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w marcu
02.03. – w czerwieńskim ratuszu odbyła się rada budowy poświęcona programowi termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej, który jest realizowany na terenie Gminy Czerwieńsk.
02.03. – Burmistrz Piotr Iwanus wziął udział w posiedzeniu
Komitetu Sterującego Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą
a Bobrem”, które odbyło się w Zaborze.
05.03. – w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku odbyło się
spotkanie poświęcone funkcjonowaniu przyszłego Gminnego
Centrum Rehabilitacji, które powstaje przy ul. Zielonogórskiej.
Spotkanie prowadził Burmistrz Piotr Iwanus.
06.03. – delegacja z Gminy Czerwieńsk przebywała z roboczą wizytą w Drebkau (Niemcy). Podczas spotkania omówiono szczegóły
projektu dotyczącego odrestaurowania parku i arboretum w Nietkowie. Gmina Drebkau jest partnerem Gminy Czerwieńsk w tym
projekcie. Delegacji przewodniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
06.03. – w czerwieńskim ratuszu odbyły się konsultacje w sprawie
nowej Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2019-2023.
07.03. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: zbadanie
skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska wniesioną przez
mieszkankę ul. Kolejowej w Czerwieńsku; kontrola dokumentacji
inwentaryzacyjnej Centrum Usług Wspólnych i Gimnazjum w Czerwieńsku wg stanu na dzień 31.12.2017 r.; sprawy bieżące.
07.03. – w Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku odbyła
się narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu
Gminy Czerwieńsk. Podczas narady omówiono min. założenia do
opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.
W naradzie uczestniczyli również Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
08.03. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w wizycie studyjnej w niemieckim Bundestagu. Organizatorem wyjazdu było biuro
Euroregionu Sprawa-Nysa-Bóbr.
09.03. – w Czerwieńsku odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej. W zgromadzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr
Iwanus.
09.03. – w MGOK w Czerwieńsku zorganizowano uroczyste
obchody Dnia Kobiet.
12.03. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: analiza planowanych wydatków związanych z remontem nawierzchni dróg gminnych w 2018 r.; sprawy
bieżące.
12.03. – Burmistrz Piotr Iwanus prowadził rozmowy z przedstawicielami Biura Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Berg sp. z o.o.
w sprawie projektu odrestaurowania parku i arboretum w Nietkowie.
Firma Berg świadczy usługi doradczo-konsultingowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na wszelkiego rodzaju
inwestycje realizowane przez jednostki publiczne i prywatne.
13.03. – w Zielonej Górze Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się
z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tematem spotkania były
dofinansowania dla rolników z terenu Gminy Czerwieńsk.
14-15.03. – w Karpaczu odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego. W konwencie uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
15.03. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: analiza zużycia energii elektrycznej oraz ponoszonych
w związku z tym kosztów we wszystkich obiektach gminnych (w rozbiciu na poszczególne remizy OSP, szkoły i przedszkole, obiekty
kulturalne, sportowe, administracyjne, itd.), a także oświetlenie ulic,
placów i dróg w poszczególnych miejscowościach łącznie z kosztami
zakupu usług remontowych oraz wydatkami inwestycyjnymi w tym
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zakresie za rok 2017. Perspektywy zmian i działań oszczędnościowych; budowa i modernizacja nawierzchni dróg gminnych – plan
na 2018 rok; sprawy bieżące.
17.03. – w sali widowiskowej MGOK w Czerwieńsku odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. XX-lecia w Czerwieńsku.
20.03. – w Nietkowie odbyło się zebranie wiejskie. Podczas
zebrania wysłuchano sprawozdania Pani Sołtys z realizacji funduszu
sołeckiego w 2017 roku. Mieszkańcy Nietkowa poruszyli również
problem nawierzchni dróg gminnych (w tym ul. Ogrodowej, drogi
na cmentarz, ul. Kasprowicza, ul. Kościuszki 127 i ul. Żwirowej)
wskazując na problemy poruszania się po nich oraz potrzebę poprawy ich nawierzchni; zgłaszano problemy dotyczące oświetlenia
ulicznego; bezpieczeństwa dzieci w rejonie szkoły, a także potrzebę
czytelnego oznakowania dróg - w tym szczególnie ul. Ogrodowej.
Rozmawiano także, o jakości wody w Nietkowie.
22.03. – w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu ZIT
(Zielonogórskie Inwestycje Terytorialne). W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
23.03. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyła
się promocja najnowszej książki dr hab. Daniela Koteluka pt.
Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945-1989 w świetle dokumentów proweniencji państwowej. Książka ukazała się nakładem
Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu.
27.03. – w Czerwieńsku obradował Zarząd Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego. W posiedzeniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
28.03 – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie
opinii do sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Czerwieńsk za 2017 r.; wizytacja
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku (warunki
nauki i opieki wychowawczej dzieci); sprawy bieżące.
28.03. – odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza
Czerwieńska. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk, zapewnionego uczniom objętym
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat; uchwałę zmieniającą poprzednią
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Czerwieńska; w sprawie przyjęcia od Województwa
Lubuskiego realizacji budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim; w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018.
29.03. – w siedzibie 4. ZPPL w Czerwieńsku odbyło się uroczyste
spotkanie Wielkanocne. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Piotr
Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.04.2018 r., do druku przekazano 13.04.2018 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

PRO ARTE 2018
PRO ARTE czyli Promocja Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży, to
największy w województwie lubuskim program prezentacji artystycznych. Rokrocznie angażuje się w ten ruch kilka tysięcy młodych lubuskich wykonawców
z czterech dziedzin sztuki scenicznej i estradowej: teatru, tańca, muzyki i recytacji.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku czynnie uczestniczy w realizacji
tego programu zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym.
Do eliminacji gminnych Lubuskiego
Festiwalu Piosenki, które odbyły się
w dniu 26 marca, zgłosiło się 68 wykonawców w tym 5 zespołów wokalnych.
Nominowani do przeglądu powiatowego:
Wojtek Lebioda, Zuzia Paprzycka,
Wiktoria Paprzycka, Patrycja Michalska, Małgorzata Żmuda, Klaudia
Frątczak, Karolina Zarzycka, Justyna
Wilczak oraz zespoły: Trzy po Trzy,
Rezonans i Tęcza. Wyróżnienia otrzymali: Maria Kłopot, Lena Szkolniak,
Karolina Kogut, Lidka Węclewicz oraz
Weronika Przybyła. Przegląd powiatowy odbędzie się 13 kwietnia dla „Sceny
dziecięcej” w MGOK w Czerwieńsku,
a dla „Sceny młodzieżowej” - 23 kwietnia
w Sulechowie. Nominowanym gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych
szczeblach eliminacji.
Następnego dnia odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu

Recytatorskiego, do którego zgłosiło
się 61 uczestników ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu miasta
i gminy Czerwieńsk. Przyznano 10
nominacji do przeglądu powiatowego:
Noemi Kowalska, Szymon Młoduchowski, Zuzanna Paprzycka,
Martyna Strumiłło, Agata Stanisławiszyn, Lidia Węclewicz, Kinga Stec,
Aleksander Pietryka, Beata Zaboklicka oraz Rozalia Pukacka. Wyróżniono 7 uczestników: Oliwia Zygadło,
Kamila Jóźwiak, Laura Przymus,
Zofia Młoduchowska, Agata Dłubała,
Paulina Dwornicka, Marta Czyżyńska. Serdecznie gratulujemy!
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom oraz
ich opiekunom za udział w tegorocznym przeglądzie Pro Arte. Informujemy, że przeglądy powiatowe
odbędą się:

- Lubuski Festiwal Piosenki, „Scena dziecięca” - 13 kwietnia w Czerwieńsku,
- Lubuski Festiwal Piosenki, „Scena młodzieżowa” - 33 kwietnia w Sulechowie,
- Lubuski Konkurs Recytatorski - 10
kwietnia w Nowogrodzie Bobrzańskim,
Dyrektor MGOK
Jolanta Matuszkiewicz
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Wiosenne warsztaty w MGOK-u
Wiosenne warsztaty z MGOK na stałe wpisały się w kalendarz gminnych wydarzeń. Każdego roku przybywa uczestników,
którzy odkrywają w sobie, nieznane im dotąd talenty. Warsztaty
odbywają się we wszystkich zakątkach gminy, aby każdy mógł
wziąć w nich udział. Tematem przewodnim tegorocznych spotkań były kwiaty z materiału. W ciągu kilku spotkań, które się
odbyły, stworzono przepiękne bukiety tulipanów, które stały się
fantastycznym uzupełnieniem wielkanocnych dekoracji. Warsztaty odbyły się w Sudole, Wysokim, Nietkowie, Dobrzęcinie
i Czerwieńsku, Laskach, Leśniowie Wielkim, Płotach i Nietkowicach. Serdecznie dziękujemy za tak liczną frekwencję.
Dyrektor MGOK Jolanta Matuszkiewicz
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Nabór zakończony
Informujemy, że rekrutacja dzieci do
Przedszkola w Czerwieńsku została zakończona. Wszystkie wnioski spełniające
kryteria rekrutacyjne, zostały rozpatrzone
pozytywnie.
Wreszcie wiosna!
Dłużące się wieczory, krótkie dnie,

atmosfera przygnębienia i nieprzewidywalna pogoda – to już za nami. Małymi,
ale śmiałymi krokami zbliża się wiosna. Nie
tylko rośliny i zwierzęta zwiększają swoją
aktywność. Także w ludziach pojawia się
coraz więcej werwy i zapału do wychodzenia z domu. Nic tak dobrze nie wpływa na
człowieka, jak ciepło promieni słonecznych
po nużącej zimie. Tradycyjnie, 21 marca,
wszystkie dzieci z naszego przedszkola
świętowały nadejście wiosny. W tym dniu
odbyło się wiele zajęć i konkurencji na
powietrzu. Ostatecznym rozprawieniem
się z zimą było spalenie Marzanny. Według
tradycji słowiańskich, Marzanna to bogini
śmierci i zimy. Wiosną należy jej się bezwzględnie pozbyć poprzez spalenie lub
utopienie. Teraz już tylko oczekiwanie na
bociana, jaskółki, kolorowe ogródki i soczystą zieleń. Naszym zadaniem, nauczycieli
i rodziców, jest uświadamianie dzieci, że

w przyrodzie znajduje się wszystko, co jest
ludziom potrzebne do życia, że przyrodę
należy chronić i rozsądnie korzystać z jej
zasobów.
Wielkanocny czas
Wielkanoc to święta pełne tradycji
i zwyczajów, które należy przekazywać
młodszym pokoleniom. Dlatego też, w okresie przedświątecznym, w przedszkolu dużo
się działo. Dzieci rozmawiały o przygotowaniach do świąt, słuchały stosownych
piosenek i wierszy. Przygotowały wiosenne
ogródki z rzeżuchą i owsem. Nie zabrakło
też prac plastycznych: kolorowych pisanek,
papierowych koszyczków, śmiesznych baranków. Podczas warsztatów z udziałem rodziców, przedszkolaki wykonały przepiękne
palmy. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za
udział i zaangażowanie.
D. Nowicka

W wielkanocnym nastroju
W Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
przygotowania do Świąt Wielkanocnych
rozpoczęły się już 19.03 warsztatami dla
dzieci i rodziców z oddziału przedszkolnego. Wysoka frekwencja oraz duże zaangażowanie uczestników zaowocowały

wyjątkowymi efektami. W atmosferze
wzajemnej życzliwości i w świątecznych nastrojach uczniowie zerówki wraz
z rodzicami własnoręcznie wykonali
wielkanocną ozdobę - techniką decoupage. Styropianowe jajka zostały najpierw
wygładzone, pokryte odpowiednią bazą,

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami
Panu Markowi Olczykowi
Dyrektorowi LO im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku
wyrazy głębokiego współczucia i słowo otuchy z powodu śmierci
szczerego, serdecznego współczucia
z powodu śmierci Teścia
składają Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku
wraz z Dyrektorami szkół i przedszkola

a następnie naklejono na nie świąteczne
motywy, na końcu zostały polakierowane
i ozdobione wstążką. Pod okiem instruktora - Pani Anny Kuźmiak powstały piękne
ozdoby, którymi uczestnicy warsztatów
mogli udekorować wielkanocny stół.
Monika Szkolniak

Panu Rafałowi Grzonie
Sołtysowi Sołectwa Dobrzęcin
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składa
Rada Miejska, Burmistrz
i pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
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Klimat, a cywilizacje… cz. 2
Prezentujemy drugą część artykułu Cezarego Wocha o wpływie klimatu na rozwój cywilizacji. Ostatnio notowane anomalia
pogodowe, które nas zaskakują i zadziwiają, w historii ludzkości powtarzały się często, a jak przekonuje autor miały czasem niezwykle istotny wpływ na rozwój życia na Ziemi. Zachęcamy do lektury, bo przecież zawsze lepiej wiedzieć niż nie
wiedzieć, a spojrzenie na naszą cywilizację z perspektywy dziejów na pewno wzbogaca.
Przodkowie wszystkich ludzi na
świecie pochodzili z Afryki Subsaharyjskiej zwanej często Czarną Afryką,
obejmującą obszary na południe od Sahary i zamieszkałą w większości przez
ludność czarnoskórą. Obecnie jest to
jeden z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo i najbiedniejszych regionów świata.
Wielu mieszkańców utrzymywało się
tam i nadal utrzymuje z tradycyjnego
rolnictwa i pasterstwa, ale długie okresy
suszy często uniemożliwiały zaspokajanie najbardziej podstawowych potrzeb
żywieniowych.
Czarnej Afryce przeciwstawia się
często tzw. Białą Afrykę obejmującą
obszary Afryki północnej zamieszkałą
przez białe ludy arabsko-berberyjskie.
Nauka za kolebkę cywilizacji ludzkiej
uznaje Sumer leżący na południu dzisiejszego Iraku, gdzie zręby osadnictwa
tworzyła tam tajemnicza kultura Ubajd,
którą w połowie V tysiąclecia p.n.e.
najechali jeszcze bardziej tajemniczy
Sumerowie.
Lud, o którego pochodzenie do dziś
toczą się spory, rozpoczął prawdziwy
boom cywilizacyjny rozwijając nauki
ścisłe m.in. zaawansowaną matematykę
i astronomię. Sami Sumerowie, zajmujący się głównie hodowlą i rolnictwem
twierdzili, że wiedzę przekazali im „bogowie”. Zastanawiający jest ten trudny
do zrozumienia skok cywilizacyjny:
od hodowcy owiec i kóz, do znawcy
zaawansowanej matematyki i astronomii. I tu kłania się teoria, według której
w przeszłości Ziemię odwiedzili przybysze z Kosmosu…
Można w to wierzyć lub nie, ale istnieje dostateczna ilość dowodów wskazujących na taką postać rzeczy… Wiele
przykładów możemy znaleźć również
w Starym Testamencie (zachęcam do jego
czytania…), chociażby w Księdze Ezechiela opisany słowami prostego pasterza
start statku kosmicznego…
Nasi przodkowie podobnie jak i my
dzisiaj, byli poddani wpływom zmian
klimatycznych, a to z kolei miało i ma
doniosły wpływ na ich i nasze życie.
Czas w którym po raz pierwszy opuścili
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Afrykę, zbiegł się z bardzo wyraźnym
ociepleniem klimatu, co umożliwiło rozszerzenie się obszarów pokrytych szatą
roślinną, a co za tym idzie zapewniło
zabezpieczenie potrzeb żywieniowych
zarówno hodowanych zwierząt jak i ludzi.
Skoro żywność można było zdobyć wszędzie, możliwe stało się przemieszczenie
na inne tereny.
W niektórych miejscach, lodowce
blokowały migrację, ale po zmianach
klimatu, gdy wiele z nich zaczęło się topić, pojawiły się przejścia, swego rodzaje
pomosty lądowe. Między innymi dzisiaj
wiemy, że trasa taka powstała tam, gdzie
dzisiaj jest Morze Beringa – łączyła ona
Syberię z Ameryką Północną. Tą drogę
miedzy innymi pokonał przemieszczający
się z terenu południowych Indii praprzodek bizona i protoplaści przyszłych
plemion indiańskich.
Klimat pozwalał na wprost nieprawdopodobny rozwój działalności ludzkiej
w każdej dziedzinie, ale również potrafił
zabrać wszystko, powodując głód, choroby, wojny i w konsekwencji upadek
kultur i cywilizacji.
Gdybyśmy z lotu ptaka popatrzyli na
starożytny i dzisiejszy Egipt zauważylibyśmy, że jest to kraj typowo pustynny
za wyjątkiem niezwykle urodzajnej delty
Nilu obejmującej 4% obszaru i koncentrującej 98% ludności kraju. To właśnie
delta Nilu była kolebką rozwoju jednego
z największych imperiów świata.
Ponad 4 tys. lat temu Egipt nawiedziły jednak gwałtowne zmiany klimatu.
Opady deszczu stały się intensywne
i nieprzewidywalne. Okresowe rzeki
potrafiły wezbrać, gwałtownie zalewając
duże tereny i powodując śmierć wielu
ludzi. Egipcjanie starali się chronić przed
zagrożeniami budując m. in. tamy, ale
większość tych obiektów była zbyt słaba
by powstrzymać siły natury.
Około 200 – 300 lat później klimat
zaczął się osuszać. Jeziora powoli wracały do swoich brzegów, a Egipt zaczął
przypominać sawannę. Wiele malowideł
skalnych z tamtego okresu zachowanych
w grobowcach przedstawia rozległe, porośnięte trawą i drzewami sawanny, po

których wędrują lwy i żyrafy. Jednak wraz
z osuszaniem klimatu sawanna wracała na
swoje pierwotne tereny.
Dla Egipcjan musiał być to ciężki
czas, ponieważ wraz z sawanną odchodziły zwierzęta na które mogli polować.
Zapanował głód któremu towarzyszyły
rozmaite choroby i epidemie. Być może
Egipcjanie zdołaliby przystosować się do
życia w nowym środowisku, ale nastąpiły
kolejne zmiany klimatu.
Egipt znów nawiedziły ulewy, co
miało duży wpływ na ówczesne budownictwo. Większość budowli starożytnego
Egiptu, w tym budynki urzędowe, a nawet sam pałac królewski, zbudowane
były z cegły, która na skutek przeciągających się opadów po prostu zmieniała się w błoto. Kamień był budulcem
przeznaczonym jedynie do wznoszenia
obiektów sakralnych takich jak świątynie
i grobowce.
Destrukcji ulegały nie tylko budynki
mieszkalne, ale co gorsza magazyny z żywnością i urzędy. Zniszczenie spichlerzy i utrudniony dostęp do
pól uprawnych w okresach pomiędzy
normalnymi wylewami Nilu musiało
doprowadzić do kolejnej klęski głodu.
Państwo było nękane przez kolejne klęski nieurodzaju, głodu i epidemii, które
pustoszyły kraj dopóty, dopóki ludzie
znów nie przystosowali się do panujących warunków. W miarę upływu czasu,
warunki uległy poprawie, ale Egipt już
nigdy nie podniósł się z kolan. Czyż sytuacja ta nie kojarzy się nam z biblijnymi
„plagami egipskimi”?
To samo można powiedzieć o starożytnej Grecji, która utraciła swoje znaczenie
w związku z 300-letnią suszą, która trwała
od 1200 do 850 roku p.n.e. W roku 250
zaczęły się także susze w całym Imperium
Rzymskim które sprawiły, że Cesarstwo
zostało poważnie osłabione.
Sytuację tą bezwzględnie wykorzystał Czyngis-chan który ruszył na podój
ówczesnego świata budując na terenach
dalekiej Europy i Azji swoje własne
imperium. W końcu XI wieku intensywne susze zdewastowały Mongolię,
ale w okresie panowania Czyngis-chana

w latach 1211-1225, niezwykle obfite
opady deszczu i sprzyjający klimat
spowodowały, że mongolskie stepy
stały się krainą obfitującą w doskonałe
pastwiska.
Umożliwiło to z kolei wyhodowanie
mongolskim wojownikom tysięcy niezwykle odpornych na wojenne trudy koni.
Żyzne ziemie Mongolii stymulowały jej
szybki rozwój, ale także Chiny w tym
samym okresie doznały niezwykłego
rozkwitu.
Klimat odegrał również niebagatelną
rolę w podboju Ameryki, ponieważ hiszpańscy konkwistadorzy zastali potężne
niegdyś imperium wyczerpane ponad
300 letnimi suszami, a dzielnych niegdyś
wojowników niezdolnych do walki i stawiania zbrojnego oporu.
Nieco później Aztekowie także przeżyli swój upadek ze względu na ogromną
suszę, która dotknęła ich w XVI wieku.
Gdy zostali podbici w 1519 roku, na terenach współczesnego Meksyku mieszkało
25 milionów ludzi. Sto lat później pozostało już ich tylko 1,2 miliona.
Warto także zwrócić uwagę na to,
że chińska dynastia Tang (618 - 907 r.
n.e.) oraz wielka cywilizacja Majów
okresu klasycznego (ok. 250 - 900 r. n.e.)
przechodziły stadia rozwoju i upadku
w tym samym rytmie. Każda z nich pod
koniec swojego istnienia doświadczyła
trzech głębokich kryzysów politycznych
i gospodarczych: ok. 810, 860 i 910
roku n.e.
Majowie pozostawili po sobie niesamowite budowle znajdujące się na terenie
dzisiejszego Meksyku, Gwatemali i Belize. Mieli wiedzę matematyczną i astronomiczną, rozwinęli własne pismo, system
liczbowy i kalendarz. Potrafili wyznaczać
cykle ciał niebieskich (!), przewidzieli,
kiedy rzekomo będzie koniec świata (21
grudnia 2012 roku).
W Chinach wybuchały bunty chłopskie, a niezadowolona arystokracja
próbowała obalić panującą dynastię.
W Ameryce Środkowej Majowie przewracali stele sławiące ich królów i opuszczali
swe najwspanialsze miasta, które wkrótce
pochłonęła dżungla.
Za tymi dramatycznymi wydarzeniami stały susze, które spowodowały
upadek podstawy ówczesnej chińskiej
i środkowoamerykańskiej gospodarki którą było rolnictwo. Jednym z czynników
kształtujących tamtejszy klimat i powodujących katastrofalne w skutkach susze
po obu stronach oceanu, były wiejące
z różną siłą wiatry monsunowe.
Natomiast biblijna opowieść o niszczycielskim potopie to tylko jedno z wie-

lu świadectw tego, jak natura zmieniała
dzieje ludzkości. Powodzie, burze, susze
i pożary, będące konsekwencją wahań
klimatu bywały w przeszłości powodem
masowej migracji ludzi, co doprowadziło do upadku niejednej cywilizacji.
Ale nawet mniejsze, tylko powtarzające
się przez kilka lat powodzie lub susze
które utrudniały uprawy, zmuszały
w przeszłości wielu ludzi do migracji,
co skutkowało zatrzymaniem rozwoju
całych kultur.
To tylko nieliczne przykłady cywilizacji i kultur po których za przyczyną
zmian klimatu zaginął bezpowrotnie ślad,
a być może wiele z nich czeka jeszcze na
swoje odkrycie, ale musimy uzbroić się
w cierpliwość.
Chciałbym jednak wymieć tu jeszcze jedną, mało znaną kulturę ludu
zamieszkującego dolinę Indusu, terenu
położonego na obszarze dzisiejszych
północno-zachodnich Indii, Afganistanu i Pakistanu. Cywilizacja Indusu
nie tylko była bardzo rozwinięta, ale
również zajmowała tereny dwa razy
większe niż Egipt i Mezopotamia razem wzięte.
Ponad 5000 lat temu cywilizacja ta
zwana też kulturą harappańską, swój
rozkwit przeżywała między 3300 a 1300
rokiem p.n.e. Szacuje się, że mogła liczyć
nawet 5 mln ludzi, czyli niemal 10% populacji ówczesnego świata.
Doskonale zorganizowane miasta
podzielone prostopadłymi ulicami, zaawansowany system kanalizacyjny
z toaletami w domach mieszkańców (!),
własne pismo. W dolinie Indusu żyła
jedna z niewątpliwie najciekawszych
starożytnych cywilizacji, którą niestety
wciąż mało znamy.
Przyczyną upadku tej cywilizacji były
najprawdopodobniej zmiany klimatyczne gdzie wyjątkowo uciążliwe deszcze
monsunowe powodowały gigantyczne
powodzie po których następowała susza.
Zaczęło brakować żywności w wyniku
czego ludność opuszczała miasta tworząc
małe osady rolnicze.
Jeśli dzisiaj popatrzymy na te tereny,
na to jak wyglądają tamtejsze miasta, jak
żyją w nich ludzie, co jest głównym „produktem” rolniczych upraw, to widzimy
stan wielkiego upadku którego przyczyną
były zmiany klimatyczne.
Na zakończenie chciałbym poruszyć
jeszcze jedną kwestię która wielu spędza
sen z powiek i budzi uzasadnione obawy.
Chodzi mianowicie o „migracje i wojny
klimatyczne”.
Myślicie, że migracja jest dziś
wyzwaniem dla Europy z powodu

ekstremizmu? Poczekajcie, aż zobaczycie, co stanie się, gdy zabraknie
wody i żywności, a jedno plemię będzie
walczyć z drugim o zwykłe przetrwanie
- ostrzegał niedawno sekretarz stanu
USA John Kerry.
Naukowcy przewidują, że globalne
ocieplenie generujące zmiany klimatu
nie tylko sprawi, że Afryka i Bliski
Wschód staną się miejscami nieznośnymi do życia, ale również zwiększy się
ryzyko konfliktów zbrojnych o kurczące
się zasoby. Gwałtowna zmiana klimatu
potęguje ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze i powodzie, oraz
przyspiesza procesy pustynnienia i erozji
żyznych gleb.
Efekt tego jest taki, że biedne kraje
Trzeciego Świata już dziś odczuwają
niedostatek wody pitnej i żywności,
a zapowiada się, że będzie jeszcze gorzej.
W niedalekiej przyszłości świat czekają
brutalne konflikty o podstawowe zasoby, wojny domowe w najbiedniejszych
zakątkach globu i gigantyczne migracje
uchodźców, szturmujących granice
państw zamożnej Północy…
Przykładem tego jest sytuacja w Darfurze w Sudanie, gdzie spadek opadów
o prawie jedną trzecią w ostatnich czterech dekadach spowodował pustynnienie
pól uprawnych i pastwisk oraz wysychanie źródeł wody. To przyczyniło się do
wzrostu napięć pomiędzy zamieszkującą
północ kraju ludnością arabską, a czarnymi plemionami z południa, co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu wojny
domowej.
Ocenia się, że z powodu rosnących
temperatur ryzyko konfliktów zbrojnych
w Afryce Subsaharyjskiej wzrosło już
teraz o 11 procent, a będzie jeszcze
gorzej. Konsekwencją tego jest sytuacja
którą codziennie widzimy w środkach
masowego przekazu, jak wypełnione
po brzegi pontony z narażającą własne
życie czarnoskórą ludnością Afryki
Subsaharyjskiej płyną w nieznane,
szturmując granice państw „zamożnej
Północy”.
Musimy mieć jednak świadomość
tego, że przyjęcie tam wszystkich migrujących z Afryki i Azji jest absolutnie
nierealne i niemożliwe. Stwarzanie takiej
ułudy to niezwykle niebezpieczny precedens wywołujący póki co, różnorakie
konflikty w samej Europie. Oto skala
problemu który wywołany został przez
zmiany klimatu i z którym muszą się
dzisiaj zmierzyć społeczeństwa dostatniej
Europy…
Cezary Woch
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Otwórz oczy, nasza historia Ciebie zaskoczy
Hasło Gminy… Santok

Fortyfikacje w Gminie Czerwieńsk
Mieszkając w Czerwieńsku nie sposób nie wybrać się na spacer lub przejażdżkę
rowerową „nad Odrę”. Każdy z nas na pewno bardzo dobrze kojarzy betonowe
obiekty znajdujące się na wale przeciwpowodziowym. Mnóstwo osób odwiedza
Międzyrzecki Rejon Umocniony, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się w jakim
celu powstały i do czego służyły bunkry w gminie Czerwieńsk? Czy kiedykolwiek
pomyśleliśmy o tym jak wielki potencjał jest w tych obiektach i jak mogą one
wypromować naszą Gminę?
W czasie II wojny światowej istniały
dwie duże linie obronne, które miały za
zadanie ochraniać najkrótszą drogę do
Berlina, przed ewentualnym atakiem
państwa polskiego. Pierwsza z nich to,
wspomniany już, Międzyrzecki Rejon
Umocniony. Pas potężnych budowli
zlokalizowany od strony miejscowo-

To dzieło fortyfikacyjne jak i hydrotechniczne miało za zadanie utrzymać
stały poziom wody w kanale na wypadek zagrożenia, jakie mogło przyjść ze
wschodu. I od tego miejsca podążając na
północ będziemy mijać potężne obiekty
zwane „Panzerwerk” (budowla, dzieło
pancerne). Niegdyś potężne, obecnie

ści Nietkowice – Bródki, które ciągną
się wzdłuż kanału Ołobok w kierunku
północnym. Tu warto zatrzymać się na
chwilę przy pierwszym dziele fortecznym jakim jest most zwodzony (fachowo
most przesuwny) o numerze taktycznym
K622.

uszkodzone przez działania frontowe
i powojenne. Budowle te przyciągają
wielu turystów oraz pasjonatów fortyfikacji z całej Europy.
Jedno z najciekawszych miejsc w systemie MRU to obiekt 598. Jest to jedyny
w Europie bunkier, który posiada całą
półkopułę trzystrzelnicową typu 2P7,
o wadze 41 ton.
Dodatkiem do tej linii są obiekty
hydrotechniczne na kanale rzeki Ołobok, które malowniczo spiętrzają wodę.
Jest to dodatkowy atut i turystyczna
ciekawostka. Mieszkańców Gminy
Czerwieńsk bardziej zainteresuje drugi
pas umocnień, zwany Linią (Pozycją)
Środkowej Odry (niem. Oderstellung).
Jest to zespół około 650 żelbetowych
schronów bojowych, obserwacyjnych
lub biernych. Zbudowane zostały
wzdłuż lewego brzegu Odry od Wro-
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cławia do Krosna Odrzańskiego. Na
terenie naszej Gminy znajdują się 42
schrony. Te znajdujące się w okolicy
przeprawy promowej Brody – Czerwieńsk zostały odnowione i wyeksponowane przez grupę pasjonatów ze
Stowarzyszenia Turystyczno-Motorowodnego „Odra Czerwieńsk”, którzy
utworzyli „Skansen Fortyfikacyjny
Czerwieńsk”. To w tym miejscu możemy przeżyć prawdziwą żywą lekcję
historii. W obecności przewodnika
możemy zwiedzić tematyczne obiekty,
zobaczyć wystawy. Każdy z obiektów
otacza fascynująca historia. W Skansenie odbywają się imprezy plenerowe

(Przełamanie Linii Odry w porze zimowej oraz Piknik Forteczny odbywający
się latem). Ponadto Skansen można
zwiedzać od czerwca do października
w każdy pierwszy weekend miesiąca. Podkreślić należy, że zwiedzanie
Skansenu jest darmowe. Turystyka militarna to obecnie jedną z ciekawszych
propozycji zwiedzania naszego kraju.
Dlaczego nie mielibyśmy wykorzystać
tego, aby promować naszą Gminę, jej
walory turystyczne i interesujące miejsca? Bardzo często chwalimy cudze
pomysły i atrakcje, a nie zwracamy
uwagi na to, co mamy u siebie, na
swoim terenie. Może już najwyższa
pora, aby Włodarze Gminy Czerwieńsk
docenili to, co mają i zaczęli wspierać
dobre, lokalne inicjatywy…
Paweł Pochocki

Prezentacja książki

o proboszczach w Czerwieńsku
23 marca 2018 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku, przy współpracy z Gimnazjum im. Jana Pawła II zorganizowała prezentację książki, przygotowywanej przez Daniela Koteluka w zakresie „Centralnego Projektu Badawczego
IPN Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce
1944–1989”, pt. Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945–1989 w świetle
dokumentów proweniencji państwowej. Stanowią ją cztery rozdziały: „Brudna robota”
władz – gehenna ks. Ignacego Zonia (1945–1952); Zgubny kompromis z rządzącymi
kapelana „Hubala” Ludwika Muchy (1952–1957); Meandry losu ks. Felicjana Szklanego (1957–1974) oraz Ks. Henryk Nowik – kapłan trudnych czasów (1974–1992).
Wzbogaca tę publikację, dzięki życzliwości miejscowych ofiarodawców, 46 unikatowych fotografii związanych z funkcjonowaniem parafii Czerwieńsk.
Prezentację tę poprzedziło przywitanie
dyrektora wspomnianej instytucji oświatowej dr. Przemysława Góralczyka, jak
również krótkie przedstawienie autora
książki dokonane przez Dyrektor MGBP
- Bożenę Tietz. Po tych wystąpieniach,
zabrał też głos Dyrektor Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab.
Rafał Reczek, dzięki któremu wspomniane opracowanie zostało opublikowane,
po czym trafiło do obiegu księgarskiego
w całym kraju. W przychylnych słowach,
wypowiedział się ów rzetelny naukowiec
w kwestii współpracy autora z prezentowaną przez Niego instytucją, w efekcie

której powstała m. in. praca o kapłanach
w Czerwieńsku w latach 1945–1989.
Następnie odbyła się część właściwa
spotkania sprowadzająca się do dyskusji
nad książką. Jej moderatorami byli wymieniony już dr Przemysław Góralczyk
oraz Patrycja Tietz-Piotrowicz z MGBP
Czerwieńsk. Podczas jej trwania autor
publikacji starał się ukazać swoim słuchaczom proces powstawania książki czy też
trudności związane z podjętym problemem
badawczym wynikające z zaprzepaszczonej dokumentacji źródłowej. W trakcie rozmowy z moderatorami wyłonił się obraz
poszczególnych duchownych, o których

traktuje niniejsza pozycja. Mowa była nie
tylko o ich przemilczanych sukcesach,
trudnych relacjach z niechętną wobec kościoła katolickiego władzą komunistyczną,
ale również drobnych słabościach, cechujących każdego człowieka.
Prezentację zaszczycili swoją obecnością przede wszystkim czytelnicy biblioteki oraz mieszkańcy Czerwieńska, w tym
także: proboszcz parafii Czerwieńsk ks.
Marek Kidoń, były lokalny duszpasterz
ks. dr Henryk Nowik, przewodniczący
Rady Miejskiej Leszek Jędras, miejscowi
radni: Ewa Wójtowicz oraz Henryk Góralczyk i Wojciech Zawada. Nie brako-

wało też dyrektorów lokalnych placówek
oświatowych w osobach Danuty Tomaszewskiej, Jacka Gębickiego i Marka
Olczyka. Uczestniczył w tym spotkaniu
również nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i naczelnik Oddziałowego Biura Badań
Historycznych IPN w Poznaniu prof. UAM
dr hab. Konrad Białecki, który walnie
przyczynił się do powstania i ostatecznego kształtu książki, czy też współautor
monografii Czerwieńska, z którym piszący
omawiał wybrane aspekty niniejszego
opracowania oraz od niedawna mieszkaniec naszej gminy, pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.
Norwida w Zielonej Górze dr Przemysław
Bartkowiak. Zwieńczeniem tej prezentacji
była interesująca dyskusja, którą autor odbył w kuluarach z jej uczestnikami m. in.
z Krystyną Kluj, Ewą Kościuk, Izabellą
Krawętkowską, Danielem Lambryczakiem oraz Zygmuntem Przybyłą.
Na zakończenie organizatorzy tego
spotkania wyrażają wdzięczność wszystkim osobom za przybycie oraz już dziś
zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy
Czerwieńsk jesienią 2018 r. na przygotowywane, pod auspicjami MGBP i Gimnazjum im. Jana Pawła II, Europejskie
Dni Dziedzictwa.
Daniel Koteluk
MGBP Czerwieńsk
Zdjęcia: Marek Mizera

Szanowni Państwo! Kierownictwo Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Poznaniu, wyraziło zgodę na dodruk książki pt. Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945-1989 w świetle proweniencji państwowej, której obecny
nakład został wyczerpany (kosztującej 20 zł). Jednakże jest to uwarunkowane
od liczby osób zainteresowanych jej zakupem, ponieważ ponowna publikacja
tego opracowania możliwa jest dopiero od 100 egzemplarzy. W tej sytuacji
zainteresowanych nabyciem książki uprzejmie prosi się od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10 do 18 o kontakt osobisty lub telefoniczny (68 321 90
46) z pracownikami Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku.
Jednocześnie wyjaśniamy, że podobnie jak to miało miejsce podczas sprzedaży
pierwszego nakładu, również w wypadku dodruku umowa wydawnicza nie przewiduje żadnych profitów finansowych dla autora Daniela Koteluka, a MGBP
pełni wyłącznie rolę pośredniczącą przy zbieraniu zamówień.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

Wiosenne ożywienie
Tegoroczna zima długo nie chciała dać za wygraną, jednak zegary biologiczne
cykały bez zarzutu – wszyscy czuli nadchodzącą zmianę pór roku.
Choć aura wcale nie była ciepła, to data
21 marca nie dawała wyboru – należało
przywitać wiosnę. Zaczęło się słodko – kosze z cukierkami powędrowały do każdej
z klas. Przerwy obwieszczała muzyka –
oczywiście ciepła i radosna. Kolor zielony
był wszechobecny. Wiosnę – malowano,
rysowano, wyśpiewano, opisano – po
prostu powitano. Pamiętając o ekologii,
zrezygnowaliśmy z topienia Marzanny,
ale miniaturowe papierowe kukiełki podpaliliśmy i utopiliśmy w wiadrze, a na
koniec rozrzuciliśmy lód na cztery strony
świata. Największe atrakcje czekały jednak
po trzeciej lekcji – sportowe powitanie –
godne i modne. Pierwszaki wzięły udział
w wyścigach na wesoło. Najważniejsza
była dobra zabawa, a kolorowe dyplomy
przypieczętowały zwycięstwo każdego
uczestnika. Nieco większymi umiejętnościami musiały wykazać się klasy II – VI,
które wzięły udział w biegu patrolowym.
I tutaj współdziałanie zespołowe i dobry
humor okazały się najważniejsze, a ukończenie biegu dla wszystkich uczestników
stało się swoistym zwycięstwem. Klasy
siódme rozegrały turniej koszykówki,
a ponieważ drużyny były mieszane, to
wygrani byli w każdej z klas. Dzień był
długi i choć na dworze było chłodno, to
powitanie wiosny uznaliśmy za udane.
Skoro nastała nowa pora roku, nastał
też czas rozruszania zastałych przez zimę
mięśni, wyjścia z domu na boiska, rowery
i plenerowe siłownie. W celu uświadomienia jak bardzo przyjemnie jest się poruszać
zorganizowaliśmy TYDZIEŃ SPORTOWYCH PRZERW. Na dobry początek na
korytarzach stanęły tory przeszkód – oka-
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zało się, że większość uczniów pokonała je
z powodzeniem. Kolejne dni rozwijały naszą skoczność i zwinność – przewroty, podskoki, przeskoki, pajacyki – to także potrafili
wykonać wszyscy. Ruch przy muzyce – to
specjalność naszej szkoły – nie zabrakło,
więc i tańca. Okazją do wyciszenia się po
wyczerpujących zajęciach było oglądanie
krótkich filmów, w których prezentowane
były sylwetki słynnych sportowców.
Choć zrobiliśmy naprawdę wiele, to
o wiosennym cieple mogliśmy tylko pomarzyć, ale że wiosna jest już z nami wiemy
z całą pewnością. Właśnie teraz po zimowym uśpieniu i rozleniwieniu nabieramy
energii, chce nam się działać. Jak zwykle
wiosna przynosi ze sobą „worek z konkursami” i jest on naprawdę pokaźny:
• Uczniowie klas I-III wzięli udział
w ogólnopolskim konkursie logicznego
myślenia ZUCH - czekamy na wyniki;

• Po eliminacjach szkolnych odbyła
się kolejna edycja MATEMATYCZNEGO KANGURA – w czerwcu dowiemy
się, kto poradził sobie najlepiej;
• Podczas Gminnego Konkursu Informatycznego uczestnicy zmierzyli się z testem teoretycznym, po którym sprawdzili
swoje umiejętności w praktyce. Najlepszą
w kategorii klas I-III okazała się Magdalena Siwińska, z klas IV-V Szymon Dudek, zaś w kategorii klas VI-VII wygrała
Paulina Lewkowicz-Głodek – wszyscy
reprezentowali Szkołę Podstawową im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku.
• Zuzanna Ignaczak została finalistką etapu rejonowego przedmiotowego
konkursu z języka polskiego, liczymy,
że kolejne zmagania przyniosą równie
dobre rezultaty.
• Nominację do etapu rejonowego
konkursu biblijnego organizowanego
przez stowarzyszenie UBIBLIJNIENI
wywalczyła Anna Zaremba.
• Pierwsze przesłuchania w ramach PRO
ARTE na poziomie gminnym za nami. Do
kolejnego etapu konkursu recytatorskiego
nominacje uzyskali: Zuzanna Paprzycka,
Noemi Kowalska, Agata Stanisławiszyn,
Lidia Węclewicz, Kinga Stec, Aleksander
Pietryka i Rozalia Pukacka. Eliminacje do
Lubuskiego Festiwalu Piosenki zakończyły
się szczęśliwie dla Zuzanny Paprzyckiej,
Patrycji Michalskiej i Małgosi Żmudy,
które wyśpiewały nominację do etapu powiatowego. Wyróżnieniem może poszczycić się Weronika Przybyła.
• Klasa IV c wykonała palmę wielkanocną, która w konkursie organizowanym
przez MGOK zajęła IIe miejsce.
• W szkolnym konkursie piosenki
obcojęzycznej pierwsze trzy miejsca
wyśpiewały kolejno: Lidia Węclewicz,
Paulina Lewkowicz-Głodek i Patrycja
Michalska.
Jak widać wachlarz konkursów był
imponujący – każdy mógł znaleźć coś dla
siebie, wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wraz z nadejściem wiosny zakończyliśmy realizację projekt UNICEFU
- „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać
zimę”. Projekt realizowali uczniowie
klasy I c wraz z wychowawcą i rodzicami.
Zaczęli od kampanii informacyjnej. Na
korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty i informacje na temat Syrii oraz celów
akcji. Następnie wszystkie klasy obejrzały
przejmujące filmy, które ukazały życie
w miejscu ogarniętym wojną. Największe wrażenie zrobiła na wszystkich Saja,

dziewczynka, która doświadczyła tragedii, a jednak z wiarą patrzy w przyszłość.
Do akcji włączyły się dzieci z klasy III c.
Zorganizowały „słodki dzień”, z którego
dochód przekazano koordynatorowi projektu. Do współpracy udało się zachęcić
osoby, które przekazały swoje prace na
aukcję. Każdy, mógł obejrzeć wystawę
prac i zabrać wybraną przez siebie rzecz
zostawiając darowiznę. Dzięki paniom:
Joannie Wojtaszek, Małgorzacie Kluj,
Sławomirze Jankowiak, Marii Raszce,

Bożenie Cisakowskiej, Agnieszce Rynkiewicz-Bani, Katarzynie Chwiałkowskiej oraz panu Romanowi Radzikowi
udało się zebrać 1188 złotych. Wielką rolę
odegrała też pani Małgorzata Jóźwiak,
która z ogromną determinacją zachęcała
do wsparcia akcji. Wszystkim ludziom
o wrażliwym sercu gorąco dziękujemy.
Wiosna ma naprawdę magiczną moc –
daje siły, motywuje do działania, porusza
serca i po prostu cieszy.
Beata Kaszewska

TRZEŹWOŚĆ – WOLNOŚCIĄ
Pod takim hasłem odbył się 07.04.2018 r. kolejny już coroczny uroczysty MITING
OTWARTY GRUPY AA „KWIATOWA”. Uczestniczyło w nim ok. 300-u członków
Ruchu Trzeźwościowego z naszego województwa, a także goście z województwa
zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, wywodzący się z GRUP
AA, ALANON i DDA, a także członkowie ich rodzin.
Uroczystość została poprzedzona
Mszą św. o godz. 17:00 w Kościele pw.
św. Wojciecha, celebrowaną przez duszpasterza AA naszej diecezji Ks. Henryka
Grządko i Ks. Tadeusza z Ełku. Po mszy
rozpoczął się MITING w Gimnazjum
im. Jana Pawła II, któremu patronował
Burmistrz Gminy, Przewodniczący Rady
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uczestnicy dzielili się swoimi radościami i smutkami, a przede wszystkim
wymieniali doświadczenia w osiągnięciu i trwaniu w trzeźwości. Służy to
umacnianiu i rozwojowi grup wsparcia,
a także indywidualnemu radzeniu sobie
i wychodzenia z choroby alkoholowej.

Wypowiedzi w trakcie MITINGU wywoływały pozytywne emocje, wzruszenie
a niektórym uczestnikom i łza w oku się
zakręciła. Cieszy ogromnie liczba uczestników świadcząca, jak ważne i jaką ma
rangę takie spotkanie dla całego Ruchu
Trzeźwościowego.
Uzmysławia także jak bardzo pozytywnie oddziałuje trzeźwiejąca osoba na rodzinę, najbliższych, środowisko zawodowe
i otoczenie. Dumą napawa fakt, że wspólnota trzeźwościowa u nas – w Czerwieńsku
tak prężnie działa. Jest to możliwe dzięki
Grupie AA „Kwiatowa”, która w każdy
wtorek o 18:00 w budynku na stadionie
miejskim jest otwarta na przyjęcie każdego
uzależnionego i pomocy w utrzymaniu

abstynencji. Nie sposób pominąć wkładu,
jaki w tej dziedzinie wnosi działalność
Poradni Terapeutycznej, uruchomionej
przez GKRPA. To tu trzy razy w miesiącu
(drugi czwartek, ostatnią środę i czwartek
w godz. 16:00 – 19:00) magistrowie Gieruszyńscy pomagają, wskazują drogę wyjścia
z alkoholowego marazmu.
To owocne spotkanie zakończyła
zabawa taneczna, udowadniająca jak
wspaniale można się bawić bez kropli
alkoholu. A że było „fajnie” dziękujemy
za przychylność Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektorowi Gimnazjum.
Serdeczne podziękowania należą się
Paniom z Ruchu Trzeźwościowego za
przygotowanie, obsługę i ugoszczenie
uczestników.
Wszystkim życzę „POGODY DUCHA”.
Wojciech Marian

Zapraszamy na odpust parafialny
Odpust parafialny jest jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej parafii, świętem wspólnoty jaką ona tworzy. W naszej parafii Odpust obędzie się w niedzielę, 22
kwietnia. Już dzisiaj serdecznie zachęcamy naszych parafian do uczestnictwa.
Uroczysta Msza Święta, w której
uczestniczyć będzie - biskup zielonogórsko-gorzowski, odbędzie się

o godzinie 12:00 w naszym kościele
parafialnym. Po Mszy zapraszamy
parafian, mieszkańców i wszystkich

gości na Plac przy Ratuszu na festyn
parafialny.
Wśród przewidzianych atrakcji m.
in. występy grup artystycznych z Czerwieńska, domowe wypieki i kuchnia
wojskowa.
Wszystkich naszych parafian zachęcamy do włączenia się w „Kiermasz nietrafionych prezentów” ;-) Fanty można dostarczać do kancelarii parafialnej w czasie
jej otwarcia w środy po wieczornej Mszy
i soboty od 8:00 do 9:00.
Fundusze zebrane podczas odpustowego festynu zostaną przeznaczone
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
naszych parafian.
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Zanim zaatakują nas meszki
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w terminie od 05 kwietnia 2018 roku do 06
kwietnia 2018 roku wykonano opryski do wody na larwalną postać meszki na Kanale
Zimny Potok na odcinku 9 km w obrębie miejscowości Czerwieńsk, Nietków i Laski.
Zastosowany preparat Vecto Bac 12AS działa na larwy meszek i komarów. Usługę wykonał Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Krzysztof Piotrowski z Przylepu.
W dniach 24 – 25 marca 2018 roku
na zlecenie Gminy pani dr Piekarska
przeprowadziła monitoring meszek
w celu oceny stanu populacji Simuliidae
i ustalenia strategii ograniczenia meszek
w bieżącym roku. Monitoring przeprowadzono na wybranych stanowiskach
w wodach płynących tj.: Odra, dolny
odcinek Kanału Gryżynkowego, rów z Jeziora Kościelnego, Gryżynka, kanał Północny – odcinek do Jeziora Jelito, kanał
Południowy – odcinek do Jeziora Cisek
inaczej Lubach, rów Janinka – dopływ do
kanału Głównego, kanał Ołobok, Stara

Odra, Kanał Zimny Potok, dolny odcinek
kanału Kolejowego, niezmodernizowany
fragment kanału Łącza inaczej Złoty Potok, Kanał Młynówka z dopływami, rów
Myszka Gęśnik i kanał Strużyna.
Okres zimowy 20172018 był bardzo
krótki i mroźny. Warunki pogodowe sprawiły, że w bieżącym roku nastąpił późniejszy
rozwój roślinności w toni wodnej, stanowiącej podłoże dla rozwijających się larw
meszek. W okresie badawczym we wszystkich monitorowanych wodach odnotowano
formy wodne meszek, w tym głównie larwy
II i IV stadium rozwojowego. Wysokie za-

gęszczenie larw od 1980 do 21018 osobników na jednostce powierzchni odnotowano
w Zimnym Potoku. Prawie na całej długości
ww. cieku, głęboko w wodzie występowały
larwy i poczwarki. Najliczniej larwy wystąpiły na odcinku od Dobrzęcina do Lasek. Ich
obecność głównie stwierdzono na roślinach
i zanurzonych kamieniach wzmacniających
brzegi cieku. Poczwarki w tym cieku stanowiły około 8,5% form wodnych. Spośród
badanych wód najmniejszą liczbę larw od 4
do 37 osobników na jednostce powierzchni
dna stwierdzono w rowie Myszka Gęśnik
i Złotym Potoku.
W związku z powyższym zaproponowano dokonanie wprowadzenia do wód
Zimnego Potoku larwicydu opartego na
zarodnikach przetrwalnikowych bakterii
Bacillus thuringensis v. israelensis – serotyp H14 i kryształkach białkowych
(δ-endotoksyna) na odcinku cieku od miejscowości Czerwieńsk – Nietków – Laski.
Tomasz Zbieski

O G Ł O S Z E N I A
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czerwieńsk
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia
Położenie
Nr
w ha
nieruchomości
KW
działki
1
2
3
4

ZG1E/00098612/2 759

0,0028

Obręb miasto
Czerwieńsk

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza,
wysokość wadium,
godzina przetarg

5
6
Zbycie na własność w przetargu ustnym ograniczonym
Cena netto 3.000 zł.
dla nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami
wadium 300,00 zł.
działek 758 i 760. Nieruchomość niezabudowana w
godz. 10OO
ewidencji gruntów oznaczona symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane

Termin do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 14 maja 2018 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja
2018 r. w wyżej podanej godzinie w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium w pieniądzu z określeniem numeru działki najpóźniej na 3 dni przed
terminem otwarcia przetargu tj. do dnia 14
maja 2018 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku : PKO BP. SA. I O Zielona
Góra 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861, data
dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium powinno
być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby
środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu

Gminy i Miasta w Czerwieńsku najpóźniej
w dnia 14 maja 2018 r.- pod rygorem uznania
, że warunek wpłaty nie został spełniony.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich, jak również nie
jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań
wobec osób trzecich. Wadium wpłacone przez
uczestnika , który wygra przetarg zaliczy się
na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom
przetargu nastąpi w terminie trzech dni od
dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu
przelewem na podane konto bankowe. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu tylko

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i ust.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) informuje,
że w dniu 30 marca 2018 r. został wywieszony do publicznej
wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem na ogródek przydomowy: na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czer-
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z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej
dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu
zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu www.czerwiensk.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP), oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25.
Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 109
lub pod nr tel. (68) 3278179.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

wieńsku oraz na stronie internetowej urzędu (www.czerwiensk.
pl). Wykaz obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym 0001 Czerwieńsk, oznaczonej numerem działki
764 o powierzchni: 20 m2 przylegającej do działki numer 760
oraz 26 m2 przylegającej do działki numer 758.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku (pok. 109), tel. 68 3278179.
(MM.)

Dni Bezpiecznego Internetu
w szkole w Nietkowie
Dni Bezpiecznego Internetu (DBI) mają na celu propagowanie bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do sieci oraz popularyzowanie tematyki dotyczącej bezpiecznego zachowania w sieci. W Szkole Podstawowej w Nietkowie działania związane
z bezpieczeństwem w Internecie rozłożone były na styczeń i luty 2018 r. Wszystkie
działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem: „Tworzymy
kulturę szacunku w sieci”.
Przeprowadzono szereg działań
w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.
Nauczyciele informatyki przeprowadzili pogadanki z uczniami klas IV
– VII na temat bezpiecznego korzystania
z Internetu oraz przestrzegania praw
autorskich w sieci. Wychowawcy klas
na godzinach wychowawczych omówili
tematykę kultury i szacunku w sieci.
Uczniowie klas 0 - VII uczestniczyli
w przedstawieniu profilaktycznym „Internet to nie wszystko”, którego celem było
zapoznanie dzieci z konsekwencjami zbyt
długiego siedzenia przed komputerem.
Uczniowie wykonali piękne plakaty
do tematu „Bezpieczny Internet”, które
ozdabiały nasze szkolne korytarze. Na
ściennej gazetce, oprócz plakatów, po-

jawiły się wskazówki, jak chronić siebie
i swój komputer przed zagrożeniami
z sieci.
Odbyło się też spotkanie uczniów kl.
V - VII z funkcjonariuszem Komisariatu
II Policji w Zielonej Górze - sierż. szt.
Dominikiem Bodnarem. Jego tematem
było bezpieczeństwo w sieci. Policjant

przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających
w sieci oraz o tym, jak się przed nimi
bronić. Radził, jak postąpić będąc świadkiem cyberprzemocy oraz gdzie szukać
pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji
w sieci. Dzięki przekazanym przez policjanta informacjom uczniowie dowiedzieli się, że nikt nie jest niewidzialny
w sieci – że mogą znaleźć każdego,
a każdy może odnaleźć ich – dzięki tzw.
IP komputera. Spotkanie z policjantem
zakończyła dyskusja. Nasi uczniowie zadawali mnóstwo pytań. Policjant wyraził
uznanie dla naszych uczniów za wiedzę
dotyczącą bezpiecznego korzystania
z Internetu.
Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu
i wielu innym działaniom podejmowanym przez naszą szkołę w tym temacie
uczniowie będą odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć
wielu niebezpieczeństw i ustrzec się wielu
błędów.
Aneta Bazylewicz

Konkurs Mistrz Kaligrafii rozstrzygnięty
Czy kaligrafia jest na czasie? Czy w dobie komputerów i telefonów warto oddawać się pięknemu pisaniu? Odpowiedzią na
to pytanie niech będzie postawa uczniów Szkoły Podstawowej
w Nietkowie, którzy z dużymi emocjami przystąpili do drugiej
edycji konkursu „Mistrz kaligrafii”.
Od listopada do stycznia p. Elżbieta Kozak we współpracy
z p. Cezarym Piątkowskim przeprowadziła kolejne etapy
konkursu, który miał wyłonić wśród uczniów tych, którzy
najlepiej dbają o estetykę pisma. Na podstawie przepięknie
prowadzonych zeszytów przedmiotowych wyłoniono 15
finalistów. Ta grupa przystąpiła do kolejnej rundy, ich zadaniem było przepisanie fragmentu największego dzieła Adama
Mickiewicza - „Pan Tadeusza”. W ten sposób do finałowych
zmagań przeszły: Julia Pietraś kl. VI, Zosia Młoduchowska
kl. IV b, Monika Rzeszutek kl. VII, Sandra Jadczak kl. VII,
Wiktoria Cieślik kl. V, Paulina Zawiska kl. V, Wiktoria
Duboska kl. VI.
Na podium stanęły trzy uczennice: Sandra Jadczak –
I miejsce, Monika Rzeszutek – II, Wiktoria Cieślik – III. Napisały one w mistrzowski sposób fragment prozy. Ich wyczucie
estetyczne i dbałość o detale są godne podziwu. Zwyciężczynie
otrzymały piękne puchary i nagrody.

Mam nadzieję, że konkurs zmobilizuje wszystkich uczniów
do pięknego i kształtnego pisania, a zeszyty będą zachęcały do
czytania. Pismo jest dowodem wykształceni każdego człowieka
i wyznacznikiem rozwoju cywilizacji, dlatego warto pielęgnować sztukę kaligrafii. Gratuluję!
E. Kozak
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Na liceum patrz!
Okiem ucznia, czyli - Szkoła życia
Codziennie metrem podróżuje kilkaset
tysięcy pasażerów. Większość z nich żyje
w ciągłym strachu przed nadchodzącym
niebezpieczeństwem. Terroryzm w Europie rośnie w siłę. Jedynie Polska wydaje
się być wolna od terroru. Jak długo?
(Nie)straszna szkoła…
Czerwieńsk to małe miasteczko
położone w zachodniej części Polski.
Obiektem najczęstszego zainteresowania
ludzi jest niewielkie liceum, znajdujące
się w centrum miasta. Jedno z nielicznych
miejsc, które przygotowuje uczniów do
obrony przed zagrożeniami.
Na początku maja 2017r. zorganizowano w naszej szkole próbę ataku
terrorystycznego - mówi Magdalena S.,
uczennica ostatniej klasy liceum. Według
jej kolegów miało to na celu pokazanie

uczniom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. W tym dniu lekcje prowadzone były jak zawsze. Matematyka, polski... Nagle usłyszeliśmy odgłosy z broni
palnej - wspomina Szymon P. Licealiści
w szyku opuszczają szkołę. Niestety, dla
niektórych jest za późno. Kilkoro maturzystów zostało przechwyconych przez
terrorystów. Słychać alarm świadczący
o zamachu na szkołę. A podobno nie taka
szkoła straszna…
Prawda czy fikcja?
Wszystko brzmi jak scenariusz wyciągnięty z filmu. Napad, broń, ewakuacja. Profesjonalnie. Realistycznie.
Przekonująco. Strasznie. Naprawdę byłam
zdezorientowana! W pierwszej chwili nie
wiedziałam, co się dzieje. Myślałam, że nas
atakują! – mówi uczennica klasy maturalnej. Szkoła mundurowa w Czerwieńsku

to miejsce, w którym takie zajęcia nie są
rzadkością. Gdyby każda polska szkoła
przeprowadzała tego typu działania, nasz
kraj mógłby czuć się bezpieczniejszy. Nikt
nie wie, kiedy nadejdzie nasza kolej.
Europa w tarapatach
Wystarczy rozejrzeć się dookoła.
Sprawa jest poważna. Prawie z każdego
kraju Europy dopływają informacje na
temat zamachów, a wraz z nimi o ofiarach.
Ludzie tracą bliskich. Żyją w strachu.
Często jeżdżę w delegacje, podróżuję
metrem i przebywam w dużych zbiorowiskach ludzi. Za każdym razem, gdy jestem
w większym mieście, czuję niepokój,
boję się. Nigdy nie wiemy, obok kogo się
znajdujemy, idziemy, siedzimy - mówi
Katarzyna S., 38-letnia mieszkanka Krosna Odrzańskiego.
Punkt kulminacyjny
Zagrożenie terrorystyczne jest faktem
i może dotknąć każdego. Bądźmy przygotowani!
Kamila i Dominik

Kowale własnego losu…
Realizujemy projekt Fundacji EFC Edukacja - Inspiracja i poznajemy zawody,
o których już dziś niewiele wiemy.
Zastanawiamy się, czy lutnik jeszcze
ma dziś pracę, a właściwie, czym taka
osoba się zajmuje.
Poszukując odpowiedzi na te pytania, uczniowie klasy IIc czerwieńskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II
wybrali się do Muzeum Etnograficznego w Ochli. Można tam obejrzeć
budynki dawnej kuźni, czy narzędzia,
którymi posługiwali się kowale. Nasze
spotkanie z historią odbyło się w Wielkim Tygodniu, dlatego też mogliśmy
uczestniczyć w warsztatach dotyczących tradycji wielkanocnych oraz zdobieniu pisanek. Zajęcia te wzbudziły
duże zainteresowanie wśród uczniów.
Wszyscy dobrze się bawili. Nasze
spotkanie zakończyliśmy wspólnym
ogniskiem.
Agnieszka Kostrzewa
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Sukces klubu tanecznego „Hit”
Początek wiosny dla zespołu tanecznego HIT był wyjątkowo
pracowity.
Właśnie 24 marca zespół reprezentował Gminę Czerwieńsk na
Polsko - Niemieckim Festiwalu Tańca w Żarach. Młodzi tancerze
już o godz. 8:00 spakowani i pełni pozytywnej, bo wiosennej
energii, wyruszyli autokarem w podróż. Po dotarciu na miejsce
odbyły się próby sytuacyjne parkietu, po czym uczestnicy przygotowywali się do swoich prezentacji.
W imprezie udział wzięło około 100 zespołów z Polski i z Niemiec. Rywalizowały one w różnych kategoriach tanecznych i wiekowych, prezentując wysoki poziom artystyczny poprzez ciekawe
kostiumy, trudne choreografie i wyszukaną muzykę. Imprezę sędziowali wybitni polscy tancerze oraz sędziowie międzynarodowi.
HIT pokazał się z trzema tańcami. Grupa Zozole w kategorii
disco show (4 - 6 lat) zdobyła I miejsce. Kolorowi w kategorii
disco show (7 - 8 lat) wywalczyli również I miejsce. Formacja
Galaxy Girls w kategorii disco show (powyżej 9 lat) zdobyła III

miejsce, co było ogromnym sukcesem dla naszego zespołu. Tancerzy do
festiwalu przygotowały
instruktorki Aleksandra Barska, Malwina
Jasińska oraz Hanna
Paradowska.
To był bardzo emocjonujący dzień! Zmęczeni, ale wytańczeni i zadowoleni z pucharami, statuetkami,
dyplomami i medalami wróciliśmy do Czerwieńska.
Stowarzyszenie Taneczne HIT serdecznie zaprasza już 21
kwietnia 2018 r. na Wiosenny Festiwal Tańca o Puchar Burmistrza
Czerwieńska. Turniej składa się z dwóch części, pierwsza część
rozpoczyna się o godzinie 11:00, a na drugą część zapraszamy na
godzinę 17:00. Oczywiście w Hali Sportowej „Lubuszanka”.
Aleksandra Barska
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Warsztaty wielkanocne
18 marca w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku odbyły się warsztaty wielkanocne. Było to spotkanie w ramach projektu
zatytułowanego „Wielkanocne tradycje,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Programu Operacyjnego BB-PL IN-

TERREG VA 2014-2020. Uczestnicy
projektu - mieszkańcy partnerskich
gmin Czerwieńsk i Drebkau - dzielili
się doświadczeniami w zakresie technik
sporządzania ozdób świątecznych oraz
wymieniali się informacjami na temat
tradycji wielkanocnych po obu stronach

Odry. Pod czujnym okiem instruktorów
plastyki, w wyniku efektywnej pracy
powstały piękne pisanki i ozdoby wielkanocne, tworzące wspaniałą wielkanocną
wystawę. Najlepsze prace nagrodzono.
Dyrektor MGOK
Jolanta Matuszkiewicz

