Duch zalewu

stanął nad brzegiem
czytaj str.: 7

w czerwcu
01.06. – w Gubinie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
04.06. – w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Piotr Iwanus i Wojewoda Władysław Dajczak
podpisali umowę na sfinansowanie zadań realizowanych przez Gminę
Czerwieńsk w ramach Programu „MALUCH+” 2018. W ramach tego
programu w Czerwieńsku powstanie żłobek.
04.06. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone
organizacji w 2018 roku dożynek gminnych. Odbędą się one w dniu
18 sierpnia br. w Będowie. Punktem kulminacyjnym uroczystości ma
być kolejny Turniej Gmin Partnerskich (Czerwieńsk – Drebkau).
06.06. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: Rozpatrzenie
sprawozdania finansowego gminy za 2017 rok; wypracowanie opinii
o sprawozdaniu finansowym Gminy Czerwieńsk za 2017 rok; podjęcie
uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Czerwieńska; sprawy bieżące.
09.06. – nad zalewem w Czerwieńsku odbyła się XX edycja Dnia
Czystej Wody. Organizatorami imprezy byli: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku i Klub Zdecydowanych Optymistów.
11.06. – w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Prezydentem Nowej Soli Wadimem Tyszkiewiczem.
Tematem spotkania był publiczny transport zbiorowy, a dokładnie
sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki w tym zakresie nowosolskiej
podstrefy. Zdaniem Burmistrza Iwanusa, część z tych rozwiązań,
warto przenieść na grunt Zielonogórskiego Związku PowiatowoGminnego, który realizuje te zadania na terenie naszej Gminy.
12.06. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezesem klubu
piłkarskiego „Start Płoty” Wojciechem Kozakiewiczem. Podczas
spotkania dokonano podsumowania działalności Klubu oraz omówiono
wykorzystanie obiektu sportowego w Płotach.
12.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.: wypracowanie
opinii do następujących sprawozdań: z realizacji Strategii Rozwoju
Gminy Czerwieńsk za 2017 r. (zgodnie z zakresem pracy komisji),
z wykonania budżetu i finansowego Gminy Czerwieńsk za 2017 r.;
wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
13.06. – w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze Burmistrz Piotr
Iwanus prowadził rozmowy z Prezydentem Januszem Kubickim.
Głównym tematem spotkania był publiczny transport zbiorowy.
Podczas spotkania Burmistrz Iwanus podjął temat wjazdu taboru
komunikacyjnego, który obsługuje min. Gminę Czerwieńsk, na
teren Zielonej Góry i wykorzystanie przystanków autobusowych
należących do miasta. Rozmawiano również o przebudowie trasy
aglomeracyjnej i możliwości wykorzystania powstającego tam Centrum
Przesiadkowego przez podróżnych z Gminy Czerwieńsk.
14.06. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza
sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk za 2017
rok; informacja nt. realizacji projektów z udziałem środków z UE w roku
2018; wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
15.06. – w Krośnie Odrzańskim Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się
z Burmistrzem Markiem Cebulą. Tematem spotkania było zagospodarowanie otoczenia przystani rzecznych na Odrze. Na to zadanie
burmistrzowie chcieliby pozyskać pieniądze składając wspólny wniosek
do EWT (Europejska Wspólnota Terytorialna).
17.06. – w Filharmonii Zielonogórskiej odbył się uroczysty koncert
z okazji „Dnia Samorządowca”. W koncercie uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
18.06. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem
obrad komisji było min.: ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Czerwieńsk na lata 2011-2018 za 2017 r.; rozpatrzenie sprawozdania
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i ocena wykonania budżetu Gminy za 2017 r.; wypracowanie opinii
do projektów uchwał; sprawy bieżące.
19.06. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
20.06. – w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej
Górze Burmistrz Piotr Iwanus odebrał z rąk Wojewody Lubuskiego
„Złoty Medal za Długoletnią Służbę” przyznany mu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
21.06. – zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku na
żłobek były tematem spotkania Burmistrza Piotra Iwanusa z przedstawicielami firmy BERG. Podczas spotkania omówiono również możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na organizację
i prowadzenie żłobka.
22.06. – we wszystkich szkołach na terenie Gminy Czerwieńsk odbyły
się uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego.
26.06. – w Laskach odbyło się zebranie wiejskie.
26.06. - w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zarządu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Podczas posiedzenia
omówiono długości tras i koszty związane z organizacją publicznego
transportu zbiorowego.
27.06. – odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskie w Czerwieńsku.
Podczas sesji Radni min.: ocenili realizację Strategii Rozwoju Gminy
Czerwieńsk na lata 2011-2018 ze szczególnym uwzględnieniem zadań
przyjętych na rok 2017 oraz rozpatrzyli sprawozdania oraz dokonali oceny wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. Podjęli również następujące
uchwały: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok; w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska; w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018; uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2023; w sprawie
przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze; w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk; w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz
najemców w trybie bezprzetargowym; w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Czerwieńsk; w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będów
w Gminie Czerwieńsk na lata 2019-2023; w sprawie stwierdzenia, że zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk; w sprawie
nadania nazwy boiska sportowego we wsi Płoty (boisko ma zostać
nazwane imieniem Aleksandra Motykiewicza – sic!).
28.06. – w czerwieńskim ratuszu odbyło się spotkanie organizacyjne
poświęcone przyszłorocznej Spartakiadzie Rot(h)enburgów. Zostanie ona zorganizowana w Czerwieńsku, prawdopodobnie w dniach
21-23 czerwca 2019 r.
29.06. – w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku odbył
się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii i Stanisława
Wróblewskich w Nietkowie. Komisja konkursowa wybrała na to
stanowisko Beatę Kłos-Wygas, która będzie pełniła funkcję dyrektora
przez kolejnych 5 lat.
Wydawca miesięcznika:
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Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
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skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 12.07.2018 r., do druku przekazano 13.07.2018 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie burmistrzu
dawno już nie zapytałem Pana: „Co słychać?”, bo te dwa miesiące przed wakacjami to istna lawina wydarzeń i musiałem
im ustąpić miejsca na łamach, ale co się
odwlecze…. Co więc w tym czasie zaprzątało szczególnie Pańską uwagę?
Piotr Iwanus: Przede wszystkim
zakończenie realizacji czterech ważnych
zadań, które moim zdaniem przysporzą
mieszkańcom wiele satysfakcji. Myślę tu
przede wszystkim o stworzeniu Gminnego
Centrum Rehabilitacji, które powstało na
miejscu dawnej kotłowni osiedlowej przy
ul. Zielonogórskiej. Dzięki dotacji ROPS
(350 tys. zł), a także środkom uzyskanym
od sponsorów (160 tys. zł) na wyposażenie obiektu, mogę powiedzieć, że od
1 września Centrum rozpocznie działalność
w nowoczesnym obiekcie. Jeśli budżet
gminy pozwoli, to jeszcze jesienią zostanie
zwiększona również obsada rehabilitantów,
jeśli natomiast tych środków zabraknie, to
pieniądze na ten cel zostaną zaplanowane
w nowym budżecie na 2019 r. W zwolnionym obiekcie przy Małoszkolnej zaproponujemy dzierżawę podmiotowi gospodarczemu, który zechce podjąć się prowadzenia
tych usług na zasadach komercyjnych.
W ten sposób oferta w zakresie rehabilitacji
zostanie znacznie poszerzona.
Drugie z zakończonych w czerwcu
zadań to termomodernizacja 11 obiektów
użyteczności publicznej w miejscowościach
naszej gminy. To zadanie przysporzy budżetowi samorządu znacznych oszczędności,
wynikających z zastosowania odnawialnych
źródeł energii – szczególnie instalacji fotowoltaicznych. Dodatkową korzyścią będzie
również ochrona naturalnego środowiska,
na której tak bardzo nam zależy.
Cieszy mnie również końcowy etap
budowy ścieżki rowerowej od granicy
gminy z Przylepem w kierunku Nietkowa.
Trwają jeszcze ostatnie odbiory techniczne,
znakowanie ścieżki, budowa bezpiecznych
połączeń z drogą krajową, oświetlenie
itp. Ta inwestycja ułatwi rozwój turystyki, zwłaszcza, że przygotowaliśmy trzy
następne wnioski, pozwalające na jej
kontynuowanie i rozszerzanie. Pierwszy
z nich (na kwotę 160 tys zł) dotyczy za-

gospodarowania terenów wokół akwenu
w Czerwieńsku. Powstaną tam m.in. dwie
altany piknikowe, platforma widokowa,
szachy do gry w plenerze, a także miejsce
na stacjonarny grill i stoły do gry w pingponga. Drugi z tych wniosków dotyczy
rozbudowy istniejących placów zabaw
i plenerowych siłowni. Trzeci natomiast
to drugi etap budowy ścieżki rowerowej od
skrzyżowania z drogą 279 wzdłuż zbiornika retencyjnego w Leśniowie w kierunku
Nietkowa. Realizacja tych zamierzeń konsekwentnie buduje naszą strategię rozwoju
gminy nie tylko przyjaznej środowisku, ale
także atrakcyjnej turystycznie.

wszelkich modernizacji musimy pamiętać
o racjonalnym korzystaniu z jej zasobów.
W lipcu też rozstrzygnęliśmy przetarg
na budowę nawierzchni polbrukowej na
ulicy Jagodowej w Czerwieńsku. Zadanie
ma być zakończone do 30 listopada. Do
15 października ma powstać ścieżka w Leśniowie Wielkim od osiedla domków do
miejscowości.

A.S.: Czy lipiec w inwestycjach zapowiada się równie pracowicie?

P.I.: Niestety wykonawca popełnił błąd
w przygotowaniu kanalizacji deszczowej. Złe zabezpieczenie szczelności przy
studzienkach spowodowało gromadzenie
się wody i w konsekwencji podmywanie
nawierzchni, co spowodowało z kolei zarwanie asfaltu. Oczywiście tę usterkę w ramach gwarancji wykonawca będzie musiał
usunąć. Wiąże się to z odkopaniem całości,
naprawą i ponownym utwardzeniem. To
spory koszt dla firmy, ale jest to niezależne
od gminy.

P.I.: Lato dla inwestycji to najlepsza
pora na działanie. Do końca tego miesiąca
ma się zakończyć realizacja kolejnego etapu uporządkowania gospodarki ściekowej
w prawobrzeżnej części gminy. W Nietkowicach i Bródkach kończy się budowa sieci
i już niebawem będą mogli mieszkańcy
składać wnioski o przyłączenie się do
systemu. Gorzej niestety wygląda sprawa
z oczyszczalnią ścieków w Bródkach, której realizacji podjęła się gmina, ponieważ
przedłużają się uzgodnienia z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie
WLKP w sprawie raportu oddziaływania tej
inwestycji na środowisko. To przedłuża cały
proces, ale trzeba ten etap przejść. Na razie
ścieki z przepompowni ze zbiornika bezodpływowego zabierane są beczkowozami do
oczyszczalni ścieków w Sulechowie.
Dla mieszkańców Płot i Zagórza mam
natomiast dobrą wiadomość w sprawie
modernizacji stacji uzdatniania wody.
Do końca lipca powinny skończyć się
problemy z ciśnieniem w sieci wodociągowej. Dodatkowe pompy zasilać będą
zbiornik (150 m3), który pozwoli zebrać
wystarczającą rezerwę wody, by zapewnić
odpowiednie ciśnienie. Przy okazji jednak
prosimy mieszkańców zwłaszcza w okresie
suchych dni lata, aby do celów gospodarczych wykorzystywać tę wodę racjonalnie.
Najważniejsze jest bowiem zapewnienie
wody dla celów życiowych. Bilans wody
w Polsce nie wygląda najlepiej, więc mimo

A.S.: Panie burmistrzu, skoro o drogach wewnętrznych – to coś nie bardzo
udała się ta na osiedlu przy Zielonogórskiej
i zamiast asfaltowej ścieżki powstała wielka
wyrwa. Niezła kucha…

A.S.: Panie burmistrzu to jeszcze na
koniec, proszę powiedzieć jak wygląda stan
realizacji dwóch zapowiadanych i społecznie ważnych projektów, jak uruchomienie
żłobka oraz świetlicy dla seniorów?
P.I.: W sprawie adaptacji pomieszczeń
na żłobek, rozstrzygnięty został przetarg
na adaptację i prace już trwają. Złożyliśmy
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na
środki z programu Maluch+ na funkcjonowanie tej placówki. Jeśli nie otrzymamy
tych środków, to gmina nie będzie organem
prowadzącym, a przekaże prowadzenie
placówki podmiotowi zewnętrznemu. Jeśli
chodzi o drugi projekt, to trwa przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej,
po czym zostanie ogłoszony przetarg na
wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń
po LO. Oczywiście o postępach będziemy
informować.
A.S. Dziękuję za rozmowę i do kolejnego spotkania na łamach.
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Nagrody Burmistrza
Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowań i nagrodzenia najzdolniejszych uczniów.
Wyróżniających się w konkursach
przedmiotowych, artystycznych, sportowych a jednocześnie osiągających wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Za rok
szkolny 2017 – 2018 Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus nagrodził czterdziestu
jeden uczniów i przedszkolaków:
• Przedszkole w Czerwieńsku: Lusi Okafor, Wojciech Lebioda, Hubert Gałka.
• Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim: Kalina
Jasińska, Hanna Lisowska, Laura Nóżka, Agata Woźniak.
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Nietkowicach: Karolina Kogut, Paweł
Palacz, Ada Enkot, Gracjan Andrzejewski.
• Szkoła Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie: Zofia
Młoduchowska, Dawid Popenda, Elżbieta Pieńkosz, Aleksandra Brzezińska,
Justyna Wilczak.
• Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Czerwieńsku: Zuzanna
Ignaczak, Rozalia Pukacka, Kinga
Stec, Paulina Lewkowicz – Głodek,
Patrycja Michalska, Weronika Przybyła, Wiktoria Bryczkowska, Michał
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Rutkowski, Lidia Węclewicz, Małgorzata Żmuda.
• Zespół Edukacyjny w Płotach: Kacper
Tarczyło, Bruno Zacharasz.
• Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku: Eliasz Marchut, Szymon
Rutkowski, Marcel Janicki, Barbara
Wojtaszek, Julianna Grysiewicz.
• Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Roweckiego Grota w Czerwieńsku:
Kamila Raźniewska, Jakub Matuszewski, Paulina Dąbrowska, Kamil
Kasprzycki, Natalia Sidorenko, Karolina Aulich, Arkadiusz Korczyński,
Oliwia Kula.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom oraz
rodzicom. A w sensie materialnym –
tegoroczną nagrodą był zorganizowany
przez CUW wyjazd luksusowym autokarem na wycieczkę do stolicy naszego
najbliższego zachodniego sąsiada. I tak
8 czerwca uczniowie naszej Gminy mogli zwiedzić najciekawsze, historycznie
najważniejsze miejsca w Berlinie. Młodzież zwiedziła Plac Aleksandra, wyspę
muzeów, Bramę Brandenburską gdzie
nastąpiło oficjalne wręczenie Nagrody
Burmistrza, Plac Poczdamski, Reichstag
i budynki rządowe a następnie kościół
Pamięci Cesarza Wilhelma.
Dariusz Grześkowiak

Powitanie lata
Tego dnia każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Na festyn przybyli nasi zaprzyjaźnieni goście z Niemiec – Gmina
Drebkau. Były mistrzowskie pokazy
karateków z naszej szkoły i klubu
karate Pani Anety Żuk, występy ar-

doczepianie i wplatanie kolorowych
warkoczyków. Na boisku na dzieci czekały gry i zabawy sportowe oraz zumba
dla dzieci. Nasi Strażacy udostępnili dla
dzieci wóz – każdy mógł choć na chwilę
zostać strażakiem.

Dla uczestników festynu atrakcją był
pieczony dzik ufundowany przez Koło
Łowieckie „Bór” z Zielonej Góry - bardzo
dziękujemy.
Podczas zabawy odbył się konkurs
tańca, a zwycięscy otrzymali nagrody od
sponsora Pani Angeliki Banach – Salon
Urody Beauty Flo w Zielonej Górze
Wieczorem rozpoczęła się zabawa
taneczna przy znanej i lubianej muzyce.
Każdy, mały czy duży dobrze bawił się
na rodzinnym festynie w Leśniowie Wielkim. Do zobaczenia za rok.
Za uświetnienie naszego festynu
bardzo dziękujemy Pani Patrycji Frączak, która prowadziła całą imprezę
i czuwała nad organizacją. Pani Patrycji
Wójcik, Pani Natalii Orłowskiej, Pani
Teresie Wójcik, Pani Anecie Żuk, Pani

tystyczne uczniów, pokazy taneczne,
loteria fantowa z głównymi nagrodami.
Najmłodsi bawili się na dmuchanym
zamku, zjeżdżalni, tworzyły balonowe
postacie, malowali twarze, dziewczynki upiększały swoje fryzury poprzez

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
zadbały o nasze podniebienia i przygotowały różne smakołyki. Wszystko było
pyszne. Uczestnicy projektu „Lepsze jutro” częstowali wspólnie przygotowanym
na zajęciach bigosem.

Agnieszce Jurgielaniec, Pani Ewelinie
Najdek, Pani Monice Szkolniak, Pani
Iwonie Kowalczyk oraz Panu Pawłowi
Błaszczakowi – za organizację atrakcji
i zabaw dla dzieci.
M. Stolińska

w Leśniowie Wielkim
Dnia 16 czerwca na boisku sportowym w Leśniowie Wielkim odbył festyn rodzinny
„Powitanie Lata”, który zorganizowali Sołtys, Rada Sołecka, Szkoła Podstawowa,
Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP Z Leśniowa Wielkiego.

nr 312 • 07.2018

U NAS

5

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki

PODSUMOWALIŚMY ROK
„Pomóżmy dzieciom,
by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”.
			
Janusz Korczak

Przytoczone słowa naszego patrona przyświecają pedagogom każdego dnia roku szkolnego. I choć różne targają nami emocje, choć niekiedy nasze oblicze jest zatrwożone,
to każdy dzień pobytu w szkole prowadzi nas przez kolejne szczeble edukacji.
Dla jednych jest to wędrówka łatwa
i przyjemna – pełna radości i zaszczytów.
Dla innych to droga pełna wybojów i potknięć. Ważne, aby na tej drodze stanął ktoś,
kto pocieszy, pomoże, czasem potrząśnie
i obudzi, czasem ustrzeże przed upadkiem
w przepaść. Koniec roku szkolnego skłania
nas do refleksji, zastanawiamy się jaki był
ten miniony czas, jaką drogę przebyliśmy
i czy ta dziesięciomiesięczna wędrówka
była wartościowa.
Spróbujmy, więc podsumować miniony już rok szkolny 2017/2018.
Z pewnością był jednym z najszybciej
upływających, mijających niepostrzeżenie, co jest dowodem na to, że obfitował
w ogrom wydarzeń i zadań, z którymi
wszyscy musieliśmy się zmierzyć. Dostarczył nam mnóstwo radości, zadowolenia i powodów do dumy, gdy nasi
uczniowie startowali w różnego rodzaju
konkursach, olimpiadach, przeglądach
czy zawodach. Przysporzył trosk, gdy
niektórym, mimo włożonego wysiłku
i zaangażowania nie udało się zdobyć
wyznaczonych wcześniej celów.
Wyjątkowe i tak długo wyczekiwane
były dla nas pierwsze dni lutego, kiedy
oddawaliśmy do użytku nową salę gimna-
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styczną i nowoczesne pracownie przedmiotowe oraz świetlicę. Zaczął się wówczas dla
naszej szkoły nowy rozdział, który przeniósł
nas do innej epoki, a pracę uczynił bardziej
efektywną i nowoczesną.
Dziś z całą pewnością możemy stwierdzić, że włożona przez całą społeczność
szkolną praca, sumienność i wytrwałość
w dążeniu do celu, przyniosły wymierne,
pozytywne efekty. Dla niektórych wspomnianymi efektami były oceny – dobre, bardzo dobre czy celujące, dla innych sukcesy
w konkursach i olimpiadach, dla wszystkich
zdobycie wiedzy i kolejnych umiejętności.
Jesteśmy przekonani, że nie ma pośród
naszych uczniów nikogo, kto w trakcie
mijającego roku szkolnego nie osiągnąłby
czegoś wartościowego, nie poszerzył swoich horyzontów. Nawet ci nieliczni, których
oceny nie są w pełni satysfakcjonujące, mieli okazję osiągnąć sukces w innej, wybranej
przez siebie dziedzinie.
Jak zwykle, wielkim powodem do
dumy są dla nas sukcesy uczniów, które
osiągali w różnego rodzaju konkursach
przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. Z powodzeniem sięgali oni po laury na wszystkich
szczeblach tej rywalizacji. Nie sposób
przytoczyć wszystkie osiągnięcia, ale

przypomnijmy te najważniejsze, które sławiły nie tylko naszą szkołę, ale gminę:
• Zuzanna Ignaczak – została Laureatką
finału Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla Szkół
Podstawowych.
• Pukacka Rozalia - Laureatką Wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE.
• Melania Piotrowicz, Maja Śliwińska,
Maja Gałat, Natalia Żurek – zostały
Laureatkami Ogólnopolskiego Konkurs
Logicznego Myślenia ZUCH.
• Noemi Kowalska – to Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
PRO ARTE.
• Patrycja Michalska – została Finalistką
Wojewódzkiego Przeglądu Lubuskiego
Festiwalu Piosenki.
• Lidia Węclewicz – to Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Pro Arte.
• Alan Rafa – zajął I miejsce w konkursie
dla szkół podstawowych Województwa Lubuskiego pt. „Droga do niepodległości”.
• Małgorzata Żmuda – została Finalistką
Wojewódzkiego Lubuskiego Festiwalu
Piosenki PRO ARTE.
• Janina Frąckowiak, Aleksander
Pietryka - Laureaci konkursu Mistrz
Pięknego Czytania.
• Maja Kozłowska - Laureatka Konkursu
przedmiotowego z języka angielskiego na
szczeblu powiatowym.
• Weronika Przybyła - laureatka przeglądu
chórów Zielona Nutka w Zielonej Górze.
• Małgorzata Żmuda – zajęła I miejsce
w III zielonogórskim Przeglądzie Chórów
Dziecięcych i Młodzieżowych.
Zespół redakcyjny szkolnej gazetki
„Miotła”– otrzymał wyróżnienie w XIII
Konkursie na Najlepszą Gazetkę Szkolną
Województwa Lubuskiego.
• Paprzycka Zuzanna, Kinga Stec – to

DUCH ZALEWU

Kiedy nagle się pojawił - wywołał zdziwienie, ciekawość a nawet zachwyt. Wielki,
blisko 10 tonowy głaz stoi na najwyższym wzniesieniu, z którego roztacza się
wspaniały widok na cały czerwieński zalew.
Właśnie mija rok, jak razem
z Lubkiem Rotko rozpoczęliśmy przygotowania do XX edycji Dnia Czystej
Wody. Zastanawialiśmy się długo, jak
uczcić tę ważną dla nas rocznicę. To
już 20 lat, jak rozpoczęliśmy mozolny
proces budowania wrażliwości ekologicznej naszych mieszkańców, zwracania
uwagi na potrzebę ochrony środowiska
przyrodniczego, walki o czystość wód
i powietrza, popularyzacji nowoczesnych
sposobów wytwarzania energii, racjonalnego gospodarowania surowcami
naturalnymi, segregowania odpadów,
sadzenia drzew czy wreszcie tworzenia

planów i wizji rozwoju naszego najbliższego otoczenia.
Niemal każdy, kto w tym okresie
chodził do szkoły podstawowej czy
gimnazjum brał udział w Dniu Czystej
Wody. To już jedno pokolenie młodych
ludzi, którzy dziś już inaczej patrzą na
ekologię i problemy przez nas wówczas
sygnalizowane.
To podczas jednego z sympozjów popularnonaukowych, które rok rocznie organizujemy z okazji Dnia Czystej Wody,
zrodził się pomysł odtworzenia czerwieńskiego zalewu – dziś ulubionego miejsca
wszystkich mieszkańców, a za razem
miejsca organizacji naszych festynów.
Zalew jest, więc namacalnym dowodem
naszej działalności i spełnieniem marzeń
o życiu w sąsiedztwie czystej wody.
Tak zrodził się w naszych głowach
pomysł, aby właśnie nad zalewem ustawić
głaz – materialny symbol Dnia Czystej
Wody i dowód wdzięczności, dla tych
wszystkich, którzy na przestrzeni minionych lat organizowali i brali czynny udział
w naszej imprezie.
Głaz został znaleziony na terenie naszej gminy, waży 9400 kg, został ustawiony nad zalewem w dniu 21 maja 2018 r.,
ofiarowało go nam Koło Łowieckie „Je-

Laureatki Gminnego Konkursu Recytatorskiego Pro Arte.

koszykówka chłopcy,
• VI miejsce w Halowych Ogólnopolskich
Mistrzostwach LA w ramach programu
„Lekkoatletyka dla Każdego”.
Wyniki tegorocznej klasyfikacji mogą
napawać optymizmem. 10-ro uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych Nagrodą
Burmistrza, zaś aż 49 otrzymało Nagrodę
Dyrektora Szkoły. Dyplomy za wysokie
wyniki w nauce odebrało 41 uczniów
z klas edukacji wczesnoszkolnej, a 71
uczniów z klas IV-VII spełniło wymagania
i uzyskało świadectwa z wyróżnieniem.
Podsumowując całoroczny trud, nie
sposób nie wspomnieć o rodzicach, którzy
jak zwykle zdali egzamin na szóstkę. Każdy pomagał jak mógł, aby nasza szkolna
gromada spełniała swoje marzenie i sięgała po najwyższe laury. Wielkie ukłony
kierujemy w stronę Rady Rodziców, której pracami kierowała w minionym roku
Pni Katarzyna Seweryn-Przymuszała,
za wsparcie naszych działań w procesie

Miniony rok obfitował również w sukcesy sportowe, które szkoła uzyskiwała
w rywalizacji zespołowej i tak:
W rozgrywkach odbywających się
w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży zajęliśmy:
• III m. w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce dziewcząt,
• III m. w Mistrzostwach Powiatu w piłce
ręcznej dziewcząt,
• IV m. w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce chłopców.
Zajęliśmy również:
• I miejsce w mistrzostwach powiatu
„5-tek piłkarskich chłopców”,
• III miejsce w półfinale wojewódzkim
„5-tek piłkarskich chłopców”,
• IV miejsce w mistrzostwach powiatu –
piłka ręczna chłopcy,
• IV miejsce w mistrzostwach powiatu –

leń” Czerwieńsk, symboliczne odsłonięcie głazu miało miejsce 9 czerwca 2018 r.
podczas XX edycji Dnia Czystej Wody.
Nosi nazwę „DUCH ZALEWU” - tak
nazwały go dzieci.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy pomogli nam znaleźć, wydobyć, przewieźć i ustawić ten
kamień, a w szczególności: Bazylemu
Hojsakowi, Krzysztofowi Goławskiemu, Zbigniewowi Nowackiemu, Tomaszowi Frąckowiakowi, Henrykowi
Olizarowiczowi, Wiesławowi Gryniowi
i Wojciechowi Barskiemu.
Jacek Gębicki
edukacyjnym, za życzliwość i wyrozumiałość.
Tradycją naszej szkoły jest uhonorowanie tytułem „Przyjaciela Szkoły” osób
lub instytucji, które w szczególny i ofiarny
sposób wspierają szkołę w jej codziennych
zadaniach. W tym roku ten zaszczytny tytuł
przyznaliśmy: Panu Lubomirowi Rotko –
dziękujemy za wielkie i piękne serce!
Jak zatem wypadł kolejny rok naszej
pracy? Z nieukrywaną dumą i pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć – to
był naprawdę trudny, ale udany czas, nie
zmarnowaliśmy go, a na drogę, którą pokonaliśmy możemy spoglądać z satysfakcją.
Uczniom, rodzicom i kadrze życzymy,
aby wakacje dały wszystkim dużo radości,
pomogły zregenerować siły i pozwoliły
z ochotą i zapałem spotkać się za dwa
miesiące.
Do zobaczenie po wakacjach!
Beata Kaszewska, Jacek Gębicki
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Mistrz Ortografii 2018
W Szkole Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie odbył
się XVI Gminny Konkurs Ortograficzny dla szkół z naszej gminy pod hasłem „Mistrz
Ortografii” i „Mały Mistrz Ortografii”. 6 czerwca 2018r. do Nietkowa przybyli najlepsi uczniowie z SP w Czerwieńsku, SP w Leśniowie Wielkim oraz NSP w Płotach.
Organizatorkami były nauczycielki p. Elżbieta Kozak oraz p. Iwona Smorąg.
W pierwszym etapie uczestnicy pisali
dyktando i rozwiązywali test ortograficzny. W ten sposób został wyłoniony
Mały Mistrz Ortografii, którym została
Sara Follert z kl. III SP w Nietkowie,
II miejsce zajęła Magdalena Siwińska
z SP w Czerwieńsku, III miejsce zajął
Szymon Młoduchowski z kl. III SP
w Nietkowie. Wśród starszych uczniów
tytuł Mistrza Ortografii i piękny puchar

otrzymała Julia Pietraś z kl. VI SP
w Nietkowie. Wicemistrzynią została
Wiktoria Cieślik z kl. V SP w Nietkowie, a trzecie miejsce zajęła Paulina
Lewkowicz-Głodek ze SP w Czerwieńsku.
Następnie uczestnicy zmagali się
w konkursie drużynowym, walcząc
o przechodni Puchar Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Nietkowie. Zespoły

wykazywały się znajomością zasad
ortograficznych oraz znajomością pisowni trudnych wyrazów. Najlepszym
okazał się zespół klasy III SP w Nietkowie oraz drużyna klas IV – VI z SP
w Czerwieńsku. Drugie miejsce wśród
starszych klas zajęła SP w Nietkowie
a trzecie NSP w Płotach. Wśród klas III
na drugim miejscu uplasowała się SP
w Czerwieńsku.
Gminny konkurs przebiegł w miłej
i przyjaznej atmosferze. Organizatorki
mogły liczyć na pomoc nauczycielek
z goszczących szkół przy sprawdzaniu
prac, za co serdecznie dziękujemy. Gratulujemy uczestnikom ogromnych umiejętności, a ich nauczycielom wspaniałego
przygotowania dzieci. Zapraszamy za
rok!
E. Kozak

Kangur matematyczny 2018
Koniec roku szkolnego to czas rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu „Kangur
matematyczny”. Jest on adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Jego
głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Tegoroczna edycja (15 marca 2018 r.)
była dwudziestą szóstą w rejonie
zielonogórskim (dwudziestą siódmą
w Polsce). To impreza międzynarodowa
- wzięło w niej udział siedem milinów
uczniów z 59 krajów ze wszystkich
kontynentów. Wśród nich było 380
tysięcy polskich uczestników. W rejonie zielonogórskim (koordynowanym
przez tutejszy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli) z zadaniami zmagało się
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7372 uczestników ze 165 szkół.
Konkurs narodził się w latach osiemdziesiątych w Australii. W 1990 r. po raz
pierwszy został zorganizowany w Europie – we Francji i to właśnie tam wybiera
się zestawy zadań spośród propozycji
przesłanych przez organizatorów krajowych. Bowiem w tym samym dniu, na
całym świecie, uczestnicy zmagają się
z tymi samymi zadaniami, oczywiście na
odpowiednich poziomach wiekowych.

Konkurs ma bowiem za główne zadanie
popularyzowanie matematyki wśród
uczniów różnego typu szkół.
W gronie uczestników tej najbardziej
masowej imprezy matematycznej na
świecie znaleźli się również uczniowie
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku.
Miło poinformować, że wyróżniające
wyniki uzyskało pięcioro „kangurków”:
Sylwia Łęczycka (3a), Emilia Dylewska
(3a), Agata Dłubała (4b), Szymon Dudek (4d) i Oliwia Krzyniak (6b).
Serdecznie gratuluję uczniom i ich
nauczycielom osiągniętych wyników.
A od września ruszą przygotowania do
kolejnej edycji tego konkursu...
Dorota Grześkowiak

Piknik pod chmurką
Grupa projektowa „Równać szanse” młodzieży ze szkoły podstawowej w Nietkowie i gimnazjum w Czerwieńsku, która
realizuje projekt „Co nam w duszy gra” w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie ma za sobą kolejny, bardzo udany
etap projektu.
W czerwcu zakończyliśmy wszystkie
prace związane z opracowaniem i wykonaniem edukacyjno-historycznej ścieżki
w Nietkowie, która składa się ze szlaku
11 tablic, usytuowanych w różnych
miejscach naszej miejscowości. Młodzi
ludzie,z dużym poparciem dla całej
inicjatywy p. Burmistrza Piotra Iwanusa, skrupulatnie zebrali stare zdjęcia,
pocztówki i informacje aby utworzyć
ten historyczną i bardzo ciekawą trasę .
Można się wiele dowiedzieć o historii
Nietkowa, obejrzeć miejsca,których
już nie ma lub zmieniły swój wygląd.
Otwarcie ścieżki edukacyjno-historycznej nastąpiło poprzez grę terenową,
którą przygotowali uczestnicy projektu,
a uczestniczyli w niej nasi uczniowie
i przedszkolaki. Dzieci musiały odnaleźć wszystkie tablice i odpowiedzieć
na wiele pytań dotyczących historii
Nietkowa. Było to niezwykle aktywne
i edukacyjne przedsięwzięcie, niektórzy
musieli się nieźle nagłowić aby znaleźć
odpowiedzi na pytania. Przy pięknej
pogodzie odkrywcy historii nietkowskiej
dowiedzieli się wielu cennych informacji
o lokalnej historii i ludziach, którzy ją
tworzyli. Niektórzy ze zdumieniem zdali
sobie sprawę, że historia nie zaczęła się
wczoraj.
Po południu odbył się w naszym parku
„Piknik pod chmurką” serwowano kiełbaski i lody a na scenie wystąpili najlepsi
wokaliści i tancerze miejscowej szkoły.
Edukacja w terenie, barwne występy
i piękna pogoda uczyniły nasz piknik
znakomitym przedsięwzięciem .
„Piknik pod chmurką” to już przedsmak wakacji i zapowiedź zasłużonego
odpoczynku dla uczniów, szczególnie
tych, którzy pracowicie spędzili rok
szkolny. Wielkie podziękowania dla grupy projektowej „Równać szanse”, która
uwieczniła naszą lokalną historię. Historyczne plansze z pewnością staną się nie
tylko dużą atrakcją dla przyjeżdżających
turystów ale i ciekawymi miejscami dla
samych mieszkańców. Zapraszamy do
Nietkowa.
Beata K. W.
koordynator projektu.
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Porozmawiajmy o starości…
Czym ona jest? Czy pogodną i uśmiechniętą jesienią życia, w której wszystko
zdarzyć się może, czy też lękliwym oczekiwaniem na śmierć w społeczeństwie
kultywującym młodość, dobrobyt i siłę?
Oto są pytania, przed którymi stanie
każdy z nas, a kiedy to nastąpi jest jedynie kwestią czasu… Temat niezwykle
delikatny i trudny, ale przecież starość
i w konsekwencji śmierć, jest nieuniknioną częścią kończącego się każdego
życia. Powinniśmy mieć jednak świadomość, że jaka ta starość będzie, w dużej
mierze zależy także od nas samych.
Starość przynosi wiele problemów, wynikających głównie z procesów zachodzących w organizmie człowieka, który
już nie pracuje zawodowo i niekoniecznie znajduje się w centrum zainteresowania rodziny. Granice starości są bardzo
płynne, a przebiegający etapami sam proces starzenia
się uzależniony jest w dużej
mierze od dotychczasowego
sposobu i warunków życia.
Inaczej przebiega u mężczyzn, a inaczej u kobiet,
inaczej na wsi, a inaczej
w mieście. Niebagatelne
znaczenie mają również wykształcenie i dotychczasowe
zainteresowania pozazawodowe. Rozwój medycyny,
wzrost stopy życiowej, postępujące zmiany społeczne
i ekonomiczne, zdecydowanie przyczyniają się do znacznego wydłużenia ludzkiego życia i szybkiego
wzrostu ilości osób w podeszłym wieku
(głównie kobiet), w przeciwieństwie do
liczby osób nowo narodzonych. Zjawisko to obserwujemy przede wszystkim
w krajach o wysokim stopniu rozwoju
cywilizacyjnego. We wczesnym etapie
starości następują widoczne zmiany
w wyglądzie zewnętrznym, chociażby
takie jak siwe włosy i zmarszczki, z czasem zaczynają się problemy z funkcjonowaniem zmysłów najczęściej takich
jak wzroku i słuchu. Z czasem pojawiają się kolejne kłopoty zdrowotne które
często prowadzą do bardzo uciążliwej
niepełnosprawności. Do problemów
zdrowotnych często dochodzą złe warunki finansowe osób starszych które ograniczają możliwość ich leczenia, regularnego odżywianie się czy zakupu leków.
Na dodatek w obliczu bardzo niskich rent
i emerytur, ludzi w podeszłym wieku
często nie stać na prywatną opiekę lekar-
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ską. Nie są to jednak jedyne zagrożenia
z którymi muszą borykać się osoby starsze. Boją się one nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia
i nietolerancji. Po zakończeniu życia
zawodowego bardzo często tracą one
autorytet w swoim środowisku, a nagły
nadmiar wolnego czasu może okazać się
dla nich bardzo trudny do zagospodarowania. Skutkuje to na ogół ograniczeniem ich aktywności i zamykaniem się
w sobie, co z kolei prowadzi do izolacji
społecznej. Właśnie jednym z największych problemów ludzi starszych jest
izolacja i samotność. Często człowiek

starszy znajduje się w niekorzystnej sytuacji nawet we własnej rodzinie, ponieważ w toku licznych i szybkich przemian
przeobrażeniu uległ także jej model.
Zniknęły dwu czy trzypokoleniowe rodziny, w których osoby starsze mogły
liczyć na opiekę i zainteresowanie,
a przecież w tych wielopokoleniowych
rodzinach na zasadzie wzajemności mogły być one również bardzo użyteczne
i przydatne. Rodzina, która w sferze
emocjonalnej wypełniała całe dotychczasowe życie usamodzielniła się, a często
też do wieczności odszedł życiowy partner. W konsekwencji starszy człowiek
stał się nikomu niepotrzebny… Oto
skala problemu na którego rozwiązanie
trudno znaleźć skuteczną receptę… Dotychczas nie liczono się z potrzebami
wyższego rzędu ludzi starszych, uważano, że zapewnienie im podstawowych
warunków materialnych i standardowej
opieki medycznej w zupełności wystarcza. Tymczasem starsi mają również

takie potrzeby, niekiedy jeszcze bardziej
rozwinięte niż ludzie młodsi. Nasilający
się proces demograficznego starzenia
ludności, który będzie się systematyczne
pogłębiał, stawia przed administracją
państwową i samorządową nowe zadania
związane ze sformułowaniem celów takiej polityki, która będzie sprzyjała zaspokojeniu specyficznych potrzeb ludzi
starszych. Ponadto każdy z nas powinien
pamiętać o tym, że osoby starsze to
przecież nasi rodzice i dziadkowie którzy
z poświęceniem troszczyli się o nas
i kształtowali nasze charaktery, będąc dla
nas wzorem i wsparciem. Dlatego teraz
mamy okazję aby im się odwdzięczyć
i w pewnym sensie spłacić zaciągnięty
dług. Nie jest to nic nowego, ponieważ
w rozwiniętych cywilizacyjnie państwach Zachodu znane są
od dawna instytucje dziennych domów opieki, w których seniorzy znajdują
opiekę medyczną, poczucie
bezpieczeństwa i ofertę
spędzenia wolnego czasu.
O ile zadaniem państwa jest
przede wszystkim stworzenie odpowiednich ram
prawnych dla realizacji
polityki społecznej wobec
ludzi starych, to najwłaściwszym poziomem do
realizacji tej polityki jest
poziom lokalny przez co
należy rozumieć gminy i powiaty. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Senior-Wigor na lata 2015-2020 przygotowało
wytyczne do bogatego programu szeregu
zajęć i warsztatów będących połączeniem uniwersytetu trzeciego wieku,
klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Program ten dotyczy osób
nieaktywnych zawodowo w przedziale
wiekowym 60+. Teoretycznie rzecz ujmując obejmuje on warsztaty aktywności
ruchowej, zajęcia sportowo rekreacyjne,
warsztaty terapii zajęciowej, zajęcia
aktywizujące społecznie w tym wolontariat, zajęcia kulturalno oświatowe,
trening kulinarny i samoobsługi. Czy
program ten spełnił pokładane w nim
oczekiwania? Otóż NIE! Dlaczego?
Dlatego, że tworzenie gminnych domów
seniora co prawda jest zadaniem własnym gminy, ale zadaniem nieobowiązkowym! Przełożyło się to na to, że zaledwie 10 procent gmin zdecydowało się

na uruchomienie dziennych domów pomocy dla seniorów, a tylko 5 procent
skorzystało z rządowego programu Senior-Wigor. Gminy zasłaniają się tym, że
nie mają na to wystarczających środków
finansowych, a NIK zauważa, że w sposób niewystarczający zorientowane są
w potrzebach osób starszych, a ponadto
działają w sposób doraźny, bez długofalowej strategii wobec seniorów i bez
jakichkolwiek prognoz… Duże ośrodki
miejskie usiłowały zapewnić świadczenia opiekuńcze, porady lekarskie, pielęgniarskie i zajęcia rehabilitacyjne oraz
edukacyjno-kulturalne. Mniej zasobne
gminy zapewniły pomieszczenia, w których seniorzy mogli się spotykać, a działalność personelu koncentrowała się na
przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Starano się też
zapewnić gorący posiłek, oraz pomoc
w rozwiązywaniu problemów codziennych i załatwianiu spraw urzędowych.
NIK podkreśla jednak, że dostępność
tych form pomocy była bardzo ograniczona i pozostawała na bardzo niskim,
często bezsensownym oraz nie adekwatnym do potrzeb poziomie. Świadczy
chociażby o tym ustalany program dziennego pobytu w niektórych domach seniora, który jako sztandarową formę
działalności zawierał między innymi:
wyjścia do teatru, uczestniczenie w koncertach, zajęcia w pracowni komputerowej czy maszerowanie z kijkami, a także
arteterapię, muzykoterapię, choreoterapię… Nie ujmując nic przedstawionym
wyżej formom organizowania czasu seniorom, należy zadać pytanie czy formy
te są najwłaściwsze? Brakuje tutaj między innymi pewnej, ale niezwykle istotnej formy dowartościowania osób starszych chociażby poprzez popularyzowanie idei przedstawicielstwa seniorów
przy organach samorządu terytorialnego
poprzez powoływanie rad seniorów.
Rady te powinny reprezentować interesy
i potrzeby starszych mieszkańców i brać
udział w konsultacjach dotyczących nie

tylko strategicznych, ale i bieżących
planów rozwoju gminy. Swoistym „wymuszaniem” aktywności seniorów byłyby również rozmaite formy wolontariatu.
W mojej ocenie kluczem do sukcesu jest
realne rozpoznanie potrzeb osób starszych w środowisku, które nas otacza
i oszacowanie potencjału ekonomicznego samorządu, który niestety pełni tutaj
rolę decydującą. Doskonale zdaję sobie
sprawę z tego, że podjęty przeze mnie
temat jest zaledwie „dotknięciem problemu”, który ma na celu oszacowanie naszych możliwości jako gminy, do utworzenia takiego ośrodka. Rysuje się tu
jednak pewien problem, ponieważ z powodów logistycznych z Dziennego
Domu Seniora w Czerwieńsku nie mogliby korzystać mieszkańcy Zaodrza. Co
prawda istnieje w Nietkowicach obiekt
po byłym Ośrodku Zdrowia, jednak zachodziłaby konieczność jego adaptacji,
jak również zatrudnienia dodatkowego
personelu, a to jest już powielanie środków finansowych... W zakresie rozpoznania potrzeb ludzi starszych nieocenionych informacji może udzielić
MGOK, który organizując różnego ro-

dzaju warsztaty musi posiadać niezłe
rozeznanie co do „inklinacji artystycznych” i zainteresowań osób starszych.
Preferowane przez nie zainteresowania
powinny być kontynuowane w programie Dziennego Domu Seniora. Ludzie
z pasją, z rozmaitymi zainteresowaniami
powinni odgrywać tam dominująca rolę,
a swoimi pozytywnymi pasjami „zarażać” pozostałych pensjonariuszy. Również OPS posiada bardzo dobre rozeznanie w terenie co do sytuacji, w której
funkcjonują osoby starsze, a także rozeznanie co do kierunku ich oczekiwań.
Byłoby bardzo dobrze, aby kierownictwo
tych ośrodków zajęło w tej sprawie stanowisko na łamach miesięcznika
„U Nas”. Byłoby mi bardzo miło gdyby
również zechciała wypowiedzieć się Pani
Krystyna Nowakowska, której każdą
opinię bardzo sobie cenię. Zapraszam
także wszystkie inne osoby, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Opinie te byłyby bardzo dobrym materiałem dla Rady
Miejskiej przy ustalaniu budżetu na rok
2019- ty.
Cezary Woch

Terminy odbioru odpadów BIO
Miejscowość

Miesiąc/dzień
lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Czerwieńsk

6, 20

3, 18, 31

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

Płoty

5, 19

2, 17, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

Dobrzęcin,
Leśniów Mały,
Wysokie,
Wyszyna

19

17

13

11

8

6

Sudoł, Zagórze

5

2, 30

27

25

22

20

Leśniów Wielki

5

2, 30

27

25

22

20

Laski

5

2, 30

27

25

22

20

Piaśnica

5

2, 30

27

25

22

20

Boryń, Nietków

5

2, 30

27

25

22

20

Będów, Bródki,
Nietkowice,
Sycowice

5

2, 30

27

25

22

20

W dniu 10 czerwca 2018 r. odszedł od nas
Wojciech Marek
Honorowy obywatel gminy czerwieńsk
Rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy szczerego współczucia
składa
Rada Miejska, Burmistrz i pracownicy Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku

Urszuli i Ryszardowi Napierałom
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Teścia i Ojca
Składa
Rada Miejska, Burmistrz i pracownicy Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku
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Bezpieczne wakacje
Lato to zwykle czas beztroskiego wypoczynku, korzystania z uroków przyrody,
a przede wszystkim kąpieli nie tylko w promieniach słońca, ale również w jeziorach,
rzekach, czy na kąpieliskach. Niestety co roku zdarzają się liczne przypadki zarówno
poparzeń słonecznych, jak i utonięć. Ich przyczyną zwykle bywa beztroska i brak
przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Warto więc przypomnieć sobie
najważniejsze zasady postępowania, o których poniżej pisze Paweł Wikiera.
Zasady zachowanie się podczas upałów
Okresy upalne to ciąg co najmniej 3
dni, w którym średnia temperatura maksymalna osiąga przynajmniej 30oC; tzn.
w okresie takim występują zarówno dni
upalne (tzn. z temperaturą maksymalną
powyżej 300C), jak i gorące (z temperaturą maksymalną powyżej 25 oC).
W Polsce najwyższa temperatura powietrza występuje w lipcu oraz sierpniu.

- nie pozostawiajmy zwierząt w małych,
nasłonecznionych, nieprzewiewnych
obiektach (np. w zamkniętych samochodach).

W upalne dni pamiętajmy, aby:
- unikać przebywania na słońcu w porze
największego nasłonecznienia;
- osoby z dolegliwościami układu krążenia nie powinny wychodzić w godz.
11.00-17.00;
- osłaniać głowę przed promieniowaniem
słonecznym;
- chronić bezwzględnie przed przebywaniem na słońcu niemowlęta i małe
dzieci;
- pić około 3l. napojów dziennie (woda,
napoje niesłodkie i niegazowane);
- osobom po zawałach i cierpiącym na chorobę niedokrwienną serca lekarze zalecają napoje z dużą ilością mikroelementów,
przede wszystkim magnezu i potasu;
- w miarę możliwości schładzać ciało
(np. często płukać dłonie i nadgarstki
pod bieżącą chłodną wodą, przecierać
kark, skronie); jednocześnie nie należy
wchodzić bezpośrednio z upału do zimnej wody lub pod zimny prysznic;
- ubierać się w przewiewną, luźną odzież
w jasnych kolorach, z naturalnych
tkanin;
- nie pić alkoholu (do spalenia alkoholu
organizm wykorzystuje zasoby wody);
- nie palić papierosów (wysuszają błony
śluzowe i powodują przyspieszenie
akcji serca);
- spożywać lekkostrawne, niezbyt obfite
posiłki.

1. Pływajmy tylko w miejscach strzeżonych.
2. Bardzo lekkomyślne jest pływanie
w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana.
Informują o tym znaki i tablice. Nie
wolno też pływać na odcinkach szlaków
żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń
i budowli wodnych. W przypadku
wejścia do niestrzeżonych zbiorników
każdorazowo należy sprawdzić głębokość i strukturę dna.
3. Przestrzegajmy regulamin kąpieliska,
na którym przebywamy. Stosujmy się
do uwag i zaleceń ratownika.
4. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze
poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni).
5. Nie pływajmy w czasie burzy, mgły
(kiedy widoczność jest poniżej 50m),
gdy wieje porywisty wiatr.
6. Nie skaczmy rozgrzani do wody.
Przed wejściem do wody ochlapmy nią
klatkę piersiową, szyję, krocze i nogi
– unikniemy w ten sposób wstrząsu
termicznego, którego nasz organizm
bardzo nie lubi.
7. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest
dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne
prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci
znanych.
8. Nie skaczmy do wody w miejscach
nieznanych. Może się to skończyć
śmiercią lub kalectwem. Absolutnie
zabronione są w takich miejscach skoki
"na główkę".
9. Nie bawmy się w przytapianie innych
osób korzystających z wody, spychanie
do wody z pomostów, z materacy. Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich,
wykluczające ryzyko i eskalację nie-

Nie zapominajmy też o naszych zwierzętach
- nie zapominajmy dostarczać im świeżej
wody w potrzebnych ilościach;
- w okresie najsilniejszego nasłonecznienia nie przetrzymujmy zwierząt na
otwartych przestrzeniach, bez umożliwienia im schronienia w cieniu;
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Wakacje to także okres sprzyjający
spędzaniu wolnego czasu nad wodą.
Pamiętajmy wtedy o bezpieczeństwie
swoim i innych. Oto podstawowe zasady
bezpiecznej kąpieli:

bezpiecznych zachowań (brutalności,
agresji, rywalizacji).
10. Pamiętajmy, że materac dmuchany
nie służy do wypływania na głęboką
wodę, podobnie jak i nadmuchiwane
koło.
11. Nigdy nie pływajmy po spożyciu
alkoholu.
12. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracajmy
uwagę na osoby obok nas. Może się
okazać, że ktoś będzie potrzebował
pomocy. Jeżeli będziemy w stanie
mu pomóc to uczyńmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie
będziemy się czuli na siłach, to lepiej
zawiadomić inne osoby.
13. Nie przystępujmy do pływania na
czczo - wzmożona przemiana materii
osłabia organizm.
14. Nie pływajmy również bezpośrednio
po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka,
co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
15. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcemy wybrać
się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy
asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej
osoby. Na głowie powinniśmy mieć
założony czepek, aby być widocznym
dla innych w wodzie. Możemy też
użyć bojki na szelkach.
16. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Lepiej udać się na spacer, a po godzinie można organizować
sobie zajęcia bardziej intensywne. Nie
przebywajmy w wodzie zbyt długo,
ani też nie wchodźmy do niej po zbyt
krótkiej przerwie.
17. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania
należy zjeść posiłek. Dzieci powinny
coś zjeść obowiązkowo.
18. Nie wypływajmy za daleko od brzegu
po zapadnięciu zmroku. Pływanie po
zachodzie słońca jest niebezpieczne.
19. Jeśli nie chcesz się przeziębić, to
po skończonej kąpieli przebierz się
w suche ubranie, nie przebywaj w mokrych rzeczach na wietrze - możesz
doprowadzić do znacznego oziębienia
organizmu.
20. Pamiętajmy też, że nie należy korzystać z kąpieli w wodzie, która
jest mętna oraz ma zmienioną barwę
i zapach, co może świadczyć o silnym
zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic
w zbiorniku wodnym, ze względu
na możliwość wystąpienia ujemnych
skutków zdrowotnych u osoby kąpiącej się w takiej wodzie.
Paweł Wikiera

Kartka z historii

Kasandryczne przeżycia
Stanisława Wandasa z Płotów
W 1949 r. polscy komuniści realizo- z reżimem sanacyjnym, okupantem hi- grudnia tr. przeprowadził dochodzenie
wali w kraju zabiegi, których celem była tlerowskim i faszystowskim podziemiem, polegające na odbyciu rozmów na temat
polityczna degradacja ruchu ludowego. którzy ze względu na swoją antyludową ukaranego z obecnym przewodniczącym
Z tej przyczyny z pomocą organów bez- przeszłość i zgniliznę moralną mogliby miejscowego gospodarstwa zespołowego,
pieczeństwa w dniach 27-29 listopada tr. łatwo pójść na pasek wroga klasowego, jak również z wybranymi ludowcami.
Pierwszy z nich w trakcie konwersacji
odbył się w Warszawie tzw. Kongres Jed- ułatwiając mu w ten sposób sianie dywerprzyznał, że obwiniony do końca 1953 r.
ności Ruchu Ludowego. W jego trakcie sji w szeregach Stronnictwa”.
zastraszeni bądź dyspozycyjni wobec rząI tak się stało chociażby w odniesieniu był nie tylko aktywnym zeteselowcem,
dzących działacze chłopscy opowiedzieli do zeteselowców, a zarazem mieszkań- ale jednocześnie wzorowym członkiem
kolektywu. Postępowasię za utworzeniem, konnie jego uległo diametrolowanej już w momentralnej zmianie w nacie narodzin przez Polską
stępnym roku, gdyż
Zjednoczoną Partię Ronagminnie uchylał się
botniczą (PZPR), nowej
od spółdzielczej praformacji quasi-politycznej
cy. Co gorsza, będąc
w postaci Zjednoczonew stanie upojenia algo Stronnictwa Ludowekoholowego wszczynał
go (ZSL). Ugrupowaniu
burdy, podczas których
temu partia narzuciła nie
w sposób prześmiewtylko nazwę, statut oraz
czy wypowiadał się
deklarację członkowską,
o wspólnym gospodaale także własną zafałszorowaniu. Tak stało się
waną wykładnię historii
m.in. 20 grudnia 1954 r.,
ruchu ludowego. Istotne
bowiem w trakcie koz punktu widzenia losów
lejnej awantury miał
ZSL było bezkrytyczne
zaakceptowanie przez ich Fragment Deklaracji Ideowo-Programowej ZSL z 1949 r. (zbiory autora) drwiąco powiedzieć,
że jeżeli chcesz dostać
komunistycznych „przełożonych” zyskującego w tym środowisku ców m.in. Płotów, których zachowanie natkę pietruszki to zostań członkiem
na popularności poglądu ówczesnego wypaczało zainicjowaną przez PZPR, spółdzielni produkcyjnej. Ostatecznie
przywódcy Związku Socjalistycznych a realizowaną tam przez stronnictwo, z racji, że skrzywdzony działacz chłopski
Republik Radzieckich Józefa Stalina, podobnie jak w innych regionach kraju, nie był skłonny do okazania akceptacji dla
podtrzymującego tezę, że wraz ze zbliża- kolektywizację. Sprowadzała się ona do przyznanej mu kary, a wręcz przeciwnie
niem się kraju do socjalizmu przybierał na umiejscowienia indywidualnych rolników rozpowszechniał pogląd, że odwoła się
sile opór tzw. wroga klasowego, którego w charakterze robotników w państwowej w tej sprawie do zwierzchników, odradzał
koniecznie należało zdefiniować, wskazać spółdzielni produkcyjnej. Jedną z wielu on swojemu słuchaczowi przywrócenie mu
i przykładnie ukarać. W tej sytuacji roz- takich nagonek padł działacz chłopski ze członkostwa w stronnictwie.
Następny rozmówca rzecznika WKKS
pętane w ZSL, zazwyczaj bezpodstawne wspomnianej wsi – Stanisław Wandas.
czystki, zyskiwały bezdyskusyjne, bo Mianowicie, jak się ostatecznie okazało, warunkowo opowiedział się za ponownym
stalinowskie ideologiczne uzasadnienie. w efekcie rozgrywek personalnych został powrotem wykluczonego do ZSL, rozuDlatego też w strukturze dopiero co on 17 grudnia 1954 r. wykluczony z koła miejąc, że nie mógł ów ludowiec rzetelnie
powstałego stronnictwa, pojawiły się ZSL w Płotach. Co ciekawe, w intrygi te, pracować na rzecz gospodarstwa zespołokolidujące z tradycją polskiego ruchu firmowane nazwiskiem przedstawiciela wego z powodu konieczności opieki nad
ludowego scentralizowane oraz wzoro- powiatowych władz stronnictwa, nie dali schorowaną żoną, a także wychowania
wane na pezetpeerowskich rozwiązaniach się w dużej mierze wciągnąć, jego koledzy, sześciorga dzieci. Mimo zaistniałych trudogniwa, tj. Główna Komisja Kontroli a nawet sąsiedzi, którzy wstrzymali się od ności z chęcią podejmował się stróżowania
Stronnictwa w Warszawie i jej zielono- głosu bądź byli przeciw jego wyrzuceniu w kolektywie na prośbę współpracownigórski odpowiednik czyli Wojewódzka ze swojego grona w czasie zarządzonego ków, jak również uczestniczył w działalKomisja Kontroli Stronnictwa (WKKS). głosowania. Z racji, że wydarzenie to ności lokalnego Komitetu Sklepowego.
Miał on: „oczyszczać szeregi Stronnictwa było niezgodnie ze statutem stronnictwa, Natomiast do jego przewinień zaliczył
z elementów klasowo obcych, wrogich bo bez wymaganej aprobaty członków wypasanie na wspólnych łąkach i pastwiideologicznie, agrarystów i oportunistów, macierzystego koła, we wsi pojawił się
elementów splamionych współpracą na tę okoliczność, rzecznik WKKS. 28
dokończenie na str. 14
nr 312 • 07.2018

U NAS

13

dokończenie ze str. 13
skach utrzymywanych na działce przyzagrodowej, niezgodnie ze spółdzielczym
statutem, aż czterech sztuk bydła.
Ostatni z zeteselowców w czasie dyskusji z przedstawicielem WKKS podzielił
stanowisko pierwszego z rozmówców.
Mnożąc przy tym kolejne zarzuty. Dotyczyły one wszczęcia pijackiej burdy
w trakcie jednego z zebrań przedwyborczych ZSL. Ponadto rozpowiadania przez
ukaranego wśród chłopów, że sekretarz
powiatowy ZSL z Zielonej Góry, który
pozbawił go członkostwa w stronnictwie
nie tylko będzie musiał w trakcie spotkania miejscowych działaczy chłopskich oddać mu odebraną legitymację, ale również
udzielić stosownych przeprosin.
W obliczu przedstawionych tak rozbieżnych stanowisk rzecznik zaproponował
przełożonym przeprowadzenie przewodu,
podczas którego Zespół Orzekający WKKS
miał wypracować ostateczne stanowisko
władz wojewódzkich ZSL wobec kłopotliwego zeteselowca. Do decydującego rozstrzygnięcia w tej sprawie doszło 29 grudnia
1954 r. Posiedzenie wspomnianego gremium
zainicjował rzecznik Marian Kałek, który
złożył sprawozdanie z przeprowadzonego
dochodzenia, po czym zebrani wypytywali
ukaranego o jego aktywność pracowniczą
w gospodarstwie zespołowym, a także działalność społeczno-polityczną na rzecz PZPR

po wykluczeniu ze stronnictwa. Z obawy
przed eskalacją pomówień zapytany ukorzył
się deklarując publicznie swoje bezwarunkowe poparcie dla kolektywizacji. Nie uchroniło go to przed ponownym wysłuchaniem
przytoczonych wcześniej zarzutów, a także
żądaniem złożenia, praktykowanej w tym
czasie, samokrytyki. O zgrozo, jak to ujął,
członek WKKS Ignacy Zarzycki w podsumowaniu dyskusji zarzuty sformułowane
wobec niego nie pokrywały się z rzeczywistością. Z tej przyczyny WKKS zdecydowała
o przywróceniu mu członkostwa w ZSL.
Poza tym za swoje zachowanie otrzymał on
karę w postaci nagany.
Z pewnością swoim niestosownym
postępowaniem pokrzywdzony działacz
chłopski ułatwił oponentom doprowadzenie do jego bezpodstawnego usunięcia
ze stronnictwa. Pikanterii dodaje fakt, że
ów człowiek, jako stosunkowo niedawny
przewodniczący gospodarstwa w Płotach
był rozpijany przez innych zeteselowców, którzy prawdopodobnie w ten
sposób chcieli skompromitować istotę
kolektywizacji. Nie mówiąc, że inny
z ludowców Jan Dobrychłop, podobnie
jak wielu miejscowych chłopów, zabronił
żonie tam pracować. Udzielające się zaś
w kolektywie kobiety określał, odbieranym wówczas szczególnie pejoratywnie,
mianem – kołchoźnic. Przedstawione zachowania mieszkańców Płotów są zrozumiałe, bowiem rzeczywistym twórcą tego

Wieści z Lubuszanki

W czerwcu odbyły się tu dwie duże imprezy sportowe. 16 czerwca rozegrany został
bieg przełajowy Ronin Race Plus. Niełatwa trasa wiodła terenami leśnymi i liczyła
około 10,5 km. Na dodatek warunki atmosferyczne również były trudne…
Rywalizację wygrał Andrzej Szczepański przed Pawłem Forgelem i Damianem Borkowskim. Natomiast wśród
pań zwyciężyła Bożena Borkowska
przed Agatą Tresenberg i Iwoną Zasadą. Czasy zwycięzców – 48:06 i 59:41.
Z kolei drugą ważną imprezą sportową był „Czerwieńsk Floorball Cup”.
Turniej unihokeja rozgrywano w sobotę
i niedzielę - 30 czerwca i 1 lipca. O jego
wynikach poinformujemy w następnym
numerze.
A co słychać u miłośników biegania?
X Przełajowy Bieg Raculan rozegrano 19
maja w Zielonej Górze –Raculi. Na 8 km
trasie rywalizowali tam Piotr Siwiński
i Sylwia Skorupska. Natomiast Polsko
- Niemiecki Cross Duathlon odbył się 26
maja w Zielonej Górze – Drzonkowie.
Na dystansie głównym (5 km bieg, 30
km rower, 5 km bieg) Agnieszka Woch
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zajęła II miejsce w kategorii K40. Z kolei
w 35 Półmaratonie Solan im. Romana
Terlikowskiego (26 maja, Nowa Sól, 21
km) wśród ponad 600 zawodników Piotr
Siwiński zajął 117 miejsce w M30 (z czasem 1:58:51) a Angelika Szkudlarek 17
w K20 (2:35:53).
A co w najbliższym czasie wydarzy
się na naszych obiektach sportowych?
Organizatorzy – Burmistrz Czerwieńska,
Rada Sportu i Hala Sportowa „Lubuszanka” zapraszają na XXVIII Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Czerwieńska. Będzie on miał potrójną formułę.
I tak 26 lipca (czwartek, godz. 17.30)
na Stadionie Miejskim w Czerwieńsku
rywalizować będą „Sparta” Nietkowice,
„Piast” Czerwieńsk i „Start” Płoty. Natomiast tego też dnia i o tej samej godzinie
na boisku w Nietkowie zmagać się będą
„Oldboy’s” Czerwieńsk, „Znicz” Leśniów

gospodarstwa był komendant posterunku
Milicji Obywatelskiej z pobliskiego Czerwieńska, który oficjalnego inicjatora jego
powstania prezesa gminnych struktur ZSL
Stefana Wójcika zmusił do podjęcia takiej
działalności w lokalnym środowisku.
W samej zaś spółdzielni produkcyjnej
panoszyli się funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Zielonej Górze, którzy już w 1950 r.
przystąpili wśród jej członków do pozyskiwania denuncjatorów w postaci
tajnych współpracowników. Jeden z nich,
zaraz po zwerbowaniu w styczniu 1952 r.,
o pseudonimie „Sosna” doniósł przedstawicielom organów przemocy m.in. o kolidujących z kolektywizacyjną polityką
polskiej partii komunistycznej poglądach
propagowanych w Płotach przez zeteselowców: Jana i Józefa Dobrychłopów,
Jana Grzedziela, Stefana Wójcika oraz
Bronisława Wybierackiego.
Daniel Koteluk
Artykuł powstał na podstawie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
i Archiwum Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zielonej
Górze. Wykorzystano również książkę D.
Koteluka, Na bezdrożach kompromisu. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956,
Zielona Góra 2012.

Wielki i „Odra” Nietków. Natomiast
wielki finał rozegrany zostanie 2 sierpnia
(również czwartek, 17.30) na Stadionie
Miejskim im. Romana Winnickiego
w Czerwieńsku.
Trwają już przygotowania do MTB
„Wilcza”. Ten terenowy wyścig rowerowy rozegrany zostanie na oznakowanej
leśnej trasie, na dystansie 34 km (4 x ok.
8,5 km). Będzie też kategoria Hobby,
gdzie zawodnicy rywalizować będą na dystansach o połowę krótszych (2 x 8,5 km).
Wiek uczestników – od 16 lat. O takim
wymogu, jak sztywny kask ochronny na
głowie nie trzeba nawet przypominać…
Zapisy już trwają na stronie pularsport.pl
Kibice będą mile widziani w okolicach
naszej Hali – start 16 września o godzinie
11.00. Dekoracje planowane są na 13.30.
Wyniki wyścigu zaliczane będą IX Grand
Prix Województwa Lubuskiego MTB
Amatorów, zatem emocji nie powinno
zabraknąć.
Serdecznie zapraszamy na obie
imprezy!
Dariusz Grześkowiak

Flis Odrzański w Nietkowie
7 lipca 2018 r. na przystani rzecznej w Nietkowie powitaliśmy żeglarzy XXIII Flisu
Odrzańskiego pokonujących rzekę Odrę na barkach i łodziach. Flisaków powitał
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, dyrektor MGOK w Czerwieńsku Pani Jolanta
Matuszkiewicz oraz sołtys Nietkowa Pani Halina Kaźmierczak.
Zgodnie z Nietkowską tradycją strudzeni flisacy skosztowali lokalnych specjałów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nietkowie oraz wzięli udział w przygotowanym specjalnie na
tą okazje programie artystycznym.
Tegoroczny Flis Odrzański miał dla
organizatorów i uczestników szczególny
wymiar. Musieli oni sprostać ważnemu
wyzwaniu jakim jest ogłoszenie przez
samorządy województw nadodrzańskich
obecnego roku „Samorządowym Rokiem

Rzeki Odry 2018”. Dlatego przygotowana
została nowa koncepcja przebiegu Flisu
zakładająca zdecydowanie większy udział
miejscowości nadodrzańskich w tym
dołączenia własnych jednostek do Flisu
i utworzenia powiązanej linami wspólnej
„Sztafety Herbów i Flag” miejscowości
nadodrzańskich przez które będą przepływać jednostki. Sztafeta Herbowa Flisu to
ważne wydarzenie i prezent społeczności
nadodrzańskich i nadwarciańskich na
100-lecie Niepodległości Polski, 100-

lecie Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018.
Tomasz Zbieski
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Kolorowe wakacje z MGOK
Dwa tygodnie wspaniałej zabawy zapewnili dzieciom instruktorzy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku.
Wśród licznych atrakcji takich, jak malowanie wielkiego akwarium, zabaw na świeżym powietrzu, nauki piosenek i tańców, nie
mogło zabraknąć wyprawy do kina czy też wyczekiwanej przez
dzieci wycieczki rowerowej.

Nie zapomniano również o 100-leciu odzyskania przez
Polskę niepodległości; drużyny białych i czerwonych musieli
wykazać się wiedzą o naszej ojczyźnie. Dwa tygodnie minęły
w mgnieniu oka, a szeroko uśmiechnięte buzie uczestników
Akcji LATO świadczą, że było to fantastyczne rozpoczęcie
letniego wypoczynku!

