Na pewno wszystko będzie… Dąbie!
- Liczę, że w Dąbiu będziemy mieli do czynienia ze świętem muzyki, teatru, kabaretu i oczywiście uśmiechu oraz radości po wielomiesięcznej izolacji – zapowiada Katarzyna Truszkiewicz,
główna organizatorka Lubuskiego Lata Kulturalnego.
- Lada moment wystartuje tegoroczne
Lubuskie Lato Kulturalne. Chyba wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na
ten moment?
- Oczywiście. Z pewnością każdy z nas
jest spragniony uśmiechu, koncertów,
występów na scenie i dobrej zabawy.
A u nas, na plaży w Dąbiu, przez całe
wakacje będzie tego pod dostatkiem.
Jednym słowem odmrażamy kulturę!
I to na najwyższym poziomie, nie tylko
polskim, ale wręcz europejskim.

w tym bardzo mocno naszą firmę, tylko mocniej zmotywowała nas do pracy.
Nasi Goście potrzebują takich imprez,
artyści potrzebują występować, technicy korzystać ze sprzętów zalegających
nadal w magazynach, a my potrzebujemy naszych Gości jak powietrza - żeby
przetrwać. Po prostu wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Wykorzystujemy do tego celu cudowne miejsce
nad brzegiem jeziora Temar Kompleks
wypoczynkowy w Dąbiu.

- Co nas czeka w nadchodzących tygodniach?
- Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że na czas wakacji przenosimy
kulturalną stolicę Polski do Dąbia.
W „Gazecie Festiwalowej”, którą Czytelnicy mają przed sobą, znajdują się
wszystkie najważniejsze informacje,
a także program imprez. Wystarczy
rzut oka na wykonawców, żeby od razu
stwierdzić, że to najwyższa półka. Sama
nie mogę się doczekać! Przed nami 26
wydarzeń scenicznych, ze świata muzyki, kabaretu czy teatru. Praktycznie każdy wakacyjny weekend zapełnimy nie
lada atrakcjami.

- Wspomniana pandemia z pewnością
troszkę zdeterminuje organizację?
- Jesteśmy na to przygotowani. Wszystkie imprezy będą w pełni bezpieczne,
na otwartej przestrzeni, z zachowaniem
wszelkich wymaganych zasad ostrożności. Gwarantuję, że jako główny organizator dochowam wyjątkowej staranności w tym zakresie.

- Skąd wziął się pomysł na taką organizację przedsięwzięcia?
- Potężnym motorem napędowym
do działania był sukces zeszłorocznej
edycji, która cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Odebraliśmy mnóstwo pozytywnych sygnałów ze strony
tych, którzy nas odwiedzili. Wielu pytało, czy szykujemy powtórkę, zrodziło się duże zainteresowanie kulturą
w plenerze. Nie mogliśmy wobec tego
pozostać obojętni,
zdecydowaliśmy
o potrzebie kontynuacji. Powołałam do
życia Fundację BawMy, która organizuje
w tym roku Festiwal Artystyczny Sztuka
& Relaks Dąbie 2021. Fundacja zajmuje się szeroko pojętą formą aktywizacji
społecznej, ale również tworzeniem
w Dąbiu nowego Klubu dla dzieci
„Rybka”, organizacją urodzin, eventów
dla dzieci, dorosłych i seniorów. Pandemia, która dotknęła nas wszystkich,
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- Z Lubuskiego Lata Kulturalnego ucieszą się zapewne nie tylko widzowie?
- Taką mam nadzieję. Ideą naszej imprezy jest nie tylko zadowolenie Gości,
zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych,
ale także wyjście naprzeciw artystom,
którzy w ostatnich miesiącach również
znaleźli się w trudnej sytuacji. Wyciągamy do nich pomocną dłoń. Warto
podkreślić, że z jednej strony zaprosiliśmy wielkie i wyjątkowe gwiazdy, ale
z drugiej również artystów, którzy dopiero zaczynają swoją karierę. Zresztą
cała impreza zrodziła się z idei pomagania. My również potrzebujemy wsparcia Mecenasów Kultury, którzy pomogą
nam zrealizować nasze cele, aby pokryć
koszty organizacji Festiwalu. Kupując
bilety, reklamując swoje firmy, udzielając wsparcia materialnego, możecie
wspólnie z nami Tworzyć historię największego artystycznego wydarzenia
w regionie. SWISS KRONO jest już naszym Mecenasem, zapraszamy innych
chętnych do włączenia się w pomaganie. Nasz kolejny cel związany z wydarzeniem to: „1000 biletów dla medyków,
ratowników medycznych, pielęgniarek”,
tych z pierwszej linii walki z pandemią.
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Chętnych do sfinansowania biletów
prosimy o kontakt. Dajmy radość medykom – zasłużyli na to!
W trakcie imprezy będziemy dodatkowo m.in. prowadzić akcje charytatywne, które wesprą podopiecznych stowarzyszenia „Warto jest pomagać”. Liczę,
że w Dąbiu będziemy mieli do czynienia ze świętem muzyki, teatru, kabaretu i oczywiście uśmiechu i radości po
wielomiesięcznej izolacji. Po prostu, że

wszystko będzie… Dąbie! (uśmiech)
- Jak wygląda organizacja w logistycznego punktu widzenia?
- Szczegółowe informacje znajdą Państwo w tym numerze „Gazety Festiwalowej”. Z najważniejszych spraw wspomnę, że wszystkie imprezy odbędą
się na plaży, na terenie ośrodka Temar
w Dąbiu.
- Dziękuję za rozmowę

www.lubuskielato.pl
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BawMy - to edukacja i rozrywka
Fundacja BawMy została powołana do życia m.in. po to, aby w 2021 roku zorganizować kolejną edycję Lubuskiego Lata Kulturalnego.
Ale nie tylko. Zajmuje się ona szeroko pojętą formą aktywizacji społecznej. W ramach jej działania powstał w Dąbiu nowy klub dla
dzieci „Rybka”, w którym najmłodsi znajdują szereg aktywności zarówno edukacyjnych, jak i rozrywkowych. BawMy zajmuje się także
organizacją urodzin, eventów dla dzieci, dorosłych, a także seniorów.

ORGANIZUJEMY
- animacje
warsztaty
spotkania integracyjne
urodziny
pikniki
Mikołajki
imprezy okolicznościowe
tel. 690 530 931

Ekoenergetyka napędza
Lubuskie Lato Kulturalne
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Relaks, spokój i kontakt z naturą
Ośrodek w Kołatce to niezwykle urokliwe miejsce.
Jedno z najpiękniejszych w Lubuskiem. – Nie ma drugiego takiego w regionie – zgadzają się Lubuszanie.
Marta Kraszewska mieszka w Zielonej
Górze. 37-latka prowadzi własny biznes.
Na pytanie o ulubiony ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem w naszym regionie bez chwili namysłu odpowiada:
Kołatka.
Piękne wspomnienia i wielka miłość
– Mam z tym miejscem cudowne wspomnienia jeszcze z dzieciństwa. W harcerstwie prawie każde wakacje tu przyjeżdżałam. Od tego czasu moja miłość
do niego tylko wzrosła. Piękne jezioro,
cudowne krajobrazy, a przede wszystkim spokój… Tego nie da się opowiedzieć słowami, trzeba przyjechać, zobaczyć i przeżyć – rumieni się pani Marta.
Spokój – to cecha, która przewija się
w wielu wypowiedziach Lubuszan, doKompleks Wypoczynkowy
w Kołatce
Kołatka | 66-627 Bobrowice | lubuskie
tel: +48 504 148 403 | +48 502 373 067
e-mail: kolatka@temarsc.pl

tyczących ośrodka w Kołatce. – Na całe
szczęście nie wszyscy go jeszcze odkryli. Mam nadzieje, że pozostanie tak na
długo, bo trudno znaleźć drugie takie
miejsce w naszym regionie. Jak tylko
robi się trochę cieplej, to z całą rodziną
pierwszy kierunek wypadów, o którym
myślimy, to Kołatka – dodaje Rafał Wilczak z podzielonogórskiego Jędrzychowa.
Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych
Pozytywnym opiniom trudno się dziwić.
Ośrodek w Kołatce to niezwykle urokliwe miejsce. Jedno z najpiękniejszych w
Lubuskiem. Posiada nowoczesną, całoroczną bazę noclegową wraz z restauracją, położoną nad jeziorem Bronków.
Leży bezpośrednio przy jeziorze, pośród
lasów sosnowych, które zapewniają
wymarzony spokój. - Obecnie posiadamy 178 miejsc noclegowych. Wszystkie
domki wyposażone są w aneks kuchenny oraz łazienki, co gwarantuje komfort
wymaganego przez gości wypoczynku.
Dla dzieci przygotowaliśmy place zabaw
oraz płytkie kąpielisko, a dla amatorów
aktywnego wypoczynku – liczne atrakcje
– mówi menedżer Adam Bęczkowski.

Marzysz o wielkiej przygodzie? Zapraszamy do Akademii
Marzysz o niepowtarzalnej przygodzie, w uroczym zakątku? Nie znajdziesz lepszego miejsca!
Kolonie z „Akademią Przygody” w Dąbiu oraz w Kołatce to wymarzony sposób
na spędzenie niezapomnianych wakacji.
Organizowane przez nas kolonie to
przede wszystkim: zajęcia sportowo-rekreacyjne, z elementami survivalu, artystyczne, plastyczno–techniczne czy
warsztaty kulinarne. Gwarantujemy także ciekawe wycieczki piesze i rowerowe.
Zapewniamy zajęcia o tematyce prozdrowotnej i urody, a także dobrego zachowania, spotkania ze strażakami, policjantami czy leśnikami. Organizujemy ogniska
i spotkanie integracyjne, dyskoteki, bale
przebierańców i mnóstwo innych atrakcji.
Opinie gości potwierdzają, że droga,
którą idziemy, jest słuszna
W marcu 2018 roku nasze kolonie zostały
wyróżnione i nagrodzone Kryształowym
Orłem na Międzynarodowych Targach
Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu.
- To kolejne potwierdzenie tego, że droga którą idziemy od kilkunastu już lat,
promując aktywną formę biwakowego
i wakacyjnego wypoczynku jest słuszna.
Świadczą o tym również opinie oraz pochlebne komentarze Lubuszan, jednak
przede wszystkim zadowoleni i uśmiechnięci koloniści. Dlatego też staramy się

nieustanne rozwijać i sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających. Nie zapominamy o najmłodszych
kolonistach, którzy niejednokrotnie po
raz pierwszy spędzają czas poza domem
– dla nich również mamy dużo atrakcji,
zabaw, gier i warsztatów – zachęca Katarzyna Truszkiewicz, właścicielka ośrodka
Temar. Pani Katarzyna dodaje, że wszystkie kolonie z “Akademią Przygody” organizowane są z wielką pasją!
Te kolonie rozwijają kreatywność i uczą
samodzielności
- Zależy nam na jakości, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wypoczynek u nas był ciekawy, wartościowy
i przede wszystkim bezpieczny. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, którymi zajmuje się wykwalifikowana kadra z pozytywną
energią
i głową pełną ciekawych pomysłów. Nasze kolonie poprzez twórcze myślenie
i dobrą zabawę rozwijają kreatywność,
uczą samodzielności i pomagają zdobywać pierwsze prawdziwe przyjaźnie. Harmonogram i intensywność zajęć uzależ-

niona jest od predyspozycji uczestników
wypoczynku oraz warunków pogodowych – przekonuje,
Na poszukiwaczy mocnych wrażeń
czekają: mosty linowe, wieża ze skrzynek, quady, wodny park rozrywki, sferyczna kula wodna, skuter wodny
i wiele innych. - Pod potrzeby kolonii
stworzyliśmy specjalną infrastrukturę.
Podczas wszystkich zajęć działamy na
sprawdzonym i certyfikowanym sprzęcie,
co gwarantuje pewność i bezpieczeństwo.
Naszym głównym celem jest zadowolenie dzieci i ich rodziców, dlatego dbamy o
wysoką jakość naszych usług – posiadamy
wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośrednictwa Turystycznego Marszałka
Województwa Lubuskiego. Wszystkie kolonie organizowane przez nas zgłaszane są
w Kuratorium Oświaty – podsumowuje
pani Katarzyna.

www.lubuskielato.pl
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Warto jest

pomagać
Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” jest organizacją pożytku publicznego, która istnieje od blisko 12 lat, pod opieką ma
ponad 200 podopiecznych. Stowarzyszenie „Warto jest
pomagać” to przede wszystkim wspaniali i kreatywni ludzie,
którzy je tworzą, pracując charytatywnie i oddając swoje serca
na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi, organizacji wydarzeń
oraz wsparcia potrzebującym.

Pomaganie jest dziecinnie proste. Przekaż 1% podatku. KRS 0000 318 521

Prezes Stowarzyszenia „Warto jest pomagać”
Grzegorz Hryniewicz od wielu lat zachęca do
pomocy słowami: „Dopóki jesteśmy zdrowi
to powinniśmy pomagać innym, nigdy nie
wiadomo czy za jakiś czas to my właśnie
nie będziemy potrzebowali pomocy”. Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” pomaga
chorym i potrzebującym, organizuje wiele
akcji, gali charytatywnych i pomogło dzięki
Państwa wsparciu łącznie na kwotę ponad 6
milionów złotych. Członkami Honorowymi-Ambasadorami Stowarzyszenia są gwiazdy,
które namawiają do pomocy naszym podopiecznym: Kasia Wilk, Dorota Gardias, Joanna Kołaczkowska, Patrycja Kosiarkiewicz,
Michał Szpak i Bartek Jędrzejak. Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” zajmuje się szeroko pojętą pomocą osobom potrzebującym
i chorym. Ciągle rozszerza swoje działania,
dlatego też we wrześniu 2019 roku otworzyło Centrum Pomocy „Warto jest pomagać”,
które sfinansowane zostało przez Narodowy
Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Pro-
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gramu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018 – 2030
Spośród wszystkich 8869 Organizacji Pożytku Publicznego w kraju, które otrzymały 1%
podatku w 2020 roku, nasze Stowarzyszenie
zajęło 126 miejsce w kraju, (co dało nam
kolejny raz pozycję lidera w województwie
lubuskim) z kwotą ponad miliona złotych.
Wszystkie środki z 1% podatku przekazywane są na leczenie i rehabilitację ponad 200
podopiecznych. Są to dzieci, które chorują
na różnego rodzaju nowotwory, ziarniaki,
cukrzyce, choroby oczu itp. Są także osoby
dorosłe, które również chorują na nowotwory, są po wylewach, urazach głowy, chorują
na stwardnienie rozsiane itp. Nikomu nie
odmawiamy pomocy. Prowadzimy zbiórkę
na wyposażenie nowopowstającego szpitala
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej
Górze, pomagamy pogorzelcom w remontach spalonych domów i kamienic. W całym
roku podejmujemy różnego rodzaju działania mające na celu pomoc tym, którzy tego
potrzebują. Np. dzieciom z pogotowia opie-
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kuńczego przygotowując paczki na święta.
Podsumowaniem całorocznej działalności
jest grudniowy koncert-Gala charytatywna „Warto jest pomagać”, który w tym roku
odbędzie się po raz siedemnasty. Na zaproszenie Grzegorza Hryniewicza przyjechało
blisko 200 artystów, którzy zaśpiewali przy
akompaniamencie orkiestry „Warto jest pomagać” pod dyrekcją Wojciecha Zandeckiego. Podczas grudniowych Gali w Zielonej
Górze gościli, m.in. Dorota Wellman, Natalia
Kukulska, Kasia Wilk, Krystyna Prońko, Michał Szpak, Magdalena Różczka, Dorota Miśkiewicz, Marcelina, Marta Podulka, Patrycja
Kosiarkiewicz, Łukasz Zagrobelny, Ewelina
Flinta, Bartek Jędrzejak, Dorota Gardias, Joanna Brodzik, Joanna Kołaczkowska, Ewa
Jach, Agnieszka Włodarczyk, Mikołaj Krawczyk, Stan Borys, Michał Wiśniewski, Przemysław Sadowski, Monika Dryl, Natalia Lubrano,
Alicja Janosz, Gabriel Fleszar, Marek Piekarczyk, Stasiu Karpiel Bułecka, Anna Jurksztowicz, Mietek Szcześniak, Halina Mlynkova,
Igor Herbut, Marek Kaliszuk, Tomasz Zubile-

wicz, Kabaret Jurki, Kuba Badach, Katarzyna
Skrzynecka, Paweł Stasiak, Robert Kudelski,
Dawid Portasz, Dorota Osińska, Grzegorz Halama i wielu innych…
Przy Stowarzyszeniu działa Centrum Wolontariatu „Warto jest pomagać”. Skupia ono
ludzi, dla których bezinteresowna pomoc
jest na pierwszym miejscu. To ta grupa ludzi, działa przy akcjach, zbiórkach, eventach,
koncertach m.in. : akcja rozdawania maseczek mieszkańcom miasta, zbiórki i licytacje
na rzecz podopiecznych, akcje Ciasto dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w
szykowaniu wyprawek szkolnych, organizowaniu ciepłych kocy, pościeli, materaców dla
Schroniska dla Zwierząt w Zielonej Górze.
Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” ma
swojego Bachusika „Pomagusia”, który wykonany z brązu przesiaduje w samym sercu
Zielonej Góry, na małej fontannie na deptaku.
Zapraszamy z całego serca do naszego biura,
które mieści się w Parku Tysiąclecia, przy
ul. Wazów 3, w Zielonej Górze.
www.wartojestpomagac.pl

Aktywny Senior to brzmi dumnie!

Główny cel? Budowa w każdym lubuskim powiecie domu spokojnej starości. Ale nie tylko!
– Mamy mnóstwo innych pomysłów, które chcemy realizować z seniorami z naszego regionu
– mówi Wojciech Brodziński, prezes Fundacji „Jesień Życia”.

Nie da się ukryć, że zapotrzebowanie
lubuskich seniorów jest większe, niż rówieśników w innych częściach kraju. Historia mocno je determinuje. Naleciałości i pozostałości z okresu powojennego
robią swoje. Brakuje głębokiej, wielopokoleniowej tradycji, przywiązania do
ziemi czy kultury, ale także osobowości,
które tworzą te elementy. Dlatego m.in.
powstała Fundacja „Jesień Życia”.
- Nasz główny cel, to budowa w każdym powiecie województwa lubuskiego domu spokojnej starości. Oczywiście są też cele pośrednie, które przede
wszystkim mają na celu zaangażowanie
w życie społeczne seniorów – opowiada
Wojciech Brodziński.
Szef Fundacji tłumaczy, że nadrzędnym działaniem jest podanie „na tacy”

starszym Lubuszanom rozmaitych form
powrotu do normalnej rzeczywistości, tej fizycznej, ale także psychicznej.
Szczególnie w czasie pandemii COVID-19, która odcisnęła niezwykle wyraźne piętno na życiu osób w jesieni
wieku. – Nasze zajęcia, to rehabilitacja,
dbałość o zdrowie, ale także udział w
wydarzeniach kulturalnych, które pozwalają seniorom na zaangażowanie.
Chcemy wciągnąć ich w życie polityczne, aby na bieżąco komentowali
codzienne wydarzenia, byli po prostu
aktywni. Oczywiście zawsze z poszanowaniem poglądów drugiego człowieka,
na co kładziemy duży nacisk. Zawsze
musi być szacunek dla drugiej osoby,
bez względu na poglądy jakie ona reprezentuje – dodaje szef Fundacji.
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