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Towarzyszące naszym dziad-
kom poczucie tymczasowo-

ści i niepewności tego miejsca, 
przeminęło. Mocno i na stałe 
związaliśmy się z naszą gminą. 
Tu spoczywają szczątki naszych 
najbliższych, tu budujemy nasze 
nowe domy, tu wspólnie two-
rzymy przyjazną przestrzeń dla 
nowych pokoleń. Gmina Cedy-
nia jest cudownym miejscem 
do życia i w obecnych czasach 
daje młodym wiele szans. Do-
godne przygraniczne położe-
nie gwarantuje pracę, przyciąga 
przedsiębiorców oraz turystów. 
Historia, walory krajobrazowe 
i przyrodnicze to kolejna szansa 
na rozszerzenie profilu działal-
ności o usługi turystyczne i pro-
dukty regionalne. Cedynia, jako 
miejsce słynnej bitwy Mieszka  I, 
ma szansę zaistnieć ponownie 
w programach wycieczek zor-
ganizowanych i szkolnych za 
sprawą powracającej mody na 
historię. W najbliższym czasie, 
we współpracy z jednostkami 
naukowymi, zamierzamy podjąć 
po kilkudziesięciu latach badania 
archeologiczne, które pozwolą –
mamy nadzieję – odpowiedzieć 
na wiele ważnych pytań odnośnie 
początków Polski i polskiego pa-
nowania nad Pomorzem i Bałty-
kiem oraz powołać Park Kulturo-
wy, obejmujący grodzisko, pole 
bitwy pod Cedynią wokół Góry 
Czcibora, cmentarzysko z IX–
XIV w. i wieżę widokową.

Przygraniczne położenie gmi-
ny i związana z tym aktywność 
podmiotów gospodarczych, za-
sobne złoża naturalne, dobre gle-
by i obszerne powierzchnie leśne 
pozwalają na wygenerowanie na-

leżnych gminie podatków i opłat. 
Potrzebowaliśmy trochę czasu, 
żeby urealnić dochody przysłu-
gujące nam, mieszkańcom gminy, 
od podmiotów gospodarczych 
wykorzystujących nasz majątek, 
czerpiących pożytki z zasobów 
i położenia naszej gminy. Z kil-
koma podmiotami prowadzimy 
jeszcze ,,rozmowy” o zwiększe-
niu tych opłat, ale są jeszcze takie, 
które w ogóle nie płacą podatków 
choć czerpią zyski z prowadzo-
nej działalności na terenie gmi-
ny Cedynia.

Dzięki temu z roku na rok 
zwiększamy budżet gminy 
i finansujemy zadania gminy. 
Przede wszystkim zwiększyli-
śmy i to znacznie wydatki na 
oświatę i edukacje. Nasze dzie-
ci korzystają z nowoczesnych 
urządzeń wspomagających na-

Zakorzenianie

uczanie, mają dodatkowe zajęcia 
i właściwą opiekę pedagogiczną. 
Prowadzone remonty podnoszą 
bezpieczeństwo i estetykę szkół. 
W listopadzie zakończymy re-
mont sali gimnastycznej w Ce-
dyni, a przed końcem tego roku 
mamy nadzieję – gdyż do pierw-
szego przetargu nie zgłosiła się 
żadna firma – rozpoczniemy roz-
budowę szkoły w Piasku.

Zwiększyliśmy wydatki na 
utrzymanie jednostek OSP, współ-
finansujemy remonty dróg woje-
wódzkich i powiatowych, dotuje-
my remonty naszych kościołów, 
nasi najbliżsi mogą wreszcie brać 
udział w terapii zajęciowej, do-
płacamy – jako jeden z niewielu 
samorządów – do recept osobom 
wymagającym systematycznego 
leczenia. Przy bardzo dużym za-
angażowaniu społeczności lokal-

Gmina Cedynia jest 
cudownym miejscem 
do życia i w obecnych 
czasach daje młodym 
wiele szans. Dogodne 
przygraniczne położenie 
gwarantuje pracę, 
przyciąga przedsiębiorców 
oraz turystów. Historia, 
walory krajobrazowe 
i przyrodnicze to kolejna 
szansa na rozszerzenie 
profilu działalności 
o usługi turystyczne 
i produkty regionalne. 

nej pięknieje przestrzeń wokół 
nas, powstają nowe, kolorowe 
place zabaw, tereny do wypoczyn-
ku i aktywności sportowej. Zło-
żyliśmy wniosek o sfinansowanie 
budowy Europejskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Siekier-
kach, które będzie również pełnić 
funkcję świetlicy. Czekamy, na 
ogłoszenie konkursu, by złożyć 
nasz wniosek na budowę i uru-
chomienie dziennego domu opie-
ki w Osinowie Dolnym z pomiesz-
czeniami świetlicowymi i kolejny 
nabór na wybudowanie ścieżki 
rowerowej z Cedyni do Osinowa 
Dolnego. Pracujemy nad kon-
cepcją rozbudowy przychodni 
zdrowia. Jednak najważniejszym 
naszym wspólnym działaniem są 
remonty miejskich kamieniczek 
i budowa mieszkań dla nowych, 
młodych rodzin. Chcemy wybu-
dować blok komunalny w Cedyni 
na dawnym, przyszkolnym bo-
isku. W tym celu zmieniamy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Wymaga to czasu, ale bez tego 
dokumentu nie możemy rozpo-
cząć budowy. 

Kilka mieszkań możemy wy-
budować adaptując wolne po-
wierzchnie w budynkach wspól-
not mieszkaniowych. Miejmy 
więc więcej zrozumienia, wy-
rozumiałości i empatii i dajmy 
możliwość młodym osobom na 
pozostanie w naszej gminie. 

Mówmy dobrze o tym miejscu, 
o naszej gminie, wspierajmy się 
i pomagajmy, rozwijajmy wspól-
notę, której początek dali nasi 
dziadkowie.

Gabriela Kotowicz
burmistrz Cedyni

Minęło już ponad 70 lat odkąd przeróżne, powojenne drogi przywiodły naszych dziadków do gminy Cedynia. 
Oderwani od korzeni i przeniesieni w nowy, zupełnie obcy kulturowo świat, w oparciu o wiarę swoich przodków, 

dawne obyczaje świąteczne i elementy życia codziennego, budowali wspólnotę, którą teraz jesteśmy. 
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sołectwo Orzechów, 3. – sołectwo 
Czachów. Uczestnicy potyczek 
zmagali się w pięciu konkuren-
cjach: układanie przysłów, ubija-
nie piany z jajek, szukanie monet 
w misce ze zbożem, przybijanie 
gwoździ w pieniek na czas oraz 
dojenie krowy. Potyczki sołeckie 
dostarczyły wiele emocji i wrażeń.

Podczas dożynkowej uroczy-
stości wręczono również nagrody 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Cedyni zwycięzcom dru-
giej edycji konkursu „Kwiatami 
Cedynię Upiększamy”. 

Organizatorzy dożynek zapew-
nili gościom wiele atrakcji.

Na scenie plenerowej prezento-
wały się miejscowi artyści: „Kali-
mera” z Bielinka, dzieci i młodzież 
ze świetlicy osiedlowej w Cedyni 
pod kierownictwem Janusza Ru-
saka, zespoły: „Trio Akordeono-
we”, „Nastroje” z Morynia, „Re-
wir” z Chojny. 

Ciekawą propozycją były prze-
jażdżki „bonanzą” – specjalnym 
powozem z ciągnikiem zorgani-
zowanym przez pana Stanisława 
Pocieja. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się wystawa „Goliczan Por-
tret Własny”, przygotowana przez 
COKiS, na której prezentowane 
były archiwalne zdjęcia pozyska-
ne od mieszkańców Golic oraz ich 
potrety współczene. 

Swoje stoisko miało również 
cedyńskie Muzeum Regionalne, 
które prezentowało eksponaty 
etnograficzne związane z pracą 
w dawnycm gospodarstwie. Każ-
dy odwiedzający stoisko mógł 
otrzymać symboliczną cedyńską 
bitą monetę. 

Rolnicze świętowanie w Goli-
cach zakończyła zabawa taneczna.

Dożynki, zwane Świętem 
Plonów, to święto ludowe 
połączone z obrzędami 
dziękczynnymi za 
ukończone żniwa. Jest ono 
zwieńczeniem całorocznej 
pracy rolników, którzy 
dziękują Panu Bogu za 
zebrane plony i pomyślne 
zakończenie żniw. 

Gospodarzem tegorocznych 
polsko – niemieckich doży-

nek w gminie Cedynia było so-
łectwo Golice. Patronat honorowy 
nad cedyńskim Świętem Plonów 
objął starosta gryfiński Wojciech 
Konarski. Partnerem niemieckim 
było miasto Bad Freienwalde.

W niedzielne popołudnie 10 
września delegacje sołectw gmi-
ny Cedynia pojawiły się wraz ze 
zdobnymi wieńcami dożynko-
wymi przed kościołem pw. Św. 
Jakuba Apostoła, gdzie zosta-
ła odprawiona uroczysta Msza 

Dziękczynna koncelebrowana 
przez księdza dziekana Michała 
Kostrzewę oraz księdza seniora 
Aleksandra Jaszczura – honoro-
wego obywatela gminy Cedynia. 

Po mszy świętej poprowa-
dzony przez starostów dożynek 
korowód dożynkowy przeszedł 
w asyście Kapeli Mieszkowickiej 
na plac przy świetlicy wiejskiej 
w Golicach. Kroczyli w nim za-
proszeni goście: starosta gryfiński 
Wojciech Konarski wraz z mał-
żonką, wójt gminy Stare Czarno-
wo Marzena Grzywińska, sołtysi 
cedyńskich sołectw, przedstawi-
ciele Rady Miejskiej w Cedyni, 
mieszkańcy gminy i okolicznych 
miejscowości oraz gospodarze 
tegorocznego święta: burmistrz 
Cedyni Gabriela Kotowicz, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Ce-
dyni Krzysztof Nowak i dyrektor 
Cedyńskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu Andrzej Łazowski. 

Burmistrz Cedyni Gabriela 
Kotowicz otwierając uroczystość, 
serdecznie przywitała licznie 

przybyłych gości i mieszkańców 
oraz dziękowała rolnikom za 
ich ciężką pracę i zebrane plony. 
Dożynkowi Starostowie Ewelina 
Woźnicka i Krzysztof Świder-
ski przekazali chleb i sól na ręce 
Burmistrz Cedyni, która w towa-
rzystwie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej dzieliła się chlebem 
z uczestnikami dożynek, życząc, 
by dożynkowy bochen chleba stał 
się symbolem dostatku, szczęścia 
i pomyślności wszystkich miesz-
kańców gminy Cedynia. 

Wewnątrz świetlicy wiejskiej 
sołectwa prezentowały stoły przy-

gotowane na konkurs „Najład-
niejszy stół z kulinariami”, którego 
motywem przewodnim w tym 
roku był ziemniak. Do konkursu 
stanęły sołectwa: Czachów, Goli-
ce, Lubiechów Dolny, Lubiechów 
Górny, Osinów Dolny, Stary Ko-
strzynek i Żelichów. Wszyscy 
zgromadzeni na dożynkach go-
ście mieli możliwość degustacji 
wyśmienitych dań konkursowych, 
m.in. ziemniaczanej babki, kro-
kietów, sernika na bazie ziemnia-
ków, placków ziemniaczanych, 
kanapek z pastą ziemniaczaną, 
przeróżnych sałatek, klusek, plac-
ków i kotletów. Komisja konkur-
sowa oceniła przygotowane dania 
i wyłoniła zwycięzców, którym zo-
stali: Żelichów – 1. miejsce, Osi-
nów Dolny – 2. miejsce i Stary 
Kostrzynek – 3. miejsce. 

Najważniejszym elementem do-
żynkowym były jak zwykle wieńce 
– zgodnie z tradycją uwite z kło-
sów zbóż. Musiały być w nim tak-
że kwiaty, jagody, dorodne jabłka 
i kiście jarzębiny. Przybierano je 
jeszcze kolorowymi wstążkami. 
W konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy na podium 
stanęły: 1. sołectwo Bielinek, 2. 
sołectwo Stary Kostrzynek, 3. so-
łectwo Orzechów.

Wyróżnienie otrzymało sołec-
two Lubiechów Górny. 

Wieńce dożynkowe przygoto-
wały także: sołectwo Czachów, 
sołectwo Osinów Dolny, sołectwo 
Lubiechów Dolny, sołectwo Goli-
ce i Żelichów.

Przedstawiciele cedyńskich so-
łectw oraz stowarzyszeń wzięli 
udział w emocjonujących potycz-
kach sołeckich. Zwycięzcą została 
drużyna Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Cedyni, 2. miejsce zajęło 

Święto plonów 
w gminie Cedynia
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dyni – 50.000 zł. Powiat Gryfiński 
oraz Gmina Cedynia partycypują 
w kosztach po 50% wartości zada-
nia. O wykonanie tych prac wystę-
powali mieszkańcy na zebraniach 
oraz radny Marcin Paluch. Podjęto 
również uchwałę o stwierdzeniu 
przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów I Armii Wojska 
Polskiego w Cedyni w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Bohaterów 
I Armii Wojska Polskiego w Cedy-
ni co jest następstwem wprowa-
dzonej reformy oświatowej. 

 W dniu 6 września 2017 roku 
odbyło się XXVIII posiedzenie 
Rady Miejskiej podczas które-
go uchwalono bardzo ważny dla 
Gminy i mieszkańców dokument: 
Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Cedynia na lata 2017–2023. 
Jak wynika z uzasadnienia gene-
ralną koncepcją celu rewitalizacji 
jest poprawa jakości życia miesz-
kańców oraz przeciwdziałanie 
marginalizacji zdegradowanego 
społecznie, ekonomicznie i prze-
strzennie obszaru gminy. Działa-
nia mają stymulować społeczność 
do podejmowania działań zmie-
rzających do minimalizowania 
ubóstwa poprzez podejmowanie 
pracy, uporządkowanie miejsc 
zaniedbanych sprzyjających na-
warstwianiu się patologii oraz 
przestępczości. Działania na rzecz 
poprawy estetyki i bezpieczeń-

o wydanie pozytywnej opinii. Po 
rozpatrzeniu przez RIO wniosku 
przygotowano i przegłosowano 
pozytywnie projekt uchwały. Na-
leży podkreślić, że finanse gminy 
Cedynia są w dobrej kondycji, co 
potwierdzają niezależne oceny ty-
godnika samorządu terytorialnego 
Wspólnota. Pod względem uzy-
skiwanych dochodów własnych, 
nasza gmina awansowała na 49 
pozycję w Polsce spośród gmin 
wiejsko-miejskich z dochodem 
3663,92 zł na jednego mieszkańca. 
Jest to niewątpliwie zasługa pro-
wadzonej polityki w zakresie fi-
nansów publicznych przez Burmi-
strza, podległych Urzędników jak 
i Radnych obecnej kadencji. Radni 
wyrazili zgodę na zaciągnięcie kre-

W sierpniu rozstrzygnięto 
konkurs na najładniejszy 
ogródek przydomowy, 
balkon i posesję w gminie 
Cedynia. 

Do drugiej edycji konkursu 
o nagrodę Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej w Cedyni 
„Kwiatami Cedynię upiększa-
my” złożono 15 wniosków. Ko-
misja konkursowa oceniała zgło-
szone ogrody, balkony i posesje 
pod względem kreatywności, 
oryginalności, wykonania cieka-
wych aranżacji i kompozycji ro-
ślinności, walorów estetycznych 
i architektonicznych (wykorzy-
stanie architektury ogrodowej, 
elementów zdobniczych, zago-
spodarowanie strefy wypoczyn-
ku, elewacja i wygląd budynku 
itp.) oraz różnorodność roślinno-
ści i jej utrzymania. Do wygrania 
były nagrody finansowe. 

Rozstrzygnięcie konkursu „Kwiatami Cedynię upiększamy”

Komisji konkursowej prze-
wodniczył Andrzej Mazur – wi-
ceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Cedyni. Skład komisji: 
Sebastian Portkowski (kierownik 
Referatu Planowania, Infrastruk-
tury i Ochrony Środowiska); 
Arkadiusz Łysik (dyrektor Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej); Grażyna Mażol 
(koordynator Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych); Ewa Malesa 
(specjalista w Centrum Promo-
cji i Turystyki w Cedyni); Anna 
Puchalska (podinspektor w Refe-
racie Planowania, Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska).

Oceny dokonano w dwóch 
etapach: podczas wizji lokalnej, 
podczas której komisja mogła za-
poznać się bezpośrednio ze zgło-
szeniami w terenie, oraz podczas 
obrad podsumowujących po-
szczególne głosy członków ko-
misji. Wybór był bardzo trudny. 

W dniu 28 czerwca 
2017 roku Rada Miejska 
zatwierdziła przedłożone 
sprawozdanie finansowe 
z wykonania budżetu  
za 2016 rok na podstawie 
dokumentów źródłowych 
i przeprowadzonego 
bilansu. 

Następnie na tej podstawie 
udzielono absolutorium pani 

burmistrz z tytułu wykonania 
budżetu za 2016 rok. Wcześniej 
Komisja Rewizyjna pozytywnie 
oceniła gospodarkę finansami 
Gminy i wystąpiła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej z wnioskiem 

Wszystkie zgłoszone propozycje 
zachwyciły jurorów. 

Oto zwycięzcy konkursu w po-
szczególnych kategoriach:

kategoria „Ogródek”
1. Janina Borucińska z Cedyni 
2. Maria Durnakowska z Bielinka
3. Teresa Juszczyk ze Starego 
Kostrzynka

kategoria „Posesja”
1. Alina Zielińska z Czachowa
2. Grażyna i Zbigniew Bogdano-
wiczowie z Cedyni
3. Bogumiła Henkelman z Lubie-
chowa Dolnego

kategoria „Balkon”
1. Jadwiga Wisłocka z Cedyni 
2. Paulina Dawidowicz z Cedyni

Nagrody oraz pamiątkowe dy-
plomy dla zwycięzców i uczest-
ników Konkursu zostały wręczo-
ne podczas Dożynek Gminnych 
10 września 2017 r. w Golicach.

dytu w kwocie 440.000 zł na budo-
wę remizy strażackiej w Czacho-
wie oraz przebudowę budynków 
komunalnych. Ponadto przyznano 
dotację celową oraz udzielono po-
mocy rzeczowej dla Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na 
wykonanie spowolnienia ruchu 
w Cedyni, w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 124 na ulicy Czcibo-
ra, o co wnioskowali mieszkańcy. 
Wartość zadania wynosi 141.000 
zł Województwo Zachodniopo-
morskie partycypuje w kosztach 
zadania w wysokości 100.000 zł, 
a Gmina Cedynia w wysokości 
49.610 zł, w tym wartość pomocy 
rzeczowej w postaci opracowania 
dokumentacji technicznej wynosi 
8.610 zł, natomiast wartość po-
mocy finansowej to kwota 41.000 
zł. Przyznano pomoc finansową 
w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Gryfińskiego na realizację 
robót drogowych w ciągu nastę-
pujących dróg powiatowych: Nr 
1392Z Piasek – Łukowice w m. 
Lubiechów Górny (przebudowa 
chodnika o dł. ok. 500 mb); Nr 
1466Z – ul. T. Kościuszki w Ce-
dyni (budowa chodnika o pow. 
ok. 300 m2). Łączna szacunkowa 
wartość zamówienia obejmują-
cego realizację robót drogowych 
wynosi 200.000 zł w tym: – budo-
wa chodnika w Lubiechowie Gór-
nym – 150.000 zł, przebudowa 
chodnika ul. T. Kościuszki w Ce-

stwa, organizacji przestrzeni pu-
blicznych mają poprawiać jakość 
życia mieszkańców, zwiększać 
atrakcyjność miejsc do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
a przez to przyczyniać się do 
zwiększenia atrakcyjności tury-
stycznej naszej Gminy.

Ponadto podjęto inne uchwa-
ły o przeznaczeniu do sprzedaży 
w drodze przetargu nieruchomo-
ści gminnych oraz wyrażono zgo-
dę na oddanie w użytkowanie, na 
okres dłuższy niż 3 lata, w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomo-
ści komunalnych należących do 
zasobu Gminy Cedynia na rzecz 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych (remizy strażackie) na 
terenie Gminy, co pozwoli jed-
nostkom jako stowarzyszeniom 
ubiegać się o środki pomocowe na 
swoją działalność statutową. Rad-
ni po wniesionych poprawkach 
podjęli również uchwałę o bez-
przetargowym wydzierżawieniu 
gruntów gminnych w Bielinku 
na rzecz Szczecińskich Kopalni 
Surowców Mineralnych Spółka 
Akcyjna na cele badawcze i eks-
ploatacyjne. W wyniku podjętej 
uchwały, po podpisaniu umowy 
z dzierżawcą zwiększą się w spo-
sób znaczący wpływy z tego tytu-
łu do budżetu gminy.

Krzysztof Nowak 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Janina Borucińska z Cedyni

Alina Zielińska z Czachowa

Maria Durnakowska z Bielinka Bogumiła Henkelman z Lubiechowa Dolnego

Grażyna i Zbigniew Bogdanowiczowie 
z Cedyni

Praca Rady Miejskiej w Cedyni
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co ich interesowało. Malowanie 
twarzy, wata cukrowa, gotowa-
na kukurydza – to jedne z wielu 
atrakcji, jakie czekały na naj-
młodszych. Nie sposób było po-
minąć kolorowych stoisk z wyjąt-
kowymi zabawkami i wyrobami 
lokalnych przedsiębiorców. 

Dodatkowo, nie tylko dzieci, 
ale również starszych, dostęp-
ne było podwórko animacyjne, 
gdzie mogliśmy przypomnieć so-
bie czasy dzieciństwa, kiedy grało 

się w gumę, kapsle czy też klasy. 
Poczuliśmy się dziećmi w ten wy-
jątkowy dzień. Historia zatoczyła 
koło i nawiązywała do przesłania 
festiwalu – Cedynia na okrągło. 

Na festiwalowej scenie prezen-
towały się lokalne zespoły wokal-
ne, soliści i instrumentaliści. A na 
zakończenie aktorzy teatru „Gwi-
tajcie” zaprosili nas na muzyczną 
ucztę, podczas której można było 
wspólnie z nimi śpiewać znane 
polskie przeboje biesiadne. 

Scena przywołała nas energicz-
ną muzyką, stoiska swoją ofertą, 
a namioty swoimi przedsięwzię-
ciami. 

Mamy nadzieję, że przyszło-
roczny, 4. Festiwal Cedynia na 
okrągło zgromadzi jeszcze wię-
cej entuzjastów dobrej zabawy 
i święta dyni. 

    
Monika Martyka

sytet Nowa Amerika” podczas ce-
dyńskiego festiwalu odbywały się 
warsztaty, spotkania, debaty. Ce-
dynianie oraz nasi goście mogli 
wziąć udział w dyskusji o oddol-
nych inicjatywach Cedyni, spró-
bować „po swojemu” zaprojekto-
wać nasze miasto, a także zrobić 
swoja kukiełkę – autoportret. 

Szczeciński stylista Jacek Ka-
rolczyk poprowadził wspólnie 
z fryzjerami salonu MARYLIN 
z Osinowa Dolnego pokaz „Jak 

zrobić fryzurę pogranicza”. Wielu 
mieszkańców Cedyni skorzystało 
z zaproszenia mistrza do zmiany 
swojego wyglądu, a pokaz sztuki 
fryzjerskiej cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Najmłodsi uczestnicy festiwa-
lu również znaleźli na każdym 
kroku na cedyńskim rynku, coś, 

ce lub zimne napoje, stoisk so-
łectw z gminy Cedynia, u których 
można było degustować wszela-
kie potrawy z dyni i ziemniaka, 
kosztować słodkich wypieków 
lub zakupić przetwory. Festiwal 
Cedynia na okrągło był okazją do 
kupna wyrobów lokalnych pro-
ducentów, takich jak miody czy 
właśnie przetwory z dyni i innych 
sezonowych darów natury.

Fani dań rybnych również nie 
zostali pominięci – na stoisku 

Niezależnego Cedyńskiego To-
warzystwa Wędkarskiego „Mię-
tus” można było za darmo skosz-
tować rewelacyjnej zupy rybnej 
przyrządzonej według własnego 
tajnego przepisu. Festiwalowi 
towarzyszył również pokaz ku-
linarny połączony z degustacją, 
którego motywem przewodnim 

Trzecia edycja festiwalu 
„Cedynia na okrągło”, 
który w tym roku odbył się 
30 września, cieszyła się 
ogromną popularnością 
zarówno wśród 
mieszkańców Cedyni, 
jak i licznie przybyłych 
w tym dniu do naszego 
miasta turystów z całego 
województwa. 

Tegoroczne wydarzenie miało 
wymiar międzynarodowy – 

organizowany był przy współpra-
cy z miastem Bad Freienwalde, 
stąd też dość liczna grupa naszych 
sąsiadów zza Odry uczestniczą-
cych w cedyńskim święcie. 

Święto dyni obchodzone w na-
szym mieście stało się już trady-
cją. Od 2015 roku na cedyński 
rynku gromadzą się lokalni wy-
twórcy produktów regionalnych, 
rękodzieła, przetworów i rzemio-
sła artystycznego. W tym roku 
festiwal „Cedynia na okrągło” 
gościł aż 58 stoisk z wystawcami, 
którzy prezentowali się w różne-
go rodzaju branżach. Na cedyń-
skim placu Wolności zebrały się 
podmioty z całego regionu, aby 
promować swoją działalności, za-
prezentować swoje umiejętności. 
Każdy odnalazł tu coś dla siebie. 
Począwszy od stoisk gastronomii 
oferujących ciepłe posiłki i gorą-

były dania jarskie na bazie dyni 
i ziemniaka. Partnerem show 
była hotel i restauracja PIAST 
w Cedyni, a pyszną zupę dyniową 
oraz placki z dyni i batatów przy-
rządzał dla uczestników festiwalu 
mistrz kuchni, cedynianin Paweł 
Sojka.

Miłośnicy rękodzieła byli za-
chwyceni gamą warsztatów – wy-
stawcy prezentowali wyroby z wi-
kliny, żywicy czy też słomy. Można 
było zakupić biżuterię z różnych 

materiałów lub dowiedzieć się 
o tajnikach radosnego szycia i wy-
robów z tkanin. W samym sercu 
cedyńskiego rynku grupa Pawła 
Sasima ze Szczecina prowadzi-
ła energetyczne warsztaty gry na 
afrykańskich bębnach djembe.

W okrągłym namiocie „Ogród 
Nomadyczny – latający Uniwer-

3. Polsko-Niemiecki Festiwal 
„Cedynia Na Okrągło”
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Sięgamy po środki zewnętrzne
Planowane projekty

W dniu 13.07.2017 r. do Biura 
Lokalnej Grupy Działania 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Roz-
woju Obszarów Wiejskich złożony 
został wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. „Poprawa infrastruk-
tury Ośrodka Rekreacyjno-Spor-
towego w Cedyni, etap I – Budo-
wa wiaty przebieralni i zaplecza 
socjalnego dla ratownika oraz re-

Dzieci w podróż! 

Grupa nieformalna pod 
patronatem Niezależne-

go Cedyńskiego Towarzystwa 
Wędkarskiego „Miętus” otrzy-
mała grant w wysokości 5.000 
zł, dzięki czemu 9 września zor-
ganizowała wycieczkę dla dzieci 
i młodzieży z gminy Cedynia do 
Papugarni i kina w Szczecinie. 
Wydarzenie zostało zorganizo-
wane w ramach projektu gran-
towego „Mikrodotacje, Lokalne 
Przedsięwzięcia – Małe Inicjaty-
wy Lokalne Edycja 2” Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014–2020.

W czasie tegorocznych wa-
kacji w gminie Cedynia 

realizowane były 4 projekty w ra-
mach „Programu SPOŁECZNIK- 
zachodniopomorskiego systemu 
wspierania inicjatyw oddolnych” 
realizowanego przez Koszalińską 
Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A. na mocy umowy podpisa-
nej z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomor-
skiego.

Bo murale są super – 
Garfield dla dzieci

Do dofinansowania w ramach 
„Społecznika” zakwalifikował się 
wniosek „Bo murale są super – 
Garfield dla dzieci” złożony przez 
grupę nieformalną kibiców Gra-

natowo- Bordowej Cedyni nad 
którym opiekę objął Uczniowski 
Klub Sportowy Czcibor Cedynia. 
Celem projektu było pokazanie, 
że dobrą zabawę można połączyć 
z dbaniem o estetykę miejsca, 
w którym spędza się czas. Celem 
projektu było również wyciągnię-
cie dzieci i młodzieży z domu i na-
kłonienie ich do aktywności na 
świeżym powietrzu, aby pokazać 
alternatywne sposoby spędzania 

czasu wolnego W ramach projektu 
została odnowiona i pomalowana 
elewacja jednego z garaży. Grupa 

Granatowo Bordowej Cedyni gro-
madziła się po pracy na placu za-
baw i odnawiała zaniedbaną ele-
wację budynku. Zamierzony cel 
został w pełni zrealizowany W tej 
chwili, społeczność osiedla i go-
ście nie widzą szarej ściany, tylko 
kolorową, odnowioną elewację, 
wyremontowaną przestrzeń. 

Wycieczka „Śladami 
naszej historii”

Dofinansowanie w kwocie 3000 
zł otrzymała także grupa niefor-
malna pod patronatem Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Lu-
biechowa Dolnego na projekt pt. 
„Śladami naszej historii”.

Celem projektu było pozna-
nie przez mieszkańców Lubie-

chowa Dolnego historii wła-
snego regionu. Jego uczestnicy 
udali się na wycieczkę, podczas 
której zwiedzili w Cedyni Mu-
zeum Regionalne, grodzisko, 
klasztor cysterek, kościół p.w. 
Narodzenia NMP, wieżę wido-
kową, kirkut oraz piwnice do 
przechowywania wina. Podczas 
zwiedzania uczestnicy usłysze-
li o historii tych miejsc, a także 
ich przeznaczeniu. W Osinowie 

wspięli się na Górę Czcibora, 
a potem zatrzymali się w naj-
dalej na zachód wysuniętej czę-

ści Polski. Następnie w Starych 
Łysogórkach zwiedzili Muzeum 
I Armii Wojska Polskiego oraz 
cmentarz żołnierzy poległych 
w 1945 r. W Gozdowicach zapo-
znali się z ekspozycją znajdującą 
się w Muzeum Pamiątek Wojsk 
Inżynieryjnych w Gozdowicach, 
wzięli także w ciekawej muzeal-
nej lekcji historii. 

Ostatnim miejscem, do które-
go się udali była „Kraina polo-
dowcowa nad Odrą”, czyli spacer 
po geoparku z prehistorycznymi 
zwierzętami w Moryniu. 

Razem wieś upiększamy 
i atrakcje zapewniamy

Projekt „Razem wieś upiększamy 
i atrakcje zapewniamy” został 
zorganizowany w ramach progra-
mu SPOŁECZNIK przez miesz-
kańców Łukowic 26 sierpnia. 
W sercu sołectwa, pomalowano 
drewniane doniczki, posadzono 
w nich wrzosy i lawendę.

Podczas wydarzenia odbył się 
drużynowy turniej piłki nożnej, 
w którym 4 drużyny walczyły 
o pamiątkowe medale SPOŁECZ-
NIK ŁUKOWICE 2017. Zwycięz-
cą została drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cedyni. 

Dużą atrakcją dla miesz-
kańców Łukowic i wszystkich 
obecnych okazała się grupa mi-
łośników paralotniarstwa „Mo-
toparalotnie nad Odrą”, która 
wsparła akcję swoją obecnością. 
W ramach festynu zorganizowa-
no również zbiórkę artykułów 
szkolnych dla Domu Dziecka 
w Chojnie. Podczas całej imprezy 
dostępne były sprzęty zakupione 
w ramach programu Społecznik 
typu piłki, skakanki, gumy do 
skakania, badminton, jak rów-
nież inne ufundowane przez 
DECATHLON Szczecin Ustowo, 

które po zakończeniu impre-
zy trafiły do świetlicy wiejskiej 
w Łukowicach.

Od początku imprezy dzieci 
były objęte opieką animatorów. 
Kolorowe panie animowały dzie-
ci na wszystkie możliwe sposoby 
– były plansze edukacyjne, zaba-
wy z chustą animacyjną, mumie, 
kręcenie hula hop, tory prze-
szkód, malowanie buziek, bańki 
mydlane, modelinowe balony 
i wiele, wiele innych.

W ostatniej godzinie zabawy 
nastąpił wyrzut kolorów, czyli za-
bawa „splash of colors”. Powstała 
kolorowa burza, a efektem tego 
były kolorowe włosy, ubrania 

i ciała uczestników. W trakcie im-
prezy było mnóstwo konkursów 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
w których każdy uczestnik otrzy-
mał drobny prezent. 

To wydarzenie pokazało, że 
Łukowice potrafią zmobilizo-
wać się do wspólnego działania 
i przyjęcia gości spoza sołectwa.

Teatr na TAK –  
dla wszystkich

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Lubiechowa Dolnego otrzy-
mało również dofinansowanie 

w kwocie 3000 zł na realizację 
projektu pt. „Teatr na TAK – dla 
wszystkich”.

W ramach projektu w dniu 
19.09.2017 r. odbył się wyjazd do 
Teatru Polskiego w Szczecinie na 
spektakl pt. „Kobieta, która ugo-
towała męża” Na uczestników 
wycieczki czekała jeszcze jedna 
niespodzianka, spotkanie z ak-
torami oraz możliwość wykona-
nia wspólnej fotografii na scenie 
teatru. Udana wycieczka spra-
wiła, że już w drodze powrotnej 
uczestnicy zadeklarowali wyjazd 
do tego teatru na komedię „Ko-
gut w rosole”, która będzie grana 
w grudniu bieżącego roku.

mont ogrodzenia” w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. W wyniku oceny 
ww. wniosku pod kątem zgodno-
ści z LSR zakwalifikował się on 
do dofinansowania. Całkowita 
wartość projektu to 105.602,36 zł, 
a wysokość wnioskowanego dofi-

nansowania to 67.194 zł. Termin 
realizacji, zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie, to grudzień 
2018 r. 

W związku z ogłoszonym nabo-
rem wniosków o dofinansowanie 
w ramach działania 4.3 Ochrona 
różnorodności biologicznej, Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodnio-
pomorskigo na lata 2014-2020, 
Gmina Cedynia planuje złożyć 

wniosek pn. „Budowa Europej-
skiego Centrum Obserwacji Pta-
ków i Nietoperzy w miejscowości 
Siekierki, gmina Cedynia”. Niniej-
szy projekt jest pierwszym etapem 
budowy Europejskiego Centrum 
Obserwacji Ptaków i Nietoperzy 
w miejscowości Siekierki. Etap ten 
będzie polegał na budowie oraz 
wyposażeniu obiektu wolnosto-
jącego, parterowego, przeznaczo-
nego dla 50 osób użytkowników 
i 1 osoby obsługi. Przedmiotowa 
inwestycja ma pełnić rolę ośrodka 

popularyzacji ochrony przyrody 
dla całego regionu, ma być miej-
scem kursów, konferencji i semi-
nariów, celem wycieczek szkol-
nych, a jednocześnie ma pełnić 
rolę kulturotwórczą dla ludności 
miejscowości Siekierki. Kolejnym 
etapem ma być wybudowanie 
obiektu o funkcji hotelowej w naj-
niższym standardzie schroniska 
młodzieżowego. Ta część zostanie 
wybudowana w ramach odrębnej 
procedury. 
(mgp)
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Odpowiedzialność za region
Kiedy na początku lat 90. 
XX wieku zostały otwarte 
granice, szczególnie 
tutaj, nieopodal Cedyni, 
mieszkańcy doświadczyli 
ogromnych zmian. 
Otwarcie przejścia 
granicznego w Osinowie 
Dolnym oznaczało 
powiew zachodu. Handel 
przygraniczny stworzył 
ogromną szansę na 
rozwój. 

Jednak zarazem coś zanikło. 
Z pewnością tzw. „przeciąg” 

spowodował, że mieszkańcy tego 
regionu nie czuli się już tak błogo, 
jak było to wcześniej. Na głów-
niej ulicy dzieci już nie biegały 
bezpiecznie, grając w piłkę noż-
ną, a setki aut pędziły w jedną 
i drugą stronę. Czy w takiej sy-
tuacji jest szansa na zbudowanie 
społeczności odpowiedzialnej za 
region? Takie otwarcie powoduje, 
że wielu wybiera – z perspektywy 
cedyńskiej – mieszkanie w du-
żych miastach nieopodal: w Ber-
linie czy w Szczecinie. Inni znów 
emigrują do odległych stolic eu-
ropejskich, takich jak Londyn czy 
Oslo. Jak więc możemy stworzyć 
tutaj małą ojczyznę? 

Trzeba cofnąć się do doświad-
czeń podstawowych. Budować 

wspólnotę doświadczeń poprzez 
smaki, przypominanie sobie dzie-
ciństwa, magii zabaw i szaleństw 
podwórkowych, ponowne pozna-
wanie poszczególnych fragmen-
tów przestrzeni, tego zaczarowane-
go świata, który potem odczarował 
hałas i tłok. Poznawanie sąsiadów 
może być jak nawiązywanie przy-
jaźni w czasach dzieciństwa. 

Jako człowiek, który przybył do 
waszej przestrzeni z zewnątrz, też 
muszę wszystko poznać na nowo. 
Własną, małą ojczyznę poznaje 
się na kolanach – czerpiąc ze źró-
dła. Staram się zrozumieć specy-
fikę i różnorodność tego miejsca. 
Przecież w każdej wsi mamy in-
nych ludzi, którzy również kształ-
tują swoją tożsamość. 

Postanowiłem w tym roku, w ra-
mach 70-lecia cedyńskiego szkol-

Tegoroczne lato 
owocowało w naszej 
gminie zarówno wieloma 
spotkaniami, warsztatami 
tematycznymi, jak 
i możliwościami promocji 
gminy wśród szerokiego 
grona odbiorców. 

Nastawiliśmy się na współpra-
cę polsko – niemiecką, co 

owocowało kilkukrotnymi wyjaz-
dami do zachodnich sąsiadów na 
imprezy, między innymi dożynki 
w miejscowościach Lunow i Al-
tranft oraz do Bad Freienwalde na 
święto miasta, w którym otworzo-
ne zostało „Polskie Podwórko” – 

nictwa, zaprosić do nas jak najwię-
cej absolwentów szkół cedyńskich. 
Nie było może oszałamiającej 
liczby uczestników spotkania, ale 
ważne było, że kontynuujemy coś 
ważnego. Drugą istotną tradycją 
dla naszego regionu są dożyn-
ki. Podczas obchodów dożynek 
miałem okazję wykonać kilka 
portretów mieszkańców Golic. 
To wieś przez wielu zapomniana, 
ale wierzę, że wprowadzenie tam 
dobrej energii i budowanie atmos-
fery przyniesie efekty. Wystawa 
miała za zadanie przypomnieć 
o historii tej wsi. Przywołaliśmy 
mnóstwo wspomnień. Wielu już 
nieobecnych mieszkańców Golic 
można było obejrzeć na fotogra-
fiach archiwalnych. Cieszę się, że 
podczas oglądania wystawy było 
tyle emocji. Druga wystawa, jaką 

miejsce na rogu ulic Karla-Marx 
i Fischer – gdzie mieliśmy moż-
liwość promocji gminy. Wspólne 
działania z partnerami z Niemiec 
czyniliśmy również na terenie na-
szej gminy, na Dożynkach Gmin-
nych w Golicach, 10 września oraz 
na 3. Festiwalu Cedynia na Okrą-
gło, który odbył się 30 września na 
placu Wolności w Cedyni w oto-
czeniu pięknej pogody i tłumów 
gości. 

Promocja gminy sięgała co-
raz dalej, o czym świadczy wi-
zyta przedstawicieli Cedyńskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu na 
Targach Ekonomii Społecznej 16 
września, na Jasnych Błoniach 
w Szczecinie. Wśród ponad 30 sto-
isk, gdzie reklamowały się stowa-

rzyszenia z naszego województwa, 
byliśmy my – promujący gminę, 
pod banerem Stowarzyszenia na 

zaproponowałem mieszkańcom 
gminy Cedynia, nosiła tytuł „My 
z ulicy Kościuszki”. To wyjątkowa 
ulica, ciągle jeszcze dla mnie nie-
odkryta. Powoli poznaję ludzi tam 
mieszkających, i – co dla mnie bar-
dzo istotne – otwartych na moją 
prośbę o zgodę na ich sportreto-
wanie. Zawsze podczas wykony-
wania portretu tworzy się pewna 
nić porozumienia – portret wszak 
to praca zbiorowa. Sportretowany 
i portretujący to wspólne dzie-
ło. Cieszę się, że wystawa została 
otwarta podczas trzeciego polsko-
niemieckiego festiwalu Cedynia 
na okrągło, na rynku zwanym pla-
cem Wolności. Wierzę, że którego 
dnia dane mi będzie stać się cedy-
nianinem par excellence. Przecież 
(pamiętajmy o tym!) wszyscy kie-
dyś przybyliśmy z daleka. Oswaja-

nie tego miejsca to nasz wspólny 
obowiązek. 

Dlatego będziemy tworzyć 
wspólnotę, tworząc w świetlicy 
osiedlowej program pod hasłem 
„Kuźnia Talentów”. Ukrywa się 
wśród nich również talent patrio-
tyzmu lokalnego. Wierzę, że uda 
nam się zebrać relacje najstarszych 
mieszkańców gminy Cedynia. Ta 
zima to dobry czas, byśmy razem 
popracowali nad depozytem dla 
przyszłych pokoleń. Musi powstać 
opowieść o pionierskich latach 
gminy Cedynia, o dzieciństwie 
tego miejsca. To nasz obowiązek. 
Dopóki jesteśmy tutaj razem – 
w jednej czasoprzestrzeni. 

Andrzej Łazowski 
dyrektor Cedyńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu

Bezgraniczna Cedynia rzecz Lubiechowa Dolnego. Wie-
lu zwiedzających pytało między 
innymi o działania prowadzone 
na terenie gminy czy o walory tu-
rystyczne. Spotkania te były zaląż-
kiem nowej współpracy z innymi 
gminami w okręgu. 

Gmina Cedynia jest gminą 
prężnie działającą, promowaną 
przez pracowników instytucji na 
różnych szczeblach w różnych 
miejscach. Mamy nadzieję na po-
szerzanie kręgów partnerskich 
i wdrażanie w życie wielu nowych 
planów mających na celu poprawę 
sytuacji kultury i promocji naszej 
lokalnej społeczności i historycz-
nej Cedyni. Jak wiadomo, żyjemy 
w wartościowym pod względem 
historycznym miasteczku, o czym 
warto wspominać na każdym kro-
ku i walczyć o to, żeby Cedynia 
była ważnym miejscem zarówno 
w województwie, a nawet w kraju, 
jak i za granicą. 

Jesteśmy dobrej myśli, że 
w przyszłości Cedynia stanie się 
metropolią otwartą na turystów 
i nowych przedsiębiorców. 

mm
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Powstawanie szkół na 
ziemiach odzyskanych 
było procesem związanym 
zarówno z polityką 
państwa prowadzoną 
w kontekście akcji 
osiedleńczej, ale również 
ze świadomością 
przynależności narodowej 
i kulturą etniczną 
osiedlonych osób. 

Pierwsze lata po II wojnie świa-
towej dla całego Pomorza Za-

chodniego były okresem wielkich 
przemian, które dokonywały się 
w specyficznych warunkach. Bra-
kowało na tych ziemiach ludności 
polskiej jako elementu twórczego 
społeczeństwa. Przed władzami 
polskimi stanęło bardzo waż-
ne zadanie możliwie szybkiego 
zasiedlenia i zagospodarowania 
ziem zachodnich. Równolegle 
z zasiedleniem tych obszarów 
trzeba było uruchomić podstawy 
gospodarcze nowego osadnictwa, 
tworzyć administrację, instytucje 
dla potrzeb nowo powstających 
skupisk ludności. Wraz z podjętą 
akcją osiedleńczą, zaczęto orga-
nizować i rozwijać działalność 
oświatową. Tam, gdzie pojawiała 
się liczna grupa osiedleńców, two-
rzone były szkoły.

Od roku szkolnego 1948/49 do 
1965/66 szkoła podstawowa była 
szkołą 7-letnią.

Przedłużenie nauki w szkole 
podstawowej do lat 8 nastąpiło 
w myśl Ustawy z dnia 15 lipca 
1961 r. o rozwoju systemu oświaty 
i wychowania. Ostatni absolwen-
ci 8-letniej szkoły podstawowej 
(z rocznika 1985) opuścili jej mury 
w roku szkolnym 1999/2000. Rok 
ten jest jednocześnie pierwszym 
rokiem wprowadzania w życie 
6-letniej szkoły podstawowej 
i 3-letniego gimnazjum.

Od 1 września 2017 r. na skutek 
kolejnej reformy oświaty przestają 
istnieć gimnazja, a szkoły podsta-
wowe znów stają się 8-klasowe.

Pierwsze szkoły na terenie 
obecnej gminy Cedynia – w Pia-
sku, Żelichowie i Czachowie po-
wstały już w 1946 roku.

W Czachowie nauka trwa-
ła tylko do 1953 roku. Do szkoły 
uczęszczały dzieci z Czachowa, 
Łukowic, Orzechowa i Lubie-
chowa Górnego. Po jej zlikwido-
waniu uczniowie dojeżdżali do 
Szkoły w Lubiechowie Dolnym, 
a od 2000 roku w Piasku (klasy 
0–VI) i gimnazjum w Cedyni.

W marcu 1946 roku około 
10–12 uczniów rozpoczęło naukę 
w szkole w Żelichowie. Miała 
ona dwie siedziby – jedna izba 
lekcyjna znajdowała się w budyn-
ku, w którym jeszcze do niedaw-
na mieścił się sklep spożywczy, 
druga w prywatnym domu.

Dopiero w 1958 roku przenie-
siono szkołę do jednego budyn-
ku. Była to szkoła czteroklasowa, 
w której nauka przebiegała w sys-
temie oddziałów łączonych – kl. 
I–II i kl. III–IV.

Pierwszą kierowniczką szko-
ły i jednocześnie jej nauczyciel-
ką była pani Genowefa Dudek 
(Stafiej), drugą Stefania Demko. 
W Szkole Powszechnej w Żeli-
chowie uczyli również: nauczyciel 
Kwiatkowski, Józefa Świniarska, 
Alicja Krauze, Anna Dziedzic 
(Pięknik) oraz Stanisława Sadow-
ska (Zielenkiewicz).

Do szkoły w Żelichowie do po-
łowy lat 60. uczęszczały również 
dzieci z Golic.

Szkoła w Żelichowie przestała 
istnieć w 1976 r., kiedy to została 
przeniesiona do Klępicza.

Jesienią 1946 r. do Piasku przy-
była młoda nauczycielka z Po-
znania, która na polecenie władz 
rozpoczęła uczyć miejscowe dzieci 

w nieistniejącym już dziś budyn-
ku. Ze względu na bardzo trudne 
warunki nauka w tej szkole trwała 
tylko trzy miesiące. Dopiero w 1947 
roku mieszkańcy wyremontowali 

budynek naprzeciwko kościoła, 
gdzie aż do 1963 r. miała siedzi-
bę Publiczna Szkoła Powszechna 
w Piasku. Była to szkoła najpierw 
cztero, później siedmioklasowa, 
do której uczęszczały również 
dzieci z Wrzosu i Radunia.

Na początku w szkole uczyła 
tylko jedna nauczycielka, która 
jednocześnie prowadziła zajęcia 
w 2 klasach. Była to pani Sambor-
ska z Krajnika Górnego. Później-
sze nauczycielki to pani Głowac-
ka z Radunia, A. Nogal, Stefania 
Ciosek z Krzymowa. Do 1968 r. 
kierownikiem szkoły był Stani-
sław Turkos, który razem z ów-
czesnymi władzami zainicjował 
budowę nowego budynku szkol-
nego. Dzięki jego staraniom we 
współpracy z Gromadzką Radą 
Narodową w Krajniku Górnym, 
dowódcą strażnicy WOP w Piasku 
oraz pracy mieszkańców we wrze-
śniu 1964 roku nauka rozpoczęła 
się w nowym budynku, w którym 
do dzisiejszego dnia siedzibę ma 
Szkoła Podstawowa w Piasku.

Późniejszymi dyrektorami Szko-
ły w Piasku byli: Ryszard Nowicki 

(1968–1971), Stanisław Bartkowski 
(1972-1974), Bronisława Świtkow-
ska (1974-1975), Krzysztof Świt-
kowski (1975-1977), Anna Dybka 
(1977-1978), Danuta Pietrusiak 
(1978-1999), Urszula Migdalska 
(1999-2001), Jacek Dybczak (2001-
2002) oraz Grażyna Fedorowicz, 
która pełni tę funkcję do dzisiej-
szego dnia.

Od września 1973 r. do szkoły 
w Piasku zaczęły uczęszczać dzie-
ci ze zlikwidowanej szkoły w Bie-
linku.

Po powstaniu w 1976 r. Zbior-
czej Szkoły Gminnej w Cedyni, 

której podlegały wszystkie wów-
czas istniejące szkoły (SP w Lu-
biechowie Dolnym, SP w Starej 
Rudnicy i SP w Piasku), piaskowa 

placówka staje się najpierw szko-
łą cztero, a później trzyklasową. 
Dzieci klas IV–VIII dojeżdżają 
do szkoły w Lubiechowie Dol-
nym. Dopiero w 1986 r. Szkoła 
Podstawowa w Piasku staje się 
znów szkołą ośmioklasową.

Od 1978 r. przy szkole działa 
oddział przedszkolny 6-latków.

W 2000 r. zostaje zlikwidowana 
Szkoła Podstawowa w Lubiecho-
wie Dolnym i w związku z tym do 
szkoły w Piasku zaczynają uczęsz-
czać uczniowie z Lubiechowa 
Górnego, Czachowa i Łukowic. 
Jednocześnie w tym samym roku 
powstaje Gimnazjum w Cedyni, 
a Szkoła Podstawowa w Piasku 
staje się szkołą sześcioklasową.

W 2010 r. Szkoła Podstawowa 
w Piasku usytuowana na terenie 
Parku Krajobrazowego Doliny 
Dolnej Odry i Krajobrazowego 
Parku Cedyńskiego otrzymuje 
imię „Leśników Polskich”, sztan-
dar i hymn.

Największy napływ ludności 
do miejscowości obecnej gminy 
Cedynia nastąpił po roku 1946, 
dlatego wraz ze zwiększającą się 
liczbą dzieci i młodzieży w roku 
1947 powstają kolejne szkoły: 
w Cedyni, Lubiechowie Dolnym 
i Starej Rudnicy.

Po raz pierwszy zajęcia w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Cedyni rozpoczęły się 5 wrze-
śnia 1947 r. w budynku przy ul. 
Chopina 3. Społeczeństwo za-
wdzięcza to ówczesnemu burmi-
strzowi J. Więckowskiemu. Pierw-
szym nauczycielem był Zbigniew 
Pilatti, który przybył do Cedyni 
z Chojny.

Do szkoły w Cedyni uczęszcza-
li wówczas uczniowie z Lubiecho-
wa Dolnego, Lubiechowa Gór-
nego, Starej Rudnicy, Siekierek, 
Osinowa Dolnego, Radostowa 
i Markocina.

Szkoła przechodziła wiele zmian 
organizacyjnych: od szkoły czte-
roklasowej (lata 1947–1949), przez 
sześcioklasową (1950–1952), sied-
mioklasową (1952–1968), ośmio-
klasową (1968–1999), do znów 
sześcioklasowej (2000–2017). Od 
września 2017 r. na skutek kolej-
nej zmiany organizacyjnej szkoła 
podstawowa stała się znów szkołą 
ośmioklasową.

Bardzo ważnym wydarzeniem 
w historii szkoły Podstawowej 
w Cedyni było nadanie jej imie-
nia Bohaterów I Armii Wojska 
Polskiego. Odsłonięcia tablicy pa-

miątkowej dokonał 24 kwietnia 
1960 r. gen. Popławski w towa-
rzystwie przedstawicieli władz 
lokalnych i wojewódzkich oraz 
gości z Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej i przedstawicieli 
Armii Czerwonej.

Szkoły Lata działalności*
Szkoła Podstawowa w Bielinku 1951 – 1973
Szkoła Podstawowa w Cedyni 1947 – do dnia dzisiejszego
Szkoła Podstawowa w Czachowie 1946 – 1953
Szkoła Podstawowa w Golicach 1964 (?) – 1972
Szkoła Podstawowa  
w Lubiechowie Dolnym 1953 – 2000

Szkoła Podstawowa  
w Osinowie Dolnym 1953 – 1973

Szkoła Podstawowa w Piasku 1946 – do dnia dzisiejszego
Szkoła Podstawowa w Siekierkach 1967 – 1977
Szkoła Podstawowa  
w Starej Rudnicy 1948 – 2000

Szkoła Podstawowa w Żelichowie 1946 – 1976
Gimnazjum w Cedyni 1999 – 2017
Zasadnicza Szkoła Rolnicza 1973 – 1980
Technikum Rolnicze 1978 – 1981
Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych 2003 – 2006 i 2011 – 2013

* Nie zawsze możliwe jest obecnie ustalenie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończe-
nia diałalności niektórych szkół. Prezentowane daty ustalone zostały na podstawie za-
chowanych dokumentów szkolnych, ale przede wszystkim na podstawie wspomnień 
byłych uczniów i nauczycieli.

Szkoły istniejące na terenie obecnej gminy Cedynia od 1946 r.

Szkoła Podstawowa w Piasku – 1964 r.

Szkoła Podstawowa w Piasku – lata 70. XX w.

nieistniejący już budynek szkolny przy ul. Chopina
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Niemal każdy rok nowy rok 
szkolny rozpoczynał się wieloma 
istotnymi zmianami: przybywała 
w szkole nauczycieli, gabinetów 
lekcyjnych i uczniów (na przy-
kład w roku szkolnym 1952/1953 
do szkoły uczęszczało 76 uczniów, 

a w roku 1959/1960 było już ich 
217). Praca nie była łatwa. Zły stan 
techniczny budynku, brak klas 
lekcyjnych i sali gimnastycznej, 
przestarzały sprzęt oraz niewłaści-
we sanitariaty nie stwarzała odpo-
wiednich warunków do realizacji 
zadań dydaktyczno – wychowaw-
czych. Coraz częściej w rozmo-
wach władz oświatowych i gmin-
nych podkreślano konieczność 
budowy nowoczesnej szkoły.

Kilkuletnie starania władz 
oświatowych i politycznych za-
owocowały powołaniem w roku 
szkolnym 1983/1984 Społecznego 
Komitetu Budowy Szkoły, do któ-
rego należeli: Władysław Stafiej, 
Krystyna Kęsik, Zbigniew Czuto, 
Kazimierz Graczyk i Jan Ogonek.

16 kwietnia 1985 r. nastąpiło uro-
czyste wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod budowę nowej szko-
ły. Dzięki ofiarności mieszkańców 

oraz pomocy żołnierzy 12  Dywi-
zji Zmechanizowanej i żołnierzy 
Północnej Grupy Wojsk Armii 
Radzieckiej budowa kompleksu 
szkolnego trwałą zaledwie 3 lata. 
Naukę w nowej szkole rozpoczęto 
1 września 1989 r., kiedy to właśnie 

w cedyńskiej szkole odbyła się cen-
tralna inauguracja roku szkolnego.

Dyrektorzy szkoły Podstawo-
wej w Cedyni:

Pillati (1947–1948), Nowak 
(1948–1950), Zwierzyński (1950–
1953), Władysław Jamróz (1953–
1954), Wacław Stojek (1954–1955), 
Bolesław Serwa (1958–1959), ta-
deusz Ross (1959–1960), Irena 
Jaśkiewicz (1960–1961), Bogdan 
Ćwirko (1961–1968), Emilia Kar-
piak (1969–1989), Maria Cha-
cińska (1989–1990), Mieczysław 
Chełstowski (1990–1994), Helena 
Hołuń (1992–1993), Janusz Rusak 
(1994–1999), Jolanta Szymańska 
(1999–2005), Alicja Kordylasiń-
ska (2005–2011), Marian Dukarski 
(2011–maj 2016), Magdlaena Fi-
lińska (maj 2016–wrzesień 2016), 
Joanna Patrzykowska (rok szkolny 
2016/2017) Monika Nawrot (od 
września 2017 r.).

Ważne wydarzenia

1959/1960 – nadanie szkole imie-
nia Bohaterów I Armii Wojska 
Polskiego
1962/1963 – oddanie do użytku 
boiska szkolnego wybudowanego 
z pomocą Komitetu rodziciel-
skiego
1971/1972 – dyrektor szkoły Emi-
lia Karpiak zostaje matką chrzest-
ną statku PŻM „Cedynia”
1983/1984 – powołanie Społecz-
nego Komitetu Budowy Szkoły
1984/1985 – wmurowanie aktu 
erekcyjnego pod budowę nowej 
szkoły
1988/1989 – ogólnopolska inau-
guracja roku szkolnego w Cedyni 
w nowej szkole
2001/2002 – oddanie do użytku 
zespołu boisk
2008/2009 – oddanie do użyt-
ku kompleksu boisk sportowych 
„Orlik”.

Szkoła w Lubiechowie Dol-
nym do 1957 r. była szkołą czte-
roklasową. Do 1962 r. miała swoją 
siedzibę w obecnym domu pana 
Stanisława Wolskiego. 

Pierwsi nauczyciele to Szmie-
liński, Wanda Pańka, Jan Patyna, 
Władysław Jamróz, Władysław 

Trybalski. W 1958 r. w szkole roz-
poczynają pracę pani Zofia Puch 
(obecnie Jasnos) i Józefa Śmiałek 
(obecnie Łyszczek). Obie panie 
pracowały w lubiechowskiej szko-
le aż do swojej emerytury.

W 1962 r. zostaje wybudowany 
nowy budynek szkolny. Do szko-
ły uczęszczają już także ucznio-
wie z Lubiechowa Górnego, Cza-
chowa, Łukowic.

24 czerwca 1966 r. szkoła otrzy-
muje imię Czcibora.

Kierownikami/dyrektorami 
Szkoły Podstawowej w Lubie-

chowie Dolnym byli: Władysław 
Jamróz (1957–1958), Władysław 
Trybalski (1958–1962), Bohdan 
Korzeniowski (1962–1971), Zbi-
gniew Czuto (1971–1974), Franci-
szek Polny (1974–1979), Elżbieta 
Polny (1979–1983), Józefa Łyszczek 

(1983–1988), Jolanta Szymańska 
(1988–1995), Alicja Kordylasińska 
1995–1999), Anna Dybka (1999–
2000).

W 2000 r. Szkoła Podstawo-
wa w Lubiechowie Dolnym zo-
stała zlikwidowana. Uczniowie 
z Lubiechowa Dolnego zaczęli 

uczęszczać do Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Cedyni. 
Pozostałe miejscowości z byłego 
obwodu szkolnego Lubiechowa 
Dolnego zostały włączone do ob-
wodu szkoły w Piasku.

W 2000 r. po 53 latach działal-
ności przestała również istnieć 
Szkoła Podstawowa w Starej 
Rudnicy, która powstała zimą na 
przełomie 1947 i 1948 r. Na począt-
ku lekcje odbywały się w jednej 
sali w budynku, w którym wów-
czas był również sklep z artyku-
łami przemysłowymi. Dopiero 
w 1949 r. mieszkańcy Starej Rud-
nicy odremontowali duży ponie-
miecki budynek i tam przeniesio-
na została szkoła.

Pierwszym nauczycielem był 
Józef Nowak, który był jedno-
cześnie kierownikiem szkoły. 
W późniejszych latach pracą szko-
ły kierowali: Euzebiusz Krawczyk, 
Stanisław Szczyrba (do 1981 roku), 
Zbigniew Pociej (1981–1990), 
Wiesława Chwat, Kazimiera Gart-
man, Jolanta Wasążnik (Szymań-
ska), Krzysztof Chełstowski.

Od początku uczęszczali do niej 
uczniowie z Rudnicy, Kostrzynka 
i Siekierek a od 1973 r. również 
dzieci z Osinowa Dolnego.

Po zlikwidowaniu szkoły 
w roku 2000 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Starej Rudnicy 
stają się uczniami Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Cedyni.

Kolejne szkoły na coraz bardziej 
zasiedlanym terenie gminy Cedy-
nia powstają na początku lat 50. 
Były to szkoły wiejskie z czterema 
klasami, w których nauka odbywa-
ła się w systemie klas łączonych.

Powszechna Szkoła w Osino-
wie Dolnym istniała 20 lat od 
1952 do 1972 r.

Powstała w budynku ponie-
mieckiej szkoły, który istnie-
je do dzisiejszego dnia. Były 

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Lubiechowie Dolnym 
– lata 80. XX w.

Szkoła Podstawowa w Lubiechowie Dolnym

Szkoła Podstawowa w Osinowie Dolnym – lata 60/70. XX w.Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 1988/89 w Cedyni

Szkoła Podstawowa w Starej Rudnicy – lata 60. XX w. Uczniowie szkoły podstawowej w Cedyni – lata 50. XX w.

Grono pedagogiczne szkoły podstawowej w Cedyni – lata 70. XX w.
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piekarni uruchomiono przedszko-
le, które później przeniesione zo-
stało do budynku przedwojennej 
szkoły (budynek ten istnieje do 
dziś, jest w prywatnych rękach). 
Około 1963 r. szkołę przeniesiono 
do budynku po strażnicy WOP. 
Pierwszym nauczycielem był pan 
Karpińczyk z Zatoni, który w li-
stopadzie 1955 r. poszedł do woj-
ska. Zastąpiła go wówczas Maria 
Jaszcza.

Szkoła została zamknięta 
w 1973 r.

W latach 60. powstają jeszcze 
2 szkoły: w Siekierkach i Golicach.

Szkoła w Siekierkach funk-
cjonowała 10 lat – od 1967 do 
1977 r. Mieściła się w budynku, 
w którym obecnie mieszka soł-
tys Siekierek, pan Liszka. Była to 
szkoła 4-klasowa. Uczęszczali do 
niej tylko uczniowie z Siekierek. 
Pierwszym nauczycielem była 
Aniela Lieske, po jej wyjeździe 
w szkole uczyła aż do 1977 r. Jani-
na Szadulaska.

Równie krótką historię miała 
Szkoła Podstawowa w Golicach, 
która powstała w latach 60., a zo-
stała zamknięta w 1972 r. Począt-

kowo znajdowała się w budynku 
dawnego pałacu, później została 
przeniesiona do innego budynku, 
który obecnie jest w prywatnych 
rękach.

W szkole uczyła Wiesława Ka-
far.

W 1972 r. szkoła została prze-
niesiona do Klępicza.

Najmłodszą placówką oświa-
tową jest Gimnazjum w Cedyni, 
które skupiało młodzież z terenu 
całej gminy. Funkcjonowało od 
1 września 1999 r., do 31 sierp-
nia 2017 r. wspólnie w jednym 
budynku ze szkołą podstawową 
oraz przedszkolem miejskim.

w niej 2  duże sale – jedna ze 
sceną, druga lekcyjna. Była to 
szkoła 4-klasowa. Wszystkie 
klasy na początku uczyły się 
w jednej sali. Była uczennica 
szkoły w Osinowie pani Maria 
Wręczycka wspomina, że w sali 
były dwa rzędy ławek i dwie ta-
blice. W jednym rzędzie siedzieli 
uczniowie klas I–II, w drugim 
klasy III–IV. Każdy rząd miał 
swoją tablicę. Kiedy uczniowie 
w jednym rzędzie mieli pracę 
cichą (pisali w zeszytach, ryso-
wali itp.), drugi rząd miał zaję-
cia głośne z nauczycielem. W tej 
samej sali była też mała szkolna 
biblioteka, oddzielona od reszty 
klasy szafami. Taka sytuacja nie 
była wyjątkowa. We wszystkich 
szkołach wiejskich nauka odby-
wała się w takim systemie – na-
wet, kiedy szkoła dysponowała 
dwiema salami lekcyjnymi, dzie-
ci uczył jeden nauczyciel, który 
prowadził zajęcia jednocześnie 
w dwóch grupach. Charaktery-
styczne dla pierwszych powo-
jennych szkół było również to, 
że przydział do poszczególnych 
poziomów odbywał się na pod-

stawie wieku ucznia, ale głównie 
tego, co umiał.

Pierwszą nauczycielką była 
(…) Borowska. W szkole uczyły 
również: Wiesława Szwałek, Fer-
dynand Fularski, Emilia Karpiak, 
Stanisława Kułaga.

Po skończeniu 4 klasy ucznio-
wie przechodzili do Szkoły Pod-
stawowej w Cedyni.

Po likwidacji szkoły w 1972 r., 
uczniowie z Osinowa Dolnego 
zaczęli uczęszczać do Szkoły Pod-
stawowej w Rudnicy.

Prawdopodobnie w 1955 r. po-
wstała Szkoła Podstawowa w Bie-
linku. Najpierw w budynku byłej 

Jubileusz 70-lecia oświaty 
w gminie Cedynia 
przebiegał w ramach Dni 
Cedyni 2017 dwuetapowo. 
Pierwszym z nich były 
oficjalne uroczystości 
22 czerwca. 

Uroczystości rozpoczęły się 
w czwartek 22 czerwca 

2017  r. mszą świętą w koście-
le pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Cedyni. Następ-
nie odbył się przemarsz ulicami 
miasta z kościoła do szkoły, po 
czym w budynku szkolnym roz-
począł się uroczysty apel z częścią 
artystyczną, przygotowaną przez 
uczniów szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum.

Na widowni było wielu zapro-
szonych przez organizatorów by-
łych nauczycieli, pracowników 
administracji ze wszystkich obec-
nych i nieistniejących już szkół 
gminy Cedynia. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również Zachod-
niopomorski Wicekurator Jerzy 
Sołtysiak, dyrektor w Wydziale 
Nadzoru Pedagogicznego Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie Izabe-

la Pawlak. Jerzy Sołtysiak odczytał 
list skierowany do władz gminy 
od zastępcy szefa Kancelarii Pre-
zydenta Pawła Muchy

Bardzo ważnym punktem uro-
czystości jubileuszowych było 
nadanie tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Cedynia” wieloletniej na-
uczycielce i dyrektorce cedyńskiej 
Szkoły Podstawowej pani Emilii 
Karpiak. Ceremonii uhonorowa-
nia dokonała burmistrz Cedyni 
Gabriela Kotowicz oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Nowak. Gratulacje w imieniu Za-
chodniopomorskiego Kuratorium 
Oświaty złożył wicekurator Jerzy 
Sołtysiak.

Po akademii na zaproszonych 
na uroczystość gości czekały wy-
stawa zdjęć, kronik szkolnych, 
prezentacja multimedialna oraz 
poczęstunek w specjalnie na ten 

dzień przygotowanej kawiarence.
Była to doskonała okazja do roz-

mów, wspomnień o czasach, kiedy 
tworzyła się cedyńska oświata. 

Do spotkania po latach zapro-
szeni zostali również wszyscy 
uczniowie, którzy kończyli szkoły 
podstawowe działające od 1947, 
a nawet 1946 roku na terenie 
gminy Cedynia. Na absolwen-
tów w sobotnie przedpołudnie 
24 czerwca w budynku szkolnym 
czekały wystawy zdjęć i kronik 
szkolnych. Organizatorzy przygo-
towali dla wszystkich gości kawia-
renkę, w której przy kawie, her-
bacie i pysznych ciastach można 
było powspominać czasami bar-
dzo odległe czasy nauki w szkole 
podstawowej, odświeżyć dawne 
szkolne znajomości i przenieść 
się choć na parę chwil do czasów 
dzieciństwa i młodości.

Szkoła Podstawowa w Golicach – koniec lat 60. XX w.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej na wycieczce

Szkoła Podstawowa w Golicach

W czerwcu 2007 r. szkoła 
przyjęła imię Mieszka I, nada-
nie imienia poprzedzało szereg 
uczniowskich działań dotyczą-
cych wyboru patrona i poznania 
jego sylwetki. Uroczystość nada-
nia imienia, wręczenie sztandaru 
szkole oraz hymnu, było ważnym 
wydarzeniem lokalnym i wyni-
kiem pracy całej społeczności 
szkolnej, organu prowadzącego 
oraz partnerów szkoły.

Pierwszym dyrektorem cedyń-
skiego gimnazjum była Wiesława 
Chwat. Po niej funkcje tę pełni-
li: Adam Fedorowicz, Marian 
Dukarski, Joanna Patrzykowska 
i Monika Nawrot.

Od 1 września 2017 r. w związ-
ku z reformą edukacji rozpoczął 
się proces wygaszania gimna-
zjum – oddziały byłego gimna-
zjum przeszły do Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego.

W 70-letniej historii oświaty 
w gminie Cedynia ważną rolę 
odegrała Zasadnicza Szkoła 
Rolnicza, powołana w 1973 r. 
przez Powiatową Radę Narodo-
wą Powiatu Chojeńskiego. Była 
to 2-letnia szkoła zawodowa, 
do której uczęszczali uczniowie 
z wielu miejscowości ówczesnej 
gminy: Cedyni, Czachowa, Klę-
picza, Łukowic, Orzechowa, Pia-
sku i Żelichowa. Swoją siedzibę 
miała w budynku przy obecnej 
ul. Czcibora. Od początku ist-
nienia funkcję dyrektora szko-
ły pełniła pani Krystyna Kęsik, 
która wspólnie z nauczycielami 
uczącymi w szkole tworzyła ją od 
podstaw.

Od 1975 r. Zasadnicza Szkoła 
Rolnicza stała się filią Zespołu 
Szkół Rolniczych w Mieszkowi-
cach. W latach 1978–1981 funk-
cjonowało w Cedyni (również 
jako filia Zespołu Szkół Rolni-
czych) wieczorowe Technikum 
Rolnicze.

Zasadnicza Szkoła Rolnicza 
istniała w Cedyni do 1980 r., na-
ukę w niej ukończyło ok. 120 
uczniów.

W latach 2003–2006 oraz 2011–
2013 funkcjonowało w Cedyni za-
oczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych.

 Obecnie na terenie gminy 
Cedynia znajdują się 2 placówki 
oświatowe: Szkoła Podstawowa 
im. Leśników Polskich w Piasku 
oraz Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Cedyni, na który składa-
ją się Szkoła Podstawowa oraz 
Przedszkole Miejskie.

Jubileusz
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Dzieje się na okrągło...

Nowy rok szkolny w cedyńskich szkołach 
Ponad 500 uczniów oraz około 
60 nauczycieli szkół w gminie 
Cedynia: Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Cedyni oraz 
Szkoły Podstawowej im. Leśni-
ków Polskich w Piasku rozpo-
częło 4 września rok szkolny 
2017/2018.
Nowy rok szkolny to duże zmia-
ny organizacyjne, które zwią-
zane są z przeprowadzoną przez MEN reformą edukacji. Rozpoczął sie proces wygaszania gimnazjum 
– oddziały byłego gimnazjum przeszły do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dotychczas 6-letnie szkoły 
podstawowe stały się ośmioletnimi.
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni wchodzą: Przedszkole Miejskie z 3 oddziałami, do 
którego uczęszcza 73 dzieci, Szkoła Podstawowa z dwoma oddziałam zerowymi (31 dzieci), siedmioma 
klasami szkoły podstawowej (252 uczniów) oraz czterema oddziałami gimnazjalnymi (klasa II i III), do 
których uczęszcza 76 uczniów.
Obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pełnić będzie do czasu wyłonienia dyrektora 
w drodze konkursu Monika Nawrot, w ubiegłym roku szkolnym dyrektor Gimnazjum.
Do Szkoły Podstawowej w Piasku uczęszcza 81 dzieci. W szkole od nowego roku szkolnego funcjonuje 
1 oddział przedszkolny dla dzieci 4,5- i 6-letnich oraz 7 klas szkoły podstawowej. Funkcję dyrektora od 
15 lat pełni Grażyna Fedorowicz.

24. edycja akcji Sprzątanie
Świata - Polska 
Do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” uczniowie i nauczy-
ciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni przyłączyli się 
15  września 2017 roku. Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem 
„Nie ma śmieci – są surowce”. Głównym celem akcji jest zmiana 
postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowco-
wego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków 
do działania na rzecz środowiska, segregacji odpadów, poszano-
wania zasobów środowiska oraz promowanie obowiązującego od 
1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.
Uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli w tym dniu na porząd-
kowanie ulic Cedyni oraz ścieżki rowerowo-pieszej do Radostowa. 
Wydarzeniem towarzyszącym była wycieczka uczniów klas I–III do 
Zakładu Utylizacji Odpadów „EKO-MYŚL” w miejscowości Dalsze. 
Uczniowie odwiedzili składowisko odpadów, sortownie i kompo-
stownie. Zobaczyli na jakiej zasadzie działa samochód zbierający 
odpady, w jaki sposób przetwarzane są surowce wtórne i do cze-
go możemy je wykorzystać oraz proces przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych. Wycieczka była ciekawa i pouczająca. Każdy 
uczeń otrzymał upominek od pracowników zakładu.
Również uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Piasku 
wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Uczniowie 
z dużym zaangażowaniem zbierali śmieci wokół budynku szkoły 
i sprzątali parki i przydroża w miejscowości Piasek.
Cała społeczność szkolna postanowiła też w inny sposób pomóc 
naszej planecie.
W szkole zorganizowana została zbiórka telefonów komórkowych, 
które będą przekazane Fundacji Nasza Ziemia. Środki finansowe 
pozyskane dzięki nim przeznaczone zostaną na wymianę starego 
sprzętu AGD na nowoczesny i energooszczędny w placówkach 
służących dzieciom i osobom starszym.

Sukcesy
Uczeń Szkoły Podstawowej w Piasku Michał Kwaśniewski został 
laureatem konkursu poetyckiego „Barwy wsi polskiej” i zdobył 
„Laur Nocy Poetów”. Trzyosobowe jury w składzie: Ernest Bryll 
(ZPP Warszawa) prof. Aniela Książek – Szczepanikowa (Szczecin) 
i Aleksandra Petrusewicz (ZLP Szczecin) nie miało łatwego zadania, 
gdyż na konkurs nadesłano aż 55 prac z 17 szkół. 
Sukces Michała został doceniony przez panią Gabrielę Kotowicz 
Burmistrz Cedyni, która wręczyła mu nagrodę specjalną podczas 
tegorocznych Dni Cedyni. Wręczenie nominacji odbyło się 25 sierp-
nia 2017 r. podczas VII Korytowskiej Nocy Poetów organizowanej przez Fundację Wspierania Kultury 
„Noc Poetów”. Wieczór w Choszczeńskim Domu Kultury obfitował w ciekawe wydarzenia. Swoje wier-
sze prezentowali lokalni poeci, tradycyjnie około północy zapłonęły wiersze tegorocznych debiutantów. 
Gościem specjalnym imprezy była Pani Adrianna Biedrzyńska, która podczas swego recitalu przypo-
mniała teksty Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty czy „Kabaretu Starszych Panów”. To była długa noc, 
jednak na twarzach uczestników spotkania nie było widać zmęczenia.
Mamy nadzieję, że sukces Michała zmotywuje innych uczniów do udziału w podobnych konkursach. 
Jemu zaś serdecznie gratulujemy.

Oliwier Szwałek – uczeń klasy IIb gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni otrzy-
mał wyróżnienie za pracę zgłoszoną do konkursu historyczno-dziennikarskiego „Smaki Dziedzic-
twa”. Konkurs został zorganizowany w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2017 przez Biu-
ro Dokumentacji Zabytków oraz Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Opiekunem 
pracy jest pani Jagoda Martyka, nauczycielka języka polskiego.
Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 06.10.2017 o godz. 12.00 w Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie. Gratulujemy!

Chcemy pomagać!
Wielkimi krokami nadchodzi sroga zima. Nie możemy pozwolić, 
żeby potrzebujące zwierzęta cierpiały z zimna i głodu. Chojeńskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” ratuje bezdomne, 
zaniedbane i źle traktowane zwierzęta. Poświęcają swój wolny czas, 
nierzadko pieniądze. Dlatego, w odpowiedzi na ich apel, społecz-
ność Szkoły Podstawowej w Piasku podjęła chęć niesienia pomocy. 
Na szkolnym korytarzu został postawiony karton na zbiórkę darów 
oraz puszka na „datki”. Zbieramy karmę dla psów i kotów (sucha 
karma, puszki, ryż, makaron), posłania, koce, zabawki dla zwierząt 
itp. Kiedy już wypełnimy nasze kartony darami, pojedziemy do 
Chojny zawieźć je dla podopiecznych stowarzyszenia. Wspólnie za-
dbamy, aby czworonogi miały pełne miski i ciepłe budy.

Prace remontowe w szkołach
1. Wykonanie wykładzin podłogowych PCV w budynku szkolnym 
w Cedyni ok. 1200 m2 – wymiana dotyczy wszystkich kondygnacji 
segmentu A, w segmencie D - gimnazjum i szatnia w przedszkolu 
oraz stołówka szklona. Koszt to ok. 130.000 zł
2. Remont w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku 
(wymiana okien drewnianych, malowanie szatni, wymiana drzwi 
wejściowych, remont podbitki i kominów) 
– koszt ok. 34.000 zł. 
3. Wyremontowano również 4 gabinety i salę lekcyjną w budynku 
szkolnym w Cedyni – prace wykonano we własnym zakresie.
4. W trakcie realizacji jest kompleksowy remont sali gimnastycz-
nej w budynku szkolnym 
w Cedyni. Koszt przeprowadzonych prac oraz zakup nowego wy-
posażenia to ok. 950.00 zł. Przewidywany termin zakończenia to 
koniec października 2017 r. 

Europejski Dzień bez Samochodu 2017
W ramach Europejskiego Ty-
godnia Zrównoważonej Mo-
bilności pod hasłem „Dzielimy 
się mobilnością” uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
22 września 2017 r. wzięli udział 
w happeningu rowerowym 
z okazji „Dnia bez Samochodu”.
Nasi miłośnicy dwóch kółek, 
przy eskorcie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Cedyni, z wielką przyjemnością i radością przejechali trasę Cedynia - Osinów Dolny 
- Cedynia. Rowerzyści promowali ekologiczny środek transportu czyli rower, zachęcając jednocześnie 
do zmiany komunikacyjnych nawyków i ograniczenia emisji spalin.
Wśród uczestników przejazdu nie zabrakło rodziców, strażaków, a także nauczycieli. Dzięki policjan-
tom z Posterunku Policji w Cedyni nasi rowerzyści mieli możliwość oznakować swoje rowery. Dane 
osobowe właścicieli i nowo nabite numery na ramie roweru, znajdują się w systemie GRAWER. Na 
mecie czekały na wszystkich uczestników pieczone na ognisku kiełbaski i woda mineralna.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego happeningu. Na serdeczne podziękowania zasłu-
gują sponsorzy rajdu: p. Joanna Kruszyńska, p. Andrzej Szwałek, p. Jerzy Szałecki oraz p. Sebastian 
Jendraszczyk, który podarował drewno na ognisko.
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Spotkanie autorskie 
z Pawłem Beręsewiczem
Biblioteka Miejska wraz z Biblioteką Szkolną Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Cedyni w dniu 12 września 2017 r. zaprosiły uczniów klas 
IV i V na spotkanie autorskie z p. Pawłem Beręsewiczem – autorem 
popularnych książek dla dzieci i młodzieży. Autor na początku spo-
tkania zachęcił dzieci do odgadnięcia, jaki zawód wykonywał, zanim 
zajął się pisaniem książek. Padało wiele propozycji. Uczniowie uznali, 
że pan Paweł ze względu na swoją posturę mógł być sportowcem czy 
architektem. Okazało się jednak, że był „najstraszniejszym” i najbar-
dziej wymagającym nauczycielem języka angielskiego w warszaw-
skim liceum. W związku z tym pisarz postanowił przepytać uczniów 
ze znajomości języka angielskiego. Dzieci wypadły całkiem nieźle, 
więc pan Beręsewicz zaczął opowiadać o swojej twórczości.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w przygo-
towanych przez pisarza rozmowach o książkach przy „herbatce”. 
Ochotników do wyznaczonych zadań nie brakowało. W trakcie 
spotkania autor opowiadał o bohaterach swoich niektórych ksią-
żek, nie zdradzając zakończenia opowiadanych przygód. Na za-
kończenie spotkania pisarz chętnie odpowiadał na liczne pytania 
uczniów, rozdawał autografy. Dla wszystkich uczestników było to 
spotkanie pełne wrażeń.

Czytanie Wesela w cedyńskim Muzeum Regionalnym
Wydarzenie Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezy-
denta RP od 2012 roku. Podczas pierwszej edycji akcji jej uczestni-
cy wspólnie pochylili się nad wybitną epopeją Adama Mickiewicza 
– Panem Tadeuszem. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie 
dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano 
kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. 
W ubiegłym roku, w ponad 2200 miejscach w Polsce i za granicą 
odbyło się wspólne czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza.
Wesele Stanisława Wyspiańskiego zostało wybrane lekturą Narodowego Czytania w 2017 r. podczas in-
ternetowego głosowania spośród czterech propozyji. Dramat Wesele to najsłynniejszy utwór Stanisława 
Wyspiańskiego. Dzieło powstało na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga 
Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki 
odbyła się 16 marca 1901 r. w Teatrze Miejskim w Krakowie i w tym samym roku, również w Krakowie, 
Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Do dziś, w języku polskim ukazało się już ponad 120 
wydań słynnego dramatu.
Gmina Cedynia uczestniczy we wspólnym czytaniu od trzech lat. W akcję zaangażowane są lokalne 
stowarzyszenia i szkoły.
Organizatorem tegorocznego lokalnego wydarzenia Narodowe Czytanie był Cedyński Ośrodek Kultu-
ry i Sportu i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cedyni. W głośnym czytaniu Wesela w Muzeum Regio-
nalnym w Cedyni 7 września 2017 r. udział wzięli: burmistrz Cedyni pani Gabriela Kotowicz, p.o. dy-
rektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni pani Monika Nawrot, kierownik administracyjny 
COKiS Robert Górski, nauczycielki ZSP panie Jadwiga Martyka, Małgorzata Nieścioruk, Kamila Baran, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni panie Elżbieta Szablewska i Ewa Malesa oraz uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni: Roksana Borucka, Barbara Chełstowska, Wiktoria Kalarus, 
Agata Krupińska, Oliwia Kurnik, Marta Pieknik, Oliwier Szwałek, Wiktoria Walczak i Kuba Wojtasik.

Polsko-niemieckie warsztaty tematyczne 
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oferuje 
bogatą ofertę warsztatów tematycznych, co 
ma służyć w przyszłości tworzeniu na tere-
nie gminy Cedynia w poszczególnych miej-
scowościach wiosek tematycznych. 
Jako pierwsze odbyły się warsztaty wi-
kliniarskie w Starym Kostrzynku. Za-
interesowanie było bardzo duże, każdy 
z entuzjazmem deklarował swój udział. 
W wrześniowy weekend, to jest 16–
17.09.2017 r. w malowniczej okolicy przy 
wspaniałej pogodzie spotkali się instruktorzy wraz z uczestnikami. Warsztaty miały na celu poznanie 
krok po kroku różnorodnych technik i surowców plecionkarskich oraz realizacji wspólnego projektu. 

Była to fantastyczna okazja do jednoczenia pokoleń, poznania no-
wych ludzi, co mogłoby w przyszłości zaowocować współpracą. To 
doskonałe zajęcie i niecodzienna forma spędzenia czasu wolnego. 
Instruktorzy, państwo Kołodziejczyk z Pracowni Wikliny „Remiza” 
w Łupowie, przeprowadzili warsztaty rzetelnie pod względem tech-
nicznym – każdy uczestnik poznał mnóstwo technik i tajników wy-
platania z wikliny, prowadzony krok po kroku, z indywidualnym, 
a jednocześnie holistycznym podejściem prowadzących. Wykony-
wanych było wiele ćwiczeń mających na celu wprowadzenie uczest-
ników warsztatów w świat plecionkarstwa. Każdy wykonał swój wła-
sny koszyczek, pod czujnym okiem ekspertów. Kolejnym zadaniem 
było stworzenie czegoś większego. Uczestnicy zostali podzieleni na 
grupy, w których wykonywali niesamowite rzeźby z wikliny. Moty-
wem przewodnim była dynia, którą można było wykonać używając 

do tego różnych splotów poznanych na wcześniejszych ćwiczeniach. 
Zarówno wszyscy zainteresowani, jak i sami instruktorzy byli zachwyceni organizacją wydarzenia przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Starego Kostrzynka, które zadbały o posiłki i miłą atmosferę pod-
czas warsztatów. 
Uczestnicy warsztatów byli pod wrażeniem ogromu serca i profesjonalizmu włożonego w prowadzenie 
wydarzenia przez instruktorów. Jesteśmy pewni, że stworzenie wioski wikliny w Starym Kostrzynku 
jest na dobrej drodze. 
Finałem kostrzyneckich warsztatów była prezentacja wyrobów na 3. Festiwalu Cedynia na Okrągło, 
30 września 2017 w Cedyni. Uczestnicy stworzyli baśniową karetę – dynię, jak z baśni o Kopciuszku. 
Efekt końcowy wywarł ogromne wrażenie na gościach festiwalu. Już teraz planowane są kolejne edycje 
warsztatów wikliniarskich, na przyszły 2018 rok. 
Kolejną propozycją są warsztaty ceramiczne organizowane w Lu-
biechowie Dolnym. Tam tworzona będzie wioska ceramiczna. 
Warsztaty ceramiczne w Lubiechowie Dolnym podzielone zostały 
na dwa etapy, z konkretnym planem zajęć: I etap: 14–15 października 
2017, II etap: 28–29 października 2017.
Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w polsko-nie-
mieckich warsztatach ceramicznych i zapoznania się z procesem 
powstawania ceramiki. Gwarantujemy, że spędzenie tych kilku dni 
warsztatów na pracy i nauce tworzenia z gliny zaowocuje niesamowi-
tymi dziełami. Warsztaty są skierowane do wszystkich, bez względu na 
posiadany stopień wiedzy z dziedziny ceramiki. Prowadząca – Małgo-
rzata Małecka, artystka mieszkająca w Lubiechowie Dolnym, mistrzy-
ni w swojej pracowni, poprowadzi nas przez tajniki świata ceramiki.

Jak nie czytam, jak czytam
W czerwcu 2017 r. Biblioteka Miejska i Gimnazjum im Miesz-
ka I z Cedyni przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, 
jak czytam”, podczas której bity był rekord w czytaniu w jednym 
momencie. Uczniowie i nauczyciele cedyńskiego gimnazjum spo-
tkali się na grodzisku, byli też na rynku w Cedyni i na alejce kaszta-
nowej. Łącznie w cedyńskiej akcji wzięło udział 110 osób.
Organizatorzy akcji nagrodzili naszą akcję „za najlepsze zdjęcie 
uczestników akcji”. Autorowi zdjęcia Michałowi Nieściorukowi ser-
decznie gratulujemy.

Dofinansowanie dla biblioteki
Biblioteka Miejska w Cedyni otrzymała dofinansowanie z Progra-
mu Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych w roku 2017” w wysokości 4.110 zł.
Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bi-
bliotek” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach 
publicznych poprzez wzrost liczby wypożyczanych publikacji oraz 
wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Budowanie 
nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawni-
czych, możliwość systematycznego ubytkowania, a w konsekwen-
cji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. 
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Idea stworzenia w obszarze ce-
dyńskiego rynku miejsca sąsiedz-
kich spotkań przy kawie zrodziła 
się podczas pierwszych spotkań 

Uchwałą Nr 
XXVIII/279/2017 z dnia 
06 września 2017 r. Rada 
Miejska w Cedyni 
przyjęła Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy 
Cedynia na lata 2017–2023.

Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Cedynia jest doku-

mentem określającym w sposób 
kompleksowy proces niezbęd-
nych przemian społecznych, 
ekonomicznych, przestrzennych 
i technicznych służących wypro-
wadzeniu ze stanu kryzysowego 
najbardziej zdegradowanych ob-
szarów gminy Cedynia. Ostatecz-
ny kształt dokumentu jest wyni-
kiem głębokiej analizy sytuacji 
społeczno-gospodarczej gminy, 
popartej danymi ilościowymi, 
wynikami sondażu ankietowego 
oraz włączeniem społeczności 
lokalnej we wszystkie etapy two-
rzenia założeń i koncepcji działań, 
zmierzających do identyfikacji 
i określenia sposobów rozwiąza-

nia najistotniejszych problemów 
obszaru objętego działaniami re-
witalizacyjnymi.

Proces tworzenia Lokalne-
go Programu Rewitalizacji miał 
charakter partycypacyjny, czyli 
zakładał bezpośrednie uczest-
nictwo wszystkich mieszkańców 
w jego powstawaniu. Jedną z form 
partycypacji społecznej było kon-
sultowanie projektu dokumentu 
programu rewitalizacji. W związ-
ku z tym w dniu 23 czerwca 2017 r. 
Zarządzeniem Nr 73/2017 Burmi-
strza Cedyni ogłoszono przepro-
wadzenie w terminie od 30 czerw-
ca do 21 lipca 2017 r. konsultacji 
społecznych dotyczących zebrania 
opinii oraz pozyskania informacji 
i sugestii w zakresie projektu Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Cedynia na lata 2017–2023.

Opinie, uwagi i propozycje 
mogli składać mieszkańcy gmi-

ny Cedynia oraz wszystkie inne 
podmioty prowadzące lub za-
mierzające prowadzić na obsza-
rze gminy Cedynia działalność 
gospodarczą, społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne. Projekt dokumentu 
został zamieszczony w Biulety-
nie Informacji Publicznej Gmi-
ny, na stronie internetowej www.
cedynia.pl oraz tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Cedyni. Każdy zainteresowany 
miał możliwość zapoznania się 
z projektem LPR i przedstawienia 
swoich opinii, uwag i propozycji 
zmian do dokumentu.

W terminie przewidzianym na 
konsultacje społeczne odbyły się 
otwarte spotkania adresowane do 
wszystkich grup mieszkańców, 
podczas których otwarty był punkt 
konsultacyjny dotyczący realizacji 
programu „Partycypacyjne opra-
cowanie Programu Rewitalizacji 
Gminy Cedynia – Rewitalizacja 
centrum miasta”, dofinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Techniczna 2014–2020.

 Podczas akcji „Zróbmy coś ra-
zem 2” 7 lipca tworzyliśmy wypo-
sażenie „kawiarenki sąsiedzkiej” 
w meble służące wypoczynkowi. 

z mieszkańcami dotyczącymi two-
rzenia programu rewitalizacji dla 
Cedyni. W maju, podczas pierw-
szego etapu akcji „Zróbmy coś 
razem”, zorganizowanej w ramach 
partycypacyjnego opracowania 
Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Gminy Cedynia, oczyszczono 
z chwastów teren wokół wiaty 
przy budynku Muzeum Regional-
nego i COKiS oraz posadzono wo-
kół krzewy i kwiaty, aby właśnie tu 
stworzyć miejsce nazwane kawia-
renką sąsiedzką. 

Podczas akcji „Zróbmy coś ra-
zem 2” z palet zostały zrobione 
meble do kawiarenki, odnowiono 
też ściany wiaty. W tym samym 
czasie w „Cedyńskich pieroż-
kach” trwały warsztaty dla dzieci 
i rodziców, podczas których wy-
konano ozdoby do kawiarenki 
oraz upieczono ciastka dla pierw-
szych kawiarenkowych gości.

Odnowiona kawiarenka była 
też miejscem kolejnego spotkania 

Rewitalizacja
na okrągło

otwartego w ramach konsultacji 
projektu Lokalnego Programu Re-
witalizacji Gminy Cedynia na lata 
2017-2023. Tym razem do popro-
wadzenia spotkania zaproszono 
aktorów szczecińskiego Teatru 
Rozmaitości „Gwitajcie”, którzy 
dla zgromadzonych w kawiarence 
dzieci i ich rodziców poprowadzili 
zabawy o tematyce obozowo-har-
cerskiej. Mimo niesprzyjającej 
pogody pod przyjaznym dachem 
kawiarenki pojawiło się sporo 
osób, które wspólnie spędzały 
czas w rytm piosenek ognisko-
wo-turystycznych. W organizację 
spotkania włączyli się druhowie 
OSP Cedynia oraz Kibice Grana-
towo-Bordowej Cedyni.

Kolejnym otwartym spo-
tkaniem konsultacyjnym były 
warsztaty „Nic bez mieszkań-
ców” prowadzone 13 lipca 2017 r. 
przez Aleksandrę Mróz-Wykusz, 
animatorkę lokalnej społeczności 
z Gdyni.

Spotkanie było adresowane do 
mieszkańców, radnych i sołtysów 
gminy Cedynia, przedsiębior-
ców, przedstawicieli stowarzyszeń 
i wszystkich innych osób zaintere-
sowanych tematem rewitalizacji.

Uczestnicy warsztatów po burz-
liwej dyskusji mieli możliwość 
odprężenia się podczas koncertu 
„Noc tysiąca gwiazd” zorgani-
zowanego w ramach konsultacji 
projektu Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Cedynia na 
lata 2017–2023. Miejscem koncer-
tu była kawiarenka sąsiedzka, do 
której sporą grupę mieszkańców 
i turystów odwiedzających Cedy-
nię przyciągnęły przeboje operet-
kowe i musicalowe w wykonaniu 
aktorów teatru „Gwitajcie”.

Ostatnim spotkaniem otwartym 
w ramach konsultacji społecznych 
były warsztaty konsultacyjne pt. 
„Człowiek dowodem zmiany”, na 
które zaproszono mieszkańców 
Cedyni w środę 19 lipca do sali 
konferencyjnej hotelu „Piast”.

Dyskusję o potrzebie i możli-
wościach zmian rewitalizacyjnych 
w naszym mieście prowadziła Te-
resa Andrzejewska, doktor nauk 
społecznych w dziedzinie peda-
gogiki oraz eksperci zewnętrzni 
dr inż. Andrzej Sobczyk, dr Ar-
kadiusz Malkowski, dr Marika 
Pirveli. Tytuł warsztatów nawią-
zywał do procesu rewitalizacji, 
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ców. Istotna jest nie tylko zmiana, 
która jest efektem jakichś działań, 
ale również przebieg tej zmiany, 
droga wiodąca do jej zaistnienia.

Atrakcją spotkania był film 
dokumentalny braci Pawła i Mi-
chała Kulików pt. „Art Location”, 
który opowiada o życiu artystów 
pogranicza polsko-niemieckiego. 
Ich projekty artystyczne aktywi-
zują mieszkańców i pozytywnie 
oddziałują szczególnie na mło-
dych i grupy wykluczone. Film 
stał się pretekstem do dyskusji 
o szczególnej roli sztuki, która 
polega na rozbudzaniu wrażliwo-
ści u odbiorcy.

Konsultacje społeczne projektu 
Lokalnego Programu Rewitali-

zacji Gminy Cedynia trwały do 
21 lipca 2017 r. W ich wyniku do 
zamieszczonego na stronie in-
ternetowej projektu dokumentu 
wpłynęły dwie uwagi dotyczące 
treści dokumentu oraz zgłoszono 
15 propozycji projektów rewitali-
zacyjnych.

Zgłoszone propozycje zostały 
ocenione w oparciu o kryteria 
oceny projektów, w efekcie czego 
do Lokalnego Programu Rewita-
lizacji weszło 8 zgłoszonych pro-
jektów, wszystkie uwagi zostały 
uwzględnione.

Nie mogło zabraknąć Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Cedynia podczas sobotniego 
festiwalu „Cedynia na Okrągło”. 
Przy punkcie konsultacyjnym 
Urzędu Miejskiego, gdzie można 
było uzyskać informacje dotyczą-
ce realizacji programu “Partycy-
pacyjne opracowanie Programu 
Rewitalizacji Gminy Cedynia 
– Rewitalizacja centrum miasta”, 
dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014–2020, wspólnie z Cedyń-
skim Ośrodkiem Kultury i Sportu 
otworzyliśmy międzypokolenio-
wą strefę zabawy, gdzie królowały 
stare i nowe gry podwórkowe.

Graliśmy na okrągło: w kółko 
i krzyżyk, w podwórkowe bier-
ki, rzutki, skakaliśmy w gumę 
i w klasy. Nie zabrakło też atrak-
cji dla najmłodszych: była po-
dwórkowa gra planszowa, bańki, 
malowanie buziek i cedyńska ko-
lorowanka.

Mamy nadzieję, że dla doro-
słych zabawa na naszym podwór-
ku była podróżą w czasie w ich 
dzieciństwo, a dla dzieci gry ich 
rodziców i dziadków staną się 
ulubioną formą spędzania wolne-
go czasu.

Wszelkie informacje na temat 
Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji są dostępne na stronie http://
www.cedynia.pl/rewitalizacja 
oraz w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Cedyni, plac Wolności 
1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826.

W gminie Cedynia stworzono 
warunki udzielania pomo-

cy finansowej wspólnotom miesz-
kaniowym z przeznaczeniem na 
cele remontowe poprawiające stan 
techniczny zabudowy i zagospo-
darowania swoich terenów . Istnie-
je również możliwość współpracy 
w zakresie remontów, wspólnych 
działań na rzecz poprawy infra-
struktury. Na wniosek mieszkań-
ców Wspólnoty Mieszkaniowej 
BRATEK w Cedyni przy ul. Marii 
Konopnickiej 17 w ubiegłym roku 
wystąpiłem do Burmistrza z wnio-
skiem o zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie gmi-
ny 2017 r. na remont chodnika 

Współpraca się opłaca

którego głównym założeniem są 
zmiany zachodzące w społeczeń-
stwie. Dowodem i częścią tych 
zmian są mieszkańcy i ich życie. 
Podczas warsztatów rozmawiali-

śmy o zmianach w kontekście re-
witalizacji, które dotyczą działań 
związanych z dążeniem do ko-
rzystnego przekształcania na rzecz 
poprawy jakości życia mieszkań-

wzdłuż wymienionego budynku 
wielorodzinnego. Wniosek został 
uwzględniony i środki zostały 
zabezpieczone. Z uwagi na to, że 
wejścia do poszczególnych klatek 
schodowych oraz część chodnika 
prowadząca do drogi powiatowej 
w kierunku Klasztoru stanowiła 
własność WM Bratek mieszkańcy 
na zebraniu upoważnili Zarząd 
do zawarcia stosownego porozu-
mienia z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
o partycypacji w kosztach re-
montu swoich części ciągów pie-
szych. Na mocy podpisanego po-
rozumienia w miesiącu sierpniu 
ZGKiM wykonał remont chodni-

ków w tym obszarze. Jak przeka-
zał dyrektor ZGKiM Arkadiusz 
Łysik wartość wykonanych prac 
z materiałami wyniosła łącznie 
prawie 30.000 zł, z czego 11 500 
zł pokryła ze swoich środków 
WM Bratek, a pozostała część 
pochodziła ze środków budżetu 
gminy Cedynia. Prezes wspólno-
ty Bogdan Osipiński podkreślił, 
że chodnik nie był remontowany 
od początku tj. od ponad 30 lat, 
był zniszczony i popękany. Prace 
zostały wykonane solidnie i fa-
chowo – jak podkreślił prezes, 
przez miejscowy ZGKiM. Na-
leży tu zaznaczyć bardzo dobrą 
współpracę z Dyrektorem, który 
osobiście nadzorował wykona-
nie zadania. Mieszkańcy WM 
okazują swoje zadowolenie, że 

w końcu po tylu latach doczekali 
się nowej nawierzchni chodnika. 
Współpraca, jak widać na tym 
przykładzie, przynosi korzyści 
dla lokalnej społeczności i zachę-

ca do zawierania nowych porozu-
mień.

 
Krzysztof Nowak
Przewodniczący Rady Miejskiej
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trud, zaangażowanie, poświę-
cenie w walce żywiołem, za ich 
obecność w naszym życiu spo-
łecznym, życzymy im wszelkiej 
pomyślności, sił i zdrowia do 
dalszej pracy i działalności spo-
łecznej.

OSP Cedynia został odznaczony 
druh Władysław Stafiej, który 
odebrał również, razem z druhem 
Ryszardem Kruszyńskim, odzna-
czenie za 45 lat działalności w OSP. 
Pozostałe medale za wysługę lat 
otrzymali: dh. Józef Bartkowiak, 
dh. Bogusław Mieczkowski, dh. 

Grzegorz Pociej, dh. Tomasz Ku-
baj, dh. Maciej Kubaj, dh. Mariusz 
Kubaj, dh. Łukasz Kalarus, dh. Er-
nest Jarmoluk, dh. Wojciech Fedo-
rowski, dh. Patryk Gruszczyński 
oraz dh. Anna Kubaj.

Podczas uroczystości ślubo-
wanie złożyli także członkowie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych z gminy Cedynia.

Po części oficjalnej druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ce-
dyni Zaprosili wszystkich gości na 
festyn strażacki.

Z okazji wspaniałego Jubile-
uszu, dziękując Strażakom za ich 

Górny kwotę 20.000 zł na zakup 
używanego samochodu pożarni-
czego STAR 244.

W Czachowie trwa rozbudo-
wa remizy strażackiej. Za kwotę 
300.000 zł do istniejącego bu-
dynku dobudowywany jest garaż 
o powierzchni 86 m2. Środki po-
chodzą w całości z budżetu gmi-
ny Cedynia.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Cedyni 
została powołana do 
życia przez ówczesne 
władze miasta Cedynia 
26 września 1946 r. 

W skład pierwszego zarządu 
jednostki OSP Cedynia we-

szli druhowie: Juliusz Dzięciołow-
ski, Czesław Jaroszyński, Jan Bort, 
Czesław Stasiak, Apolinary Byliń-
ski i Wacław Dzięgiel. Ogólnie do 
OSP zapisało się 25 mieszkańców 
Cedyni i od razu na pierwszym 
zebraniu zarząd jednostki podjął 
decyzję o organizacji zabawy ta-
necznej, z której środki finansowe 
zostały przekazane na cele OSP, 
a w szczególności na zakup sprzę-
tu i umundurowania. Na remizę 
OSP Cedynia druhowie zaadopto-
wali pomieszczenie magazynowe, 
które służyło do przechowywania 
zboża dla Państwowego Gospo-
darstwa Rolnego w Cedyni . Na 
początku działalności OSP Cedy-
nia nie posiadała żadnego środka 
transportu, bazowano wówczas na 
prywatnym inwentarzu konnym 
będącym w posiadaniu członków 
OSP i wozie, na którym przewo-
żono podręczny sprzęt gaśniczy 
oraz strażaków.

W 1957 r. OSP Cedynia został 
nadany sztandar. 28 października 
1959 r. OSP Cedynia została zareje-
strowana w Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej w Szczecinie, która 
odpowiadała wtedy za wszelkie 
stowarzyszenia. W 1972 roku stra-
żacy z OSP Cedynia zajęli pierw-
sze miejsce w zawodach sporto-
wo pożarniczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu Dębno. 
Nagrodą za zwycięstwo był średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Star 26 A GBAM 2/8/8, któ-
ry służy w jednostce po dziś dzień.

Kolejne lata upłynęły w trudzie 
druhów w doskonaleniu funkcjo-
nowania jednostki. Powstały mło-
dzieżowe drużyny pożarnicze, za 
które odpowiedzialny był ówcze-
sny wiceprezes jednostki OSP Ce-
dynia, dh. Zbigniew Jaroszyński.

W 1995 roku Ochotnicza Straż 
Pożarna w Cedyni decyzją Ko-

Inwestycje strażackie

mendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej została włączona 
do Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego, w którego 
strukturach działa do dnia dzi-
siejszego. 

W 1999 roku władze Cedyni 
zakupiły jednostce nowy lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Lublin 3 GLBM 0,6/8, na-
tomiast w 2005 roku Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie przekazała 
jednostce średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy marki Star 
244 GBA 2,5/16. Ze środków fi-
nansowych gminy Cedynia re-
miza OSP została rozbudowana 
o nowe boksy garażowe dla wo-
zów bojowych, zaadoptowano też 
pomieszczenia socjalne dla dru-
hów strażaków. 

W 2013 roku jednostce OSP 
Cedynia ze środków gminnych 
zostaje zakupiony nowy średni 
samochód ratowniczo- gaśniczy 
marki Mercedes GBA 2,7 /20, 
a samochód Star 244 zostaje 
przekazany jednostce OSP Cza-
chów.

Druhowie OSP Cedynia nie-
ustannie dokonują wszelkich sta-
rań w zakresie zapewnienia miesz-
kańcom gminy bezpieczeństwa, 
biorą udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, niosą pomoc me-
dyczną ratując poszkodowanych 
w wypadkach samochodowych, 
nieustannie podnoszą swoje kwali-
fikacje biorąc udział w szkoleniach 
specjalistycznych organizowanych 
przez kolegów z Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz czynnie uczest-
niczą w życiu gminy, pomagając 
w organizacji i zabezpieczeniu im-
prez kulturalnych.

Sumiennie reprezentują jed-
nostkę OSP Cedynia oraz gminę 
Cedynia uczestnicząc w zawo-
dach sportowo-pożarniczych, 
przeprowadzają również poga-
danki z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej w szkołach dbając 
o bezpieczeństwo najmłodszych 
mieszkańców gminy.

dh. Łukasz Kalarus 
Prezes Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Cedyni

Obchody 70-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cedyni 

miały miejsce 12 sierpnia 2017 r. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele p. w. Narodzenia 
NMP w Cedyni. Po nabożeństwie 
na cmentarzu parafialnym w Ce-
dyni odbyło się odsłonięcie obe-

lisku poświęconego wszystkim 
strażakom z OSP Cedynia, którzy 
odeszli na wieczną służbę.

Główna ceremonia odbyła się 
na pacu Wolności, gdzie zgroma-
dzili się zaproszeni goście, jed-
nostki OSP z całej gminy Cedy-
nia i mieszkańcy naszego miasta.

Podczas uroczystego plenero-
wego apelu wręczono odznaczenia 
i wyróżnienia druhnom i druhom 
z cedyńskiej OSP. Złotym Znakiem 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w uznaniu za długoletnią i su-
mienną działalność w szeregach 

W dniu 5 sierpnia został ofi-
cjalnie przekazany samo-

chód ratowniczo-gaśniczy MAN 
la OSP Osinów Dolny zakupiony 
w ramach projektu PR-WZ 2014.

Wartość samochodu 746.118 zł. 
Wkład Gminy wynosi 122.902 zł, 
wkład Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej – 73.526 zł. 

Samochód STAR 266, którym 
do tej pory dysponowała OSP 
Osinów Dolny, został przekazany 
do OSP Czachów, a samochód 
Star 244 z Czachowa przejęła 
OSP Orzechów.

W lutym przekazano w for-
mie dotacji dla OSP Lubiechów 

Zawody odbędą się na akwe-
nie wyrobiska kopalni Bielinek 
w dniach 11 i 12 listopada 2017 r. 
Zapewniamy zakwaterowanie 
(Centrum Konferencyjno-Wypo-
czynkowe SZAFIR w Moryniu), 
wyżywienie, wspólne biesiady, 
dowóz na łowisko, atrakcyjne 
nagrody. Łowić będziemy z wła-
snych łódek w dwuosobowych 
drużynach na łódce.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cedyni ma 70 lat!

Koszt uczestnictwa wynosi: 
490 zł od zawodnika, 310 zł od 
osoby towarzyszącej.

Kontakt: Prezes Tadeusz Ma-
żol, tel. 668 474 094.

Uczestnictwo należy zgłosić 
telefonicznie na w/w numery do 
dnia 20 października 2017 r.

Druh Władysław Stafiej, od-
znaczony Złotym Znakiem 

Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wstąpił do OSP Cedynia 17 
września 1971 r. Od dnia wstąpie-
nia pełnił obowiązki kierowcy 
pojazdów pożarniczych będących 
na wyposażeniu OSP, w niedłu-
gim czasie od wstąpienia powie-
rzono mu obowiązki gospodarza 
OSP Cedynia. Funkcję tę pełnił 
do 1980 roku, kiedy to został wi-
ceprezesem – komendantem 
gminnego ZOSP RP. Do 1990 r. 
włożył ogrom pracy w szkolenia 
strażaków i pozyskiwanie sprzętu 
podległym mu jednostkom OSP. 
Druh Władysław Stafiej swoją 
postawą daje wzorowy przykład 
członkostwa w Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 
25 października 2017 r. na konto:

Niezależne Cedyńskie Towa-
rzystwo Wędkarskie „Miętus”

Bank Spółdzielczy Choj-
na/O Cedynia 10 9370 1017 2007 
0106 2545 0001 z dopiskiem „Pu-
char Bielinka”.

Niezależne Cedyńskie 
Towarzystwo Wędkarskie 
„Miętus” i Gmina 
Cedynia zapraszają na  
VI Ogólnopolskie 
Zawody Spiningowe 
z łódek „PUCHAR 
BIELINKA”.

 fo
t. 

ch
oj

na
24

.p
l

 fo
t. 

ch
oj

na
24

.p
l

 fo
t. 

ch
oj

na
24

.p
l

 fo
t. 

ch
oj

na
24

.p
l



Cedynia na okrągło – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia 15październik 2017

wia, inicjatyw gospodarczych, 
obronności Ojczyzny lub pro-
mocji Gminy.

uczyć kolejne pokolenia, które 
potem dorastają, osiągają sukcesy 
i spełniają swoje marzenia. Pozo-
stawił po sobie ślad w głowach 
i sercach nie tylko uczniów, ale 
wszystkich, którzy spotkali go na 
swej drodze. 

Jan Olearczyk miał 77 lat. Od 
ponad 50 lat związany był z gminą 
Cedynia. Tutaj spędził swoje ży-

cie zawodowe. Był nauczycielem 
geografii, historii, wychowania 
obywatelskiego, najpierw w szko-
le w Piasku, a później w Cedyni. 
Pan Jan wychował kilka pokoleń 
cedynian, był ulubionym nauczy-
cielem wielu uczniów. Wyzwalał 
wśród dzieci i młodzieży ducha 
rywalizacji w rozgrywkach spor-
towych. Do końca swoich dni był 
również wiernym kibicem druży-
ny Czcibor Cedynia, od zawsze 
związany ze sportem. Pożegnali-
śmy go 31 maja 2013 roku. 

W marcu tego roku pożegna-
liśmy księdza Joachima Lemke. 
Odszedł od nas w wieku 85 lat, 
w 58 roku swojego kapłaństwa. 
Ślad po sobie zostawił w naszej 
gminie, w kościele p.w. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny 

w Cedyni, gdzie posługiwał w la-
tach 1974-1988. Ceniony przez kil-
ka pokoleń parafian kapłan został 
uroczyście pożegnany w kościele 
w Cedyni 15.03.2017, a jego cia-
ło zostało złożone na cedyńskim 
cmentarzu. 

Druh Zbigniew Jaroszyński 
zmarł w wieku 61 lat 5 lipca 2017 r. 
Od dzieciństwa wielki miłośnik 
straży pożarnej i harcerstwa. 
Swoje życie związał z Cedynią 
w latach 70. XX w. Był założy-
cielem pierwszej młodzieżowej 

drużyny pożarniczej w Cedyni. 
Druh Zbyszek był człowiekiem 
wielkiego serca oraz bardzo do-
brym strażakiem, harcerzem 
i wychowawcą, przyjacielem 
dzieci i młodzieży. Dzięki niemu 
dziesiątki młodych cedynian po-
znały uroki harcerstwa, w wielu 
młodych sercach rozpalił miłość 
do strażackiej służby. Znany był 
ze swojej serdeczności i poczu-
cia humoru. Dla wielu pozosta-
nie wzorem bezinteresowności, 
zaangażowania i wypływającej 
z głębi serca potrzeby działania 
na rzecz innych. 

Księdza Leszka Lubinieckiego 
Bóg wezwał do siebie 28 sierpnia 
2017 r. Miał wtedy 53 lata. Ulubie-
niec parafian, szanowany kapelan 

strażaków, przyjaciel, duszpasterz 
swoją posługę kapłańską w para-
fii Klępicz pełnił od 2002 roku. 
Zjednał sobie wszystkie pokole-
nia. Ksiądz Leszek podczas swojej 
służby wyremontował wszystkie 
cztery kościoły w parafii. Wraz 
z mieszkańcami upiększył każdą 
ze świątyń. Udzielał się charyta-
tywnie, był organizatorem wielu 
imprez rodzinnych i sportowych. 
Współpracował z wieloma oso-
bami. Nie ma chyba osoby, która 

Oni odeszli, my pamiętamy...

Zasłużeni dla Gminy Cedynia

Zbliża się święto 
Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny. 
Początek listopada to 
czas zadumy, szczególnej 
refleksji i wspomnień 
o tych, których nie ma już 
przy nas. Przychodzimy 
na cmentarze, a wokół 
płoną symboliczne 
światełka pamięci. 
Staramy się ogarnąć 
pamięcią i wspomnieniem 
tych, którzy odeszli. 
Zatrzymujemy się na 
chwilę w codziennym 
pędzie, by powspominać 
i oddać cześć ludziom, 
którym tak wiele 
zawdzięczamy, a których 
już nie ma wśród nas. 

W kończącym się 2017 roku 
pożegnaliśmy osoby, które 

swą działalnością na stałe wpisa-
ły się w historię naszego miasta 
i gminy. Odeszli, lecz tylko od nas 
zależy, co o tych, których z nami 
już nie ma, ocalimy w naszej pa-
mięci. 

23 lutego 2017 r. odszedł w wie-
ku 53 lat Piotr Misiura – szano-
wany przez społeczeństwo wie-
loletni nauczyciel i wychowawca 

wielu pokoleń cedyńskiej mło-
dzieży. Praca od zawsze była jego 
największą pasją. Zawsze czerpał 
ogromną radość z tego, że może 

Na sesji Rady Miejskiej 31 maja 
cedyńscy radni podjęli 

uchwałę o przyznaniu tytułu „Za-
służony dla Gminy Cedynia” troj-
gu mieszkańcom naszej gminy: 
pani Emilii Karpiak, panu Zeno-
nowi Pikule i pośmiertnie panu 
Piotrowi Misiurze.

Zgodnie z zapisami uchwa-
ły Rady Miejskiej w Cedyni nr 
XXV/230/08 z 19 grudnia 2008 
roku tytuł „Zasłużonego dla 
Gminy Cedynia” jest wyrazem 
wyróżnienia i uznania dla osób, 
które swoją działalnością zawo-
dową i społeczną szczególnie 
zasłużyły się Gminie w dzie-
dzinie kultury, oświaty i nauki, 
sportu, ochrony życia i zdro-
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Uroczystość uhonorowania za-
szczytnym tytułem pani Emilii 
Karpiak, nauczycielki kilku po-

koleń cedyńskiej młodzieży, wie-
loletniej dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Cedyni, matki chrzestnej 
statku PŻM „Cedynia”, miała 
miejsce podczas obchodów jubi-
leuszu oświaty w gminie Cedynia.

W sobotę 24 czerwca, podczas 
oficjalnego otwarcia Dni Cedy-
ni, z rąk przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Cedyni Krzysztofa 
Nowaka oraz burmistrz Cedyni 
Gabrieli Kotowicz tytuł „Zasłużo-
ny dla Gminy Cedynia” otrzymali: 
pośmiertnie pan Piotr Misiura – 
wybitny nauczyciel, wychowawca 
kilku pokoleń cedyńskiej mło-
dzieży, oraz społecznik, który 
z oddaniem pracuje na rzecz swo-
jej miejscowości i gminy, wielolet-

ni działacz samorządowy, nieprze-
rwanie od 43 lat pełniący funkcję 
sołtysa wsi Piasek – pan Zenon 
Pikuła. W imieniu ś.p. Piotra Mi-
sury tytuł odebrała jego żona Re-
nata Misiura.

Podczas sobotniej uroczystości 
na scenie cedyńskiego amfiteatru 
obecny był również pan Czesław 
Kroczak, który otrzymał tytuł 
„Zasłużonego dla Gminy Cedy-
nia” podczas ubiegłorocznych 
Dni Cedyni.

Wszyscy uhonorowani wpisali 
się do Księgi Pamiątkowej Gmi-
ny Cedynia, założonej specjalnie 
dla uwiecznienia wyjątkowych 
i ważnych dla naszej społeczności 
wydarzeń.

nie uśmiecha się na wspomnienie 
księdza Leszka. Prowadził swo-
ich parafian przez 15 lat, w czasie 
których zrobił wiele dobrego dla 
swoich kościołów i ich wiernych. 

Zapalmy znicze pamięci na ich 
grobach – na dowód naszego sza-
cunku dla tego, co po sobie w na-
szej społecznosci zostawili. 
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co niestety zaowocowało wysoką 
porażką. Później było już tylko 
lepiej – wygraliśmy 2 kolejne me-
cze w Cedyni .

Po 2 wygranych „u siebie” Czci-
bor pojechał do Giżyna licząc na 
pierwsze punkty „na wyjeździe”. 
Niestety, po złym początku – 
przegrywaliśmy już 3:0, drużyna 
starała się nadrobić wynik, ale 
brakło czasu i przegraliśmy 4:3. 
Następny mecz rozegrany zo-

stał w Cedyni z drużyną Sokół 
Pyrzyce. Nasza drużyna po za-
ciętej walce wygrała 4:3. Później 
pojechaliśmy do Barlinka licząc 
na pierwsze punkty wyjazdowe 
i tym razem wreszcie sie udało – 
Czcibor wygrał 2:1. Była to pierw-
sza wygrana wyjazdowa.

Na tę chwilę Czcibor Cedynia 
zajmuje 7 miejsce w tabeli, tracąc 
zaledwie 2 punkty do drugiego 
i 4 punkty do pierwszego miejsca. 
Tak więc zapowiada sie dobra 
walka o podium w „okręgówce”, 
na którą zarząd oraz piłkarze ser-
decznie zapraszają.

Od sezonu 2017/2018 pierwszy 
raz w historii Cedyni, Czcibor 
wspólnie z Mini Akademią Pił-
karską utworzył drużynę „Orlik 
2007” prowadzoną przez Pawła 
Paska. Drużyna odniosła ogrom-
ny sukces na pierwszym turnieju. 
Grając pierwszy raz nie przegrała 
żadnego meczu. Wygrała z Miesz-
kowicami, Cychrami, a zremi-
sowała z Dębnem. Kolejny tur-
niej również bez porażki – remis 
z Mieszkowicami i Dębnem oraz 
wygrana z Cychrami. 

Serdecznie dziękujemy przed-
siębiorcom, którzy w tym roku 
nas wsparli: salon fryzjerski Ma-
rilin, restauracja Ariva, firma Ma-
liko, Andrzej Sadłowski, Tomasz 
Siergiej, Maciej Pociej, Arkadiusz 
Numryk, Wojtek Stańczyk, Da-
niel Tołoczko D&M MED.
   
Krzysztof Muraszka, 
Wojtek Krupa

Dobra passa UKS Czcibor –  
podsumowanie sezonu

Warsztaty rękodzielnicze

UKS Czcibor Cedynia 
zajął pierwsze 
miejsce w grupie 
4 A klasy i awansował do 
regionalnej okręgówki. 
Nasi zawodnicy zdobyli 
66 punktów, strzelili 96 
bramek i stracili 26 goli, 
co daje statystycznie stratę 
jednej bramki na mecz. 

Zawodnicy z Cedyni wygrali 20 
spotkań, 5 z nich zakończyło 

się remisem. Doznali tylko jednej 
porażki w całych rozgrywkach. 
Gratulacje, nie tylko dla zawod-
ników, którzy sezon okupili kon-
tuzjami, ale również dla trenera 
Wojtka Krupy, który wykonał ka-
wał dobrej roboty.

W przerwie pomiędzy rozgryw-
kami drużynę opuściło, z różnych 
powodów, kilku ważnych zawod-
ników: Przemysław Bandyszew-
ski, Marcin Borczynski, Marcin 
Ziemianski, Jakub Zdrada, Gra-
cjan Kwiek, a piłkarską karierę po-
stanowił zakończyć Paweł Zator. 

Przed rozpoczęciem sezonu 
klub opuścił trener. Zarząd uzu-
pełnił skład nowymi osobami, a są 
to Sebastian Jaz, Jakub Surowiecki 
i Kacper Sztadilów. W obecnym 
składzie UKS Czcibor cedynia 
grają: Dawid Bednarz, Sebastian 
Jaz, Michał Sokulski, Paweł La-
skowski, Krzysztof Hoszowski, 
Mateusz Bociek, Krystian Zie-
las, Paweł Muraszka, Piotr Bor-
czyński, Kacper Sztadilów, Piotr 
Plewka, Mateusz Kołodziejczyk, 
Arkadiusz Bronakowski, Kuba 
Surowiecki, Patryk Sim, Grze-
gorz Kwaśniewski, Jacek Kwa-
śniewski, Damian Woźniak, 
Łukasz Kołodziejczyk i Kamil 
Kwaśniewski. Sporo czasu zajęły 
poszukiwania trenera, ale udało 
się i miesiąc przed rozpoczęciem 
ligi powitaliśmy trenera Roberta 
Kowalskiego.

Brak trenera przyczynił się do 
braku okresu przygotowawczego 
i słabych wyników sparingowych. 
Ligę zaczęliśmy meczem w Cedy-
ni z Czarni Lubanowo. Było cięż-
ko i choć udało się zremisować, 
zostaliśmy ukarani walkowerem, 
z powodu niedopatrzenia (brak 
2 młodzieżowców w drużynie). 
Na następny mecz drużyna poje-
chała w bardzo słabym składzie, 

K

W

U

A A

`Z

R

N

S

I

Z

A

T T Y

t a l e n t ó w

t e a t r a l n e

Świetlica osiedlowa w Cedyni
ul. Kolonia 4
w środy i piątki w godz. 15:30–18:00

Chciałbyś poznać podstawowe 
zasady sztuki teatralnej?

Jesteś wrażliwy(a), 
kreatywny(a), poszukujesz 
możliwości wyrażenia siebie?

Przyjdź na zajęcia

Instruktor Bożenna Rusak

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu przygotował 
w tym roku wiele propozycji spędzania wolnego czasu. 
Prócz warsztatów muzycznych i teatralnych, jakie 
organizowane w świetlicy osiedlowej w Cedyni, będą się 
tu odbywały również warsztaty rękodzielnicze.

Warsztaty rękodzielnicze to 
warsztaty skierowane do wszyst-
kich, dzieci, młodzieży i senio-
rów. To wspaniała okazja do spę-
dzenia czasu wolnego w sposób 
aktywny, rozwijający manualnie 
i dający możliwość integrowania 
się z innymi. 

Podczas zajęć prezentowane 
będą różnego rodzaju techniki 
rękodzieła z wielu dziedzin. Te-
matem przewodnim zajęć bę-
dzie recykling – czyli korzystanie 
z materiałów, których można 
użyć ponownie. 

Zapraszamy w każdy czwar-
tek w godzinach 17.00-19.00 na 
świetlicę osiedlową na Sójczym 
Wzgórzu. 

Warsztaty będą prowadzone 
przez panią Stanisławę Kop-
czyńską, która jest miłośniczką 
robótek ręcznych i zna wiele cie-
kawych technik, którymi chcia-
łaby się podzielić z uczestnikami 
zajęć.

Serdecznie zapraszamy! 




