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Wartości te wyznaczają 
także kierunek mojej 
podróży, do której od 

początku swojej kadencji zapra-
szam mieszkańców gminy Cedy-
nia. Cieszy mnie fakt, iż bogac-
twem regionu stają się ludzie tu 
mieszkający i pracujący, czerpiący 
pomysły i inspiracje z walorów 

i kulturowych.

i niepowtarzalny klimat. Do-
godne przygraniczne położenie 
otwiera szeroko drzwi na świat, 
stanowi magnes przyciągający 
przedsiębiorców oraz turystów. 
Trend emigracji mieszkańców do 
większych miast stopniowo ma-
leje, przybywa zainteresowanych 
budowaniem lokalnej wspólnoty.

Problemy stojące na drodze do 
rozwoju gminy związane z bra-
kiem infrastruktury mieszkalnej, 
dostępem do opieki zdrowotnej 

i słabo rozwiniętą komunikacją 
publiczną, pragniemy zahamo-
wać m.in. poprzez inwestycje 
w oświatę, rozbudowę szkół 
w Cedyni i w Piasku, włączenie 
Cedyni do tras turystyki rowe-
rowej. Podpisanie listu intencyj-
nego o współpracy pomiędzy 
Gminą Cedynia a Polską Spółką 
Gazownictwa daje realne szanse 
na powstanie na terenie gminy 
odcinka dystrybucyjnej sieci ga-
zowej. Również z myślą o pod-
niesieniu jakości życia miesz-
kańców, planujemy sporządzenie 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Cedynia – rewitalizacji centrum 
miasta, posiadającego walory 
zabytkowe. Z myślą o osobach 
starszych, obecnie opracowy-
wana jest koncepcja utworze-
nia Dziennego Domu Wsparcia 
w Osinowie Dolnym. Natomiast 
w celu poszerzenia oferty dla tu-
rystyki aktywnej, w Siekierkach 

planowane jest utworzenie Euro-
pejskiego Centrum Obserwacji 
Ptaków i Nietoperzy, które kore-
spondować będzie z projektem 
rewitalizacji mostu na Odrze.

W planach budżetowych na rok 
-

budowy dróg gminnych, prze-
budowy poddaszy budynków na 
mieszkania komunalne, rozbu-
dowa remizy strażackiej w Cza-
chowie, budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków, stworzenie 
inkubatora kuchennego, budowa 
ścieżek rowerowych i oświetlenia 
ulicznego.

W budowaniu potencjału naszej 
gminy znaczenie mają posiadane 
zasoby lokalne i co najważniejsze 
umiejętności mieszkańców oraz 
ich aktywność w budowaniu lo-
kalnej wspólnoty. Gmina Cedynia 
staje się miejscem otwartym na in-
westorów doceniających stymulu-
jące otoczenie, inspirującym kre-

atywność i wypoczynek – z dala 
od dużych aglomeracji miejskich. 

Walory przyrodnicze Cedy-
ni mogą być również szansą na 
rozwój gospodarstw rolnych oraz 

-
sowej działalności o usługi tu-
rystyczne i produkty regionalne, 
a także wspierania stosowania 
rozwiązań i technologii opartych 
na zasadach zrównoważonego 
rozwoju (przydomowe oczysz-
czalnie ścieków, odnawialne źró-
dła energii).

Mam pewność, iż propozycje 
kierowane do mieszkańców i do 
przedsiębiorców, oparte na wza-
jemnym szacunku i otwartości, 
spowodują, iż Cedynia będzie 
miejscem przyjaznym do inwe-
stycji i zamieszkania.

Burmistrz Cedyni 

Wszystkie drogi prowadzą do Cedyni

W budowaniu potencjału 
naszej gminy znaczenie 
mają posiadane zasoby 
lokalne i co najważniejsze 
umiejętności 
mieszkańców oraz ich 
aktywność w budowaniu 
lokalnej wspólnoty. 

zaufanie i szacunek są wartościami uznawanymi przez Polaków za najważniejsze dla dobrego 
funkcjonowania społeczeństwa.
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Pochodzę z innego pograni-
cza polsko-niemieckiego, 
które nie ma naturalnej 

granicy – rzeki Odry. Przybywam 
do Cedyni – miejsca o dwóch 
granicach. Jedna z nich – wyzna-
czona formalnie granica państw 
– traci na znaczeniu od czasu 
wejścia do Unii Europejskiej 
i podpisania układu z Schengen. 
W związku z tym ta druga, rzecz-
na granica, wyznaczona przez 
naturę, może nas łączyć zamiast 
dzielić. Widzę Cedynię jako istot-
ny punkt Euroregionu. Budowa-
nie spójności i odpowiedzialność 
za ten region są dla mnie najważ-
niejsze. Gmina Cedynia powin-
na codziennie promować swoją 
przestrzeń na terenie Niemiec, 
spinając pogranicze. Może to bę-
dzie naszym wkładem w odbudo-
wę Europy strzaskanej ponad 70 
lat temu. 

Na pograniczu polsko-nie-
mieckim mamy wiele zadań jako 

mieszkańców gminy Cedynia, 
czy też jako mieszkańcy Eurore-
gionu Pomerania. Jednym z waż-
niejszych elementów działalno-
ści COKiS-u jest propagowanie 
polskiej kultury. Nasi sąsiedzi – 
Niemcy – mogą dzięki COKiS-owi 
bezpośrednio poznać kulturę Pol-
ski, a gmina Cedynia może stać 
się dla nich miejscem pierwszego 
kontaktu. Odgrywa ona ważną 
rolę w budowaniu tożsamości re-
gionu, w szczególności w obsza-
rze tworzenia partnerstwa i stałej 
współpracy polsko-niemieckiej. 
Dlatego też działalność Ośrodka 
powinna być wspierane nie tyl-
ko przez gminę, ale także powiat, 
i województwo oraz centralę. 

Szczególnie istotne jest poło-
żenie gminy – miejsce pomię-
dzy dwoma wielkimi miastami 
Szczecinem a Berlinem. Powin-
niśmy pozyskiwać odbiorców 
naszych działań w dwóch tych 
metropoliach. To pozwoli nam 

na pozyskanie funduszy od indy-
widualnych i instytucjonalnych 
odbiorców, którzy pozostawią 
tu pieniądze, korzystając z usług 
mieszkańców gminy Cedynia. 

Obserwując i będąc zaanga-
żowanym w politykę kulturalną 
i promocyjną gminy Cedynia 
pragnę potwierdzić, że warto 
kontynuować dzieło rozpoczęte 
przez poprzedniego dyrektora, 
Pawła Pawłowskiego. COKiS 
ma kilka ważnych miejsc, któ-
re tworzą jedną instytucję: sam 
ośrodek, muzeum, bibliotekę 
oraz świetlice na terenie miasta 
i wsi. Do tego dołączyć nale-
ży wszelkie instytucje i miejsca 
ogólnodostępne, które COKiS 
powinien wzmacniać swoją 
działalnością, budując aktywne 
społeczeństwo, tworząc wspólne 
wydarzenia, wykorzystując m.in. 
środki UE.

Cedynia powinna skupić się na 
czterech najważniejszych wyda-
rzeniach, które będą jej sztandaro-
wym produktem („cztery nogi”): 

Dni Cedyni (24–25.06.2017) 
w tym kolejna VI (tym 
razem już polsko-niemiecka) 
Konferencja Cedynia w czasie 
i przestrzeni;

Festiwal Cedynia na okrągło 
(30.09.2017), w tym Polsko-
Niemieckie Spotkanie Aktywni 
Obywatele; 

Odra Guide Tour  
(21–22.10.2017) – polsko-nie-
mieckie spotkanie przewod-
ników i muzealników wokół 
Odry – wspólna promocja  
Cedyni i innych miejsc  
z regionu;

Jarmark Bożonarodzeniowy 
(16–17.12.2017) – polsko-nie-
mieckie spotkania podczas 
jarmarku – wspólne budo-
wanie tradycji spotkań przed 
Świętami Bożego Narodzenia. 

Będziemy przez cały rok tworzyć 
aktywny program dla całej gminy, 
opierając się m.in. na działalności 
świetlic w poszczególnych wsiach 
(11 świetlic), organizując wydarze-
nia, promocje, spotkania, pokazy, 
dyskusje. Będziemy też prowa-
dzić promocję poszczególnych 
miejsc w celu pozyskania nowych 
inwestorów i mieszkańców. Przy 
udziale mieszkańców wymyślimy 
wioski tematyczne, inspirując się 
miejscem, położeniem, historią, 
nazwą oraz zainteresowaniami 
mieszkańców. I tak dla przykła-
du: wieś Orzechów może słynąć 
z kuchni (pieczone będą tutaj cia-
sta z orzechami). W innym miej-
scu będziemy propagować np. 
kino polskie i europejskie opierając 
się na współpracy z ambasadami 
(np. kino czeskie czy norweskie). 
W Bielinku odbędzie się konty-
nuacja tzw. Pucharu Bielinek. Bę-
dziemy też propagować ichtiolo-
gię i popularną wiedzę o rybach, 
pozyskując też naukowców z Za-
chodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego. Powstanie 
też galeria fotograficzna propa-
gująca rzekę Odrę (Galeria pod 
Bielinkiem). Każde miejsce jest 
inspirujące, trzeba tylko je poznać 
i wspólnie zbudować jego ideę. 
Mam nadzieję, że dzięki naszym 
wspólnym działaniom gmina Ce-
dynia zaistnieje jako ważne miej-
sce w Euroregionie.

Andrzej Łazowski
dyrektor Cedyńskiego  

Ośrodka Kultury i Sportu

Cedynia – 
czasoprzestrzeń 
pogranicza

Na pograniczu polsko-
-niemieckim mamy 
wiele zadań jako 
mieszkańców gminy 
Cedynia, czy też jako 
mieszkańcy Euroregionu 
Pomerania. Jednym 
z ważniejszych elementów 
działalności COKiS-u jest 
propagowanie polskiej 
kultury. 

Czasoprzestrzeń to miejsce, w którym rozgrywa się 
nasze życie. Choć zarówno w historii, jak i w przestrzeni 
pojawiają się różne pęknięcia – konflikty, granice, 
trudne relacje – uważam, że czasoprzestrzeń  
nie powinna być rozdzielona. 
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Jarmark Wielkanocny
Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz

Dyrektor cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Andrzej Łazowski 

zapraszają w niedzielę 9 kwietnia 2017 roku na Jarmark Wielkanocny, 
który odbędzie się przy placu Wolności w Cedyni 

w godzinach od 12:30 do 17:00. 

W wiosennej i świątecznej atmosferze spotkaj-
my się przy cedyńskim rynku, aby złożyć sobie 
świąteczne życzenia, a także a zobaczyć i spróbo-
wać specjałów kuchni wielkanocnej, kupić arty-
kuły związane z tradycją wielkanocną – pisanki, 
ozdoby, jak również produkty regionalne – mio-
dy, oleje, sery czy wędliny. 
Na scenie plenerowej wystąpią zespoły wokalne 
z programem nawiązującym do charakteru wy-
darzenia. Pomiędzy występami będziemy mogli 
wysłuchać krótkich prelekcji o tradycjach świą-
tecznych kultywowanych w naszym kraju.

Muzeum Regionalne w Cedyni zaprasza naj-
młodszych do spróbowania swoich sił w zdo-
bieniu wielkanocnych babeczek oraz wykona-
niu wiosennych kwiatów. Jedną z atrakcji będzie 
poszukiwanie wielkanocnych jajeczek, skrzętnie 
pochowanych przez zajączka na placu Wolności. 
Podczas Jarmarku nastąpi również rozstrzygnię-
cie wielkanocnych konkursów plastycznych. 

Serdecznie zapraszamy!

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć 
mieszkańcom Gminy Cedynia szczere życzenia 

pokoju, wiary i miłości.

By nadchodzący czas był przepełniony 
spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem,  

który doda sił i zmotywuje do podejmowania 
kolejnych wyzwań, a wiosna wypełni słońcem 

Państwa życie osobiste i zawodowe.

życzą

Wesołych Świąt

Krzysztof Nowak
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Cedyni

Gabriela Kotowicz 
Burmistrz Cedyni
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Dochody budżetu Gminy na 
rok 2017 zaplanowano w kwocie 
– 19.412.576,00 zł, w tym: 

dochody majątkowe –  
414.300,00 zł (2,13% dochodów 
ogółem), 
dochody bieżące – 
18.998.276,00 zł (97,87% 
dochodów ogółem). 

Wydatki budżetu Gminy na rok 
2016 zaplanowano w kwocie – 
21.197.688,05 zł, w tym: 

wydatki majątkowe – 
3.135.833,73 zł (14,79% wydat-
ków ogółem), 
wydatki bieżące – 
18.061.854,32 zł (85,21% wydat-
ków ogółem). 

Przychody budżetu zaplanowa-
no w wysokości 2.130.300,00 zł, 
w tym:

z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek na rynku krajo-
wym w kwocie 2.103.754,10 zł:
finansowanie udziału własne-
go w kwocie 1.241.454,10 zł,
finansowanie udziału unijne-
go w kwocie 862.300,00 zł
z tytułu spłaty udzielonych po-
życzek w kwocie 26.545,90 zł.

Rozchody budżetu zaplanowa-
no w wysokości 345.187,95 zł, 
w tym:
1. z tytułu spłat kredytów i po-

życzek w kwocie 251.728,95 zł.
spłata pożyczki zaciągniętej 
w WFOŚiGW na przebudowę 
stacji wodociągowej w kwocie 
129.678,60 zł,
spłata kredytu zaciągniętego 
w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego na sfinansowanie udziału 

własnego w projektach z udzia-
łem środków UE w kwocie 
87.795,36 zł (udział w projekcie 
poprawa standardu infrastruk-
tury pełniącej funkcje kultu-
ralne w m. Stary Kostrzynek, 
Lubiechów Dolny i Lubiechów 
Górny oraz udział w projekcie 
budowa świetlicy wiejskiej wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w m. Bielinek),
spłata kredytu zaciągniętego na 
wymianę pokrycia dachowego 
na budynku mieszkalnym przy 
ul. M. Konopnickiej 12 w Ce-
dyni w kwocie 10.508,64 zł., 
który jest projektem z udziałem 
środków europejskich, 
spłata pożyczki w kwocie 
23.746,35 zł zaciągniętej 
w EFRWP w Warszawie 
na wymianę okien w Sali 
gimnastycznej budynku szkół 
w Cedyni (projekt bez udziału 
środków unijnych)

2. udzielenie pożyczki w kwocie 
93.459,00 zł.

Zachowanie relacji z ustawy 
o finansach publicznych:
Dochody Bieżące ≥ Wydatki 
Bieżące 
Dochody Bieżące wynoszą 
18.998.276,00 zł.
Wydatki Bieżące wynoszą 
18.061.854,32 zł.
Nadwyżka operacyjna stanowi 
kwotę 936.421,68 zł.
Dochody majątkowe wynoszą 
414.300,00 zł.
Wydatki inwestycyjne wynoszą 
3.135.833,73 zł (14,79% wydatków 
ogółem).

Analiza finansowania oświaty:
planowana kwota subwencji 
oświatowej – 3.633.081,00 zł,
planowana kwota wydatków 
na Oświatę – 6.202.525,00 zł, 
(29,44% wydatków ogółem),
planowana kwota dopła-
ty z budżetu do subwencji 
oświatowej w celu sfinanso-
wania wydatków na oświatę 
– 2.569.444,00 zł, (41,43% 
wszystkich wydatków oświa-
towych, a subwencja finansuje 
58,57% wydatków). 

Analiza finansowania wydatków 
na opiekę społeczną

wydatki na opiekę społeczną – 
6.145.486,00 zł
dotacje celowe na zadania 
własne – 610.000,00 zł
dotacja celowa na zadania 
zlecone – 4.029.000,00 zł
Wydatki na finansowanie opie-
ki społecznej poza dotacjami 
– 1.506.486,00 zł, (24,51% 
wszystkich wydatków na opie-
kę społeczną). 

Dotacje finansują 75,49% wydat-
ków na opiekę społeczną. 

Planowane dochody budżetu Gminy Cedynia wg źródeł

Grupa dochodu budżetu gminy 
Kwota  

wykonania 
w zł

Wskaźnik  
struktury 

w %
Dotacje celowe na zadania własne 625.000,00 3,22

Subwencje 4.611.002,00 23,75

Udziały w pit i cit 1.709.765,00 8,81

Wpływy z majątku gminnego 3.129.085,00 16,12

Odsetki 56.394,00 0,29

Różne opłaty 660.100,00 3,40

Podatki 4.133.096,00 21,29

Dotacje na realizację zadań zleco-
nych

4.055.600,00 20,89

Różne dochody (m.in. darowizny, 
kary pieniężne, wpływy z tytułu 
zwrotów wypłaconych świadczeń 
z tytułu funduszu alimentacyjnego) 

318.234,00 1,64

Dochody z tytułu dotacji celowej 
w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich

114.300,00 0,59

OGÓŁEM 19.412.576,00 100,00

Planowane wydatki budżetu gminy wg działów

Dział Planowane wydatki budżetu gminy wg działów Wydatki
Wskaźnik  
struktury 

w % 
 010 Rolnictwo i łowiectwo. Melioracje wodne, wykup sieci wodocią-

gowej przez osoby fizyczne, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 
w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

30.000,00 0,14

 600 Transport i łączność. Dotacja dla ZGKIM na utrzymanie dróg 
gminnych i powiatowych, wydatki inwestycyjne na przebudowę 
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, budowa ścieżek 
rowerowych, budowa chodnika w m. Bielinek.

457.737,00 2,16

630 Turystyka. Koszty wynagrodzenia, pochodnych i utrzymania 
Centrum Promocji i Turystyki, budowa ścieżki rowerowej „Trasa 
Pojezierzy Zachodnich”.

299.293,00 1,41

 700 Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nierucho-
mościami (ogłoszenia o sprzedaży, wycenie, dzierżawie nierucho-
mości), opracowanie gminnego programu rewitalizacji, przebu-
dowa budynków na terenie gminy cedynia, adaptacja poddaszy na 
mieszkania komunalne.

364.900,00 1,72

 710 Działalność usługowa. Plany zagospodarowania przestrzennego, 
zadania z zakresu geodezji i kartografii, utrzymanie cmentarzy 
komunalnych.

215.500,00 1,02

 750 Administracja publiczna. Wynagrodzenia i pochodne, materia-
ły biurowe, usługi pocztowe, prawne, opłaty i składki, delegacje 
krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia, diety radnych i 
sołtysów.

3.144.285,00 14,83

 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa. Krajowe Biuro Wyborcze – 
dotacja za sporządzanie rejestru spisu wyborców.

900,00 0,00

 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pprzeciwpożarowa.  
Ochotnicze straże pożarne – ekwiwalent za udział w akcji, umowy 
zlecenia i pochodne, doposażenie jednostek, usługi, rozbudowa 
remizy strażackiej w m. Czachów.

500.135,05 2,36

 757 Obsługa długu publicznego. Koszty obsługi długu – odsetki od 
kredytów i pożyczek

80.000,00 0,38

758 Różne rozliczenia. Rezerwa budżetowa – ogólna i celowa na 
zarządzanie kryzysowe

200.000,00 0,95

 
801

Oświata i wychowanie. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczy-
cieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wyna-
grodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń, 
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych 
i książek, zakup energii, badania lekarskie pracowników, przeglądy 
kominiarskie i ocena techniczna budynków szkolnych, szkolenia bhp 
i szkolenia dokształcające, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, przebudo-
wa budynku szkolnego w m. Cedynia, rozbudowa budynku szkol-
nego w m. Piasek, przebudowa posadzek w budynku szkolnym w m. 
Cedynia

6.480.746,00 30,57

 
851

Ochrona zdrowia. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi – wynagrodzenia i pochodne członków komisji aa, 
materiały biurowe, dożywianie, dotacja dla cokis na świetlicę tęcza, 
materiały, wyposażenie, usługi, doposażenie placów zabaw na terenie 
gminy

395.000,00 1,86

852 Pomoc społeczna. Wynagrodzenia i pochodne, materiały, usługi, 
świadczenia dla klientów, składki zus odprowadzane za klientów, 
opłaty za pobyt w dps, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
rodzinach zastępczych, pozostałe koszty utrzymania ops (podró-
że, szkolenia, opłaty, składki, podatki), odpisy na ZFŚS 

1.947.851,00 9,19

 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Świetlice szkolne (wynagrodze-
nie i koszty utrzymania), pomoc materialna dla uczniów – stypen-
dia

359.496,00 1,70

855 Rodzina. Świadczenia wychowawcze (rządowy program rodzina 
500+), świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, rodziny zastęp-
cze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

4.150.315,00 19,58

 
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków, dotacja dla zgkm na utrzymanie 
zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, akcja sprzątanie świata, cięcia 
sanitarne drzew i krzewów, oświetlenie dróg, ulic, placów, konserwa-
cja oświetlenia ulicznego, koszty opieki nad bezpańskimi zwierzęta-
mi

720.388,00 3,40

 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacja dla cokis 
na koszty utrzymania świetlic, biblio teki, muzeum, budowa 
świetlicy siekierki, budowa świetlicy osinów, wyposażenie i usługi 
związane ze świetlicami ponoszone z funduszy sołeckich, dotacja 
na ochronę zabytków, remont wieży widokowej w Cedyni.

1.714.577,86 8,09

 926 Kultura fizyczna i sport. Budowa boiska sportowego piasek, do-
tacja dla cokis na utrzymanie basenu, dotacja dla uczniowskiego 
klubu sportowego, przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjne-
go w m. Cedynia

136.564,14 0,64

OGÓŁEM 21.197.688,05 100,00 
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Radni Rady Miejskiej 
w Cedyni od początku 
kadencji uczestniczyli 
w XXIII sesjach, 
każde posiedzenie jest 
poprzedzone obradami 
komisji stałych, na 
których przekazywane 
są uwagi i spostrzeżenia 
co do przygotowanych 
projektów uchwał. 

Ważniejsze z podjętych uchwał:

W listopadzie 2016 roku nada-
no nazwę nowej ulicy w Cedyni, 
gdzie mieszkańcy rozpoczęli bu-
dowy domów wolnostojących. 
Jest to droga usytuowana na czę-
ści działki 20 i części działki 31/1 
w obrębie Radostów. Na wniosek 
właścicieli działek ulica otrzyma-
ła nazwę – Akacjowa.

Podjęto uchwałę w sprawie wy-
sokości stawek podatków od 
nieruchomości na rok 2017, które 
praktycznie pozostały bez zmian 
w stosunku do roku 2016.

Wyrażono zgodę na zawarcie 
umowy użyczenia szkolnego gabi-
netu profilaktyki zdrowotnej i po-
mocy przedlekarskiej w budynku 
szkolnym przy ul. Mieszka I w Ce-
dyni, na okres kolejnych trzech lat, 
z Zakładem Medycyny Szkolnej 
w Gryfinie na cele profilaktyki 
zdrowotnej dla uczniów szkół.

Przyjęto ramowe plany pracy 
komisji stałych oraz plan pracy 
Rady na rok 2017. Uchwalono 
na kolejny rok Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na terenie Gminy oraz przyjęto 
Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.

Wychodząc z pomocą dla osób 
przewlekle chorych, znajdują-
cych się w trudnej sytuacji byto-
wej, przyjęto gminny program 
osłonowy w zakresie zmniejsze-
nia wydatków poniesionych na 
leki przez mieszkańców gminy 
Cedynia na lata 2017–2020. War-
to tu podkreślić, że jesteśmy jed-
ną z pierwszych gmin w powie-
cie gryfińskim, która faktycznie 
przyjęła i wdrożyła w życie taką 
pomoc dla swoich mieszkańców. 
Program jest realizowany przez 
miejscowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który wykonuje to 
zadanie poza obowiązkami wy-
nikającymi z ustawy o pomo-
cy społecznej i jest realizowany 
w całości ze środków własnych 
budżetu gminy.

W dniu 28 grudnia ubr. uchwa-
lono budżet na rok 2017, usta-
lając dochody na poziomie 
19.412.576,00 zł, natomiast wy-
datki na kwotę 18.061.854,32 zł. 

Podczas obrad XXIII sesji w dniu 
15 lutego 2017 r., radni podjęli 
uchwałę o dostosowaniu sieci 
szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkol-
nego w związku z wprowadzoną 
reformą oświaty. Podczas pracy 
nad uchwałą dołożono staranno-
ści w celu przyjęcia najbardziej 
optymalnych rozwiązań zarów-
no dla dzieci i młodzieży, jak 
i dla zapewnienia pensum dla 
zatrudnionych nauczycieli. 

Udzielono Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubiechowie Gór-
nym dotacji celowej w kwocie 
20 000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu średniego 
samochodu pożarniczo-gaśnicze-
go Star 244. Bardzo ważna i godna 
pochwały jest postawa strażaków 
ochotników z tej jednostki, po-

nieważ jak poinformował jej druh 
Zbigniew Lechowski, prezes 
OSP Lubiechów Górny, dzięki 
determinacji aktywnych człon-
ków straży udało się zebrać oko-
ło 20.000 zł od różnych darczyń-
ców z przeznaczeniem na zakup 
samochodu strażackiego. 

Udzielono również dotacji Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Osinowie 
Dolnym w kwocie 208 700,00 zł 
na dofinansowanie zakupu śred-
niego samochodu pożarniczo-ga-
śniczego i wyposażenia w związku 
z realizacją projektu „Wsparcie 
systemu ratownictwa w Woje-
wództwie Zachodniopomorskim 
poprzez zakup samochodów oraz 
wyposażenia dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych”. 

Jak widać z powyższego zestawie-
nia Burmistrz i Rada Miejska 
bezpieczeństwo w gminie Cedy-
nia traktuje jako zadanie priory-
tetowe. W tym zestawieniu należy 
przypomnieć, że w ubiegłym roku 
dzięki udzielonemu wsparciu 
gminy miejscowa jednostka Po-
licji otrzymała nowy samochód 
SUV Skoda Yeti. Po konsultacjach 
z jednostkami straży pożarnych 
ustalono wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego wypłacanego z bu-
dżetu gminy dla strażaków uczest-
niczących w działaniach ratowni-
czych i szkoleniach pożarniczych 
organizowanych przez Państwową 
Straż Pożarną i Gminę Cedynia. 

Informuję Państwa, że pełnię 
dyżur w biurze Rady Miejskiej 
w każdy poniedziałek w godz. 
15.00–16.30. Ze swoimi sprawami 
można również zgłaszać się do 
Radnych ze swoich okręgów.

 Z wyrazami szacunku 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Nowak 

Inwestycje zaplanowane do realizacji  
na lata 2017–2021:

budowa budynku komunalnego w Cedyni;
rozbudowa przychodni zdrowia w Cedyni;
budowa świetlicy wiejskiej wraz ze schroniskiem młodzieżowym 
w miejscowości Siekierki;
budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Osinów Dolny;
przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cedyni.

Praca Rady Miejskiej 
w Cedyni

Najważniejsze wydatki inwestycyjne  
Gminy Cedynia zaplanowane na rok 2017

Działanie Wydatek 
(zł)

drogi gminne (przebudowa drogi wewnętrznej 
Piasek i Żelichów, dokumentacja Kolonia i Willowa, 
chodnik Konopnickiej), powiatowe i wojewódzkie

310.000,00 

budowa ścieżki rowerowej „Trasa Pojezierzy 
Zachodnich”

136.066,00 

budowa ścieżki rowerowej Cedynia – Osinów Dolny 70.000,00 

opracowanie lokalnego programu rewitalizacji 127.100,00 

przebudowa budynków komunalnych na terenie 
gminy Cedynia

140.000,00 

rozbudowa remizy strażackiej w Czachowie 300.000,00 

przebudowa budynku szkolnego w Cedyni 1.000.000,00 

przebudowa posadzek w budynku szkolnym Cedynia 120.000,00 

rozbudowa budynku szkolnego Piasek 70.000,00 

zmiana lokalizacji placu zabaw na osiedlu Sójcze 
Wzgórze

75.000,00 

zakup komputerów do SP Piasek 30.000,00 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 90.000,00 

wykonanie inkubatora kuchennego na terenie gminy 
Cedynia (świetlica Orzechów)

320.000,00 

oświetlenie uliczne 30.000,00 

remont wieży widokowej 36.000,00 

adaptacja poddaszy na mieszkania komunalne 30.000,00 

Gmina Cedynia należy 
do terenów województwa 
zachodniopomorskiego 
stanowiących białe plamy 
w sieci dystrybucji gazu. 
To może się zmienić za 
sprawą planowanego 
przez Polską Sieć Gazową 
rozwoju sieci.

Burmistrz Cedyni Gabriela 
Kotowicz podpisała list in-

tencyjny o współpracy Gminy 
z Polską Spóką Gazową. Oznacza 
to, że w najbliższym czasie pod-
jęte zostaną negocjacje w spra-
wie powstania na terenie gminy 
Cedynia odcinka dystrybucyjnej 
sieci gazowej. Podpisanie listu 
intencyjnego stanowi podsta-
wę rozpoczęcia przez PSG S.A. 
prac analitycznych i projekto-
wych. Pierwszym etapem będzie 
wstępna analiza warunków eko-
nomicznych oraz opracowanie 

warunków technicznych budowy 
gazociągu dystrybucyjnego. Jeśli 
przyłączenie do gazociągu prze-
syłowego okaże się niemożliwe 
technicznie, podjęte będą działa-
nia mające na celu wypracowanie 
alternatywnego zasilenia gminy 
w paliwo gazowe poprzez wybu-
dowanie tzw. wyspowych stacji 
regazyfikacyjnych.

Inwestycja rozbudowy sie-
ci dystrybucji gazowej w całym 
województwie zachodniopomor-
skim ma się zakończyć do końca 
2022 r.

Szansa na sieć dystrybucyjną gazu

Burmistrz Cedyni podpisuje list intencyjny o współpracy  
z Polską Spółką Gazową 
Zdjęcie pochodzi ze strony Zachodniopomorskiego Urzędu  
Wojewódzkiego (autor: Jarosław Leszkiewicz).
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aktywności danej lokalnej spo-
łeczności i jej zdolności do samo-
organizacji, do budowania eko-
nomii wartości.

Spoglądając na potencjał rozwo-
jowy gminy Cedynia bez wątpienia 
zdefiniować można kilka obsza-
rów, jakich rozwijać się może eko-
nomia społeczna. Najsilniejszym 
z nich wydaje się obszar usług 
czasu wolnego. Unikalne walory 
turystyczne i historyczne gminy 

wydają się wciąż niezagospoda-
rowaną niszą rynkową. Istniejący 
potencjał pozwala optymistycz-
nie myśleć zarówno o budowaniu 
oferty usługowej zogniskowanej 
na turystę krótkoterminowego, jak 
i tworzenie bazy noclegowo-usłu-
gowej wokół istniejących walorów 
przyrodniczych pozwalających 
przyciągnąć na teren gminy nowe 
grupy odbiorców. Realizowane 
i planowane na terenie gminy 
inwestycje w infrastrukturę tu-
rystyczną – w tym planowany 
przebieg przez teren gminy sieci 
tras rowerowych – wpływać będą 
w kolejnych latach na zwiększa-
nie popytu na lokalną ofertę tury-
styczną i gastronomiczną. Wciąż 
niewykorzystanym w pełni atutem 
gminy jest istniejący ruch gra-
niczny koncentrujący się – z uwag 
na brak szerszej oferty rynkowej 
– w obszarze wąskiej sieci usług 
i handlu przygranicznego.

Doświadczenia rozwojowe 
innych terenów naszego kraju – 
choćby przykład świętokrzyskiej 

Narzędzia lokalnego rozwoju
Niezależnie od tego, 
czy żyjemy w dużymi 
mieście, czy małej wiosce, 
zapytani o to, co wpływa 
na to, że „dobrze nam 
się żyje” najczęściej 
w pierwszej kolejności 
odwołujemy się do stanu 
zdrowia nas i naszych 
bliskich. W dalszej 
kolejności do naszej 
zdolności do zaspokajania 
podstawowych potrzeb – 
a tym samym posiadania 
dającego nam schronienie 
domu i pracy która 
pozwala się utrzymać 
i wyżywić.

Dopytywani o pracę wska-
żemy, iż ważne jest by 
przynosiła co najmniej 

godziwy dochód, a najlepiej, by 
pozwalała realizować nasze pasje 
i zainteresowania. Praca łącząca 
pasję i zainteresowania dla wielu 
pozostaje póki co w sferze marzeń. 
Dla innych zaś – jakakolwiek pra-
ca, którą można w okolicy zna-
leźć i podjąć, stanowi cel, który 
nierzadko z różnych powodów 
trudno jest im osiągnąć. W wielu 
wypadkach powodem bierności 
zawodowej nie jest wcale brak 
ogłoszeń od pracodawców, czy 
środków dotacyjnych na utworze-
nie własnej jednoosobowej firmy. 
Bardzo często dotykają nas zróżni-
cowane wewnętrzne i zewnętrzne 
ograniczenia, których nie jesteśmy 
w stanie samodzielnie pokonać. 
Nie zawsze jesteśmy w stanie 
dostosować się do wymogów za-
trudnienia, jakie zgłaszają nam 
w swoich ofertach pracodawcy, 
czy wziąć na siebie całej odpowie-
dzialność i ryzyka prowadzenia 
własnej firmy. 

Rozwiązania ekonomii społecz-
nej, takie jak choćby spółdziel-
nie socjalne, ukierunkowane na 
tworzenie miejsc pracy i źródeł 
ekonomicznego dochodu stano-
wią alternatywną ścieżkę rozwoju 
zawodowego. Ukierunkowane na 
cele społeczne podmioty ekono-
mii społecznej tworzą elastyczne 
i dostosowane do specyficznych 
predyspozycji pracowników miej-
sca pracy. Dostarczają lokalnej 
społeczności brakujących usług, 
czy wypełniając nisze lokalnego 
rozwoju zwiększają atrakcyjność 
terenu, na którym działają. W ten 
sposób prowadzona przez nie 
działalność przekłada się w spo-
sób bezpośredni na poprawę ja-
kości życia okolicznych mieszkań-
ców.

Coraz częściej głośno mówi się 
o ekonomii społecznej. Coraz gło-
śniej akcentuje się jej ważną rolę 
w rozwiązywaniu lokalnych pro-
blemów społecznych i gospodar-
czych. W jakim stopniu ekonomia 
społeczna może pomóc w roz-
woju tej, czy innej miejscowości? 

W jakiej mierze stanowić może 
narzędzie do rozwiązania proble-
mów, z którymi borykają się na 
co dzień ich mieszkańcy? Te i po-
dobne pytania wydają się trudny-
mi tylko do momentu, w którym 
zdamy sobie pytanie, że de facto 
źle zostały sformułowane. Myśle-
nie o ekonomii społecznej nie jest 
myśleniem o rozwiązaniu, tylko 
o narzędziu, które to rozwiązanie 
może przynieść. 

Ekonomia społeczna może stać 
się narzędziem lokalnego rozwo-
ju, tylko w takiej mierze, w jakiej 
pojawi się oddolne zaangażowa-
nie i pomysł na dostosowanie 
danych rozwiązań do indywidu-
alnych potrzeb, w jakiej ludzie 
będą gotowe narzędzia ekonomii 
społecznej do tego celu wykorzy-
stać i uznają je za użyteczne. 

Ekonomia społeczna stanie się 
realnym czynnikiem rozwoju tyl-
ko wówczas, gdy mieszkańcom 
uda się spojrzeć na otaczającą 
ich rzeczywistość przez pryzmat 
dostępnych szans i możliwości, 
a nie zawieszać swoją aktyw-
ność na mylnym przekonaniu 
o braku sposobu na pokonanie 
istniejących barier i ograniczeń. 
Wciąż rynkowe, ale preferencyj-
ne względem zasad otwartego 
rynku ramy spółdzielni socjal-
nych, czy zakładów aktywności 
zawodowej, istniejący system 
dotacji czy preferencji zatrud-

nieniowych, klauzule społeczne 
i preferencje przy zamówieniach 
publicznych, wspieranie działań 
w sferze pożytku publicznego – 
to gotowe prawne i funkcjonalne 
sposoby na rozwiązania społecz-
nych, kompetencyjnych, czy eko-
nomicznych barier w lokalnych 
społecznościach. 

W istocie mówiąc o rozwoju 
ekonomii społecznej, powinni-
śmy mieć na myśli nic innego jak 

ekonomiczny i społeczny rozwój 
danej wspólnoty lokalnej, popra-
wę jej warunków życia poprzez 
tworzenie miejsc pracy i rozwój 
usług społecznie użytecznych 
w lokalnych podmiotach ekono-
mii społecznej. Tworzenie szans 
na aktywizację zarówno tych osób, 
którym trudniej jest znaleźć się na 
rynku tworzonym przez lokalnych 
pracodawców, takich jak osoby 
niepełnosprawne, bezrobotne, czy 
zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym z innych przyczyn, ale 
również wszystkich tych, którzy 
szukają szans na samorealizację 
i chcą robić coś wartościowego 
wraz z innymi. 

Liczba osób zatrudnionych 
w spółdzielniach socjalnych, za-
kładach aktywności zawodowej, 
działających rynkowo fundacjach 
i stowarzyszeniach, czy zakres 
usług przez te i inne podmioty 
ekonomii społecznej świadczo-
ne jest w efekcie tylko wyrazem 

gminy Bałtów – ukazują jak dy-
namiczny może być rozwój lo-
kalny, kiedy zostanie oparty na 
koncentracji aktywności miesz-
kańców i lokalnych organizacji 
na wąskim, jednak sukcesywnie 
rozwijanym i rozszerzanym sek-
torze usług turystycznych. Zróż-
nicowanie walorów turystycznych 
wokół Cedyni pozwala budować 
komplementarną i atrakcyjną 
sieć usług skoncentrowanych na 
zasobach – w tym turystyki przy-
rodniczej, historyczno-edukacyj-
nej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej 
czy gastronomicznej. Olbrzymią 
przewagą strategicznego rozwoju 
w obszarze turystyki i rekreacji 
jest potencjał rozwojowy ukryty 
w efekcie skali. Koncentracja tzw. 
„potencjalnej konkurencji”, który 
szczególnie w obszarze usług cza-
su wolnego zazwyczaj nie wpływa 
na spadek rentowności zlokali-
zowanych w swoim otoczeniu 
podmiotów. Rosnąca atrakcyj-
ność danego obszaru z uwagi na 
dostępność zlokalizowanych na 
jego terenie usług przekłada się na 
wzrost liczby klientów, a efekcie 
liczby obrotów poszczególnych 
usługodawców i szanse rynko-
we dla kolejnych mieszkańców. 
Omawiany proces przekłada się 
w sposób bezpośredni na rozwój, 
poprawę życia mieszkańców i bo-
gacenie się danej społeczności. Co 
istotne, z uwagi na rosnącą atrak-
cyjność osiedleńczą takich tere-
nów – proces ten daje szansę na 
zatrzymania negatywnych tren-
dów demograficznych, takich jak 
wyludnianie danego obszar i od-
pływ młodego pokolenia. 

Sukces tego typu strategii roz-
wojowej zależy nie tylko od samo-
organizacji i przedsiębiorczości 
lokalnej społeczności. Koniecz-
na jest otwartość na współpracę 
lokalnych liderów, organizacji 
i samorządu lokalnego. W efek-
tywnym budowaniu lokalnego 
rozwoju w oparciu o rozwiązania 
ekonomii społecznej pomóc może 
również system usług oferowa-
nych przez Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej i inne orga-
nizacje parasolowe.

Paweł Klimek

Informacje o zakresie bezpłatne-
go wsparcia rozwojowego ofero-
wanego przez Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej można zna-
leźć m.in. na stronie internetowej: 
www.owes.es.

Paweł Klimek – ekspert, 
animator lokalny Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej dla regionu stargardzkiego. 
Członek i działacz sektora 
pozarządowego – obecnie Pre-
zes Fundacji Witryna Kultury. 
Od ponad 10-lat bezpośrednio 
zaangażowany w kreowanie 
i wdrażanie polityk publicz-
nych, w tym polityk społecz-
nych angażujących narzędzia 
ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna 
stanie się realnym 
czynnikiem rozwoju 
tylko wówczas, gdy 
mieszkańcom uda się 
spojrzeć na otaczającą 
ich rzeczywistość przez 
pryzmat dostępnych szans 
i możliwości,  
a nie zawieszać swoją 
aktywność na mylnym 
przekonaniu o braku 
sposobu na pokonanie 
istniejących barier 
i ograniczeń. 

Warsztaty z Pawłem Klimkiem w Cedyni (u góry)  
i Starej Rudnicy.
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W cyklu „Aktywni 
na okrągło” chcemy 
zaprezentować 
mieszkańców naszej 
gminy, którzy ze swoich 
pasji uczynili sposób 
na życie, a także swoją 
aktywnościa wpływają na 
kształt i klimat miejsca, 
w których mieszkają, 
działają, tworzą.

Zaczniemy nasz cykl od pani 
Małgorzaty Małeckiej, która 

w grudniu 2016 r. otworzyła wła-
sną pracownię – pierwszy w po-
wiecie gryfińskim warsztat cera-
miczny.

Fascynacja tworzeniem wy-
robów z gliny związana jest 
z zainteresowaniem historią oraz 
działalnością w stowarzyszeniu 
Cedyńskie Bractwo Historycz-
ne Comitatus, w którym od lat 
z mężem Arkadiuszem aktywnie 

współorganizowali szereg nie-
zwykłych przedsięwzięć.

Są przykładem ludzi, dla któ-
rych pasja stała się ich drogą. 
Pani Małgorzata zajmuje się pro-
wadzeniem pracowni ceramicz-
nej, a jej mąż tworzy osadę sło-
wiańską w Lubiechowie Dolnym.

Dla pani Małgorzaty ceramika 
jest pracą zawodową, ale przede 
wszystkim pasją. Przedmioty 
tworzone przez nią są nie tylko 
wytworem pracy jej rąk, ale jak 
sama mówi, rodzą się w jej sercu 
i umyśle. Forma, detal, faktura, 
kolor oraz gra świateł stanowią 
inspirację, która w sprawnych 
rękach przybiera realny kształt 
i staje się gotowym przedmiotem 
użytkowym bądź dekoracyjnym.

Przedmioty powstające w pra-
cowni wykonane są z wielką ra-
dością, sercem i zapałem.

Zetknięcie z gliną ma w sobie 
coś magicznego, wręcz zniewa-
lającego – mówi pan Małgorzata 
– Niezwykłe jest obserwowanie 
jak z bezkształtnej, lepkiej masy 
pod wpływem pracy naszych rąk, 
dzięki ugniataniu, wałkowaniu, 
wyciskaniu, powstają fantastycz-
ne, piękne rzeczy, które na skutek 
wypalania w wysokiej tempera-

turze stają się trwałe i wytrzy-
małe. Szczególnie ekscytujące 
jest obserwowanie, jak wypalanie 
zmienia kolor i glazurę rzeczy... 
Ten dreszczyk emocji, jaki mi to-
warzyszy podczas otwarcia drzwi 
pieca, kiedy temperatura spadnie 
na tyle, by można było otworzyć 
drzwi, zajrzeć do środka i zoba-
czyć, jakie kryją się tam cuda.

O każdym ze stworzonym 
przez siebie przedmiocie jego 
twórczyni opowiada z niezwy-
kłym ciepłem – To jest niesamo-
wite doświadczenie, bryłkę gliny 
dłonie zmieniają w przedmiot, 
potem suszysz, dopracowujesz, 
czyścisz, obserwujesz jak zmie-
nia kolor i zaprzyjaźniasz się, bo 
w końcu mieszka kilka tygodni 
obok ciebie na półce.

Równie fascynujące jest dzie-
lenie się swoja pasją, dlatego 
prócz tworzenia istotnym ele-
mentem pracy pani Małgorzaty 
są warsztaty ceramiczne orga-
nizowane dla wszystkich grup 
wiekowych. Wyrabianie gliny, jej 
wałkowanie i wyciskanie rozwija 
sprawność manualną. To bardzo 
istotna umiejętność, która ma 
swoje odzwierciedlenie w na-
uce, dlatego warsztaty szczegól-

Burmistrz Cedyni ogłosza 
drugą edycję konkursu 
„Kwiatami Cedynię 
upiększamy”.

Na Państwa zgłoszenia w kon-
kursie na najładniejszy ogró-

dek przydomowy, balkon i pose-
sję o nagrodę Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Cedyni czekamy 
do 23 czerwca 2017 r. 

Przedmiotem konkursu jest wy-
bór i nagrodzenie najładniejszego 
ogrodu przydomowego, balkonu 
i posesji w gminie Cedynia. Orga-
nizatorzy stawiają sobie za cel zak-
tywizowanie mieszkańców gminy 
Cedynia do systematycznej dbało-
ści o estetykę najbliższego otocze-
nia, promocję pomysłowości oraz 
nowatorskich rozwiązań dekora-
cyjnych stosowanych w ogrodach, 
na balkonach i posesjach, a także 
by zwrócić uwagę mieszkańców 
na walory krajobrazu gminy Ce-
dynia oraz poszanowanie środo-
wiska naturalnego.

Konkurs ma charakter otwarty 
i jednoetapowy. Skierowany jest 
do wszystkich mieszkańców gmi-
ny Cedynia, w tym do właścicieli 
ogrodów przydomowych, balko-
nów, posesji.

W konkursie przyznane zosta-
ną nagrody pieniężne dla każdej 
z kategorii:

za I miejsce – 
nagroda w wysokości 500,00 zł 
za II miejsce –  
nagroda w wysokości 300,00 zł 
za III miejsce –  
nagroda w wysokości 200,00 zł 

Nagroda zostanie przekazana 
przez Organizatora na podstawie 
protokołu Komisji Konkursowej, 
podczas Dożynek Gminnych.

Informacje o konkursie, for-
mularze: Referat Planowania, 
Infrastruktury i Ochrony Śro-
dowiska, Urząd Miejski w Ce-
dyni, tel. 91 414 40 06, e-mail: 
srodowisko@cedynia.pl 

Karty zgłoszeniowe należy 
składać w Urzędzie Miejskim 
w Cedyni (sekretariat) plac 
Wolności 1, w godzinach pracy 
urzędu tj. pn 8.00–16.00, wt–pt 
7.30–15.30 lub przesłać pocztą/
kurierem na adres: Urząd Miejski 
w Cedyni pl. Wolności 1, 74-520 
Cedynia; do dnia 23 czerwca 
2017 r., do godziny 15.30; w za-
mkniętym opakowaniu/kopercie 
z dopiskiem: Konkurs pt. „Kwia-
tami Cedynię upiększamy”.

nie polecane są dzieciom. Praca 
z gliną ma także terapeutyczny 
wymiar – przez taką aktywność 
twórczą każdy uczestnik do-
skonali koordynację wzroko-
wo-ruchową, uczy się wyrażać 
swoje emocje, rozwija wyobraź-
nię, ćwiczy koncentrację uwagi 
i planowanie przestrzenne. Sa-
tysfakcja i radość z efektu pracy 
wzmacniają poczucie własnej 
wartości. Pani Małgorzata pod-
kreśla, że tworzenie ceramicz-
nych dzieł jest długim procesem 
i na efekty swojej pracy trzeba 
poczekać, ale przez to uczymy 
się cierpliwości.

Każde spotkanie z uczestnika-
mi warsztatów bez względu na 
wiek, obserwowanie, jak z każdą 
minutą pracy z gliną w każdym 
z nich rodzi się radość tworzenia, 
dodaje jej nowych sił i napełnia 
energią.

Małgorzata Małecka i jej pra-
cownia ceramiczna Ceramika 
Hand Made Art jest dowodem 
na to, że praca może przynosić 
nie tylko efekty ekonomiczne, ale 
w połączeniu z realizacją pasji, 
zainteresowań, może być źró-
dłem spełnienia i szczęścia.

(em)

Kwiatami 
Cedynię 
upiększamy

Pasja moją drogą
Aktywni na okrągło
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W celu poprawienia 
jakości życia mieszkańców 
Gmina Cedynia 
opracowuje Lokalny 
Program Rewitalizacji. 
W dniu 9 grudnia 
2016 r. podpisano 
z Województwem 
Zachodniopomorskim 
umowę o przyznaniu 
dotacji na przygotowanie 
Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Cedynia, 
w kwocie 112 260,00 zł. 

Lokalny Program Rewitalizacji 
to dokument, który określa 

kierunki działań rewitalizacyj-
nych. Obejmuje działania, które 
mają na celu ożywienie zdegrado-
wanych obszarów gminy, przyczy-
niając się do poprawy jakości życia 
ich mieszkańców, przywrócenia 
ładu przestrzennego, gospodar-
czego i odbudowy więzi społecz-
nych. Stanowi również formalną 
podstawę do złożenia wniosku na 
pozyskiwanie m.in. środków eu-
ropejskich na działania związane 
z rewitalizacją. 

Dlatego zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o aktywne wzięcie 
udziału w pracach nad Lokalnym 
Programem Rewitalizacji Gminy 
Cedynia. Wyrażamy głębokie prze-

konanie, że jako aktywni miesz-
kańcy i przedstawiciele organiza-
cji społecznych, przedsiębiorcy, 
wniesiecie Państwo wiele meryto-
rycznych uwag i propozycji, które 
pozytywnie wpłyną na ostateczny 
kształt dokumentu. Poznanie Pań-
stwa zdania w kwestii rewitalizacji 
pozwoli na sformułowanie progra-
mu możliwie bliskiego oczekiwa-
niom mieszkańców naaszej gminy.

Zależy nam na Państwa opinii 
na temat konsultacji miejsc pro-
ponowanych do rewitalizacji. Dla-
tego podjęliśmy badania sonda-
żowe i tą drogą zwracamy się do 
Państwa z prośbą o wzięcie w nich 
udziału i wypełnienie kwestiona-
riusza ankiety. Wyniki badania 
posłużą do identyfikacji obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewita-
lizacji w gminie.

Bardzo liczymy na Państwa głos 
w dyskusji na temat rewitalizacji 
naszej gminy i dziękujemy za czas 
poświęcony w związku z wypeł-
nieniem ankiety.

Ankiety można składać do 
7  kwietnia 2017 roku u sołtysów 
w poszczególnych sołectwach 

oraz sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Cedyni. Ankietę będzie 
można uzupełnić osobiście w nie-
dzielę 9 kwietnia 2017 roku pod-
czas jarmarku wielkanocnego. 

Ankieta dostępna jest również 
na stronie www.cedynia.pl/rewi-
talizacja.

Elżbieta Szablewska

Gmina Cedynia jest 
partnerem projektu 
pn. „Przystosowanie 
mostu europejskiego 
Siekierki-Neurudnitz do 
ruchu turystycznego” 
dofinansowanego 
w ramach Programu 
Współpracy Interreg V-A. 

Wniosek aplikacyjny zo-
stał złożony w listopadzie 

2016 r. Liderem przedsięwzięcia 
jest Zespół Parków Krajobrazo-
wych Województwa Zachodnio-
pomorskiego, a jego partnerem, 
oprócz Gminy Cedynia Gmina, 
jest gmina niemiecka Amt-Bar-
nim Oderbruch. Projekt zakłada 
adaptację najdłuższego mostu na 
Odrze, mostu Siekierki – Neu-
rüdnitz, który docelowo ma być 
wzbogacony o ścieżkę rowerową, 
chodniki i platformy widokowe. 
Projekt będzie realizowany przez 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Zachodniopomor-
skiego w porozumieniu z Gminą 
Cedynia oraz stroną niemiecką, 
reprezentowaną przez Urząd Bar-
nim-Oderbruch. Koszt inwestycji 

szacuje się na ok. 6 mln zł., a jej 
przeprowadzenie ma być możliwe 
dzięki wsparciu ze środków pro-
gramu Współpracy Terytorialnej 
Interreg VA. Planowany termin 
posiedzenia Komitetu Monitoru-
jącego, podczas którego zapadnie 
decyzja o przyznaniu dofinanso-
wania odbędzie się w lipcu br. 

W dniu 12 stycznia 2017 r. we 
Wspólnym Sekretariacie Progra-
mu Współpracy mieszczącym się 
we Frankfurcie nad Odrą złożony 
został wniosek o dofinansowa-
nie w ramach Programu Współ-
pracy INTERREG V A BB-PL 
2014-2020 oś priorytetowa III 
Wzmocnienie transgranicznych 
zdolności i kompetencji. Lide-
rem projektu jest Amt Barnim
-Oderbruch a partnerem Gmina 
Cedynia i Gmina Bogdaniec. 
Zakres działań Gminy Cedy-
nia w ramach projektu to za-
kup 7 komputerów przenośnych 
z oprogramowaniem i osprzętem 
do prowadzenia zajęć tandemo-
wych w ramach nauki języka 
niemieckiego, zakup książek – 
literatura niemiecka w polskim 
wydaniu, organizacja imprez dla 
partnerów projektu wraz z zaję-
ciami z instruktorem i organiza-

cją wycieczek po gminie Cedynia 
oraz uczestnictwo

w imprezach u partnerów pro-
jektu, organizacja wystawy objaz-
dowej prac plastycznych uczniów 
ze szkół w Neutrebbin, Bogdańcu, 
Cedyni i Piasku. Koszt całkowity 
zadania po stronie Gminy Cedy-
nia to 23.955,00 EUR , wniosko-
wane dofinansowanie – 20.361,75 
EUR, udział własny 3.593,25 EUR. 
Przedmiotowy wniosek jest konse-
kwencją zawartego w dniu 15 grud-
nia 2016 r. w Bogdańcu umowy 
o transgranicznej współpracy w ra-
mach projektu „Polsko-Niemiecka 
Transgraniczna Kooperacja Edu-
kacyjna na Obszarze Doliny Odry”. 

W listopadzie 2016 r. złożo-
ny został wniosek aplikacyjny 
pn. „Ożywienie i popularyzacja 
historii regionalnej po obu stro-
nach Odry – budowa transgra-
nicznej sieci muzealnej oraz roz-
wój i ukierunkowanie ośrodków 
muzealnych” w ramach Progra-
mu Współpracy Interreg V A. 

W ramach projektu Gmina Ce-
dynia planuje wykonać inwestycję 
polegającą na konserwacji wieży 
w Cedyni wraz z wykonaniem ilu-
minacji zalewowej elewacji oraz 
zagospodarowaniem przestrze-

ni wokół wieży. Liderem przed-
sięwzięcia jest miasto Schwedt. 
Partnerami projektu są również 
Gmina Chojna, Stowarzyszenie 
Wspierające Muzeum Żeglugi 
Śródlądowej Oderberg e.V. oraz 
miasto Angerműnde. Na potrze-
by przedmiotowego projektu zle-
cono opracowanie dokumentacji 
technicznej, którą wykonała Pra-
cownia Architektoniczno-Kon-
serwatorska Gotyk Sp. z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie. Wartość 
projektu po stronie Gminy Ce-
dynia to 344 351,22 euro a wnio-
skowania kwota dofinansowania 
wynosi 292.698,54 euro.

Na podstawie porozumienia 
zawartego przez Gminę Cedynia 
z Województwem Zachodnio-
pomorskim, w imieniu którego 

występuje Zespół Parków Kra-
jobrazowych Województwa Za-
chodniopomorskiego, na terenie 
gminy Cedynia wybudowane zo-
staną obiekty małej architektury 
turystycznej (wiaty turystyczne, 
tablice edukacyjne, wieża ob-
serwacyjna, palisada przy Górze 
Czcibora). Zadanie zostanie wy-
konane w ramach projektu pn. 
„Budowa infrastruktury tury-
stycznej w Parkach Krajobrazo-
wych województwa zachodnio-
pomorskiego w celu zmniejszenia 
antropopresji – etap II” przy dofi-
nansowaniu z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na 
lata 2014–2020.

Małgorzata 
Gabryś-Portkowska

Program rewitalizacji 
gminy Cedynia

Sięgamy po środki unijne

Burmistrz Cedyni podpisuje umowę o transgranicznej 
współpracy w ramach projektu „Polsko-Niemiecka 
Transgraniczna Kooperacja Edukacyjna na Obszarze  
Doliny Odry”.
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Od kilku miesięcy 
mieszkańcy gminy 
Cedynia mogą korzystać 
z pierwszego odcinka 
ścieżki rowerowej, który 
został oddany do użytku 
w grudniu 2016 r. 

Zadanie polegające na budowie 
ciągu pieszo-rowerowego na 

odcinku Cedynia-Radostów Gmi-
na Cedynia wykonała w partner-
stwie z Województwem Zachod-
niopomorskim. 

W ramach przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 125 wykonano 
ciąg pieszo-rowerowy o długości 
1696,25 m, dwa przejścia dla pie-
szych oraz dwa przejazdy dla ro-
werów wraz z ich doświetleniem. 
Wykonano również barierki za-
bezpieczające oraz nasadzenia 
wzdłuż niemal całej trasy.

Początek wykonanego ciągu 
pieszo-rowerowego znajduje się 

w obrębie skrzyżowania ulic Ma-
rii Konopnickiej oraz Kolonia 
w miejscowości Cedynia, nato-
miast koniec ciągu zlokalizo-
wany jest za zatoką autobusową 
usytuowaną w obrębie skrzyżo-
wania z ul. Pionierów w Rado-
stowie.

Gmina Cedynia planuje bu-
dowę kolejnych ścieżek rowero-
wych. W lipcu br. zapadną decy-
zje o dofinansowaniu dla projektu 
„Kwalifikacja turystycznej in-
frastruktury rowerowej w mia-
stach Schwedt/O. i Angermünde, 
w gminie Joachimsthal po stronie 
niemieckiej oraz w gminach Ce-
dynia, Dębno i Mieszkowice po 
stronie polskiej poprzez zamknię-
cie przerw w transgranicznej sie-
ci rowerowej, połączenie ofert 
polskich i niemieckich obszarów 
chronionych oraz powiązanie za-
bytków kultury w celu podwyż-
szenia atrakcyjności wspólnego 
dziedzictwa naturalnego i kultu-

Przedmiotem inwestycji jest 
rozbudowa istniejącego bu-

dynku Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Piasek, gm. Ce-
dynia o salę gimnastyczną wraz 
z zapleczem, sale lekcyjne, salę 
przedszkolną oraz salę wielofunk-
cyjną z możliwością dowolnego 
kształtowania pomieszczenia na 
świetlicę, bądź jadalnię. Projekto-
wany obiekt jest budynkiem nie-
podpiwniczonym, parterowym, 
włączonym do komunikacji ist-
niejącego budynku szkoły od stro-
ny południowo-wschodniej.

W ramach rozbudowy zapla-
nowane jest stworzenie następu-
jących pomieszczeń:

a) jednoprzestrzenna sala 
gimnastyczna o wielko-
ści parkietu sportowego 
26×14 m wraz z bocznym 
pasem wybiegu, wysokość 
sali gimnastycznej w świetle 
konstrukcji wynosi 7 m;

b) zaplecze sali gimnastycznej 
zawierające dwa zespoły 
szatniowe, każde z osobnym 
węzłem higieniczno-sanitar-
nym, w tym jeden przysto-

Rada Miejska w Cedyni 
Uchwałą Nr XX/198/2016 

z dnia 19 października 2016 r. do-
konała zmian nazw trzech cedyń-
skich ulic w następujący sposób: 
dotychczasowa ulica Świerczew-
skiego otrzymała nazwę Staro-
miejska, ulica Michała Roli-Ży-
mierskiego – ulica Mieszka  I, 
a ulicę Obrońców Stalingradu 
przemianowano na ulicę Czci-
bora.

Ustawa o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, która 
stała się podstawą do uchwalo-
nej przez Radę Miejską w Ce-
dyni zmiany nazw ulic określa, 
że: „Zmiana nazwy ulic doko-
nana na podstawie ustawy nie 
ma wpływu na ważność doku-
mentów zawierających nazwę 
dotychczasową”. Nie zachodzi 
zatem konieczność wymiany po-
siadanych dokumentów (m.in. 
dowodu osobistego, prawa jazdy, 
paszportu) w związku z podjętą 
uchwałą. Wobec powyższego do-
kumenty posiadające dotychcza-
sowe nazwy ulic będą podlegały 

wymianie po upływie terminu 
ich ważności, bądź w wyniku 
innych zmian, nie związanych 
ze zmianą nazw ulic, w szcze-
gólności ze zmianą nazwiska, 
miejsca zameldowania itp.

Kilka wskazówek dla osób, 
które zamierzają uregulować 
stan prawny swoich nieru-
chomości w księgach wieczy-
stych:
1. Wniosek o wpis w księdze 

wieczystej dostępny jest na 
stronie www.infor.pl

2. Wypełniony wniosek 
możemy złożyć osobiście 
w Biurze Podawczym V 
Wydziału Ksiąg Wieczystych 
w Gryfinie, pok. 108 (I pię-
tro) tel. 91 42 00 379.  

Biuro podawcze przyjmuje 
interesantów w poniedziałki 
w godz. 8.00–18.00, od wtorku 
do piątku w godz. 8.00–15.00. 
Wniosek można również prze-
słać pocztą na adres: 
Sąd Rejonowy w Gryfinie 
V Wydział Ksiag Wieczystych 
ul. Grunwaldzka 8 
74-100 Gryfino

3. Osoby, które chcą zapoznać 
się z aktualnymi zapisami 
w swoich księgach wieczy-
stych, mogą skorzystać z in-
ternetowej przeglądarki ksiąg 
wieczystych  
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_
ogol/menu.do

4. Wpis w księdze wieczystej 
dotyczący zmiany nazwy ulic 

jest zwolniony od opłat. 
W związku z tym czynno-
ścią, jaką należy wykonać 
jest wypełnienie wniosku 
oraz załączenie do nie-
go wydruku Uchwały Nr 
XX/198/2016 Rady Miejskiej 
w Cedyni z dnia 19 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie 
zmiany nazw ulic Świer-
czewskiego, Michała Ro-
li-Żymierskiego, Obrońców 
Stalingradu, opublikowanej 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego 
w Cedyni.

Krzysztof Nowak
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Ścieżki rowerowe w gminie Cedynia

Nowa inwestycja

rowego w „atrakcyjnym obszarze 
Doliny Dolnej Odry”, w ramach 
którego zostanie wykonana ścież-
ka rowerowa od przejścia gra-
nicznego w Osinowie Dolnym 
do Cedyni przebiegająca po wale 
przeciwpowodziowym oraz by-
łym nasypie kolejowym.

W porozumieniu z Zespołem 
Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go Gmina Cedynia realizować 
będzie również projekt zakładają-
cy adaptację najdłuższego mostu 
na Odrze, mostu Siekierki – Neu-
rüdnitz, który docelowo ma być 
wzbogacony o chodniki i plat-
formy widokowe, jak również 
o ścieżkę rowerową. Oba projek-
ty będą mogły być zrealizowane 
dzięki wsparciu ze srodków pro-
gramu Współpracy Terytorialnej 
Interreg VA

W 2015 r. Samorząd Woje-
wództwa opracował Koncepcję 
sieci tras rowerowych Pomorza 

Zachodniego. Koncepcja prze-
widuje utworzenie na terenie 
Województwa Zachodniopomor-
skiego czterech tras prioryteto-
wych, z czego jedna z nich (Trasa 
Pojezierna) ma przebiegać przez 
gminę Cedynia i będzie się roz-
poczynać na nieczynnym moście 
kolejowym w Siekierkach. Zada-
nie, przy współfinansowaniu ze 
środków Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 
2014–2020, będzie realizował 
w imieniu Województwa Zachod-
niopomorskiego, Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Koszalinie, we współpracy 
z gminami, przez teren których 
ścieżka rowerowa będzie przebie-
gała. Zakończenie prac planuje się 
na koniec 2018 r.

Zmiany w księgach wieczystych  
w związku ze zmianą nazw ulic

sowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

c) sala wielofunkcyjna pełniącą 
rolę świetlicy oraz jadalni 
z możliwością dowolnego 
kształtowania przestrzeni, 
co umożliwia bezkolizyj-
ne łączenie funkcji sali 
wielofunkcyjnej z salą 
gimnastyczną w przypadku 
przeprowadzenia imprez 
okolicznościowych; 

d) zaplecze gastronomiczne 
przystosowane do obsłu-
gi cateringu (zakłada się 
wydawanie dziennie około 
200–250 posiłków);

e) oddział zerówkowo-przed-
szkolny, z własną salą dzieci 
przedszkolnych, pomiesz-
czeniem szatni, magazynem 
leżaków oraz osobnymi 
węzłami sanitarnymi dla 
dzieci;

f) dwie sale lekcyjne.

Całkowity koszt zadania na 
podstawie opracowanych koszto-
rysów inwestorskich wynosi 8,9 
mln zł.

We wrześniu ub.r. Gmina Cedynia zawarła umowę na opracowanie dokumentacji 
technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piasku. 



Cedynia na okrągło – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia10 nr 7

Dzieje się na okrągło...
Szczęśliwa trzynastka 
13 stycznia 2017 r. drużyna dziewcząt z naszego gimnazjum 
walczyła w Gryfinie w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej. 
Dziewczęta zdobyły II miejsce, ustępując zwyciężczyniom rozgry-
wek zaledwie jednym punktem. Gratulacje kierujemy w stronę 
zawodniczek: Martyny Jasnos, Pauliny Wujko, Izabeli Grempki, 
Moniki Jurochnik, Klaudii Chomik, Natalii Piwowarskiej, Alek-
sandry Iwanyniuk, Amelii Chatłas, Marty Pięknik, Karoliny Ja-
worskiej oraz ich trenerki pani Małgorzaty Roszkowskiej.

Gimnazjaliści odkrywcami 
kosmosu 
10 lutego wszyscy uczniowie gimnazjum dzięki Mobilnemu Pla-
netarium uczestniczyli w lekcjach astronomii odkrywając tajni-
ki kosmosu. Starsi uczniowie podczas lekcji „Za granicą układu 
słonecznego” odbyli podróż w czasie, na grzbiecie fali wybuchu 
szukali odpowiedzi jak rodzą się galaktyki, gwiazdy, planety i co 
się z nimi dzieje... 
Młodsi gimnazjaliści podczas lekcji „Kronika podróży na Ziemię” 
przemierzali drogę od zimnych granic układu słonecznego do 
jego najgorętszego centrum, w którym mieści się Słońce, finalnie 
na swój dłuższy przystanek wybierając tę najbardziej przyjazną 
z planet – Ziemię. Badali i starali się zrozumieć, jak sama planeta 
doszła do tego, aby stać się idealnym miejscem do życia. Odkry-
wali sezonowe zmiany klimatu i byli świadkami cudownych wizji 
z powierzchni tego wyjątkowego świata, poznając fazy księżyca 
i zaćmienia. 

Walczymy z niedożywieniem dzieci 
i młodzieży w Polsce… 
1 września wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem rozpoczęła się II edycja programu „Dzwonek na 
obiad”. Celem akcji jest ofiarowanie ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie 
nie są w stanie zapewnić go swoim pociechom.
Uczniowie z klasy III b i I a pod opieką p. M. Królak zgodnie postanowili wziąć udział w programie. We 
wrześniu 2016 r. zorganizowali dochodową loterię fantową dla uczniów SP i gimnazjum. Zaangażowali 
w tę inicjatywę chętnych rodziców, którzy pomogli w loterii oraz pieczeniu ciast. Dochód z wrześnio-
wej akcji w kwocie 425 zł został wpłacony na konto fundacji „Być Bardziej”. 
W II półroczu także pojawił się pomysł wsparcia działań programu „Dzwonek na obiad”. 17 marca 
uczniowie przygotowali pod opieką M. Królak i M. Nieścioruk „słodkie” stoisko z ciastami własnego 
wypieku, babeczkami i orzeźwiającymi sałatkami owocowymi. Dochód ze sprzedaży wyniósł: 295,30 zł 
i, tak jak poprzednio, zasilił konto fundacji.
Przyłączając się, do tego projektu młodzież gimnazjalna wykazała się wielką wrażliwością, pracowito-
ścią i zaangażowaniem pomagając potrzebującym rówieśnikom. Udowodnili, że warto pomagać. Daje to 
poczucie ogromnej satysfakcji i zadowolenia z siebie, a także rozwija umiejętność współpracy w grupie. 

Konkursy
Odbyły się już eliminacje szkolne i gminne corocznych konkursów 
zewnętrznych. 14 marca w wyniku przesłuchań gminnego etapu 
Małego Konkursu Recytatorskiego do etapu powiatowego zakwa-
lifikowały się uczennice: Julia i Weronika Nykiel – III a oraz Beata 
Dziura – I a, która na przeglądzie w Chojnie otrzymała wyróżnienie.
Natomiast w II Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, 
które odbędą się 24.04.2017 r. będą nas reprezentowali zwycięzcy 
etapu gminnego: Wiktoria Kalarus – I a, Beata Dziura – I a, Domi-
nika Jaworska – II a, Marta Pięknik – II b i Jakub Wojtasik – II a. 
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom” wyłoniły spośród kilku-
dziesięciu zawodników powiatu gryfińskiego w kategorii gimna-
zjum pięcioro najlepszych, wśród których znalazła się uczennica 
klasy II a – Oliwia Kurnik (na zdjęciu). 

Rajd Wagarowiczów – 21.03 
Jak zwyczaj każe, uczniowie witają wiosnę wagarami, więc mimo 
wszelkich nieprzychylnych znaków z nieba, gimnazjaliści wy-
ruszyli spod szkoły w poszukiwaniu nieco ociągającej się w tym 
roku z nadejściem, tej wytęsknionej przez wszystkich pory roku. 
Obraliśmy cel: Bielinek! Wagary połączyliśmy z lekcją przyrody 
w terenie, podczas której wykładowcą był pracownik Cedyńskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu – z zamiłowania przyrodnik – pan 
Arkadiusz Oleksiak. Po drodze rozpoznawaliśmy ślady zwierząt, 
obserwowaliśmy ptaki, słuchaliśmy informacji dotyczących Ce-
dyńskiego Parku Krajobrazowego i form ochrony przyrody. Wę-
drówka zakończyła się ogniskiem w Bielinku, gdzie był czas na 
zadania, zabawy i gry. 
Dziękujemy pracownikom Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Spor-
tu za pomoc w zorganizowaniu rajdu oraz paniom z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Bielinku za ugoszczenie ciepłą herbatą.

Co dalej, trzecia klaso? 
Marzec to czas, kiedy trzecioklasiści zaczynają najbardziej czuć 
na sobie presję pytania o własną przyszłość. Jak co roku uczestni-
czymy w Dniach Otwartych okolicznych szkół lub zapraszamy ich 
przedstawicieli do siebie. W ramach Giełdy Szkół Ponadgimna-
zjalnych gościliśmy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Py-
rzycach, wybieramy się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Chojnie i w Mieszkowicach.
W ramach warsztatów zawodoznawczych w rozpoznawaniu pre-
dyspozycji zawodowych pomagała trzecioklasistom p. Agnieszka 
Rekść – kierownik i pedagog chojeńskiej filii Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Gryfinie.

Pamiętamy o... 
Dzięki współpracy z Cedyń-
skim Ośrodkiem Kultury 
i Sportu gościliśmy w szkole 
pracownika Oddziałowe-
go Biura Edukacji Narodo-
wej IPN. Pan Marcin Ozga 
przeprowadził we wszyst-
kich klasach warsztaty „Nie-
złomni 1944–1963. W walce 
o wolność i  niezawisłość.” 
Uczniowie w ciekawy spo-
sób poznawali zagadnienia 
związane z II wojną świato-
wą, a w szczególności wiedzę 
historyczną o „żołnierzach 
wyklętych” . W ten sposób 
uczciliśmy Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych.

Akcje 
charytatywne 
Usypaliśmy górę grosza
Już po raz kolejny pod patro-
natem Samorządu Uczniow-
skiego nasze gimnazjum 
włączyło się w ogólnopolską 
akcję „Góra grosza”, która ma 
na celu zebranie funduszy na 
pomoc dzieciom wychowują-
cym się poza własną rodziną. 
Dzięki ofiarności i ogromne-
mu zaangażowaniu uczniów 
udało się zgromadzić kwotę: 
149,27 zł i 24,97 euro.

Podsumowaliśmy I semestr 
roku szkolnego 2016/2017
3 lutego na apelu z udziałem rodziców podsumowaliśmy I se-
mestr roku 2016/2017. Dyplomy wzorowego ucznia oraz stypen-
dia za wyniki w nauce (średnia ocen wyższa niż 5,0 i co najmniej 
dobre zachowanie) otrzymali uczniowie: 
Oliwier Szwałek – kl. I b – uczeń z najwyższą średnią w szkole
Oliwia Kurnik – kl. II a
Marcin Klag – kl. III a
Filip Marchewka – kl. III a
Julia Nykiel – kl. III a
Weronika Nykiel – kl. III a
Łukasz Witkowski – kl. III a
Beata Dziura – kl. I a
Dyplomy bardzo dobrego ucznia otrzymali: Wiktoria Kalarus 
– I a, Jakub Wojtasik – II a, Linda Wyrzykowska – III a i Iza 
Grempka z III b.
Zostały również przyznane stypendia za osiągnięcia sportowe – 
wśród stypendystów w tej kategorii znaleźli się: Dominika Ja-
worska i Dominika Drela oraz Filip Marchewka.
Uczniowie, którym zależało na systematycznym uczęszczaniu do 
szkoły, zostali nagrodzeni dyplomami za wzorową frekwencję.
Koniec I semestru na to również czas podsumowania programu 
ekstraklasa. Puchar i tytuł ekstraklasy otrzymała klasa I b.
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Interesujące lekcje przyrody 
dla klas 0-III oraz dla starszych 
uczniów z klas IV-VI przepro-
wadziła w naszej szkole pani 
Agnieszka Kujawska z Nadle-
śnictwa w Chojnie, która odwie-
dziła nas dnia 10 marca 2017 r. 

Uczniowie mogli dowiedzieć się, 
jakie gatunki ptaków mieszkają 
w naszych lasach. Uczyli się roz-
poznawania ptaków po wyglą-
dzie czy wydawanych odgłosach. 
Dzieci dowiedziały się również, 
jakie zwyczaje mają ptaki i jakie 
jest ich znaczenie w przyrodzie. 
Na koniec spotkania wszyscy 
uczestnicy mogli w ciekawy spo-
sób sprawdzić zdobytą wiedzę. 
Uczniowie rozwiązywali zagadki, 
krzyżowki i quizy przygotowane 
przez Panią Agnieszkę. 

Czas podsumowań

Za nami I semestr roku szkol-
nego 2016/2017. Najlepszymi 

uczniami Szkoły Podstawowej 
im. Leśników Polskich w Pia-
sku zostali: Martyna Koster (kl.
IV), Mirella Mruk (kl.IV), Kamil 
Sakwa (kl.VI), Maciej Koster (kl. 
VI), Martyna Wrona (kl. V) Zdo-
byli oni najwyższe średnie ocen 
i otrzymali dyplomy oraz wspa-
niałe nagrody książkowe, a ich 
rodzice listy gratulacyjne. Wśród 
klas najwyższą średnią osiągnęła 
klasa VI. Upominki trafiły rów-
nież do Byli też tacy uczniowie, 
którzy w pierwszym semestrze 
nie opuścili ani jednego dnia 
w szkole i tym samym uzyskali 
100 % frekwencję. Byli to: Bartosz 
Wieczorek (kl.III), z kl.IV: Wa-
nessa Goźlińska-Gozdek, Oliwia 
Sawicz, Weronika Sawicz, Izabela 
Surmacz, oraz z kl. VI Marta Fro-
sik i Marcin Głowniak. 

Niecodzienne lekcje

Uczniowie oddziału „O” i klas 
I–III Szkoły Podstawowej 

im. Leśników Polskich w Piasku 
biorą udział w projekcie „Zdrowo 
jem, więcej wiem”o zasięgu całe-
go kraju. Trwa on przez cały rok 
szkolny i jest podzielony na etapy 
związane z porami roku – jesień, 
zima i wiosna.

Powstały 2 grupy uczniów: 
„Świeżutkie malinki” z klas 
0–I i „Śpiewające witaminki” 
z klas II–III. Nauczyciele prze-
prowadzają w klasach cykl zajęć 
na podane tematy. Ich celem jest 
poszerzanie wiedzy i umiejętno-
ści dzieci w zakresie zdrowego 
odżywiania i aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. 

Część zimowa projektu do-
tyczyła wody jako źródła życia 
i zdrowia. Dzieci zapoznały się 
z rolą wody w życiu nie tylko lu-
dzi, ale też zwierząt i roślin. Wy-
konały doświadczenie z „giną-
cą” wodą. Przygotowały zdrową 
wodę do picia. Zapoznały się ze 
składem wody mineralnej i napo-
jów gazowanych. Przygotowały 
również dekorację szkolnej ga-
zetki z wykorzystaniem własnych 
prac plastycznych: rysunków 
przedstawicieli świata przyrody 
korzystających z wody oraz Wo-
dolubków – maskotek podob-
nych do kropli wody. Opiekuno-

Uczymy się Bawimy się

Pomagamy

wie przygotowali także broszurkę 
dla rodziców z zasadami zdrowe-
go nawadniania organizmu dzie-
ci. Została ona wręczona rodzi-
com na szkolnym apelu.

Uczniowie naszej szkoły 9 mar-
ca 2017 r. wzięli udział w „żywej” 

lekcji historii. Aktorzy z Grupy 
Artystycznej Rekonstrukto prze-
nieśli nas do czasów średnio-
wiecza, kiedy to rycerze zakuci 
w zbroje i z mieczem w ręku nie 
szczędzili wysiłku, by chronić 
honoru i Ojczyzny. Uczniowie 
mogli poznać kodeks rycerski, 
a kandydaci na rycerzy mogli się 
sprawdzić w próbie siły – tzw. 
próbie ciężkiego miecza. Jeden 
z uczniów Bartek Waleczny do-
stąpił nawet zaszczytu pasowa-
nia na rycerza. Uczestnikom 

najbardziej utkwiło w pamięci 
prawo średniowiecza, pozwala-
jące zakuwać w dyby złoczyńców. 
Na koniec każdy mógł obejrzeć 
rycerski ekwipunek i uzbrojenie 
i na własnej skórze przekonać 
się jak czuł się człowiek zakuty 
w dyby. Oczywiście nie obyło się 
bez śmiechu, a uczniowie wycho-
dzili z zajęć zadowoleni. 

Podobnie jak w latach ubiegłych 
nasza szkoła przystąpiła do ak-

cji „Góra Grosza” organizowanej 
przez Towarzystwo Nasz Dom. To 
już XVII edycja, która w tym roku 
rozpoczęła się 28 listopada 2016 r. 
i trwała aż do 9 grudnia 2016 r. Jej 
celem było zebranie funduszy na 
pomoc dzieciom, które z różnych 
powodów nie mogą wychowywać 
się w swoich rodzinach. Ponadto 
uświadamia naszym uczniom, że 
nawet najdrobniejsze, wspólnie 
zebrane monety mogą tworzyć 
ogromny fundusz. Oddając choć-
by jeden grosz, możemy zrealizo-
wać wielkie przedsięwzięcia na 
rzecz dzieci w trudnej sytuacji 
życiowej.

Wszystkie klasy bardzo chęt-
nie włączyły się do działania. 
W każdej sali stanęła specjalna 

skarbonka, do której uczniowie 
poszczególnych klas wrzucali ze-
brane „grosiki”. Podczas szkolne-
go finału akcji usypaliśmy wielką 
„szkolną górę grosza”. Został też 
rozstrzygnięty konkurs na naj-
większą ilość zebranych monet 
w poszczególnych klasach. Naj-
więcej grosików zebrała klasa 
II – 6,6 kg, drugie miejsce zajął 
oddział przedszkolny – 5,9 kg, 
zaś trzecie miejsce zdobyła kl. 
III – 4,8 kg. W sumie zebraliśmy 
23,3 kg monet, co dało kwotę 447 
złotych i 11 groszy. 

Jesteśmy dumni z tego, że nasi 
uczniowie potrafią się dzielić i nie 
są obojętni na losy osieroconych 
dzieci. W naszej szkole uczą się, 
że warto jest pomagać innym.

„Nie jest ważne ile posiadasz, 
ważne, ile z tego potrafisz podaro-
wać innym ludziom” W myśl tego 
hasła podjęliśmy walkę o zmniej-
szenie cierpień 6 letniego Oska-
ra, który od urodzenia walczy 

o życie. W naszej szkole rozpo-
częliśmy akcję zbierania fundu-
szy dla ciężko chorego chłopca, 
który jest podopiecznym fundacji 
DZIEKI TOBIE. W tę szlachetną 
inicjatywę włączyli się uczniowie, 
dyrekcja i nauczyciele. Wspólnie 
zbieramy pieniążki na zakup wóz-
ka inwalidzkiego, aby zmniejszyć 
cierpienie chłopca.

opr. Jadwiga Sapak

Karnawał to miła tradycja prze-
pełniona muzyką i zabawą. 

Ważnym elementem tego okresu 
są bale karnawałowe. Dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Piasku bal 
karnawałowy to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele 
tygodni. Jest atrakcją bardzo lu-
bianą przez dzieci, młodzież i do-
rosłych, którzy wówczas licznie 
odwiedzają naszą szkołę. Impreza 
dostarcza wszystkim wielu prze-
żyć i radości. 

Tak też było 18 stycznia 2017 r. 
Tego dnia w szkole pojawiły się ko-
lorowe postaci. Dzieci przebrane 
były za bohaterów znanych bajek, 
można było spotkać wróżki, kró-
lewny, kotki, rycerzy, policjantów, 
Spider-Mana… nie sposób zliczyć 
i wymienić wszystkich. Rozpo-
znać dzieci było bardzo trudno. 

Agencja Artystyczna Krzysztofa 
Gajewskiego przygotowała dla 
uczestników balu zabawę z Mi-
kołajem pt. „Mały kłamczuszek”. 
W rolę kłamczuszka wcielił się 
sympatyczny pingwin, który za-
chęcał wszystkie dzieci do wspól-
nej zabawy. Były tańce, zabawy 
ruchowe i zagadki związane z te-
matyką świąteczną, a wszystko to 
w rytm najnowszych przebojów. 
Dzieci miały też okazję wykonać 
pamiątkowe zdjęcie w karnawało-
wym przebraniu. Tego dnia mali 
i duzi świetnie bawili się razem 
z Mikołajem. 

„Pan Bóg nie mógł być wszę-
dzie, więc stworzył Dziadków” 
– ten cytat nieznanego autora 
uświadamia uniwersalną prawdę 
o tym, jak ważni w naszym życiu 
są Babcia i Dziadek. W ponie-
działek 23 stycznia 2017 r. w na-
szej szkole gościliśmy prawdziwy 
tłum Babć i Dziadków. Hol naszej 
szkoły zamienił się w sympatycz-
ną kawiarenkę. Przy stołach za-
siedli zaproszeni goście, którzy 
mieli okazję skosztować pysznych 
ciast upieczonych przez rodziców 
naszych uczniów oraz napić się 
kawy lub herbaty.

Na początku zaprezentował 
się szkolny zespół sygnalistów 
pod przewodnictwem Michała 
Kotowicza. Uczniowie pięknie 
wyglądali w nowych strojach, 
a zaprezentowane przez nich sy-
gnały myśliwskie nagrodzone zo-
stały gromkimi brawami. Goście 
obejrzeli również bardzo bogatą 

i różnorodną część artystyczna, 
w której prezentowali swoje ta-
lenty ich wnukowie. Uczniowie 
przygotowali życzenia z humo-
rem, wierszyki, piosenki, a klasa 
IV wykonała nawet akrobatycz-
ne popisy taneczne. Dziadkowie 
z dumą patrzyli na swe wnuczęta, 
które włożyły wiele wysiłku, aby 
jak najlepiej wyrazić swą miłość 
i szacunek. Na zakończenie dzie-
ci wręczyły gościom upominki – 
serca z piernika oraz własnoręcz-
nie wykonane laurki. Były uściski 
i całusy. Cudownie było gościć 
ich w naszych progach. 
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nych programach skierowanych 
do szkół, wspierających rozwój 
naszych dzieci.

W tym roku szkolnym udało się 
zdobyć grant Eko Odkrywcy, w ra-
mach którego dzieci z klas piątych 
uczestniczą w cyklicznych zaję-
ciach z przyrody w terenie. Wszy-
scy uczniowie wyjeżdżają również 
na Zupełnie inną lekcję przyrody 
do Wolińskiego Parku Narodo-
wego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej. Wysporto-
wani i nie tylko mogą uczestniczyć 
w zajęciach ruchowych Szkolnego 
Klubu Sportowego z programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Największym naszym sukce-
sem jest otrzymanie 15 tysięcy 
złotych na zakup książek do bi-
blioteki szkolnej w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. 

Jak widać nie próżnujemy, 
a projekty, w ramach których dzia-
łamy, przynoszą wymierne efekty.

Za nami 7 miesięcy nauki, 
a przed nami kolejne 3 miesiące, 
spędzone na kolejnych akcjach, 
spotkaniach, wyjazdach, turnie-
jach i innych działaniach. Za-
równo dzieci, jak i nauczyciele 
na pełnych obrotach zdobywają 
kolejne doświadczenia, umiejęt-
ności i wiedzę. 

Więcej informacji na temat 
laureatów konkursów, wydarzeń 
i działalności szkoły znajduje się 
na stronie www.spcedynia.edu-
page.org.

Justyna Piasecka           

zainteresowaniem, a uczestni-
kom otworzył drzwi do kolejne-
go, powiatowego etapu organi-
zowanego w Bibliotece Miejskiej 
w Chojnie. 

Niewątpliwie dużym wydarze-
niem w szkole jest organizowany 
w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia Międzyszkolny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek, cieszący się 

ogromnym zainteresowaniem 
i przyciągający coraz większą 
liczbę wykonawców. Wyróżnieni 
wyjechali do Mieszkowic i zdo-
byli w swoich kategoriach wieko-
wych miejsca I i II.

Konkursy i zawody to nie je-
dyna działalność uczniów naszej 
szkoły. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszą się również wszystkie 
akcje charytatywne, jakie w szko-
le przeprowadziliśmy i jakie jesz-
cze będziemy przeprowadzać. 

Za nami już 7 miesięcy nauki! 
Czas nie tylko intensywnej pracy, 
ale również wyjazdów, wycieczek, 
spotkań i innych zajęć dodatko-
wych. Uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Cedyni 
w minionym czasie nie mogli 
narzekać na nudę! W naszych 
szkolnych murach atrakcji było 
co nie miara, dla każdego znala-
zły się jakieś atrakcyjne zajęcia, 
wyjazdy czy koła zainteresowań. 
Chętni mieli możliwość spraw-
dzenia się w wielu konkursach, 
zawodach, turniejach nie tylko 
na poziomie szkoły, ale również 
na szczeblu powiatowym, rejo-
nowym, wojewódzkim, a nawet 
międzynarodowym.

Najmłodsi w szkole – ucznio-
wie oddziałów przedszkolnych 
mieli okazję zmierzyć się w tur-

nieju międzynarodowym w Bad 
Freienwalde na Niemiecko – Pol-
skiej Olimpiadzie Halowej Przed-
szkoli. Dzieci uczestniczyły po 
raz pierwszy w tym turnieju i po-
konały aż 6 drużyn, zajmując 6 
miejsce. Niewątpliwym sukcesem 
było również zdobycie I miejsca 
w Mini Piłce Ręcznej na szcze-
blu powiatowym oraz III miejsca 
w regionie przez nasze wspaniałe 
dziewczyny, które pokonały za-
wodniczki z Pyrzyc i Polic.

Swoich sił próbował na szcze-
blu wojewódzkim Jakub z VIa, 
który został finalistą etapu wo-
jewódzkiego konkursu z języ-
ka polskiego dla uczniów szkół 
podstawowych, organizowane-
go przez Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie. Wśród konkursów 
warto wymienić również mię-
dzyszkolne konkursy pierwszej 

pomocy i pożarniczy, w których 
również nasi uczniowie zakwa-
lifikowali się do etapu powiato-
wego. Sukcesem także mogą po-
chwalić się uczestnicy konkursu 
z języka angielskiego organizo-
wanego w Chojnie, którzy zdoby-
li wysokie 3 miejsce.

Warto również wspomnieć 
o Gminnym Małym Konkursie 
Recytatorskim, który jak co roku 
odbywa się w Bibliotece Miejskiej 
w Cedyni i cieszył się ogromnym 

Za nami już 
7 miesięcy
nauki

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
nie tylko nauczycieli i uczniów, 
ale również rodziców, którzy ze-
chcieli z nami współpracować, 
uzyskaliśmy środki i zakupiliśmy 
sprzęt i inne niezbędne wyposa-
żenie medyczne do oddziału che-
mioterapii w szpitalu przy Unii 
Lubelskiej w Szczecinie, wspar-
liśmy schronisko dla zwierząt 
w Dobrej Szczecińskiej, poma-
gamy Kacprowi i Oliwierowi, dla 
których to przed Wielkanocą or-
ganizowany jest kiermasz ozdób 
świątecznych, a dochód z niego 
trafi do Stowarzyszenia UNUM, 
z którym współpracują rodzi-
ce obu chłopców. Przedszkole 
zorganizowało również przed-
świąteczną zbiórkę zabawek dla 
dzieci z domu Dziecka w Choj-
nie i zbiórkę karmy dla zwierząt 
z gryfińskiego kojca! Nasze dzieci 
i nauczyciele mają ogromną chęć 
niesienia pomocy, cały rok zbie-
ramy również nakrętki plastiko-
we, by wspomóc dziecko, które 
zmaga się z porażeniem mózgo-
wym. 

Ogromne serce wykazały rów-
nież dzieci z przedszkola i zerówek 
odwiedzając seniorów w Nadod-
rzańskim Domu Seniora w Starej 
Rudnicy. Morze łez, wzruszeń, 
ciepła i wdzięczności, jakie płyną 
od osób starszych, przebywają-
cych w tym domu, napełniają na-
sze dzieci jeszcze większą chęcią 
na kolejne spotkania!

Miniony czas w szkole to czas 
intensywnej pracy nad zdobywa-
niem grantów w projektach i in-

Mieszkancy Bielinka wystąpili 
z inicjatywą utworzenia na 

terenie Cedyni punktu pogotowia 
ratunkowego. Pod petycją skiero-
waną do burmistrz Cedyni pod-
pisało się ponad 700 dorosłych 
mieszkańców gminy zaniepoko-
jonych szczególnie tym, iż obec-
nie czas oczekiwania na przyjazd 
karetki jest zbyt długi i istnieją 
obawy, że sytuacja taka nie daje 
potrzebującym natychmiastowej 
pomocy szans na jej otrzymanie.

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Cedyni, Grzegorz Dola-
ta, kierownik filii Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Chojnie i Gryfinie, zaprezento-
wał stanowisko WSPR w sprawie 

utworzenia w Cedyni posterunku 
ratownictwa medycznego. Zwró-
cił on uwagę na to, że ratownictwo 
na terenie województwa nadzo-
ruje wojewoda, który odpowia-
da za wdrażanie planów i wy-
tycznych ministerstwa zdrowia. 
Wojewoda ustala miejsca stacjo-
nowania zespołów ratownictwa 
medycznego w Planie Działania 
Systemu Państwowego Ratownic-
twa Medycznego Województwa 
Zachodniopomorskiego. W obo-
wiazującym na tę chwilę planie 
na terenie powiatu gryfińskiego 
zatwierdzoych jest 5 zespołów 
(po dwa w Gryfinie i Chojnie 
oraz jeden w Mieszkowicach) 
i nie istnieją żadne przesłanki ku 

temu, aby zwiększyć liczbę stacji 
pogotowia ratunkowego o filię 
w Cedyni. Grzegorz Dolata wy-
jaśnił również, że w 2003 r. , kie-
dy na terenie obecnego powiatu 
gryfinskiego istniały tylko cztery 
punkty ratownictwa medyczne-
go, podjęte były działania mające 
na celu utworzenie posterun-
ku w Cedyni. Jednak propozy-
cja lokalowa ówczesnych władz 
gminy nie spełniała podstawo-
wych standardów budowlanych, 
stąd też posterunek ratownictwa 
medycznego został utworzony 
w Mieszkowicach.

Burmistrz Cedyni zapewniła, 
że wystąpi w imieniu mieszkań-
ców gminy do wojewody zachod-
niopomorskiego z postulatem 
zmian w planie rozmieszczenia 
jednostek ratownictwa medycz-
nego i utworzenia posterunku 
pogotowia w Cedyni.

W dniu 10.03.2017 r. został 
ogłoszony pierwszy nie-

ograniczony przetarg ustny na 
dzierżawę części działki oznaczo-
nej nr 239/28 o pow. 13.706,22 m2, 
położonej w obrębie Osinów 
Dolny, gmina Cedynia. Działka 

ta w styczniu 2016 roku została 
przejęta z dzierżawy od spółki 
APEXIM AB Paliwa Sp. z o. o. 
z siedzibą w Zielonej Górze. Na 
przedmiotowej nieruchomości, 
podzielonej na 10 mniejszych 
części, będzie można prowadzić 
działalność handlową, usługową 
z wyłączeniem stacji paliw oraz 
targowiska, a także parking z wy-
łączeniem stacji paliw oraz targo-
wiska. Okres dzierżawy – 20 lat.

Pełna treść ogłoszenia zamiesz-
czona została na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cedyni 
oraz na stronie www.bip.cedynia.
pl (w dziale gospodarka nieru-
chomościami).

Posterunek pogotowia  
ratunkowego w Cedyni?

Pierwszy przetarg na dzierża-
wę części działki nr 239/28
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Galeria na 6 to inicjatywa 
Cedyńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu, której 
celem jest prezentacja 
fotografii. 

Wystarczy spojrzeć na pro-
file mieszkańców gminy 

Cedynia na portalach społecz-
nościowych, żeby stwierdzić, że 
wielu z nas para się fotografią i ma 
w swoich zbiorach wiele bardzo 
ciekawych zdjęć. Pomysł, aby we 
współpracy z miejscowymi przed-
siębiorcami, umożliwić im pre-
zentowanie swoich prac w miej-
scach chętnie odwiedzanych przez 
cedynian i turystów przyjeżdżają-
cych do naszego miasta, jest rów-
nież okazją, żeby zdjęcia pasjona-
tów fotografii uczyniły przestrzeń 

naszego miasta piękniejszą i cie-
kawszą.

Wystawy będą miały charakter 
cyklicznych prezentacji, do któ-
rych COKiS zaprasza wszystkich, 
którzy zechcą pokazać swoją pa-
sję fotografowania na niewielkich 
czasem przestrzeniach miejsc 
użytkowych Cedyni.

Otwarcie pierwszej wystawy 
z cyklu Galeria na 6 miało miej-
sce 18 marca 2017 r. W niedawno 
otwartych „Cedyńskich Pieroż-
kach” 6 swoich ulubionych zdjęć 
prezentował fotograf amator, 
miłośnik przyrody, podróżnik – 
Arkadiusz Oleksiak, szczecinia-
nin od kilkunastu lat związany 
z gminą Cedynia, gdzie przez 
długi czas pracował jako straż-
nik w Cedyńskim Parku Krajo-
brazowym.

Wystawa była nie tylko okazją 
do obejrzenia ciekawych zdjęć, ale 
również do poznania ciekawych 
historii związanych z ich powsta-
niem. Arkadiusz Oleksiak opo-
wiedział o swoim zamiłowaniu 
do przyrody, podróżach po Polsce 
i Europie, o fascynujących i często 
niebezpiecznych spotkaniach ze 
zwierzętami, a także o tym, co go 
w fotografowaniu i obserwowaniu 
zwierząt najbardziej zachwyca. 
Szczególną miłością darzy ptaki – 
ornitologia jest jego pasją już od 
dzieciństwa. To one są częstymi 
bohaterami jego fotografii. Bardzo 
często bywało tak, że aby uwiecz-
nić na zdjeciu określony gatunek, 
spędzał w specjalnie zbudowanych 
czatowniach kilka dni, a nawet ty-
godni. Trzeba bardzo dobrze znać 
zwyczaje zwierząt, żeby zrobić im 
ciekawe zdjecie. Tak było np. ze 
zdjęciem grubodzioba prezento-
wanym na wystawie w „Cedyń-
skich Pierożkach”. Bardzo trudno 
jest go zaobserwować, ponieważ 
sprytnie chowa się w koronach 
drzew. Żeby uwiecznić go na fo-
tografii, spędził w czatowni w Al-
pach przy kilkustopniowym mro-
zie kilkanaście godzin. Szczęście 
dopisało i mógł z bliska obserwo-
wać te piękne ptaki, będąc dla nich 
zupełnie niewidocznym. Niektóre 
zdjęcia robią się niejako przez 
przypadek. Tak powstał między 
innymi obraz niedźwiedzia zmie-
rzającego do gawry, którego au-

tor spotkał na drodze swojej we-
drówki po słowackich Karpatach. 
Wchodząc do czatowni jeszcze 
przed świtem, opuszczajac ją już 
po zmierzchu, często obserwuje 

urokliwe wschody i zachody słoń-
ca, które również są jednymi z jego 
ulubionych tematów. 

Fotografia jest dla Akadiusza 
Oleksiaka nie tylko dokumen-
towaniem przyrody. To także 
sposób na uchwycenie magii da-
nej chwili. Czasami zatrzymany 
w kadrze ułamek sekundy opo-
wiada jakąś historię, zmusza do 
refleksji albo zachwyca swoją nie-
powtarzalnością.

Dyrektor Cedyńskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu Andrzej Ła-
zowski zaprasza do współpracy 
przy tworzeniu kolejnych wystaw 
Galerii na 6 wszytkich pasjona-
tów fotografii, jak również wła-
ścicieli lokali użytkowych, którzy 
zechcą zostać lokalnymi mecena-
sami sztuki. 

(em)

Galeria na 6

Spotkania z...

„Spotkania z...” to nowy cykl 
Cedyńskiego Ośrodka Kul-

tury i Sportu oraz Muzeum Re-
gionalnego. To wykłady, prelekcje 
i spotkania z przedstawicielami 
różnych środowisk: twórczych, 
naukowych i intelektualnych. 
W kwietniu planowane są dwa 
spotkania – jednym z prelegen-
tów będzie były poseł na Sejm RP, 
Włodzimierz Puzyna, drugim 
– Michał Kawecki, znany szcze-
ciński psycholog i aktywny hu-
manista, twórca „Szczecińskiego 
Salonu Poezji”.

Pogranicze stanowi specyficz-
ny region, a jego unikatowość 
wynika przede wszystkim ze 
szczególnych relacji i więzi spo-
łecznych, na które wpływ miały 
przeróżne wydarzenia historycz-
nie i kulturowe, w różnoraki spo-
sób naznaczone w świadomości 
mieszkańców. Projekt „Spotkania 
z...” zakłada promocję i prezen-
tację aktywności twórczej na po-
graniczu polsko-niemieckim. 

„Spotkania” mają przynieść 
nowe spojrzenie na różne aspek-
ty życia i twórczości. Umożli-
wiają osobom zaangażowanym 
w rozwój regionu budowanie 
więzi oraz stworzenia pewnego 
rodzaju odpowiedzialności za 
daną przestrzeń terytorialną. 

Pierwszą prelekcję z cyklu pt. 
„Spotkania z…”, wygłosił dr Jerzy 
Targalski współpracujący z Re-
gionalnym Ośrodkiem Debaty 
Międzynarodowej w Szczecinie. 
Jej tematem było „Międzymorze 
– jedność czy konflikty i destabi-
lizacja”. 

Kolejnym referentem, którego 
gościliśmy w marcu, był dr Paweł 
Migdalski, absolwent Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, który zajmu-
je się tematyką miejsc pamięci, 
historiografią oraz stosunkami 
słowiańsko-duńsko-niemiecki-
mi. Prelekcja „1945. Godzina 
zero” wygłoszona w Muzeum Re-
gionalnym w Cedyni poświęcona 
była znaczeniu roku 1945 w dzie-

jach Pomorza, w wykład wplecio-
ne były również wątki związane 
z walkami o przyczółek osinow-
ski w marcu tegoż roku.

Wybrane i zaprezentowane 
przez nas osoby to specjaliści 
z różnych dziedzin, jednak ich 
wspólnym mianownikiem jest 
bogaty dorobek zawodowy oraz 
ciekawe inicjatywy, które ukazują, 
jak wszechstronnymi są osobo-
wościami. Liczymy, że tak różno-
rodny dobór prelegentów pozwoli 
nam zainteresować szerokie gro-
no mieszkańców; że każdy będzie 
mógł odnaleźć temat dla siebie, 
przyjść i posłuchać prelekcji, po-
znać osobiście naszego gościa 
oraz zaangażować się w ciekawą 
rozmowę. 

Zatem zapraszamy Państwa na 
nasz cykl „Spotkania z...” i pro-
simy śledzić stronę internetową 
Cedyńskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu, na której będziemy in-
formować o terminach kolejnych 
spotkań.

W ramach cyklu „Spotkania z...” w Cedyni będziemy 
gościć ludzi niezwykłych, doświadczonych i twórczych. 
Te spotkania mogą zmienić nasze życie – i życie naszej 
gminy.
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Poezja na okrągło

Poranki malucha  
w cedyńskich bibliotekach

Międzynarodowy Dzień Poezji,  
który obchodziliśmy 21 marca,  

ma na celu promowanie czytania, pisania, 
publikowania i nauczania poezji. 

Coroczny Tydzień 
Bibliotek organizowany 
przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 
w dniach 8–15 maja 
przebiegać będzie pod 
hasłem „Biblioteka. 
Oczywiście!”. 

Program promocji czytelnic-
twa i bibliotek ma on na celu 

podkreślanie roli czytania i bi-
bliotek w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększanie pre-

stiżu zawodu bibliotekarza i za-
interesowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa. 

Cedyńskie biblioteki w ramach 
Tygodnia Bibliotek przygotowa-
ły kiermasz książek dla dzieci 
i młodzieży, spotkanie autorskie 
z Józefem Gawłowiczem kapita-
nem żeglugi wielkiej, pisarzem, 
marynistą, Mistrzem Mowy Pol-
skiej oraz spotkania z młodzieżą 
szkolną. Wśród czytelników, któ-
rzy w tym szczególnym dla biblio-
teki tygodniu wypożyczą książki 
zostaną rozlosowanie nagrody 
książkowe.

Historyczna Cedynia

Cedynia to miasteczko historyczne.
Posiada ona zabytki majestatyczne.
Tu walczył Mieszko I z Czciborem przy boku,
Gdy Prusi zaatakowali naszą ojczyznę z boku.
To są ziemie krwią i łzami odzyskane,
Chociaż zostały nam przed laty odebrane.
Blisko, przy Odrze ginęli żołnierze,
którzy, że ocalą swe państwo mocno trwali
w wierze.
Dzisiaj stawiamy pomniki dla ich pamięci,
By przyszłe pokolenia miały do pracy i nauki 
dobre chęci.
     
Marta Pięknik

Moja mała ojczyzna

Tu gdzie historia się zaczęła
 i era chrześcijaństwa rozpoczęła.
Tu, gdzie Góra Czcibora się dumnie wznosi
i gdzie wiatr cicho liście ponosi.
Tu, gdzie wieża widokowa stoi
i gdzie od lasów pięknych się roi.
Tu także są wspaniali ludzie,
którzy są zawsze na luzie.
Bo to Cedynia- najlepsze miasteczko
a wie o tym nawet małe dziecko.
To tutaj jest mała ojczyzna moja
piękna, zielona, taka cudownie swoja.
Nie zamieniłabym nigdy miejsca zamieszkania.
Tutaj dorastam, uczę się, 
to dobre miejsce do marzeń spełniania.

Izabela Grempka

Spotkanie zorganizowano we 
współpracy z Biblioteką Miej-

ską w Chojnie.
Pisarka opowiadała o swojej 

najnowszej powieści pt.: „Heba-
nowe serce”, której bohaterem jest 
mały afrykański uchodźca. Temat 
jak najbardziej aktualny, ubrany 

w słowa, które docierają i uwrażli-
wiają młodzież na problemy, z ja-
kimi boryka się dzisiaj cały świat. 

Uczestnikami spotkania byli 
uczniowie klas czwartych i szó-
stych Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Cedyni. Na ich twa-
rzy można było zauważyć powagę 

i skupienie, co świadczy, że trud-
ne tematy współczesnego świata 
są interesujące również dla dzie-
ci i młodzieży, a takie spotkania 
i pogadanki – potrzebne.

Na zakończenie spotkania moż-
na było zakupić jedną z wielu ksią-
żek autorki ze specjalną dedykacją. 

Znana autorka książek dla dzieci i młodzieży Renata Piątkowska gościła  
w dniu 22 marca 2017 r. w cedyńskich bibliotekach.

Cedyńskie biblioteki od 
dwóch lat organizują 
dla dzieci w wieku 
przedszkolnym spotkania 
„Poranek Malucha”. 

Comiesięczne spotkania mają 
na celu oswajanie dzieci 

z książką i miejscem jakim jest bi-
blioteka. Najmłodsi czytelnicy za-
chęcają również swoje rodzeństwo 
i rodziców do korzystania z zaso-
bów naszej biblioteki. 

Styczniowy Poranek Malucha 
odbył się pod hasłem „Zimowe 
szaleństwa”. Dzieci dowiedzia-
ły się, że śnieg to nie tylko białe 
zimne kule, ale także kryształki 
lodu mające kształt sześciora-
miennych gwiazdek, które łącząc 
się tworzą płatki śniegowe. Ce-

dyńskie Przedszkolaki to świetni 
znawcy i miłośnicy sportów zi-
mowych. Czas pokaże, na jakich 
sportowców wyrosną – Kamil 
Stoch też zaczynał od małych 

górek. Na zakończenie grupy 
przedszkolne „Słoneczka” i „Mi-
sie” wykonały piękne dekoracje 
zimowe.

Jak na porę roku przystało, te-
matem marcowego spotkania 
z naszymi milusińskimi była wio-
sna i wszystko co z nią jest zwią-
zane. W marcu również po raz 
pierwszy bibliotekę odwiedziła 
najmłodsza grupa przedszkolna 
Żabki. Pani bibliotekarka prze-
czytała maluszkom opowiadanie 
pt: „Książki dla Jasia”, natomiast 
starsze grupy wysłuchały opowia-
dania pt: „Huśtawka” oraz wiersz 
„Drzewo”. Następnie dzieci wy-
konały wspólnie prace plastyczne, 
które zdobią ściany biblioteki oraz 
zaprezentowały swoje umiejętno-
ści wokalne. 

Cedyńskie biblioteki również 
włączyły się do obchodów 

tego święta, zachęcając wszyst-
kich do pisania wierszy o naszej 
gminie, otaczającej nas przyro-
dzie. Ku naszemu zadowoleniu 
nasz apel nie pozostał bez echa 

i otrzymaliśmy, głównie od 
młodzieży gimnazjalnej, kilka 
godnych uwagi utworów po-
etyckich. Pisanie wierszy to dość 
trudne zadanie, mamy zatem 
nadzieję, że nie są tylko jednora-
zowe dzieła.

Biblioteka. 
Oczywiście!

Spotkanie autorskie
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Dbamy o zabytki

Mały Konkurs Recytatorski Dzień Babci i Dziadka

W ramach 
Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków 
oraz Światowego Dnia 
Ziemi Cedyński Ośrodek 
Kultury i Sportu zaprasza 
wszystkich mieszkańców 
gminy Cedynia do 
udziału w cyklicznej 
akcji społecznej pn. 
„Dbamy o zabytki”, która 
zostanie przeprowadzona 
20 kwietnia 2017 r. 
(czwartek). 

Jej celem jest uświadomienie 
mieszkańcom naszej gminy roli 

zabytków w budowaniu tożsamo-
ści lokalnej oraz upowszechnianie 
dbałości o zachowanie dziedzic-
twa kulturowego regionu. W ra-
mach akcji w poprzednich latach 
mieszkańcy Cedyni, w szczegól-
ności cedyńskie dzieci i młodzież, 
porządkowali teren grodziska 
propagując przy tym segregację 
śmieci. 

Tegoroczna akcja związana 
będzie z pracami porządkowymi 
na cedyńskim cmentarzu żydow-
skim, który został wpisany do re-
jestru zabytków w 2002 r. 

Nie jest znany dokładny czas 
założenia kirkutu w Cedyni. Na 
najstarszej macewie widnieje 

data 1770 r., zaś najmłodsza z za-
chowanych steli nagrobnych po-
chodzi z 1854 r.

Niewiele można powiedzieć 
o liczbie macew znajdujących się 
na cedyńskim cmentarzu przed 
II wojną światową, jak i zaraz po 
niej. W archiwum Muzeum Re-
gionalnego w Cedyni nie zacho-
wały się żadne fotografie nawet 
z okresu powojennego.  

Obecnie cedyński kirkut stano-
wi lapidarium, a jego dzisiejszy 
wygląd zawdzięczamy tak na-
prawdę dwóm osobom – Mar-
celemu Szablewskiemu i Henry-
kowi Szperce, którzy uratowali 
cedyński cmentarz od totalnego 
zapomnienia i dewastacji. 

Marceli Szablewski zainicjował 
całe działanie, wydobył z ziemi 
i poukładał obok siebie siedem 
ocalałych macew. Jak wspomina 
Henryk Szperka, emerytowany 
nauczyciel z Cedyni, kiedy przy-
był tutaj w połowie lat 70. XX w., 
na cmentarzu żydowskim było 
znacznie więcej macew niż teraz. 
Z relacji Czesława Kroczaka, wie-
loletniego opiekuna cedyńskiego 
muzeum, wynika, że kirkut był 
całkiem dobrze zachowany do lat 
50. XX wieku. Do znacznej zmiany 
jego wyglądu w dużej mierze przy-
czyniły się badania prowadzone 
tutaj przez antropologów z Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Większość macew zo-
stała poprzewracana i nie powróci-
ła już na swoje miejsce, a znaczna 
część ich zaginęła i tak naprawdę 
nikt nie wie, co się z nimi stało. 

Należy również wspomnieć, że 
obecny teren uporządkowanego 
cmentarza żydowskiego w Cedyni 
nie pokrywa się z faktycznym jego 
założeniem. Mamy tu do czynie-
nia jedynie z połową odsłoniętego 
i uporządkowanego obszaru, po-
została jego część jest na pierw-
szy rzut oka nieczytelna. Jednak 
gdy głębiej zajrzymy w gęstwinę 
zarośli, uda się nam dojrzeć po-
zostałości muru cmentarnego, 
zachowanego miejscami fragmen-
tarycznie, wykonanego z ocio-

sanych kamieni granitowych ze 
słabo czytelnymi narożami, które 
wyznaczają całkowity jego zasięg. 
Idąc tropem murów dochodzimy 
do jedynego pozostałego filaru 
bramy wejściowej wymurowane-
go z cegieł (światło bramy miało 
około 2 m wg planu sytuacyjnego 
wykonanego w 1975 r. przez Cze-
sława Kroczaka). 

Siedem płyt nagrobnych, któ-
re przetrwały do dziś, ma kształt 
prostokąta; zwieńczone są dwu-
spadowo lub łukiem. Większość 
z nich w zwieńczeniach nie 
posiada żadnych ornamentów 
charakterystycznych dla żydow-
skiej sztuki sepulkralnej. Cztery 
z nich są zwrócone w niewła-

ściwą stronę, czyli napisami he-
brajskimi na zachód, zamiast na 
wschód. Należy zwrócić uwagę 
na tę zależność, gdyż ściśle wią-
że się ona z wiarą Żydów oraz ich 
powrotem do Ziemi Obiecanej. 
Wyznawcy Mojżesza mają być 
pochowani pozycji oczekującej 
(głowa skierowana na zachód, 
nogi na wschód), by być gotowy-
mi na zmartwychwstanie.

Te ostanie siedem kamieni na-
grobnych nadal stoi jak na straży, 
przypominając smutną prawdę 
o nas samych, że wszystko jest 
kruche i przemija – płyty są niby 
z kamienia, a jednak tak napraw-
dę też nie są trwałe. Tylko od nas 
zależy, co chcemy uratować, oca-
lić od zapomnienia.

W tym roku mija 25 lat od 
uznania tego obiektu za zabytek, 
w związku z tym Muzeum Regio-
nalne w Cedyni pragnie zainicjo-
wać akcję uprzątnięcia cedyńskie-
go kirkutu przy zachowaniu jego 
pierwotnego zasięgu, gdyż to, co 
obecnie jest uporządkowane, sta-
nowi zaledwie połowę jego rze-
czywistej wielkości. 

Cedyński Ośrodek Kultury 
i Sportu wraz z Muzeum Regio-
nalnym w Cedyni zaprasza w tym 
dniu również na prelekcje przybli-
żające mniejszość społeczną, która 
niegdyś zamieszkiwała Cedynię, 
jej historię, kulturę i religię.

Magdalena Wieczorek
opiekun Muzeum  

Regionalnego w Cedyni

W cedyńskiej Bibliotece 
Miejskiej w dniu 14.03.2017 
odbył się kolejny konkurs 
recytatorski. 

Konkurs cieszył się zaintere-
sowaniem wśród uczniów, 

wzięło w nim udział 31 uczniów 
z trzech szkół z terenu gminy Ce-
dynia. Odpowiednio do kategorii 
wiekowej uczestnicy zaprezento-
wali wiersz i prozę, lub dwa wy-
brane przez siebie wiersze. Jury 
oceniało według takich kryteriów 
jak: dobór repertuaru, interpre-
tacja utworu, kultura słowa oraz 
ogólny wyraz artystyczny.

Nominację do przeglądu po-
wiatowego Małego Konkursu Re-
cytatorskiego otrzymali:

kategoria I–III: Maria Paluch, 
Paweł Ignarski, Zuzanna Szczerba; 
kategoria IV-VI: Patrycja 
Szczerba, Agata Krupińska, 
Zuzanna Jendraszczyk
kategoria gimnazjum: Julia 
Nykiel, Beata Dziura, Weronika 
Nykiel

W skład komisji weszli: 
przewodniczący – Janusz Ru-

sak (Cedyński Ośrodek Kultury 
i Sportu)

członkowie: Joanna Patrzy-
kowska (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Cedyni), Stella Blach-
nierek (Gimnazjum w Cedyni), 
Jagoda Mirochna (Szkoła Podsta-
wowa w Piasku)

Zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy, natomiast 

pozostali biorący udział w kon-
kursie otrzymali dyplomy uczest-
nictwa.

Zwycięzcom gratulujemy. Na-
tomiast pozostałym uczestni-
kom, jak również ich opiekunom 
dziękujemy za zaangażowanie 
i trud w przygotowanie do tego-
rocznej edycji.

Nagrody dla uczestników kon-
kursu ufundował Urząd Miejski 
w Cedyni.

Dalszą częścią Małego Konkur-
su Recytatorskiego był etap powia-
towy, który odbył się 24.03.2017 
w Centrum Kultury w  Chojnie. 
Zaprezentowali się tam laureaci 
z gminy Cedynia.  Wyróżnienia 
otrzymali: Zuzanna Szczerba, Pa-
weł Ignarski, Patrycja Szczerba, 
Agata Krupińska. 

Dzieci uczęszczające  
na zajęcia w cedyńskich 
świetlicach zaprezentowały 
program artystyczny, który 
przygotowały specjalnie 
dla swoich babć 
i dziadków. Uroczystość  
ta odbyła się 25.01.2017 
o godzinie 17:00 
w Bibliotece Miejskiej 
w Cedyni. 

Każdy z małych wykonawców 
przedstawił wiersz, zostały 

zaśpiewane również piosenki oko-
licznościowe związane tematycz-
nie z tymże świętem. Wszystkie 
dzieci kończąc występ zatańczyły 
do piosenki pt. „Chocolate choco 

choco”. Występ z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka poprzedzały próby, 
podczas których nasze pociechy 
uczyły się wybranych wierszyków 
i piosenek oraz układu tanecznego 
pod okiem opiekunów świetlic. 

Występy zakończyły się gorą-
cymi brawami, po czym zgroma-
dzeni goście zostali zaproszeni 
na mały poczęstunek, podczas 
którego mogli obejrzeć przy-
gotowaną wystawę rysunków 
przedstawiających babcie i dziad-
ków. Każdy z zaproszonych gości 
otrzymał od dzieci własnoręcznie 
przegotowany drobiazg – korale 
lub krawat. 

Dzień Babci i Dziadka odbył 
się również w świetlicach wiej-
skich w Golicach, Radostowie, 
Żelichowie i Łukowicach.
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Wieża widokowa
Powstała w 1895 r., 
w czasach sprawowania 
urzędu burmistrza przez 
Ernesta Eduarda Melchera 
– nie tylko urzędnika, 
ale humanisty, autora 
monografii Cedyni 
i kolekcjonera pamiątek. 

Z jego inicjatywy na wznie-
sieniu znajdującym się na 

południowy+ wschód od miasta 
zwanego Schützenberg zbudo-
wano wieżę, która była pomni-
kiem wojennym ku czci pole-
głych żołnierzy w wojnach z lat 
1864 (wojna prusko-duńska), 
1866 (wojna prusko-austriacka) 
i 1870/1871 (wojna prusko-fran-
cuska). 

Myśl o powstaniu tego mo-
numentu pojawiła się kilka lat 
wcześniej za sprawą związku 
weteranów wojennych, którzy 
pierwotnie chcieli ustawić po-
mnik na rynku. Powołana na tę 
okoliczność komisja odrzuciła 
pomysł tej lokalizacji. Posta-
nowiono więc wyznaczyć inne 
miejsce – plac poza miastem, 
nad Mglicą. To miejsce również 
było niedogodne ze względu na 
znaczny nakład prac ziemnych, 
więc wyznaczono trzecie miej-
sce – wspomniane wzgórze, któ-
re stało się w końcu miejscem 
ostatecznym. 

Autorem wieży został cedyński 
mistrz budowlany Krüger, a in-
westycja okazała się kosztowna 
jak na owe czasy – wyniosła 5000 
marek. 

Uroczystość przekazania wie-
ży władzom miejskim nastąpiła 
7 lipca 1895 r. przy udziale związ-
ku weteranów wojennych. Nie od-
była się ona hucznie, gdyż w dzień 
obchodów doszło do tragicznego 
wypadku z udziałem 10-letniego 
chłopca. Dziecko zginęło od wy-
strzału moździerza (który praw-
dopodobnie był przechowywany 
do lat 50. XX wieku na strychu 
szkoły). W rezultacie doszło jedy-
nie do przekazania wieży miastu.

Dookoła wieży umieszczono 
cztery tablice pamiątkowe: trzy 
granitowe, z nazwiskami pole-
głych cedynian, oraz jedną żeliw-
ną, która upamiętniała żołnierza 
Kuhna poległego w podczas woj-
ny w Chinach w 1903 r. Po II woj-
nie światowej wszystkie tablice 
zostały usunięte.

Ze względu na swoje położe-
nie jak i wysokość samej budowli 
(14 m) wieża stanowiła doskona-
ły punkt obserwacyjny dla Armii 
Czerwonej podczas walk w lutym 
1945 roku. Po wojnie przez jakiś 
czas była w posiadaniu Wojsk 
Ochrony Pogranicza. W 1956 r. 
przeprowadzono prace restaura-
torskie i została oddana dla zwie-
dzających. 

Z wieży widokowej rozpoście-
ra się piękny widok na panora-
mę Cedyńskich Żuław, widać też 
oddalona o 4,5 km Górę Czcibo-
ra, a przy małym zachmurzeniu 
po drugiej stronie granicy pol-
sko-niemieckiej takie miejsco-
wości jak Hohensaaten, Lunow 
a na południu Bad Freinewal-
de i Oderberg, a na północy 
Schwedt.

Zapraszamy do odwiedzenia cedyńskiej wieży.  
Cena biletu – 2 zł za osobę.
Otwarte w okresie letnim (kwiecień–październik)  
od środy do niedzieli w godz. 9.00–16.00
Otwarte w okresie zimowym (listopad–marzec)  
od wtorku do soboty w godz. 9.00–16.00
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