzący indywidualnie
rolnicy Kazimierz Drzewiecki i Jan
Terka. Koło Różańcowe zrzeszało
45 kobiet. Były to osoby wyjątkowo
Daniel Koteluk
niepodatne, w opinii lokalnej administracji, na prorządową agitację
Tekst powstał w oparciu o źródła
proboszcza ks. Ludwika Muchy.
przechowywane w Archiwach PańGrabarza w Nietkowie nie odnotostwowych w Gorzowie Wlkp. i Ziewano, ponieważ trzy poniemieckie
lonej Górze, a także dzięki pomocy
cmentarze o powierzchni szacowanej
Państwa: Anny Wojnarowskiej oraz
od 0,36 do 0,58 ha były nieczynne,
Krzysztofa Mazura. Wykorzystano
przy czym dwa z nich popadły w ruzarazem na potrzeby tego artykułu
inę, kolejny zaś został, jak to określono, zarośnięty lasem. Katechizacja Kościół w Nietkowie (fotografia autorstwa Anny następujące publikacje: Dekret
z dnia 31 grudnia 1956 r. o orgaszkolna zaś została przez rządzących Wojnarowskiej z czerwca 2020 r.)
nizowaniu i obsadzaniu stanowisk
wyrugowana z miejscowej szkoły.
W tej sytuacji jej namiastka odbywała się odpowiednika w Czerwieńsku – Nietkowa kościelnych, [w:] Państwowe prawo
nieregularnie w kościele pod kierunkiem oraz Lasek. W tej sprawie 26 czerwca wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej
organisty z Czerwieńska – Wacława 1957 r. wikariusz generalny ks. Włady- Ludowej. Wybór tekstów źródłowych
Gduli. Brało w niej udział 30 młodych sław Sygnatowicz i kanclerz kurii go- (według stanu z dnia 1 kwietnia 1977
rzowskiej Marian Kumala wystosowali r.), zebrał ks. M. Fąka, Warszawa 1978,
ludzi z Nietkowa oraz Lasek.
Mający miejsce w kraju jesienią pismo do Prezydium Wojewódzkiej Rady s. 61; Schematyzm Ordynariatu Go1956 r. krach stalinowskiego systemu Narodowej w Zielonej Górze, powołując rzowskiego Rok 1955, Gorzów Wlkp.
władzy w wydaniu bierutowskim, spo- się na artykuł 1 „Dekretu z dnia 31 grud- 1955, s. 335–336; P. Karp, D. Koteluk,
wodował krótkotrwałą normalizację nia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu Polityka władz wobec „księży patriotów”
relacji między państwem a Kościołem. stanowisk kościelnych”. Brzmiał on na- na Środkowym Nadodrzu na przykładzie
W zaistniałej sytuacji Kuria Biskupia stępująco: „tworzenie, przekształcanie, dziejów ks. Ludwika Muchy, [w:] Władze
w Gorzowie Wlkp. usiłowała „ugrać” znoszenie oraz ustalanie granic terytorial- wobec Kościołów i związków wyznaniow kontaktach, tym razem z gomułkow- nych i siedzib diecezji i parafii Kościoła wych na Środkowym Nadodrzu w latach
skimi rządzącymi, utworzenie nowej katolickiego na obszarze Polskiej Rzeczy- 1956–1970, red. E. Wojcieszyk, Poznań
parafii. Co ciekawe, miała ona powstać pospolitej Ludowej wymaga uprzedniego 2013 („Studia i Materiały Poznańskiego
dzięki wyłączeniu z jej dotychczasowego porozumienia się z właściwym organem IPN”, t. 26), s. 149, 155.
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Wieści
z ratusza

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

UCHWAŁA NR 0007.170.2020
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.1)), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a,
ust. 3, ust. 3b, art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:
§1. W uchwale nr 0007.149.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2020 r., poz. 2354) wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) 0,08 m3 – w wysokości 4,00 zł”;
2. §3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Ustala się miesięczną
stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
o której mowa w § 3, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, w wysokości dwukrotności miesięcznej stawki
opłaty za pojemnik lub worek tj.:
1) 0,08 m³ - w wysokości 8,00 zł,
2) 0,11 m³ - w wysokości 10,00 zł,
3) 0,12 m³ - w wysokości 10,00 zł,
4) 0,24 m³ - w wysokości 24,00 zł,
5) 1,10 m³ - w wysokości 114,00 zł,
6) 2,50 m³- w wysokości 262,00 zł,
7) 7,00 m³ - w wysokości 734,00 zł,
8) 16,00 m³ - w wysokości 1684,00 zł,
9) 120 litrów (worek) - w wysokości 36,00 zł.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Krzysztof Smorąg

Nieodpłatna pomoc prawna
Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej
sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie
pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz
problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz
do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami
życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.
W Czerwieńsku taki punkt pomocy
prawnej znajduje się w budynku ośrodka
zdrowia przy ul. Zielonogórskiej 2. Porady udzielane są w następujących terminach: w środy od godz. 8.oo do 12.00,
w czwartki od 13.00 - 17.00 i piątki od
8.00 do 12.00.
Aby zarezerwować wizytę należy:
1) dokonać rezerwacji telefonicznej
pod numerem tel. (68) 45 35 201. Terminy i godziny, w których przyjmowane są
rezerwacje telefoniczne to: poniedziałek:
7.30-16.00; wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.00;
albo
2) dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@
powiat-zielonogorski.pl W treści e-maila
należy podać lokalizację punktu oraz podać imię i nazwisko osoby rezerwującej
oraz należy zaznaczyć czy rezerwujący
chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy
prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego. Odpowiedź w sprawie
wyznaczonego terminu wpłynie zwrotnie
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na adres e-mail, z którego wpłynęła prośba o rezerwację;
albo
3) dokonać rezerwacji poprzez moduł
zapisów publicznych systemu do obsługi
NPP i NPO dostępny pod adresem: https://
np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski
Dostęp do powyższego systemu jest
również możliwy poprzez banery udostępnione na stronie internetowej Powiatu
Zielonogórskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione do ich
otrzymania:
1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

przysługują każdej osobie fizycznej,
której nie stać na uzyskanie odpłatnej
porady, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniającą innych
osób w ciągu ostatniego roku (osobie
uprawnionej).
Przed uzyskaniem pomocy osoba
uprawniona składa pisemne oświadczenie
o braku możliwości poniesienia kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu
ostatniego roku oraz dokumenty wymienione poniżej. Oświadczenie składa się
osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Pomoc udzielana
osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która
w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała
innych osób, stanowi pomoc de minimis.
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis

w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go
lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według
kolejności zgłoszeń - po umówieniu terminu wizyty. Termin
wizyty ustalany jest:
- telefonicznie pod nr telefonu (68) 45 35 201 lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@
powiat-zielonogorski.pl lub
- poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi
NPP i NPO dostępny pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski
3. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo-administracyjnym,
4) nieodpłatną mediację,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
4. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania
dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu
problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
5. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach
skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku
o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu
sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które
nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych
środkach komunikowania się, może być udzielona nieodpłatna
pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także
poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość.
7. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Opinię
(część B karty pomocy) osoba uprawniona osobiście umieszcza
w oznakowanej urnie.

Ze smutkiem pożegnaliśmy
Panią Adelę SIEMASZKO
Honorową Obywatelkę Gminy Czerwieńsk
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa Burmistrz Czerwieńska,
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej,
pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Pani Monice Jeznach
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci TATY
składają: Dyrektor i pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Pani Annie Goździk
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci MAMY
składają: Dyrektor i pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwieńsku, Kierownik, pracownicy
i seniorki z Dziennego Domu Senior+ w Czerwieńsku.

Państwu Alicji i Marianowi JABŁOŃSKIM
wyrazy żalu i szczerego współczucia z powodu śmierci
Mamy i Teściowej
składa Sołtys, Rada Sołecka i Radni z Nietkowa
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Nowi księża czerwieńskiej parafii
Od 12 grudnia 2020 roku posługę kapłańską w czerwieńskiej parafii sprawują nowi księża. Proboszczem został
ks. dr kan. Dariusz Orłowski, a wikariuszem ks. mgr Marek Słaboń. Obu duszpasterzy serdecznie witamy i życzymy powodzenia w ich służbie parafianom. Krótkie notki biograficzne obu księży możemy znaleźć na stronie
internetowej parafii: www.parafiaczerwiensk.pl
Ks. dr kan. Dariusz Orłowski urodził się 19.11.1965 r.
Pochodzi z Zielonej Góry. Formację chrześcijańską zawdzięcza
swoim rodzicom oraz zaangażowaniu w Ruchu Światło-Życie
i Odnowie w Duchu Świętym. W 1988 r. wstępuje do Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. W 1994 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks.
bpa Adama Dyczkowskiego.
W latach 1994 – 1997 był wikariuszem w parafii pw. Św.
Michała w Nowej Soli.
W roku 2002 obronił doktorat na UKSW w Warszawie w Instytucie Studiów nad Rodziną, następnie do roku 2012 – w Kurii
Biskupiej pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin.
Od 2012 roku był proboszczem parafii pw. NSPJ w Wilkanowie i od 12.12.2020 r. rozpoczął służbę duszpasterską w parafii
pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku.
Ks. wikariusz - mgr Mariusz Słaboń urodził się w Żarach
w 1983 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze gorzowskiej 31.05.2008 r. roku z rąk ks. bpa dra Stefana Regmunta jednocześnie uzyskując tytuł magistra na Uniwersytecie
w Szczecinie.
Pierwszą placówką była Parafia św. Krzyża w Sulechowie,
później parafia Matki Boskiej Gromnicznej w Kożuchowie.

Listy do redakcji
Przemyśleć transport publiczny w gminie na nowo
Od niemal 10 lat do Czerwieńska i innych miejscowości
gminy nie docierają autobusy MZK Zielona Góra. Miejskiego
przewoźnika zastąpił PKS Zielona Góra. Podjęta przez władze gminy decyzja o zmianie przewoźnika była uzasadniana
argumentami ekonomicznymi i początkowo przyczyniła się
nawet do zwiększenia liczby połączeń autobusowych między
Czerwieńskiem i Zieloną Górą, wszak obok zielonych autobusów PKS na czerwieńskich ulicach pojawiły się autobusy
prywatnej firmy „DAMI”. Jednak ten stan trwał stosunkowo
krótko. W ostatnim czasie mieszkańcy korzystający z usług PKS
Zielona Góra skarżą się na niską jakość usług świadczonych
przez tego przewoźnika. Odwoływane połączenia, spóźniające
się autobusy czy „wypadające” z rozkładu kursy to przypadki
stosunkowo częste. Oczywiście częściowe ograniczenie oferty
przewozowej jest spowodowane pandemią choroby COVID-19
ale nie wszystkie problemy z transportem publicznym da się
uzasadnić pandemią. Także z lektury forum mieszkańców można wywnioskować, że autobus jest dość wadliwym środkiem
komunikacji.
Jednocześnie mamy w Czerwieńsku całkiem przyzwoitą
ofertę połączeń kolejowych z Zieloną Górą. W rozkładzie jazdy
2020/21 stację Czerwieńsk ze stacją Zielona Góra Główna
łączy 11 pociągów. Pierwszy rusza już o 5.08, a ostatni o 19.32.
Podróż do Zielonej Góry trwa 11-12 minut, a więc jest dwa razy
krótsza niż w wypadku połączenia autobusowego. Mimo tego,
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Następnie parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Żaganiu i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.
Od dnia 12.12.2020 r. jest wikariuszem parafii św. Wojciecha
w Czerwieńsku.

że w tzw. szczycie przewozowym pociągi kursują dość często, to
niewielu mieszkańców korzystających z transportu publicznego
wybiera pociąg. Problemem jest oczywiście oddalenie stacji
kolejowej od centrum miasta. W tym wypadku rozwiązaniem
byłoby uruchomienie gminnej linii autobusowej łączącej Płoty,
centrum Czerwieńska i Nietków z dworcem kolejowym.
Taki zintegrowany transport pełniłby funkcję nie tylko
komunikacji wewnątrzgminnej i miejskiej ale także ułatwiałby korzystanie z pociągów regionalnych, przede wszystkim
w kierunku Zielonej Góry. Zintegrowanie rozkładu jazdy
autobusu z odjazdami pociągów pozwoliłoby na optymalizację czasu oczekiwania przez potencjalnych pasażerów na
pociąg. To rozwiązanie byłoby dobrą alternatywą i zarazem
uzupełnieniem dla wadliwych połączeń autobusowych. Dodać także trzeba, że integracja transportu publicznego jest
jednym z podstawowych założeń współczesnej komunikacji
publicznej. Wiele większych i mniejszych miast inwestuje
w budowę centrów przesiadkowych. W Czerwieńsku do
powstania takiego mini – centrum wystarczy budowa wiaty
przystankowej na placu przed dworcem kolejowym i uruchomienie wspomnianego powyżej autobusu.
Warto także zauważyć, że nie tylko duże miasta inwestują we
własną komunikację publiczną. Czyni tak coraz więcej stosunkowo małych gmin. 1 stycznia 2021 roku własną komunikację
publiczną złożoną z 5 linii uruchomiła gmina Santok, która
sąsiaduje z Gorzowem Wielkopolskim, a jedna z santockich
linii autobusowych łączy okoliczne miejscowości z dworcem
kolejowym w Santoku.
Wymyślmy zatem i my na nowo naszą gminną komunikację
publiczną.
Karol Siemaszko

Grudzień 2020
Ostatni miesiąc roku 2020 minął
nam w świątecznej atmosferze. Oprócz

zajęć i wspólnych zabaw, ubieraliśmy
przedszkolne choinki, które pięknie prezentowały się w naszych salach. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wizytę
Świętego Mikołaja. Gdy tylko pojawił się
w drzwiach, na wszystkich buźkach pokazał się piękny uśmiech. Mikołaj każdego
obdarował prezentami. Były piosenki,
oraz wspólna zabawa. Czas oczekiwania
na Boże Narodzenie zakończył się wspólną Wigilią. W tym wyjątkowym dniu, w
naszej przedszkolnej rodzinie panowała
radosna, ożywiona atmosfera. Świąteczne

dekoracje, galowy ubiór, wprowadzały
magiczny nastrój oczekiwania na wyjątkowe, niecodzienne wydarzenia: dzieliliśmy się opłatkiem życząc sobie nawzajem
wszelkiej pomyślności i radosnych Świąt.
Po życzeniach wszyscy wspólnie zasiedliśmy do stołów, na których nie brakowało
świątecznych przysmaków. Nie zabrakło
też wspólnego kolędowania. Takie chwile
nie tylko pozwalają dzieciom zaznajomić
się z tradycją i zwyczajami świątecznymi,
ale przede wszystkim wzmacniają ciepłe
i serdeczne relacje.

Świątecznie… na przekór pandemii
Mimo panującej pandemii dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Leśniowie Wielkim z wielką niecierpliwością czekały na św. Mikołaja.
Jakie było ich zdziwienie, kiedy w poniedziałek, dzień po imieninach świętego
odkryły pod choinką prezenty. Ulubiona
gra Piotruś i słodycze osłodziły im rozczarowanie, że nie spotkały się ze swoim
ulubieńcem osobiście. Wielką radość
sprawił dzieciom padający za oknem biały
puch. Zabawy na śniegu i próby lepienia
bałwana wprowadziły nas w nową porę
roku. Mimo że śnieg stopniał szybko, to
dostarczył nam wielu przyjemności.
W oczekiwaniu na święta Bożego
Narodzenia dzieci z ogromnym zaangażowaniem realizowały zadania adwentowe.
Czasami polecenia były łatwe np. trzeba
było uśmiechnąć się do kolegi lub koleżanki albo wykonać wspólne zdjęcie.
Niektóre zadania były trudniejsze - należało upiec i ozdo-bić pierniczki lub ułożyć
wierszyk dla św. Mikołaja, np.: Mikołaju
drogi, przynieś nam prezenty. My będziemy grzeczni, zawsze uśmiechnięci.
Każdy z przedszkolaków starał się realizować polecenia jak najlepiej. Nagrodą
było zebranie 24 obrazków. A potem - już
tylko Wigilia i prezenty.
Spotkała nas także bardzo miła niespodzianka. Od 2007 roku dzieci z oddziału

przedszkolnego jeź-dziły w grudniu do
Czerwieńska. W firmie LfC przedstawiały
program artystyczny związany z Bo-żym
Narodzeniem. Były występy, życzenia
i wspólne śpiewanie kolęd. Dzieci otrzymywały paczki, a sala przedszkolna
wzbogaciła się o nowe meble, zabawki
i pomoce dydaktyczne. Jednak w tym
roku pandemia i obostrzenia z nią związane przerwały ten wspaniały zwyczaj.
Dzieci nie mogły pojechać i ogłosić świątecznej nowiny, ale pan prezes Lechosław
Ciupik nie zapomniał o przed-szkolakach. Każde dziecko otrzymało piękny
prezent. Starszaki podziękowały świątecznymi wy-piekami i własnoręcznie
wykonanym pamiątkowym obrazkiem.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Mała książka wielki człowiek
Możemy się pochwalić, że już siedmioro dzieci z naszej grupy otrzymało
przypinki i dyplomy z gratulacjami za
udział w ogólnopolskiej akcji MAŁA
KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK. Celem
tego projektu jest promowanie czytania
książek wśród najmłodszych.
Izabella Nowak
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Ujęcie procentowe budżetu gminy na 2021 rok
Planowanie budżetowe na kolejny rok rozpoczyna się w samorządach już we wrześniu. Burmistrz Czerwieńska ze Skarbnikiem przygotowuje projekt budżetu i do 15
listopada przedkłada go do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Czerwieńsku (drugi
egzemplarz budżetu przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Zielonej Górze). Radni otrzymują dokument finansowy skonstruowany według
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo do wykazu
tabelarycznego dołącza się uzasadnienie, materiały uzupełniające i objaśnienia
zapisów szczegółowych.
Budżet naszej gminy na 2021 rok subwencji ogólnej oraz część wyrównawprzygotowany został w taki sposób, że do- cza subwencji (23,43%) razem z dotacją
chody budżetu równają się zaplanowanym na zadania pomocy społecznej i program
wydatkom. Mówimy więc o budżecie Rodzina (31,68%) to ogółem aż 72,91%
zrównoważonym, bez deficytu. Wysokość rocznych dochodów gminy. Tylko poplanowanego budżetu to kwota 51 611 została ¼ budżetu jest „kontrolowana”
710,34 zł.
przez samorząd lokalny. Wśród tych
Dla zainteresowanych przedstawiam dochodów są podatki i opłaty lokalne od
skąd gmina otrzymuje środki na realizację osób prawnych (9,56%) i od osób fizyczswoich zadań. Dochody każdej gminy nych (7,24%), wpływy z opłat za odbiór
można podzielić na trzy zasadnicze grupy: i utylizację odpadów (4,41%), wpływy
1. Dochody własne, do których zalicza z rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej
się podatki lokalne (podatki: od nierucho- (3,03%), wpływy ze stołówek szkolnych
mości, od środków transportu, rolny, leśny, i projektów oświatowych (1,64%) oraz
od spadków i darowizn, opłatę targową), do- pozostałe dochody (1,21%). W wymiachody z majątku gminy (sprzedaż gruntów, rze procentowym to ogółem 27,09%.
nieruchomości, lokali i innych składników To oczywiście uogólnione zestawienie
mienia gminy, najem i dzierżawy, opłaty procentowe. Szczegółowe zapisy i konz tytułu użytkowania wieczystego gruntów, kretne kwoty dochodów można znaleźć
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania w uchwale budżetowej opublikowanej
nieruchomości, opłaty z tytułu oddania w BIP Gminy Czerwieńsk.
mienia komunalnego do korzystania, opłaMając określone dochody gminy,
tę skarbową oraz inne dochody należne można przystąpić do sporządzania części
gminom na mocy odrębnych przepisów, wydatkowej budżetu. Często te prace idą
np. opłata administracyjna, wyżywienie równolegle, w miarę napływu konkretw przedszkolach, za wycięcie drzew inne nych informacji. W pierwszej kolejności
opłaty miejscowe, kary i mandaty;
zabezpiecza się wydatki „obowiązkowe”
2. Udziały w podatkach PIT i CIT, (płace z pochodnymi, wydatki na zadastanowiących dochód z budżetu państwa nia i inwestycje kontynuowane, spłatę
(podatek od działalności gospodarczej zadłużenia, energię, konieczne usługi,
osób fizycznych opłacany w formie karty itp.), a następnie planuje się inwestycje,
podatkowej, udział w podatku od osób remonty, zakupy i naprawy. W toku
fizycznych i prawnych);
przygotowania budżetu od lat w na3. Dotacje i subwencje z budżetu pań- szej gminie dominuje jeden problem:
stwa i państwowych funduszy celowych. nieograniczone potrzeby konkurują
Budżet gminy ma wiele zmiennych. o ograniczone środki na ich realizację.
Informację o wysokości udziału w podat- Potrzeby są wyższe od możliwości ich
kach PIT i CIT wraz z wysokością dotacji zaspokojenia. Struktura budżetu naszej
i subwencji z budżetu państwa gmina gminy wygląda podobnie od kilku lat:
otrzymuje bezpośrednio z Ministerstwa 1/3 wydatków idzie na zadania pomocy
Finansów. Kwoty przekazane w informacji społecznej, 1/3 wydatków pochłania
są podstawą do zaplanowania dochodów szeroko pojęta oświata i edukacja, a 1/3
w określonych wysokościach. Dochody pozostaje na wszystkie pozostałe zadania
własne gminy stanowią tylko część ogólnej i inwestycje (w tym na spłatę zadłużenia
kwoty dochodów i muszą mieścić się do gminy).
wysokości górnych stawek określanych
Od kilku lat na pierwszym miejscu
również przez Ministerstwo Finansów. wysokości wydatków z budżetu gminy
W ten sposób państwo ma wpływ i kon- plasują się zadania pomocy społecznej.
trolę nad dochodami, a w konsekwencji To wydatki w wysokości 36,82%. Tyle
i wydatkami samorządów.
w wymiarze procentowym wydajemy
Jak widać, udział w podatkach budże- na wszystkie zadania w tym zakresie.
tu państwa (17,80%), część oświatowa Zdecydowana większość tych wydatków
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pokrywana jest z dotacji celowych, ale
one nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków. W budżecie, ze środków
własnych, gmina dokłada do pomocy
społecznej 3 228 886,16 zł – daje to w sumie kwotę w wysokości łącznej 19 000
786,16 zł. Na drugim miejscu znajdują się
wydatki na zadania szeroko rozumianej
oświaty i wychowania. Według struktury finansowania zadań oświatowych
oprócz subwencji oświatowej na rok 2021
w wysokości 9 989 145,00 zł, na bieżące
koszty prowadzenia i utrzymania oświaty
i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej, z dochodów własnych
gminy angażuje się środki finansowe
w wysokości 7 439 640,69 zł. To duże
uzupełnienie wydatków oświatowych,
których ogólna wysokość wynosi 17 428
785,69 zł. W wymiarze procentowym to
32,33% wszystkich wydatków budżetu.
Sporą część budżetu stanowią wydatki
na administrację publiczną, czyli na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu
Gminy, Centrum Usług Wspólnych, Rady
Miejskiej i Sołtysów. Plasują się one na
poziomie 10,19%. W dalszej kolejności
są wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – to 6,27%.
W tym dziale znajdują się też wydatki
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (kwota
2 185 772,00zł). Gmina wydaje na ten
cel dokładnie tyle, ile wpływa do kasy
z opłat od mieszkańców i podmiotów
posiadających osobowość prawną. Kolejne miejsca zajmują wydatki na kulturę
fizyczną (2,69%), kulturę (2,11%), transport i drogi (1.96%), bezpieczeństwo
i ochronę pożarową (0,76%) i pozostałe
wydatki (sumarycznie to 2,78%).
Trzeba też spłacać zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania. W 2021
roku spłacimy 1 864 076,00 zł rat kredytów i pożyczek, a 250 000,00 zł wydamy na obsługę długu (spłata odsetek).
Ogółem to kwota 2 114 076,00 zł, co
stanowi 4,09% wszystkich wydatków.
Zadłużenie Gminy Czerwieńsk – jeśli
nie zajdą żadne nadzwyczajne okoliczności – na koniec 2021 roku wyniesie
10 342 152,82 zł. Wszystkie wskaźniki
wymagane w związku z wprowadzeniem
procedur ostrożnościowych dotyczących
zadłużenia i możliwości jego spłaty zostały spełnione. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, po sprawdzeniu
merytorycznym zapisów budżetu gminy
na 2021 rok, wydała o nim opinię pozytywną (bez uwag korygujących).

Tak przedstawia się budżet Gminy
Czerwieńsk na 2021 rok w ujęciu procentowym. Kwotowo wszystkie szczegóły znajdują się w uchwale budżetowej.
Przyjmując budżet gminy Rada Miejska

starała się uwzględnić wszystkie okoliczności możliwe do przewidzenia w grudniu
2020 roku. Budżet został uchwalony
i przekazany do realizacji Burmistrzowi
Czerwieńska z nadzieją, że ogólna sytuacja

pandemiczno-gospodarcza w naszym kraju
pozwoli go precyzyjnie zrealizować dla
dobra mieszkańców Gminy Czerwieńsk.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Smorąg
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