Konkurs na

czytaj str.: 15

najpiękniejszą posesję

rozstrzygnięty

w lipcu
01-02.07. – na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Czerwieńsk
odbył się „VI Piknik Forteczny”. Organizatorzy pikniku przygotowali wiele atrakcji, wśród nich min.: zwiedzanie obiektów
skansenu, mini rekonstrukcję historyczną pt. „Przełamanie Oderstellung 1945”, dioramy grup rekonstrukcji historycznej, wystawę
makiet obiektów Oderstellung, MRU i modelarską. Organizatorem
pikniku było Stowarzyszenie Turystyczno-Motorowodne „Odra
Czerwieńsk”.
01.07. – Grzegorz Lipiński został najlepszym piłkarzem sezonu
2016/2017 w K.S. PIAST Czerwieńsk.
01-02.07. - na Odrze w Nietkowie rozegrano zawody wędkarskie „Zawody Nocne I” (dwie wędki w parach). Do rywalizacji
przystąpiło 55 zawodników. Największą rybę tych zawodów
złowił Mirosław Warszawski - suma o wadze 25570 gram. Zwycięzcami zawodów została para: Waldemar Bernacki, Mirosław
Warszawski. Organizatorem zawodów było Koło Wędkarskie nr
1 w Czerwieńsku.
02.07. – do przystani rzecznej w Nietkowie przycumowała
flotylla „Flisu Odrzańskiego”. Uczestników przywitał Burmistrz
Piotr Iwanus oraz licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy. Krótki pobyt na naszej nowej przystani uświetniły zespoły śpiewacze
z Nietkowa. Spływ rozpoczął się 20 czerwca br. w miejscowości
Bohumin (Republika Czeska), by po pokonaniu 746 km, w dniu 7
lipca dopłynąć do Wałów Chrobrego w Szczecinie.
03.07. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z przedstawicielami
firmy ApexNet Inwestycje Publiczne, która poprzez działania edukacyjne wspiera instytucje publiczne w efektywnym wydawaniu
pieniędzy publicznych.
03-07.07. – w Ustce odbyły się Mistrzostwa Wojska Polskiego
„Spartakiada Letnia”. Reprezentant 4 Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego w Czerwieńsku por. Marcin Kołoszuk stanął
na najwyższym stopniu podium pokonując w najlepszym czasie trasę OSF (Ośrodek Sprawności Fizycznej), zdobywając tym
samym Mistrzostwo Wojska Polskiego.
05.07. – Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy z przedsiębiorstwem Enea S.A. w sprawie modernizacji oświetlenia
ulicznego.
08.07. – odbył się 25 Bieg Sztafetowy „Od Ratusza do Ratusza”
(na trasie Cottbus – Zielona Góra). Jeden z etapów biegu, tradycyjnie już, prowadził przez Leśniów Wielki, gdzie biegaczy powitano
gromkimi brawami. W składzie sztafety „Bractwo Biegaczy Zielona
Góra” znaleźli się mieszkańcy naszej gminy: Agnieszka Woch
i Grzegorz Pukacki.
10.07. – upłynął termin dokonywania zgłoszeń do udziału w konkursie „Najpiękniejsza posesja w Gminie Czerwieńsk”. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19 sierpnia
br. podczas Dożynek Gminnych w Leśniowie Małym.
10.07. – nad Czerwieńskiem i lewobrzeżną częścią naszej Gminy
przeszła gwałtowna burza. Obfite opady deszczu spowodowały lokalne podtopienia. Woda wystąpiła z kolektora ściekowego i uszkodziła fragment drogi Czerwieńsk-Dobrzęcin na wysokości ROD
„Kolejarz” oraz przelała się na teren ogródków działkowych.
10.07. – radny Rady Miejskiej w Czerwieńsku Henryk Góralczyk złożył interpelację do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w sprawie dostosowania rozkładu jazdy pociągów
regionalnych na trasie Zielona Góra-Poznań-Zielona Góra
do potrzeb mieszkańców miasta i gminy Czerwieńsk. Zwrócił
w niej również uwagę na kwestię bezpieczeństwa podróżnych
korzystających z przystanku kolejowego w Przylepie. Po uruchomieniu łącznicy Przylep-Pomorsko, która de facto omija stację
w Czerwieńsku, podróżni z terenu naszej gminy zostali pozbawieni
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możliwości bezpośredniego korzystania z połączeń IC oraz większości połączeń regionalnych. Zdaniem radnego Góralczyka,
ograniczenie dostępu do połączeń regionalnych stoi w sprzeczności z przeznaczeniem tych kolei, gdyż nie są one w równym
stopniu dostępne dla wszystkich mieszkańców.
15-16.07. – na Odrze w Nietkowie rozegrano zawody wędkarskie „Zawody Nocne II” (dwie wędki w parach). Do rywalizacji
przystąpiło 40 zawodników. Największą rybę tych zawodów złowił
Piotr Sulkowski - leszcza o wadze 1570 gram. Zwyciężyła para:
Wojciech Zaboklicki, Radosław Zaboklicki. Organizatorem
zawodów było Koło Wędkarskie nr 1 w Czerwieńsku.
17.07. – przy przeprawie promowej w Brodach przeprowadzono bagrowanie, czyli prace mające na celu usunięcie z dna rzeki
osadów dennych. W związku z prowadzonymi pracami przeprawa
była w tym dniu nieczynna, a kierowcy musieli korzystać z przeprawy w Pomorsku.
18.07. – odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Dobrzęcin.
Podczas zebrania mieszkańcy wybrali sołtysa, którym został Rafał
Grzona. Dobrzęcin, to jedyne sołectwo w Gminie Czerwieńsk,
w którym wyboru sołtysa dokonano już w pierwszym terminie.
19.07. – minęło 20 lat od pamiętnej powodzi z 1997 r. Było
to najtragiczniejsze w skutkach wydarzenie, jakie dotknęło Gminę
Czerwieńsk w jej dotychczasowej historii. Odra, która przerwała
wał 150 metrów poniżej mostu kolejowego w Pomorsku, rozlała
się na długości ponad 30 km zalewając Wyszynę, Dobrzęcin,
Piaśnicę, Stację Czerwieńsk Towarowy, ogrody działkowe w Czerwieńsku, Nietków, Boryń, Laski i ogromne obszary aż po Krosno
Odrzańskie.
19.07. – odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Płoty. Podczas zebrania mieszkańcy wybrali sołtysa, którym został Leszek
Nojszewski.
20.07. – odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Nietkowice.
Podczas zebrania mieszkańcy wybrali sołtysa, którym została Ewa
Fafuła.
24.07. – w czerwieńskim ratuszu, pracownicy biura Lokalnej
Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”, prowadzili dyżur
konsultacyjny dla wnioskodawców i przyszłych beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosków o wsparcie finansowe w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 1.1.2, 1.2.1 oraz 3.2.1.
26.07. – Burmistrz Piotr Iwanus zwizytował obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy, w których prowadzone są
rozbudowy i prace termomodernizacyjne.
28.07. – był najchłodniejszym dniem lipca, w Czerwieńsku o godz.
9.00 odnotowano jedynie 16°C i przelotne opady deszczu. Lipiec
w tym roku obfitował w liczne opady i gwałtowne zjawiska pogodowe jak np. burze. Przyczyniło się to do znacznego podwyższenia
stanu wód gruntowych, co szczególnie odczuli właściciele Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kolejarz” w Czerwieńsku. Tak
wysokiego poziomu wody nie widziano tu od samego początku
powstania ogrodów. Niestety, konsekwencją tego są duże straty
w uprawach i podtopienia najniżej położonych działek.
28.07. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się
spotkanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Miedzy
Odrą a Bobrem” z burmistrzami i wójtami gmin – członkami
stowarzyszenia. Obowiązki gospodarza spotkania pełnił Burmistrz
Piotr Iwanus.
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Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Dzień dobry panie
burmistrzu, ani się obejrzeliśmy a tu
już połowa wakacji za nami. Trzeba
przyznać, że pogoda nas w tym roku nie
rozpieszcza i lato jest jakieś takie rozkapryszone. Albo żar się z nieba leje, albo
ulewy podtapiające ulice...
Piotr Iwanus: Rzeczywiście, niezwykle boleśnie przekonała się o tym firma,
która prowadzi prace na budynku szkoły
w Płotach. Piękna pogoda uśpiła trochę
czujność budowlańców, nie zabezpieczyli
na noc remontowanego dachu, przyszła
ulewa i jak łatwo się domyślić woda zalała
sporą część obiektu. Do listy zadań remontowych zostały więc dopisane kolejne
punkty. Firma niestety będzie musiała to
wziąć na siebie. Pogoda nie pokrzyżowała na szczęście harmonogramu prac
termomodernizacyjnych, prowadzonych
na obiektach, o których mówiliśmy już
wcześniej. Wszystkie prace, które mogłyby utrudnić działalność placówek od
nowego roku szkolnego zostaną do końca
sierpnia zrealizowane i użytkowanie ich
będzie możliwe bez utrudnień. Prace przeniosą się na zewnątrz obiektów i zostaną
zabezpieczone tak, by nie utrudniać ich
funkcjonowania, a przede wszystkim nie
stwarzać zagrożeń.
A.S.: Panie burmistrzu, czy ulewy
też miały wpływ na zanieczyszczenie
bakteriami coli wody na ujęciu w Płotach i Zagórzu? Od początku sierpnia
dostarczana jest mieszkańcom woda
do spożycia w beczkowozach. Woda
w wodociągach jednak płynie. Czy korzystanie z niej do celów higienicznych
nie jest niebezpieczne?
P.I.: Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jakość wody na ujęciu jest
systematycznie badana. Takie kontrole
przeprowadza się rutynowo co miesiąc,
chyba, że zauważone zostaną jakieś
anomalia, to wtedy oczywiście woda jest
badana natychmiast. Tym razem szczególnie niebezpiecznego zanieczyszczenia nie
stwierdzono, ale każde nawet najmniejsze
przekroczenie norm powoduje natychmiastową reakcję – lepiej dmuchać na zimne.
Faktem jest, że w badanych próbkach
wykryte zostały te bakterie, więc przystą-

piono do działań oczyszczających ujęcie,
jednocześnie zapewniając wodę do spożycia z bezpiecznych w pełni źródeł. To
standardowa procedura. Do przekroczenia
norm prawdopodobnie przyczyniły się
również te gwałtowne burze, które z pól
spłukały do wód gruntowych różnego
rodzaju zanieczyszczenia. Chcę jednak
uspokoić mieszkańców, że sytuacja jest
pod kontrolą. Na szczęście w badanych
próbkach zawartość tych bakterii nie
była duża, więc woda do mycia nie stwarzała niebezpieczeństwa dla zdrowia. Po
oczyszczeniu ujęcia próbki wody zostały
dostarczone do badania i po 15 sierpnia
będziemy wiedzieć na pewno, czy już
wszystko jest zgodne z normami. Do
czasu upewnienia się, że woda jest w pełni
zdatna do picia, tymczasowe punkty poboru wody będą działały. Niezależnie od
tego ważne jest przegotowywanie wody,
gdyż te bakterie nie są odporne na wysoką
temperaturę.
A.S.: Skoro już jesteśmy przy wodzie, jak
wygląda obecnie sytuacja w Nietkowie?
P.I.: Wygląda na to, że postawiona
przez naukowców z Gliwic diagnoza
problemu z jakością wody w Nietkowie
okazała się prawidłowa. Za przekroczenia
zawartości w wodzie manganu i żelaza,
a także jej wysoką mętność odpowiedzialne było niedostateczne dotlenienie, a to
z kolei wynikało ze złej pracy areatorów.
Zostały one już udrożnione i obecnie prowadzone są prace polegające na takim wyregulowaniu ilości tlenu dostarczanego do
wody, która zapewni właściwą jej jakość.
Chodzi o to, by ilość dostarczanego do
sieci tlenu była optymalna, ani zbyt mała,
ani za duża. To jeszcze trochę potrwa, ale
widać, że te działania przynoszą pożądany
skutek, ponieważ już sam wygląd wody
wskazuje na znacznie lepszą jej jakość.
Oczywiście sprawę przesadzą dopiero
badania laboratoryjne, ale jestem dobrej
myśli i jeden problem z wodą będziemy
mogli wreszcie uznać za załatwiony.
A.S.: Przejeżdżając koło Zielbruku
w Płotach zauważyłem, że zostały tam
na zakręcie wycięte dwa spore drzewa,
czy to też wycinka sanitarna jak w Białowieży?

P.I.: Rozumiem, że to taki żarcik.
Oczywiście, że nie. Te drzewa zostały
wycięte zgodnie z prawem. Jak już o tym
mówiliśmy – tamtędy przebiegać będzie
ścieżka rowerowa i to jest część prac przygotowawczych do realizacji tego projektu.
To szczególne miejsce na zakręcie drogi.
Drzewa te poza wszystkim stwarzały tam
spore niebezpieczeństwo.
Przy okazji chciałem powiedzieć, ze
poza realizacją tego projektu budowy
ścieżki, trwają również prace w parku
dworskim w Laskach. Obecnie archeolodzy na miejscu nieistniejącego już dworu
prowadzą prace mające na celu również
precyzyjne oznaczenie miejsca posadowienia tego obiektu. Zamierzamy oznaczyć ten
zarys dawnego obiektu zielenią.
A.S.: Panie burmistrzu już 19 sierpnia w Leśniowie Małym kolejne doroczne
dożynki. Czy my w ogóle jeszcze mamy
w gminie jakichś rolników w dawnym
tego słowa rozumieniu. Wydaje mi się,
że dożynki są już tylko przechowywaniem dla przyszłych pokoleń dawnych
tradycji.
P.I.: Coś w tym jest. W gminie dużych
gospodarstw rolnych jest rzeczywiście
niewiele. Właściwie moglibyśmy wymienić kilku zaledwie właścicieli dużych
gospodarstw ok. 100 hektarowych. Cóż,
świat się zmienia i tego procesu nie da
się zatrzymać, natomiast jestem wielkim
zwolennikiem podtrzymywania dawnych
tradycji i przechowywania ich dla przyszłych pokoleń. Ze współczesnego języka
powoli znikają nawet tradycyjne słowa,
jak dożynki, które pewnie dla kolejnych
pokoleń pozostaną reliktem staropolszczyzny. Dawniej zbieranie plonów z konieczności współpracy integrowało ludzi,
to tworzyło tradycje wspólnego wysiłku
i potem wspólnego świętowania. Dzięki
dorocznemu Świętu Plonów możemy
cieszyć się kultywowaniem dawnych obyczajów, kolejne pokolenia podtrzymują
tradycyjną sztukę ludową, jak tworzenie
wieńców dożynkowych, czy wspólne
śpiewanie. Takie wydarzenia integrują
społeczność gminy, są okazją do aktywności i wspólnego działania, a przede
wszystkim dają radość. Jestem pewien,
że tradycje świętowania dożynek, mimo
zmian cywilizacyjnych, nie zanikną. Zapraszam więc wszystkich mieszkańców
do Leśniowa Małego w najbliższą sobotę.
Będzie się działo.
A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i do następnego spotkania.
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Przystań w Nietkowie
Przybywa turystycznych atrakcji w naszej gminie i właśnie wakacje to dobry czas, by o nich pisać. Przystań, o powstaniu
której mówiło się od lat, jest jedną z dziesięciu, które powstają w nadodrzańskich gminach województwa lubuskiego.
Ich koszt opiewał na 3,3 mln zł;
unijne dofinansowanie projektu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego sięga 99 proc. Najważniejszym
celem tego projektu jest rozwój turystyki
w naszym regionie, w tym aktywizacja
żeglugi na obszarze Doliny Środkowej
Odry i stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju turystyki. Budowa
przystani jest kontynuacją wcześniejszego programu „Odra dla turystów”,
dzięki któremu w Nowej Soli, Bytomiu
Odrzańskim i Cigacicach wybudowano
w ostatnich latach porty oraz zakupiono dwa statki turystyczne – Zefira
i Lagunę. Przystanie na Szlaku Doliny

Środkowej Odry to kolejna atrakcja
dla turystów i wodniaków, którzy będą
mogli bezpiecznie korzystać z uroków
rzeki i podziwiać jej krajobraz. Ale jej
powstanie nie obyło się bez kłopotów,
w międzyczasie upadła firma, która
wygrała pierwszy przetarg…
Nowa Sól, która patronuje budowie
odrzańskich przystani, stara się też o pieniądze na zagospodarowanie terenów
wokół nich. Być może powstaną pola
biwakowe i inna infrastruktura.
Przystań w Nietkowie ukończona
została już trzy miesiące temu. Oficjalne
otwarcie i „dopuszczenie do ruchu” nastąpiło 22 maja. W uroczystości wzięli

Zakaz kąpieli
Akwen czerwieńskiego zbiornika
wodnego jest obszarem wyłączonym
z kąpieli. Po prostu jest tu zakaz. Niestety wielu amatorów kąpieli ignoruje
go, lub wręcz usuwa odpowiednie oznakowanie. Różne służby, w tym nasza
Straż Miejska, co jakiś czas organizuje
kontrole i pouczenia. Co jakiś czas z po-
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mocą naszych strażaków i pracowników
zakładu komunalnego oznakowanie jest
przywracane. I co jakiś czas sytuacja się
powtarza…
Apelujemy o rozsądek, woda jest
zdradliwa i niebezpieczna.
D. G.

udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej Jerzy Materna, starosta
zielonogórski Dariusz Wróblewski,
nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona
Góra Arkadiusz Kapała, komendant
II Komisariatu Policji w Zielonej Górze
podins. Jacek Wołoszański, władze
samorządowe i mieszkańcy naszej
gminy.
Przystań, wraz z przeprawami promowymi, bunkrami i „Piknikami fortecznymi” wpisuje się w turystyczny pejzaż
„naszej” Odry.
D. Grześkowiak

Nagrody Burmistrza
Już za parę dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Warto zatem wspomnieć o bardzo ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniu, jakie miało miejsce 19 czerwca w czerwieńskim Ratuszu, pod koniec minionego roku szkolnego.
Otóż trzydziestu dwóm uczniom
i przedszkolakom uczęszczającym do
placówek oświatowych prowadzonych
w naszej gminie uroczyście wręczono
Nagrody Burmistrza. Uczniom wyróżniającym się w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych a jednocześnie osiągających wysokie wyniki
w nauce i zachowaniu. Za miniony rok
szkolny 2016 - 2017 przez burmistrza
Piotra Iwanusa wyróżnieni zostali:
• Przedszkole w Czerwieńsku: Iga
Cieślik, Milena Koselnik, Piotr Piniarski i Wojciech Lebioda.
• PSP im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku: Patrycja Michalska, Wiktoria
Markowska, Weronika Dudek, Kinga
Stec, Lidia Węclewicz i Amelia Klimaszewska.
• PSP im. Kornela Makuszyńskiego
w Leśniowie Wielkim: Lena Szkolniak,
Hanna Lisowska, Laura Nóżka, Hanna Żytkowiak, Borys Hucał i Agata
Woźniak.
• PSP im. Jana Brzechwy w Nietkowicach: Paweł Palacz i Oliwia Szaj.
• PSP im. Zofii i Stanisława Wró-

blewskich w Nietkowie: Aleksandra
Kozłowska, Barbara Stasiuk i Aleksander Pietryka.
• Zespół Edukacyjny w Płotach: Marcin Mazur i Szymon Orzechowski.
• Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku: Emilia Walkowiak,
Maja Niesyn, Martyna Hutta, Katarzyna Bosy, Julianna Grysiewicz, Sandra
Zaskórska, Natalia Kuśmierska, Julia
Kuśmierska i Jakub Bonczyk.

Serdecznie gratulujemy wyróżniającym się uczniom i przedszkolakom,
ich nauczycielom i opiekunom a przede
wszystkim rodzicom. Wymiar materialny
nagród jest symboliczny (bony upominkowe do pewnej ogólnopolskiej sieci handlowej), jednak najważniejszy jest tu aspekt
niematerialny – prestiż i uhonorowanie
wyróżniających się dzieci i młodzieży.
D. Grześkowiak

Pożegnaliśmy Ulę
ła spory i złe emocje. Uczyliśmy się od
Niej tej prawdziwej dobroci, wrażliwości
i potrzeby pomagania innym. Pokazała
nam, jak słuchać i patrzeć na drugiego
Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
człowieka.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
Życie Uli było niczym 57 kart, zapisatak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
nych po brzegi miłością, dobrocią i troską
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.
– o męża, dzieci, wnuczkę, przedszkole
/ks. Jan Twardowski/
w Płotach, naszą szkołę w Czerwieńsku
Ula, całe swoje życie zawodowe i pewnie o wielu innych, o których nie
poświęciła pracy z dziećmi. Jej pierw- wiemy, a których miała w swej pamięci.
Będzie nam bardzo brakowało Jej
szym miejscem pracy było przedszkole
w Płotach, do którego trafiła 1 września wszechogarniającego ciepła, siły i zawsze
1981 roku. Przepracowała w nim 18 lat, pogodnej, uśmiechniętej twarzy. Wierzya kolejnych 18 lat w szkole podstawowej my, że Pan Bóg powołał Ją do siebie, bo
w Czerwieńsku. Kochała to, co robiła tam w niebie również potrzeba dobrych
i tym najmłodszym oddawała samą siebie. nauczycieli.
Urszula Poźniak została pochowana
Zawsze czuła i troskliwa, swoją postawą
zyskiwała miłość dzieci i zaufanie ich na cmentarzu komunalnym w Czerwieńrodziców. Dla wszystkich miała dobre sku w dniu 5 sierpnia 2017 r. W ostatniej
słowo, przez samą swą obecność łagodzi- drodze - obok rodziny, przyjaciół, sąsia3 sierpnia 2017 r. po długiej i ciężkiej
chorobie odeszła nasza serdeczna koleżanka Urszula Poźniak.

dów i licznie przybyłych mieszkańców
Płotów, Zagórza i Czerwieńska, towarzyszyli Uli Jej byli uczniowie.
Żegnamy Cię i dziękujemy za ofiarowany nam dar Twojego życia. Na zawsze
pozostaniesz w naszych sercach.
Jacek Gębicki
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Rywalizacja o rząd dusz
Kartka z historii

słuszne uwięzienie i skazanie w 1953 r.
na 5 lat więzienia pierwszego proboszcza
ks. Ignacego Zonia pozwoliło im na
położenie kresu katechizacji w szkołach
Początki placówki oświatowej tego procesu było w 1950 r. w omawia- w Czerwieńsku oraz Nietkowie. Nie odw Czerwieńsku sięgają sierpnia 1945 r., nej szkole zainicjowanie nauki języka bywała się też ona w Płotach i Laskach.
kiedy to rozpoczęła ona działalność jako rosyjskiego. Indoktrynacji podlegali też Oficjalnie tego rodzaju naganne działania
szkoła zbiorcza. Jej organizatorem i kie- tutejsi nauczyciele, którzy uczęszczali uzasadniano rzekomym wykorzystaniem
rownikiem był Władysław Cierniak. Na- na szkolenia ideologiczne (zakończone nauki religii do celów antypaństwowych.
tomiast jego żona przyrządzała posiłki dla egzaminem) prowadzone przez byłego W ten partyjny złowieszczy scenariusz
młodych podopiecznych. Pięć lat później, kierownika tej placówki w latach 1948- wydarzeń doskonale wpisywał się
była już z nazewnictwa szkołą pełną po- 1950 Andrzeja Bucholskiego. Uczestni- wspomniany kapłan, któremu nie tylko
siadającą 225 uczniów, w 1953/54 – 234, czyli też, nierzadko, już jako członkowie przypisywano współpracę z brytyjskim
a w roku szkolnym 1954/55 było ich 240. PZPR, wraz ze swoimi podopiecznymi, Secret Intelligence Service, ale również
W latach 1950-1955 nauczało tam 7 na- w uroczystościach zorganizowanych ujawniono, że miał on odwagę tłumauczycieli. W omawianym okresie oświa- w miejscu ich pracy, o jednoznacznym czyć w trakcie katechizacji w Nietkota, w tym w interesującej nas osadzie upolitycznionym charakterze, tj. w roku wie swoim młodym słuchaczom istotę
wiejskiej, stała się miejscem rywalizacji szkolnym 1954/55 w Miesiącu Pogłębia- wprowadzanych w kraju, kosztem koPolskiej Zjednoczonej
ścioła katolickiego, staPartii Robotniczej z dulinowskich rozwiązań
chowieństwem kościoustrojowych godzących
ła katolickiego o „rząd
w byt narodu polskiedusz” młodych ludzi.
go. W podobny sposób
Decydenci zielonogórpostępowano z wierząskiego szkolnictwa,
cymi, którzy nie godzili
w myśl zaleceń I sekresię z ówczesną polityką
tarza Komitetu Centraloświatową partii. Przynego PZPR Bolesława
kładowo, nauczycielka
Bieruta ogłoszonych
J. Mościcka z Czerw 1951 r. w czasie obrad
wieńska optująca za
III Zjazdu Związku Nanauką religii wśród
uczycielstwa Polskiego,
uczniów, za takie zapostulowali nieuchronną
chowanie trafiła na
konieczność „wychowarozmowę profilaktycznia nowego człowieka
ną (zastraszającą) do
socjalistycznego”. Posiedziby Powiatowego
legało to między innymi
Urzędu Bezpieczeńna skrajnej ideologizacji
stwa Publicznego
Budynek szkolny w Czerwieńsku w latach 50. XX w. (fotografia ze zbiorów Pani
programów nauczania.
w Zielonej Górze.
Rozalii Laskowskiej)
Przykładowo w klasie II
Pod koniec 1952
szkoły podstawowej podczas lekcji języka nia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej bądź r. probostwo w Czerwieńsku objął
polskiego propagowano kolektywizację, odbywających się w świetlicy „Wieczor- były kapelan „Hubala” ks. Ludwik
której celem było ekonomiczne ubez- nicach”, w trakcie których prezentowano Mucha. Choć był on koncyliacyjnie
własnowolnienie przez państwo ludności im filmy radzieckie.
ustosunkowany wobec ówczesnych
wiejskiej. Dzieci otrzymywały od budząOprócz ideologizacji dokonywał się rządzących, to jednak, wbrew ich woli,
cej ich zaufanie nauczycielki np. rozsy- w szkołach, z woli partii, proces ateizacji. konsekwentnie zabiegał o możliwość
pankę, z której układały opowiadanie o ta- Z tej przyczyny uniemożliwiono członko- przywrócenia katechizacji szkolnej.
kiej treści: „Traktorzysta wyjechał w pole stwo w komitetach rodzicielskich między Z tej przyczyny został on niekorzystnie
na traktorze. Orał cały dzień. Zaorał duży innymi organistom kościelnym.
scharakteryzowany 2 marca 1953 r.
kawał ziemi spółdzielni produkcyjnej.
Ukoronowaniem przedstawionych przez urzędnika zielonogórskiej admiWieczorem wrócił zadowolony do domu. zabiegów rządzących było rugowanie nistracji wyznaniowej. W sporządzonej,
Nasz traktorzysta jest przodownikiem pra- nauki religii z instytucji oświatowych, bowiem na jego temat opinii czytamy:
cy”. Zapoznawano je również z wyideali- która jeszcze w roku szkolnym 1945/46 „Ks. Mucha Ludwik jest człowiekiem
zowanymi życiorysami komunistycznych w klasach I-VII była obowiązkowa. w średnim wieku o fantazji wybujałej
radzieckich i rodzimych przywódców: W wypadku gminy Czerwieńsk władze […] co świadczy o tym z jego podań
Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina miały ułatwione zadanie, ponieważ które złożył w tutejszym Referacie,
oraz Bolesława Bieruta. Zwieńczeniem usunięcie z probostwa, a następnie nie- o nauczanie religii w całych gminach
W I połowie lat 50. XX wieku oświata w Czerwieńsku podobnie jak w całym kraju
stała się miejscem rywalizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z duchowieństwem kościoła katolickiego o „rząd dusz” młodych ludzi.
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jak Czerwieńsk i Płoty nawet tam gdzie
od 1945 r. religia nie była prowadzona
na które dostał odpowiedź negatywną”.
W obliczu niepowodzeń kolejnych tego
rodzaju działań podejmowanych przez
niego w latach 1953-1955 podjął on
nieskuteczne zabiegi na rzecz cofnięcia
zakazu prowadzenia katechizacji w salce parafialnej, który zdaniem duchownego zarządził urzędnik Franciszek
Kubicz. Uniemożliwienie w ukazany
sposób szkolnej oraz pozaszkolnej
posługi katechetycznej doprowadziło
w Czerwieńsku do jej przeniesienia,
podobnie jak w innych regionach kraju,
do kościoła parafialnego. Istotnym problemem w wypadku takiej katechizacji
była niska frekwencja powstała w rezultacie niedogodności komunikacyjnych
utrudniających dotarcie na nią dzieci
z okolicznych wsi, jak również fakt, że
pomieszczenia kościelne nie były przystosowane do celów lekcyjnych.
W 1955 r. władze kościelne skierowały do posługi duszpasterskiej
w parafii Czerwieńsk wikarego Stanisława Stępnia. Duchowny ten, nie na
drodze urzędowej jak proboszcz, ale
z pomocą rodziców uczących się dzieci starał się rozwiązać korzystnie dla
nich i Kościoła katolickiego problem
blokowanej przez władze nauki religii.
Kulisy jego nieudanych, bo utrąconych

przez władze, działań przedstawiono
w sprawozdaniu zielonogórskich organów bezpieczeństwa w następujący
sposób: „ks. Stępień w gromadzie Laski
z miejscowym kołem rodzicielskim
załatwił tak sprawę, że ci na zebraniu
postawili sprawę, aby wyjaśniono im
dlaczego dzieci ich nie uczy się w szkole religii motywując tym, że ks. Stępień
chętnie przyjechałby z Czerwieńska by
prowadzić nauczanie religii w wyniku
czego napisali petycję do Powiatowej
Rady Narodowej żądając wprowadzenia
nauki religii w szkole. Oddziaływanie
to zostało przez nas profilaktycznie
przecięte”. Dodać trzeba, że ów ksiądz
miał niezwykły dar zjednywania młodych ludzi, ponieważ w ciągu trzech
miesięcy doprowadził do zaprzestania
funkcjonowania miejscowych struktur,
propagującej ateizm, prokomunistycznej młodzieżowej przybudówki PZPR
w postaci Związku Młodzieży Polskiej.
Niedoszłych zaś młodych komunistów
nie tylko przekonał do katechizacji,
ale uczynił z nich orędowników jej
przywrócenia w lokalnej szkolnej społeczności.
W następstwie nieskutecznych starań
duchownych i mieszkańców problem
katechizacji nabrzmiewał doprowadzając
do eskalacji konfliktu z władzą na tym tle
w osadzie Czerwieńsk w 1956 r. Jednakże

o jego przebiegu będzie mowa dopiero
w kolejnym tekście.
Daniel Koteluk
Artykuł powstał na podstawie źródeł dostępnych w zasobach Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu i Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze oraz maszynopisu pracy
magisterskiej Marty Lewandowskiej,
pt. „Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku w latach 19451989”, Zielona Góra 2006 napisanej pod
kierunkiem prof. UZ dr hab. Ryszarda
Stankiewicza, za której udostępnienie
dziękuję Autorce i Pani Mirosławie Lewandowskiej. Skorzystano też z następujących opracowań: D. Koteluk, Zabiegi
duchowieństwa oraz wiernych Kościoła
katolickiego na rzecz przywrócenia nauki
religii w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku od 1953 do 1956 roku, [w:] W służbie
władzy czy społeczeństwa? Wybrane
problemy kultury i nauki na Środkowym
Nadodrzu w latach 1945-1989, red.
P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona
Góra 2010, s. 68-76; D. Koteluk, Rozdźwięk między administracją partyjnopaństwową a społeczeństwem na tle
katechizacji szkolnej w osadzie wiejskiej
Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim
w latach 1952-1956, „Studia Zachodnie”
2012, nr 14, s. 141-150.

Biblioteka zaprasza

na Europejskie Dni Dziedzictwa z Markiem Mizerą
We wrześniu 2017 r. już po raz 25
Polska będzie uczestniczyć w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Ich celem jest
propagowanie regionalnego dziedzictwa
kulturowego, a także przypomnienie
o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Podobnie jak w poprzednim
roku, w 2017 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku,
weźmie udział w Europejskich Dniach
Dziedzictwa. W przedsięwzięciu tym
współuczestniczyć będzie Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.
W efekcie tej współpracy w gimnazjum
w Czerwieńsku 15 września tego roku
zaprezentowana zostanie dla młodzieży
o godz. 11.20, a później dla dorosłych
o godz. 17 następująca prelekcja: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo kra-

jobrazu na przestrzeni wieków w Czerwieńsku”. Część merytoryczną tego spotkania poprzedzi przywitanie dyrektora
wspomnianej placówki oświatowej dr.
Przemysława Góralczyka oraz Dyrektor MGBP Bożeny Tietz. Część wprowadzającą rozpocznie dr. Przemysław Gó-

ralczyk, który przedstawi słuchaczom
problematykę związaną z krajobrazem
dziedzictwa w Czerwieńsku do 1945 r.
Okres powojenny w kontekście tej tematyki przybliży dr hab. Daniel Koteluk.
Natomiast istotę niniejszej uroczystości
stanowić będzie wykład fotografa Marka
Mizery dotyczący dziedzictwa krajobrazu
w gminie i mieście Czerwieńsk. Spotkanie
to zostanie urozmaicone dzięki wystawie
zdjęć lokalnego krajobrazu dawniej oraz
dziś autorstwa Marka Mizery, a także
będących w jego posiadaniu aparatów
fotograficznych przedwojennych oraz
powojennych. Osoby zainteresowane
zasygnalizowaną tematyką serdecznie
zapraszamy.
Daniel Koteluk
MGBP Czerwieńsk
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Letni wypoczynek - Klietz
13 osobowa grupa uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami szczęśliwie i zadowoleniem spędziła świetny tydzień w zaprzyjaźnionej gminie niemieckiej w Klietz.
To już 20 lat wakacyjnych spotkań młodzieży z Nietkowa i Klietz.
Również tym roku nasze dzieci wypo- mieckie znakomicie się odnalazły dzieląc
czywały realizując ciekawy program zajęć wspólne zainteresowania, sport, muzykę
sportowo-integracyjnych z niemieckimi no i upodobania , jakie są przecież typowe
rówieśnikami. Sama podróż pociągiem dla wszystkich nastolatków. Klietz jak
oraz pobyt w dobrze przygotowanym zawsze gościnne i przyjazne, mieszkańcy
do pobytu dzieci i młodzieży schronisku pielęgnują te 20 letnią tradycję wymiany
w Klietz dostarczyła dużą dawkę emocji młodzieży przykładając starań, abyśmy
i zadowolenia. Do tego atrakcyjny pro- czuli się tam jak najlepiej. Zarówno nowy
gram, dużo sportu i rekreacji, wycieczki burmistrz, jak i burmistrz ubiegłej kadenna basen, kręgle, do parków rozrywki, cji ,nie omieszkali odwiedzić nas i zaproplace zabaw i ciekawostki regionalne sić na lody. Pobyt uczniów w Klietz jest
okolicznych miejscowości spowodował, kontynuacją 20 letniej już, znakomitej
że czas upłynął bardzo szybko. Wieczory współpracy Gminy Czerwieńsk i Gmiumilał nam dobrze wyposażony Klub Mło- ny Klietz pod szczególnym patronatem
dzieżowy, gdzie można było interesująco burmistrzów – p. Piotra Iwanusa i Juri aktywnie spędzić czas – dostęp do stołów gena Mascha. Obie gminy powiązały
bilardowych, piłkarzyków, tenisa stołowe- trudy i wzajemne okazywanie wsparcia
go i tzw. „cymbergaja”. Codziennie znalazł podczas powodzi – w Polsce w 1997
się też czas by uprawiać różne sporty. i w Niemczech 2013. Projekt wymiany
Królowała oczywiście piłka nożna w której młodzieży jest w większej jego części
wszyscy byli zacięci i niezmordowani.
współfinansowany ze środków unijnych
Oceniając spotkanie należy z zadowo- przez organizację Polsko-Niemiecką
leniem podkreślić, że dzieci polskie i nie- Współpracę Młodzieży i cieszymy się,

„English is fun” na wakacjach
Projekt językowy „English is fun” w wakacje też pracuje, a z nim nauka języka
angielskiego. Na początek zaoferował naszym uczniom 2 dniowy rajd rowerowy
do Nietkowic z noclegiem w szkole oraz zajęcia językowo-rekreacyjne w szkole
w Nietkowie „Keep fit and active”.
Wycieczka rowerowa to wielki strzał
w dziesiątkę. Trasy piękne i bezpieczne,
spędziliśmy znakomicie czas odpoczywając na łonie natury i w sportowym rytmie na
„Orliku” w Nietkowicach. Piękny sportowy
kompleks przy szkole to nie lada przyjemność spędzania czasu wspólnie z kolegami
z Nietkowic - oczywiście na sportowych
rozgrywkach i świetnej zabawie. Dziękujemy też młodzieży z Ochotniczej Straży
Pożarnej za przygotowanie nam ogniska.
Fajny klimat trzaskającego drzewa i pieczonych kiełbasek, śpiewy przy gitarze to
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finał pięknie spędzonego wieczoru i dobry
wstęp do ciekawie zapowiadających się
wakacyjnych przygód. Dziękujemy Pani
Dyrektor szkoły p. Renacie Strzeleckiej
oraz nauczycielom za miłe przyjęcie
i możliwość skorzystania z tego pięknego
szkolnego obiektu w Nietkowicach.
„Keep fit and active” - to projektowy
pomysł na wakacje w szkole w Nietkowie.
Spora grupa uczniów w wieku 9-11 lat
szybko przekonała się, że angielski może
być niezłą zabawą podczas wakacyjnych
półkolonii. Ciekawe, aktywne zajęcia języ-

że nadal znajduje poparcie we władzach
samorządowych Czerwieńska oraz nowego Burmistrza gminy niemieckiej Klietz.
Należy tez mocno podkreślić, że nasza
młodzież czerpie z tych spotkań ogromne korzyści. Możliwości poznania innej
a przecież sąsiedzkiej kultury, codzienna komunikacja językowa, przyjaźnie
i umacnianie przekonania, że młodzież
tak naprawdę wszędzie jest taka sama,
ma identyczne zainteresowania, pasje,
jednakowe upodobania. Dzięki wspólnym wakacjom oczywiście poprawiły się
umiejętności komunikacyjne wszystkich
uczestników, zawiązały się przyjaźnie
i znajomości a dzieci pożegnały się ze
smutkiem. W drodze powrotnej zrobiliśmy,
tradycyjnie mały przystanek na spacer
po Berlinie aby zobaczyć Bramę Brandenburską i inne ciekawostki turystyczne
w centrum miasta. Mała dawka ogromnej.
miejskiej cywilizacji była zwieńczeniem
naszej letniej eskapady i przygody a potem
pociąg zawiózł nas do Czerwieńska , gdzie
dzieciaki wpadły w ramiona stęsknionych
rodziców. W przyszłym roku zapraszamy
do Polski na równie ciekawy pobyt i partnerskie spotkania.
Beata Kłos-Wygas

kowe, połączone z kulinarnymi popisami
w kuchni szybko wypełniały czas. Poprzez
gry i zabawy dzieci uczyły się słówek
związanych ze sportem, aktywnością, tańcem i odżywianiem. Mistrzowskie wspólne
popisy w kuchni zakończyły się degustacją sałatek owocowych, drożdżowych
rogalików oraz pizzy a satysfakcja przy
gotowaniu była ogromna. Podczas językowych półkolonii poznaliśmy tez tajniki
angielskich tańców – rock and rolla oraz
cha-cha. Nawet ci którzy nie byli do końca
przekonani, że lubią tańczyć zakończyli
zajęcia finałowym tanecznym popisem.
Pogoda dopisywała zachęcając nas też do
kilku wyjazdów na basen, lody i na kręgle.
„English is fun – baw się angielskim” - na
wakacjach też można.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nietkowie
Beata Kłos-Wygas

Festyn rodzinny „Pożegnanie lata w Nietkowie”
Pożegnanie lata, to festyn, którego
nazwa nie pozostawia złudzeń, że i lato
się kończy a z nim i wakacje dla wszystkich dzieci. Końcówka lata to jeszcze
okazja do przeżycia miłych chwil na
imprezie plenerowej „Pożegnanie lata
w Nietkowie”, jaką organizuje Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 26 sierpnia,

w sobotę od 14 do 23-ej w naszym uroczym, nietkowskim parku. Zapraszamy
rodziny, dzieci oraz mieszkańców na
dobrą zabawę na świeżym powietrzu.
Po południu od godziny 14.00ej będą
konkursy, gry i zawody dla dzieci, słodki bufet oraz występy utalentowanych
uczniów na scenie. Wieczorem, od

godz 18.00 zabawa plenerowa,. miejmy
nadzieję przy sprzyjającej pogodzie
do późnych godzin wieczornych. A to
wszystko dobrej muzycznej oprawie,
zaopatrzonym bufecie i pysznościach
z grilla oraz letnim klimacie naszego
pięknego parku w Nietkowie.

Ogólnopolskie „Narodowe Czytanie”
w Nietkowie - „Wesele” St. Wyspiańskiego

no w pięknym czytaniu jak i słuchaniu.
Organizatorzy planują to przedsięwzięcie
w Wiejskim Domu Kultury a być może
pogoda pozwoli na „weselne spotkanie
w Bronowicach” w plenerze. Z pewnością
będzie to miłe i refleksyjne popołudnie
a miłośnicy książki spędzą dobrze czas
Zapraszamy 2 września, szczegóły na
plakatach.
Dyrektor szkoły
Beata Kłos-Wygas

2 września zapraszamy miłośników
książki i polskiej literatury, sympatyków
biblioteki na wydarzenie czytelniczomedialne „Narodowe Czytanie”. To
już kolejny raz biblioteka szkolna oraz
wiejska w Nietkowie wspólnie organizują

ten ogólnopolski czytelniczy happening.
W zeszłym roku było to Quo vadis,
w tym roku „Wesele” St. Wyspiańskiego. Czytać będą wyróżnieni uczniowie
oraz czytelnicy. Zapraszamy chętną
młodzież i dorosłych do udziału zarów-

Ogólnopolski projekt „Równać szanse”
w Wiejskim Domu Kulturyw Nietkowie
W Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie rusza Ogólnopolski Projekt
z programu grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać
szanse”. Projekt pt. „Co nam w duszy
gra” w wysokości 40000 zł realizuje
Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
i skierowany jest on do starszej młodzieży
w naszej miejscowości. To pierwszy tak
długi, bo 15miesięczny, ambitny i tak
szeroko tematycznie zakrojony projekt
realizowany przez nasze Stowarzyszenie
dla środowiska lokalnego. Tym cenniejszy, że skierowany do grupy młodzieży,
która bardzo potrzebuje zagospodarowania czasu wolnego i alternatywy dla
komputerów.
„Równać szanse” - jak sama nazwa
programu mówi – ma na celu głównie wyrównywanie szans i deficytów jakie mają
młodzi ludzie w małych miejscowościach.
Projekt Stowarzyszenia pt. „Co nam
w duszy gra” ma łączyć młodych ludzi
w działaniach, integrować, wzmacniać
ich umiejętności społeczne i wiarę w siebie,ma pokazać wartość życia w małej
miejscowości, uczyć przedsiębiorczości,
przełamywania barier, współpracy w grupie, pomagać osiągnąć sukces. Ponadto,
pozwolić doświadczyć życia i dowiedzieć
się „co im w duszy gra”. Grupa projektowa zebrała się jeszcze w czerwcu i wyraziła chęć pracy i realizacji zadań, które są
bardzo ambitne. Młodzi ludzie m.in.wy-

kreują swoje miejsce w Wiejskim Domu
Kultury poprzez aranżacje przestrzeni dla
siebie, będą tworzyć ścieżkę historyczną
w Nietkowie wydobywając z zapomnienia stare zdjęcia i fotografie, przygotują
widowisko muzyczno-teatralne dla mieszkańców. Poza tym będą gotować, śpiewać,
tańczyć,jeździć i integrować się w grupie,
słowem dobrze się bawić.
Nasze młode Stowarzyszenie ma
na swoim koncie już kilka udanych
projektów, które bardzo podniosły
bazę i atrakcyjność naszego Wiejskiego Domu Kultury – powstało miej-

sce multimedialne ze stanowiskami
komputerowymi dla mieszkańców,
zakupiono sprzęt muzyczny i medialny,
doposażono zaplecze kuchni do działań
kulinarnych no i co widać gołym okiem
wiele się u nas dzieje. Nietków pięknieje
z każdym rokiem za sprawą ciężkiej
pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz
mieszkańców – społeczników dbających
o zieleń i skwery, zaplecza i boiska
sportowe – zarówno klubu piłkarskiego
„Odry Nietków” jak i szkoły podstawowej. Warto podkreślić, że powstaje
też ze środków funduszu sołeckiego
piękne miejsce wypoczynkowe dla rodzin z dziećmi – plac zabaw i siłownia
plenerowa, które niebawem stanowić
będą w naszej wsi kolejnym miejscem
rekreacji i zabaw dla dzieci.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Podróże dalekie i bliskie
Szkolne mury nadal wypełnia cisza mącona tylko pracami remontowymi i budowlanymi. Pozostały też wspomnienia ostatnich chwil minionego roku szkolnego.
Są one wyczekiwane przez uczniów i wychowawców przez cały rok. Wcześniej
planowane wycieczki nareszcie są realizowane. Dopiero na wspólnych wyjazdach
poznajemy się lepiej, integrujemy, odkrywamy samych siebie.
Oto wspomnienia uczestników klasowych wyjazdów.
Klasa V a napisała
Nasza klasowa wycieczka trwała 4 dni.
Od 29 maja do 1 czerwca byliśmy w Gdańsku. Spacerowaliśmy i podziwialiśmy to
piękne miasto. Zwiedziliśmy XIII wieczną
Archikatedrę w Oliwie. Widzieliśmy tam
słynne na całym świecie organy. Zobaczyliśmy również statek „Dar Pomorza” zwany
też „Białą Fregatą” z 1909 roku.
Spacerowaliśmy po najdłuższym molo
nad Bałtykiem (około pół kilometra długości) w Sopocie. Największe wrażenie zrobiła
na nas wizyta w Muzeum II Wojny Światowej. Wiedza na temat wojny i ogrom faktów
historycznych zostały przedstawione tam
bardzo przystępny sposób. To ostrzeżenie
dla nas: „Nigdy więcej wojny”.
Wspomnienia IV a i IV b
1czerwca br. z okazji Dnia Dziecka pojechałam z klasą i wychowawcą do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. Ten interesujący
zabytek został zbudowany przez Niemców
w latach 1934-44. Przewodnik oprowadził
nas po bunkrach, które przypominały labirynt. Interesująco opowiadał o II wojnie
światowej. Mogliśmy usłyszeć ciekawostki
na temat różnych rodzajów broni. Jechaliśmy
pojazdem militarnym – BTR i chodziliśmy po
tzw. smoczych zębach. Dowiedzieliśmy się,
że w tym kompleksie znajduje się rezerwat
„Nietoperek”. Zimę spędza tu 30 tys. nietoperzy. Kolejną atrakcją było ognisko. Zjedliśmy
pyszne kiełbaski i lody. Na wycieczce panowała miła, wesoła atmosfera.
Aleksandra Balik kl. IV a
Wycieczka do Poznania
11 maja br. byłam z klasą i wychowawcą
na jednodniowej wycieczce w Poznaniu.
Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca, które
warto zobaczyć w tym mieście.
Najpierw udaliśmy się na Stary Miasto.
Bardzo podobały mi się zabytkowe, piękne
kamieniczki. O godzinie 12.00 podziwialiśmy
stukające się koziołki. Duże wrażenie zrobiła
na nas fontanna Prozerpiny i Pręgierz, który
kiedyś służył, jako miejsce kary. Na Starówce
kupiliśmy sobie pamiątki i pojechaliśmy nad
Jezioro Maltańskie. Było tam wiele atrakcji.
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Jedną z nich była kolejka górska, na której
zjeżdżaliśmy i wspaniale się bawiliśmy. Potem
poszliśmy na obiad i lody. Następnie udaliśmy
się na ogromny plac zabaw, gdzie czekało nas
wiele atrakcji. Po całym wspaniałym dniu
wróciliśmy do domu.
Julia Hołodowska kl. IV a
Klasy III wybrały się w góry
Któż z nas nie kocha górskich szczytów,
szumu potoków i pięknego widoku podczas
wędrówek. Wielu z nas odwiedziło Karkonosze już kolejny raz, ale tu wraca się z ochotą.
Nie można ominąć wodospadów Szklarki
i Kamieńczyka. Zamknąć oczy i wsłuchać się
spadającą wodę – to cudowne uczucie bliskości z naturą. Norweski kościółek Wang – to
miejsce odwiedzamy wszyscy będąc w Karpaczu. Z uporem szukaliśmy gwoździ w jego
konstrukcji, ale na próżno, bo jak się potem
dowiedzieliśmy zbudowano go bez ich użycia.
Góry to wymagające miejsce – bez solidnego
przygotowania niełatwo sprostać wspinaczce. Nasze górskie wędrowanie było, więc
raczej symboliczne. Widzieliśmy oczywiście
Śnieżkę, ale z miejsca nieco oddalonego, bo
z Western City. To kowbojskie miasteczko
jest rajem dla dzieci. Można spróbować sił
w wielu konkurencjach, ujeżdżać byki i konie, wypłukiwać złoto. Napad na bank – to
przedstawienie ukazujące dawne obyczaje
w takich miejscach. Czas pobytu w Karpaczu
minął bardzo szybko. Jedno wiemy na pewno
– z chęcią będziemy tu wracać.

Cudze chwalicie, swego nie znacie...
Te słowa przyświecały klasom drugim i pierwszej. Na wycieczkę wybrały
niedaleki Międzyrzecki Rejon Umocnień.
Odebrały tam nie tylko niezwykłą lekcję
historii, ale zmierzyły się także z własnymi
słabościami. Zejście niemal 130 stopni pod
ziemię, kręte korytarze, echo kroków, chłód
i wszechobecna wilgoć – dla niektórych
było to prawdziwe wyzwanie. W podziw
wprawiły dzieci podziemne pomieszczenia,
w których zwizualizowane zostało życie
żołnierzy. Kolejnym punktem programu
był Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich – wycieczka w naprawdę odległe
czasy. Potężne i groźne jaszczury oraz inne
prehistoryczne zwierzęta poruszyły wyobraźnię dzieci. Najwięcej jednak sympatii
wzbudziły oswojone sarny żyjące w lasku
otaczającym park, które z ochotą zajadały
smakołyki wprost z ręki. Jeszcze tylko lody,
frytki, pamiątki i czas było wracać. To był
wspaniale spędzony dzień.
Zebrała Beata Kaszewska
Złota Praga
Uczniowie klasy 6a wraz z rodzicami
7 czerwca br. wyruszyli na podbój Pragi.
Praga nazywana jest „Paryżem Wschodu”.
Po długiej podróży, zwiedzanie miasta
zaczęliśmy od zamku na Hradczanach. Dla
wszystkich uczestników wycieczki wielkim
zaskoczeniem, no i oczywiście przeżyciem,
była kontrola osobista przy wejściu na Hradczany. Według księgi rekordów Guinessa to
największy zamek na świecie, jeśli chodzi
o zajmowaną powierzchnię. Główne wejście
do zamku znajduje się na Placu Hradczańskim. Jest to najtłumniej odwiedzane przez
turystów miejsce w całej Pradze, czemu
trudno się dziwić, gdyż przedstawia widok
jedyny w swoim rodzaju. Przed bramą Hra-

du, ukryta w budkach, stoi para strażników.
Codziennie, w samo południe, następuje
tu uroczysta zmiana warty, której my też
byliśmy świadkami. Z ciekawością obserwowaliśmy, jak dwa regimenty przekazują
sobie sztandar Prezydenta Republiki Czeskiej. Jednak nie była to zwykła wymiana,
a widowisko, bowiem strażnicy czynili to
w takt muzyki granej przez orkiestrę.
Dzisiaj zamek praski mieści kancelarię
prezydenta Republiki Czeskiej, odbywają
się tu ważne ceremonie państwowe, a także
przyjmuje się delegacje zagraniczne.
Następnym obiektem zwiedzania była
katedra św. Wita, która jest typowym przykładem architektury gotyckiej. Stojąc na
zewnątrz nie można się oprzeć wrażeniu,
że katedrę wciśnięto tu na siłę. Ogromna
budowla przytłacza oglądającego, który nie
ma nawet miejsca, aby się cofnąć i objąć ją
całą wzrokiem.
Wnętrze robi niesamowite wrażenie na
każdym turyście. Początkowo uwagę zwraca
wysokość pomieszczenia i ogromne witraże
na ścianach. Po dokładniejszym przyjrzeniu
się widzimy kaplice, znajdujące się dookoła
świątyni i pochodzące z różnych okresów. Po
prawej stronie ołtarza głównego znajduje się
kapiący wręcz srebrem grobowiec św. Jana
Nepomucena. Na jego budowę zużyto 2 tony
srebra. Z katedry można wejść do Skarbca
Koronnego. Jak wieść niesie drzwi do niego zamykane są na 7 kluczy w posiadaniu
7 instytucji (między innymi prezydenta,
premiera, arcybiskupa Pragi…).
Jednak zamek nie jest jedyną atrakcją
Hradczan. Kolejnym, nierozerwalnie związanym z Hradczanami miejscem jest Złota
Uliczka. Miejsce to przyciąga nie tylko
urokliwą architekturą, ale chyba przede
wszystkim historyczną atmosferą. Słynna Złota Uliczka jest zabudowana szeregiem
maleńkich domków, do wnęk zamkowych
murów obronnych. Początkowo uliczka była
ponoć zabudowana po obu stronach tak, że
jej szerokość nie przekraczała miejscami
jednego metra. Według romantycznych podań to tutaj pracowali poszukujący kamienia
filozoficznego alchemicy Rudolfa II. Legenda legendą, ale prawda jest taka, że żyli
tu strzelcy zamkowi a potem ich malutkie
domki zaczęli zajmować różni rzemieślnicy,
urzędnicy, dzwonnicy i w końcu praska
biedota. W XX wieku uliczka zmieniła swój
charakter i stała się mekką praskich literatów. To tu tworzył Franz Kafka, tu spotykali
się poeci i pisarze. Obecnie kusi turystów
sklepikami, wystawami czy galeriami.
Po zwiedzaniu okolic zamku przeszliśmy się ulicami miasta do najsłynniejszego
miejsca Pragi – Mostu Karola. Jest on otwarty tylko i wyłącznie dla ruchu pieszego, więc
można się po nim przejść bez pośpiechu, po-

dziwiając szerokość Wełtawy, posągi świętych oraz całe otaczające nas piękno! Na
moście umiejscowiona jest figura św. Jana
Nepomucena, która według legendy, przynosi szczęście. Należy dotknąć płaskorzeźby, znajdującej się pod posągiem. Figurę św.
Jana Nepomucena łatwo znaleźć - zresztą
przeważnie ustawia się przed nią międzynarodowa kolejka chętnych do zapewnienia
sobie szczęścia a o ilości wierzących w siłę
świadczy wypolerowane miejsce w centrum
płaskorzeźby. My także nie omieszkaliśmy
przejść obok figury obojętnie i poprosiliśmy
świętego o szczęście;-)
Po przejściu mostu znaleźliśmy się na
ulicach starego miasta. Zdecydowanie najciekawszą jego atrakcją jest Rynek Starego
Miasta, na którym znajduje się ratusz. Ozdobę ratusza stanowią drzwi i XV-wieczny
zegar astronomiczny (Orloj) z ruchomymi
figurkami. Ponoć zegar udał się jego twórcy
tak doskonale, że w nagrodę… został na
rozkaz rajców miejskich oślepiony, aby już
nigdy nie mógł stworzyć równie doskona-

łego dzieła dla innego miasta. Życie bywa
okrutnie niesprawiedliwe…
Po tak sporym zwiedzaniu głód dał się
nam we znaki, obiad, w szczególności lody,
wszystkim bardzo smakowały
Jeden dzień na zwiedzenie Pragi to stosunkowo niewiele czasu, aby poznać to ciekawe
i urocze miasto. Myślę, że wycieczka pozostanie w pamięci każdego z nas na naprawdę
długo. Urokliwa, malownicza Praga wywarła
na każdym ogromne wrażenie, a do kraju przywieźliśmy same dobre wspomnienia.
Myślę, że rodzinny wyjazd był strzałem
w dziesiątkę. Dzieci w ciekawy sposób
mogły spędzić czas ze swoim rodzice, co
przecież wzmacnia więzi rodzinne
Przy okazji wielkie słowa uznania należą
się naszej przewodniczce z Biura Mega Tours
Pani Mirosławie Kochańskiej, bo bez informacji, które w tak ciekawy sposób nam przekazała, nie powstałby ten artykuł. Dziękuję
także wszystkim uczestnikom wycieczki za
wspaniałą atmosferę podczas wyjazdu.
Hanna Borowczyk

Chemia nie musi być trudna
Już 1 września 2017 r. do szkół wchodzi nowa podstawa programowa, która
obejmie uczniów klas IV i VII. W związku z tym postanowiłam pokazać, że jeden
z przedmiotów przyrodniczych - chemia, która pojawi się w VII klasie wcale nie
musi być trudna i nudna ale może być nauką ciekawą i przyjemną.
Zgodnie z nową podstawą programową
na zajęciach uczeń powinien mieć szanse
obserwowania, badania, dociekania, odkrywania praw i zależności, osiągania satysfakcji
i radości z samodzielnego zdobywania wiedzy.
Celem współczesnego nauczania chemii jest
przede wszystkim rozwój intelektualny ucznia.
Aby ten niełatwy cel osiągnąć należy, jak to
tylko możliwe, upodobnić proces nauczania
do badania naukowego. Chemia to nie tylko
pisanie skomplikowanych wzorów i reakcji
lecz także doświadczenia chemiczne. Mogą
one być nie tylko źródłem wiedzy, ale i doskonałej zabawy, o czym przekonali się uczniowie
klasy VIb szkoły podstawowej w Czerwieńsku
uczestniczący 7 czerwca w warsztatach chemicznych w pracowni w Gimnazjum. Uczestnicy zajęć eksperymentowali przeprowadzając
ciekawe doświadczenia chemiczne pod opieką
nauczyciela chemii. Stawiając pierwsze kroki
w pracowni chemicznej szóstoklasiści poznali
przepisy BHP, regulamin pracowni chemicznej i podstawowe wyposażenie laboratoryjne.
Samodzielnie sporządzali mieszaniny i rozdzielali je na składniki, poznając przy tym
nowe pojęcia chemiczne tj. sedymentacja,
dekantacja czy destylacja, sprawdzali jak zachowują się indykatory kwasowo - zasadowe
w różnych środowiskach, przeprowadzili
reakcję chlorku rtęci z miedzią, wykonali pró-

by płomieniowe magnezu z parą wodną. Na
podstawie przeprowadzonych doświadczeń
i obserwacji uczniowie wyciągali wnioski,
a te starali się przedstawić zapisując proste
równania reakcji.
Jak widzimy chemia to bardzo interesująca i ciekawa nauka, ale przede wszystkim
świetna zabawa, bo nie zawsze wiadomo,
jak energicznie będzie przebiegała dana
reakcja. Dwukrotna polska noblistka Maria
Skłodowska-Curie mówiła, że uczony jest
w swojej pracowni nie tylko technikiem, ale
również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska
przyrody, wzruszające jak czarodziejska
baśń. Mam nadzieje, że warsztaty chemiczne były dla uczniów wspaniałą przygodą
intelektualną, która pogłębi ich fascynację
przedmiotami ścisłymi.
Aleksandra Kwaśniewska
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Spotkanie w sprawie połączeń kolejowych
W dniu 01.08.2017r. w Czerwieńskim Ratuszu odbyło się spotkanie
konsultacyjne zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Piotra Tykwińskiego z Burmistrzem
Czerwieńska Piotrem Iwanusem,
Przewodniczącym Rady Miejskiej Leszkiem Jędrasem, zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej Henrykiem
Góralczykiem oraz przedstawicielem
firmy PKP CARGOLOK Norbertem

Drzymałą w sprawie dostosowania
rozkładu jazdy regionalnych połączeń
kolejowych przejeżdżających przez
stację w Czerwieńsku. Na spotkaniu
poruszono kwestię dotychczasowych
interpelacji dotyczących zwiększenia
ilości składów kolejowych, z których
korzystają mieszkańcy Gminy oraz
pracownicy zatrudnieni w zakładach
pracy w Czerwieńsku, a dojeżdżających
z okolicznych miejscowości. Przedsta-

wiono konkretne propozycję ze strony
samorządu Czerwieńska. Pan Piotr
Tykwiński przyjął te informację i zapewnił, że w rozmowach z operatorem
przewozów szczegółowo omówi propozycję i pochyla się nad oczekiwaniami
społeczeństwa Czerwieńska. O dalszych
informacjach uzyskanych z Departamentu Infrastruktury i Komunikacji poinformujemy w następnym komunikacie.
Ewelina Mutka

Ogłoszenie ważne dla mieszkańców Płotów i Zagórza
Pomak Sp. z o.o. w Czerwieńsku
zawiadamia, ze decyzją nr 1502 NSHK/2017 Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej
Górze z dnia 4 sierpnia 2017 r z powodu wykrycia obecności bakterii
z grupy coli, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu publicznym w Płotach
i Zagórzu.
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W związku z powyższym, Spółka
bezzwłocznie przystępuje do działań naprawczych w celu zapewnienia w wodociągu publicznym wody odpowiadającej
wymaganiom pod względem mikrobiologicznym.
Decyzja obowiązuje od 4.08.2017 do
odwołania
Zastępcze punkty poboru wody udostępnione przez spółkę POMAK:

1. Płoty MGOK ul. Szkolna 1
2. Osiedle Leśny Zakątek (przy małym
rondzie)
3. Płoty ul. Pogodna/Wiosenna
4. Zagórze - plac zabaw
Prosimy stosować się do poboru wody
zgodnie z zamieszczonymi opisami na
beczkach.
Prezes Zarządu
Tomasz Frąckowiak

Akcja LATO
Wakacje pomału dobiegają końca, ale
wspomnienia z miło spędzonych chwil
podczas „Akcji LATO” z MGOK pozostaną na długo. A, że będzie co wspominać,
świadczą zadowolone i uśmiechnięte
buzie naszych podopiecznych.
Czy to w Czerwieńsku, Nietkowie,
Laskach, Będowie, Bródkach, Dobrzęcinie, Leśniowie Wielkim, Sudole,
Sycowicach (w Płotach „Akcja LATO”
jeszcze przed nami), dzieci licznie brały
udział w zabawach, grach, konkursach
i zajęciach tematycznych.
Do startu, gotowi… Start! – Liczne
zabawy sportowe chyba najczęściej wywoływały uśmiech na twarzach dzieci.
A cóż to były za emocje! Czasami trzeba
było zawalczyć o słodką nagrodę indywidualnie, a czasami stanąć z kimś ramię
w ramię w drużynie. Po tygodniu zabaw
niemal wszyscy chętnie zasiedli przy
pożegnalnym grillu.
Serdecznie dziękujemy rodzicom,
którzy nam zaufali i oddali swoje Skarby
pod naszą opiekę, dziękujemy też za
wiele ciepłych słów uznania dla naszych
wysiłków, dziękujemy instruktorom oraz
opiekunom placówek kulturalnych za
wytężoną pracę. Ale przede wszystkim
dziękujemy dzieciom, które spędziły ten
czas z nami na wesołej zabawie! Niech
wakacje upływają do końca w wesołej
atmosferze i mimo zakończenia „Akcji
Lato” będą pełne uśmiechów.
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Sport szkolny
Reforma oświaty spowodowała, że uczniowie klas szóstych nie stali się absolwentami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku,
lecz będą tu kontynuować naukę w klasie siódmej i ósmej.
Z tego też powodu na koniec roku
szkolnego zabrakło sportowego podsumowania i podziękowania sportowcom
za reprezentowanie naszej szkoły na
różnych szczeblach rozgrywek i osiągane
tam wyniki. U progu nowego roku szkolnego warto zatem przypomnieć niektóre
z tych osiągnięć – tych, które zgodnie
z wytycznymi Kuratora Oświaty zostały
wpisane na świadectwa szkolne naszych
uczniów.
Finalistami Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych
zostały Weronika Dudek i Wiktoria
Markowska.

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt zdobyła
ekipa w składzie: Weronika Dudek,
Wiktoria Markowska, Alicja Piwońska, Nikola Zapalska, Wiktoria Janicka, Aleksandra Kokowicz, Rozalia
Pukacka i Nikola Wziętek. Te same
dziewczęta wraz z Zofią Tyrakowska, Igą Owsińską, Oliwią Krzyniak
i Martyną Langner wywalczyły II
miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w koszykówce dziewcząt.
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce chłopców zdobyła
drużyna w składzie: Jakub Baliniak,

Czas na
małe zmiany...
W Wiejskim Domu Kultury w Płotach od poniedziałku
(07.08.2017r.) ruszył remont kostki brukowej na terenie obiektu
MGOK-u. Teren, który dotychczas służył mieszkańcom oraz
placówce Wiejskiego Domu Kultury za miejsce spotkań,
imprez plenerowych - festynów, zostanie odnowiony oraz
powiększony.
Dziękujemy za troskę oraz zewnętrzny wygląd, jak
również za interwencje w załatwieniu spraw dotyczących kostki brukowej pani Dyrektor MGOK-u Jolancie
Matuszkiewicz oraz byłemu Sołtysowi panu Janowi
Dobrychłopowi. Natomiast obecnemu panu Sołtysowi
Leszkowi Nojszewskiemu za dostarczenie, realizację oraz
wykonywanie planu.
Irena Kamińska

Robert Dłubała, Piotr Kozak, Kacper
Lorek, Karol Cymer, Piotr Biernacki,
Jakub Stranc, Marcin Zaskórski, Michał Rutkowski, Michał Radkiewicz,
Tomasz Conio i Szymon Strzelczyk.
Natomiast III miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych chłopców przypadło ekipie
w składzie: Piotr Kozak, Kacper
Lorek, Damian Fabisiak, Piotr Biernacki, Jakub Stranc, Dominik Zapalski, Szymon Strzelczyk, Mateusz
Powchowicz, Kornel Daraszkiewicz
i Aleksander Szul.
Gratulujemy sportowej postawy
i dziękujemy za godne reprezentowanie
naszej szkoły! Za pracę i zaangażowanie dziękujemy również naszym
nauczycielom wychowania fizycznego,
paniom Barbarze Oleszek i Dorocie
Siemaszko.
D. Grześkowiak

Zapraszamy na
Dożynki Gminne!
Prezentacje zespołów śpiewaczych, pokazy taneczne, zawody sportowe, smaczne jadło, to zaledwie część
atrakcji jakie przygotował Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Czerwieńsku w ramach dorocznych Dożynek Gminnych, które w roku bieżącym odbędą się
w Leśniowie Małym. 19 sierpnia br., o godzinie 14:00
mszą plenerową w leśniowskim parku rozpoczną się
uroczyste obchody Święta Plonów 2017. Po poświęceniu wieńców, barwny korowód przemaszeruje na
boisko sportowe. Tam odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy, podczas którego starostowie Dożynek
przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy, burmistrza Czerwieńska, Piotra Iwanusa.
Rozstrzygnięte zostaną konkursy na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy i najpiękniejszą posesję. Tradycyjnie już rozegrany zostanie Turniej Gmin Partnerskich
– to już 17. edycja – w którym drużyny poszczególnych
sołectw partnerskich zmagać się będą w różnych, zabawnych konkurencjach sportowych i artystycznych.
Nie zabraknie atrakcji dla dzieci; dmuchane zamki,
pyszne lody, cukrowa wata i zabawy w stogu siana.
Koneserów dobrego jadła zapraszamy do stoisk Kół
Łowieckich, gdzie można będzie skosztować wyrobów
z dziczyzny. Do tańca porwą zespoły śpiewacze, ale
gdyby komuś było mało, zagra także rodzimy zespół
Power 64 oraz DJ Rycho.
Serdecznie zapraszamy!!!
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Najpiękniejsze posesje
Rozstrzygnięta została kolejna edycja naszego gminnego konkursu na najładniejszą posesję. To właściwie jubileusz – już
po raz dwudziesty „Najpiękniejsza posesja w gminie Czerwieńsk” gości na łamach „U nas”. Od czasu pierwszej odsłony, od
1996 roku, myślą przewodnią tego sąsiedzkiego współzawodnictwa jest zachęcanie wszystkich mieszkańców naszej gminy
do większej dbałości o swoje posesje i ich najbliższe otoczenie. Bo wtedy zyska estetyka naszych miejscowości – zadbane
otoczenie wpływa na nas pozytywnie, mieszka się przyjemniej a i goście myślą wtedy o nas lepiej.
A zatem Gminna Komisja Konkursowa, której przewodniczyła radna Zofia Dokowicz i w skład której wchodzili pracownicy referatu GGRiOŚ Tomasz Pietruszka i Marta Kowalik
oraz przedstawiciel KRUS Agata Dulat w dniu 13 lipca 2017
roku dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych posesji do gminnego konkursu „Najpiękniejsza posesja w gminie Czerwieńsk”,
którego ideą jest zachęcanie wszystkich mieszkańców do większej dbałości o swoje posesje i ich najbliższe otoczenie.
Według regulaminu konkursu ocenie podlegały następujące kryteria: estetyczne zagospodarowanie ogrodu, urządzenie
miejsca rekreacji i wypoczynku, estetyka ogrodzenia, estetyka
elewacji wszystkich budynków posesji, ogólny wygląd posesji, przestrzeganie wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości. Ogółem komisja oceniła 3
posesje zgłoszone do konkursu. Niestety, w tym roku „obsada”
konkursu była wyjątkowo skromna…
Posesje, które zostały zgłoszone do lustracji, mogą stanowić
przykład pięknego zagospodarowania terenu. Komisja jest pełna
uznania za wkład pracy wniesiony przez wszystkich właścicieli posesji biorących udział w konkursie oraz za to, że miała
przyjemność oglądać tak pięknie urządzone i zadbane ogrody.
Ogród to miejsce szczególne, gdzie człowiek żyje w harmonii
z naturą, a każdy z nich ma inny charakter i inną formę, które
uzależnione są od pomysłowości i stanowią owoc wieloletniej
konsekwentnej pracy ich właścicieli. Członkowie komisji
wzięli pod uwagę nie tylko ilość, ale też jakość i pomysłowość
dekoracji. Każda posesja była wyjątkowa i wymagająca dużego
zaangażowania.
Po szczegółowej lustracji i na podstawie zestawienia oceny
punktowej wszystkich członków Komisji Konkursowej, posesje
z terenu Gminy Czerwieńsk zgłoszone do oceny w konkursie,
zajęły następujące lokaty: I miejsce - Magdalena Jóźwiak (Nietkowice), II miejsce - Bożena i Kazimierz Ruszel (Nietków)
oraz III miejsce Anna i Jan Dolińscy (Czerwieńsk).

I miejsce - Magdalena Jóźwiak (Nietkowice)

II miejsce - Bożena i Kazimierz Ruszel (Nietków)

Komisja postanowiła przyznać nagrody posesjom, które
zajęły I, II i III miejsce. Nagrody będą ufundowane przez Burmistrza Czerwieńska, jedną z nagród ufunduje też Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej
Górze. Nagrody będą wręczone w dniu 19 sierpnia 2017 roku
podczas Gminnego Święta Plonów w Leśniowie Małym.
Dziękując mieszkańcom, którzy zgłosili swe posesje w tym
roku, jednocześnie zapraszamy do udziału w przyszłorocznej,
XXI edycji konkursu i liczymy na znacznie większy w nim
udział naszych właścicieli posesji.
Tomasz Pietruszka

III miejsce - Anna i Jan Dolińscy (Czerwieńsk)
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