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Ten kto życzliwie wskazuje dro-
gę błądzącemu, jest jak czło-

wiek, który drugiemu pozwala za-
palić pochodnię od swojej: wszak 
jego własna pochodnia nie będzie 
przez to świecić mniej jasno. 
[Quintus Eniusz]

Czas świąteczny sprzyja oka-
zywaniu naszej wrażliwości, 

chętniej potrafimy pomóc słab-
szym i  pokrzywdzonym, do-
strzegamy potrzeby innych żyją-
cych wokół nas, a także stajemy 
się bardziej życzliwi wobec są-
siadów, współpracowników i do-
mowników. Radość dzielenia się 
dobrym słowem i pomocną dło-
nią wyzwala w nas samych pozy-
tywne emocje, wyzwala poczucie 
własnej wartości, służy nawiązy-

waniu lub odnawianiu dobrych 
relacji z innymi. Sprawia, że ota-
czająca nas rzeczywistość nie 
maluje się tylko w czarnych bar-
wach. Uroczysta wigilijna wie-
czerza w gronie najbliższych to 
okazja do podsumowania mi-
nionego roku oraz przygotowa-
nia się do wyzwań, jakie czekają 
nas w Nowym Roku. 

Kolędy i dzielenie się opłatkiem 
pozwalają nam wzrastać ducho-

wo w poczuciu wspólnoty jaką jest 
nasza lokalna społeczność. Składa-
ne życzenia pozostawiają w nas sa-
mych nadzieję na poprawę relacji 
i komunikacji. Zrozumienie, wza-
jemny szacunek to podstawa budo-
wy wspólnoty, którą rozpoczyna-
my w rodzinnym domu, na jednej 

ulicy, by kontynuować te zachowa-
nia w miejscu pracy, nauki, działa-
niach codziennych i zawodowych. 
Szczególnie w tak ważnym mo-
mencie dziejowym – komunikacji 
globalnej, rozwoju nowych tech-
nologii, budowania bezpiecznego 
świata dialogu i porozumienia.

To właśnie przy świątecznym sto-
le, uświadamiamy sobie podsta-

wowe wartości, które nas łączą, 
codzienną życzliwość i uśmiech, 
pamiętamy o poszukiwaniu dobra 
w bliźnich. W atmosferze wzajem-
nego szacunku także słowa kryty-
ki stają się wyciągniętą pomocną 
dłonią w doskonaleniu najbliższe-
go otoczenia. Chociaż różnimy się 
czasem w poglądach to nauczenie 
się słuchania innych, kulturalne 

wyrażanie własnego zdania i po-
szanowanie dla odmienności  sta-
ją się fundamentem dobrego spo-
łeczeństwa.

Otaczająca nas zmienna rzeczy-
wistość, nieustanne konflikty 

globalne i lokalne, budzą w nas 
niepokój o przyszłość i powo-
dują narastanie napięć. To z ko-
lei niejednokrotnie wpływa na 
naszą nieufność wobec polity-
ków, nauczycieli i  funkcjona-
riuszy publicznych. Zatracamy 
wiarę w ludzką godność i przy-
zwoitość. Bezskutecznie poszu-
kujemy autorytetów. Zasady mo-
ralne: uczciwość, etyka i lojalność 
także w  naszym codziennym 
działaniu wystawiane są na cią-
głą próbę. Dzięki Państwa wybo-

rowi, od dwóch lat pełnię w naszej 
gminie podwójną rolę: strażnika 
praworządności i opiekuna syste-
mu wartości, dzięki którym pra-
gniemy odbudować naszą lokalną 
wspólnotę, w której mieszkańcy 
będą się dobrze czuli, żyli i praco-
wali, w której odnajdą swoją małą 
ojczyznę, z której będą dumni.

W nadchodzącym Nowym Roku 
życzę Państwu odrodzenia się 

naszej wiary i zaufania oraz wza-
jemnego szacunku. Odróżniania 
dobra od zła, pozorów od prawdy, 
a także rozbudzenia wrażliwości 
etycznej, solidarności i otwartości 
na drugiego człowieka.

Gabriela Kotowicz 
BURmiSTRZ CeDyNi 

łączy nas wspólnota wartości
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Świąteczny program rozpoczniemy uroczyście o 
godz. 12.30 przy Placu Wolności.
Spotkajmy się w nastrojowej atmosferze, przy cie-
ple rozpalonego ogniska. Na wszystkich  czekać 
będzie moc świątecznych atrakcji. Przez cały czas 
trwania Jarmarku będą odbywać się występy arty-
styczne w tym koncert pieśni adwentowych, poka-
zy kulinarne i warsztaty dla dzieci. Najmłodszych 
do magicznego świata bajek wprowadzą najpięk-
niejsze opowieści bożonarodzeniowe odczytywa-
ne w czasie Jarmarku..
 
Ze zwyczajami bożonarodzeniowymi zapozna nas 
ksiądz Piotr Śliżewski, który w przystępnej formie 
przybliży tradycje najpiękniejszych w roku świąt. 
Podczas Jarmarku prezentowane będą prace twór-

propozycje działań jubileuszo-
wych zostały zgłoszone przez 

uczestników pierwszego spotka-
nia 9 listopada 2016 r. w siedzibie 
Nadleśnictwa w Chojnie, zainicjo-
wanego przez Burmistrz Cedyni 
Gabrielę Kotowicz oraz Dyrektor 
Zespołu Parków Krajobrazowych 
Dorotę Janicką. 

W spotkaniu udział wzięli przed-
stawiciele Gminy Cedynia, Ze-

społu Parków Krajobrazowych 
Województwa Zachodniopomor-
skiego, Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Nadleśnictwa Chojna oraz Federa-
cji Zielonych Gaja. Ze względu na 
trwającą już 90 lat nieprzerwaną 
ochronę tego cennego obszaru, or-
ganizatorzy jubileuszu pragną rów-
nież zaprosić do współpracy przy-
rodników i partnerów z Niemiec.

Na mocy  rozporządzenia policyj-
nego z 19 listopada 1927 roku 

„stoki nadodrzańskie koło Bellin-
chen zostały uznane za pierwszy 
brandenburski rezerwat przyro-
dy na terenie Doliny Dolnej Odry”.  
Las galeriowy występujący na po-
wierzchni 75.55 ha stał się, dzięki 
wieloletnim staraniom wielu przy-
rodników i naukowców, prawnie 

– 90 lat 
w służbie ochrony przyrodyielinek

Specjalna publikacja, przewodnik turystyczny, 
konferencja naukowa, wycieczki oraz wydarzenia 

kulturalne i rekreacyjne to wstępne działania związane z or-
ganizacją jubileuszu 90.lecia utworzenia Rezerwatu przyrody 
Bielinek.  Uroczystości jubileuszowe zaplanowano w terminie 
15-17 września 2017 r. w ramach Zachodniopomorskich Dni 
Dziedzictwa.

rezerwatem przyrody „Bielinek nad 
Odrą” (Naturschutzgebiet Bellin-
chen a.d. Oder). Ówcześnie w trak-
cie pierwszych spisów roślinności, 
wielkiemu głazowi narzutowemu 
nadano nazwę „Kamien Watekam-
pa”  na cześć niemieckiego prekur-
sora przyrody i posła Wilhelma 
Watekampa (1859-1945). Kamień 

do dziś stanowi atrakcję pieszych 
wędrówek. Nieopodal w  miej-
scowości Bielinek (d. Bellinchen) 
w 1928 roku otwarto Stację Biolo-
giczną w dawnym domku myśliw-
skim - pierwszym w swoim rodzaju 
obiektem badawczym biotopu lądo-
wego w Niemczech, wyposażonym 
w nowoczesną, jak na tamte czasy, 
aparaturę i  bibliotekę.

po ii wojnie światowej, w 1957 r.,  
teren ten został ponownie uzna-

ny przez polskie władze jako rezer-
wat florystyczny. Utworzony w celu 
zachowania ze względów nauko-
wych i dydaktycznych zespołów le-
śno – stepowych na zboczach doli-
ny Odry, ze stanowiskami rzadkich 
gatunków śródziemnomorskich 
i pontyjskich takich jak dąb omszo-
ny (Quercus pubescens), szyplin 
zielony, nawrot czerwono – błękit-
ny, oman wielki i wiele innych oso-
bliwości florystycznych. Rezerwat 

„Bielinek” jest jednym z najcen-
niejszych obiektów przyrodniczych 
na Pomorzu, o absolutnie unikato-
wym charakterze.

drugie spotkanie, jakie miało miej-
sce 29 listopada 2016r w Bielin-

ku, poświęcone było rewitalizacji 
istniejących na terenie Rezerwatu 
szlaków turystycznych i ścieżek dy-
daktycznych.

zmiany jakie są związane z nową 
sytuacją prawną po roku 1989 

zmuszają właścicieli i zarządców 
szlaków turystycznych do unor-
mowania ich statusu a co się z tym 
wiąże nowych uzgodnień w spra-
wie ich przebiegu przez miejsca ta-
kie jak Parki Narodowe czy Rezer-

   Uroczystości z okazji 70-lecia rezerwatu, 1997 rok

   pocztówka z lat 40-tych XX w.

   Rekonesans szlaku pieszego w rezerwacie, 2016 r.

   punkt widokowy w rezerwacie z widokiem na dolinę odry

waty Przyrody. ich wyznaczenie 
i oznakowanie odbyło się w zupeł-
nie innych realiach prawnych. Pro-
cedury związane z przywróceniem 
ładu prawnego wiążą się zarówno 
z konsultacjami jak i wyrażeniem 
zgody na przebieg szlaków i ście-
żek dydaktycznych, przez instytu-
cje powołane do czynnej ochrony 
przyrody m.in.  Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska.

Spotkanie miało charakter robo-
czy i odbyło się w terenie. Jego 

celem było uzgodnienie przebiegu 
dodatkowych ścieżek zapropono-
wanych przez Nadleśnictwo Choj-
na.  Uatrakcyjniłyby wyznaczoną 
w 1997 r. oznaczoną kolorem zie-
lonym, ścieżkę dydaktyczną, która 

prowadzi przez 12 cennych przy-
rodniczo wąwozów położonych  
na terenie rezerwatu. W bieżącym 
roku został złożony wniosek o do-
finansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, który za-
kłada m.in. ustawienie nowych 
kierunkowskazów, odnowienie ta-
blic informacyjnych oraz budowę 
małej architektury z ławkami i wia-
tami wypoczynkowymi w trzech 
punktach widokowych na terenie 
rezerwatu. Działania te wzmocnią 
atrakcyjność i konkurencyjność tu-
rystyczną tego miejsca.

W czasie spotkania zapropono-
wano również wprowadzenie 

zmian w przebiegu niebieskiego 

szlaku pieszego PTTK. ich zało-
żeniem jest poprowadzenie szla-
ku w miejscach bardziej atrakcyj-
nych i nie powodujących kolizji 
z działaniami dot. ochrony przy-
rody na terenie rezerwatu. efek-
tem prowadzonych prac ma być 
odnowienie oznakowania szlaku 
niebieskiego oraz jego oczyszcze-
nie w roku jubileuszu 90 roczni-
cy utworzenia Rezerwatu Przyro-
dy Bielinek.

Uroczystości jubileuszowe będą 
drugim oficjalnym uczczeniem 

utworzenia rezerwatu w jego po-
wojennej historii. Pierwsze odby-
ły się w 1997 roku z okazji 70-le-
cia, podczas których w obecności 
ministra środowiska Landu Bran-

denburgia i wojewody szczeciń-
skiego, przedstawicieli lasów pań-
stwowych i miłośników przyrody 
z Polski i Niemiec, został odsło-
nięty pamiątkowy kamień. Turyści 
z łatwością znajdą  go  na począt-
ku ścieżki edukacyjnej, prowadzą-
cej na skraj zbocza do punktu wido-
kowego i do cennych drzewostanów 
dębu omszonego. 

Już dzisiaj zapraszamy Państwa 
do wspólnego z nami świętowa-

nia jubileuszu!

paweł pawłowski 
Źródło: „natura 2000 w dolinie dolnej odry”, 

schwedt, 2014

serdecznie zapraszają w niedzielę 18 grudnia 2016 r. 
na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Wigilię miejską. 

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz
Przewodniczący Rady miejskiej Krzysztof Nowak 

oraz Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Paweł Pawłowski,

Jarmark Bożonarodzeniowy

Zapraszamy do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym twór-
ców ludowych, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, so-
łectwa, świetlice, jednostki oświatowe oraz osoby indywidualne 
do zaprezentowania swoich wyrobów i podzielenia się swoją ak-
tywnością z innymi. Wystawcom zapewniamy bezpłatne miej-
sca w namiotach lub przy Placu Wolności.

ców ludowych i rękodzielników oraz regionalne 
produkty spożywcze; Zapraszamy na warsztaty 
wykonywania ozdób bożonarodzeniowych, które 
prowadzi pani Stanisława Kopczyńska. W ich trak-
cie pod opieką instruktora zostaną przygotowane 
tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe, m.in. z pa-
pieru, bibuły i sznurka.

Jedną z wielu atrakcji będzie żywa szopka, gdzie 
Święta Rodzina  i prawdziwe zwierzęta będą cele-
brować narodziny Dzieciątka przy dźwiękach ra-
dosnych kolęd i pastorałek.

O godz. 15.30 wspólnie złożymy świąteczne życze-
nia i podzielimy się opłatkiem, by następnie kolę-
dować w miłej, świątecznej atmosferze. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojego sto-
iska do 12 grudnia 2016r do biura Cedyńskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu, drogą mailową na adres sekretariat@ckcedynia.pl, 
osobiście: Plac Wolności 4 (i piętro), lub telefonicznie pod nr tel. 
(91) 414 41 31.

paweł pawłowski
dyrektor cedyńskiego ośrodka Kultury i sportu
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We wrześniu 2016 r., były do-
wódca malijskiej policji i czło-

nek dżihadystycznej grupy Ansar 
Drine - Ahmad al-Faqial-mah-
di został skazany na 9 lat więzie-
nia za „świadome dowodzenie 
atakiem na mauzolea i świąty-
nie w Timbuktu (mali) w 2012 
roku”. To bezprecedensowy pro-
ces, w którym sąd w Hadze po raz 
pierwszy wymierzył karę za nisz-
czenie dziedzictwa kulturowego, 
traktując to jako zbrodnię wo-
jenną. Świat kultury przyjął wy-
rok Trybunału z zadowoleniem, 
wyrażając nadzieję, że posłuży 
on jako przesłanie, które pomoże 
chronić cenne zabytki. Według 
nowych wytycznych dla sędziów 
z Anglii i Walii, kary dla wandali 
za niszczenie zabytków i pomni-
ków wojennych oraz bezczesz-
czenie miejsc pamięci ii wojny 
światowej mają być surowsze niż 
dotychczas. Od 2015 roku w usta-
laniu wyroków sędziowie nie będą 
kierować się tylko wartością skra-
dzionej rzeczy, ale także jej zna-
czeniem dla poszkodowanego. Z 
racji uznania tych przestępstw za 
„poważniejsze” kara nie będzie 
ograniczała się tylko do grzywny.

DZieDZiCTWO, KTÓRe 
POWiNNO łąCZyć, 
NieSTeTy DZieLi NARODy 
i SPOłeCZeńSTWA

W informacjach medialnych po-
jawiają się sprawy związane 

z nielegalnym posiadaniem w ko-
lekcjach prywatnych ale i muze-
alnych dzieł zrabowanych pod-
czas wojen i konfliktów zbrojnych. 
Głośna sprawa kolekcji obrazów 

znalezionych w mieszkaniu Cor-
neliusa Gurlitta w monachium, 
syna człowieka, który na pole-
cenie Hitlera rekwirował dzieła 
sztuki, nadal nie znalazła praw-
nego rozwiązania. Niemcy odma-
wiają wglądu w listę dzieł sztuki, 

zasłaniając się trwającym postę-
powaniem w sprawie niezapła-
conych podatków, co znacznie 
wydłuża w czasie możliwość re-
stytucji ich przez stronę Polską. 
Sytuacja jest dosyć kontrowersyj-
na i niejasna, pomimo, iż Berlin 
podpisał w 1998 roku konwencję 
w sprawie publikacji list zagra-
bionych dzieł. W lipcu br. liczne 
protesty naukowców i środowisk 
muzealnych dotyczyły prezen-
tacji wystawy „Ukraina światu. 
Skarby Ukrainy z kolekcji Platar”, 
w Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie. Listy oprotestowu-
jące wystawę  napisały Związek 
Archeologów Ukrainy oraz Sto-
warzyszenie Naukowe Archeolo-
gów Polskich, zarzucając niejasną 
proweniencję zabytków, pocho-
dzących z terenu Ukrainy, gdzie 
liczne są przypadki rabunku za-
bytków archeologicznych przez 
tzw. czarnych archeologów. 

POmOC HUmANiTARNA 
TAKże DLA DZieDZiCTWA 
KULTURy

dziedzictwo kulturowe, trak-
towane jako wojenne trofeum 

i jako ślad tożsamości kulturo-
wej lub religijnej wielu społecz-
ności, jest narażone na celowe 
akty wandalizmu, nieodwracal-
ne zniszczenia, jest przedmiotem 
nielegalnych wykopalisk arche-
ologicznych  i coraz częściej sta-
je się przedmiotem nielegalnego 
handlu. Nie jest tajemnicą, iż za-
bytki niszczone, dekompletowa-
ne lub zrabowane w trakcie kon-
fliktów zbrojnych m.in. w Libii, 
iraku, Gruzji, Ukrainie oraz Sy-

rii, padają ofiarą grup przestęp-
czych, dla których dobra kultury 
mają wyłącznie wymiar finanso-
wy. Polska, podobnie jak wiele 
krajów europejskich jest widocz-
na na szlakach tranzytowych, ob-
serwowanych przez organizacje 

międzynarodowe (interpol, Blue 
Shield UNeSCO) oraz polskie 
służby mundurowe. 

UNeSCO od kilku lat alarmuje 
o losach zabytków, które stały 

się celem kulturowego barbarzyń-
stwa. międzynarodowe i lokalne 
akty prawne nie chronią zabytków 
przed zagrożeniami. ekstremiści 
atakują miejsca kultu, sanktuaria, 
pomniki czy muzea, niszcząc  tym 
samym wspólne wartości i pra-
wa człowieka, oraz jedność społe-
czeństw. 

Ochrona dóbr kultury jest widocz-
na również podczas katastrof 

naturalnych, jak tsunami w Japo-
nii, czy niedawne trzęsienie ziemi 
w środkowych Włoszech, podczas 
których specjalne służby oprócz 
udzielania pomocy humanitar-
nej dla ludności, ratowały zabytki 
kultury ze zniszczonych kościołów 
i muzeów.

ODPOWieDZiALNOŚć 
KARNA ZA 
ZDeWASTOWANie BąDź 
ZNiSZCZeNie ZAByTKU 
Nie JeST UZALeżNiONA OD 
TeGO, CZy Był ON WPiSANy 
DO ReJeSTRU, CZy Też Nie.
 

W czasach pokoju współczesnym 
zagrożeniem dla dziedzictwa 

jest również presja moderniza-
cji i lobbing deweloperów w kwe-
stiach planów zagospodarowania 
gmin. Nielegalne rozbiórki obiek-
tów wpisanych do gminnych ewi-
dencji, nawet jeśli należą do pry-
watnych właścicieli, są karane 
niestety symbolicznymi grzyw-

nami lub wyrokiem pozbawienia 
wolności w zawieszeniu. Znane 
są również przypadki niszczenia 
zabytków w trakcie akcji ratow-
niczych (kosztem spójności hi-
storycznej obiektu), lub też roz-
dzielanie kolekcji muzealnych. 

nasze Wspólne dziedzictwo

Koncentrując uwagę na zabytko-
wych przedmiotach, pomijane są 
również czynniki środowiskowe 
(naruszenia chronionych siedlisk 
fauny i flory). Problemem zatem 
są transparentne ramy etyczne dla 
dziedzictwa – jak ratować zabytek 
aby nie doprowadzić do kolejnego 
zniszczenia?

poszczególne a kt y wanda l i-
zmu przyczyniają się do ruina-

cji obiektów zabytkowych: nisz-
czenie budynków lub obiektów 
w celu pozyskiwania surowców 
wtórnych, celowe i patologiczne 
niszczenie elewacji poprzez graffi-
ti, naruszenia tkanki budowlanej, 
nielegalne wysypiska odpadów. 
Lekceważenie przepisów prawa 
budowlanego to również prze-
stępstwo przeciwko zabytkom. 
Niszczenie dziedzictwa kulturo-
wego nie ogranicza się również 
do samej budowli, ale i jej otocze-
nia, w tym krajobrazu kulturowe-
go i przyrody.
Zgodnie z definicją zawartą w prze-
pisach ustawy z 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami, zabytkiem jest nierucho-
mość (lub rzecz ruchoma), której 
zachowanie leży w interesie spo-
łecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną 
lub naukową. Ustawa określa tak-
że formy ochrony zabytków: wpis 
do rejestru prowadzonego przez 
wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, uznanie obiektu za pom-
nik historii, utworzenie parku kul-
turowego oraz ustalenie ochrony 
w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego. 

POTRZeBA ZWięKSZeNiA 
ŚWiADOmOŚCi 
SPOłeCZeńSTW

Nad współczesnymi zagrożenia-
mi i wyzwaniami przed jakimi 

stawiane jest dziedzictwo kultury, 
debatowali uczestnicy międzyna-
rodowej konferencji, zorganizo-
wanej przez ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
międzynarodową Radęmuze-
ów iCOm, Polski Komitet Błę-
kitnej Tarczy i PK ds. UNeSCO 
w daniach 23-24 listopada 2016r 
w Krakowie. Również i przedsta-

   prof. d.folga januszewska, prezes icom polska, prezentuje nowe rozwiązania dotyczące ochro-
ny dziedzictwa

   jarmark cysterski z okazji 750lecia klasztoru cysterek w cedyni, 17.09.2016r – spotkanie mieszkańców z lokalnym dziedzictwem

wiciele naszej gminy, jako człon-
kowie iCOm, mieli możliwość 
wspólnie wypracować list inten-
cyjny adresowany do ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, w którym zawarto najważ-
niejsze postulaty tego spotkania. 
Jednym z nich było utworzenie 
szerokiego programu edukacji na 
rzecz ochrony dziedzictwa oraz 
praktyczne wdrażanie współpra-
cy ze społecznościami lokalnymi 
w tym zakresie. Postulat jest sy-
gnałem nie tylko dla organizacji 
międzynarodowych i państwo-
wych, ale przede wszystkim dla lo-
kalnych podmiotów zajmujących 
się dziedzictwem kulturowym by 
zwiększyć uwagę społeczeństwa 
na rolę kultury w budowaniu toż-
samości regionalnej i narodowej.

Na terenie gminy Cedynia posia-
damy 293 obiekty wpisane do 

rejestru zabytków. Opracowany 
na lata 2011-2014 Gminny program 
opieki nad zabytkami jest obecnie 
aktualizowany (publikacja plano-
wana jest w 2017r). Z początkiem 
nowego roku rozpoczynamy akcję 
znakowania obiektów tabliczka-
mi „Zabytek chroniony prawem”. 
Wspólnie z  Zespołem Parków 
Krajobrazowych i Nadleśnictwem 
w mieszkowicach i Chojnie bę-
dziemy również monitorować stan 
zachowania oznakowania pomni-
ków przyrody.

popularyzacją ochrony zabytków 
od 50 lat zajmuje się muzeum 

Regionalne w Cedyni, wspierane 
przez środowisko naukowe, prze-
wodnickie, nauczycieli i anima-
torów kultury. Lokalne stowarzy-
szenia mają w tym zakresie także 
wiele sukcesów. Ochronie lokal-
nego dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego będą poświę-
cone nowe publikacje i progra-
my planowane w przyszłym roku 
również przez Centrum Promocji 
i Turystyki w Cedyni, adresowane 
do różnych grup wiekowych. Na-
szym zadaniem jest przede wszyst-
kim uświadomienie mieszkańcom 
gminy Cedynia stanu zachowania 
bogactwa kulturowego oraz  me-
chanizmów jego ochrony.

malwina markiewicz 

Rok 2016 prz y niósł  kolejny 
wzrost liczby turystów odwie-

dzających Pomorze Zachodnie. 
Dane takie przedstawił dr mar-
cin Szydłowski zKatedry Ar-
cheologii Uniwersytetu Szcze-
cińskiego podczas niewielkiej 
konferencji poświęconej społecz-
nej funkcji archeologii w Ośrod-
ku edukacyjno-Konferencyjnym 
Uniwersy tetu Szczecińskiego 
w  Kulicach. Zwrócił on uwa-
gę na potrzeby poszczególnych 
grup przyjeżdżających, których 
celem nie jest tylko wypoczynek 
na nadmorskiej plaży, ale aktyw-
ne poznawanie konkretnych ob-
szarów tematycznych. Na bardzo 
wysokim miejscu w tym zesta-
wieniu byli również turyści po-
dążający szeroko pojętymi szla-
kami archeologicznymi. 

dane zaprezentowane przez dr 
Szydłowskiego znajdują w peł-

ni pokrycie w statystykach od-
wiedzin muzeum Regionalnego 
w  Cedyni. O i le rok 2015 za-
mknął się w liczbie 1336 odwie-
dzających muzeum (łączna liczba 
wejść pełnopłatnych, ulgowych 
i bezpłatnych), to na koniec li-
stopada 2016 r. mamy już 2392 
osoby. Podobnie sytuacja wyglą-
da zwstępem na Wieżę Widoko-
wą, w 2015 r. skorzystało zwejścia 
587 osoby, natomiast w bieżącym 
jest już tych osób 1000. Widoczna 
jest wyraźna pozytywna zmiana 
względem lat poprzednich.

Taka tendencja wzrostowa mo-
bi l izuje do zmian, które są 

w muzeum potrzebne. Dotyczy 
to przede wszystkim niezmienia-
nych od wielu lat wnętrz, gablot 
oraz prezentowanych muzealiów. 
W wydobyciu i przedstawieniu 
wszystkich walorów naszej ko-
lekcji konieczna jest nowa aran-
żacja wystawy stałej. idea, by 
ująć eksponaty w kontekście ich 
odkrycia oraz pierwotnego uży-
cia, w konsekwencji przyniesie 
ciekawy i wartościowy edukacyj-
nie efekt. Ukazanie przedmio-
tu w szerszej narracji uzmysłowi 
widzom jego funkcję oraz rolę, 
jaką spełniał w życiu codzien-
nym ludzi zamieszkujących Ce-
dynię parę wieków temu.
O piek u n mu z eu m to osoba 
pierwszego kontaktu widza zko-
lekcją, pomoc w percepcji prze-
kazu dziedzictwa kulturowe-
go znajdującego się na wystawie 
oraz bezpośredni przewodnik 
i nauczyciel, który komuniku-
je się zwidzem/turystą  podczas 
oprowadzania po wystawie lub 
zajęć edukacyjnych, prowadzo-
nych również w terenie.

Nieodłączną pracą każdego mu-
zealnika jest oczywiście opra-

cowywanie zbiorów i dbanie o 
ich zachowanie. Ukazuje to jaki 
ogrom zadań do wykonania stoi 
przed pracownikiem muzeum. 
Ta niewidoczna na co dzień, ale 
konieczna, to praca dokumen-
tacyjna, dzięki której muzealia 
i dokumenty zachowane są w na-
leżytym porządku. Poczynając 
od ksiąg inwentarzowych, zabyt-
ków, kart katalogowych po zbie-
ranie i archiwizowanie danych 
oraz zdjęć, po zbieranie i prze-
chowywanie (dokumentowanie) 
obecnego życia Cedynian. Sta-
nowią podstawę do późniejszych 
skutecznych działań wizualiza-
cyjno-edukacyjnych. Rozpoczę-
te w połowie 2016 roku działania 
regulujące sprawy formalno-do-
kumentacyjne cedyńskich zbio-
rów, będą kontynuowane w roku 
2017, by w  przyszłości móc je 
udostępnić nie tylko przyjeżdża-
jącym tu naukowcom z całego 
kraju, ale by przede wszystkim 
ukazać mieszkańcom Cedyni 
dziedzictwo miejsca, w którym 
żyją. Będzie to stanowiło rów-
nież podstawę do ewentualnych 
badań archeologicznych. 

piszę o tym nie bez przyczyny, 
zwłaszcza że od 30 lat nikt nie 

wbił tu przysłowiowej łopaty (ar-

cheologa). Przez lata brakowa-
ło tu fachowej oprawy i wsparcia 
z zewnątrz, dziś dzięki rozwojo-
wi ośrodka szczecińskiego (Uni-
wersytet Szczeciński, iAie PAN, 
muzeum Narodowego), badania 
takie mają szansę realizacji. Po-
wodzenie badań archeologicz-
nych stanowi świetny materiał 
promocyjny, zwłaszcza, że Cedy-
nia kojarzy się pokoleniom Pola-
ków właśnie z odkryciami arche-
ologicznymi, co do dziś jest też 
z rozrzewnieniem wspominane 

przez mieszkańców. miło jest ich 
słuchać, zwłaszcza, że tak dobrze 
wspominają wykopaliska i  sa-
mych archeologów.

Gmina Cedynia to niewielka ale 
serdeczna społeczność żyjąca 

w malowniczym regionie Pomo-

rza Zachodniego. moja przygoda 
z tym regionem rozpoczęła się od 
2007 roku, kiedy uczestniczyłam 
w badaniach archeologicznych 
w  okolicy myśliborza. Wolne 
chwile spędzałam na poznawaniu 
tutejszych terenów, które zauro-
czyły mnie widokami i historią. 
małe miasteczka wycięte jak ze 
średniowiecznych bajek z baszta-
mi, zachowanymi w dużym stop-
niu murami miejskimi i kościo-
łami. Tam, skąd pochodzę tego 
nie ma, a tu w tak naturalny spo-

   Spotkanie przedstawicieli  polsko-niemieckiej  sieci muzeów dolnej odry

   Europejska noc muzeów to jedna z okazji spotkania się z mieszkańcami naszej gminy

sób można przenieść się w czasie, 
a w połączeniu z archeologicz-
nym działaniem daje to wręcz 
wspaniałe połączenie, które na-
leży wykorzystać dla promocji 
historycznej Cedyni. Badania ar-
cheologiczne są nie tylko wspa-
niałą przygodą, niejednokrotnie 

sensacją, ale pozwalają na prak-
tyczną naukę historii. Nic tak nie 
daje dreszczyku emocji jak od-
krywanie kolejnych elementów, 
które później archeolog składa 
w całość i opowiada jak najcie-
kawszą opowieść, ale nie wymy-
śloną, lecz wyciągniętą prosto 
z ziemi.

Wszyscy tak naprawdę tworzy-
my historię dnia codzienne-

go, tego co robimy, co dajemy 
od siebie dla miejsca, w którym 

otwarte na turystów 
i mieszkańców

muzeum

mieszkamy. Począwszy od tego 
co otrzymaliśmy w spadku po 
poprzednich pokoleniach, któ-
re zamieszkiwały dane miasto 
lub okolicę. Jest to pewnego ro-
dzaju zbiorowa odpowiedzial-
ność mieszkańców i ich troska 
o wspólne dziedzictwo. Następne 
pokolenia, które przyjdą po nas 
wystawią nam rachunek z tego co 
otrzymaliśmy i ztego co pozosta-
wimy. Dlatego też zachęcam do 
przekazywania do muzeum lub 
do podzielnia się z nim pamiąt-
kami, wspomnieniami, starymi 
zdjęciami, które zostaną zdigi-
talizowane i zachowane dla po-
tomnych.

Myślę, że cedynianie powinni 
być dumni z przeszłości swo-

jego miejsca na ziemi, mając taką 
mnogość zabytków materialnych 
i miejsc historycznych na wycią-
gnięcie ręki, dla których co roku 
przyjeżdżają grupy turystów. 
Rolą muzeum w Cedyni jest nie 
tylko zachęcić do przyjazdu oso-
by z zewnątrz ale przede wszyst-
kim, by oddziaływać na tutejszą 
społeczność, gdyż jest to jej pla-
cówka, która ma dokumentować 
to, co jest dorobkiem mieszkają-
cych tu pokoleń Polaków, tego, co 
wnieśli i czego dokonali po 1945 
r. Poznanie historii, także tej naj-
nowszej, miejsca w którym się 
żyje pozwoli po dwakroć zako-
chać się w nim. Wówczas najbar-
dziej sceptycznemu mieszkań-
cowi Cedynia stanie się bliska, 
nasza/jego. Zupełnie inaczej pa-
trzy się na miejsca, ulice, domy 
czy cmentarze, gdy znajdujemy 
w nich pierwiastek ludzkiej – na-
szej historii.

magdalena Wieczorek 
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11 listopada 2016r, w samo połu-
dnie, 176 amatorów biegów wy-

startowało z najdalej na zachód 
wysuniętego punktu Polski w  Na-
rodowym Biegu Niepodległości.

Trasę biegu o dystansie 6,5 km z 
Osinowa Dolnego do amfiteatru 

w Cedyni ukończyły 172 osoby. 
Najszybciej trasę pokonał gryfinia-
nin, zawodnik GKS Delf, Grzegorz 
Rudziński (22:38 s) pokonując dru-
giego na mecie Jakuba Rudzińskie-
go (KS ironman C/S Polska Szcze-
cin) o 10 sekund. Obaj panowie to 
wyróżniający się w kraju juniorzy 
młodsi w triathlonie. Jakub to tak-
że gryfinianin i mimo tego same-
go nazwiska nie są spokrewnieni. 
Trzeci linię mety minął Karol Bryl 

14 l istopada 2016r. w  Szko-
le Podstawowej miał miej-

sce uroczysty apel poświęcony 
98. rocznicy odzyskania nie-
podległości. Uroczystość roz-
poczęła Pani Dyrektor Graży-
na Fedorowicz, która powitała 
zaproszonych gości. Następnie 
swym przemówieniem wprowa-
dziła wszystkich w atmosferę wy-
darzeń poprzedzających datę 11 
listopada 1918 roku. W skrócie 
zobrazowała sytuację polityczną 
kraju, jaka miała miejsce przed 
odzyskaniem wolności przez Po-
laków.

Następnie głos zabrali uczniowie 
klasy iii, którzy przypomnieli 

wszystkim zgromadzonym pol-
skie symbole narodowe. Zaprosi-
li również do wspólnego odśpie-

narodowy Bieg niepodległości
(iRC Kowale) uzyskując czas 23:01 
s. Wśród kobiet tryumfowała Ni-
kolina Szurgocińska, gryfinianka 
aktualnie mieszkająca w Chojnie. 
Reprezentantka KB Hermes Gry-
fino uzyskała wynik 25:37 s poko-
nując młode (15 latki), utytułowa-
ne gryfinianki, zawodniczkę GKS 
Delf Julię Sanecką (27:46 s) i Agatę 
Piekarz, reprezentującą mKS Her-
mes (28:13 s). Julia to mistrzyni 
Polski młodziczek w aquathlonie 
a Agata to mistrzyni Polski mło-
dziczek w chodzie sportowym na 
3000 m. Bieg ukończyło 114 męż-
czyzn i 58 kobiet.

Uczestnicy w drodze na miejsce 
startu złożyli biało-czerwone 

kwiaty u stóp pomnika Polskie-
go zwycięstwa nad Odrą na Górze 
Czcibora, symbolicznie nawiązu-
jąc do 1050 rocznicy Chrztu Pol-
ski i mieszka i. Tam też utworzy-
li żywy napis POLSKA a następnie 
rozwinęli ogromną biało-czerwo-
ną flagę.
Na mecie, w cedyńskim Amfite-
atrze, odbył się otwarty piknik pa-
triotyczny, podczas którego wspól-
ne śpiewano pieśni patriotyczne. 
Organizatorem biegu był Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 
mKS Hermes, Cedyński Ośrodek 

Kultury i Sportu, Gmina Cedynia, 
Powiat Gryfiński i OSP Gminy Ce-
dynia.

Cedyńskie zawody były pierwszy-
mi z cyklu zaplanowanych trzech 

Narodowych Biegów Niepodległo-
ści z okazji 100-lecia Odzyskania 
Przez Polskę Niepodległości. W 
przyszłym roku bieg odbędzie się 
w Gminie moryń, a  trzeci w setną 
rocznicę (2018r), będzie miał miej-
sce w Gryfinie. Pomysłodawca idei 
uczczenia w formie sportowej ry-
walizacji jest pan Jan Podleśny- 
Prezes Klubu Hermes i  animator 
sportu z Gryfina.

wania hymnu Polski. Kolejnym 
punktem programu był montaż 
słowno – muzyczny zaprezen-
towany przez uczniów klasy iV-
-Vi z pomocą Pani Katarzyny 
Zarzyckiej i Pani Jadwigi Sapak. 
młodzi artyści w przystępny i ob-
razowy sposób przedstawili losy 
naszej Ojczyzny, począwszy od 
zaborów, a skończywszy na roku 
1918. muzyczne i recytatorskie 
interpretacje utworów literackich 
pozwoliły zrozumieć rozterki i 
uczucia walczących o niepodle-
głość. Uczniowie oraz zaprosze-
ni goście z dużym zaciekawie-
niem i w skupieniu uczestniczyli 
w tej pięknej lekcji historii.  

Tego dnia, aby uświetnić tak 
ważne d la Polaków święto, 

swoje umiejętności zaprezento-

uroczysty apel w szkole 
podstawowej w piasku

pieśń Kronika marka Grechu-
ty była mottem przewodnim 

montażu poetycko-muzycznego 
zaprezentowanego z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości 
pt. „Ta ziemia taka czysta, jak-
by umieciona skrzydłem anio-
łów”, 10 listopada 2016r. Aktora-
mi w zabytkowej Sali refektarza 
pocysterskiego k lasztoru byli 
uczestnicy warsztatów teatral-
nych i muzycznych, prowadzo-
nych w  Cedyńsk im Ośrodku 
Kultury i Sportu. W dojrzałych 
i emocjonalnych interpretacjach 
tekstów polskich poetów, usły-

patriotycznie w Klasztorze           …W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie. 
Za gniazdo bociana, za chleb, za tę równinę, co niepokalana. 
Za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, 
za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, 
za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych. 
Za mą Ojczyznę-Polszczyznę, Mazowsze. 
W dalekich ziemiach za to umierali….

szeliśmy Agatę Krupińską, Wik-
torię Kalarus, Wiktorię Walczak, 
Annę Brzozowską, Kamilę Gło-
dek, Patrycję Szczerbę, Pawła 
ignarskiego i małgorzatę Walko-
wiak. Spektakl przeplatany bu-
dzącymi do ref leksji utworami 
muzycznymi przygotowali Bo-
żenna i Janusz Rusak.

po przedstawieniu, swoje umie-
jętności zaprezentowali mło-

dzi wokaliści z Centrum Kultury 
w Chojnie: Julia i maja Zielin-
kiewicz, martyna Lewandow-
ska i Rafał Kowal. W Sali refek-

tarza wspólnie unieśliśmy ducha 
Niepodległości intonując histo-
ryczne pieśni patriotyczne, jak 
„O mój Rozmarynie”, „marsz 
Pierwszej Brygady”, czy „Wojen-
ko, Wojenko”, śpiewane przez 
Polaków w przededniu odzyska-
nia Niepodległości. Nasze lokal-
ne pieśni, sławiące piękno ziemi 
cedyńskiej wykonał Zespół Śpie-
waczy Kalimera z Bielinka. Spo-
tkanie było okazją do uczczenia 
98. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, ale i inte-
gracji międzypokoleniowej spo-
łeczności naszej gminy.          (mm)

   pamiątkowe zdjęcie na starcie - w najdalej na zachód wysuniętym punkcie polski   Bieg na dystansie 6,5 km

   Najszybsze panie na mecie: julia sanecka, nikolina szurgocińska, agata piekarz

Medale zdobyte podczas wszyst-
kich trzech biegów w Cedyni, 

moryniu i Gryfinie, stworzą ca-
łość, podkreślając wagę jednego 
z najważniejszych polskich świąt 
państwowych.

Organizatorzy pragną serdecz-
nie podziękować wszystkim, któ-
rzy wsparli idee organizacji biegu 
i przyczynili się do jego realizacji: 
sponsorom, służbom zabezpiecze-
nia – Policji i jednostkom Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Gminy 
Cedynia, pracownikom Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i miesz-
kaniowej w Cedyni.

   z numerem 1 wystartował starosta Gryfiński Wojciech Konarski
   Na podium najlepsi biegacze dekorowani przez Burmistrz cedyni, przedstawiciela zarządu powia-
tu Gryfińskiego i dyrektora coKis

Uczniowie i nauczyciele Szko-
ły Podstawowej im. Leśników 

Polskich w Piasku przygotowali 
we wtorkowy poranek 8 listopada 
2016 r. uroczyste śniadanie w ra-
mach ogólnopolskiego programu 
„Śniadanie daje moc”.
Nasza Szkoła w programie uczest-
niczy po raz kolejny, a wspólne 
śniadanie z rodzicami, nauczycie-
lami i zaproszonymi gośćmi było 
podsumowaniem trwających po-
nad miesiąc działań promujących 
zdrowy styl życia.
Przygotowanie przez uczniów 
z pomocą nauczycieli i rodzi-
ców wspólnego śniadania, zgod-
nie z poznanymi zasadami, było 
również częścią projektu „Zdro-
wo jem, więcej wiem.” Ucznio-
wie ochoczo zabrali się do pra-

cy w swoich klasach pracowali 
nad zdrowymi potrawami. Ko-
lejnym ich zadaniem było rów-
nież przygotowanie plakatów 
i lustrujących zasady zdrowe-
go ż y w ienia .  A oto ucznio-
wie podczas wytężonej pracy: 
-  „ z d r ó w e c z k a ”  i  j e j 
o w o c o w e  s z a s z ł y k i , 
- klasa i i ich sałatka owocowa, 
- k lasa ii przygotowała górę 
zdrow ych kanapek, oczy w i-
ście z pomocą rodziców i wy-
chowawczyni Pani eli muzia, 
- klasa iii zrobiła sałatkę i jogurty, 
-  k l a s a  i V  „ s k r o -
i ł a  s a ł a t k ę  j a r z y n o w ą , 
- k lasa V przyniosła płatki z 
mlekiem oraz pomogła Pani Ja-
godzie wycisnąć świeży sok z 
marchwi, jabłek i pomarańczy, 

- klasa Vi wykonała kolejną furę 
kanapek.
Na uroczyste śniadanie zaprosze-
ni zostali przedstawiciele Urzę-
du miasta w Cedyni, patroni na-
szej szkoły – leśnicy Nadleśnictwa 
Chojna oraz rodzice i uczniowie. 
Na początek trzecioklasiści pod 
kierunkiem wychowawczyni Pani 
Justyny Jachowicz zaprezentowa-
li inscenizację wiersza Jana Brze-
chwy „Na straganie” oraz zaśpie-
wali piosenkę o zdrowiu.
Następnie dzieci z oddziału „0” 
odgadywały zagadki dotyczące 
warzyw i owoców. Najpiękniej-
sze plakaty przygotowane przez 
dzieci z klas 0, ii i iii zostały 
przekazane Pani Sekretarz Gmi-
ny Cedynia oraz przedstawicielce 
leśników. Z pozostałych plakatów 

Śniadanie daje moc

utworzono książeczkę z zasada-
mi zdrowego odżywiania przeka-
zaną przez kosmicznych agentów 
dla „Wszystkojada”.
Po części artystycznej przyszedł 
wreszcie czas na wspólne śniada-
nie. Każdy ze smakiem kosztował 
potraw przygotowanych z wiel-

ką starannością i zaangażowa-
niem uczestników akcji. Ponad-
to przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego wyszli z poczę-
stunkiem do mieszkańców wsi, 
aby propagować zdrowe odży-
wianie także wśród społeczności 
lokalnej.

wał zespół sygnalistów. Ucznio-
wie odegrali swój pierwszy po-
ważny koncert.

po zakończeniu części artystycz-
nej goście oraz uczniowie zo-

stali zaproszeni do wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych 
przy kawie i ciastku. Ponadto de-
legacja uczniów wraz z Panią Ja-
dwigą Sapak udała się na cmen-
tarz. Tam złożyli kwiaty i zapalili 
znicz na grobie Pani Aleksandry 
Sobornej. Tym samym pokazali, 
że pamiętają  o kombatantce, któ-
ra zawsze uczestniczyła w obcho-
dach Święta Niepodległości w na-
szej szkole.

informacja: sp w piasku

W trosce o bezpieczeństwo 

dzieci i uczniów oraz  w związ-

k u  ze  zm ia n ą  p r ze p is ó w                      

dotyczących dostosowania 

przedszkola i oddziałów przed-

szkolnych do obowiązujących 

przepisów  przeciwpożaro-

wych, przeprowadzona zosta-

ła kontrola  w budynku szkol-

nym w Cedyni.

Szanowni rodzice! W konsekwencji kontroli zo-

stała wydana decyzja admi-

nistracyjna zalecająca w y-

konanie czynności wraz z 

wyznaczonymi terminami ich 

realizacji.  W 2016  r. na tere-

nie szkoły wykonano następu-

jące czynności:

• W y p o s a żo n o  b u d y n e k 

w  przeciwpożarowy wy-

łącznik prądu;

• Wykonano przegląd tech-

niczny istniejącej instalacji 

oświetlenia ewakuacyjne-

go w sali gimnastycznej;

• Dokonano aktualizacji in-

strukcji bezpieczeństwa po-

żarowego;

• Usunięto materiały palne 

(meble, kartony) ze strychu 

oraz korytarza piwnicy;

• Oznakowano miejsce zbiór-

ki do ewakuacji;

• Oznakowano drogę pożarową.

Pozostałe zalecenia będą wy-

konane zgodnie z harmono-

gramem po przygotowaniu 

ekspertyzy technicznej spo-

rządzonej przez rzeczoznawcę 

z listy Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej.  

Pragnę poinformować, iż corocz-

nie przeprowadzane są przez 

OSP Cedynia w porozumieniu  

z Komendą Powiatową Stra-

ży Pożarnej w Gryfinie ćwicze-

nia ewakuacyjne , które mają 

na celu przygotowanie dzieci i 

uczniówa do ewentualnego za-

grożenia. Obecnie budynek nie 

stanowi zagrożenia dla dzieci 

i uczniów przebywających na 

jego terenie.

Joanna Patrzykowska

Dyrektor Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Cedyni

 

Monika Nawrot

p.o. Dyrektora Gimnazjum 

w Cedyni im Mieszka I
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W trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo naszych uczniów wśród 

wrześniowych działań odbył się 
cykl spotkań, które miały na celu 
podniesienie świadomości i umie-
jętności w zakresie kształtowania 
prawidłowych zachowań i postaw 
w sytuacjach trudnych i zagroże-
nia życia. Uczniowie wzięli udział 
w prelekcji prowadzonej przez 
asp. Roberta Szpilskiego - kierow-
nika  Posterunku Policji w Cedy-
ni, na temat „Bezpieczna droga do 
szkoły”, uczestniczyli w spotkaniu 
z funkcjonariuszami Straży Gra-
nicznej ze Szczecina i poznawali 
samochody oraz sprzęt jaki wyko-
rzystują w swojej codziennej pracy. 

podczas europejskiego Dnia Re-
suscytacji, uczniowie pod opieką 

nauczycieli oraz strażaków z OSP 
Cedynia, ćwiczyli podstawowe 
umiejętności w zakresie pierwszej 
pomocy i resuscytacji. Dodatkowo 
uczniowie klas 0 -iii mieli okazję 
przećwiczyć te umiejętności podczas 
spotkania z ratownikami WOPR – 
oddział Gryfino a przedszkolaki 
ćwiczyły pod okiem ratownika me-
dycznego i szkoleniowca BHP. 

Cedyńska Ochotnicza Straż Po-
żarna aktywnie włączyła się 

w  organizację europejsk iego 
Dnia bez Samochodu, strażacy 
m.in. wspólnie z naszymi ucznia-
mi przejechali  trasę do Osino-
wa Dolnego. Wrzesień, to także 
czas corocznych próbnych ćwi-
czeń ewakuacji uczniów z budyn-
ku szkolnego. ćwiczenia ewakuacji 
organizujemy we współpracy z Po-
wiatową Państwową Strażą Pożar-
ną z Gryfina i OSP z Cedyni.

W listopadzie uczniowie 6 klasy 
złożyli kwiaty na Cmentarzu 

Wojennym w Starych łysogórkach 

oraz zapalili znicze na mogiłach 
żołnierzy i Armii Wojska Polskie-
go. Z okazji 11 listopada przygoto-
wali także patriotyczny program 
oraz uczestniczyli w gminnych ob-
chodach tego święta. 

Szkoła to również zabawa, a naj-
lepszą okazją do niej były między 

innymi obchody Dnia Chłopaka, 
podczas których młodzież mo-
gła wraz ze swoimi wychowawca-
mi przenocować w szkolnych mu-
rach, potańczyć i w humorystyczny 
sposób uczcić to święto chociażby 
nakładaniem na twarze chłopców 
profesjonalnych makijaży. Po raz 
pierwszy też w naszej szkole ucznio-

wie klas młodszych oraz przed-
szkolaki miały okazję uczestniczyć 
w Balu Wszystkich Świętych. Dzie-
ci, dzięki pomocy rodziców, wyka-
zały się kreatywnością w przygoto-

waniu strojów, wiedzą w konkursie 
o świętych oraz umiejętnościami 
wokalnymi i talentem plastycznym. 
Bal Andrzejkowy był kolejną formą 
rozrywki zorganizowaną w naszej 
szkole. Uczniowie wszystkich klas 
wyśmienicie bawili się na korytarzu 
szkolnym w rytm piosenek mikso-
wanych przez DJ Fafiqa. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się 
wróżby i zabawy charakterystyczne 
dla tego święta.

Od września nasi uczniowie bio-
rą udział w licznych konkursach, 

po eliminacjach szkolnych najlepsi 
uczniowie reprezentują nas w kon-
kursach przedmiotowych z języka 
angielskiego, niemieckiego, mate-
matyki i języka polskiego na eta-
pie rejonowym. Trzymajmy wszy-
scy kciuki za wyniki.

W ramach  SKS-u uczniowie 
mogą rozwijać swoje pasje, któ-

re prezentują na zawodach sporto-
wych. Systematycznie uczestniczą 
we  współzawodnictwie sporto-
wym szkół podstawowych po-
wiatu gryfińskiego organizowa-
nym przez młodzieżowy Ośrodek 
Sportu w Gryfinie. W rywalizacji 
tej bierze udział 28 szkół w róż-

nych dyscyplinach sportu. W na-
szym rejonie rywalizuje ich osiem. 
Od września uczniowie startowa-
li w sztafetowych biegach prze-
łajowych zdobywając iii miejsce 
(chłopcy) oraz w unihokeju zdo-
bywając ii miejsce (dziewczęta) 
i iii miejsce (chłopcy). Na począt-
ku roku szkolnego szkoła brała 
również udział w projekcie „Leśna 
Akademia Sportu Dzieci i mło-
dzieży” realizowanym przez eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Wsi. 
ideą tego projektu było zorganizo-
wanie lekcji wychowania fizyczne-
go w lesie, na którą nauczyciele za-
brali klasę V. Klasy iV natomiast 
miały okazję wykazać się w mini 
mistrzostwach europy w Piłce 
Nożnej w Altreetz. W tym między-
narodowym turnieju nasi ucznio-
wie wywalczyli iV miejsce na 10 
drużyn. 

dzięki zaangażowaniu wszystkich 
klas oraz Przedszkola miejskie-

go i rodziców, Zespół Szkolno-

owy rok szkolny
w zespole szkolno-przedszkolnym w cedyni

-Przedszkolny zdobył wyróżnienie 
w konkursie plastycznym organi-
zowanym podczas 2. Festiwalu 
Cedynia na Okrągło. Dzieci miały 
również możliwość nadania dru-
giego życia śmieciom biorąc udział 
w konkursie pod tym samym ty-
tułem. Z butelek, pojemników, pu-
dełek, tkanin i wielu innych rze-
czy, dzieci wyczarowały wspaniałe 
przedmioty. Dzięki współpracy  z  
Nadleśnictwem Chojna,  Bankiem 
Spółdzielczym, Radą Rodziców 
i innymi  firmom otrzymały pięk-
ne nagrody.

Od września na korytarzu przy se-
kretariacie szkoły mamy moż-

liwość podziwiania wielu wspa-
niałych wytworów prac dzieci na 
wystawach organizowanych przez 

nauczycieli. Pierwszą z nich była 
wystawa pod tytułem „Układ Sło-
neczny”, a pomysł na nią zrodził się 
na lekcji przyrody podczas omawia-
nia heliocentrycznej teorii mikołaja 
Kopernika. Kolejną jaką mieliśmy 
okazję podziwiać była wystawa prac 
„Z tkaniny i włóczki”, której auto-
rami byli uczniowie  klas piątych 
i szóstych, którzy wykonali wspa-
niałe sowy, motyle i bombki.

zespół Szkolno-Przedszkolny 
sukcesywnie włącza się do akcji 

ekologicznych, charytatywnych 
i innego typu. Działania w tym 
zakresie to m.in. zbieranie plasti-
kowych nakrętek dla chłopca z po-
rażeniem mózgowym, organizacja 
warsztatów rękodzieła kiermaszu 
bożonarodzeniowego, z którego 
dochód przeznaczony jest na od-
dział Onkologii Dziecięcej przy 
szpitalu na Unii Lubelskiej. Cha-
rytatywne działania również po-
dejmują przedszkolaki wraz ze 
swoimi paniami oraz rodzicami. 
Jednym z nich jest wsparcie gryfiń-
skiego kojca dla bezdomnych zwie-
rząt. Dzieci pod hasłem „Podaru-
nek na Ratunek” wraz z rodzicami 
zbierały karmę dla zwierząt, koce 
i inne artykuły potrzebne w schro-

nisku. Kolejną z akcji było zbiera-
nie zabawek, gier edukacyjnych, 
puzzli i innych przedmiotów dla 
dzieci z Placówki Wychowawczej 
- Opiekuńczej w Chojnie. Kształ-
towanie u dzieci postawy dzielenia 
się tym, co posiadają zaprocentu-
je w przyszłości. mamy nadzieję, 
że wyrośnie z nich pokolenie ludzi 
empatycznych i wrażliwych na po-
trzeby drugiego człowieka.   

W naszym gimnazjum zawsze 
dzieje się wiele! Uczniowie 

rozwijają nie tylko swoją wie-
dzę, a le również za intereso-
wania; realizują się w różnych 
dziedzinach chociażby na polu 
sportowym, społecznym i oczy-
wiście naukowym. Jeśli chodzi o 
część sportową, wspomnieć na-
leży m.in. o zdobyciu i miejsca 
dziewcząt i chłopców w Powia-
towej Gimnazjadzie w Tenisie 
Stołowym i awansie obu drużyn 
do rozgrywek Gimnazjady Wo-
jewódzkiej. Ważnym  osiągnię-
ciem jest ii miejsce w Powiato-
wej Gimnazjadzie w Unihokeju 
dziewcząt oraz iV miejsce w ka-
tegori i chłopców. Co więcej, 
gimnazjaliści wzięli też udział 
w Narodowym Biegu Niepodle-
głości i aktywnie uczestniczą we 
wszystkich wydarzeniach spor-
towych.

Wspomnieć również na leży 
o ogromnym zaangażowaniu 

naszych uczniów w akcje społecz-
ne i w ramach Szkolnego Koła 
Wolontariatu Sprzątanie Świa-
ta, Akcja porządkowania w „Doli-
nie Miłości”, Akcja grabienia liści 
– „Ratujmy Cedyńskie kasztanow-
ce”, Dzień Pluszowego Misia, Grosz 
do grosza- dzwonek na obiad czy X 
edycja Obchodów Światowego Ty-
godnia Oszczędzania 2016. 

Gimnazjaliści biorą udział w pro-
jekcie „Lego – Animal Allies” 

przy współpracy ze szkołą z Neu-
trebbin oraz z gimnazjum z Bog-
dańca. Uczniowie budują roboty, 
które muszą wykonywać określo-
ne czynności oraz stanowić część 
całości w połączeniu z pracami 
uczniów z pozostałych zespołów , 
jednocześnie trenują umiejętność 
użycie języka niemieckiego . 

Nie zapominajmy również o osią-
gnięciach naukowych. Na uwa-

gę zasługuje zaangażowanie gim-
nazja listów w  obchody Roku 
Sienkiewicza: Narodowe Czytanie 
Quo vadis” oraz Sztafetę  Literacka 
z utworami Sienkiewicza. 

poza tym czworo gimnazjalistów 
zostało nagrodzonych w Konkur-

sie Literackim z okazji 1050  Rocz-
nicy Chrztu Polski organizowanym 
przez FUNDACJę WSPieRANiA 
KULTURy „ Noc poetów” z Re-
cza oraz ZWiąZeK LiTeRATÓW 
POLSKiCH ze Szczecina. Gratulacje 
i podziękowania kierujemy w stronę  
ubiegłorocznych absolwentek Mar-
ty Nowakowskiej i Natalii Szczerby 
oraZ tegorocznych trzecioklasistów: 
Łukasza Witkowskiego i Weroni-
ki Nykiel. 

Właśnie drużyna klasy iii a wy-
startowała w OGÓLNOPOL-

SKim TURNieJU LiTeRACKim  
„miSJA – KSiążKA” . Napisany 

przez izę Kutyłę,  Julię Nykiel , Ce-
zarego Piątka i Weronikę Nykiel 
zbiór opowiadań „NiC CO LUDZ-
Kie Nie JeST mi OBCe” jest za-
mieszczony na stronie www. ridero.
pl . Głosować można na książkę od 
dziś do 15.01.2017 r.   (link: https://
ridero.eu/pl/books/nic_co_ludzkie_
nie_jest_mi_obce/). Autorzy liczą  
na wsparcie wszystkich życzliwych 
osób życząc przyjemnej lektury J

podczas Zgromadzenia Gene-
ralnego iCOm 9 lipca 2016 r. 

w mediolanie, przyjęto Rezolu-
cję o odpowiedzialności muzeów 
za pejzaż. Rezolucja ta stawia te 
instytucje kultury przed dwojaką 
misją: zarządzanie i ponoszenie 
kosztów utrzymania dziedzictwa 
kulturowego z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju danego 
obszaru oraz ogniskowania uwa-
gi na obrazowaniu i przedstawie-
niach, które określają i identyfiku-
ją pejzaż sam w sobie. Pejzaż nie 
jest tylko fizycznym obszarem, 
ale obejmuje szeroki zakres tego 
co niematerialne: język, styl życia, 
religia, życie społeczne, technolo-
gie, systemy władzy i zmiany po-
koleniowe. Zatem muzea powinny 
rozszerzać swoją misję obejmując 
prawną i instytucjonalną ochroną 
budynki i miejsca, w bezpośred-
niej współpracy ze społecznością, 
w której muzeum funkcjonuje. Ta 
współpraca ma przyczynić się do 
ukształtowania wiedzy i wartości 
danego otoczenia, do wskazywa-
nia drogi rozwoju i ochrony dzie-
dzictwa dla przyszłych pokoleń.

Lokalizacja cedyńskiego mu-
zeum Regionalnego w konkret-

nym obszarze daje widzom moż-
liwość pokazywania wewnętrznej 
ekspozycji na tle pejzażu, jak też 
ekspozycji dziedzictwa zawarte-
go w krajobrazie. W nieograni-
czonej przestrzeni Cedyńskiego 
Parku Krajobrazowego usytuowa-
ne są miejsca - świadkowie histo-
rii, odkrywające przed nami stop-
niowo dziedzictwo materialne 
i niematerialne. Otaczający mu-
zeum obszar sam w sobie jest do-
skonałym celem wyprawy rekre-
acyjno- poznawczej, a zawartość 
zbiorów muzealnych sprawia, iż 
placówka staje się punktem wyj-

ścia do podróży po dziejach ziemi 
cedyńskiej. Urozmaicone widoki, 
ukształtowanie terenu, architek-
tura to dodatkowe walory prze-
strzenne i plastyczne. Teren jako 
otwarta przestrzeń ekspozycyjna 
jest dodanym elementem do wy-
stawy stałej, stanowi nieodzow-
ną narrację ekspozycji muzeal-
nej: średniowieczne grodzisko, 
monumentalna Góra Czcibora, 
pocysterski klasztor, zabytkowe 
kościoły, kirkut czy wieża wido-
kowa. Zwrócona w listopadzie br. 
gminie Cedynia nieruchomość, 
tj.  dawne piwnice na wino, dają 
możliwość poszerzenia działań 
muzealnych w oparciu także o ten 
historyczny obiekt.

W ROCZNiCę JUBiLeUSZU

Obchodzące w tym roku swój ju-
bileusz 50-lecia utworzenia, 

muzeum Regionalne w Cedyni 
posiada niewielką bazę lokalową 
ograniczoną do jednej sali wy-
stawowej. Kolekcja skupiona wo-
kół archeologicznych odkryć na 
terenie dawnego grodu, powięk-
szana jest sukcesywnie o regiona-
lia i dokumenty życia społecznego 
mieszkańców. muzeum umiejsco-
wione w ważnym dla polskiej hi-
storii regionie – miejsca słynnej 
bitwy mieszka i oraz w Rejonie 
Pamięci Narodowej – swój „złoty 
czas przeżywało w minionej epo-
ce”. Z czasem zainteresowania 
placówki skierowały się w stronę 
odkrywania dziejów społeczności 
zamieszkujących Cedynię przed 
1945 rokiem. Po 50 latach sposób 
prezentacji zbiorów nie jest już 
niestety czytelny dla widzów, ani 
też nie pozwala na właściwy prze-
kaz historyczny lub podejmowa-
nie tematów transgranicznych czy 
międzykulturowych. 

Administrator muzeum, Cedyń-
ski Ośrodek Kultury i Spor-

tu, w ostatnim czasie czyni sta-
rania o przygotowanie koncepcji 
aranżacji nowej wystawy stałej. 
Koncepcję przygotowuje profe-
sjonalna firma projektowa inno-
wacyjnych ekspozycji ARWeNA 
ewy Świder-Grobelnej, z wielo-
letnim i międzynarodowym do-
świadczeniem realizacyjnym, 
w  projektowaniu i  rea l izacji 
multimedialnych, interaktyw-
nych i sensorycznych  przestrze-
ni aranżacyjnych oraz wielu pro-
jektów edukacyjnych, m.in.  dla 
muzeum Narodowego w Warsza-
wie, muzeum Zamku w łańcucie, 
muzeum Regionalnego w Stalo-
wej Woli, muzeum mazowieckie-
go w Płocku. 

ZAłOżeNiA PROJeKTOWe

założenie projektowe ma na celu 
udostępnienie widzom za po-

średnictwem różnorodnych środ-
ków przekazu, treści poznaw-
czych, z uwzględnieniem kolekcji 
muzealnej, wielowątkowej nar-
racji przygotowanej do różnych 
grup odbiorców, w tym zagranicz-
nych. Przestrzeń muzealna będzie 
podzielona na dwie główne strefy: 
salę archeologiczno – historyczną, 
związaną z rozwojem kultural-
nym i socjalnym miasta i regionu, 
oraz salę waleczności – prezentu-
jącą tematykę zwycięskiej bitwy 
pod Cedynią oraz nadodrzań-
skich działań wojennych pod ko-
niec ii wojny światowej. ekspo-
zycja zaplanowana spójnie pod 
względem merytorycznym i ory-
ginalna w formie, będzie w spo-
sób przystępny prezentować treści 
historyczne, z możliwością pogłę-
biania wiedzy poprzez innowacyj-
ne rozwiązania multimedialne. 

pod k reślenie św iat łem LeD 
i  oświetleniem wrażeniowym 

istotnych eksponatów oraz insta-
lacji autorskich, doda wystawie 
lekkości wizualnej. Zastosowane 
zostaną także różnorodne tech-
niki wystawiennicze, multime-
dialne oraz edukacyjne, zgodnie 
z bieżącymi trendami w muze-
alnictwie. Uzupełnieniem war-
stwy podstawowej z eksponatami 
w gablotach z kopułami ze szkła 
bezpiecznego oraz na szklanych 
prezenterach informacyjnych 
- będą wydruki wielkoforma-
towe całościenne oraz instala-
cje ekspozycyjne zawieszane na 
stalowych linkach. Dodatkowa 
warstwa informacyjna oraz roz-
winięcia głównego wątku narra-
cji na wystawie wprowadzone zo-
stanie w multimediach zarówno 
interaktywnie, w formie pane-
li dotykowych jak i w prezenta-

Od października uczniowie bio-
rą udział w konkursach przed-

miotowych, najlepsi uczestniczą 
w kolejnych szczeblach konkur-
sów – rejonowym, a także czekamy 
na wyniki decydujące o kolejnym 
etapie – wojewódzkim. Liczymy 
na jeszcze większe sukcesy naszych 
gimnazjalistów. 

monika nawrot

odpowiedzialność za krajobraz kulturowy

z gimnazjalnej ławki

cjach projekcyjnych, sterowanych 
gestem z kinectem oraz na czuj-
niki podczerwieni. Dzięki temu 
zasoby ekspozycji udostępnione 
zostaną w intuicyjny oraz wie-
lowątkowy sposób, atrakcyjnie 
podkreślając merytoryczne tre-
ści.

projektanci opracowują koncep-
cję w  ścisłym porozumieniu 

z opiekunem muzeum Regional-
nego i zapowiadają wykonanie 
prezentacji o wysokim stopniu ar-
tystycznym, jak i merytorycznym. 
mamy nadzieję, że dzięki dostęp-
nym programom dofinansowa-
nia sektora kultury, uda się w naj-
bliższej przyszłości przygotować 
nową odsłonę muzeum, które 
sprosta  wymaganiom współcze-
snego widza i turysty.

paweł pawłowski 

   propozycja wizualizacji do koncepcji aranżacji wystawy stałej  w części dotyczącej geologii
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zbliża się koniec roku kalenda-
rzowego. Pragniemy Państwa 

poinformować jakimi ważniejszy-
mi sprawami i problemami zajmo-
wali się Radni w mijającym roku. 
Do chwili obecnej odbyliśmy XX 
sesji, każda jest poprzedzona po-
siedzeniami komisji stałych : re-
wizyjnej, budżetowej i spraw spo-
łecznych. Na posiedzeniach radni 
w obecności Burmistrza i pracow-
ników urzędu omawiają przygoto-
wane projekty uchwał oraz zajmu-
ją swoje stanowisko. Nie zawsze 
jest zgodność wśród radnych wy-
rażających swoje argumenty i wąt-
pliwości. Jak powszechnie wiado-
mo wstęp na posiedzenia organów 
władzy uchwałodawczej jest za-
wsze wolny i dostępny dla wszyst-
kich mieszkańców. Sesje odbywają 
się od początku tej kadencji zawsze 
o godzinie 15.00 w celu umożliwie-
nia udziału w nich osobom pra-
cującym oraz ułatwienia uczest-
nictwa w obradach sołtysom. Do 
ważniejszych uchwał podjętych 
w ostatnim czasie należy zaliczyć:
•	 wyrażenia  woli zabezpiecze-

nia środków finansowych na 
udzielenie dotacji do kwoty 
230 tysięcy złotych brutto dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osinowie Dolnym z prze-
znaczeniem na udział wyżej 

wymienionej OSP w zakupie 
średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego i wyposażenia 
w związku z realizacją projektu 
(uchwała XiV/138/2016)

•	 w sprawie przyznania dota-
cji celowej d la Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
z przeznaczeniem na przebu-
dowę drogi wojewódzkiej Nr 
126 w miejscowości Stary Ko-
strzynek – spowolnienie ruchu 
w wysokości 50 000,00 zł oraz 
przebudowę chodnika wraz 
z nawierzchnią jezdni drogi 
wojewódzkiej nr 126 w miej-
scowości Stara Rudnica (uchwa-
ła  XV/146/2016)

•	 przekazania  dotacji  celowej  
dla Województwa Zachod-
niopomorskiego z  przezna-
czeniem dla Zespołu Parków 
Krajobrazowych Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
w kwocie 120.000 zł  na współ-
finansowanie zadania pn. wy-
konanie projektu budowlanego 
przebudowy mostu w ramach 
projektu iNTeRReG VA pn. 
„Przystosowanie europejskiego 
mostu Siekierki-Neurüdnitz do 
ruchu turystycznego” (uchwała 
XVi/151 / 2016)

•	 wprowadzenia ograniczenia 
sprzedaży materiałów pirotech-

nicznych, polegające na zakazie 
sprzedaży tych materiałów na 
terenie targowisk funkcjonu-
jących na terenie Gminy Ce-
dynia. Była to uchwała inten-
cyjna, mająca na względzie 
wyprowadzenie sprzedaży ma-
teriałów pirotechnicznych poza 
tereny targowisk celem ograni-
czenia zagrożeń, które miały 
miejsce już dwukrotnie w 2012 
i 2016 roku w postaci ogrom-
nych pożarów na targowiskach. 
(uchwała XVi/160/2016)  Nie-
stety nadzór prawny pana Wo-
jewody stwierdził, że Rada  nie 
może ingerować w ogranicze-
nia działalności gospodarczej 
i podjętą uchwałę uchylił.

•	 udzielono dotacji na pilne re-
monty obiektów sakralnych 
- kościołów w  Starym Ko-
strzynku 10 000 zł wymia-
na stolarki okiennej, Siekier-
ki 32 000 zł wymiana stolarki 
okiennej, żelichów 52 000 zł 
na remont podsuf itki oraz 
malowanie ścian. (uchwały 
XVi/154,155,156/2016)

•	 nadano tytuł „ Zasłużony dla 
Gminy Cedynia panu Czesła-
wowi Kroczakowi (uchwała 
XVii/170/2016)

•	 nad a no t y t u ł  „  Honoro -
wy Obywatel Gminy Cedy-

rada miejska w cedyni w 2016 roku

nia „Ks. Kanonikowi Janu-
aremu żelawskiemu (uchwała 
XVii/169/2016)

•	 przekazano dotację celową dla 
Województwa Zachodniopo-
morskiego z przeznaczeniem 
d la Zachodniopomorsk ie-
go Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Koszalinie w wysokości 
322 940,00 zł oraz dokumen-
tację techniczną o wartości 27 
060,00 zł na  budowę ciągu pie-
szo – rowerowego w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 125 (Ce-
dynia – Radostów) (uchwała 
XViii/176/2016)

•	 przekazano pomoc finanso-
wą w formie dotacji celowej dla 
Starostwa Powiatowego w Gry-
finie w roku 2016 w kwocie 100 
000 zł na realizację robót dro-
gowych w ciągu dróg powia-
towych: a) Nr 1386Z Nawodna 
– Bielinek w m. Piasek (budo-
wa chodnika o dł. ok. 440 mb),  
b) Nr 1464Z – ul. B. Chrobrego 
w Cedyni (przebudowa chodni-
ka o pow. ok. 260 m2) (uchwała 
XViii/175/2016 )

•	 w sprawie zmian miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Cedynia. 
Podjęta uchwała miała na celu 
dostosowanie planu do aktu-
alnie obowiązujących przepi-
sów prawa oraz uwzględniała 
wnioski złożone przez inwesto-
rów oraz mieszkańców (uchwa-
ła XiX/183/2016)

•	 dokonano zmian w nazwach 
ulic w  Cedyni w  następują-
cy sposób: dotychczasowa uli-
ca Świerczewskiego otrzymała 

nazwę Staromiejska; dotych-
czasowa ulica michała Roli-ży-
mierskiego otrzymała nazwę 
mieszka i; dotychczasowa ulica 
Obrońców Stalingradu otrzy-
mała nazwę Czcibora.  Decy-
zja o zmianie nazw ulic została 
podjęta po dwukrotnym we-
zwaniu przez instytut Pamię-
ci Narodowej oraz wnioskach 
uczniów cedyńskich szkół.  
(uchwała XX/198/2016)

Radni odbywali posiedzenia robo-
cze w sprawach zmian w planach 

zagospodarowania przestrzenne-
go, pracach przy studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta 
i gminy Cedynia, zmian nazw ulic, 
omówienia głównych założeń do 
budżetu gminy na rok 2017, spraw 
związanych z funkcjonowaniem 
Związku Gmin Dolnej Odry z za-
kresu wywozu nieczystości. Radni 
składali również wnioski w spra-
wach związanych z  bieżącymi 
problemami swoich okręgów wy-
borczych i innych. Składane wnio-
ski i interpelacje są zamieszczane 
na bieżąco na stronie internetowej 
urzędu http://bip.cedynia.pl/

przewodniczący Rady miejskiej  
przyjmuje mieszkańców w spra-

wach skarg i wniosków w każdy 
poniedziałek w godzinach od 15:30 
do 16:30 w biurze Rady miejskiej, 
Plac Wolności nr 1.

Krzysztof nowak - 
przewodniczący rady miejskiej    

Od 14 listopada 2016r. Poste-
runek w Policji w Cedyni ma 

nowy samochód. Klucz do Sko-
dy yeti został oficjalnie przeka-
zany przez panią Burmistrz Ga-
brielę Kotowicz na ręce aspiranta 
sztab. Roberta Szpilskiego- kie-
rownika Posterunku. inicjatywa 
komendanta Policji w Gryfinie 
- inspektora Andrzeja Stechnija 
o doposażeniu jednostek w nowe 
pojazdy została wsparta przez 
gminę Cedynia w formie dofi-
nansowania 50% kosztów zakupu 
samochodu tj. kwotą 30.000 zł.

(mm)

nowy radiowóz 
dla cedyńskiej 
policji

   przewodniczący rady miejskiej wraz z Burmistrz cedyni wręczają życzenia sołtysom z okazji dnia sołtysa

   pamiątkowa fotografia podczas sesji rady miejskiej w Hotelu Klasztor

   Cedyńscy seniorzy pokazali, iż zabawa jest ważna w każdym wieku

   Konkursy i quizy przygotowały panie z cedyńskiego ośrodka Kultury i sportu

   Fotografia pamiątkowa członków stowarzyszenia

   pamiątkowa fotografia złotych jubilatów w Klasztorze w cedyni 

Żelichów będzie miał nowe ta-
bliczki kierunkowe z nume-

racją domów i posesji .  Rada 

Sołecka wraz panią Sołtys ma-
rią Kraszczyńską zadecydowa-
ła o usprawnieniu komunikacji 

w miejscowości w formie tabli-
czek wskazującą przyjezdnym 
właściwy adres. Blaszanych ta-
bliczek w stalowej ramce będzie 
10. Wszystkie są wykonane wg 
księgi znaku Cedynia na okrą-
gło, zawierają herb gminy, na-
zwę miejscowości i odpowiednią 
numerację. Projekt tabliczek zo-
stał wykonany przy współpracy 
z Centrum Promocji i Turystyki 
w Cedyni.  Tym samym żelichów 
będzie pierwszą miejscowością 
w gminie Cedynia posiadającą 
nowe tabliczki nawiązujące do 
marki promocyjnej. 

Biesiada śpiewacza, konkursy, 
występy artystyczne oraz tań-

ce wypełniły program Dnia Se-
niora w sobotę 22 października 
2016r. Spontaniczna zabawa i go-
rąca atmosfera zintegrowała ponad 
100 gości, w tym trzy stowarzy-
szenia: Stowarzyszenie emerytów 
i Rencistów w Cedyni, Stowarzy-
szenie Złoty Wiek- Nadodrzański 
Dom Seniora oraz Stowarzyszenie 
Wrzosowe Wzgórza. Dla gości wy-
stąpiła młodzież z Koła wokalnego 
przy Cedyńskim Ośrodku Kultury, 
duet Agata Krupińska i Janusz Ru-
sak, Anna Krajewska-Pędzik, Ze-
spół Wokalny Kalimera oraz Ka-
pela Rewir. Również sami seniorzy 
zaskoczyli publiczność humorem 
i umiejętnościami: na harmonijce 

12 listopada 2016 r. swój jubileusz 
obchodziło Stowarzyszenie 

emerytów i Rencistów z Cedyni.

z okazji 10- lecia funkcjonowa-
nia stowarzyszenia Burmistrz 

Cedyni Gabriela Kotowicz wrę-
czyła na ręce przewodniczącej 
Krystyny Kęsik list gratulacyj-
ny z życzeniami  i bon na 1000 zł 
z przeznaczeniem na podróż tu-
rystyczną. Stowarzyszenie sku-
pia obecnie około 40 osób, które 
m.in. poprzez poznawanie cieka-
wych miejsc w Polsce i za grani-
cą aktywizują seniorów z naszej 
gminy.

dziewięć  par z gminy Cedynia 
otrzymało medale za Długolet-

nie pożycie małżeńskie,  nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Uroczystość odbyła się 14 
listopada 2016 r. w Hotelu Klasz-
tor w Cedyni.

Życzenia, okolicznościowe dyplo-
my i medale w imieniu Prezy-

denta RP, wręczali jubilatom Bur-
mistrz Cedyni Gabriela Kotowicz 
oraz Przewodniczący Rady miej-
skiej w Cedyni Krzysztof Nowak.

Błogosławieństwo duchowe przy-
byłym na uroczystość przekazał 

ksiądz dziekan kanonik michał 
Kostrzewa.
Prezydent RP uhonorował w tym 
roku medalami 9 par:

zień seniora
„..pieśń dodaje siły i rozwesela nas, z nią trzeba iść przez życie dopóki mamy czas..”  Hymn 
emerytów i rencistów był mottem spotkania cedyńskich seniorów w świetlicy w Golicach.

ustnej zagrał pan Czesław Wąsik, 
natomiast występ poetycko-mu-
zyczny zaprezentowała pani Stefa-

nia mazur.
...”więc nie żałujmy głosu, śpie-
wajmy wszyscy wraz, a nasz hymn 
emerytów niech jednoczy nas”

dzień Seniora zorganizował Ce-
dyński Ośrodek Kultury i Spor-

tu. Spotkanie prowadził Paweł 
Pawłowski (dyrektor COKiS), kon-
kursy przygotowały i prowadziły: 
ewelina Świderska i edyta Frosik.

potrawy przygotował Nadodrzań-
ski Dom Seniora w Starej Rudnicy, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Lubie-
chowie Górnym oraz Stowarzysze-
nie emerytów i Rencistów z Cedyni.

Organizatorzy pragną podzięko-
wać panu marianowi Cabanowi 

z pomoc w dowozie gości na spo-
tkanie.

pragniemy podziękować wszystkim 
zaangażowanym w przygotowa-

nie wydarzenia w tym m.in.: Firmie 
przewozowej pana mariana Cabana
•	 Stowarzyszeniu Złoty Wiek - 

Nadodrzańskiemu Domowi 
Seniora w Starej Rudnicy, 

•	 Kołom Gospodyń Wiejskich 
•	 Wykonawcom: młodzieży 

z Koła Wokalnego przy Ce-
dyńskim Ośrodku Kultury 
i Sportu, Zespołowi Śpiewacze-
mu Kalimera, Annie Krajew-
skiej-Pędzik, Kapeli Rewir

•	 Pracownikom CPiT, ZGKim 
i COKiS

•	 mecenasom: panu Franciszko-
wi Polnemu z Cedynizłoty jubileusz w cedyni 

maria i Leon Ślawscy
Janina i michał Zając
Zofia i Bogdan Patrzykowscy
marianna i Kazimierz Cichewicz
Salomea i Antoni Janasek
Zofia i Stanisław Pacia
Teresa i Arkadiusz Stranc
Daria i Jan Jaskulscy
Cecylia i Stanisław Socha

Wydarzenie prowadzili: Beata Szó-
stakiewicz – Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Cedyni oraz 
Paweł Pawłowski – dyrektor Ce-
dyńskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu.
Oprawą muzyczną był występ 
Anny Krajewskiej-Pędzik, który 
wywołał wzruszenie oraz wspo-
mnienia wśród uczestników. Były 
tańce oraz występy jubilatów - pan 

jubileusz cedyńskich 
emerytów i rencistów

Leon Ślawski wykonał brawurowo 
kilka pieśni. Na zakończenie uro-
czystości wykonano wspólną pa-
miątkową fotografię oraz wznie-
siono toast za jubilatów.

Medal za Długoletnie Pożycie 
małżeńskie ustanowiono jako 

nagrodę dla osób, które przeżyły 
50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Został ustanowiony ustawą 
z dnia 17 lutego 1960 o orderach 
i odznaczeniach, a włączony do 
obecnego systemu odznaczeń pań-
stwowych ustawą z 16 paździer-
nika 1992 o orderach i odzna-
czeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, 
poz. 450). Nadawany jest przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej obywatelom polskim.

Uroczystość miała miejsce w Sali 
przy Zespole szkół Podstawo-

wych w Cedyni. Członkowie sto-
warzyszenia i zaproszeni goście 
wspominali najważniejsze wyda-
rzenia i osoby zasłużone dla  or-
ganizacji. życzenia i gratulacje 
złożył również pan Adam Zarzyc-
ki- były Burmistrz Cedyni oraz Pa-
weł Pawłowski- dyrektor Cedyń-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu, 
przy którym stowarzyszenie dzia-
ła od 2006 roku.

Spotkaniu towarzyszyła prezenta-
cja zdjęć i pamiątek związanych 

z działalnością stowarzyszenia.
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po 8-letniej przerwie,  na akwe-
nie wodnym w yrobiska ko-

pa lni  Biel inek w  dniach 12-
13 listopada 2016r, odbyły się 
po raz piąty jesienne ogólnopol-
skie zawody spinningowe z łó-
dek „V PUCHAR BieLiNKA”.

Mów i  się :  „jesień czas dra-
pieżników”. mamy listopad, 

a pogoda płata figle. Na szczę-
ście tuż przed zawodami zaczęły 
się nocne przymrozki, tempera-

tura zaczęła opadać, drapieżnik 
poczuł potrzebę magazynowa-
nia pokarmu i zwiększył aktyw-
ność żerowania. Nad piaszczy-
sto-żwirowym dnem zbiornika 
Bielinekkróluje sandacz - ryba 
niezwykle ostrożna i przebiegła.

Nie dało się ukryć, że 62 startują-
cych zawodników ustawiło so-

bie wysoko poprzeczką – przechy-
trzyć sandacza. Do wody wpadły 
różne przynęty, zawodnicy to do-
świadczeni wędkarze….. szanse 
ryb zmalały. Woda w tym czasie 
miała 8 stopni, w powietrzu tem-
peratura minusowa i do tego po-
ranna, długo  utrzymująca się 
mgła. Zawodnicy na łódkach 
z niecierpliwością oczekiwali na 
agresywne i niepowtarzalne ude-
rzenie sandacza w przynętę. Cier-
pliwość się opłacała, ryby mile nas 
zaskoczyły. żerowały sandacze, 
szczupaki i piękne okonie. Zawo-
dy zorganizowano na żywej rybie, 
a więc większość ryb z nieliczny-
mi wyjątkami wróciła do wody.

Wszyscy zawodnicy przyby-
li już w piątek 11 listopada, 

zwodowali łódki na łowisku po-

zostawiając je pod opieką stra-
żaków ochotników  i udali  się 
do  pięknego  Ośrodka Konfe-
renc y jno-Wczasowego  „Sza-
fir” w moryniu, gdzie byliśmy 
z a k waterowa n i .  Wiecz orem 
wspólna biesiada przy ogni-
sku .  Wy mia na dośw iadczeń 
i wiedzy była niesamowita, czy 
do końca szczera? Nie wiado-
mo, jak to wśród wędkarzy, ale 
rano dużo mądrzejsi wyruszy-
li autokarem na łowisko.

Mgła utrzymywała się do go-
dziny 10:30, wszyscy pływa-

li po omacku. W końcu przebi-
ło się słońce i ruszyła ryba. Tak 
wojowali do godz. 1600, powrót 
i znowu biesiada, wymiana do-
świadczeń, w niedzielę jeszcze 
mądrzejsi  na łowisko. Prawie 
każdy posmakował tej walki z na-
szym „królem” Bielinka.

padły rekordy: - sandacza 84 cm. 
wyciągnął nasz kolega Robert 

Narejko  za co  odebrał puchar 
ufundowany przez kolegę z nasze-

go Towarzystwa Tomasza Siergieja,  
- szczupakiem 95 cm. może po-
chwalić się kolega Adam Olędz-
ki, właściciel firmy Spinmad za 
co  odebrał puchar ufundowa-
ny przez kolegę z naszego Towa-
rzystwa Krzysztofa Góreckiego  
- okoń 39 cm. trafił się koledze 
Pawłowi Domurat i otrzymał on 
puchar ufundowany też przez na-
szych członków Grażynę i Tade-
usza mażol.

poza rekordami są przede wszyst-
kim zwycięzcy tych zawodów: 

i miejsce drużyna Robert Chra-
nowski  i  Artur Piątkowski  – 
15700 pkt,

•	 ii miejsce drużyna Prze-
mysław Cypryjański i łu-
kasz Doering – 10400 pkt,

•	 iii miejsce drużyna łukasz 
Giżiński i Adam Olędzki – 
6600 pkt, 
iV miejsce drużyna Robert 
Narejko i Jacek Kalarus-5660 
pkt,

•	 V miejsce drużyna Woło-
wicz Jakub i Wołowicz michał 
– 4860 pkt,

•	 Vi miejsce drużyna Da-
riusz masiukiewicz i Paweł 
Stanicki – 4710 pkt.

Trzy pierwsze miejsca uhonoro-
wano pucharami i cennymi na-

grodami dla każdego zawodnika. 
Kolejne trzy były bez pucharów, 
ale również z nagrodami dla każ-
dego zawodnika. Ogólnie wrę-
czono nagrody na wartość ok. 
11 000,00 złotych.

ponadto każdy zawodnik otrzy-
mał pakiet startowy dla wędka-

rza w którym również znajdowały 
się koszulki, czapki i odznaki z lo-
giem V Pucharu Bielinka w Gmi-
nie Cedynia.

podsumowując śmiem stwier-
dzić, że łowisko Bielinek pod-

czas „V  Pucharu” było  łaska-
we, tylko jedna drużyna spłynęła 

bez ryby. Te niesamowite zawo-
dy udało nam się zorganizować 
w  godnych warunkach, z  cen-
nymi nagrodami dzięki pomocy 
i życzliwości wielu przychylnych 
na firm i osób, którym serdecz-
nie dziękujemy. Tak duży ob-
szar akwenu Kopalni mogliśmy 
wykorzystać dzięki  życzliwo-
ści i pomocy pani Burmistrz Ce-
dyni i Szczecińskich Kopalni Su-
rowców mineralnych S.A. Zawody 
przeprowadzono sprawnie dzię-
ki bezinteresownej pracy sędziów: 
Paweł Bucyk, mariusz Strzelczyk, 
Sylwester Fidorowicz, Piotr Ziół-
kowski, mateusz Ziółkowski, Ta-
deusz mażol, Grażyna mażol. Na-
grody i pakiety startowe były cenne 
dzięki wsparciu firmy KONGeR. 
Również firma Spinmad swoim 
sprzętem wspomogła nasze nagro-

uchar Bielinka po raz piąty

   przygotowania do zawodów przy brzegu akwenu w Bielinku 

   Burmistrz cedyni wręczyła puchary i nagrody zwycięzcom

   poranna mgła wzmagała napięcie wśród uczestników

   Taaaką rybą chwali się prezes Koła Wędkarskiego miętus z cedyni

dy. Do pakietów startowych wkład 
swój włożył również sklep wędkar-
ski SANDACZ w Chojnie. Wspo-
mógł nas również sklep wędkar-
ski żBiK w łodzi. Podczas biesiady 
zajadaliśmy się pysznymi kiełba-
skami przygotowanymi i podaro-
wanymi nam przez Zakład ma-
sarniczy rodziny Przewoźnych 
w Trzebiczu koło Drezdenka. Tra-
dycyjnie na nasze wszystkie dzia-

łania wspomogła nas spółka mi-
KAZU  K. Górecki i S. Kruszyński. 
Kolo Gospodyń w Bielinku zadba-
ło o drugie śniadania dla zawodni-
ków na łódki. Dziękujemy też stra-
żakom Ochotnikom z Czachowa za 
troskę o nasz cenny sprzęt pozosta-
wiony pod ich opieką. Wypoczywa-
liśmy w godnych warunkach i czu-
liśmy się swobodnie w Ośrodku 
Konferencyjno-Wczasowym Szafir 
w moryniu.

Wypoczywaliśmy w godnych wa-
runkach i czuliśmy się swobod-
nie w Ośrodku Konferencyjno-
-Wczasowym Szafir w moryniu. 
Organizatorem zawodów było 
Niezależne Cedyńskie Towarzy-
stwo Wędkarskie „miętus”

Grażyna i tadeusz mażol

24 sesje, 55 prezentacji, 104 pane-
listów i ponad 800 gości – to 

bilans Kongresu Turystyki Polskiej 
w Świdnicy. Przez trzy dni  (12-14 
października 2016 r.) specjaliści 
z całej Polski dyskutowali o roz-
woju polskiej turystyki, diagnozo-
wali jej problemy i wymieniali się 
doświadczeniami. Celem kongresu 
było m.in. wypracowanie wytycz-
nych dla polityki turystycznej Pol-
ski i przygotowanie rekomendacji 
programowych oraz legislacyjnych 
dla organów władzy publicznej. 

W Kongresie Turystyki Polskiej 
uczestniczyło  wielu przedstawicie-
li samorządu turystycznego, tery-
torialnego, organizacji i przedsię-
biorców turystycznych. Nielicznymi 
obserwatorami obrad byli przedsta-
wiciele rządu i parlamentu.  Do de-
baty nad stojącymi przed Polska tu-
rystyką wyzwaniami przystąpiono 
z mało optymistyczną diagnozą:  
duże rozproszenie przedsiębiorców 
turystycznych i brak poczucia inte-
gracji, skomplikowane i niestabilne 
przepisy prawa, słaby ekonomicz-
nie i zatomizowany samorząd go-
spodarczy w turystyce, słabe marki 
turystyczne, niski poziom komer-
cjalizacji produktów turystycznych 
to najważniejsze bariery rozwoju 
polskiej turystyki.

Głównymi tematami, jakie po-
jawiały się w panelach dysku-

syjnych była sprawa implementa-

cji tzw. dyrektywy Ue w sprawie 
„polityki turystycznej Unii euro-
pejskiej” , perspektywa funkcjo-
nowania regionalnych i lokalnych 
organizacji turystycznych, ewo-
lucji rynku usługodawców i od-
biorców, podnoszenie kompeten-
cji kadr oraz udział samorządu 
terytorialnego w budowaniu ma-
rek lokalnych, regionalnych i na-
rodowych. Dyskusje łączyła idea 
partnerstwa i współpracy  wszyst-
kich podmiotów oraz instytucji na 
rzecz podnoszenia  jakości usług, 
wzmacniania oferty turystycznej 
i rangi tego ważnego sektora go-
spodarczego Polski. 

Turystyka to jeden z istotnych sek-
torów polskiej gospodarki o in-
terdyscyplinarnym charakterze 

funkcjonowania. Niestety obec-
nie obserwujemy ograniczanie tu-
rystyki do resortu sportu i turysty-
ki, co jest błędnym postępowaniem, 
bo turystyka ma wpływ na polity-
kę społeczną, edukacyjną, kultural-
ną  infrastrukturalną, transporto-
wą, rolniczą czy zdrowotną naszego 
kraju. Jeśli chcemy dążyć do zrów-
noważonego  rozwoju społeczno-
-gospodarczego, nie możemy zawę-
żać postrzegania turystyki. Problem 
aktywności turystycznej młodzieży  
jest ważnym wyzwaniem nie tylko 
dla środowiska turystycznego, ale 
przede wszystkim dla administra-

cji rządzącej. Kongres apelował o 
podjęcie szerokiej międzyresorto-
wej debaty o turystyce, aby nie sta-
ła się ona domeną wyłącznie wirtu-
alnego świata.

Kongres był nie tylko okazją do 
debaty, ale i refleksji nad stanem 

turystyki w gminie Cedynia. Baza 
turystyczna jest w naszym regio-
nie nadal mało energiczna w po-
równaniu do posiadanych zasobów 
dziedzictwa kultury i przyrody, 
i co najważniejsze - przy atrakcyj-
nym nadgranicznym położeniu, 
które powinno stać się doskona-
łym punktem wyjścia dla lokal-
nej przedsiębiorczości w turystyce 
i usługach wspierających. Usługi 
turystyczne ograniczają się jedy-
nie do miejsc noclegowych i ga-
stronomicznych. Turyści mają do 
dyspozycji muzeum Regionalne 
i wieżę widokową. Spacer po Ce-
dyni, wejście na Górę Czcibora i do 
rezerwatów w Bielinku oraz Wrzo-
sowiska Cedyńskie, zwiedzanie 

pocysterskiego klasztoru znajduje 
się w ofertach zwiedzania, ale nie-
stety u operatorów zewnętrznych. 
Pomimo, iż w tym roku odnoto-
waliśmy widoczne wzmożenie ru-
chu turystycznego i wzrost liczby 
osób odwiedzających naszą gminę 
w celach wypoczynkowych i po-
znawczych, nie przekłada się to na 
rozwój oferty przedsiębiorstw, ani 
też na zwiększenie zainteresowa-
nia lokalnych stowarzyszeń do ak-
tywności i współpracy w tworze-
niu oferty turystycznej. 

do ciekawych inicjatyw możemy 
zaliczyć Rajdy piesze, organizo-

wane od 2015 roku przez Cedyń-
ski Ośrodek Kultury i Sportu dla 
mieszkańców i uczniów, jako za-
inicjowanie mody na poznawanie 
regionu i zainteresowania lokalną 
historią oraz przyrodą. 

W samej Cedyni funkcjonuje od 
kilku lat z przerwami Punkt 

informacji Turystycznej, od lipca 
tego roku ponownie zlokalizowa-
ny w muzeum Regionalnym w Ce-
dyni. Po funkcjonującym w latach 
2000 – 2010 punkcie nie zachowa-
ła się niestety żadna dokumentacja 
analizująca rynek turystyczny czy 
badająca jakość takich usług. Rów-
nież nie mamy możliwości odnie-
sienia się do działań realizowanych 
w ubiegłych latach w zakresie tu-
rystyki.

yzwania współczesnej turystyki

powołane w styczniu 2015 roku 
Centrum Promocji i Turysty-

ki rozpoczęło swoją działalność 
od punktu zerowego. Działalność 
Centrum jest obsługiwana jedno-
osobowo. W swoim zakresie jed-
nostka organizacyjna gminy Ce-
dynia wspiera działania Urzędu 
miejskiego, Cedyńskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu, muzeum Re-
gionalnego, Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, placówek oświaty, sołectw 
i stowarzyszeń. ma na swoim kon-
cie wiele zrealizowanych i zaini-
cjowanych działań z zakresu upo-
wszechniania, analizowania usług 
turystycznych, budowania bazy 
danych oraz organizacji wydarzeń 
i wspierania usług turystycznych. 
Oprócz podniesienia jakości wy-
dawnictw informacyjno-promocyj-
nych, Centrum było organizatorem 
kluczowych wydarzeń adresowa-
nych do różnych odbiorców - Odra 
Guide Tour, Dzień Cedyńskiego 
Parku Krajobrazowego, europej-
skie Dni Dziedzictwa czy Festiwal 
Cedynia na okrągło. Przystąpienie 
naszej gminy do Zachodniopomor-
skiej Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej, zaktywizowanie współ-
pracy w ramach Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no Krajoznawczego czy Zachod-
niopomorskiej Agencji Rozwoju 
Turystyki, pozwoliło Cedyni zaist-
nieć w programach i ofertach wo-
jewódzkich i międzynarodowych. 

Realizowane projekty wraz z Ze-
społem Parków Krajobrazowych 
w celu udostępnienia turystycznego 
miejsc najbardziej wartościowych 
pod względem krajobrazowym 
i przyrodniczym (m.in. rewitali-
zacja mostu w Siekierkach, ścież-
ka piesza w rezerwacie przyrody 
Wrzosowiska Cedyńskie) oraz roz-
poczęcie działań na rzecz utwo-
rzenia ścieżek rowerowych, dały 
pretekst do oznakowania najda-
lej na zachód wysuniętego punk-
tu w Polsce (Osinów Dolny) oraz 
wytyczenia szlaku historycznego 
w miejscowości Siekierki (oczysz-
czenie wspólnie z Nadleśnictwem 
mieszkowice otoczenia wodospadu 
i ustawienie ławek przez firmę mi-
lektron). Uczestnictwo pracownika 
Centrum w spotkaniach, wydarze-
niach i konferencjach tematycznych 
to również sposób na nawiązanie 
nowych kontaktów i wzbogacenie 
wiedzy o nowe doświadczenia i do-
bre praktyki. 

Centrum Promocji i  Turysty-
ki we współpracy z Cedyńskim 

Ośrodkiem Kultury i Sportu pla-
nuje w kwietniu 2017 roku dru-
gie spotkanie Odra Guide Tour, 
w maju - Dzień Cedyńskiego Par-
ku Krajobrazowego, a we wrze-
śniu- Jubileusz 90.lecia Rezerwa-
tu Bielinek. 

malwina markiewicz
 [cytaty: kongresturystyki.pl]

    Wizyta stowarzyszenia ds rozwoju turystyki w powiecie uckermark 
(tourismusverband uckermark e.V. )

    promocja gminy podczas dożynek w altranft (niemcy)

    Uroczyste otwarcie Kongresu turystyki polskiej w Świdnicy

4 listopada 2016 r. został zło-
ż ony w n iosek o dof i na nso-
w a n ie  w  r a mach prog r a mu 
współpracy iNTeRReG VA me-
klemburgia-Pomorze Przednie/
Brandenburgia/Polska celu „eu-
ropejska Współpraca Teryto-
rialna” europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (eFRe), 
z budżetem kwalifikowanym do 
finansowania w wysokości ok. 3 

386 000 eUR (suma partnerów 
polskich i niemieckich) dla pro-
jektu „Kwalifikacja turystycznej 
infrastruktury rowerowej w mia-
stach Schwedt/O. i Angermünde, 
w Gminie Joachimsthal po stro-
nie niemieckiej oraz w gminach: 
Cedynia, Dębno i mieszkowi-
ce po stronie polskiej poprzez 
zamknięcie przerw w transgra-
nicznej sieci rowerowej, połą-

czenie ofert polskich i niemiec-
kich obszarów chronionych oraz 
powiązanie zabytków kultury 
w celu podwyższenia atrakcyjno-
ści wspólnego dziedzictwa natu-
ralnego i kulturowego w „atrak-
cyjnym obszarze Doliny Dolnej 
Odry”. Budżet całkowity Gminy 
Cedynia w ramach ww. projektu 
to 934.315,00 eUR, a wnioskowa-
na kwota to 794.167,75 eUR.

Wniosek na ścieżki rowerowe złożony
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zgodnie z ww. ustawą nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń uży-

teczności publicznej, w tym dróg, 
ulic, mostów i placów nadawa-
ne przez jednostki samorządu te-
rytorialnego nie mogą upamięt-
niać osób, organizacji, wydarzeń 
lub dat symbolizujących komu-
nizm lub inny ustrój totalitarny, 
ani w inny sposób takiego ustro-
ju propagować. Oznacza to, że 
nie można nadawać takich nazw. 
W myśl ustawy „za propagujące 
komunizm uważa się także nazwy 
odwołujące się do osób, organiza-
cji, wydarzeń lub dat symbolizują-
cych represyjny, autorytarny i nie-
suwerenny system władzy w Polsce 
w latach 1944-1989”. 

Samorządy mają rok na usunięcie 
z przestrzeni publicznej obecnie 

obowiązującego nazewnictwa,  od 
dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 
2 września 2016 r.
Nadawanie nazw ulic należy do 
wyłącznej właściwości rady gminy 
poprzez podjęcie uchwały, o czym 
mówi art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy 
z dnia  8 marca 1990 r o samorzą-
dzie gminnym. Chociaż ustawa nie 
formułuje obowiązku przeprowa-
dzania konsultacji z mieszkańca-
mi, Burmistrz Cedyni Gabriela Ko-
towicz podjęła decyzję o zebraniu 
uwag członków wspólnoty, wyda-
jąc Zarządzenie  nr 75/2016 w dniu 
23 maja 2016 r o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych i wyborze 
komisji do przeprowadzenia pro-
cedury wyłaniającej propozycje 
nowych nazw ulic.  Na podjęcie ta-
kiej decyzji miały wpływ wnioski 
mieszkańców kierowane od lat do 
Rady miejskiej, a przede wszyst-
kim apel uczniów Gimnazjum im. 
mieszka i w Cedyni.
Dodajmy, iż konsultacje były adre-
sowane do wszystkich mieszkań-
ców gminy Cedynia (nie tylko do 

osób mieszkających lub prowadzą-
cych działalność przy ww. ulicach), 
a ankiety konsultacyjne były dostęp-
ne w Urzędzie miejskim w Cedyni, 
w muzeum Regionalnym w Cedy-
ni oraz w formie elektronicznej na 
stronie urzędowej www.cedynia.pl 
oraz ogłoszone za pomocą profilu 
społecznościowego facebook. Do-
datkowo ankiety były przekazane 
sołtysom wszystkich Sołectw na-
szej gminy. Niestety, pomimo uru-
chomienia powszechnego narzędzia 
komunikacji i możliwości zgłaszania 
opinii w ważnej sprawie dla gminy 
i jej mieszkańców, wpłynęło tylko 6 
ankiet. Po przeprowadzeniu konsul-
tacji społecznych trwających od 23 
maja do 31 lipca 2016r., członkowie 
Komisji przedłożyli raport z  konsul-
tacji Burmistrz Cedyni, która przed-
stawiła stanowisko w tej sprawie 
podczas sesji Rady miejskiej w  Ce-
dyni. radni z Komisji Spraw Spo-
łecznych wybrali nowe nazwy dla 
istniejących trzech ulic w  mieście 
Cedynia:

NoWe nazWy:
ulica michała roli- Żymierskiego  

otrzymała nazwę Mieszka I
ulica gen Karola Świerczewskiego  
otrzymała nazwę Staromiejska

ulica obrońców stalingradu  
otrzymała nazwę Czcibora 

Podjęcie uchwały przez Radę miej-
ską w Cedyni to przede wszystkim 
wykonanie prawa reprezentantów 
lokalnej społeczności do decydowa-
nia o wyborze nazw kojarzących się 
z historią powszechną i regionalną,  
podkreślających jednocześnie nasze 
dziedzictwo kulturowe i spuściznę 
historyczną, tożsamość i tradycje 
narodowe (jak np. Bolesława Chro-
brego, Fryderyka Chopina).  Nowe 
nazwy współgrają również z pozo-
stałymi nazwami ulic o charakte-
rze opisowym, jak np. Pocztowa, 

Cmentarna. 

W przypadku niepodjęcia stosow-
nej uchwały, do czego obliguje 

radę gminy art.3 tzw. „ustawy deko-
munizacyjnej” , Wojewoda Zachod-
niopomorski wydałby zarządzenie 

zastępcze, 

w którym nadałby własne nazwy dla 
cedyńskich ulic, nie konsultując ich 
z mieszkańcami Cedyni.

przypomnijmy, iż ustawa wzmoc-
niła zalecenia instytutu Pamięci 

Narodowej wydane naszej Gminie 
pismem z dnia 21 kwietnia 2008 
roku, jednoznacznie wskazując na 
konieczność zmiany nazw ulic. Za-
pisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 
roku o instytucie Pamięci Naro-
dowej, a dokładnie Komisji Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, nakładają obowiązek 
„zachowania pamięci o ogromie 
ofiar, strat i szkód poniesionych 
przez Naród Polski w latach ii woj-
ny światowej i po jej zakończeniu, 
patriotycznych tradycjach zma-
gań Narodu Polskiego z okupan-
tami, nazizmem i komunizmem, 
czynach obywateli dokonywanych 
na rzecz niepodległego bytu Pań-

nowe nazwy ulic w cedyni stwa Polskiego i obronie wolności 
oraz godności ludzkiej, obowiązku 
ścigania zbrodni przeciwko poko-
jowi, ludzkości i zbrodni wojen-
nych a także powinności zadość-
uczynienia przez nasze państwo 
wszystkim pokrzywdzonym”.  
W latach poprzednich, Rada miej-
ska w Cedyni wielokrotnie i wni-
kliwie rozważała kwestię podję-
cia uchwały, która w owym czasie 
prowadziłaby do obciążenia osób 
fizycznych i prawnych kosztami 
wprowadzenia jej w życie. 

pragniemy uspokoić, iż nowa usta-
wa nie wymaga od mieszkańców 

zmian do-

kumentów (dowody osobiste, pra-
wo jazdy, paszport). Zgodnie z pra-
wem, dokumentów będzie można 
używać tak długo, aż stracą waż-
ność. Zmiana nie narazi miesz-
kańców ww. ulic na koszty tytułem 
postępowań przed instytucjami pu-
blicznymi. Był to jeden z ważniej-
szych argumentów, podnoszonych 
w latach ubiegłych przez mieszkań-
ców, podczas prób wprowadzenia 
zmian w nazewnictwie.

Samorząd naszej gminy jest 
świadomy konsekwencji, jakie 

powstaną po zmianie nazw ulic. 
Konkretne uciążliwości związa-
ne z dokonywaniem zmian w do-
kumentach, powiadomieniami 
o zmianie adresu zamieszkania 
lub prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz koszty zwią-
zane z wymianą szyldów, tablic 
reklamowych i materiałów in-

formacyjnych, aktualizacją stron 
internetowych, zgłoszenia w ba-
zach danych, dotkną bezpośred-
nio mieszkańców i przedsiębior-
ców z  tych trzech ulic. Także 
gmina poniesie koszty związa-
ne z wymianą tablic ulicznych, 
przystankowych i aktualizacją 
map i ewidencji.

Czy zmiany w nazewnictwie ulic 
są potrzebne dla prawidłowego 

funkcjonowania lokalnej wspól-
noty? 
moglibyśmy dyskutować i  zasta-
nawiać się na koniecznością wpro-
wadzania tych zmian, jednak jako 
obywatele Rzeczpospolitej Polskiej 

mamy 

oprócz praw także i obowiązki, 
a takim obowiązkiem jest stoso-
wanie obowiązującego prawa, jak 
również reagowanie na jego nie-
przestrzeganie. Do zachowań po-
zaprawnych zalicza się propa-
gowanie i upamiętnianie osób, 
wydarzeń lub dat symbolizujących 
komunizm lub inny ustrój totali-
tarny. Dyskusja nad wyborem no-
wych nazw ulic jest również próbą 
pokazania naszej wrażliwości hi-
storycznej i wartości, do których 
odwołujemy się w naszych co-
dziennych działaniach. 

Ustawa przyjęta przez Sejm i Se-
nat RP, dała naszej gminie moż-

liwość zakończenia wieloletnie-
go procesu uregulowania sprawy 
związanej z nazewnictwem ulic 
w Cedyni. 

malwina markiewicz 

Staromiejska, Mieszka I oraz Czcibora pojawią się już w 2017 roku na tablicach z nazwami ulic 
w Cedyni. To efekt wejścia w życie Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni nr XX/198/2016 z dnia 
19 października 2016r, podjętej na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r o za-
kazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwę budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U 2016.744). 

Od jakiegoś czasu różne źródła 
mówią o wzroście ceny za od-

biór śmieci. Od razu uspokajamy 
mieszkańców – nie chodzi o co-
miesięczne opłaty za opróżnianie 
koszy, które uiszczamy do Związ-
ku Gmin Dolnej Odry. Podnie-
sione zostały natomiast składki 
członkowskie dla gmin należących 
do Związku. Oczywiście składki są 
opłacane z budżetu gmin, a zatem 
gdzieś trzeba będzie zmniejszyć 
wydatki, aby móc dołożyć do śmie-
ci, niemniej jednak kwestia nie do-
tyka mieszkańców bezpośrednio. 

SPOSÓB NA UCZCiWe 
ROZSTANie

Nie jest tajemnicą, że składka zo-
stała podniesiona jednorazo-

wo w związku z odejściem gminy 
Chojna ze Związku. mieszkańcy 
Chojny, podobnie jak mieszkań-
cy innych gmin Związku, nie za-
wsze płacili uczciwie za śmie-
ci, co spowodowało powstanie 
zaległości. Aby nie pozostawiać 
Związku z długiem odchodzącej 
gminy Chojna, wszystkie gminy 
postanowiły solidarnie zapłacić 

za zaległości za swoich mieszkań-
ców do wspólnej kasy Związku. 
Te zaległości są +/- równe właśnie 
składce członkowskiej, bo wyso-
kość składki jest proporcjonal-
na do liczby mieszkańców. Takie 
rozwiązanie każe co prawda po-
zostającym gminom szybko wy-
gospodarować środki w budże-
cie w znacznej wysokości. Takie 
rozwiązanie jednakże się opła-
ca i jest uczciwe, bo wymusza na 
Chojnie zapłatę za swoich miesz-
kańców przed opuszczeniem 
Związku.

GDZie Się PODZiALi NASi 
mieSZKAńCy?

Gdyby nie odejście Chojny ze 
Związku, nie trzeba byłoby uisz-

czać wyższej składki, czytaj: pła-
cić za zaległości mieszkańców, bo 
przecież Związek prowadzi bie-
żące działania windykacyjne. Ale 
to właśnie odejście gminy Chojna 
zwróciło uwagę na skalę problemu.

Wyliczając wysokość opłaty za 
śmieci Związek oparł się na  

danych z urzędu statystycznego 
i ewidencji ludności. mieszkań-
cy płacą natomiast za liczbę osób 
faktycznie zamieszkujących daną 
posesję (a nie za liczbę osób za-
meldowanych). i tak, liczba miesz-

kańców wynikająca z deklaracji 
jest znacznie mniejsza (ok. 72 ty-
sięcy) niż zakładana liczba miesz-
kańców Związku (ok. 93 tysięcy). 
Niedobór aż tak znacznej liczby 
ludności nie jest przypadkiem, 
a niestety wynika z nieuczciwości 
części mieszkańców. Jak nietrud-
no wyliczyć, „ukrycie” 1 miesz-
kańca przez 12 miesięcy kosztuje 
Związek ok. 150 zł. Jeśli w syste-
mie brakuje 20 tysięcy mieszkań-
ców, do zapłaty za śmieci brakuje 
3 mln zł. mając taką wiedzę nikt 
z nas nie powinien mieć skrupu-
łów w zgłaszaniu nieuczciwych 
mieszkańców. W przeciwnym ra-
zie zapłacimy za nich my sami.

agnieszka paszkowiak

podwyżki dla mieszkańców nie będzie
czyli słów kilka o rzekomych podwyżkach za śmieci

W październiku miały miejsce 
polsko-niemieckie warsztaty 

sztuki ulicy - graffiti. Były kolej-
nym etapem nawiązanych w ubie-
głym roku kontaktów pomiędzy 
Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i 
Sportu a Wydziałem Kultury mia-
sta eberswalde. W kwietniu br. 
młodzież z cedyńskiego gimna-
zjum występowała w polsko-nie-
mieckim spektaklu „Verschleppt 
Jung ohne ich” na terenie byłego 
obozu KL Ravensbruck/eberswal-
de. Drugą okazją do spotkania był 
pomysł na wspólną akcję arty-
styczną, której celem było również 
podniesienie estetyki wybranych 
miejsc na terenie miasta Cedynia. 

Street art jest dziedziną sztuki 
tworzoną w miejscu publicz-

nym, najczęściej „na ulicy”. Ter-
min zawiera w sobie tradycyj-
ne graffiti, lecz często jest użyty 
dla odróżnienia aktywności ar-
tystycznej w przestrzeni miejskiej 
od wandalizmu. Street art nie po-
siada ściśle określonych reguł 
działania, struktur dzieła, ani in-
nych wyznaczników. Każdy two-
rzy jak chce, kierując się własny-
mi upodobaniami.
młodzieży z obu krajów spotkała 
się już podczas 2. Festiwalu Cedy-
nia na okrągło. Działania rozpo-
częły się od przygotowania do-

kumentacji fotograficznej miejsc, 
które mogły by być upiększone a 
ich obecny stan budzi niepokój 
estetyczny. Polsko- niemiecki ze-
spół wybrał się spacerem po Ce-
dyni i wytypował powierzchnie, 
które nadawałyby się do wykona-
nia graffiti.

W indywidualnych rozmowach 
z właścicielami budynków i 

ogrodzeń spotkaliśmy się z dużą 
życzliwością do projektu estety-
zacji przestrzeni miejskiej. Jego 
głównym założeniem jest zwróce-
nie uwagi na problem jakim jest 
stan otaczającej nas przestrzeni 
publicznej. Obok nowych zadba-
nych obiektów nie brakuje miejsc 
zaniedbanych – zapomnianych. 
Codzienne obcowanie z brzydo-
tą otoczenia może prowadzić do 
zobojętnienia, a nasza akcja była 
próbą wywołania zmiany w my-
śleniu i postrzeganiu wizerunku 
własnej ulicy i całej miejscowości, 
szczególnie wśród młodzieży.

W projekcie bierze udział mło-
dzież z eberswalde i z Cedy-

ni - głównie cedyńscy gimnazja-
liści. Celem spotkania w dniach 
15-16 października 2016r. było 
umieszczenie graffiti na koronie 
cedyńskiego Amfiteatru. miej-
sce to wybrano nieprzypadkowo 

w związku z aktami wandalizmu 
i chęcią zamalowania obrazobur-
czych napisów…

prace przebiegały bardzo dyna-
micznie, ponieważ należało po-

godzić na jednym murze wiele 
koncepcji, pomysłów oraz indy-
widualnych potencjałów. Grupa 
zajęła się ważnymi z ich punk-
tu widzenia tematami: przede 
wszystkim lokalnymi zabytkami 
( na koronie cedyńskiego amfite-
atru możemy dostrzec zarys min. 
cedyńskiej wieży widokowej), a 
także muzyką dla podkreślenia 
charakteru miejsca ( zarys gitary, 
mikrofonu itp.)
Podczas czterech dotychczaso-
wych spotkań powstało mnóstwo 
szkiców koncepcyjnych - indywi-
dualnych oraz zbiorowych. Był 
to również czas w którym grupa 
mogła się lepiej poznać, pobyć ze 
sobą, uczyć się od siebie nawzajem 
współpracy.

zdobyte doświadczenia bardzo 
przydały się podczas warszta-

tów graffiti. W efekcie wytrwałej 
pracy powstał mural, który zdo-
bi cedyński Amfiteatr. młodzi 
uczestnicy projektu pod kierun-
kiem fachowców wyrazili siebie. 
Każdy ze swoją różnorodnością 
i indywidualnością, połączony z 

street art w cedyni
innymi w sposób, który nie ogra-
niczał wolności.
Projekt dotowany jest ze środków 
miasta eberswalde / Wydział Ko-
ordynacji Pracy z młodzieżą. Za 
jego realizację odpowiada Kai 
Jahns jako przedstawiciel eber-
swalder Zentrum für demokra-
tische Kultur, Jugendarbeit und 
Schule e.V. [eberswaldzkie Cen-
trum ds. Kultury Demokratycz-
nej, Pracy z młodzieżą i Szkoły]. 
Współpracuje z nami artysta stre-
etart * etis * / Sören Rast z eber-
swalde.

W warsztatach wzięli udział: 
Dominik Zator, Jakub Wal-

cz a k ,  er yk Drochom i reck i , 
Adam modras, Damian Czer-
wiec, Wiktoria Walczak, Aga-
ta Krupińska, Wiktoria Kalarus, 

Laura Büchner, Nick S., Dan-
ny Bandelou, Darline, Lucia. 

Zespół:  
Sören Rast / *eTiS* / Artysta pla-
styk 
Kai Jahns / Organizator 
Paulina Gaska / Tłumaczka 
ewa Czerwiakowska / Tłumacz-
ka 
Diane Grunert / Dokumenta-
listka

Już wkrótce kolejne spotkanie. 
Będzie to objazd po Berlinie naj-
ważniejszych miejsc związanych 
ze sztuką ulicy.

Niech żyje sztuka!

eliza ługowa 

Cedyńskie biblioteki od dwóch 
lat organizują dla dzieci w wie-

ku przedszkolnym spotkania „Po-
ranek malucha”. Czytanie sprzyja 
poznawaniu świata, rozwija uczu-
cia, kształtuje system wartości, 
wypełnia wolny czas oraz poszerza 
krąg doświadczeń. Comiesięczne 
spotkania mają na celu oswajanie 
dzieci z książką i miejscem jakim 
jest biblioteka. Najmłodsi czytel-
nicy zachęcają również swoje ro-
dzeństwo i rodziców do korzysta-
nia z zasobów naszej biblioteki.

Po raz kolejny, w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa na lata 2014-2020, Biblio-
teka miejska w Cedyni otrzymała 
fundusze na zakup nowości wy-
dawniczych – 4 310 zł.
Zadaniem Programu BN Zakup 
nowości wydawniczych do biblio-

powiększamy zbiory dzięki 
programom Biblioteki narodowej

poranek 
malucha

tek  jest „wzmocnienie bibliotek 
publicznych poprzez stały dopływ 
nowości wydawniczych, możli-
wość systematycznego ubytkowa-
nia (aktualizowania zasobów), a 
w konsekwencji zwiększenie ofer-
ty czytelniczej dla użytkowników 
bibliotek”.



CEDYNIA NA OKRĄGŁO – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia Nr 06/grudzień 2016 r.16


