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Z radością myślimy o naro-
dzinach nowych członków 

naszych rodzin, ze wzruszeniem 
wspominamy pasowanie naszych 
pociech na uczniów. Ocieramy łzy 
po bliskich nam osobach, które 
odprowadziliśmy na wieczny spo-
czynek. Analizujemy zeszłoroczne 
postanowienia związane z naszym 
rozwojem zawodowym i sukcesa-
mi, które wpłynęły na polepszenie 
naszego życia. Ale również obser-
wujemy, co zmieniło się w naszym 
najbliższym otoczeniu, w miejscu, 
w którym mieszkamy, w naszej 
gminie, w naszej wspólnocie.

Na progu nowego roku zadajmy 
sobie pytanie, w jakiej wspólnocie 
chciałbym żyć i jakiej wspólnoty 
chciałbym być częścią? Na jakich 
fundamentach powinna opierać 
się, aby była dobrą i przyjazną 

Zbliżający się koniec roku jest idealnym czasem na dokonanie podsumowań i refleksji w każdej dziedzinie naszego życia, 
w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Wracamy wspomnieniami do różnych wydarzeń kończącego się roku. 

To wartości nadają sens i znaczenie ludzkim 
działaniom, zachowaniu i wyborom

wspólnotą? Cudowne miejsce do 
życia to nie tylko zadbana prze-
strzeń, łatwość znalezienia pracy, 
bogata oferta oświatowa i kultu-
ralna, dogodne warunki na zało-
żenie rodziny. To przede wszyst-
kim dobra atmosfera, wzajemna 
życzliwość i solidarność.

W moich wyobrażeniach jest 
to miejsce przyjazne człowieko-
wi, w którym jesteśmy szczęśliwi, 
chcemy je współtworzyć, jeste-
śmy z niego dumni, swobodnie 
się rozwijamy, dobrze i bezpiecz-
nie żyjemy. Mamy różne punkty 
widzenia, ale rozmawiamy i szu-
kamy wspólnych obszarów po-
rozumienia, bo różnimy się, ale 
jednocześnie szanujemy swoją 
inność. Nie jesteśmy obojętni na 
to, co się wokół dzieje, w pamięci 
przechowujemy bardziej dobro 

niż zło, pomagamy innym, dzieli-
my się nadzieją, szukamy tego, co 
nas łączy. Mamy wysokie oczeki-
wania wobec innych, ale przede 
wszystkim wobec siebie.

Niezliczone działania, decyzje 
i wybory, jakie ludzie codziennie 
podejmują, zależą od wartości, 
które za nimi stoją. 

Wartości, jak pisał Józef Tisch-
ner, ,,nie leją się na nas z góry, jak 
woda z flaszki. One także wymaga-
ją od nas wyboru. Życie podsuwa 
pewne wartości, ale od człowieka 
zależy, czy je dostrzeże, zrozumie, 
czy będzie je pielęgnował...” Od 
tego, jakie wartości wybierzemy 
jako fundament, zależy jakość na-
szej społeczności. W nadchodzą-
cym 2018 roku życzę naszej gmin-
nej wspólnocie, abyśmy umieli 
dostrzec i wybrać te wartości, które 

pozwalają stworzyć stabilny ład 
społeczny. Niech podstawą naszej 
wspólnoty staną się godność, lojal-
ność, odpowiedzialność, pracowi-
tość, prawość, przyzwoitość, spra-
wiedliwość, szacunek, uczciwość, 
wolność, wrażliwość, współpraca, 
zaufanie i życzliwość. 

Jestem głęboko przekonana, 
że wszyscy chcemy widzieć, jak 
nasza gmina wzrasta i rozwija 
się, jak dla każdego z nas staje się 
cudownym miejscem do życia. 
I wierzę, że dzięki wspólnemu 
wysiłkowi nas wszystkich, pozy-
tywnemu myśleniu oraz kształ-
towaniu naszej rzeczywistości 
w oparciu o wzajemną życzli-
wość, stanie się to możliwe. 

Gabriela Kotowicz
Burmistrz Cedyni

Mamy różne punkty 
widzenia, ale rozmawiamy 
i szukamy wspólnych 
obszarów porozumienia, 
bo różnimy się, ale 
jednocześnie szanujemy 
swoją inność.
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Wydaje się często, że cały 
rok pędzimy z prędkością 
życia, by na Gwiazdkę 
wyhamować i zatrzymać 
się, pokonując często 
niemałe kilometry i być 
razem. By zawiesić 
wojenne topory, zdjąć 
maski codzienności, 
zapomnieć o wszystkim, 
co kradnie nasze 
najpiękniejsze dobre 
oblicze i wspomnienia 
świąt naszego 
dzieciństwa. 

Grudzień pachnie 
świętami Bożego 
Narodzenia. Od samego 
początku, kiedy ujrzymy 
najmłodszych 
z zapalonymi lampionami 
w dłoni, śpieszących  
do świątyni na roraty. 

Ustawiamy na stole, zwy-
czajem naszych bliskich 

sąsiadów wieniec adwentowy, 
w którym zapalane kolejno czte-
ry świece prędko odmierzają bło-
gosławiony czas oczekiwania na 
pierwszą gwiazdkę nad Betlejem. 
Już samo piękno świąt Bożego 
Narodzenia pozwala nam z nie 
mniejszą radością oczekiwać tego 
dorocznego czasu, który nazy-
wamy magicznym i niepowta-
rzalnym. Koloruje się codzienna 
rzeczywistość życia. Zauważamy 
coraz liczniejsze elementy przy-
gotowań ku temu, by po raz ko-
lejny stały się niezapomniane. 
Miejskie szare ulice nabierają 
blasku niezliczonych kolorów 
neonu, tempo życia staje się szyb-
sze, z wyczuwalnym napięciem 
przygotowań. Zewsząd słychać 
dzwonki świątecznej muzyki, 
kuchnia nabiera korzennych za-
pachów, które niosą się po ca-
łym mieście. Niejedna gospody-
ni zapisuje niekończące się listy 
zakupów, a pan domu starannie 
wybiera drzewko, które idealnie 
wkomponuje się w świąteczną 
aurę mieszkania. Na cedyńskiej 
poczcie kolejka po znaczki pocz-
towe, najlepiej te z choinką i św. 
Mikołajem. W kościele ostatnie 
świece Caritasu rozchodzą się, 
by Betlejemskie Światło Poko-

ju w ten najważniejszy wieczór 
złączyło wszystkich, którzy da-
leko i o których boleśnie przy-
pomni puste miejsce przy stole. 
A w szkole na górce uczniowie 
losują kolędę, którą najpiękniej 
zaśpiewają w czas szkolnej wigi-
lii. Starsi i młodsi zabiegani dbają 
o szczegóły, bo kolejne święta do-
piero za rok.

Jedynym i najpiękniejszym źró-
dłem całego wysiłku jest rocznica 
urodzin Jezusa. Wszystko w dziw-
nych okolicznościach. Nie było 
dla Niego miejsca, nie było dla 
Niego czasu, a jednak przyszedł! 
Do swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli. Gdy słuchamy opisu 
narodzenia Chrystusa w ludzkim 
ciele, to wyobrażamy sobie dra-
mat tej nocy. Nocy, którą później 
kolędy nazwą cichą i świętą. Nie 
wiemy, jaka to była noc. Czy po-
godna, czy deszczowa, ciepła, czy 
chłodna. Wiemy natomiast, że 

W stajni narodził się Bóg – Człowiek

była to noc głucha. Noc ludzi głu-
chych, którzy zamknęli się na po-
trzeby drugich. Była to noc, w któ-
rej nikt nie miał dla nikogo czasu, 
to znaczy – żył tylko dla siebie, żył 
według siebie, według swoich pla-
nów. Nie miał czasu ani serca dla 
drugiego człowieka, a co gorsze – 
Boga. Ufajmy, że dziś jest inaczej, 
otwieramy nasze serca na Boga, 
na siebie, na bliźnich, na każde-
go, sami szukając nadziei i pokoju 
w ich spojrzeniu. Jest to też okazja 
by spojrzeć z bliska w bombkę na 
domowej choince spotykając tam 
swoje aktualne odbicie. Zapytamy 
siebie wtedy: czy przez ten rok 
byłem bardziej dobrym człowie-
kiem: mężem, żoną, synem, córką, 
bratem i siostrą, księdzem? 

To zdumiewające, że Bóg Czło-
wiek mógł przyjść na świat na 
każdy możliwy sposób. Pewnie 
dziś narodziłby się w najlepszej 
światowej klinice, a Jego przyjście 

ogłosiłyby wszystkie dzienniki. Po 
raz wtóry możemy zastanawiać 
się, dlaczego to była podła Betle-
jemska stajenka? Może po to, by-
śmy uświadomili sobie, że każdy 
z nas tak często jest podobnym do 
tej szopy, która licha, acz gościnna 
dała schronienie Bożej Dziecinie. 
Nasze życie też nie zawsze jest naj-
wyższej jakości, ale takie wybiera 
Bóg, aby jako Dawca Pokoju i Em-
manuel przyjść i przyodziać nas 
w szaty świąteczne. 

Wydaje się często, że cały rok 
pędzimy z prędkością życia, by na 
Gwiazdkę wyhamować i zatrzy-
mać się, pokonując często niemałe 
kilometry i być razem. By zawiesić 
wojenne topory, zdjąć maski co-
dzienności, zapomnieć o wszyst-
kim, co kradnie nasze najpiękniej-
sze dobre oblicze i wspomnienia 
świąt naszego dzieciństwa. Wilk 
znów staje się człowiekiem, by ze 
łzą w oku złożyć życzenia tym, któ-
rych nie potrafił kochać wzorowo 
przez cały rok. To niepowtarzalna 
okazja, by zasiąść do wspólnoty 
serc z nadzieją, że odtąd razem 
będzie łatwiej. Niepowtarzalna, 
bo nie ma drugiej tak głębokiej 
i bogatej w znaki nocy, jak ta ci-
cha i święta. „Pomódlmy się w tę 
betlejemską noc, noc szczęśliwe-
go rozwiązania” wraz z księdzem 
poetą, aby nasze serca pozostały 
świąteczne w nas jak najdłużej. By 
ta świąteczna postawa miłości i po-
koju nie rozsypała się jak ostatnia 
igła tegorocznej choinki. 

Bóg znów rodzi się na świecie 
i w Cedyni też, dla każdego, nie 
ważne, gdzie wtedy jesteśmy. Bo 
w ten wieczór zawsze będziemy 
blisko. 

Ks. Maciej Babicki 

W sobotę 09.12.2017 r. 
w świetlicy wiejskiej 
w Lubiechowie Górnym 
zebrali się mieszkańcy 
tej i okolicznych 
miejscowości, aby 
obejrzeć jasełka 
w wykonaniu dzieci 
i młodzieży z Lubiechowa 
Górnego. 

Mali aktorzy wcielili się 
w postacie Maryi, Józefa, 

pastuszków i królów. Nie zabrakło 
także króla Heroda, Dworzanina, 
Anioła i Diabła. Każdy z nich miał 
swój udział w tym, by publiczność 
mogła wraz z nimi przenieść się 
w czasy, kiedy w Betlejem zdarzył 
się cud. Podczas występu dzieci 
zaśpiewały wiele kolęd, do śpie-
wania których szybko włączyła 
się również widownia. Mali akto-
rzy dostarczyli publiczności wie-
lu pięknych i radosnych przeżyć, 
za co widzowie odwdzięczyli się 
gromkimi oklaskami. Na zakoń-

czenie wszystkie uczestniczące 
w jasełkach dzieci otrzymały pa-
miątkowe dyplomy oraz upomin-
ki. Po występie był czas na roz-
mowy przy słodkim poczęstunku. 
Chętni mogli również nabyć 
stroiki, bombki oraz kartki świą-
teczne wykonane przez dzieci. 
W przedstawieniu udział wzięli: 
Kacper Osowski jako „Król Kac-
per”, Maja Pokrywiecka jako „Król 
Melchior”, Stasiu Kupczak jako 
„Król Baltazar”, Nadia Portkowska 
jako „Pastuszek 1”, Zuzia Zagór-
ska jako „Pastuszek 2”, Gabrysia 
Wojciechowska jako „Pastuszek 
3”, Szymon Portkowski jako „Król 
Herod”, Marta Waszczyk jako 
„Maria”, Gracjan Hapczyk jako 
„Józef”, Heniu Lechowski w roli 
„Dworzanina”, Julia Lechowska 
w roli „Anioła”, Dawid Wojcie-
chowski jako „Diabeł” oraz Jakub 
Wojtasik jako „Narrator”. Orga-
nizatorem jasełek było Sołectwo 
Lubiechów Górny.   

Małgorzata 
Gabryś-Portkowska

Jasełka w Lubiechowie Górnym
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Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Cedynia

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.

Towarzyszące naszym dziadkom poczucie tymcza-
sowości i niepewności tego miejsca przeminęło. 

Mocno i na stałe związaliśmy się z naszą gminą. Tu 
spoczywają szczątki naszych najbliższych, tu buduje-
my nasze nowe domy, tu wspólnie tworzymy przyjazną 
przestrzeń dla nowych pokoleń. 

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

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

Zbliżający się koniec roku jest idealnym czasem 
na dokonanie podsumowań. Wykorzystajmy 

go na to, aby z refleksją wrócić do najpiękniejszych 
wspomnień, do chwil, kiedy łączyliśmy się jako 
wspólnota, kiedy razem tworzyliśmy różne wyda-
rzenia. Zjednoczona społeczność to siła każdej gmi-
ny. Bądźmy zatem jej fundamentem, który pozwoli 
budować ją i ulepszać każdego dnia. Pamiętajmy, że 
razem możemy więcej.

Z wyrazami szacunku 
Gabriela Kotowicz 
Burmistrz Cedyni
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Z inicjatywy Zarządu 
Osiedla w Cedyni 
zakupiono ponad  
100 sztuk różnorodnych 
ozdobnych krzewów, 
które w październiku 
zostały posadzone 
przez mieszkańców na 
cedyńskim osiedlu.

Nasadzeń dokonano w środ-
ku osiedla, część roślin po-

sadzona została przy ulicy Marii 
Konopnickiej, a pozostałe ozda-
biają teren wokół przeniesionego 
w bezpieczne miejsce placu za-
baw. Panie Danuta Paluch i prze-
wodnicząca Zarządu Joanna Kru-
szyńska osobiście brały aktywny 
udział w nasadzeniach berbery-
sów, głogów, jałowców i tą drogą 
pragną podziękować wszystkim 

W dniu 25 października 2017 
roku Rada Miejska podjęła 

uchwałę w sprawie udzielenia do-
tacji dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Osinowie Dolnym. Jed-
nostka OSP w Osinowie Dolnym 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
zakupu wyposażenia (defibryla-
tora AED, sita kominowego, linki 
strażackiej, lin pływających, heł-
mów strażackich, sygnalizatorów 
bezruchu i szelek ratowniczych). 
Koszt zakupu wymienionego wy-
posażenia wynosi 11.587,20 zł. 
Wniosek o wsparcie zakłada do-
finansowanie jednostki w wyso-
kości 5.579,20 zł. Pozostałą kwotę 
jednostka pozyskała w ramach 
realizacji zadania publicznego 
„Zapewnienie gotowości bojowej 
jednostki ochrony przeciwpoża-
rowej włączonej do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego” 

Razem dla osiedla „Sójcze Wzgórze”

Praca Rady Miejskiej w Cedyni 

w wysokości 6.008,00 zł. Pod-
jęto również uchwałę o udziele-
niu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Czachowie dotacji celowej 
w kwocie 17.559,60 zł. z prze-
znaczeniem na zakup motopom-
py, pilarki ratowniczej, hełmów 
strażackich i węży tłocznych. Jed-
nostka otrzymała dofinansowanie 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w ramach 
realizacji zadania publicznego 
„Przygotowanie jednostek ochot-
niczych straży pożarnych do 
działań ratowniczo-gaśniczych” 
w wysokości 13.118,90 zł. Kwota ta 
wpłynęła na konto Gminy. Pozo-
stała część kosztu zakupu przed-
miotowego wyposażenia tj. kwo-
ta 4.440,70 zł to dofinansowanie 
z budżetu Gminy. Podjęto rów-
nież ważną uchwałę w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia z zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa na własność Gminy Cedynia 
nieruchomości położonych w ob-
rębie Osinowa Dolnego. Wyrażo-
no zgodę na nieodpłatne przeję-
cie na własność Gminy Cedynia, 
działek niezabudowanych nr 20/5 
o pow. 6,05 ha i nr 20/6 o pow. 
9,34 ha położonych w obrębie 
Osinowa Dolnego, na realizację 
zadań własnych gminy. Przejęty 
nieodpłatnie majątek powiększa 
zasoby naszej gminy i stwarza 
nowe możliwości zagospodaro-
wania działek. Jednogłośnie pod-
jęto ważną uchwałę dla poprawy 
bezpieczeństwa, która przewiduje 
zabezpieczenie środków finanso-
wych w budżecie Gminy Cedynia 
w roku 2018 w celu udzielenia po-
mocy finansowej Województwu 
Zachodniopomorskiemu w for-
mie dotacji celowej z przeznacze-

niem na wykonanie zadania pod 
nazwą „Wykonanie spowolnienia 
ruchu w m. Cedynia w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 124”. Pomoc fi-
nansowa, o której jest mowa ,prze-
widziana do realizacji w 2018 roku 
w wysokości nieprzekraczającej 
141.000,00 zł.

Z kolei na XXX sesji w dniu 
29  listopada 2017 roku radni 
wyrazili zgodę na dokonanie 
zmian w budżecie gminy Cedy-
nia w 2017 roku polegające na 
zwiększeniu i zmniejszeniu planu 
dostosowując go do otrzymanych 
dochodów. To między innymi 
dochody z tytułu: odszkodowa-
nia od ubezpieczyciela z tytułu 
szkody na budynku przy ul. Ko-
nopnickiej 12 (uszkodzony dach 
w wyniku wystąpienia orkanu 
Ksawery) – kwota 7.532,52 zł. 
Kwota naprawy dachu będzie 

mieszkańcom, którzy przyszli 
z pomocą w czynie społecznym. 
W listopadzie zakupiono z budże-
tu gminy przyznanego Zarządo-
wi Osiedla cztery ławeczki, które 
zostały zamontowane przy nowo 
utworzonym zieleńcu. Jak widać 
przyznane środki finansowe są 
wykorzystane w sposób przemy-
ślany, a  działania upiększają na-
sze najbliższe otoczenie. Warto 
dodać, że Zarząd Osiedla działa 
w uszczuplonym składzie osobo-
wym, a mimo tego pracuje spraw-
nie, przemyślanie oraz z korzyścią 
dla mieszkańców i otoczenia, po-
zytywnie zmieniając przestrzeń 
osiedla. Złożony został kolejny 
wniosek o przyznanie środków 
z budżetu na rok 2018. Gratuluje-
my i wspieramy nasz Zarząd.

Krzysztof Nowak 
Przewodniczący Rady Miejskiej

wynosić około 12.000 zł. Dotacji 
celowej z ZUW dla rodzin i osób 
poszkodowanych w wyniku nie-
korzystnych zjawisk atmosferycz-
nych (orkan Ksawery) – kwota 
50.000,00 zł dla poszkodowanego 
mieszkańca miejscowości Piasek. 
Z tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
– kwota 41.000,00  zł., udziałów 
w podatku dochodowym od osób 
prawnych – kwota 54.000,00  zł, 
dotacji z ZUW na zadania zwią-
zane z przyznawaniem Kart 
Dużej Rodziny – kwota 14,00 
zł. Z tytułu środków z Fundu-
szu Pracy na asystenta rodziny 
w kwocie 14.000 zł, podatku od 
nieruchomości od osób praw-
nych – kwota 100.000 zł., opłaty 
skarbowej – kwota 2.000 zł oraz 
z tytułu podatku od czynności 
cywilnoprawnych – kwota 990 zł. 
Ponadto w sprawozdaniu z prac 
Burmistrza w okresie pomiędzy 
sesjami przedstawiono w sposób 
klarowny i przejrzysty informa-
cję o projektach realizowanych 
na terenie gminy przez Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie 
z podaniem informacji o przeka-
zanych przez naszą gminę środ-
kach i wywiązaniu się ze wszyst-
kich wcześniej zawartych umów 
oraz porozumień. Dotyczą one 
ścieżki rowerowej tzw. pojezier-
nej z Siekierek w kierunku Mo-
rynia po byłej linii kolejowej oraz 
drugi projekt dotyczący adapta-
cji mostu w Siekierkach na cele 
turystyczne. Projekty są ze sobą 
powiązane, natomiast gmina 
Cedynia po zrealizowaniu tego 
projektu wzięła na siebie ciężar 
utrzymania mostu, przeglądów 
technicznych, napraw eksploata-
cyjnych, konserwacji, sprzątania 
itp. czynności.

 
Krzysztof Nowak 
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Remont sali gimnastycznej 
zakończony

Podpisanie umowy 
na dofinansowanie

Ogromnym prezentem 
mikołajkowym dla 
mieszkańców gminy 
Cedynia było oddanie do 
użytku wyremontowanej 
sali gimnastycznej 
w Zespole Szkolno- 
-Przedszkolnym. 

To właśnie 6 grudnia odbyło 
się uroczyste otwarcie sali. 

Wydarzenie zgromadziło wszyst-
kich uczniów szkoły oraz zapro-
szonych gości.

Burmistrz Cedyni Gabriela Ko-
towicz podziękowała wszystkim, 
którzy przyczynili się do grun-
townego remontu hali sportowej 
oraz jej dachu. Zaznaczyć należy, 
że sala użytkowana jest nie tylko 
przez uczniów, ale również przez 
mieszkańców gminy podczas 
wielu przedsięwzięć i organizo-
wanych w niej zajęć. 

Uczniowie szkoły pod okiem 
nauczycieli przygotowali ciekawe 
prezentacje ruchowe. Na początek 
gimnazjaliści zatańczyli taniec bel-
gijski, po czym zaprosili do zabawy 
również zaproszonych gości. Po 
takiej rozgrzewce nadszedł czas na 

24.11.2017 r. na Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie, bur-
mistrz Cedyni Gabriela Kotowicz 
podpisała umowę o przyznaniu 
dofinansowania gminie Cedynia 
na realizację zadania pt. „Popra-
wa infrastruktury Ośrodka Re-
kreacyjno-Sportowego w Cedyni, 
etap I – Budowa wiaty przebie-
ralni i zaplecza socjalnego dla ra-
townika oraz remont ogrodzenia” 
w ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

Całkowita wartość projektu to 
105.602,36 zł, a wysokość wnio-
skowanego dofinansowania to 

występ uczennic, które poprowa-
dziły układ taneczny angażując do 
zabawy wszystkich uczniów.

Ważnym elementem wyda-
rzenia były potyczki sportowe 
pomiędzy klasami 1–3, które 
rywalizowały w różnych konku-
rencjach. Starsze klasy rozegra-
ły turnieje w piłkę nożną oraz 
w unihokeja.

Prace remontowe w sali gim-
nastycznej prowadzone były od 
czerwca 2017 roku. Koszt całości 
przedsięwzięcia wyniósł prawie 
1 mln złotych, z czego 150.000 zł 
dzięki staraniom Urzędu Miej-

skiego otrzymano z budżetu pań-
stwa, a pozostałą część sfinanso-
wał budżet gminy.

Jesteśmy dumni, że po latach 
starań w końcu doczekaliśmy 
się remontu tej sali, jest to ewi-
dentny przykład na to, że dział 
oświaty i sportu jest dla władz 
i mieszkańców szczególnie waż-
nym tematem. Cieszymy się, że 

uczniowie będą mogli korzystać 
z profesjonalnej i bezpiecznej 
hali, która posłuży naszej gminie 
na lata.

mm

67.194,00 zł. W wyniku realizacji 
projektu 300 metrów ogrodze-
nia zostanie zastąpione nowym 
ogrodzeniem panelowym. Za-
montowana zostanie również 
nowa brama wjazdowa i furtka 
wejściowej na teren ośrodka. 
W miejsce dotychczasowych 
kontenerów, pełniących funkcje 
pomieszczeń dla ratownika, wy-
budowany zostanie nowy budy-
nek przebieralni, w skład którego 
wejdzie: pomieszczenie gospo-
darcze dla ratownika oraz trzy 
kabiny przebieralni, w tym jedno 
przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Realizacja 
zadania ma być zakończona do 
grudnia 2018 r.

mgp

Od września 2017 r. trwają 
prace remontowe wieży 
Kościoła Parafialnego 
pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej 
w Czachowie.

Inwestycja ta, dzięki zaanga-
żowaniu Urzędu Miejskiego 

w Cedyni, uzyskała dofinansowa-
nie z budżetu państwa za pośred-
nictwem Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie (20.000 
zł), ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
(120.000 zł) i budżetu gminy 
Cedynia (10.000 zł). Wymienio-

ne wyżej środki finansowe moż-
liwe były do pozyskania dzięki 
dokumentacji technicznej z po-
zwoleniem na budowę, na które 
w roku 2015 r. dotację, w wyso-
kości 57.318,00 zł, udzieliła gmi-
na Cedynia. W wyniku realizacji 
zadania wyremontowana zosta-
ła najbardziej zagrożona wieża 
wbudowana w zachodni korpus 
kościoła, której stan techniczny, 
zgodnie z opinią techniczną wy-
konaną przez Biuro Dokumen-
tacji Zabytków w Szczecinie we 
wrześniu 2014 r., określono jako 
zły, z bezpośrednim zagrożeniem 
katastrofą budowlaną. 

Małgorzata Portkowska

Nabór wniosków o dofinansowanie  
do projektów w ramach LPR

Wszystkich, którzy złożyli 
swoje projekty w trakcie 

procesu opracowywania Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Gminy 
Cedynia na lata 2017–2023, infor-
mujemy, że Instytucja Zarządza-
jąca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Za-
chodniopomorskiego 2014–2020 
ogłosiła nabór wniosków o do-
finansowanie w ramach Działa-
nia 9.3 Wspieranie rewitalizacji 
w sferze fizycznej, gospodarczej 
i społecznej ubogich społeczności 
i obszarów miejskich i wiejskich. 

Wnioski można składać od 1grud-
nia 2017 r. do 1 lutego 2018 r.

W ramach niniejszego konkur-
su wspierane będą przedsięwzię-
cia polegające m.in. na:
•	 przebudowie lub adaptacji 

zdegradowanych budynków 
i obiektów, zwłaszcza związa-
nych z byłymi PGR-ami,

•	 zagospodarowaniu lub zmianie 
zagospodarowania terenów 
i przestrzeni w celu przywró-
cenia lub nadania im nowych 
funkcji: społecznych, gospo-
darczych, edukacyjnych, kultu-
ralnych lub rekreacyjnych.
Maksymalna kwota dofinanso-

wania projektu wynosi: 4 mln zł, 
nie ma minimalnej kwoty dofi-
nansowania projektu.

Pytania dotyczące naboru pro-
simy kierować mailowo na adres: 
wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie 
pod numerem: 91 44 11 100.

Remont kościoła  
w Czachowie
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Szczecin – Cedynia 
to odległość około 
80 kilometrów. Rok 
2017 możemy uznać 
dla nas: szczecinianki 
i szczecinianina, za rok 
szczecińsko-cedyński, 
ponieważ trasę ze 
Szczecina do różnych 
miejsc i miejscowości 
w gminie Cedynia 
pokonywaliśmy 
uśredniając raz 
w tygodniu, czyli około  
50 razy. 

Najpierw urzekła nas przyro-
da, ponieważ pierwsze po-

dróże w obszar cedyński związane 
było z projektem dotyczącym Ce-
dyńskiego Parku Krajobrazowego, 
później oczarowali ludzie, a na-

stępnie uwagę naszą skupił świat 
architektoniczny, szczególnie ten 
związany z obiektami historycz-
nymi. 

Zima w ostatnich latach, tak 
jak i w tym roku, nadmiernym 
śniegiem nie prószyła naszego 
województwa, jednak nawet te 
niewielkie opady śniegu prze-
pięknie malujące się na przykład 
na zimowych trawach przycią-
gały nasz wzrok i obiektywy 
aparatów. Jeziorka, których tafla 
pokrywała się czasem warstew-
ką lodu, stanowiły piękny motyw 
lekkiej zimy. Za chwilę w słońcu 
odtajałe spod lodu kółka wodne 
nasuwały myśl o nadchodzącej 
wiośnie.

Wiosna witała nas zawsze od-
miennym widokiem, tak nas fa-
scynowała, iż wiedzieliśmy, że 
każdy przyjazd będzie dla nas 
niespodzianką. Witały nas łany 
przebiśniegów w okolicach Ra-

duni, piękne kaczeńce i przebija-
jące się pędy skrzypu olbrzymie-
go dosłownie „przyciągały” nas 
jak magnes. Dostojne łabędzie 
oraz tryskające wigorem łyski ści-
galiśmy okiem kamery w Dolinie 
Świergotki. 

Latem barwami raczyły nas ko-
bierce kwiatów, między innymi 
w alei Lubiechowa Dolnego. Do 
fiołków leśnych klękałam z apara-
tem na niskim statywie np. wcho-
dząc na słoneczne wzgórza. Fiołki 
przywoływały w pamięci spacery 
w parku miejskim jeszcze z cza-
sów mojego dzieciństwa. 

Jesienna aleja kasztanowa 
w Cedyni z biegnącym wzdłuż 
niej strumykiem była tak urokli-
wa, że nawet jadąc samochodem 
włączoną mieliśmy kamerę, aby 
pokazać jej piękno i to, jak roz-
ciąga się wzdłuż drogi zachwyca-
jąc i spacerowiczów i kierowców. 
Druga aleja, która wzbudziła nasz 

Rok szczecińsko-cedyński

W ramach cyklu „Wioski tematyczne na pograniczu” 
zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne pod 
nazwą „Golice wioska obrazu”, które poprowadził 
szczeciński fotograf Grzegorz Czarnecki. 

Warsztaty fotograficzne 
„Golice – wioska obrazu”

Na pierwszym, wrześniowym 
spotkaniu, w pierwszej ko-

lejności omówione zostały tech-
niczne aspekty fotografii. W dru-
giej części Grzegorz Czarnecki 
opowiadał o zasadach kompozy-
cji, o mocnych punktach obrazu 
i o tym, jak w praktyce zastosować 
wytyczne. Ale warsztaty to nie tyl-
ko teoria, to również zajęcia prak-
tyczne, więc wszyscy uczestnicy 
udali się w teren, aby wypróbować 
nabytą wiedzę i zrobić zdjęcie ide-
alne. Pierwsze spotkanie zakoń-
czyło się wspólną prezentacją zro-
bionych fotografii.

Podczas drugiego spotkania 
w listopadzie Grzegorz Czarnec-
ki postawił przed uczestnikami 
trudne zadanie – fotografia de-
talu architektonicznego. Drugim 
tematem tego spotkania było 
poznanie sylwetek znanych pol-

skich fotografów, którzy swoją 
twórczością na stałe zapisali się 
na kartach historii fotografii ar-
tystycznej. Prowadzący opowia-
dając o Zofii Rydet, Edwardzie 
Hartwigu, Bogdanie Łopień-
skim, prezentował jednocześnie 
ich prace. Niespodzianką była 
możliwość rozmowy na żywo 
z jednym z założycieli Kieleckiej 
Szkoły Krajobrazu. Po części teo-
retycznej słuchacze od razu mo-
gli wypróbować zdobytą wiedzę 
fotografując miejscowe elementy 
architektury, a następnie poje-
chali do Cedyni i tam kolejną 
sesją fotograficzną przy wieży 
widokowej zakończyli spotkanie 
z warsztatami fotograficznymi 
„Golice – wioska obrazu”. Orga-
nizatorem warsztatów był An-
drzej Łazowski z Cedyńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu.

zachwyt to aleja kasztana jadal-
nego w Krajniku Górnym.

To są tylko przykłady okazów 
wyjątkowych jak i okazów tzw. 
pospolitych, które pochłaniały 
naszą uwagę, zachwycały i zaska-
kiwały. 

W tym czasie zaczęliśmy po-
znawać mieszkańców ziemi ce-
dyńskiej, którzy stanowili dla nas 
nieocenioną pomoc wskazując 
ciekawe miejsca, opowiadając 
historie tych miejsc. Z czasem 
krąg osób przypadkowo spotka-
nych poszerzył się o przyjaciół 
i wyjazdy specjalnie na zapro-
szenie do udziału w różnych 
wydarzeniach. Z przyjemnością 
braliśmy udział w Festiwalu „Ce-
dynia na Okrągło” zarówno po 
stronie polskiej jak i niemieckiej, 
ponieważ festiwal łączy „sąsia-
dów” ponad granicami. Byliśmy 
członkami debaty poświęconej 
rewitalizacji niektórych obsza-
rów, ponieważ dostrzegana jest 
potrzeba ożywienia niektórych 
miejsc gminy. 

Gdy chcemy zjeść pyszną pizzę 
będąc w okolicy to naszym ulu-
bionym punktem jest jedyna taka 
pizzeria Avanti w Cedyni i jed-
nocześnie punktem, gdzie pizzę 
jemy wraz z przyjaciółmi cedyń-
skimi, między innymi Andrzejem 

Łazowskim. Specjalny wyjazd 
poświęciliśmy aby uczestniczyć 
w wystawie fotografii Arkadiusza 
Oleksiaka w Starej Rudnicy. Ze 
spotkania mieszkańców Czacho-
wa wyjechaliśmy pod wrażeniem 
prezentowanych zdjęć z archi-
wów rodzinnych, gdyż prezen-
tacja wywołała żywą dyskusję na 
temat strojów, rodzin, pojazdów 
itp. Co ciekawe, to podczas róż-
nych wydarzeń cedyńskich, spo-
tykamy niejednokrotnie przyja-
ciół szczecińskich, jak np. Marikę 
Pirveli na przykład w „cedyń-
skiej kawiarence sąsiedzkiej”, czy 
w „Cedyńskich Pierożkach”. 

Dzięki uprzejmości cedynian 
mogliśmy podziwiać panoramę 
Cedyni z wieży widokowej w Ce-
dyni, nocowaliśmy w Klasztorze 
cedyńskim, który posiada wyjąt-
kową atmosferę oraz źródełko 
wypływające u „stóp” skrzypów 
olbrzymich. Dzięki opowieści 
Elżbiety Szablewskiej poznali-
śmy szczególną historię kaplicz-
ki, której byśmy nie zauważyli 
przejeżdżając z Cedyni do Mo-
rynia.

Tak właśnie wyglądał u nas rok 
szczecińsko-cedyński.

Teresa Andrzejewska,  
Michał Kulik
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ny dotyczą Odry, Warty, Noteci 
i wszystkich większych rzek Eu-
ropy Zachodniej i Środkowej. Tak 
oto gatunki żyjące na rzecznych 
wyspach wyginęły na większej 
części kontynentu. Ale… pod 
koniec XX. wieku w trzech miej-
scach nieopodal koryta Odry, po-
jawiły się kopalnie żwiru, a wraz 
z nimi pokopalniane jeziora 
(w tym „Bielinek”) i piaszczyste 
wyspy na nich. Po ponad wieku 
nieobecności pojawiły się tam 
gatunki, które z racji wyżej opisa-
nych zmian, stały się skrajnie nie-
liczne i ściśle chronione. Dlatego 
pokopalniane wyspy natychmiast 
zyskały wielką wartość przyrodni-
czą. Wiosną, ptaki efektownie tam 
tokują, w zalotnych tańcach obda-
rowują się prezentami, zakładają 
gniazda lecz …. przez dekadę rok-
rocznie traciły swe lęgi m.in. za-
grożone wyginięciem ostrygojady 
i bliskie tego zagrożenia rybitwy 
białoczelne, sporadycznie udawa-
ło się wyprowadzić lęg nielicznym 
rybitwom rzecznym i sieweczkom 

Niewielu ludzi zdaje 
sobie sprawę, jak bardzo 
Odra, powszechnie 
znana i urocza wizytówka 
naszego regionu, zmieniła 
się pod wpływem ludzkiej 
ręki.

Przed wieloma laty wody tej 
wielokorytowej, szerokiej 

i naturalnie meandrującej rze-
ki wprowadzono w stosunkowo 
proste, jednorodne koryto, umoc-
nione i zabudowane faszynami. Jej 
charakter zmieniono diametral-
nie. Dlaczego? M.in. dlatego, że 
w przeszłości rzeki pełniły rolę 
dzisiejszych autostrad. Statki, ni-
czym dzisiejsze ciężarówki i skła-
dy kolejowe, transportowały duże 
ilości towarów pomiędzy aglome-
racjami. Dlatego Odrę przekształ-
cono w drogę wodną. Z rzecznego 
nurtu wyeliminowano naturalne 
piaszczyste wyspy, a wraz z nimi, 
niestety, różnorodność i piękno 
żyjącej tam przyrody. Owe zmia-

Wyspy życia na „Bielinku”

Gmina dla mieszkańców

rzecznym. Pisklęta ginęły od wez-
branych wód rzeki lub jako ofiary 
inwazyjnej norki amerykańskiej 
i szopa pracza. Kolejny negatywny 
trend to zarastanie wysp (co chęt-
nie wykorzystał pospolity i niewy-
bredny gatunek: mewa śmieszka, 
setkami par gniazdująca na zaro-
śniętej wyspie w Bielinku). Tym-
czasem najcenniejsze, ginące ga-
tunki zostały „zepchnięte” przez 
roślinność do nisko położonych 
wąskich plaż, gdzie tym bardziej 
zagrażają im wahania wody i dra-
pieżnictwo. Dlatego los tej garstki 
ptaków wydawał się być przesą-
dzony. 

Dramat tych stworzeń zainicjo-
wał łańcuch działań ochronnych, 
podjętych przez Fundację Zielo-
nej Doliny Odry i Warty. Począt-
kowo własnymi środkami, na-
stępnie przy wsparciu Funduszu 
Norweskiego (Eea Grants) w 2015 
r. na pokopalnianych akwenach 
w Kaleńsku i Chlewicach powsta-
ły trzy „Wyspy Życia”. Są to pły-
wające platformy lęgowe imitują-

Od 2016 r. gmina Cedynia 
oraz Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w trosce o zachowanie 
zdrowia, leczenie, zapobieganie 
przewlekłym chorobom i niepeł-
nosprawności realizują „Gminny 
program osłonowy w zakresie 
zmniejszania wydatków ponie-
sionych na leki przez mieszkań-
ców gminy Cedynia”. Program 
został opracowany jako możli-
wość częściowego wyelimino-
wania negatywnego i przykrego 
w skutkach zjawiska tj. niemoż-
ności zrealizowania zakupu le-
ków z powodu trudnej sytuacji 
finansowej.

Celem programu jest pomoc 
finansowa adresowana do osób 
przewlekle chorych, znajdujących 
się w trudnej sytuacji bytowej 
i ponoszących znaczne wydatki 
na zakup stałych leków zleconych 
przez lekarza, a w szczególności 

nego przez Gminę Cedynia, mają 
możliwość korzystania z usług 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Chojnie. Porozumienie 
zostało zawarte na czas nieokre-
ślony. 

Głównym celem działalności 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Chojnie jest zapo-
bieganie nawrotom choroby 
psychicznej i pomoc w przy-
stosowaniu do funkcjonowania 
w środowisku. 

Niepełnosprawni z naszej Gmi-
ny nabywają umiejętności wyko-
nywania podstawowych czynno-
ści życia codziennego, poprzez 
wspieranie uczestników. Zapobie-
gamy ich izolacji poprzez integra-
cję ze środowiskiem lokalnym.

W Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Chojnie prowa-
dzone są zajęcia terapeutyczne, 
między innymi:
•	 prowadzenie treningów (tre-

ning funkcjonowania w życiu 
codziennym, trening umie-
jętności interpersonalnych 
i rozwiązywanie problemów, 

do osób niepełnosprawnych, osób 
starszych (emeryci i renciści), 
osób w wieku poprodukcyjnym 
– długotrwale lub przewlekle cho-
rujących, a także innych, którym 
wydatki poniesione na zakup le-
karstw uniemożliwiają zaspoko-
jenie innych pilnych, podstawo-
wych potrzeb.

Realizatorem programu jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Cedyni.

Pomoc finansowa w zakresie 
zmniejszania wydatków ponie-
sionych na leki jest przyznawa-
na na pisemny wniosek osoby 
uprawnionej, jej przedstawiciela 
ustawowego, opiekuna prawne-
go, złożony w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Cedyni.

Kryterium dochodowe upraw-
niające do korzystania przez 
mieszkańców Gminy Cedynia 
z pomocy lekowej wynosi:

•	 dla osoby samotnie gospo-
darującej 634,00zł * 250% = 
1.585,00zł

•	 dla osoby pozostającej 
w rodzinie 514,00zł * 150% = 
771,00zł (razy liczba osób)
Z powyższego programu syste-

matycznie korzystają 43 osoby.
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Cedyni ma nadzieję, że realiza-
cja programu wzmocni poczucie 
bezpieczeństwa fizycznego i psy-
chicznego osób oczekujących po-
mocy oraz będzie przeciwdziałać 
pogłębiającemu się zjawisku wy-
kluczenia osób i rodzin naszej 
cedyńskiej społeczności.

Osoby niepełnosprawne z gmi-
ny Cedynia od 2015 roku, na 

skutek podpisania porozumienia 
w sprawie powierzenia Gminie 
Chojna realizacji zadania publicz-

trening umiejętności spędza-
nia wolnego czasu),

•	 poradnictwo psychologiczne 
i socjalne dla uczestników i ich 
rodzin,

•	 psychoedukację ukierunkowa-
ną na samodzielne korzystanie 
z usług medycznych,

•	 terapię zajęciową w formie 
różnorodnych zajęć w pracow-
niach tematycznych, w których 
prowadzone są zajęcia indywi-
dualnie i zespołowo,
oraz dodatkowe formy działań, 

które również sprzyjają integracji 
osób niepełnosprawnych i ich ro-
dzin takie jak zabawy taneczne, 
warsztaty integracyjne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, rajdy rowe-
rowe i inne.

 Codziennie 6 osób z gminy 
Cedynia uczestniczy w powyż-
szych zajęciach.

Uczestnictwo w Środowi-
skowym Domu Samopomocy 
w Chojnie jest bardzo docenia-
ne przez rodziny osób niepełno-
sprawnych, jak i nich samych.
Mirosława Jędrzejek

ce naturalne wyspy z tą różnicą, 
że zabezpieczają one ptasie lęgi 
przed wtargnięciem lądowych 
drapieżników i oczywiście (jako 
pływające) przed negatywnymi 
skutkami wahań lustra wody. 
Przyrodniczy efekt tych działań 
zaskoczył nawet największych 
optymistów. Np.: liczebność ko-
lonii rybitwy rzecznej osiągnęła 
w 2017 r. historyczną liczbę 252 
par (dotąd było to rekordowo 
kilkanaście par), niespotykany 
w historii obserwacji sukces lę-
gowy rybitw białoczelnych (62 
pisklęta w dwóch sezonach!) oraz 
udane lęgi ostrygojadów, któ-
rych liczebność szacuje się na 14 
par w całej Polsce! W trzech se-
zonach wykluło się na Wyspach 
Życia łącznie dziesięć piskląt tego 
ginącego gatunku. Wagę tej licz-
by oddaje fakt, że były to jedyne 
pisklęta ostrygojadów zauważone 
w całym kraju na przełomie aż 
dwóch lat. Wyspy stały się sen-
sacją przyrodniczą. Dodatkowo, 
z racji świetnych warunków do 

obserwacji tętniącego tam życia, 
stały się także istotną atrakcją tu-
rystyczną.

W marcu 2017 r. Fundacja pod-
pisała umowę z Centrum Koordy-
nacji Projektów Środowiskowych 
na instalację kolejnych pięciu 
Wysp Życia. Tym razem projekt 
przewiduje ich obecność na dużej 
geograficznej rozpiętości: od Słu-
bic do Bielinka, gdzie w połowie 
listopada br. przetransportowano 
dwie platformy. Tam połączo-
no je w jedną, ogromną wyspę 
o łącznej powierzchni 200 m2. 
Wyspa jest doskonale widoczna 
od południowej strony akwenu 
(od strony wsi Bielinek). Czeka 
na swoich lokatorów, którzy po-
winni pojawić się już w połowie 
kwietnia najbliższego roku. War-
to tam zaglądać, by nacieszyć du-
szę budującym widokiem piękna 
tętniącego tam życia. 

Piotr Chara
Prezes Fundacji Zielonej  
Doliny Odry i Warty

Pływające wyspy, połączone w jedną, instalowane na akwenie Bielinek Pisklę rybitwy rzecznej na Wyspie Życia w Chlewicach
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Jest w naszej gminie 
wyjątkowa grupa 
mieszkańców. Ludzi, 
którzy od pokoleń 
tworzą tę społeczność. 
Ludzi, którzy swoimi 
poczynaniami wpisują się 
w karty lokalnej historii 
oraz są autorytetami dla 
młodych. 

To właśnie z okazji ich święta 
spotkaliśmy się 27 paździer-

nika o godzinie 17.00 w świetlicy 
w Golicach. To na ich ręce, z oka-
zji Dnia Seniora, zostały przekaza-
ne najserdeczniejsze życzenia.

W Golicach zebrało się kilku-
dziesięciu seniorów z naszej gmi-
ny. Przybyli oni, aby wspólnie cie-
szyć się z tej wyjątkowej okazji, by 
razem bawić się, śpiewać i tańczyć. 
Prowadzący imprezę – pan Robert 
Górski złożył życzenia, następ-
nie oddając głos pani Burmistrz 
Gabrieli Kotowicz oraz Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej panu 
Krzysztofowi Nowakowi, którzy 
serdecznie gratulowali seniorom 
wytrwałości, witalności i życzyli 
ogromu zdrowia oraz samych po-
godnych dni. Do życzeń dołączył 
się również dyrektor Cedyńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu, pan 
Andrzej Łazowski, podziwiając 
energię solenizantów.

Goście raczyli się poczęstun-
kiem, między innymi pysznymi 

ciastami przygotowanymi przez 
panie świetliczanki oraz przez 
panie z sołeckich kół gospodyń.

Uroczyste spotkanie nabrało 
swojskiego klimatu, ze względu 
na przyjazną atmosferę, jaka pa-
nowała wśród nas. Śpiewom i tań-
com nie było końca. Swoją obec-
nością uraczył nas rodzimy zespół 
Kalimera – od lat umilający wiele 
wydarzeń organizowanych na 

terenie gminy. Swoje pięć minut 
na scenie mieli również goście – 
Cedyńskie Stowarzyszenie Eme-
rytów i Rencistów przygotowało 
wspaniały program artystyczny, 
którym zachwycili pozostałych 
uczestników spotkania. Mikro-
fon przejęły również mieszkanki 
gminy, śpiewając znane i lubiane 
utwory sprzed lat.

Zabawa prowadzona była 
przez Kapelę Podwórkową Rewir 

Dzień Seniora

Złote Gody
„Złote Gody to wyjątkowa okazja do spojrzenia  
na minione lata, dokonania podsumowań  
i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się  
na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. 

– panowie jak zwykle poderwali 
wszystkich do tańca. Z parkietu 
biła niesamowita energia.

Nasi seniorzy przełamują 
wszystkie stereotypy – nie siedzą 
w domach i nie narzekają na swój 
los. Wręcz przeciwnie – korzysta-
ją w pełni z życia i oddychają peł-
ną piersią. To fakt, życie zaczyna 
się po sześćdziesiątce, oni są tego 
najlepszym przykładem.

Serdecznie dziękujemy orga-
nizatorom i sponsorom za po-
moc w przygotowaniu uroczy-
stości.

To symbol wierności i mi-
łości rodzinnej, to dowód 

wzajemnego zrozumienia i istoty 
związku małżeńskiego”. 

Jest to fragment ujmującego 
przemówienia Burmistrz Cedy-
ni Gabrieli Kotowicz, która ze 
wzruszeniem składała jubilatom 

gratulacje za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

Dnia 27.11.2017 r. w Hotelu 
Klasztor Cedynia odbyła się ce-
remonia Złotych Godów. W tym 
roku jubileusz obchodziły cztery 
dostojne pary małżeństw z naszej 
gminy.

1. Stanisława i Lucjan Nieścioruk
2. Alicja i Eugeniusz Wajsprych
3. Irena i Henryk Fyk
4. Wanda i Stanisław Świeca

Na uroczystość przybyli rów-
nież najbliżsi członkowie rodzin 
naszych Jubilatów.

Burmistrz Cedyni Gabriela 
Kotowicz oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof No-
wak w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej wręczyli 
Jubilatom medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie i pamiątkowe 
dyplomy.

Pragniemy raz jeszcze życzyć 
wszystkim parom wszystkiego 
najlepszego, aby każde kolejne 
wspólnie spędzone lata upływały 
w zdrowiu i szczęściu, w otocze-
niu najbliższych. Z pewnością są 
Państwo wzorem do naśladowa-
nia dla obecnych pokoleń.

Zbiórka 
zakładek 

do książek
 
Biblioteka Miejska 
w Cedyni organizuje 
zbiórkę zakładek do 
książek. Wszystkich 
zainteresowanych 
przekazaniem 
zakładek prosimy 
o dostarczenie ich 
do biblioteki. 

Stwórzmy wspólnie jedyną 
i niepowtarzalną kolekcję, 
która służyć będzie dzie-
ciom i młodzieży. W ten 
sposób pragniemy pro-
mować czytanie książek 
wśród wszystkich pokoleń 
zamieszkujących naszą 
gminę.
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Czachów – wioska 
historią malowana

Sołectwo Czachów wraz 
z COKiS-em uczciło 
Święto Niepodległości na 
terenie świetlicy wiejskiej 
w Czachowie. 

Zorganizowano spotkanie 
mieszkańców i zaproszonych 

gości prezentując zebrane archi-
walne fotografie ze zbiorów pry-
watnych mieszkańców tamtejszej 
wsi. Zgromadzeni uczestnicy mie-
li przyjemność wysłuchać wykła-
du Michała Gierke ze Szczecina 
o średniowiecznych czasach wsi 
Czachów oraz dowiedzieć się wie-
lu ciekawostek. Najciekawszym 

faktem okazało się, że wieś już 
w średniowieczu cieszyła się za-
szczytem goszczenia margrabiów 
i jako jedyna z okolicznych wsi 
posiadała karczmę.

Zachowane w źródłach pisanych 
z XIV wieku informacje dotyczące 
Czachowa wskazują na dość buj-
ny – jak na wieś – rozwój tej miej-
scowości i pewne znaczenie, jakie 
mogła ona odgrywać w dziejach 
dawnej ziemi chojeńskiej. Świa-

dectwem tego jest choćby postój 
margrabiego Waldemara Askań-
czyka w 1317 roku – niewątpliwie 
musiał wówczas istnieć w Czacho-
wie ośrodek (dwór?, karczma?) 
mogący przyjąć na noc dwór tego 
władcy, co wyraziście wyróżnia 
Czachów pośród innych okolicz-
nych wsi. Innym dowodem, tym 
razem na – niestety jeszcze nie 
w pełni zbadane – znaczenie poli-
tyczne Czachowa w wiekach śred-

11 listopada 2017 r., o godzi-
nie 10:00 w Siekierkach 

odbyło się uroczyste sadzenie 
drzewek na terenie boiska spor-
towego. Dyrektor Cedyńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu, An-
drzej Łazowski wraz z sołtysem 
wsi Franciszkiem Liszką oraz 
mieszkańcami posadzili drzewka 
upamiętniające dwóch wybitnych 
Polaków: Tadeusza Kościuszko 
i Józefa Teodora Korzeniowskie-
go. Drzewka wiążą się również 
z nadzieją na przyszły rozwój 
miejscowości Siekierki.

Siekierki – wieś nadziei

„Sekretne życie drzew” – 
czytała Krystyna Czubówna

Cedyński Ośrodek 
Kultury i Sportu, 
Biblioteka Miejska, gmina 
Cedynia zorganizowali 
w dniu 15 października 
2017 w Hotelu-Klasztor 
w Cedyni spotkanie 
z wyjątkową osobistością, 
znaną wszystkim głównie 
„ze słyszenia”. 

Pani Krystyna Czubówna – 
polska dziennikarka, prezen-

terka programów informacyjnych 
oraz lektorka audycji radiowych 
i filmów przyrodniczych swoim 

spokojnym tonem głosu, ciekawą 
barwą przenosi słuchaczy w świat 
przyrody, zbliża do życia fauny 
i flory, a podczas prezentowania 
serwisów informacyjnych prze-
kazuje ważne dla społeczeństwa 
informacje.

Swoją obecnością zaszczyciła 
nas w ramach Festiwalu Czy-
tania organizowanego przez 
Książnicę Pomorską. Pani Kry-
styna Czubówna przeczytała 
fragmenty książki nagrodzo-
nej tytułem Książki Roku 2016 
lubimyczytać.pl w kategorii Lite-
ratura faktu, publicystyka – Se-
kretne Życie drzew Petera Wohl-
bena. 

nich jest fakt, że grunty wsi były 
własnością znakomitych rodów 
rycerskich i mieszczańskich z oko-
licy. Bezspornie najcenniejszym 
źródłem informacji dla dziejów 
Czachowa w tym okresie jest go-
tycki kościół wzniesiony z kwadr 
granitowych – jego architektura 
poświadcza trzynastowieczną me-
trykę wsi, związaną z kolonizacją 
wiejską na prawie niemieckim, zaś 
unikalne malowidła zdobiące jego 
wnętrze stanowią doskonały mate-
riał do badań nie tylko nad sztuką, 
ale i nad mentalnością, a zwłasz-
cza duchowością średniowiecz-
nych Nowomarchijczyków.

Barbara Sobiś z Czachowa czy-
telnie i przejrzyście zapoznała 
zgromadzonych z historią nieist-
niejącego pałacu w Czachowie. 
W XV wieku dobra we wsi posia-
dała rodzina von Sydow. W XVI 
wieku ziemię we wsi posiadały ro-

dziny: von Borck, von der Zinne, 
von Schoenbeck, von Werbelow, 
von Schoening. Można było obej-
rzeć historyczne zdjęcia właścicieli 
pałacu m.in. rodziny Brauer. Nie-
samowita okazała się wiadomość 
o świetlnym szlaku prowadzącym 
z Berlina, poprzez Czachów, do 
Królewca. Były to pierwsze loty 
nocne Lufthansa w Europie.

Zapanowano kolejne spotka-
nie już 10 lutego 2018 o godzinie 
18:00 w Czachowie pod hasłem 
„Zakochaj się Czachowie”. Sołtys 
serdecznie zaprasza wszystkich 
obecnych i dawnych mieszkań-
ców do odwiedzenia wsi. Można 
również udostępnić swoje foto-
grafie do wystawy, która będzie 
organizowana podczas kolejnego 
spotkania. Na pewno wzmocni to 
spotkanie, a dostarczone fotogra-
fie pobudzą odbiorców do wspo-
mnienia o dawnych czasach. 
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Dzieje się na okrągło...
XIII Dzień Papieski 
Jan Paweł II – papież Polaków, dla większości z nas stał się ideałem pod każdym względem i na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci. Aby pamięć o nim uhonorować, w Kościele rzymskokatolickim ustano-
wiono Dzień Papieski, czyli dzień wdzięczności i jedności duchowej z Ojcem Świętym.

W Szkole Podstawowej im. Le-
śników Polskich w Piasku odbył 
się apel poświęcony osobie i na-
uczaniu Jana Pawła II. W tym 
roku XVII Dzień Papieski przy-
padał w niedzielę, 8 paździer-
nika. Hasło „Idźmy naprzód 
z nadzieją!”, które przyświecało 
tegorocznym obchodom, zosta-
ło zaczerpnięte z listu apostol-
skiego św. Jana Pawła II „Novo 
millennio ineunte”. Jest ono za-
proszeniem do tego, by poprzez 
Dzień Papieski docierać do głę-
bi nauczania Papieża – Polaka. 
Wypowiadając te słowa, św. 
Jan Paweł II chciał nas czynić 
świadkami nadziei. Uczniowie 

wraz z opiekunami i pod kierunkiem księdza Hieronima Sebastiana wybrali się pod pamiątkową tablicę 
poświęconą Janowi Pawłowi II. Tam złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Ostatnim elementem uroczystości 
było wspólne odmówienie modlitwy.

Święto szkoły
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Piasku 13 października 
2017 r. obchodziła swoje święto. Była to już 7. rocznica nadania szko-
le imienia Leśników Polskich. Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście: przedstawiciele Urzędu Miasta w Cedyni, leśnicy z Nadle-
śnictwa w Chojnie i Mieszkowicach, członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Piasku, rodzice, nauczyciele i uczniowie.
Po uroczystym powitaniu i odśpiewaniu hymnu szkoły, pani dyrek-
tor przypomniała gościom najciekawsze wydarzenia z życia szkoły 
od momentu nadania jej imienia, aż po dzień dzisiejszy.
W części artystycznej zaprezentowali się sygnaliści ze szkolnego 
zespołu muzycznego. Przedstawili oni muzyczną opowieść o prze-
biegu polowania grając na sygnałówkach odpowiednie melodie. 
Następnie swe umiejętności artystyczne zaprezentowały dzieci 
z klas 0–III. Wierszami i inscenizacjami o tematyce leśnej i ekolo-
gicznej nawiązały do patronów szkoły – leśników.
Po zakończeniu uroczystości dzieci, nauczyciele oraz zaproszeni 
goście przy kawie i cieście mieli okazję porozmawiać o szkole i jej 
planach na przyszłość.

Lekcja historii
10 listopada 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku wzięli udział 
w niecodziennej lekcji historii. Szkołę odwiedził dr Wojciech Łopuch – doktor nauk humanistycz-
nych, historyk sztuki, konserwator zabytków. Przeprowadził wykład pt. „Tadeusz Kościuszko – bohater 
dwóch narodów”. 
W bardzo przystępny sposób przedstawił wszystkim zebranym życiorys wielkiego Polaka – patrioty 
jakim był Tadeusz Kościuszko. Nie lada wyzwaniem dla uczniów okazała się też próba odczytania ory-

ginalnego tekstu ustawy rządo-
wej, czyli Konstytucji Rzeczpo-
spolitej Polskiej z 3 maja 1791 
roku.
Ta lekcja historii poruszała 
także zagadnienia dotyczące 
kształtowania postaw patrio-
tycznych, obywatelskich i sza-
cunku do państwa. Spotkanie 
było bardzo ciekawe i z pewno-
ścią pozostanie na długo w pa-
mięci naszych uczniów.

Święto Niepodległości 

W Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku 13 listopa-
da odbył się uroczysty apel z okazji 99. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, 
a przede wszystkim najstarsi mieszkańcy Piasku i okolic. Apel roz-
poczęła pani dyrektor Grażyna Fedorowicz, która gorąco powitała 
gości. W swym przemówieniu przypomniała doniosłe wydarzenia 
z dnia 11 listopada 1918 roku.
Następnie uczniowie kl. VII zaprezentowali przepiękna insceniza-
cję pt.: „Stara szabla”. Program artystyczny przeplatał się z pieśnia-
mi patriotycznymi i ukazywał losy naszej Ojczyzny, począwszy od 
zaborów, aż po rok 1918. Uczniowie w swym występie przedstawili 
też współczesną wizję pojmowania tego ważnego dla każdego Po-
laka święta przez dzisiejszą młodzież. Na koniec zaprosili wszyst-
kich do wspólnego odśpiewania hymnu.
Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście w skupieniu i z dużym 
zainteresowaniem obejrzeli występ. Wspólnie spędzony czas był 
świetną lekcją historii i okazją do zadumy.

Śniadanie daje moc 
8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food 
and Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kypria-
nou. Dzień ten jest obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii. Już od 
siedmiu lat 8 listopada, wspólnie ze szkołami z całej Polski, obchodzimy dzień pod hasłem: Śniadanie 
Daje Moc.
W bieżącym roku szkolnym 
2017/2018 podczas śniadanio-
wego święta spotkała się spo-
łeczność Szkoły Podstawowej 
im. Leśników Polskich w Pia-
sku wraz z rodzicami i zapro-
szonymi gośćmi. Przybyli do 
nas przedstawiciele naszych 
patronów – leśników z Nad-
leśnictwa Chojna, Sekretarz 
Cedyni Ewa Pawłowska oraz 
radny Roman Mazierski.
Uczniowie klas 0–III przygoto-
wali dekorację szkoły – plakaty, 
hasła, ciekawostki dotyczące 
zdrowych produktów. Dzieci z klas II–III wykonały książki kucharskie ze smacznymi przekąskami, 
które każde dziecko może wykonać w domu z pomocą rodziców. Niektóre z receptur były inspiracją do 
wykonania potraw na wielki dzień – Dzień Śniadanie Daje Moc. 
W przygotowanie poczęstunku włączyli się wszyscy uczniowie, także z klas starszych oraz nauczyciele 
i rodzice, którzy później wspólnie zasiedli do stołu by delektować się smacznymi potrawami. Dodat-
kową atrakcją był konkurs wiedzy o 12 zasadach zdrowego żywienia, w którym ochoczo wzięli udział 
uczniowie. Za poprawną odpowiedź otrzymywali – zamiast medalu – smaczne jabłko. 
Jak co roku wyszliśmy też z naszymi potrawami do mieszkańców Piasku, aby zachęcić ich do zdrowych 
nawyków żywieniowych. Kolejna taka akcja już za rok.
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Wizyta górników
Po raz kolejny w oddziałach 0 a i 0 b gościliśmy górników z Kopal-
ni Surowców Mineralnych w Golicach. Panowie przybyli w peł-
nym galowym umundurowaniu. Dzięki temu uczniowie mogli 
zobaczyć, jak wygląda strój górnika.
Najpierw dzieci wspólnie z gośćmi obejrzały prezentację multi-
medialną na temat pracy górników w kopalni oraz znaczenia wę-
gla w naszym życiu codziennym. Następnie zaśpiewały piosenkę 
„W kopalni”.
Po części artystycznej górnicy udzielali odpowiedzi na zadawane 
przez dzieci pytania, a te dowiedziały się m.in. jakie surowce są 
wydobywane na naszych terenach, jak niebezpieczna jest praca 
w kopalni. Pan Grzegorz Kralski chętnie opowiadał ciekawostki 
dotyczące ubioru galowego: co przedstawiają symbole na czapce 
górniczej, dlaczego wpięte są do niej pióra ptaków i co oznaczają 
kolory tych piór; dlaczego ich mundury mają bardzo dużo złoci-
stych guzików – oczywiście nie obeszło się bez ich liczenia.
Na zakończenie spotkania wszyscy razem zaśpiewaliśmy piosenkę 
pt. „Karolinka z Gogolina”, a każde dziecko zostało obdarowane 
przez gości słodyczami. W ramach podziękowań dzieci również 
wręczyły zaproszonym gościom upominek.

Wycieczka do Szczecina 
Już po raz szósty uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego sko-
rzystali z oferty Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie, które za 
pośrednictwem Multikina w szczecińskim Galaxy przygotowało dla 
klas VII oraz gimnazjalistów zajęcia edukacyjne pod tytułem „Lek-
cja w kinie”. Grupa licząca 44 uczniów wybrała się do Szczecina, aby 
uczestniczyć w lekcjach, które tradycyjnie składały się z dwóch części:
Część I teoretyczno-praktyczna „Jak oni to zrobili?” – prelekcja zawo-
dowego aktora na temat efektów specjalnych na ekranie kin, odkry-
wania kulis tworzenia efektów dźwiękowych, powstawania dekoracji 
do superprodukcji oraz kręcenia scen, w których udział biorą zawo-
dowi kaskaderzy.
Część II – projekcja polskiego filmu „Za niebieskimi drzwiami” – 
opowieść o przeżyciach towarzyszących Łukaszowi – chłopcu uczest-
niczącemu wraz z mamą w wypadku samochodowym.
Wyjazd do Szczecina urozmaicony został zwiedzaniem zabytkowych 
pojazdów w Muzeum Techniki i Komunikacji.

Dzień Pluszowego Misia
Gimnazjaliści z klas IIA i IIB (łącznie 14 zapaleńców do gier i zabaw 
z maluchami) zorganizowali Dzień Pluszowego Misia. To radosne 
święto zabawy, tańca i wspólnych fotografii z misiami w tle, obcho-
dzone jest każdego roku w ramach czytelniczego projektu „Poczy-
tajMY” – dawna nazwa „Poczytaj mi przyjacielu”.
Przy okazji tegorocznych obchodów gimnazjaliści podzielili swe 
siły na 3 grupy, czyli misiowe świętowanie było dla każdej grupy 
wiekowej: Żabek, Misiów i Słoneczek. Czy dzieci z przedszkola były 
zadowolone? Z pewnością tak, bo chętnie uczestniczyły w zaba-
wach i pozowały do zdjęć. 

Narodowe Święto Niepodległości
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni 10. listopada 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości.Uczniowie przygotowali przepiękną inscenizację wypełnioną pieśniami 
i wierszami patriotycznymi i żołnierskimi, przypomnieli również okoliczności utraty niepodległości przez 
Polskę.
Głównym celem spotkania było 
kształtowanie miłości i przy-
wiązania do rodzinnego kraju, 
jego tradycji i kultury. Barwy 
narodowe, godło, hymn i wła-
snoręcznie wykonane kotyliony 
podkreślały patriotyczny na-
strój.
Mamy nadzieję, że ten dzień 
zapadnie w pamięci wszystkim 
uczniom naszej szkoły.

Pamiętamy...
W piątek 3 listopada 2017 r. uczniowie klas VI Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Cedyni pod opieką wychowawczyń udali się na 
Siekierkowski Cmentarz Wojenny.
Uczniowie, w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli kwiaty 
i wieńce pod pomnikiem Wdzięczności Żołnierzom I Armii WP 
oraz zapalili znicze na grobach żołnierzy poległych przy forsowaniu 
Odry w ramach operacji berlińskiej.
Uczniowie po zapaleniu zniczy mieli chwilę czasu na osobistą re-
fleksję, przemyślenia, którym towarzyszyło skupienie i zaduma.

Pogadanka o… finansach
W ramach Światowego Tygodnia Oszczędzania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym pojawił się gość spe-
cjalny – pani Barbara Sobiś, pracownik Banku Spółdzielczego w Cedyni, która, już po raz czwarty, spotka-
ła się z uczniami na pogadance podejmującej temat rożnych zabezpieczeń widniejących na banknotach. 
Każdy chętny uczeń miał możliwość własnoręcznego sprawdzenia prawdziwości banknotów z różnych 
części świata. Uczniowie rozmawiali na temat zakładania i funkcjonowania osobistych kont oszczędno-
ściowych dla młodzieży. Pytania dotyczyły także procedur postępowania z banknotami zużytymi i znisz-
czonymi.
 Wzorowa współpraca z cedyńskim bankiem zachęca uczniów do podejmowania różnych działań i inicja-
tyw promujących finanse oraz szeroko pojętą edukację ekonomiczną. Od wielu lat skutecznie oszczędzają 
udowadniając, że chcieć – to móc. Bank ze swej strony wspiera finansowo zakup nagród na różne kon-
kursy, co bardzo cieszy wszystkich uczniów, a przede wszystkim uświadamia im, że warto oszczędzać, by 
w przyszłości sprawnie i odpowiednio gospodarować swoimi finansami osobistymi.

Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca
Od wielu lat 16 października w Europie obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. 
W tym dniu w wielu miejscach organizowane są szkolenia, akcje promocyjne oraz happeningi przypomi-
nające zasady udzielania pierwszej pomocy podczas zatrzymania akcji serca.

W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym Europejski Dzień Przy-
wracania Czynności Serca ob-
chodzony był 20  października. 
W tym dniu uczniowie od rana 
rozwiązywali krzyżówki, testy 
i quizy dotyczące udzielania 
pierwszej pomocy przygotowa-
ne przez panie Agnieszkę Czer-
niawską i Justynę Kozakiewicz. 
Następnie, pod okiem ratowni-
ków z Oddziału Powiatowego 
Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego w Gryfinie, 
miały okazję doskonalić umie-
jętność udzielania pierwszej po-
mocy na fantomach w nagłym 
zatrzymaniu akcji serca.
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Konferencja Roczna 2017
W Muzeum Regionalnym w Greifswaldzie 24 listopada 2017 roku odbyła się coroczna konferencja or-
ganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Gmina Cedynia wraz z Ce-
dyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu mogła zaprezentować swoje tegoroczne projekty realizowane 
z dofinansowania Unii Europejskiej.
Były to Dni Cedyni 2017 pod nazwą „Cedyńskie spotkania z historią”, polsko-niemieckie Dożyn-
ki Gminne, które w tym roku odbyły się w Golicach oraz 3. polsko-niemiecki Festiwal CeDynia na 
Okrągło z 30. września. Konferencja była wspaniałą okazją do prezentacji dwóch numerów biuletynu 
informacyjnego pod nazwą Oddera – gazety wydawanej w języku polskim i niemieckim, w której opi-
sywane są wszelkie projekty prowadzone na terenie gminy Cedynia z funduszy Euroregionu Pomera-
nia. Prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania. Specjalnie 
wydany z okazji spotkania Newsletter również przedstawia nasze projekty, między innymi 1. polsko- 
-niemiecki Festiwal „Sztuka Ulicy”. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Projekt „Piękna Świetlica” 
Czy wnętrze świetlicy może być piękne? Centrum Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego ze Szczecina wraz Cedyńskim Ośrodkiem 
Kultury i Sportu udowadniają, że może. 
A wszystko dzięki projektowi o nazwie „Piękna świetlica”, finanso-
wanemu z programu „Społecznik”. W ramach projektu najmłodsi 
mieszkańcy Cedyni dowiedzieli się, jak definiować piękno wnętrz 
pod względem estetycznym i funkcjonalnym. 
Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego to firma badawcza 
ze społecznym zacięciem. Pierwszy etap projektu odbył się w Ce-
dyni, w Świetlicy Osiedlowej. Tam prowadzący warsztaty, prezes 
Centrum, Antoni Sobolewski wraz z architekt Beatą Stańkowską, 
przeprowadzili ćwiczenia i wykłady na temat pięknych wnętrz. 
Celem tych zajęć było uświadomienie dzieciom z gminy Cedy-
nia, że to, w jakim środowisku przebywamy na co dzień, ma duży 
wpływ na naszą wydajność i samopoczucie. 
Kolejnym etapem projektu była wycieczka dzieci i młodzieży 
z Cedyni do Szczecina. Tam z pomocą przewodnika udało się im 
odwiedzić kilkanaście miejsc, które uważane są przez ogół społe-
czeństwa za miejsca ładne, z klasą oraz funkcjonalne. Odwiedzili 
między innymi gabinet marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego, Filharmonię Szczecińską, Operę na Zamku, a końco-
wym przystankiem była Stara Rzeźnia na Łasztowni. Dzięki za-
jęciom w terenie uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak 
definiuje się piękno, nowoczesność i styl. 
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada, znów w świe-
tlicy. Na tym spotkaniu dzieci mogły się poczuć jak prawdziwi 
początkujący architekci. Wykonały ciekawe ćwiczenie, mające na 
celu trening ręki do rysowania, a także dowiedziały się, co to jest 
perspektywa i jak ją przedstawiać. 
Podzieleni na dwie grupy młodzi uczestnicy zrobili projekty 
pięknej i wymarzonej świetlicy. Wybrali kolory ścian oraz pod-
jęli próbę zagospodarowania wnętrza. Ustalony został termin za-
kończenia projektu, czyli stworzenia pięknej i przyjaznej świetlicy, 
a dzieci dodatkowo wykonały własnoręczne zaproszenia dla ro-
dziców na wspólne malowanie. 
Kolejnym krokiem był dzień 24 listopada, kiedy to dzieci z ro-
dzicami pomalowali świetlicę osiedlową na miarę swoich marzeń 
i możliwości. Główny cel został zrealizowany: dzięki spotkaniom, 
które były realizowane w ramach projektu, dzieci dowiedziały się, 
jak zdefiniowane jest dobrze urządzone wnętrze. Dobrze – nie 
znaczy jedynie ładnie, ale również funkcjonalnie. Chodzi o to, 
żeby poprawić wygląd świetlicy osiedlowej. I to się udało!

Warsztaty literacko-plastyczne
Ciekawski George to jedna 
z ulubionych dziecięcych kre-
skówek. Tę niesforną i ciekaw-
ską małpkę znają dzieci prawie 
na całym świecie. Dnia 21 listo-
pada dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej z Cedyni oraz ze Szkoły 
Podstawowej z Piasku zostały 
zaproszone do Biblioteki Miej-
skiej na warsztaty literacko
-plastyczne prowadzone przez 
przedstawicielkę Wydawnictwa 
Modo – wydawcy książek o Cie-
kawskim George`u.
Dzieci miały okazję wysłuchać 
treści najnowszej książeczki 
pod tytułem „Ciekawski Geor-
ge w bibliotece”, poznały też bohatera serii – dużą uroczą maskotkę. Prowadząca spotkanie przeczytała 
dzieciom książeczkę oraz wyświetliła ilustracje na ekranie. Następnie dzieci poszukiwały w bibliotece 
książek, które chciałby przeczytać George i wykonywały projekty okładek do takich książeczek, jakie 
one lubią czytać i które poleciłyby niesfornej małpce. Na koniec prowadząca zachęcała dzieci do wypo-
życzania w bibliotece i do czytania książek nie tylko o Ciekawskim George`u.

Spotkanie z Józefem Gawłowiczem 
w Bibliotece Miejskiej
Już po raz drugi Biblioteka Miejska miała przyjemność gościć pisarza – marynistę, kapitana żeglugi wielkiej 
Józefa Gawłowicza. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie III klas gimnazjum z Cedyni wraz z nauczy-

cielami. Pan Józef Gawłowicz 
swoje wystąpienie rozpoczął od 
przedstawienia zebranym swo-
ich najnowszych książek „Biała 
Fregata” oraz „Kopernik, Ko-
estler i kobiety”.
Podczas spotkania pan kapitan 
opowiadał również o swoich 
przygodach, jakie przeżył przez 
wiele lat na morzu. Mamy na-
dzieję, że już wkrótce odbędą 
się kolejne spotkania z tą jakże 
barwną i ciekawą postacią.

Briks w Muzeum
W Muzeum Regionalnym w Cedyni, 04.12.2017 odbyło się spotka-
nie z dr hab. Piotrem Briksem. Poprowadził on wykład na temat 
uchodźców oraz problemu emigrantów. Podczas wykładu prowa-
dzone były ciekawe dyskusje z publicznością. Każdy mógł wyrazić 
swoje zdanie na forum.
Podjęty został również temat budowania i umacniania więzi łączą-
cych wspólnotę gminy. 
Spotkanie zgromadziło wielu uczestników. Dziękujemy wszyst-
kim za udział w wykładzie oraz prowadzącemu za to, że zechciał 
zaszczycić nas swoją obecnością.
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Najcenniejszą rzeczą 
dla narodu jest wolne, 
suwerenne i niepodległe 
państwo. Ale to działa 
też i w drugą stronę – 
najcenniejszą rzeczą 
w państwie jest naród, 
który ma poczucie 
wolności i który jest 
niezłomny w dążeniu do 
tego, by swoje niepodległe 
i suwerenne państwo 
zatrzymać, utrzymać 
i mieć. 

I tacy właśnie jesteśmy my, Pola-
cy, od pokoleń. I mamy prawo 

być z tego dumni.
11 listopada był dniem szczegól-

nym. Spotkaliśmy się na uroczy-
stej mszy świętej, podczas której 
ksiądz dziekan Michał Kostrzewa 
modlił się wraz z wiernymi w in-
tencji ojczyzny i jej mieszkańców. 
W tych doniosłych chwilach przy-
pominał o tym, że dzieje naszej 
Ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe 
i spokojne tak, jak obecnie.

Na mszy zgromadziło się 
wielu mieszkańców naszej gmi-
ny. Były poczty sztandarowe 
szkół w Piasku i w Cedyni oraz 
sztandar Straży Pożarnej. Po 
mszy uczestnicy przeszli na 

plac Wolności, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. Zgro-
madzeni uczestnicy odśpiewali 
hymn państwowy, po czym pani 
Burmistrz Gabriela Kotowicz 

Przyszły rok to bardzo 
ważny czas dla budowania 
tożsamości. Szczególnie 
tutaj na pograniczu 
polsko-niemieckim, gdzie 
dosłownie zaczyna się 
Polska. 

Przede wszystkim z perspekty-
wy geograficznej: przecież to 

najbardziej wysunięta gmina na 
zachód. Tutaj też zaczyna się hi-
storia Polski, szczególnie poprzez 
bitwę pod Cedynią z 972 roku. 
W setną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę war-
to wspólnie zbudować program. 
Przecież tutaj tworzymy nasz kraj 
od ponad 70 lat. 

Przyjechałem do Cedyni 
z pragnieniem budowania tutaj 
współpracy polsko-niemieckiej. 
Po pierwszym roku mogę po-
wiedzieć, że zapału nadal mi nie 
brak, choć nie jest łatwo. Każde 
z naszych państw ma swoje świę-
ta, rzadko możemy razem świę-
tować, co wspólne. Może właśnie 

1 maja to święto, które może 
nas jednoczyć? Za rok będziemy 
obchodzić czternastolecie wstą-
pienia Polski do Unii Europej-
skiej. Dlatego też w maju przy-
szłego roku, wspólnie z naszymi 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

wygłosiła uroczyste przemówie-
nie. Nawiązując do budowania 
patriotycznej Polski, namawiała 
do tego, aby rodzice uczyli swoje 
pociechy od najmłodszych lat, 

sąsiadami, planujemy tworzyć 
festiwal na pograniczu. Cedy-
nia powinna być obecna w kilku 
miejscach, takich jak Bad Freien-
walde czy Angermunde. 

Mam również nadzieję na roz-
wój wiosek tematycznych: Lubie-
chów Dolny – wioska ceramiczna, 
Orzechów – wioska orzechowa, 
Golice – wioska obrazu, Żelichów 
– wioska dźwięków, Stary Kostrzy-
nek – wioska wikliny, Czachów – 
wioska historią rysowana, Siekier-
ki – wioska nadziei. Udało nam 
się zrealizować kilka warsztatów. 
Efekty się już pojawiają. Ludzie za-
czynają skupiać się wokół idei. 

Drugim moim największym 
marzeniem jest budowanie elit. 
Pomyślałem sobie, że w tych trud-
nych czasach, kiedy tracą ważność 
wielkie autorytety, warto wzmac-
niać się poprzez poszukiwanie 
wiary i nadziei. Dlatego też zapra-
szamy tutaj wielu znakomitych 
ludzi, którzy wskazują drogi. Nie 
musimy tymi drogami iść, ale 
warto posłuchać, jak oni patrzą na 
swoją rzeczywistość. Warto tutaj 
wymienić naszych gości z 2017: 
Włodzimierza Puzynę, Michała 
Kaweckiego, dr hab. prof. US Pio-
tra Briksa, dr Pawła Migdalskiego, 
Michała Gierke, Dominika Gór-
skiego, kapitana żeglugi wielkiej 
Józefa Gawłowicza, Renatę Piąt-

kowską, Pawła Beręsewicza, dr 
Jerzego Targalskiego czy dr Woj-
ciecha Łopucha. 

Powstało również partnerstwo 
COKiS z biznesem lokalnym. Do-
tychczas kilka wystaw w ramach 
„Galerii na 6” pobudziło zapał 
mieszkańców do tworzenia swo-
ich własnych prac. W tym miejscu 
jest sporo twórczych ludzi. Trzeba 
ich na nowo odkrywać. 

W 2018 pragniemy jeszcze raz 
przybliżyć sylwetki tzw. bohate-
rów codzienności. Ludzi, którzy 
przez ostatnie 70 lat tworzyli 
gminę Cedynia. Już dawno temu 
odeszli od nas, ale naszym obo-
wiązkiem jest przypomnienie 
ich pracy, by móc inspirować się 
ich działalnością. W ostatnim 
roku też obchodziliśmy 70-lecie 

cedyńskiego szkolnictwa. Jest 
okazja do kontynuacji w przy-
szłym roku pracy przy zbieraniu 
kolejnych fotografii i wspomnień 
z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Okazuje się, że zebrane fotografie 
to początek pracy. Dopiero usta-
lenie szczegółów, kto jest kim na 
zdjęciach, to prawdziwe wyzwa-
nie. Odnajdziemy tam swoich 
bliskich, swoich sąsiadów. Liczy-
my też na to, że w przyszłym roku 
popracujemy z młodzieżą przy 
opracowywaniu wielkiej wystawy 
historycznej. W 2018 warto rów-
nież zaznaczyć w swoim kalenda-
rzu kolejne ważne wydarzenia: 
•	 25 marca – Jarmark Wielka-

nocny 
•	 23–24 czerwca – Dni Cedyni 

•	 26 sierpnia – Dożynki
•	 29 września – 4. Polsko-Nie-

miecki Festiwal Cedynia na 
okrągło

•	 16 grudnia – Jarmark Bożona-
rodzeniowy
Mam nadzieję, że zbudujemy 

program razem. Tworzenie spo-
łeczności lokalnej jest tutaj naj-
ważniejsze. Czekamy na Wasze 
propozycje i pomysły. Mamy od 
blisko 30 lat wolność, teraz czas 
wypracować solidarność. Może 
te wszystkie działania przyczy-
nią się do tego, że zakorzenimy 
się tutaj – a splecione korzenie 
różnych rodzin i narodów będą 
trwałe i silne.

Andrzej Łazowski
Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu

Mija kolejny rok… 

że ojczyzna to fundament i, że 
naszą wspólną sprawą jest, aby 
historia Polski i jej chwalebnych 
zwycięstw nigdy nie była zapo-
mniana.

Wszyscy uczestnicy śpiewa-
li wspólnie pieśni patriotyczne, 
a pomimo niesprzyjającej aury, 
pośród nich panowała ciepła 
i przyjazna atmosfera.

Zwieńczeniem uroczystości 
11  listopada były występy arty-
styczne w Hotelu Klasztor Ce-
dynia. Licznie zebrani goście 
przywitali gromkimi brawami 
młodych artystów, którzy pod 
kierunkiem państwa Bożenny 
i Janusza Rusaków przygotowali 
ujmujące przedstawienie słow-

no-artystyczne. Po tym wzru-
szającym występie nadeszła pora 
na gwóźdź programu – koncert 
zespołu Sklep z Ptasimi Piórami. 
Artyści zachwycili wszystkich 
wykonanymi utworami. Zespół 
słynie z repertuaru głównie po-
ezji śpiewanej, a tego wieczoru 
śpiewali piosenki nie tylko pa-
triotyczne, ale również proste 
– o codziennym życiu w Polsce 
i o jej mieszkańcach.

 To ważne, aby jednoczyć się 
i wspólnie przeżywać wspomnie-
nia sprzed lat, dlatego dzieku-
jemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w uroczystości.

mm
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W świadomości zarówno 
większości archeologów, 
jak i ogółu społeczeństwa 
Cedynia i jej okolice 
kojarzone są głównie 
z okresem wczesnego 
średniowiecza. Jest to 
oczywiście spowodowane 
niekwestionowaną rolą 
tego miejsca w historii 
naszego kraju, co 
w dziedzinie archeologii 
skutkowało wieloma 
inicjatywami terenowymi 
i pozyskiwaniem licznych 
materiałów źródłowych.

Jednak teren, gdzie dziś znajdu-
ją się zabudowania miejscowo-

ści Cedynia oraz jej okolice już 
w dalekiej przeszłości zamiesz-
kiwany był przez liczne grupy 
ludzi. Celem mojego tekstu jest 
przybliżenie czytelnikom zagad-
nienia osadnictwa w tym regio-
nie w młodszej epoce kamienia 
(neolicie), która datowana jest 
na okres około 5400–2350 przed 
Chrystusem. Neolit to czas wiel-
kich zmian, które rozpoczęły się 
na terenach bliskowschodnich. 
Doszło tam do rewolucji w dzie-
dzinie dotychczasowego modelu 
gospodarki polegającej na wpro-
wadzeniu uprawy roślin i hodow-

li zwierząt. Miała ona rzecz jasna 
także wpływ na inne sfery życia 
takie, jak chociażby osadnictwo 
(stabilizacja) czy system wierzeń. 
Z Bliskiego Wschodu rolnictwo 
i hodowla rozprzestrzeniły się 
różnymi drogami do Azji, Afryki 
i na obszary europejskie.

Rejon Cedyni ze względu 
na swoje wyjątkowe położenie 
z pewnością był bardzo atrakcyj-
ny dla ludzi już wiele tysięcy lat 
temu. Obszar ziemi cedyńskiej 
to niezwykle interesujący teren 
pod względem walorów geogra-
ficznym oraz przemian środowi-

skowych. Najstarsze stanowiska 
neolityczne zostały zarejestro-
wane w Nowym Objezierzu i są 
kojarzone z tak zwanymi kultu-
rami późnowstęgowymi. Lud-
ność tych kultur przybyła do nas 
z południa (wzdłuż szlaku rzeką 
Odrą). Ci najstarsi rolnicy po 
przybyciu na Pomorze Zachod-
nie zaczęli osiedlać się w wybra-
nych regionach. Wybranych dla-
tego, że lokowali swoje osady na 
obszarach charakteryzujących 
się obecnością najżyźniejszych 
gleb (czarne ziemie, lessy i gleby 
brunatne).

Osadnictwo z młodszej epoki kamienia 
(neolitu) w rejonie Cedyni

Najbardziej godne uwagi sta-
nowisko neolityczne z naszego 
regionu to z pewnością osada 
kultury pucharów lejkowatych 
(KPL) zlokalizowana w samej Ce-
dyni (stanowisko nr 5). Badania 
terenowe o charakterze ratowni-
czym (niezwykle skromne i nie-
oficjalne) przeprowadził w tym 
miejscu Kazimierz Siuchniński 
(a brał w nich udział wieloletni 
Dyrektor Muzeum Pan Czesław 
Kroczak). Jego wykopaliska były 
pierwszymi na obszarze zachod-
niopomorskim badaniami (je-
śli chodzi o stanowiska KPL) 
z prawdziwego zdarzenia. Także 
w Cedyni zarejestrowano pozo-
stałości prawdopodobnie osady 
kultury amfor kulistych (KAK) 
w postaci między innymi frag-
mentów naczyń ceramicznych, 
kościanego szydła, 2 krzemien-
nych skrobaczy oraz fragmentów 
2 siekier kamiennych. Są to waż-
ne źródła ponieważ stan wyko-
paliskowego rozpoznania osad 
KAK w całym rejonie Pomorza 
zachodniego przedstawia się nad 
wyraz skromnie.

Z najmłodszą z kultur neo-
litycznych – kulturą ceramiki 
sznurowej (KCSZ) identyfikowa-
ne są między innymi fragmenty 
naczyń z Cedyni, kamienne to-
pory z Lubiechowa Dolnego oraz 
Lubiechowa Górnego. natomiast 
ze Starej Rudnicy znamy aż 4 to-
pory kamienne, które na podsta-
wie cech morfologicznych zosta-
ły zakwalifikowane jako tzw. typ 
wkrzański. Podobny został też 
odkryty w samej Cedyni. Okazy 
takie są uznawane za element wy-
bitnie lokalny, charakterystycz-

ny dla dolnoodrzańskiej grupy 
KCSZ.

W kontekście najnowszych od-
kryć warto też wspomnieć o gro-
bowcach megalitycznych. Były 
to monumentalne konstrukcje 
wznoszone na terenie Pomorza 
Zachodniego w IV i III tysiącle-
ciu przed Chrystusem przy uży-
ciu wielkich głazów lub kamien-
nych obstaw nasypów ziemnych. 
Dzięki wzmiance znajdującej 
się w pracy Johanna Christof-
fa Beckmanna, wydanej w 1751 
roku, poświęconej dziejom Bran-
denburgii wiemy, że obiekty me-
galityczne znajdowały się w rejo-
nie Golic. Nowoczesne narzędzie 
badawcze jakim jest lotniczy ska-
ning laserowy pozwoliło ostatnio 
odkryć grobowiec megalityczny 
(w typie kujawskim) w okolicach 
Starej Rudnicy. 

W obrębie interesującego nas 
mikroregionu cedyńskiego zare-
jestrowano pełną sekwencję kul-
tur neolitycznych (od wczesno-
rolniczych kultur wstęgowych 
po pasterskie ugrupowania kul-
tury ceramiki sznurowej). Jestem 
przekonana, że w kontekście 
młodszej epoki kamienia mamy 
tutaj do czynienia z niezwykle 
intensywnym i bogatym osad-
nictwem. W literaturze podkre-
ślana jest także rola Odry, która 
w tym czasie nie stanowiła barie-
ry kulturowej, wręcz przeciwnie 
była jednym z dwóch ważnych 
(obok okołobałtyckiego) szla-
ków komunikacji i transmisji 
wzorców kulturowych w Europie 
Środkowej.

dr Agnieszka Matuszewska

W ostatnim czasie wielu 
z nas żyło doniesieniami 
o bardzo ciekawym 
odkryciu tajemniczych 
kręgów w zbożu nieopodal 
Nowego Objezierza, 
na które trafili po raz 
pierwszy dwa lata temu 
przelatujący w pobliżu 
motolotniarze. 

Odkryte przez archeologów 
kręgi zostały określone jako 

tzw. rondele. Obiekt ten jest po-
zostałością kultury zamieszku-
jącej te tereny ok. 4900–4600 
lat przed naszą erą, czyli z epoki 
wczesnego neolitu. Budowle te 
budzą żywą dyskusję w środo-
wisku archeologów. Jak sami po-
dają, jedna z teorii głosi, że są to 
prawdopodobnie obiekty związa-
ne z miejscem kultu/obrzędów, 
inna, że jest to pewien rodzaj sta-
rożytnego obserwatorium astro-

nomicznego. Jednak ich funkcja 
nie jest jednoznacznie określona. 

W sierpniu tego roku w miej-
scu odkrycia tajemniczych krę-
gów przeprowadzono badania 
archeologiczne. W ekspedycji 
badawczej wzięły udział ekipy 
z Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Gdańskiego i Poznańskiego oraz 
wiele osób, które pomagało w for-
mie wolontariatu, w tym również 
opiekun Muzeum Regionalnego 
w Cedyni.

W Europie dotychczas zlokali-
zowano ok. 100 rondeli (najwię-
cej na terenie Niemiec i Czech), 
z czego 5 w Polsce. Badania 
z Nowego Objezierza dowodzą, 
iż rondel odkryty przypadko-
wo przez cedynianina parolot-
niarza jest najbardziej złożoną 
konstrukcją tego typu na tere-
nie Polski. Rondele to założenia 
przestrzenne o konstrukcji drew-
niano-ziemnej, mające zazwy-
czaj formę okręgu lub owalu 
otoczonego co najmniej jednym 
rowem lub wieloma. W przypad-
ku Nowego Objezierza mamy do 
czynienie z czterema rowami, 
o przekroju w kształcie litery V. 
Badania potwierdziły, że mo-

gła w tym miejscu 7 tysięcy lat 
temu funkcjonować ogromna 
świątynia o średnicy ok. 120  m. 
Podczas tegorocznych badań 
wykopaliskowych, które trwały 
2 tygodnie, na obszarze 7 arów 
wykopalisk znaleziono szczątki 
narzędzi krzemiennych oraz ko-
ści zwierząt i fragmenty ceramiki 
z charakterystycznymi jakby na-
kłuciami (kultura ceramiki wstę-
gowej kłutej). 

Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu

W ten oto sposób poczyniono 
wstęp do dalszych badań, które 
będą kontynuowane w przyszłym 
roku i, jak mamy nadzieję, dadzą 
również ciekawe wyniki, odpo-
wiedzą na stawiane przez bada-
czy pytania, ale także postawią 
przed nimi kolejne. 

Magdalena Wieczorek
Opiekun Muzeum  
Regionalnego w Cedyni

Neolityczne naczynie zasobowe ze zbiorów  
Muzeum Regionalnego w Cedyni
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Aktywni 
na okrągło

Norbert Pająk mieszka 
w Cedyni od urodzenia. 
Swoje marzenia o lataniu 
zaczął spełniać w 2013 
roku, kiedy to ukończył 
kurs paralotniarski. Od 
tamtej pory lata w każdej 
wolnej chwili.

Wspólnie z takimi jak on – 
zapalonymi pilotami pa-

ralotniowymi z okolic Cedyni, 
stworzyli grupę miłośników para-
lotniarstwa „Motoparalotnie nad 
Odrą”. Od tamtej pory nad naszą 
gminą można było wielokrotnie 

obserwować kilka, kilkanaście 
kolorowych skrzydeł lecących 
wspólnie.

Pasją Norberta jest również 
fotografia, wybierając się na lot 
zawsze zabiera ze sobą aparat fo-
tograficzny, żeby uwiecznić pięk-
ny krajobraz naszej gminy. Efekty 
w postaci niezwykłych zdjęć udo-
stępnia na profilu społecznościo-
wym grupy.

Kolejnym etapem w rozwoju 
pasji związanej z lataniem było 
uzyskanie licencji na wykonywa-
nie lotów w tandemie. Wiosną 
2018 roku Norbert Pająk planuje 
rozpoczęcie lotów z pasażera-
mi – każdy będzie mógł dotknąć 

chmur, zobaczyć naszą gminę 
z trochę wyższej perspektywy 
oraz poczuć piękno i wolność 
latania. Wszystkich zaintereso-
wanych wspólnym lotem zapra-
szamy na finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 2018, pod-
czas którego będzie można wyli-
cytować 2 vouchery na podnieb-
ny lot motoparalotnią w trakcie 
Dni Cedyni 2018.

O Norbercie Pająku stało się 
głośno latem tego roku po tym, 
jak jego zdjęciem „tajemniczych 
kręgów” wykonanym w 2016 r. 
niedaleko startowiska paralotnia-
rzy w Żelichowie, zainteresowało 
się środowisko archeologiczne.

Okazało się że tajemnicze krę-
gi to pozostałości po świątyni 
sprzed prawie 7 tysięcy lat. Pilo-
ci z grupy Motoparalotnie nad 
Odrą pomagali dokumentować 
z powietrza prowadzone prace 
archeologiczne. Norbert Pająk 
był gościem Dzień Dobry TVN 
oraz PolsatNews. Była to dla nie-
go świetna przygoda. Jak sam 
mówi, jest dumny z tego, że jego 

pasja przyczyniła się do odkry-
cia tak niesamowitego miejsca 
i dzięki temu mógł jeszcze bar-
dziej promować niezwykłe uroki 
okolic Cedyni.

Zainteresowanych tematem la-
tania zapraszamy na fanpage Mo-
toparalotnie nad Odrą, gdzie na 
bieżąco umieszczane są informa-
cje o tym, kiedy i gdzie odbędzie 
się kolejne spotkanie grupy.

Orkan Ksawery jaki 
przetoczył się przez 
Polskę w nocy z 5 na 6 
października 2017 roku 
wyrządził wiele szkód. 
Gmina Cedynia również 
w znaczny sposób odczuła 
siłę tego potężnego 
żywiołu, ale na szczęście 
nikomu nic się nie stało. 

Nasi strażacy w wyniku przej-
ścia orkanu interweniowali 

wielokrotnie. Ze skutkiem żywio-
łu walczyli jeszcze przez kilka ko-
lejnych dni. Interwencje dotyczyły 

głównie powalonych drzew, które 
blokowały szlaki komunikacyjne. 
Uszkodzeniu uległo 6  domostw 
(1  uszkodzony dach na budyn-
ku gospodarczym oraz 5  uszko-
dzonych dachów na budynkach 
mieszkalnych, uszkodzone ogro-
dzenia). Najgorsza sytuacja była 
w Piasku. W wyniku silnego 
wiatru na budynku mieszkalnym 
zerwany został nowo położony 
dach a na cmentarzu Orkan wy-
rządził ogromne szkody, powalo-
nych zostało 12 drzew. Drzewa ła-
mane przez silny wiatr zniszczyły 
kilka nagrobków. Wiele domostw 
naszej gminy przez kilka dni było 
pozbawionych prądu oraz bieżą-

Niszczycielski wiatr cej wody. Uszkodzeniu uległy li-
nie wysokiego napięcia. Najczęst-
sze uszkodzenia napowietrznych 
sieci elektroenergetycznych po-
legały na zerwaniu przewodów, 
złamaniu słupów, uszkodzeniu 
lub zniszczeniu konstrukcji stalo-
wych. Dodatkowo w wielu przy-

padkach wystąpiła konieczność 
usuwania drzew i gałęzi z linii 
elektroenergetycznych. 

Orkan spowodował liczne stra-
ty materialne, osoby poszkodowa-
ne mogły starać się o bezzwrot-
ną pomoc materialną od rządu 
w wysokości do 6 tysięcy złotych, 
a w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia domu do 100 tysięcy 
złotych. Środki na ten cel zostały 
zabezpieczone przez rząd w prze-
widzianej na ten cel rezerwie bu-
dżetu państwa. Z takiej pomocy 
skorzystało 1 domostwo w naszej 
Gminie. 

Ogromne słowa uznania i po-
dziękowania dla wszystkich stra-
żaków Ochotniczych Straży 
Pożarnych, którzy kolejny raz po-
kazali, że w sytuacji zagrożenia po-
trafią zjednoczyć siły i nieść po-
moc wszystkim potrzebującym. 
Swoją postawą i zaangażowaniem 
pokazali, że można na nich li-
czyć. We wszystkich przypadkach 
strażacy spieszyli z pomocą, tak, 
aby jak najszybciej zlikwidować 
zagrożenie.

Anna Puchalska

Żelichów z lotu ptaka

cmentarz w Piasku po przejściu orkanu Ksawery

Wywiad dla TVN24
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UKS Czcibor Cedynia 
zakończył rundę 
jesienną w Regionalnej 
Okręgówce. Nasz 
zespół jako beniaminek 
rozgrywek uplasował 
się na 8. miejscu 
z dorobkiem 20 pkt.

Złożyło się na to 6 zwycięstw, 
2 remisy i 7 porażek. Bilans 

bramkowy to 27 goli strzelonych 
i 33 stracone. Najwyższe zwycię-
stwo to wygrana 3:0 na własnym 
stadionie z Sępem Brzesko, nato-
miast najwyższa porażka to prze-
grana 6:0 z innym beniaminkiem 
– drużyną Drawy Drawno. Na 
2 kolejki przed końcem rundy 
z funkcji trenera zrezygnował 
Robert Kowalski, a jego miejsce 
zajął Tomasz Kwaśniewski, który 
już w dwóch ostatnich meczach 
poprowadził drużynę. Te rundę 
można pozytywnie ocenić. Nasz 

UKS Czcibor z nadzieją 
na przyszły sezon

Puchar Bielinka

26. Finał 
WOŚP

zespół musiał radzić sobie z wie-
loma problemami, a mimo to 
udało się zająć miejsce w środko-
wej części tabeli. W zespole czuć 
niedosyt, bo można było zdobyć 
o wiele więcej punktów. Przygo-
towania do rundy wiosennej za-
wodnicy z Cedyni rozpoczną pod 
koniec stycznia. Miejmy nadzieję, 
że Czcibor dobrze przepracuje 
okres zimowy i druga część sezo-
nu będzie jeszcze lepsza. Na ko-
niec chcielibyśmy podziękować 
kibicom oraz sponsorom, którzy 
w większy lub mniejszy sposób 
przyczynili się do rozwoju druży-
ny: Salon Fryzjerski Marilyn Joan-
na Kruszyńska, Restauracja Ariva 
Sławomir Kruszyński Krzysztof 
Górecki, Maliko Marek Przyby-
ła, Andrzej Sadłowski, Tomasz 
Siergiej, Maciej Pociej, Arkadiusz 
Numryk, Daniel Tołłoczko D&E-
MED, Wojciech Stańczyk, ono24.
info, chojna24.pl.

Mateusz Kołodziejczyk

Cedyński Ośrodek 
Kultury i Sportu wraz 
z dziećmi i młodzieżą 
utworzył Sztab 26. Finału 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

W tym roku pieniądze zebra-
ne podczas finału WOŚP 

zostaną przeznaczone na wyrów-
nanie szans w leczeniu noworod-
ków. Finał WOŚP odbędzie się 
14  stycznia 2018 roku. Wolonta-
riusze będą chodzić z puszkami 
w każdej miejscowości w gminie 
Cedynia. Ponadto, jak co roku, 
odbędzie się licytacja, na którą 

wszystkich serdecznie zaprasza-
my. O godzinie 20:00, przy placu 
Wolności w Cedyni rozbłyśnie 
tradycyjne Światełko Do Nieba. 
Mamy nadzieję, że ludzi dobrego 
serca, którzy zechcą wesprzeć tę 
jakże dobrą i pomocną inicjaty-
wę będzie jak najwięcej. Każdy, 
kto chciałby się przyłączyć do 
pomocy, może podarować coś 

na licytację, bądź przekazać fan-
ty na loterię. Postarajmy się, aby 
ten finał był wyjątkowy i nieza-
pomniany dla nas, ale przede 
wszystkim pamiętajmy, że przy-
świeca nam szczytny cel, jakim 
jest zbiórka pieniędzy na leczenie 
noworodków. 

Nicol Zacharewicz

 fot. Mateusz Szelążek chojna24.pl

Już po raz szósty na 
akwenie wodnym 
wyrobiska kopalni 
Bielinek, gdzie króluje 
sandacz, odbyły się 
Otwarte Zawody 
Spinningowe z łódek.

Już w piątek 10 listopada 2017 r. 
przybyło 72 zawodników 

z różnych stron Polski. Zwodo-
wali oni łódki i zakwaterowali 

się w Ośrodku Konferencyjno- 
-Wczasowym „Szafir” w miejsco-
wości Moryń. 11  listopada o go-
dzinie 8.00 wystartowało 36 łódek 
z dwuosobowymi drużynami na 
pokładach. Pogoda? Co tu dużo 
mówić, czuć było jeszcze ogon 
orkanu MARCIN, ale wszyscy 
zaopatrzeni w ciężkie kotwice 
uparcie nastawili się na sandacza 
– króla łowiska i „bujając się” na 
falach czekali na niepowtarzalne 
branie tej rybki. Sandacze współ-

pracowały, szczupaki też, ale 
okonie to wprost szalały. Mamy 
wrażenie, że w tym roku „król” 
wystawił głównie swoją świtę. 
Czyżby został niedoceniony, ob-
raził się? W przyszłym roku mu-
simy to naprawić.

Drugi dzień zawodów, pogoda 
już lepsza, bezwietrznie, humory 
super, wszyscy po integracji. Z peł-
nym pakietem doświadczeń dnia 
poprzedniego większość rusza na 
okonia. Ten nie zawiódł, było dużo 
pięknych sztuk. 

Puchary za trzy pierwsze miej-
sca, puchary za największe rybki: 
sandacz, szczupak, okoń i jeszcze 
za największą ilość ryb, dziewięć 

Sukces cedyńskich "Orlików"

W sierpniu tego roku utwo-
rzono drużynę Orlików 

Starszych „Czcibora” Cedynia, 
w skład której wchodzi 10 chłop-
ców z rocznika 2007. Cedyńskie 
Orliki odniosły spory sukces pla-
sując się na 2. miejscu w 11 grupie 
Ligi w ramach ZZPN. W cyklu 

4 turniejów rozegrali 11 meczów, 
z których 6 zakończyło się ich 
zwycięstwem.

W skład zespołu wchodzą: 
Jakub Brzeziński, Jakub Czej-
da, Grzegorz Grempka, Fabian 
Kruszyński, Paweł Prysak, Piotr 
Prysak, Bryan Puchalski, Paweł 

Słowiński, Remigiusz Wójcik 
i Ksawery Wojtasik.

Trener drużyny, Paweł Pasek, 
podkreśla, że treningi i udział 
w drużynie to nie tylko szkolenie 
umiejętności gry w piłkę nożną. 
Najważniejszym zadaniem jest wy-
szkolenie dobrego sportowca, ale 
przede wszystkim wychowywanie 
przez sport dobrego człowieka. Na 
każdych zajęciach oprócz specjal-
nie przygotowanego treningu pił-
karskiego kształtowane są zasady 
fair-play, nawyki zdrowego trybu 
życia oraz osobowość dziecka.

Dzięki współpracy z władzami 
gminy, rodzicami, nauczyciela-
mi dzieci mogą rozpocząć swoją 
przygodę ze sportem odkrywając 
i szlifując swój talent.

Zapraszamy wszystkie dzieci 
i ich rodziców na treningi, któ-
re odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 16.00–17.30.

Krzysztof Muraszka

miejsc nagrodzonych, pakiety 
startowe dla wszystkich. 

Najważniejsze jednak jest to, że 
w naszych zawodach, na naszym 
łowisku, na terenie gminy Cedy-
nia gościliśmy tak wielu dobrych 
zawodników.

Te niesamowite zawody udało 
nam się zorganizować w godnych 
warunkach, z cennymi nagroda-
mi, dzięki pomocy i życzliwości: 
•	 kolegi Andrzeja Wójcickiego,
•	 firmy KONGER,
•	 firmy Spin-Mad,
•	 sklepu wędkarskiego ŻBIK 

w Łodzi,
•	 firmy Przynęty Świata Łukasz 

Głogowski,

•	 Zakładu Masarniczego rodziny 
Przewoźnych w Trzebiczu koło 
Drezdenka,

•	 Piekarni ZENARD Zenon 
Przybyła i Ryszard Świerkow-
ski ze Zwierzyna,

•	 Spółki MIKAZU Krzysztof Gó-
recki i Sławomir Kruszyński.

Dziękujemy też strażakom 
ochotnikom z Czachowa za tro-
skę o nasz cenny sprzęt pozosta-
wiony pod ich opieką.

Organizatorem zawodów było 
Niezależne Cedyńskie Towarzy-
stwo Wędkarskie „Miętus”.

Grażyna i Tadeusz Mażol

Od 4 lat w ramach Przyszkolnej Mini Akademii Piłki 
Nożnej prowadzone są treningi dla dzieci w wieku 
szkolnym. 


