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Cieszymy się na samą myśl 
o porzuceniu zimowych 
strojów, zapominamy 

o chłodzie, a perspektywa coraz 
dłuższych dni napawa nas opty-
mizmem na myśl o tym, ile waż-
nych i ciekawych rzeczy będzie-
my mogli jeszcze zrobić.

My, jako mieszkańcy gminy 
Cedynia, wiemy już, jak pięk-
nie wyglądają tereny, na których 
mieszkamy, kiedy przyroda budzi 
się z zimowego snu. Wielkanoc 
zbliża się wielkimi krokami i to 
właśnie ten czas jest dla nas na-
dzieją, symbolem nowego życia. 
Później nadejdzie maj, zakwitnie 
aleja kasztanowa i wybije na zega-
rze czas matur. Wszystkie te małe 
rzeczy są dla nas, mieszkańców 
gminy Cedynia, istotne i wzbu-
dzają w nas ducha wspomnień. 
Ilu z nas potrafi podczas spaceru 
zatrzymać się na chwilę w zadu-
mie przy kaskadzie na alejce, czy 

Wiosna – z utęsknieniem czekamy na nią wszyscy. Oczekujemy słońca, radosnego śpiewu ptaków, rozkwitających pąków 
na drzewach, zieleni i kolorowych kwiatów w ogrodach. 

wieży widokowej i przywrócić 
pamięcią lata dzieciństwa i bez-
troski? Tworzymy przyszłość, nie 
zapominając o przeszłości. Chce-
my pozostawić po sobie jak naj-
więcej dziedzictwa dla przyszłych 
pokoleń. Tych, które Cedynię 

będą miały w sercu, na języku 
i w głowie. Myślę, że bycie dum-
nym z tego, skąd się pochodzi to 
największe bogactwo. 

Cedynia jest cudownym 
miejscem do życia – to zdanie 
powtórzę zapewne jeszcze nie-

jednokrotnie. Widać potencjał 
w mieszkańcach, w gospodarce, 
handlu i turystyce. Gmina rozwi-
ja się w tych aspektach, a ludzie, 
dzięki którym się to dzieje, pra-
cują na markę Cedyni. Markę, 
którą poznała już duża część spo-
łeczeństwa zarówno polskiego, 
jak i niemieckiego. Projekty, ja-
kie dotychczas prowadzimy, dają 
nam wiele satysfakcji z podejmo-
wanych działań.

Trzeba stawiać na młodych – to 
dla nich podjęliśmy się rozbudo-
wy Szkoły Podstawowej w Piasku 
czy też poprawy infrastruktury 
Ośrodka Rekreacyjno-Sporto-
wego. Dla nich, ale nie tylko. 
Cieszymy się, że coraz prężniej 
rozwija się u nas sport i że wi-
dać rozwój aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców gminy. Po-
wstają nowe drużyny „młodzi-
ków” w Przyszkolnej Mini Aka-
demii Piłki Nożnej, zawodnicy 

osiągają sukcesy już na poziomie 
powiatowym, a uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Cedyni zdobywają czołowe 
miejsca w różnych zawodach 
sportowych międzyszkolnych 
i powiatowych.

Możemy być dumni również 
z osiągnięć naukowych naszych 
dzieci. Naszych, ponieważ wy-
chowanych na terenie tej gminy, 
w której w przyszłości mogą za-
kładać rodziny, znaleźć pracę. 

Gmina Cedynia ma wiele per-
spektyw, może jednak nie wszyst-
kie zostały jeszcze w pełni wyko-
rzystane.

Zachęcam Was zatem, drodzy 
Mieszkańcy, do odkrywania Ce-
dyni na nowo. Może właśnie pod-
czas tych poszukiwań odnajdzie-
my nasze wartości i cele.

Gabriela Kotowicz
Burmistrz Cedyni

Wiosenne przemyślenia
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W dniu 20 grudnia 
2017 roku Rada Miejska 
podjęła uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy 
Cedynia na rok 2018. 

Wcześniej uzyskano opinię 
Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Szczecinie, która 
pozytywnie oceniła przesłany 
projekt budżetu oraz tak zwane 
uchwały okołobudżetowe. Do-
chody zaplanowano na kwotę 
19.550.619 zł, natomiast wydatki 
na 23.228.131  zł. Z planowanych 
głównych wydatków inwestycyj-
nych znajduje się rozbudowa bu-
dynku szkolnego w miejscowości 
Piasek, budowa centrum eduka-
cyjno-przyrodniczego w miejsco-
wości Siekierki, budowa ścieżek 
rowerowych na terenie gminy Ce-
dynia, budowa wiaty przebieralni 
i zaplecza socjalnego dla ratowni-
ków, remont ogrodzenia stadionu 
Czcibora oraz przebudowa dróg 
gminnych, w tym odcinka ul. Ko-
lonia od stacji paliw do skrzyżowa-
nia z drogą na Radostów. Złożony 
został również wniosek o środki 
pomocowe na doposażenie placów 
do terapii ruchowej na świeżym 
powietrzu, które będą montowane 
przy placach zabaw. Zaplanowano 
środki na adaptację świetlicy osie-
dlowej na świetlicę socjoterapeu-
tyczną. W pracach nad budżetem 
na rok 2018 założono, że nie będą 
podnoszone stawki podatków, na 
czym skorzystają nasi mieszkańcy. 
Ustalono plany pracy komisji sta-
łych oraz ramowy plan pracy Rady 
na kolejny rok. 

 Z kolei na XXXII sesji w dniu 
28 lutego 2018 roku uchwalono 
podział gminy Cedynia na stałe 

W większości wniosków 
i interpelacji składanych 
przez mieszkańców 
i radnych gminy Cedynia, 
a dotyczących powiatu 
gryfińskiego, głównym 
tematem jest stan dróg. 

To zrozumiałe, choć może 
sprawiać mylne wrażenie, że 

jedynym obowiązkiem powiatu 
jest dbanie o drogi powiatowe. 

Zadania, które wypełnia staro-
stwo powiatowe są bardzo róż-
ne i niemniej ważne niż drogi. 
Chciałbym przybliżyć Państwu te, 
które na co dzień pozostają wręcz 
niezauważalne lub oczywiste, a na 
które w budżecie powiatu prze-
znaczane są największe kwoty. 

Jednym z najważnieszych jest 
powiatowa służba zdrowia ze 
szpitalem powiatowym w Gryfi-
nie na czele. Utrzymanie szpitala, 
dbałość o poziom usług medycz-

obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych. 
Chcąc ułatwić dostęp miesz-
kańcom do komisji wyborczych 
postanowiono utworzyć nowy 
obwód do głosowania w miej-
scowości Piasek obejmujący Bar-
cie, Bielinek, Piasek, Piasecznik 
i Trzypole. Oprócz tego, tak jak 
dotychczas, mieszkańcy będą gło-
sować jeszcze w dwóch obwodach 
dla miasta Cedynia i pozostałych 
miejscowości w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Cedyni przy 
ul. Mieszka I 21. 

Podjęto uchwałę w sprawie po-
działu gminy Cedynia na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. W tym przypadku nie 
dokonano istotnych zmian, jedy-
nie zmieniła się podstawa prawna 
podjęcia uchwały. Radni odrzucili 

Do czego potrzebny nam jest powiat?

projekt uchwały w sprawie „Wie-
loletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych 
na terenie gminy Cedynia na lata 
2018–2021”, będących w posiada-
niu Wodociągów Zachodniopo-
morskich Spółka z  o.o. znajdują-
cych się na terenie gminy Cedynia. 
Projekt był przygotowany na wnio-
sek Wodociągów Zachodniopo-
morskich z siedzibą w Goleniowie. 
W ocenie radnych plan nie spełnia 
oczekiwań inwestycyjnych miesz-
kańców, a w szczególności brak jest 
wymiany sieci wodociągowej Goli-
ce –Żelichów wykonanej z zawar-
tością materiału z azbestu. 

Podczas obrad komisji wspól-
nej przed sesją radni zdecydowa-
li o usunięciu z porządku obrad 
projektu w sprawie utworzenia 
samorządowej instytucji kultury 
pod nazwą Muzeum Regionalne 
w Cedyni. Uzasadniano to bra-
kiem wcześniejszej dyskusji na 

ten temat, doprecyzowaniem za-
pisów w przedłożonym statucie 
Muzeum. Celem Muzeum ma 
być działalność określona w usta-
wie o muzeach, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań dotyczą-
cych obszaru historycznej ziemi 
cedyńskiej, nadodrza i pogranicza 
polsko-niemieckiego, prezentacji 
zbiorów oraz materiałów doku-

mentacyjnych, dotyczących histo-
rii ziemi cedyńskiej ze szczegól-
nym uwzględnieniem początków 
osadnictwa, a także prowadzenia 
działalności naukowej, dokumen-
tacyjnej oraz edukacyjnej. Nie-
mniej jednak padały argumenty 
o potrzebie powołania tej instytu-
cji, albowiem w dotychczasowym 
kształcie możliwości rozwojowe są 
ograniczone. Natomiast powstanie 
Muzeum Regionalnego w Cedy-
ni podniesie jego rangę, stworzy 
nowe możliwości pozyskiwania 
środków pomocowych, pozwoli 
korzystać z pomocy merytorycz-
nej pracowników Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz Instytutu 
Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie i Ośrodka Archeologii Śre-
dniowiecza Krajów Nadbałtyckich 
Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN w Szczecinie. Ponadto za-
chowane będzie dziedzictwo hi-
storyczne, kulturowe i przyrod-

nicze ziemi cedyńskiej, nadodrza 
i pogranicza polsko-niemieckiego, 
z uwzględnieniem wydarzeń koń-
ca II wojny światowej związanych 
z Rejonem Pamięci Narodowej Ce-
dynia-Gozdowice-Siekierki. Rad-
ni uznali, że należy szczegółowo 
i dokładnie przeanalizować projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 

Uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go miejscowości Osinów Dolny 
w gminie Cedynia. Prace nad tym 
dokumentem trwały kilka miesię-
cy, były prowadzone konsultacje 

społeczne, wnoszone były uwa-
gi i sugestie, część z nich została 
uwzględniona, natomiast część od-
rzucona ze wskazaniem powodu 
nieuwzględnienia. Bardzo sympa-
tycznym akcentem było nagrodze-
nie stypendiami uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Cedy-
ni w ramach Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnio-
nych Dzieci i Młodzieży za I pół-
rocze roku szkolnego 2017/2018. 
Wyróżnieni to Oliwia Kurnik – 
uczestniczka i laureatka olimpiad 
z języka niemieckiego i fizyki, Ja-
kub Artyszuk – uczestnik i laureat 
olimpiad z języka niemieckiego 
i matematyki oraz Mateusz Roz-
miarek – uzdolniony pływak, zdo-
bywca m.in. I miejsca w zawodach 
pływackich na dystansie 5  m sty-
lem dowolnym. 

 
Krzysztof Nowak 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Praca Rady Miejskiej w Cedyni

nych, utrzymanie personelu – to 
zadania spółki Szpital Gryfiński, 
którą tworzy Starostwo Powiato-
we wraz z Domem Lekarskim.

Ta placówka w ostatnich latach 
została mocno doinwestowana, 
a jeszcze w tym roku rozpoczęte 
zostaną prace przy budowie no-
wego budynku dla szpitala.

Mieszkańcy naszej gminy, dzięki 
organizowanym już od lat akcjom 
profilaktyczno-medycznym na-
zwanych białymi sobotami, mieli 
już okazję poznać profesjonalizm 
pracowników szpitala powiatowe-
go. W tym roku biała sobota bę-
dzie skierowana do najmłodszych 
mieszkańców naszego powiatu. 

W zeszłym roku zostały wyre-
montowane i oddane do użytku 
naszemu szpitalowi pomiesz-
czenia na gabinety specjalistycz-
ne w Chojnie po to, by pacjenci 
z południa powiatu, min. z naszej 
gminy, mieli lepszy dostęp do le-
karzy specjalistów.

W tym samym budynku, na uli-
cy Dworcowej w Chojnie, została 
wyremontowana i dostosowana 
do dzisiejszych potrzeb siedziba 
Poradni Pedagogiczno-Psycho-
logicznej, której główne zadanie 
to udzielanie pomocy dzieciom, 
rodzicom i nauczycielom, pomo-
cy psychologiczno-pedagogicz-
nej związanej z wychowaniem 
i kształceniem dzieci. W ubiegłym 
roku w filii w Chojnie udzielono 
ok 2000 porad.

Szkoły ponadpodstawowe to 
dwa zespoły szkół: w Chojnie 
i Gryfinie z bardzo bogatą ofertą 
kształcenia dla naszej młodzieży, 
ze średnią z egzaminów matural-
nych wyższą niż wojewódzka. To 
dobra podstawa edukacyjna dla 
naszej młodzieży i dobry start 
w dorosłe życie.

Szkoły specjalne – to powiat 
troszczy się o wykształcenie nawet 
tych najsłabszych i najbardziej do-
tkniętych przez los mieszkańców. 

Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Chojnie i Szkoła Specjalna 
w Nowym Czarnowie to placówki 
zapewniające kształcenie podsta-
wowe oraz możliwośc zdobycia 
zawodu osobom z niepełnospraw-
nościami. 

Wkrótce w Gryfinie zostanie 
otwarty Zakład Aktywności Za-
wodowej, w którym znajdą za-
trudnienie osoby niepełnospraw-
ne. Powstanie dla nich 40 miejsc 
pracy.

Ofertę dla niepełnosprawnych 
uzupełniają dwa Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej, jeden w Gryfinie, 
a jeden w Goszkowie, a w których 
codziennie 70 niepełnospraw-
nych osób stara się przystosować 
do samodzielnego życia.

Domy dziecka, rodziny zastęp-
cze to z kolei miejsca, w których 
znajduje dom prawie trzysta 
dzieci. To ilość, która mogłaby 
spokojnie wypełnić całkiem spo-
rą szkołę podstawową. 

Domy pomocy społecznej to aż 
cztery placówki na terenie nasze-
go powiatu, w których znajduje 
opiekę prawie czterystu pen-
sjonariuszy, najczęściej takich, 

z którymi nie radzi sobie najbliż-
sza rodzina lub po prostu nie ma 
już nikogo, kto by się nimi zajął. 
Mają oni zapewnioną najlepszą 
możliwą opiekę i warunki takie, 
jak w domu.

Podsumowując – powiat gry-
fiński w pierwszej kolejności 
zajmuje się opieką nad dziećmi, 
młodzieżą i niepełnosprawny-
mi, czyli tą grupą, która stanowi 
znaczną część naszego społe-
czeństwa, a która jest najcenniej-
sza i najwrażliwsza, a jednocze-
śnie najsłabsza.

W kolejnym artykule przybliżę 
Państwu następne ważne dla nas 
mieszkańców zadania powiatu 
gryfińskiego. 

Tomasz Siergiej
Radny Powiatu Gryfińskiego



Cedynia na okrągło – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia 3marzec 2018

Uroczyste spotkanie z oka-
zji Dnia Kobiet odbyło się 

w świetlicy wiejskiej w Golicach. 
Na obchody święta przybyło wie-
le Pań z całej gminy. Wszystkie 
piękne, uśmiechnięte, w oczeki-
waniu na wspólne świętowanie. 
Każda z nich otrzymała w pre-
zencie kwiatka.

Zgromadzeni goście mogli czę-
stować się ciastem ufundowanym 
przez radnych gminy Cedynia 
oraz sołtysów. Wszyscy wspania-

Święto wszystkich Pań

le się bawili przy występie Pana 
Grzegorza Janowskiego, który 
uświetnił przyjęcie doskonałym 
repertuarem.

Życzenia w imieniu męskiej 
części społeczności naszej gmi-
ny złożyli przewodniczący rady 
miejskiej Krzysztof Nowak, sołtys 
Golic Kazimierz Zieliński, dyrek-
tor COKiS Andrzej Łazowski oraz 
kierownik COKiS Robert Górski.

Dla zgromadzonych wystąpiły 
również wspaniałe mieszkanki 

8 marca to wyjątkowa data. To dzień, w którym swoje święto obchodzą wszystkie Kobiety.  
Dzień, kiedy są szczególnie doceniane przez mężczyzn zarówno z rodziny, jak i z miejsc, w których pracują. 

Tego dnia świętowały również Panie z gminy Cedynia. 

gminy – pani Barbara Jaszczak 
opowiedziała kilka zabawnych 
historii, a pani Zdzisława Abra-
mowicz wyrecytowała wiersz 
z okazji Dnia Kobiet.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim Paniom przybyłym na ob-
chody Dnia Kobiet i cieszymy 
się tym samym, że po raz kolejny 
możemy spotykać się w więk-
szym gronie i integrować się, 

rozmawiać, żartować i po prostu 
– spędzać razem miło czas.

Organizatorzy dziękują za 
ufundowanie ciast i kwiatów 
radnym gminy Cedynia, radnym 
powiatowym, ZGKiM, sołtysom 
oraz wszystkim, którzy włączyli 
się w zorganizowanie tego spo-
tkania.

Dziękujemy również pani 
Halinie Wołosz z firmy Milek-

tron za wspaniały gest w postaci 
ufundowanych ławek do świe-
tlicy w Golicach oraz wyposa-
żenia ogrodowego. Ten prezent 
dla Golic – wioski obrazu będzie 
służył mieszkańcom i gościom 
na lata.

(mm)

pragniemy życzyć 
wszystkim Mieszkańcom gminy Cedynia
wielu łask Bożych i wszelkiego dobra.
Życzymy również, by nadchodzące Święta 
umocniły nas we wzajemnej życzliwości,
abyśmy w zdrowiu i spokoju, 
w gronie rodziny i przyjaciół
odnaleźli świat prawdziwych 
i nieprzemijających wartości.
Niech radość ze zmartwychwstania Jezusa 
nie przemija, a wiosenny optymizm 
napawa nas energią do działania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Nowak

Burmistrz Cedyni 
Gabriela Kotowicz

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
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Wydatki inwestycyjne zrealizowane 
w gminie Cedynia w roku 2017

Remont wieży 
kościoła 
parafialnego – 
Etap II 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Źródła finansowania 2017

1 Wykup sieci wodociągowej wybudowanej 
przez osoby fizyczne

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

3 485,18
3 485,18

2
Opracowanie dokumentacji technicznej na 
wykonanie małej retencji na terenie miasta 
Cedynia

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

26 445,00
26 445,00

3
Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie 
gminy Cedynia (dokumentacja-przebudowa 
przejścia przy przychodni zdrowia)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

8 610,00
8 610,00

4
Przebudowa dróg powiatowych na terenie 
gminy Cedynia (chodnik Lubiechów Górny, 
chodnik Cedynia ul. Kościuszki)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

100 000,00
100 000,00

5
Przebudowa dróg gminnych na terenie 
gminy Cedynia (dokumantacja Willowa, 
Kolonia, B. Chrobrego)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

97 662,00
97 662,00

7 Budowa chodnika w m. Bielinek (FS 
Bielinek)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

13 984,45
13 984,45

8 Zakup wiaty przystankowej do m. Żelichów  
(FS Żelichów)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

5 904,00
5 904,00

10 Zakup i montaż witacza 0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

6 457,50
6 457,50

11 Adaptacja poddaszy na mieszkania 
komunalne

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

4 612,50
4 612,50

12 Rozbudowa remizy strażackej w m.  Czachów 0.0. OGÓŁEM:
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje

299 701,56
299 701,56

13
Dotacja celowa dla OSP Osinów Dolny 
na dofinansowanie zakupu samochodu 
pożarniczego

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

128 104,30
128 104,30

14
Opracowanie dokumentacji technicznej na 
rozbudowę remizy OSP  
w Starej Rudnicy

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

4 290,00
4 290,00

15
Dotacja celowa dla OSP Lubiechów Górny 
na dofinansowanie zakupu samochodu 
pożarniczego

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

20 000,00
20 000,00

16
Dotacja dla WOPR na doposażenie pojazdu 
służącego do ratownictwa na obszarach 
wodnych

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

5 000,00
5 000,00

17
Dotacja dla OSP na zakup sprzętu 
przeciwpożarowego ( OSP Czachów i OSP 
Osinów Dolny)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

16 190,00
16 190,00

18 Przebudowa budynku szkolnego 
w miejscowości Cedynia

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST
1.2. kredyty, pożyczki i obligacje

895 454,76
158 089,00
737 365,76

19 Rozbudowa budynku szkolnego 
w miejscowości Piasek

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

67 970,00
67 970,00

20 Przebudowa posadzek w budynku szkolnym 
w Cedyni

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

84 540,60
84 540,60

21 Zakup namiotu dla Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Piasek

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

6 942,80
6 942,80

22 Przebudowa posadzek w budynku szkolnym 
w Cedyni

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

5 574,94
5 574,94

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Źródła finansowania 2017

23 Przebudowa posadzek w budynku szkolnym 
w Cedyni

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

38 349,31
38 349,31

24
Zmiana lokalizacji placu zabaw na działce 
nr  69/15 obręb 2 m. Cedynia wraz z budową 
miejsc parkingowych

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

167 563,82
167 563,82

25 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej 
w Piasku

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

30 000,00
30 000,00

26 Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej 
w budynku szkolnym w Cedyni

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

55 478,41
55 478,41

27 Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Cedynia

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

56 580,00
56 580,00

28 Zakup kontenera asenizacyjnego 0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

49 692,00
49 692,00

29 Zakup rębaka tarczowego 0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

9 715,77
9 715,77

30 Utylizacja wyrobów zawierających azbest 0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

1 494,70
1 494,70

31
Budowa Europejskiego Centrum Obserwacji 
Ptaków i Nietoperzy w miejscowości 
Siekierki, gmina Cedynia

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

21 525,00
21 525,00

32 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Osinów 
Dolny wraz z ośrodkiem Senior +

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

10 455,00
10 455,00

33 Zakup szaf do budynku świetlicy 
w  miejscowości Żelichów (FS Żelichów)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

5 500,00
5 500,00

34 Dotacje na ochronę zabytków i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

105 000,00
105 000,00

35 Remont Wieży Widokowej w Cedyni 0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

36 149,06
36 149,06

36 Zakup wiaty drewnianej - stoisko 
wystawiennicze 

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

4 201,68
4 201,68

37 Montaż barierki zabezpieczajace w m. Stary 
Kostrzynek (FS Stary Kostrzynek)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

5 996,25
5 996,25

38 Doposazenie placu zabaw w m. Golice (FS 
Golice)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

6 052,69
6 052,69

39
Budowa boiska sportowego w m. Piasek (z 
tego: kwota 3.690,00 zł 
-FS Piasek)

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

13 690,00
13 690,00

40
Budowa wiaty przebieralni i zaplecza 
socjalnego dla ratownika oraz remont 
ogrodzenia

0.0. OGÓŁEM:
1.1. środki JST

5 535,00
5 535,00

0.0. OGÓŁEM: 2 423 908,28

1.1. środki JST 1 386 840,96

1.2. kredyty, pożyczki i obligacje 1 037 067,32

*JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego.

MaGdaLENa KRuPińSKa, Skarbnik Gminy Cedynia

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Cedyni intensywnie 
ubiega się o dotacje na 
roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, jakim 
jest kościół parafialny. 

Etap II dotyczy remontu wieży 
kościoła w Cedyni. Złożony w 

październiku 2017 roku wniosek 
do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na kwotę 

260.000,00 zł, niestety, nie zakwa-
lifikował się do dofinansowania. 
Czekamy na rozstrzygnięcie wnio-
sków składanych do Rady Powiatu 
w Gryfinie, które planowane jest 
na koniec marca 2018 roku, gdzie 
wnioskowaliśmy o 120.000,00 zł. 
Dnia 28 lutego 2018 roku złożony 
został wniosek o udzielenie dota-
cji do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomor-
skiego na kwotę 40.000,00 zł. Cze-
kamy na rozpatrzenie złożonych 
wniosków, aby zacząć dalsze prace 
przy zabytku.

Elżbieta Szablewska
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Sięgamy po środki zewnętrzne
Pod koniec ubiegłego roku 
pisaliśmy o złożonym 
wniosku o dofinansowanie 
zadania pn. „Poprawa 
infrastruktury Ośrodka 
Rekreacyjno-Sportowego 
w Cedyni, etap I – Budowa 
wiaty przebieralni 
i zaplecza socjalnego dla 
ratownika oraz remont 
ogrodzenia” w ramach 
poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji 
w ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność” objętego 
Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. 

Całkowita wartość projektu 
to 105.602,36 zł, a wysokość 

wnioskowanego dofinansowania 
to 67.194,00 zł. Umowa o dofi-
nansowanie została podpisana 24 
listopada 2017 r. Jeśli wszystko 

przebiegnie zgodnie z planami, 
to już w tym roku na kąpielisku 
otoczonym nowym ogrodzeniem 
będziemy mogli skorzystać z prze-
bieralni. 

Pozytywną oceną otrzy-
mał również, złożony w dniu 
15.09.2017 r. do Zachodniopo-
morskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016–2019, wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej nr 435003Z 
– ul.  Kolonia w Cedyni”. Przed-
miotem niniejszego projektu jest 
przebudowa drogi wewnętrznej 
– ul. Kolonia w Cedyni, pod-
niesienie jej parametrów tech-
nicznych, a następnie zaliczenie 
do kategorii dróg gminnych. 
Całkowita wartość zadania to 
1.742.575,40  zł, a wysokość 
wnioskowanego dofinansowania 
to 870.416,41 zł. 5 marca br. zo-
stał ogłoszony przetarg, w wyni-
ku którego wyłoniony zostanie 
podmiot realizujący ww. zadanie. 

Planowany termin zakończenia 
realizacji zadania to 31 paździer-
nika 2018 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. zło-
żony został wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. „Transgra-
niczna polsko-niemiecka oferta 
edukacyjna na obszarze Doliny 
Odry w szkołach w Cedyni i Neu-
trebbin. Wartość całego projektu 
to 994.682,06 EUR w tym po 
stronie polskiej 837.545,00 EUR. 
Wnioskowane dofinansowanie 
dla gminy Cedynia to 711.913,25 
EUR. Partnerem projektu jest 
Amt Barnim Oderbruch. Projekt 
polega na wdrożeniu wspólnej 
oferty nauczania języka sąsia-
da oraz zajęć skierowanych na 
ochronę środowiska i ekologię. 
W ramach projektu powstanie 
również infrastruktura, nowe 
pomieszczenia dobudowane do 
Szkoły Podstawowej w Piasku, 
zgodnie z opracowaną dokumen-
tacją techniczną oraz pozwole-
niem na budowę, tj. pomieszcze-
nia przedszkola z sanitariatami 
oraz sali wielofunkcyjnej z sani-
tariatami, częścią kuchenną i ma-
gazynową. Posiedzenie Komitetu 

Monitorującego, który zadecydu-
je o udzieleniu dofinansowania, 
odbędzie się w maju 2018 r. 

W ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regiona-
mi III” w dniu 31.01.2018  r. został 
złożony wniosek o dofinansowa-
nie ze środków PFRON. Wniosek 
dotyczy dofinansowania zakupu 
pojazdu do przewozu osób niepeł-
nosprawnych z terenu gminy Ce-
dynia (łączny koszt realizacji pro-
jektu 158.169,00 zł, wnioskowane 
dofinansowanie 80.000,00 zł). 

W lutym 2018 r. do Ministra 
Sportu i Turystyki złożony został 
wniosek o dofinansowanie budo-
wy infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej w ramach programu 
rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charak-
terze wielopokoleniowej OSA 
2018 r. Przedmiotem projektu jest 
budowa nowej „Otwartej Strefy 
Aktywności w mieście Cedynia”, 
na terenie przyległym do pla-
cu zabaw na Sójczym Wzgórzu. 
Wartość zadania – 50.000,00 zł, 
wartość wnioskowanego dofinan-

sowania – 25.000,00 zł. W ramach 
projektu planuje się ustawienie 
6  urządzeń siłowni zewnętrznej, 
4 ławek, stolika do gry w szachy 
oraz tablicy informacyjnej. 

Dzień 28 lutego 2018 r. – to 
ważna data, jeśli chodzi o wnio-
skowanie o środki zewnętrzne. 
W tym dniu złożone zostały na-
stępujące wnioski:
•	 w ramach działania „Podsta-

wowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, zło-
żony został wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. „Budowa 
świetlicy wiejskiej z dziennym 
domem dla seniorów w miej-
scowości Osinów Dolny, gmina 
Cedynia – etap I Budowa świe-
tlicy wiejskiej”. Całkowita war-
tość projektu – 998.809,20 zł, 
wnioskowana kwota pomocy – 
500.000,00 zł. W ramach projek-
tu, na podstawie opracowanego 
programu funkcjonalno-użyt-
kowego, na działce 88 obręb 
Osinów Dolny, planuje się budo-
wę obiektu świetlicowego z salą 
główną o pow.121 mkw, szatnią, 

sanitariatami, pomieszczeniem 
magazynowym i technicznym. 
W ramach tego działania złożo-
no również wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. „Budowa 
ogólnodostępnego placu zabaw 
w Cedyni”. Całkowita wartość 
projektu – 51.522,45 zł, wniosko-
wana kwota pomocy – 32.784,00 
zł. W ramach projektu planuje 
się urządzenie placu zabaw na 
działce 9/1 obręb 2 miasta Ce-
dynia (w sąsiedztwie budynku 
szkoły w Cedyni). Planuje się 
posadowienie 6 urządzeń do za-
bawy dla młodszych dzieci. Pla-
nuje się również przygotowanie 
6 tablic (na ścianie budynku) do 
malowania kredą. 

•	 w ramach konkursu Marszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego „Granty sołeckie 
2018” złożone zostały wnioski 
dla 12 sołectw gminy Cedynia. 
Wnioskowana kwota to blisko 
120.000,00 zł. Wnioski dotyczy-
ły głównie zakupu i montażu 
urządzeń siłowni zewnętrznych 
oraz dodatkowych elementów 

do rekreacji ruchowej dla dzieci 
na place zabaw. Wnioskowano 
również o środki na budowę 
wiaty i montaż piłkochwytów. 
Rozstrzygnięcie konkursu pla-
nowane jest na maj 2018 r. 

•	 w odpowiedzi na ogłoszony 
przez Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
nabór wniosków o udzielenie 
dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków 
lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków, położo-
nym na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego, w roku 
2018 złożone zostały dwa wnio-
ski o udzielenie dotacji w łącz-
nej kwocie 79.600,00 zł. Pierw-
szy wniosek dotyczy zadania 
pn. „Remont wieży widokowej 
w Cedyni – etap I: remont scho-
dów wewnętrznych”. Całkowita 
wartość projektu – 45.000,00 zł, 
wnioskowana kwota pomocy – 
39.600,00 zł. Drugi wniosek do-
tyczy zadania pn. „Odnowienie 
elewacji, przykrycia dachu wraz 
z wymianą drzwi wejściowych 
oraz przemurowaniem otworu 
okiennego w budynku miesz-

kalnym przy Placu Wolności 
6 w Cedyni”. Całkowita war-
tość projektu – 101.891,96 zł, 
wnioskowana kwota pomocy: 
40.000,00 zł.

•	 w odpowiedzi na ogłoszony na-
bór wniosków o udzielenie po-
mocy finansowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego z ob-
szaru województwa zachodnio-
pomorskiego z przeznaczeniem 
na poprawę i modernizację in-
frastruktury sportowej w 2018 r. 
złożony został wniosek o udzie-
lenie pomocy na realizację za-
dania pn. „Poprawa infrastruk-
tury bazy sportowej na terenie 
Ośrodka Rekreacyjno-Sporto-
wego w Cedyni, etap II – Mon-
taż piłkochwytów przy boisku 
do piłki nożnej”. Całkowita 
wartość projektu – 40.000,00 
zł, wnioskowana kwota pomo-
cy – 20.000,00 zł. W przypad-
ku pozytywnie rozpatrzonego 
wniosku, otrzymane środki 
zostaną przeznaczone na zakup 
i montaż zabezpieczeń typu 
piłkochwyty na długości 100 
mb i wysokości siatki do 6 m 
wzdłuż boiska do piłki nożnej. 
 
MGP

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

Cedynia, plac Wolności 4

Udzielamy wsparcia dla:
•	 osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc 

wobec członków rodziny,
•	 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
•	 osób uzależnionych,
•	 osób współuzależnionych
•	 osób będących w kryzysie.

Czynne w:
poniedziałki  czwartki
14.00–17.00  15.00–17.00
dyżurują:  dyżurują
•	 prawnik,	 	 •	psycholog	(1,	2	i	3	czwartek	miesiąca),
•	 członkowie	GKRPA	 •	członkowie	GKRPA

Wszelka pomoc i porady są bezpłatne.

Zadania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
•	 prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy 
w rodzinie,

•	 udzielanie informacji o miejscach pomocy w zakresie uzależnień 
i przemocy w rodzinie

•	 motywowanie i wspomaganie osób uzależnionych w podjęciu 
decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,

•	 wspomaganie osób współuzależnionych.

Wizualizacja przyszłego wyglądu Szkoły Podstawowej w Piasku

Wieża widokowa w Cedyni
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Fundusz sołecki to 
pojęcie, które funkcjonuje 
w przestrzeni publicznej 
od 2009 roku, kiedy 
to na mocy ustawy 
z 20 lutego 2009 r. 
o funduszu sołeckim, 
nadano radom gminy 
prawo rozstrzygnięcia 
o wyodrębnieniu 
w budżecie gminy 
środków stanowiących 
fundusz sołecki. 

Rada wyrażając zgodę na wy-
odrębnienie danego fundu-

szu podejmuje stosowną uchwałę 
do 31 marca roku poprzedzające-
go rok budżetowy. Można także, 
korzystając z przepisów ustawy 
podjąć uchwałę w taki sposób, 
aby znajdowała zastosowanie do 
kolejnych lat budżetowych, co ma 
miejsce w gminie Cedynia.

Fundusz sołecki to pieniądze, 
które stanowią cześć budżetu 
gminy i są przeznaczone dla so-
łectw w celu poprawy warunków 
życia mieszkańców wsi.

Zgodnie z podjętą uchwałą 
Rady Miejskiej wiadomo, że taki 
fundusz sołecki jest wyodrębnio-
ny w gminie Cedynia.

Obowiązkiem burmistrza jest 
wyliczenie wysokości środków 
przypadających na każde sołec-

two. Stosuje się do tego wzór okre-
ślony w art. 3 ustawy o funduszu 
sołeckim. Zgodnie z nim ilość 
środków zależna jest od liczby 
mieszkańców sołectw i tzw. kwoty 
bazowej – czyli ilorazu wykona-
nych dochodów bieżących danej 
gminy, o których mowa w przepi-
sach o finansach publicznych, za 
rok poprzedzający rok budżetowy 
o dwa lata oraz liczby mieszkań-
ców zamieszkałych na obszarze 
danej gminy według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok budżetowy też o dwa 
lata, ustalonej według Prezesa 

Głównego Urzędu Statystyczne-
go. Ta skomplikowana metoda 
liczenia sprowadza się do jedne-
go wniosku: im wyższy dochód 
gminy w latach poprzednich oraz 
większa liczba mieszkańców danej 
wsi, to i fundusz sołecki dla danej 
miejscowości jest większy.

Kiedy już zostanie obliczona 
wysokość środków, burmistrz 
przekazuje sołtysom informację 
o wysokości wyliczonych środ-
ków, jakie mogą zostać zaplano-
wane do wydatkowania na dane 
sołectwo. Informacja taka musi 
zostać przekazana do 31 lipca 
każdego roku i dotyczy kolejnego 
roku, np. informacja przekazana 
sołtysowi w roku 2017, dotyczy 
środków na rok 2018.

Samo wyliczenie wysokości 
środków i przekazanie informacji 

sołtysom nie daje gwarancji na 
ich otrzymanie. Tu główne za-
danie mają już sami mieszkańcy, 
rada sołecka i sołtys. 

Sam ustawodawca wskazu-
je, że warunkiem przyznania 
w danym roku środków budże-
towych z funduszu jest złożenie 
do burmistrza przez dane sołec-
two wniosku, który powinien za-
wierać wskazanie przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji na 
obszarze sołectwa. 

Każde sołectwo ma inną spe-
cyfikę i różne są potrzeby miesz-
kańców, a i kreatywność ludzi 

jest niemała, ale ustawodawca 
przewidując takie okoliczności 
nałożył znaczne ograniczenia co 
do zakresu zadań, jakie mogą być 
sfinansowane z funduszu sołec-
kiego. 

Po pierwsze, pozyskane środki 
muszą być wydatkowane na za-
dania stanowiące zadania własne 
gminy, mają służyć poprawie życia 
mieszkańców i muszą być zgodne 
ze strategią rozwoju gminy.

W art. 7 ust 1 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym czytamy, że zadania 
własne obejmują sprawy z zakre-
su:
1) ładu przestrzennego, 

gospodarki nieruchomo-
ściami, ochrony środowiska 
i przyrody oraz gospodarki 
wodnej,

Fundusz sołecki
2) gminnych dróg, ulic, mo-

stów, placów oraz organiza-
cji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia 
w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komu-
nalnych, utrzymania czystości 
i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrze-
nia w energię elektryczną 
i cieplną oraz gaz, działalności 
w zakresie telekomunikacji,

4) lokalnego transportu zbioro-
wego,

5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym 

ośrodków i zakładów opie-
kuńczych,

6a) wspierania rodziny i systemu
  pieczy zastępczej,
7) gminnego budownictwa 

mieszkaniowego, 
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek 

gminnych i innych instytucji 
kultury oraz ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami,

10) kultury fizycznej i turystyki, 
w tym terenów rekreacyj-
nych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bez-

pieczeństwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, 
w tym wyposażenia i utrzy-
mania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiek-
tów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów ad-
ministracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym 
zapewnienia kobietom 
w ciąży opieki socjalnej, 
medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszech-
niania idei samorządowej, 
w tym tworzenia warun-
ków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych 
i wdrażania programów 
pobudzania aktywności 
obywatelskiej;

18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na 

rzecz organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536, z późn. 
zm.4),

20) współpracy ze społeczno-
ściami lokalnymi i regional-
nymi innych państw.

Po drugie do wniosku dołącza 
się uchwałę z zebrania wiejskie-
go, w trakcie którego sołtys, rada 
sołecka lub co najmniej 15 pełno-
letnich mieszkańców danego so-
łectwa podjęli decyzję o podziale 
środków i zakwalifikowaniu do 
określonych zadań (przedsię-
wzięć). Wniosek należy złożyć 
do burmistrza najpóźniej do 30 
września każdego roku. 

Prawidłowe złożenie wniosku 
gwarantuje, że środki zostaną 
uwzględnione w budżecie gmi-
ny w kolejnym roku budżeto-
wym. Warto jednak zaznaczyć, 
że środki z funduszu sołeckiego 
stanowią cześć budżetu gminy, 
za którego wykonanie odpowie-
dzialny jest burmistrz, a dzięki 
szczegółowemu określeniu za-
dań przez mieszkańców, w więk-
szym stopniu może on nie tyl-
ko realizować zadania własne 
gminy, ale po prostu pomagać 
w taki sposób, jaki oczekują tego 
mieszkańcy.

W ostatnich latach otrzyma-
ne z funduszu sołeckiego środki 
wykorzystywane były w sołec-
twach naszej gminy na doposa-
żenie świetlic, placów zabaw czy 
wyposażenie remiz, na organiza-
cje wszelakich imprez integra-
cyjnych z wyjazdami integra-
cyjnymi włącznie, utrzymanie 
czystości w miejscowościach 
czy różne wydatki o charakterze 
inwestycyjnym jak np. budowa 
chodnika czy boiska, zakup pa-
neli ogrodzeniowych czy namio-
tów lub wiat.

Fundusz sołecki jest przyzna-
wany na rok i można go spożyt-
kować tylko w danym roku, więc 
warto wykorzystać szansę na po-
zyskanie tych pieniędzy i rozsąd-
ne ich zagospodarowanie. 

(wG)

Plac zabaw w Lubiechowie Górnym

Plac zabaw w Piasku

Nowy płot przy placu zabaw w Bielinku
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Obejmując jesienią 2014 r. 
stanowisko burmistrza 
Cedyni, stanęłam 
przed problemem 
niewywiązywania się przez 
dzierżawcę targowiska 
gminnego w Osinowie 
Dolnym z obowiązków 
wynikających z umowy 
dzierżawy zawartej w maju 
2013 r., a które dotyczyły 
modernizacji targowiska. 

Głosy sprzeciwu budził brak 
zapowiedzianych inwestycji, 

które stanowiły jeden z głównych 

powodów wydzierżawienia tar-
gowiska na okres 20 lat. Pomimo 
upływu czasu, w którym Dzier-
żawca zaoferował wykonanie in-
westycji, nie zostały one zrealizo-
wane. 

Niedopuszczalność opisanej 
wyżej sytuacji spowodowała, że 
podjęłam szereg kroków zmie-
rzających do urzeczywistnienia 
modernizacji targowiska, zgodnie 
z zapowiedziami z etapu prze-
prowadzania przetargu na jego 
wydzierżawienie. Warunkiem ko-
niecznym było ustalenie rzeczywi-
stego stanu rzeczy, w szczególności 
– czy dzierżawca dokonał jakich-
kolwiek umówionych prac. W tym 

celu zwróciłam się do dzierżawcy 
o ich udokumentowanie. W związ-
ku z tym, że nie udokumentował 
on wykonania inwestycji, których 
wykonanie zaoferował w trakcie 
przetargu, jasnym było, że nie mia-
ły one miejsca.

Mając na uwadze niedokona-
nie przez dzierżawcę umówio-
nych nakładów, rozwiązałam 
umowę dzierżawy. 

Taka decyzja zaktywizowała 
dzierżawcę (który w międzyczasie 
został wykupiony przez nowych 
udziałowców). Złożył on do sądu 
wniosek o zabezpieczenia praw 
stron na czas trwania postępowa-
nia sądowego, jak również zaini-

cjował negocjacje z gminą, mające 
na celu ugodowe zakończenie za-
istniałego sporu. W czasie trwa-
nia rozmów przeprowadziłam 
analizę potrzeb inwestycyjnych 
na targowisku. W wyniku powyż-
szego, w grudniu 2015 r., strony 
zawarły porozumienie, w którym 
dzierżawca zobowiązał się do do-
konania modernizacji targowi-
ska poprzez wykonanie na nowo 
określonych nakładów. 

Od czasu zawarcia porozumie-
nia, dzierżawca sukcesywnie do-
kumentuje Gminie wykonywanie 
poszczególnych inwestycji (co 
nie miało miejsca w okresie przed 
rozwiązaniem umowy dzierżawy). 
Potwierdziło to słuszność wybra-
nej przeze mnie drogi. Rozwiąza-
nie umowy dzierżawy okazało się 
rzeczywistym impulsem, który 
doprowadził do rozpoczęcia fak-
tycznej modernizacji targowiska. 

Co słychać na gminnym targowisku?

Co dalej ze składowiskiem?

Mając na uwadze powyższe, 
mogę stwierdzić, że podjęte 
przeze mnie działania, pomimo 
doraźnych komplikacji i trudno-
ści, z perspektywy czasu okaza-
ły się skuteczne. Doprowadziły, 
po latach, do rozpoczęcia przez 
dzierżawcę wywiązywania się 
z obowiązku dokonania nakła-
dów. Skuteczność podjętych kro-
ków została dostrzeżona również 
przez media o zasięgu wojewódz-
kim, a efekt determinacji władz 
gminy nazywany jest wręcz „re-
nesansem” targowiska. 

Sytuacja ta wywołuje poczu-
cie satysfakcji, jako że osiągnięty 
został cel, dla którego przepro-
wadzono przetarg na dzierżawę 
targowiska, którym jest jego uno-
wocześnienie. 

Gabriela Kotowicz

Krótkie przypomnienie tego, co się wydarzyło:

2.02.2015 r.
Burmistrz wystosowała pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska celem przeprowadzenia kontroli na składowisku w Lubie-
chowie Górnym. W odpowiedzi, Inspektor Wojewódzki zapowiedział 
przeprowadzenie kontroli celem sprawdzenia przestrzegania przepi-
sów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

8.07.2015
Kontrola bezpośrednia składowiska odpadów w Lubiechowie Górnym 
wykonana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Cedyni.

9.07.2015
Gmina Cedynia poinformowała instytucje samorządu terytorialnego 
o podjęciu pilnych działań celem sprawdzenia naruszenia prawa i za-
grożenia zdrowia i życia ludzi przez spółkę BSC Ekopal.

14.07.2015
Prokuratura Rejonowa w Gryfinie podjęła decyzję o wszczęciu śledz-
twa w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych na terenie skła-
dowiska.

16.07.2015
Spotkanie informacyjne burmistrz Cedyni z mieszkańcami Lubiecho-
wa Górnego. 

Dalszy ciąg sprawy.

Dnia 23 grudnia 2016 r. zapadł 
wyrok Sądu Rejonowego w Gry-
finie – który potwierdził, że na 
składowisku w Lubiechowie Gór-
nym, spółka BSC Ekopal składo-
wała wbrew przepisom ustawy 
o odpadach oraz ustawy prawo 
ochrony środowiska - odpady 
niebezpieczne w postaci odpa-
dów medycznych i weterynaryj-
nych zawierających leki, odpady 
z badań, diagnozowania, odpa-
dy powstałe z leczenia, narzędzi 
chirurgicznych i zabiegowych, 
odpady w postaci materiałów bu-
dowlanych zawierających azbest, 
w miejscu nie przeznaczonym do 
ich składowania tj. czaszy składo-
wiska odpadów innych niż nie-
bezpieczne i obojętne w takich 
warunkach, że mogło to zagrozić 
życiu lub zdrowiu człowieka oraz 
spowodować istotne obniżenie 
jakości powietrza. 

Co dalej?

7 czerwca 2017 r. gmina wypo-
wiedziała umowę dzierżawy. 

Jest dużo lepiej!

10 stycznia 2018 roku zostało 
podpisane porozumienie na pod-
stawie którego wprowadzono na-
stępujące zmiany:

1. Czynsz dzierżawny płatny w wy-
sokości 5.000,00 (pięć tysięcy) zł 
netto miesięcznie – dotychczas 
stawka wynosiła 556,61 (pięćset 
pięćdziesiąt sześć złotych 61/100) 
zł netto. Wyższy czynsz obowią-
zuje od października 2017 r.

2. Dzierżawca został zobowiąza-
ny do uiszczania comiesięcznych 
opłat na fundusz rekultywacyjny 
prowadzony w formie rachunku 
bankowego Gminy. Na konto zo-
stały również przekazane środki 

wcześniej już zgromadzone na 
fundusz rekultywacyjny. Do-
tychczas nie mieliśmy wglądu 
i nie wiedzieliśmy czy są odpro-
wadzane środki na taki fundusz 
czy też nie. Teraz mamy nad tym 
kontrolę. 

3. Z umowy został wykreślony 
zapis o prowadzeniu Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów na 
terenie składowiska w związku 
z czym spółka BSC Ekopal wy-
stąpiła do Starostwa o uchylenie 
decyzji w zakresie zbierania od-
padów niebezpiecznych na skła-
dowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Lu-
biechowie Górnym.

Jednak bez obaw, w dalszym 
ciągu będziemy trzymać rękę na 
pulsie i nie stracimy czujności. 
Zdrowie naszych mieszkańców 
jest dla nas najważniejsze. 

anna Puchalska

Wszyscy pamiętamy, jakie emocje nam towarzyszyły po odkryciu nietypowych odpadów na składowisku w Lubiechowie Górnym. 
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Numer 
okręgu 

wyborczego

Granice
okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych  

w okręgu wyborczym

1. część miasta Cedyni obejmująca ulice: Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Ks. Piotra 
Ściegiennego, Ks. Skorupki,Tadeusza Kościuszki, Plac Wolności 1

2. część miasta Cedyni obejmująca ulice: Czcibora, Pułaskiego 1

3. część miasta Cedyni obejmująca ulice: Pocztowa, Staromiejska, Mieszka I, Zygmuntowska, część 
ulicy Marii Konopnickiej od nr 1 do nr 9, część ulicy Kolonia budynek nr 29 1

4. część miasta Cedyni obejmująca ulice: część ulicy Marii Konopnickiej nr 11, blok nr 15 A,B,C, 
blok nr 17 A,B,C, część ulicy Kolonia blok nr 4 A,B,C 1

5. część miasta Cedyni obejmująca ulice: część ulicy Kolonia blok nr 23 A,B,C,D,E, blok nr 27 
A,B,C,D,E 1

6. część miasta Cedynia obejmująca ulice: część ulicy Kolonia od nr 1 do nr 17 (Stara Kolonia), blok 
nr 21 A,B, część ulicy Marii Konopnickiej nr 10, 12, Willowa 1

7. sołectwo Lubiechów Dolny 1
8. sołectwo Bielinek oraz część sołectwa Piasek – część miejscowości Piasek od nr 75 do nr 96/2 1

9. sołectwo Piasek: część miejscowości Piasek od nr 1 do nr 74 i od nr 97 do końca miejscowości 
oraz miejscowości: Barcie, Piasecznik, Trzypole 1

10. sołectwo Lubiechów Górny 1
11. sołectwo Czachów, sołectwo Łukowice 1
12. sołectwo Orzechów, sołectwo Żelichów 1
13. sołectwo Golice, sołectwo Radostów 1
14. sołectwo Osinów Dolny, Sołectwo Stary Kostrzynek 1
15. sołectwo Stara Rudnica, sołectwo Siekierki 1

W roku 2017 Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
wygenerował ponad 
2,5 mln złotych 
przychodu. Dla 
porównania w roku 2016 
przychód wyniósł o blisko 
300 tys. mniej.

Dotację z Gminy Cedynia 
otrzymał w wysokości około 

400 tys. zł co oznacza, że ponad 
2 mln zł zdobył własnym dzia-
łaniem. Prowadzimy nieustan-
nie wszelkie możliwe działania 
mogące poprawić sytuację fi-
nansową ZGKiM. Wygrywamy 
przetargi oraz zamówienia leżące 
w zakresie naszych możliwości. 

Z nadzieją patrzymy w przyszłość

Okręgi i obwody głosowania

Gdy przyszedłem do pracy pod 
koniec 2016 roku, wiedziałem, że 
czeka nas ciężka praca, ale zauwa-
żyłem też, że szybko można coś 
z tym zrobić. Oszczędna gospo-
darka finansowa ukierunkowana 
na rozwój Zakładu w mojej ocenie 
przynosi oczekiwane rezultaty. 
Najważniejsze przy tym jest to, aby 
równolegle realizować zadania 
własne gminy oraz oczekiwania 
mieszkańców. Udaje się „zarabiać” 
pieniądze, które pozwalają się nam 

rozwijać. W ubiegłym roku kupi-
liśmy kosiarkę traktorek za ponad 
10 tys. zł, mniejszą kosiarkę, pod-
kaszarkę, zamiatarkę uliczną oraz 
liczne elektronarzędzia i wypo-
sażenie. Obecnie zakupiliśmy 

kolejny traktorek kosiarkę reno-
mowanej firmy za kwotę około 
20 tys. zł, co pozwoli usprawnić 
utrzymanie zieleni w okresie let-
nim. W chwili obecnej zbieramy 
fundusze na zakup samochodu, 

część środków już mamy. Dzięki 
chociażby akcji zbiórki i sprze-
daży złomu udało się pozyskać 
ponad 16 tys. zł. Przyjęta zasada 
współfinansowania sprawdza się. 
Polega to na tym, że gdy gmina 
zakupuje nam środek trwały, my 
robimy to samo, wówczas efekt 
jest szybszy i bardziej widoczny. 
Dzięki współpracy z gminą dys-
ponujemy od lipca 2017 roku no-
wym pojazdem asenizacyjnym. 
Niebawem zakupiony zostanie 
nowy ciągnik oraz kosiarka bija-
kowa. Z pełną odpowiedzialno-
ścią mogę potwierdzić, że każdy, 
kto chce uczciwie pracować, na 
pewno znajdzie u nas zatrudnie-
nie – pracy jest dużo.

arkadiusz Łysik
dyrektor ZGKiM Cedynia 

Rada Miejska w Cedyni, 
w dniu 28.02.2018 r. na 
wniosek Burmistrza 
Cedyni utworzyła na 
terenie gminy Cedynia 
piętnaście okręgów 
wyborczych oraz trzy stałe 
obwody głosowania. 

Trzeci obwód, z siedzibą ob-
wodowej komisji wyborczej 

w Szkole Podstawowej w Piasku, 
został utworzony w celu skrócenia 
drogi wyborców do lokali wybor-
czych, a tym samym zwiększe-
nia udziału obywateli w procesie 
wybierania. Numery i granice 
okręgów wyborczych i stałych ob-
wodów głosowania oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych 
wskazane są w niżej przedstawio-
nych tabelach.  

Ewa Pawłowska
Sekretarz Gminy Cedynia 

Podział Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ich numery i granice
oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Podział Gminy Cedynia na stałe obwody głosowania,
ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer
stałego obwodu

głosowania

Granice
stałego obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1 Miasto Cedynia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia 

2
Miejscowości : Czachów, Golice, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Łukowice, 
Markocin, Niesułów, Orzechów, Osinów Dolny, Parchnica, Radostów, Siekierki, 
Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Żelichów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia 

3 Miejscowości: Barcie, Bielinek, Piasek, Piasecznik, Trzypole. Szkoła Podstawowa, Piasek 63B, 74-520 Cedynia 
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Numer 
okręgu 

wyborczego

Granice
okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych  

w okręgu wyborczym

1. część miasta Cedyni obejmująca ulice: Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Ks. Piotra 
Ściegiennego, Ks. Skorupki,Tadeusza Kościuszki, Plac Wolności 1

2. część miasta Cedyni obejmująca ulice: Czcibora, Pułaskiego 1

3. część miasta Cedyni obejmująca ulice: Pocztowa, Staromiejska, Mieszka I, Zygmuntowska, część 
ulicy Marii Konopnickiej od nr 1 do nr 9, część ulicy Kolonia budynek nr 29 1

4. część miasta Cedyni obejmująca ulice: część ulicy Marii Konopnickiej nr 11, blok nr 15 A,B,C, 
blok nr 17 A,B,C, część ulicy Kolonia blok nr 4 A,B,C 1

5. część miasta Cedyni obejmująca ulice: część ulicy Kolonia blok nr 23 A,B,C,D,E, blok nr 27 
A,B,C,D,E 1

6. część miasta Cedynia obejmująca ulice: część ulicy Kolonia od nr 1 do nr 17 (Stara Kolonia), blok 
nr 21 A,B, część ulicy Marii Konopnickiej nr 10, 12, Willowa 1

7. sołectwo Lubiechów Dolny 1
8. sołectwo Bielinek oraz część sołectwa Piasek – część miejscowości Piasek od nr 75 do nr 96/2 1

9. sołectwo Piasek: część miejscowości Piasek od nr 1 do nr 74 i od nr 97 do końca miejscowości 
oraz miejscowości: Barcie, Piasecznik, Trzypole 1

10. sołectwo Lubiechów Górny 1
11. sołectwo Czachów, sołectwo Łukowice 1
12. sołectwo Orzechów, sołectwo Żelichów 1
13. sołectwo Golice, sołectwo Radostów 1
14. sołectwo Osinów Dolny, Sołectwo Stary Kostrzynek 1
15. sołectwo Stara Rudnica, sołectwo Siekierki 1

Most Europejski – dla przyrody ponad granicami
Odbudowany po 
zniszczeniach II wojny 
światowej miał pełnić 
funkcje militarne, 
ułatwiając- zgodnie 
ze strategiczną myślą 
sztabowców Układu 
Warszawskiego – sprawny 
przerzut koleją wojsk na 
Zachód przez Odrę, po 
rozpoczęciu zbrojnego 
starcia z państwami 
NATO.

Szczęśliwie ten scenariusz kon-
fliktu jądrowego nie został zre-

alizowany, świat ocalał, historia 
zaś potoczyła się innymi torami. 
Natomiast sam obiekt, zlokalizo-
wany nad unikalnym przyrodni-
czo obszarem Cedyńskiego Parku 
Krajobrazowego, niebawem za-
cznie pełnić zupełnie inną rolę. 

Most kolejowy na odcinku 
nieczynnej linii Siekierki–Neu-
rüdnitz jest najdłuższą przeprawą 
przez Odrę tego typu. Regularny 
ruch utrzymywano tu do końca II 
wojny światowej. W lutym 1945 r. 
przestały tędy jeździć pociągi, po 
wysadzeniu obiektu przez wy-
cofujące się wojska niemieckie. 
Zniszczono również biegnący 
obok most drogowy, którego ka-
mienne filary zachowały się do 
dzisiaj. 

Wytyczone po wojnie granice 
sprawiły, że przeprawa nie miała 
już znaczenia ekonomicznego. 
Jej walory dostrzegli natomiast 
stratedzy Układu Warszawskiego. 
Stąd decyzja o odbudowie mo-
stu kolejowego w latach 1953–54 
XX w. – w czasie narastania psy-
chozy Zimnej Wojny i apogeum 
rywalizacji bloków militarnych 
Wschodu i Zachodu. Obiekt 
nadawał się idealnie do szybkiej 
ekspedycji transportów wojsko-
wych, co ujęto w planie ataku na 

państwa NATO, nadając mu sta-
tus tajny i specjalnego znaczenia.

Kolejowa przeprawa, która 
miała odegrać swoją rolę w pla-
nowanej przez Moskwę III woj-
nie światowej, składa się z dwóch 
mostów. Na terytorium Niemiec, 
od strony zachodniej i nad głów-
nym nurtem Odry, most składa 
się z sześciu przęseł kratownico-
wych. W tej części ma długość 
ok. 340  m. Dalej tor przecho-
dzi wytyczonym nasypem przez 
wyspę na odcinku 113 m. Już na 
terytorium Polski, po stronie 
wschodniej trafiamy na drugi 
most, złożony z dziewięciu przę-
seł o długości ok. 330 m. Cała 
przeprawa poprowadzona nad 
rozlewiskami Odry, głównym 
jej nurtem i wyspą ma długość 
785 m.

Po odbudowie w latach 50. 
ubiegłego wieku przez most nie 
przejechał już ani jeden pociąg. 
Był jednak utrzymywany i remon-
towany jako rezerwowa przepra-
wa – kluczowa dla celów wojska 
w ówczesnej rzeczywistości poli-
tyczno-militarnej. Odegrał rów-
nież istotną rolę w ćwiczeniach 
wojsk Układu Warszawskiego 
„Bariera '79”, które stanowiły 
praktyczny test sprawności oraz 
manifestację siły państw bloku 
wschodniego pod koniec dekady 
lat siedemdziesiątych.

Zmiany po 1989 r. zakończo-
ne rozpadem ZSRR i likwidacją 
Układu Warszawskiego, a także 
zjednoczeniem Niemiec spowo-
dowały, że most zupełnie stracił 
na militarnym znaczeniu. Za-
mknięto również linię kolejową 
Godków–Siekierki. Stało się to 
w 1999 r. Od tego czasu zarów-
no ulegająca degradacji linia, jak 
i okazały most nie są w żaden 
sposób wykorzystywane. Nasy-
pem, torowiskiem i konstruk-
cyjnymi elementami mostu za-
władnęła przyroda, czyniąc zeń 
malowniczy symbol starorzecza 
Odry.

Konstrukcja już na tyle wrosła 
naturalnie w pejzaż Cedyńskiego 

Parku Krajobrazowego, że po-
wstał pomysł szerszego udostęp-
nienia jej zwiedzającym, a jest co 
podziwiać i oglądać, w obrębie 
samego parku i obszaru Natura 
2000. Lokalizacja mostu nadaje 
się przy tym idealnie, by z jego 
perspektywy obejrzeć rozlewiska 
i bagna Odry, z ich bogactwem 
fauny i flory.

Plany, pomysły, wizje i marze-
nia przybrały konkretny kształt 
projektu transgranicznego pod 
nazwą „Przystosowanie mostu eu-
ropejskiego Siekierki–Neurüdnitz 
do ruchu turystycznego”. Projekt 
zyskał w lipcu 2017 r. unijne dofi-
nansowanie w ramach programu 
INTERREG V A, w wysokości 
3  mln euro. Po stronie polskiej 
do wykorzystania jest 1,7  mln 
euro, czyli ponad 7 mln zł. Rolę 
lidera projektu powierzono Ze-
społowi Parków Krajobrazowych 
Województwa Zachodniopomor-
skiego. Partnerem po stronie nie-
mieckiej został urząd Amt Bar-
nim–Oderbruch.

Starania o przywrócenie do ży-
cia nieczynnego od blisko 75  lat 
mostu na odcinku Siekierki–
Neurüdnitz podjęto już w 2004 r. 
– zarówno po niemieckiej, jak 
i polskiej stronie. Powstał po-
mysł, aby w obrębie terenów tak 
cennych i unikalnych przyrodni-
czo przeprawę udostępnić tury-
stom. Niezbędna jest w tym celu 
adaptacja obiektu, którego stan 
techniczny, mimo wielu lat zanie-
dbań i braku jakichkolwiek prac 
remontowych, oceniono jako do-
bry. Teraz nadszedł czas na reali-
zację planowanych wcześniej za-

mierzeń, które sprawią, że dawny 
most kolejowy nad Odrą stanie 
się unikalną atrakcją turystyczną 
i przyrodniczą Cedyńskiego Par-
ku Krajobrazowego. Będzie też 
pomnikiem kultury i świadkiem 
burzliwej historii tego miejsca.

Most, już po adaptacji w ra-
mach unijnego projektu, przybli-
ży jeszcze bardziej cenne przy-
rodniczo tereny gminy Cedynia. 
Uatrakcyjni również turystyczny 
szlak z Gozdowic poprzez Sie-
kierki oraz dalej: w stronę Starej 
Rudnicy, Starego Kostrzynka 
czy Bielinka i Piasku stając się 
atrakcją turystyczną, z wysokości 
której będzie można zaobserwo-
wać niemal bezpośrednio dziką 
przyrodę, przy zachowaniu wo-
bec niej należnego szacunku i dy-
stansu.

Lokalizacja przeprawy sprzyja, 
by w całej pełni podziwiać pa-
noramę cennych przyrodniczo 
terenów Cedyńskiego Parku Kra-
jobrazowego oraz Użytku Ekolo-
gicznego Kostrzyneckie Rozlewi-
sko, objętych ochroną w ramach 
sieci NATURA 2000. Z wysokości 
mostu doświadczyć można nie-
zwykłych wrażeń, dzięki unikal-
nej panoramie Odry i jej dzikich, 
naturalnych rozlewisk. Zgodnie 
z projektem obiekt będzie wyko-
rzystany w charakterze tarasu wi-
dokowego o długości 660 m. Dla 
podniesienia jego atrakcyjności 
turystycznej założono też bu-
dowę platformy widokowej nad 
jednym z przęseł, która wyeks-
ponuje w całości walory obiek-
tu jako zabytku techniki. Celem 
unijnego projektu jest również 
włączenie mostu Siekierki–Neu-

rüdnitz do sieci tras turystycz-
nych i ścieżek rowerowych po 
obu stronach granicy. W ramach 
adaptacji obiektu przewidziano 
też budowę infrastruktury, przy-
datnej zarówno turystom jak i do 
celów edukacyjnych. Przewidzia-
no więc utworzenie przestrzeni 
rekreacyjnej na dawnym nasypie 
kolejowym, przez który przebie-
ga polsko - niemiecka granica.

Możliwość wielokrotnego prze-
kraczania mostu po jego adapta-
cji, otwarcie obiektu dla turystów 
i miłośników dzikiej przyrody 
stworzy również okazję do orga-
nizacji wielu wydarzeń o charak-
terze społecznym, kulturalnym 
i historycznym – z poszanowa-
niem cennego przyrodniczo miej-
sca Cedyńskiego Parku Krajobra-
zowego. 

Teraz nadszedł więc czas, by 
urzeczywistnić wszystkie za-
mierzenia związane z remontem 
i adaptacją mostu. Po przyzna-
nym już dofinansowaniu oraz 
decyzji samorządu województwa 
o zapewnieniu budżetu na reali-
zację projektu, Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Zachodniopomorskiego i part-
nerzy przedsięwzięcia po drugiej 
stronie Odry czekają już tylko 
na podpisanie umowy. Po speł-
nieniu tej formalności i wyborze 
wykonawcy rozpoczną się prace 
remontowe obiektu.

Po ich zakończeniu legendarny 
most połączy ściślej oba brzegi 
Odry, przybliżając wszystko, co 
unikalne i cenne przyrodniczo, 
społecznie i kulturowo. Zatrze 
tym samym jeszcze bardziej 
wszelkie granice.

igor Szakowski
Główny Specjalista do spraw 
ochrony przyrody, edukacji, 
turystyki i rekreacji

Od redakcji: 
Program o moście zrealizował 
popularny redaktor Bogusław 
Wołoszański. 

Most siekierkowski był bo-
haterem jednego z odcinków 
„Tajnej historii XX wieku” 
popularnego redaktora 
Bogusława Wołoszańskiego. 
Zapraszamy do obejrzenia 
tego filmu. Jest on dostępny 
pod adresem: www.ipla.tv/
wideo/wiedza/Tajna-historia
-XX-wieku/5002813/Tajna-hi-
storia-XX-w-Nowa-wojna
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Muzeum, czyli co?

Oficjalna definicja muzeum 
zaczerpnięta z ustawy 

brzmi: jednostka organizacyj-
na nienastawiona na osiąganie 
zysku, której celem jest groma-
dzenie i trwała ochrona dóbr 
naturalnego i kulturalnego dzie-
dzictwa ludzkości o charakterze 
materialnym i niematerialnym, 
informowanie o wartościach i tre-
ściach gromadzonych zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych 
wartości historii, nauki i kultury 
polskiej oraz światowej, kształ-
towanie wrażliwości poznawczej 
i estetycznej oraz umożliwianie 
korzystania ze zgromadzonych 
zbiorów. Realizuje wskazane tu 
cele w szczególności przez: gro-
madzenie zabytków w statutowo 
określonym zakresie; katalogo-
wanie i naukowe opracowywa-
nie zgromadzonych zbiorów; 
przechowywanie gromadzonych 
zabytków w warunkach zapew-
niających im właściwy stan za-
chowania i bezpieczeństwo oraz 
magazynowanie ich w sposób do-
stępny do celów naukowych; za-
bezpieczanie i konserwację zbio-
rów oraz, w miarę możliwości, 
zabezpieczanie zabytków arche-
ologicznych nieruchomych oraz 
innych nieruchomych obiektów 

Dlaczego w Cedyni jest potrzebne muzeum?

kultury materialnej i przyrody; 
urządzanie wystaw stałych i cza-
sowych; organizowanie badań 
i ekspedycji naukowych, w tym 
archeologicznych; prowadzenie 
działalności edukacyjnej; popie-
ranie i prowadzenie działalności 
artystycznej i upowszechniającej 
kulturę; udostępnianie zbiorów 
do celów edukacyjnych i nauko-
wych; zapewnianie właściwych 
warunków zwiedzania oraz ko-
rzystania ze zbiorów i zgroma-
dzonych informacji; prowadzenie 
działalności wydawniczej.

Biorąc pod uwagę, że historia 
Muzeum Regionalnego w Cedyni 
sięga Obchodów Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego i roku 1966, trzeba 
stwierdzić, że placówka cedyńska, 
z której mieszkańcy Cedyni winni 
być dumni, należy do najstarszych 
na Pomorzu Zachodnim. Jednak, 
czy jest to faktycznie muzeum – 
czy posiada taki status i tym sa-
mym może realizować dla dobra 
gminy i jej mieszkańców powyż-
sze cele, czy jego nazwa jest ade-
kwatna do prowadzonej działal-
ności? Na te pytania odpowiedź 
jest jedna – nie! 

Historia to promocja 
i szansa dla Cedyni 

Kiedy latem ubiegłego roku na 
polach sąsiadujących z gminą 
Cedynia odkryto tzw. rondel, 
prehistoryczne obserwatorium 
astronomiczne, mimo, że nie było 
to odkrycie wielce medialne, in-
formacje o tym ukazały się w naj-
ważniejszych mediach w Polsce 
i Europie. Badania na bieżąco 
były relacjonowane przez główne 
stacje telewizyjne, nie wspomina-
jąc o stronach internetowych. Po-

kazuje to, że historia i archeolo-
gia są w modzie. Świadczy o tym 
też to, że dziś każdy tygodnik 
opinii ma dodatek historyczny, 
a prace historyczne: naukowe, 
popularnonaukowe i literatura 
piękna (np. prace E. Chereziń-
skiej) rozchodzą się z księgarń 
jak ciepłe bułeczki. Dlaczego za-
tem o Cedyni, jeśli w ogóle pisze 
i mówi się mediach to najczęściej 
w kontekście negatywnym zwią-
zanym z problemami lokalnej 
polityki, wojen targowych, czy 
problemów szeroko rozumiane-
go pogranicza? A przecież jeszcze 
nie tak dawno hasło Cedynia to 
był klucz do historii – opowieści 
o minionej barwnej, ciekawej 
i bohaterskiej przeszłości Polski 
i Pomorza. Przecież każde dziec-
ko w Polsce zna tę miejscowości 
z podręcznika. Dlaczego jednak 
tego nie wykorzystujemy, nie 
przekuwamy na realny zysk. Hi-
storia, z bitwą Mieszka I na czele, 
jest wpisana w tożsamość miasta 
i regionu, jednak dlaczego tylko 
od święta? 

To właśnie istniejący tu kra-
jobraz kulturowo-przyrodniczy, 
którego próżno szukać kilkaset 
kilometrów wokół Cedyni, winien 
stać się bazą do zbudowania oferty 
turystycznej całego regionu, dedy-
kowanej do konkretnych odbior-
ców grupowych i indywidualnych 
z całej Europy. Nie są to czcze sło-
wa. Wystarczy spojrzeć na nasze 
XIII-wieczne kościółki, klasztor, 
kompleks osadniczy, dolinę od-
rzańską, lasy, wrzosowiska! To, że 
sami o nich mało wiemy, nie doce-
niamy, nie umiemy wypromować, 
to jest właśnie skutek braku badań 
i tym samym spektakularnych od-
kryć (takie muszą tu nastąpić wo-

bec aktualnie znanych przesłanek, 
choćby o ponoć istniejącej tu sie-
dzibie książęcej w XI-XII w.) oraz 
ich propagowania w całej Europie, 
o tym co mamy tu najcenniejsze – 
o historii i przyrodzie. 

Instytucją, która jest do tego 
powołana i będzie koordynowała 
takie działania winno być mu-
zeum z prawdziwego zdarzenia, 
muzeum samodzielne, realizują-
ce różne działania z zakresu hi-
storii, archeologii, ochrony i pro-
mocji dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego. W obecnej for-
mule nie ma w gminie jednostki 
zajmującej się tym na poważnie, 
wszystkie działania są prowadzo-
ne z doskoku, a gmina z taką hi-
storią i tak rozpoznawalna musi 
prowadzić spójną i zaplanowaną 
na wiele lat do przodu polity-
kę historyczno-turystyczną. Tu 
mamy też odpowiedź na pytanie, 
dlaczego o Cedyni się nie pisze/
mówi lub rzadko w kontekście 
historii? Dzieje się tak, ponieważ 
za wyjątkiem corocznych konfe-
rencji, które są obserwowane nie 
tylko przez środowisko nauko-
we w całej Polsce i dużej części 
Niemiec, od połowy lat 80-tych 
XX w. nic się nie działo na tym 
polu, a w dodatku także odkry-
cia z lat poprzednich nie zosta-
ły odpowiednio spożytkowane 
i upublicznione. Tym samym 
Cedynia traci szansę na samo-
nakręcającą się promocję histo-
ryczną. Podkreślę tu stanowczo, 
że historii nie trzeba ubarwiać, 
tworzyć nowych mitów, nieopar-
tych w źródłach narracji (czy nie 
jest to zafałszowywanie obrazu 
przeszłości?), wystarczy spojrzeć 
głęboko w dzieje miejscowości 
gminy, by wokół prawdziwych 

historii stworzyć poszczególnym 
miejscowościom ciekawą i nośną 
narrację – np. Golice – zakony 
krzyżowe (joannici), Czachów – 
średniowieczni rycerze, itd. 

Wybitny patron  
i co dalej?

Twórcą cedyńskiego powojennego 
muzeum (bo i przed 1945 r. było tu 
niewielkie muzeum) był, nieżyjący 
już archeolog, Władysław Filipo-
wiak, od 2012 r. honorowy obywa-
tel gminy Cedynia, inicjator także 
badań archeologicznych i etno-
graficznych w Cedyni i okolicach. 
Jego wizja muzeum nigdy jednak 
nie została spełniona. Prowizorki, 
jak wiadomo, są najtrwalsze. Dziś 
placówka cedyńska, włączona do 
dużej instytucji kultury, w ramach 
której zatraciła swój charakter 
i nie ma możliwości działań sta-
tutowych, jest jedynie wydmuszką 
muzeum. Zatem utworzenie sta-
bilnej instytucji muzealnej, byłoby 
niejako ukończeniem dzieła W. Fi-
lipowiaka i spełnieniem jego testa-
mentu. W magazynach obecnego 
muzeum mamy zgromadzone ty-
siące eksponatów, jednak czy dom 
kultury może w ogóle je legalnie 
posiadać, czy zagwarantowane jest 
im odpowiednie przechowywanie 
oraz ułatwiony dostęp do celów 
naukowych? Co będzie, kiedy ktoś 
się o to upomni? Czy Cedynię stać 
na utratę własnego dziedzictwa? 
Przecież ich miejscem jest Cedy-
nia! Nowopowołana palcówka 
zgodnie z ustawą i własnym statu-
tem nie tylko zaopiekuje się tym, 
ale będzie również pozyskiwać ko-
lejne zbiory. Może nawet odzyska 
te przechowywane w magazynach 
szczecińskich czy berlińskich mu-
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korzystanie terenu oraz zwiększy 
jego funkcjonalność. Głównym 
celem projektu jest zmniejszenie 
zagrożenia wykluczeniem spo-
łecznym ludności zamieszkują-
cej obszary zdegradowane i pe-
ryferyjne. Jeżeli projekt uzyska 
85% dofinansowania inwestycji 
to wieża widokowa będzie bez-
płatnie udostępniana osobom 
zwiedzającym. W ramach pro-
jektu planowane jest również 
zwiększenie dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, które będą 
mogły bez problemu zapoznać 
się z efektami realizacji przed-
miotowego projektu. Szacowana 
wartość projektu: 1.275.412,31 zł.

Elżbieta Szablewska

Zmiany w wyglądzie  
placu Wolności

Dnia 28.02.2018 roku w ra-
mach działania 9.3  Wspie-

ranie rewitalizacji fizycznej, go-
spodarczej i społecznej ubogich 
społeczności i obszarów miej-
skich i wiejskich, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2014–2020 Gmina 
Cedynia złożona wniosek o dofi-
nansowanie inwestycji:  Remont 
wieży widokowej w Cedyni. 

W lutym br. miała miejsce 
wycinka drzew przy 
placu Wolności w Cedyni 
(jesiony przy fontannie).

Drzewa rosnące tam od lat, 
dla wielu z nas wiązały się ze 

wspomnieniami z dzieciństwa lub 
były swego rodzaju symbolem. 
Służyły również w upalne dni jako 
schronienie przed słońcem.

Zrozumiałe było zdziwienie 
i niedowierzanie mieszkańców, 
gdy podjęte zostały działania zwią-
zane z ich wycinką. Nie można 
było dłużej czekać. Główną przy-
czyną usunięcia drzew było to, że 
ich system korzeniowy uszkadzał 
infrastrukturę, tj.: nawierzchnię 
drogi publicznej – placu Wolności, 
kanalizację deszczową, sieć wodo-
ciągową i sieć kanalizacji ściekowej 
związanej funkcjonalnie z fontan-
ną. Ponadto, liście jesionu mia-

ły dużą powierzchnię i opadając 
do fontanny zatykały jej odpływ 
wody, co było przyczyną noto-
rycznych awarii silnika pompy, 
wymuszającej obieg wody w fon-
tannie. Dodatkowym argumen-
tem przemawiającym za wycinką 
drzew były przeprowadzone przez 
pracownika Starostwa Powiatowe-
go w Gryfinie oględziny, w wyniku 
których stwierdzony został śred-
ni stan zdrowotny drzew. Kiedy 
została wydana decyzja Starosty 
Gryfińskiego zezwalająca Gminie 
Cedynia na usunięcie drzew, pra-
cownicy dostali zielone światło do 
działania.

 Zaznaczyć trzeba, że prace te 
planowane były od dawna, po-
nieważ stanowiły kontynuację, 
zapoczątkowanych w roku 2009 
zmian w wyglądzie głównego 
rynku w Cedyni.

Zgodnie z planami mającymi 
na celu poprawę wyglądu tere-

nu wokół fontanny, w miejsce 
wyciętych drzew, wkrótce wyko-
nane zostaną nowe nasadzenia 
10 sztuk drzew klonu zwyczaj-
nego „GLOBOSUM” o wysoko-
ści około 2,50 do 3 m. Ponadto, 
planowany jest montaż czterech 
lamp parkowych, które dodadzą 
temu miejscu uroku. Dopełnie-
niem działań będzie remont da-
chu i elewacji kamieniczki przy 
placu Wolności 6. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, również do-
nice kaskadowe, znajdujące się 
na placu, znów wypełnią się ko-
lorowymi kwiatami.        

Mamy nadzieję, że przyszły 
wygląd naszego placu Wolności 
będzie również zachwycał  tu-
rystów, a mieszkańcy przekona-
ją się do jego nowego wydania. 
Powyżej przedstawiamy wizuali-
zację.

(mm)

zeów. W przypadku prowadzenia 
badań archeologicznych w okolicy, 
gdzie przecież brakuje muzeum 
o profilu archeologiczno-histo-
rycznym (najbliżej jest Myślibórz, 
Stargard, Szczecin, Gorzów), 
wszystkie odnalezione i zakonser-
wowane zabytki trafią tu – do Ce-
dyni, tu będą mogły być ekspono-
wane, tu w końcu za nimi przyjadą 
turyści, naukowcy, co spowoduje 
z kolei wzrost roli Cedyni na ma-
pie turystycznej i naukowej kraju. 
Dzięki temu Cedynia i jej muzeum 
wejdzie w dialog z placówkami 
naukowymi i muzealnymi, będzie 
realizować projekty badawcze, 
edukacyjne, promocyjne, wszyst-
ko oparte o najnowszy stan badań. 
Takiej profesjonalnej instytucji nie 
ma w sąsiednich gminach. Dlate-
go powołanie muzeum podniesie 
prestiż gminy w całym regionie 
Polski północno-zachodniej.

Muzeum dla Cedyni

Muzeum, podobnie jak gmina, jest 
własnością społeczności gminy. 
Mieszkańcy są jej gospodarzami, 
odpowiadają za nią, za jej wygląd, 
życie itd. Dla nich – dla mieszkań-
ców gminy – też powinno być mu-
zeum w Cedyni, winno opowiadać 
historię ich regionu na szerokim 
tle, tłumaczyć procesy, które stwo-
rzyły obecny krajobraz kulturowy 
i przyrodniczy gminy oraz w koń-
cu doprowadziły do tego, że w 1945 
r. pojawiliśmy się tu my, w tym 
i moi dziadkowie w 1946 r. To mu-
zeum winno pozyskiwać (i w mia-
rę możliwości eksponować) eks-
ponaty dotyczące także życia 
codziennego, nie tylko z czasów 
dawnych – sprzed 1945 r., ale też 
zwłaszcza z czasów polskich, nie 
tylko tuż powojennych ale także 
współczesnych, winno dokumen-
tować działania mieszkańców, być 
ich kroniką, księgą, z której kiedyś 
jakiś dziejopis będzie czerpać wie-
dzę o Cedyni i jej mieszkańcach, 
o nas samych. Będzie to wówczas 
placówka dająca oparcie środo-
wiskom naukowym, które tym 
chętniej będą pisać i rozsławiać 
Cedynię, promować ją za darmo 
w Polsce i zwłaszcza w świecie, 
bo tam, najlepiej za oceanem, my 
akademicy mamy dziś ministerial-
ny obowiązek publikować wyniki 
swych dociekań. Bez tych badań, 
bez ich pogłębiania w oparciu 
o nowe kwerendy, o nowe meto-
dy, nowe pytania, nic lub prawie 
nic, nie będziemy wiedzieć Cedyni 
i jej dziejach, a właśnie Cedynia 
i jej mieszkańcy, jak żadna inna 
miejscowość, zasługują na rzetelną 
wiedzę o swojej przeszłości – ko-
rzeniach teraźniejszości. 

Muzeum marzeń

Cedyńskie muzeum nie ma się fir-
mować hasłem „nie dotykać”, to 
ma być placówka, która wejdzie 
w interakcję z odwiedzającym – 
mieszkańcem i turystą, między 
innymi za sprawą zastosowania 
nowoczesnych technologii. To 
muzeum, które ma swoją narra-
cję, ale stawiającą pytania otwarte 
– bez gotowych odpowiedzi i in-

terpretacji, zatem zmuszające do 
myślenia i refleksji, kreujące tożsa-
mość cedynian i budujące wartości 
– jak wrażliwość, humanizm czy 
dbałość o dziedzictwo. Narracja 
ta powinna być wielowątkowa od 
prahistorii, przez historię, sztukę, 
etnografię, po geologię i przyrodę. 
Wszystko na szerokim tle, pod-
kreślającym, że Cedynia to nie jest 
jakaś prowincja, ale, że to tu było 
miejsce w którym działy się wiel-
kie procesy dziejowe i cywilizacyj-
ne. Cedyńskie muzeum musi być 
placówką wychodzącą do ludzi, 
poza budynek, na rynek, na gro-
dzisko, na cmentarzysko, co nie 
tylko poszerzy kręg odbiorców, ale 
stanie się wizytówką miasta, mia-
sta otwartego i dumnego ze swej 
historii. Winno prowadzić działal-
ność wydawniczą i wymieniać swe 
prace w innymi placówkami na-
ukowymi w Polsce i za granicą, co 
stworzy podstawy do prowadzenia 
badań tu na miejscu, nie tylko na-
ukowcom, ale też nauczycielom, 
uczniom i pasjonatom. 

Posiadanie muzeum pozwoli na 
samodzielne prowadzenie badań 
archeologicznych w Cedyni, które 
mogą powrócić tu już w tym roku 
po 33 latach niebytu! To w końcu 
możliwość zdobycia środków ze 
specjalnych grantów dedykowa-
nych. To lepsze gospodarowa-
nie środkami finansowymi, czyli 
dziś tak ważna transparentność 
finansowa. Powołanie samodziel-
nego muzeum to sprecyzowanie 
roli i miejsca historii w promocji 
gminy oraz jasny podział funkcji 
między poszczególne instytucje. 
Przecież jedna instytucja nie może 
zajmować się całą sferą kultury: 
kulturą wysoką, użytkową, orga-
nizowaniem imprez, edukacją, 
nauką, biblioteką, świetlicami itp. 
Istnienie palcówki ze specjalista-
mi z dziedzin takich jak arche-
ologia pozwoli nie tylko na szansę 
pozyskania pewnych dochodów 
(np. przez prowadzenie nadzo-
rów) ale, co chyba ważniejsze, na 
lepszą ochronę dziedzictwa kultu-
rowego tu na miejscu, gdyż to tu 
– w Cedyni – będą osoby – specja-
liści, którzy tym się zajmą. 

Cała przeszłość i teraźniejszość 
jest naszym wspólnym dziedzic-
twem, spadkiem, który pozosta-
wimy następnym pokoleniom – 
naszym dzieciom, wnukom. Nie 
przeniewierzmy naszej historii, 
naszej opowieści, bo nasze dzieci 
nam tego nie wybaczą. Bez utrwa-
lenia tych korzeni, bez miłości do 
małej ojczyzny nie zbudujemy 
społeczności chcącej w niej żyć 
i inwestować. Nie pozwólmy też by 
o nas pisano tylko gdzieś w świecie 
i bez naszego udziału. Stwórzmy 
profesjonalne, choćby niewielkie 
muzeum, podejmując w nim am-
bitne i medialne projekty. Gmina 
Cedynia i jej mieszkańcy mają 
niepowtarzalną szansą na współ-
tworzenie narracji o sobie i swo-
im miejscu na świecie. Wszak nic 
o nas bez nas. Czy zatem histo-
ryczną Cedynię stać na to, aby nie 
posiadać własnego prawdziwego 
muzeum?

Paweł Migdalski

Zgodnie z zapisami Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Cedynia na lata 2017–2023 w wy-
niku realizacji ww. projektu wy-
remontowana zostanie zabyt-
kowa wieża widokowa oraz 
dodana zostanie ilumina-
cja obiektu, która zwięk-
szy jego atrakcyjność. 
Planowane jest ustawienie 
gablot wystawowych wokół 
wieży, co pozwoli na lepsze wy-

Rewitalizacja wieży widokowej
fot. Norbert Pająk
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Dzieje się na okrągło...
Kochamy i szanujemy 
nasz język ojczysty! 
Przez dwa tygodnie uczniowie 
oraz nauczyciele Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Cedyni byli za-
angażowani w realizację projektu 
dotyczącego Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego. Do ak-
cji włączyło się także Przedszkole 
Miejskie.
Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego to coroczne święto obcho-
dzone 21 lutego. Upamiętnia pięciu 
studentów z uniwersytetu w Dhace 
w Bangladeszu, którzy w 1952 roku 
zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzę-
dowego. Przesłanie dla Polaków (i dla każdego narodu na świecie) to: Dbajmy o swój język ojczysty!
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni działania związane z Międzynarodowym Dniem Języka 
Ojczystego trwały od 12 do 23 lutego 2018 r.
Na korytarzach szkolnych powstały ilustrowane słowniki ortograficzne. Uczniowie tworzyli plakaty pro-
pagujące potrzebę szanowania języka ojczystego. Ćwiczyli dykcję na językowych łamańcach.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie klasy VI na zajęciach komputerowych 
tworzyli wykreślanki słowne za pomocą aplikacji LearningApps.org. Uczniowie projektowali na platfor-
mie własne prace o dowolnej tematyce i poziomie trudności. Następnie dzielili się swoimi wykreślankami 
z kolegami, zamieniając się miejscami. Niektóre prace okazały się bardzo trudne, ale znaleźli się śmiałko-
wie, którzy podjęli się tego zadania i zwyciężyli kończąc z dzwonkiem na przerwę.
W przedszkolu i klasach młodszych czytana była literatura piękna. Na lekcjach muzyki uczniowie słuchali 
poezji śpiewanej.
Ogromnym powodzeniem cieszyły się ortograficzne wykreślanki oraz gra „Słówka”.
Koordynatorką akcji była nauczycielka języka polskiego Alicja Kordylasińska.

XI Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Europie
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni wzięli 
udział w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie pod hono-
rowym patronatem prof. Bogusława Liberadzkiego dla uczniów 
klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. 
Uczestnicy odpowiadali na pytania o położenie i warunki naturalne 
państw, nazwy stolic, flagi, najważniejsze budowle, wybitne postaci, 
ustroje, potrawy, języki i organizacje międzynarodowe. Mieli także 
przygotować prezentację na temat wybranego kraju.
Cedyńska drużyna w składzie: Marta Pięknik, Michał Sobiś i Jakub 
Wojtasik zajęła III miejsce za część wiedzową. Natomiast za prezen-
tację na temat tradycji świąt  Bożego Narodzenia na Ukrainie, pod-
czas której uczniowie wystąpili w ukraińskich strojach ludowych, 
otrzymali maksymalną liczbę punktów.

X Konkurs Kolęd i Pastorałek
w Mieszkowicach

10 stycznia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Mieszkowicach odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek. Szkołę 
w Cedyni reprezentowały: Nina Kramer, Zuzanna Szczerba, Patry-
cja Szczerba, Wiktoria Sobolewska i Marta Waszczyk.
Zuzia Szczerba zajęła II miejsce w kategorii klas I–III.
III miejsce w tej kategorii zajęła Wanessa Zagórska, która jest uczen-
nicą Szkoły Podstawowej w Cedyni, ale równocześnie reprezento-
wała pracownię wokalną z Chojny.

Szkoła Podstawowa w Cedyni Wicemistrzem
 Języka Angielskiego
Drużyna ZSP w Cedyni w składzie: Weronika Nieścioruk, Patrycja Szczerba, Zuzanna Kruszyńska 
i Dobromił Dąbrowski stanęła do walki o tytuł Mistrza Języka angielskiego w międzyszkolnym kon-
kursie języka angielskiego dla klas IV–VII organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Chojnie.
W konkursie udział wzięło 7 drużyn ze szkół podstawowych z Cedyni, Chojny, Grzybna, Brwic, Stołecz-
nej, Widuchowej i Nawodnej. Uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach sprawdzających znajomość 
słownictwa, ale również gramatyki języka angielskiego. W tym roku duży nacisk położono na wymowę 
i reagowanie językowe w konkretnych sytuacjach życia codziennego. Uczniowie pracowali w grupach, 
każdy zawodnik musiał się wypowiedzieć w języku angielskim, a poziom wypowiedzi oceniało jury.
Patrycja, Weronika, Zuzia i Miłek zaprezentowali się bardzo dobrze, zajmując wysokie II miejsce, za co 
otrzymali dyplom drużynowy oraz indywidualne nagrody.
Uczniów do konkursu przygotowała pani Małgorzata Łukaszewicz.

W Buckow ... z wizytą u Lany 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cedyni w ramach współpra-
cy ze szkołą z Neuenhagen uczestniczyli 13 lutego w warsztatach 
ekologicznych w Buckow. Uczniowie mieli możliwość pracować 
w mieszanych grupach polsko-niemieckich. Grupy te były ozna-
czone nazwami zwierząt. Każda grupa uczestniczyła w warszta-
tach geologicznych, lepienia z gliny, zgadywania tropów dzikich 
zwierząt, malowania na płótnie. Dużą atrakcją był plac zabaw: 
„U Trolli”. Zajęcia przebiegały pod kierownictwem instruktorów 
i tłumaczy. Tak duże przedsięwzięcie było możliwe dzięki dofinan-
sowaniu ze środków unijnych.

„Wielcy ludzie nie rodzą się wielkimi, 
tylko się nimi stają”
Podczas apelu podsumowującego I półrocze zostały wręczone dyplomy wzorowego, bardzo dobrego oraz 
dobrego ucznia. Aż siedemnaścioro uczniów z klas IV–VII i gim. otrzymało stypendia za wyniki w nauce. 
Wśród najlepszych uczniów znajdują się: Jakub Artyszuk (VIIa), Oliwia Kurnik (IIIa gim.), Oliwier 
Szwałek (IIb gim.), Barbara Chełstowska (VIb), Beata Dziura (IIa gim.), Patrycja Szczerba (VIb), Do-
minika Maćkowiak (VIIb), Emilia Nabrzycka (Vb), Dominika Janowska (IIa gim.), Weronika Nieścio-
ruk (VIIb), Zuzanna Kruszyńska (Vb), Zuzanna Jendraszczyk (VIa) Julia Blachnierek (VIb), Oliwia 
Gajewska (VIb), Kamila Kappel (Vb), Szymon Portkowski (VIb), Oliwia Janowska (Va), Bryan Puchal-
ski (IVa), Krystian Rozmiarek (IVa), Julian Borucki (IVa), Amelia Gers (IVa), Dobromił Dąbrowski 
(IVb), Martyna Maćkowiak (IVb).
Najwyższą średnią ocen w szkole zdobyli: Jakub Artyszuk – średnia ocen 5,5 oraz Oliwia Kurnik – śred-
nia ocen 5,47. Przechodni puchar SuPER KLaSY wraz ze słodką zawartością powędrował do klasy 
IVb za najwyższą średnią ocen 4,29. Klasy z najwyższa frekwencją: IIIb (z klas 0–III) oraz IVb (z klas 
IV–VII i gim). 50 uczniów otrzymało dyplomy za wzorową frekwencję.
Wszystkim uczniom, tym nagrodzonym i tym, którzy jeszcze na swój sukces czekają, życzymy pomyśl-
ności i skuteczności w osiąganiu celów oraz serdecznie gratulujemy!
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Bezpieczne ferie – spotkanie ze strażakiem
Dnia 5 stycznia 2018 r. w ramach akcji „Bezpieczne ferie” w szkole w Piasku uczniowie gościli starszego 
strażaka Łukasza Zatora, który pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Uczniowie wzięli udział 
w prelekcji przygotowanej przez strażaka. Gość przypomniał wszystkim podstawowe zasady zachowania 
bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Przestrzegał przed nieprzemyślanymi zabawami na zamarz-
niętych jeziorach i rzekach. Wyjaśnił też jak pomóc osobie poszkodowanej, gdy będziemy świadkami 
wypadku. 
Kolejnym tematem poruszonym podczas zajęć był tlenek węgla. Strażak wyjaśnił co to jest czad, jaki ma 
wpływ na nasze zdrowie i jak się przed nim ustrzec. Porozmawiał z dziećmi o pożarach. Wytłumaczył, 
w jaki sposób możemy zabezpieczyć się przed ogniem czy dymem, gdy jesteśmy w budynku, który się 
pali. Dzieci dowiedziały się również jak wezwać pomoc, jakie dane należy podać wzywając pomocy oraz 
przypomniały wszystkie numery alarmowe. 

Dzień Babci i Dziadka
Dnia 30 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Leśników 
Polskich w Piasku odbył się Dzień Babci i Dziadka. Tego dnia 
w szkolnych progach uczniowie gościli prawdziwy tłum Babć 
i Dziadków. Hol szkoły zamienił się w przytulną kawiarenkę. Przy 
stołach zasiedli znamienici goście, którzy mieli okazję skosztować 
pysznych ciast upieczonych przez rodziców uczniów oraz napić 
się kawy lub herbaty.
Część artystyczna była bardzo bogata i różnorodna. Najpierw naj-

młodsze dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały wiersz 
i zaśpiewały kolędę. Następnie dzieci z klas II–III zaśpiewały pio-
senkę, zaś uczennice z klas IV–VII wyrecytowały wiersze. Duże 
zainteresowanie wzbudził występ uczennicy klasy III – Sary, która 
zagrała kilka piosenek i kolęd na keyboardzie. Wreszcie zgodnie 
z tradycją uczniowie zaprezentowali Jasełka.
Po części artystycznej przybyli goście uczestniczyli w konkursach 
i zabawach przygotowanych specjalnie dla nich. Wykonywali wraz 
ze swoimi wnukami ciekawe zadania, rozwiązywali rebusy, jednak 
największą atrakcją dla przybyłych dziadków i babć okazało się 
śpiewnie piosenek karaoke.
Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Były uściski, całusy, nawet łzy 
wzruszenia. Na koniec goście otrzymali drobne upominki od swo-
ich wnucząt.

„Klub Wesołych Czarownic” w szkole w Piasku
W piątek 2 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku odbyło się przedsta-
wienie teatralne przygotowane przez Agencję Artystyczną Krzysztofa Gajewskiego. W występie, w ramach 
warsztatów dziecięcego studia teatralnego, wzięli udział uczniowie klas I–III, którzy od rana ćwiczyli role 
przydzielone im przez pana Gajewskiego.
Tego dnia szkołę odwiedziło wielu gości, prócz patronów z Nadleśnictwa Chojna przybyli również pra-
cownicy Nadleśnictwa Mieszkowice oraz Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Jednak najbardziej 
oczekiwanymi gośćmi były czarownice na swych miotłach oraz Jaś i Małgosia, w których role wcielili się 
nasi uczniowie.
Wszyscy uczniowie oraz zaproszeni goście mogli podziwiać aktorów, którzy wcielili się w role Jasia, Mał-
gosi, czarownic oraz kotków. Widzowie oglądali przedstawienie z dużym zainteresowaniem, a małych 
aktorów nagrodzili gromkimi brawami. To był wyjątkowy dzień.

Dokarmiamy zwierzęta zimą
Od lat leśnicy, myśliwi i mło-
dzież pomagają zwierzętom 
przetrwać tę porę roku. Ucznio-
wie szkoły w Piasku każdego 
roku przyłączają się do tej akcji.
Podczas niskich temperatur 
tej zimy dokarmiali zwierzęta 
systematycznie. Nauczyciele ze 
swoimi klasami wychodzili do pobliskiego lasu, aby wynieść zwie-
rzętom jedzenie – ziemniaki, marchew, kapustę, a w bezpiecznie 
usytuowanych miejscach powiesić kule tłuszczowe. Uczniowie do-
karmiają także ptaki sypiąc im ziarna do karmników, znajdujących 
się przy każdej klasie.

Pomagać? Warto!
„Nie jest ważne ile posiadasz, 
ważne, ile z tego potrafisz podarować innym ludziom”

W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej im. Leśników Polskich w Piasku przyłączył się do publicznej 
zbiórki plastikowych nakrętek przeprowadzonej przez Stowarzy-
szenie UNUM z siedzibą w Dębnie. Wiadomo, że jedną nakrętką 
nie zasponsorujemy wózka inwalidzkiego czy rehabilitacji dla oso-
by chorej. Wiadomo jednak, że siła tkwi w grupie i uda się to, jeśli 
skompletuje się kilka ton takich odpadów. Dlatego w szkołach, urzę-
dach czy sklepach nakrętki zbierają już wszyscy. Chodzi oczywiście 
o akcję społeczną, dzięki której pomóc można nie tylko środowisku. 
Dlatego społeczność szkolna włączyła się do akcji!
Zbiórkę przeprowadzono w szkole. Uczniowie wraz z rodzinami 
włączyli się w zbiórkę nakrętek, które dostarczali do szkoły do spe-
cjalnie przygotowanego pojemnika. Celem zbiórki było uzbieranie 
jak największej ilości nakrętek. Po zakończeniu akcji nakrętki zo-
stały przekazane 
za pośrednictwem pani Marty Kardas do siedziby Stowarzyszenia 
UNUM. Udało się uzbierać aż 5 worków po 120l nakrętek. Środki 
finansowe ze zbiórki zostaną przekazane na zakup wózka inwalidz-
kiego dla Martynki z Myśliborza.Pomagamy zwierzętom ze stowarzyszenia 

Psijaciele
Zima to najgorszy okres dla bezdomnych zwierząt, dlatego uczniowie ze szkoły podstawowej w Piasku po-
stanowili wspomóc Chojeńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt – Psijaciele. Z informacji uzyskanych 
od wolontariuszy stowarzyszenia dowiedzieli się, że najbardziej potrzebna jest karma sucha i mokra, ryż, 
makaron, kasza, smycze, koce i legowiska.
Uczniowie jak zawsze stanęli na wysokości zadania i okazali swoje 
serce dla bezdomnych zwierząt. Czworonogi najczęściej trafiają do 
schroniska po bardzo trudnych przeżyciach Nie mogli więc pozwolić, 
żeby cierpiały dodatkowo z zimna i głodu. Zebrana w szkole żywność 
i potrzebne rzeczy dla zwierząt zawiezione zostały do stowarzyszenia 
w Chojnie.
Jednak to nie jest pomoc jednorazowa i nadal wszyscy, dla których nie 
są obojętne losy zwierząt, ponownie okazują swoją wrażliwość przy-
nosząc potrzebne artykuły. 
Uczniowie często włączają się w wolontariat i pomoc zwierzętom.
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Zagraliśmy razem już po raz 26. – 
podsumowanie WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej gminy. Po raz kolejny 
kwestowaliśmy na szczytny cel. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy swoim działaniem dołożyli 
cegiełkę do tego przedsięwzięcia – artystom scenicznym, sponsorom, darczyńcom, organizatorom, wo-
lontariuszom i opiekunom oraz wszystkim, którzy przyczynili się, żeby uczynić ten dzień wyjątkowym.
Cedyński sztab WOŚP zebrał w tym roku 30.008,68 zł. Jest to nasz kolejny rekord, co świadczy o tym, że 
z roku na rok chętniej uczestniczymy w pomocy charytatywnej.

Dzięki Państwa hojności moglismy z dumą przekazać tę kwotę do sztabu głównego, aby wesprzeć akcję 
i pomóc w wyrównaniu szans w leczeniu noworodków.
Będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej!

Relacja ze spotkania
w Żelichowie 
Czym różni się paralotnia od motoparalotni? Jak wysoko można się 
wznieść na niej w powietrze? Co słychać ponad chmurami oprócz 
warkotu silnika? Na te i inne pytania odpowiedzieli członkowie gru-
py Motoparalotnie nad Odrą – Norbert Pająk i Damian Stępkowski, 
na spotkaniu w świetlicy w Żelichowie – wiosce dźwięków.
Ostatni piątek ferii zimowych owocował w naszej gminie wieloma 
ciekawymi propozycjami spędzenia czasu. To właśnie w Żelicho-
wie odbyła się prezentacja sprzętu motoparalotniarskiego i wykład 
dotyczący wszystkich interesujących nas zagadnień. Panowie opo-
wiedzieli nam o swojej pasji, którą ciągle rozwijają. Odpowiadali na 
wiele zadawanych pytań przez ciekawskich uczestników spotkania. 
Interesującym punktem piątkowego popołudnia w żelichowskiej 
świetlicy była prelekcja zdjęć wykonywanych przez Norberta Pa-
jąka podczas lotów. Fotografie przedstawiały wiele miejsc w naszej 
gminie, które z perspektywy lotu ptaka wyglądały na całkiem nowe, 
nieznane nam. Zadaniem oglądających było odgadnięcie, co to za 
miejsca. Wszyscy przybyli na to spotkanie byli bardzo zaciekawieni 
i zadowoleni z takiej formy spędzenia czasu wolnego. W planach 
mamy kolejne spotkania z członkami grupy Motoparalotnie nad 
Odrą, o których będziemy informować odpowiednio wcześniej.

Mały Konkurs Recytatorski 
Dnia 09.03.2018 r. odbył się Gminny przegląd Małego Konkursu 
Recytatorskiego w Cedyni, którego organizatorem był Cedyński 
Ośrodek Kultury i Sportu. Konkurs odbył się w 3 kategoriach 
klas: I–III, IV–VI, VII i gimnazja. Komisja w składzie: Janusz Ru-
sak, Justyna Piasecka, Ewa Malesa, Kamila Baran po wysłuchaniu 
23 uczestników miała twardy orzech do zgryzienia, ale po nara-
dzeniu się wytypowano laureatów.

w kategorii klas i–ii:
1 miejsce – Paweł Ignarski z COKiS 
2 miejsce – Zuzanna Szczerba z COKiS
3 miejsce – Maria Paluch z COKiS 
3 miejsce – Paulina Pociej z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
w Cedyni

Kategoria klas iV–Vi:
1 miejsce – Patrycja Szczerba z COKiS
2 miejsce – Zuzanna Jendraszczyk z COKiS

Kategoria klas Vii i gimnazja:
1 miejsce – Agata Krupińska z COKiS 
2 miejsce – Marcin Głowniak z COKiS 

Laureaci zapewnili sobie udział w przeglądzie powiatowym 
w Chojnie.
Uczestnikom gratulujemy zwycięstwa, i życzymy dalszych sukce-
sów.

Podpisanie umowy partnerskiej 
pomiędzy szkołami
W gimnazjum w Angermunde, 13.01.2018 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Einstein-
Gymnasium (Gimnazjum im. Einsteina) a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni. Od lat cedyńska 
szkoła współpracuje ze szkołami z Niemiec, między innymi właśnie z Gimnazjum im. Einsteina.
Partnerstwo powstało z inicjatywy pani Andrei Teichert – nauczycielki tamtejszej szkoły, która od dawna 
współpracuje również z Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, organizując wspólnie wiele wyjazdów, 
spotkań i zajęć dla dzieci i młodzieży z obu stron Odry.
W planach na najbliższe spotkania są między innymi warsztaty dziennikarskie i fotograficzne, które zosta-
ną przygotowane wspólnie z dyrektorem COKiSu – Andrzejem Łazowskim. Odbędą się również wspólne 
zajęcia z fizyki, czy też zawody sportowe.
Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej owocna niż dotychczas i pozwoli na rozwój kultu-
rowy i językowy dzieci zarówno z Polski, jak i z Niemiec.

Warsztaty w Lubiechowie
23 stycznia 2018 roku w Lubiechowie Górnym odbyły się warsztaty 
tematyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod tytułem „Niezły nu-
mer!”. Uczestnicy pod okiem pani Małgorzaty Małeckiej zapoznali się 
z tajnikami powstawania ceramiki. Każdy biorący udział w warszta-
tach wykonał gliniane tabliczki z numerami domów w swojej miej-
scowości.
W warsztatach brały udział dwie wioski, Lubiechów Górny i Lubie-
chów Dolny. W naszej gminie powstaje kolejna wioska tematyczna 
Lubiechów Dolny – wioska ceramiczna. Warsztaty okazały się świet-
nym pomysłem do nauki i zabawy.
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Cedyński Ośrodek 
Kultury i Sportu w tym 
roku obchodzi swoje 
15-lecie istnienia. Przez 
ten okres instytucję 
tworzyło sporo ludzi. 
Mowa tutaj nie tylko 
o pracownikach czy nawet 
współpracownikach. 
COKiS tworzą sami 
mieszkańcy, jako odbiorcy 
wydarzeń. Przecież 
każdy mieszkaniec, 
który jest zaangażowany 
w tworzenie programu, 
jest twórcą marki 
instytucji.  

Polityka kulturalna w gminie 
Cedynia jest obecna na każ-

dym kroku. To dzięki istnieniu ta-
kiej instytucji jak COKiS powsta-
je historia. Jednak codzienność 
pracy tej instytucji to tworzenie 
i wyrabianie gustów wśród miesz-
kańców. Bardzo odpowiedzialny 
proces tworzenia elity. 

Odbiorcy mogą wykorzystać 
wiele ofert, które przygotowu-
je zespół COKiS-u. Od spotkań 
z ciekawymi ludźmi, poprzez jar-
marki, festiwale czy koncerty, aż 
do warsztatów. COKiS ma ważną 
funkcję: propagowanie historii 
i sztuki na pograniczu, budowanie 
dobrych relacji z sąsiadem. Jed-
nym z takich stałych działań jest 
coroczne spotkanie z młodzieżą 
w Lunow. Instytucja Centrum 
Spotkań w Lunow (Begegnun-
gsstätte Lunow) w tym roku po 

raz dziesiąty zorganizuje warszta-
ty dla cedyńskich dzieci. 

Ważną postacią dla budowania 
tego partnerstwa jest Andrea Te-
ichert. COKiS wspomaga w kon-
taktach niezawodna Jadwiga Mi-
gdalska. W tym roku dzięki takim 
działaniom została podpisana 
umowa partnerska pomiędzy Ein-
stein-Gymnasium (Gimnazjum 
im. Einsteina) a Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Cedyni. Kolejne 
kroki to budowanie 
stałych partnerstw 
w innych miejscach, 
takich jak Bad Freien-
walde, Schwedt, Ebe-
swalde czy Angermunde. 
Można powiedzieć, że two-
rzymy sieć. Poprzez budowanie na 
początku zaprzyjaźnionych wysp, 
tworzymy półwyspy, a docelowo 
– stałe lądy. Oczywiście to oznacza 
wspólne działania. Dlatego też 15 
czerwca 2018 w Szczecinie pod-
czas Światowego Święta Morza 
zaplanowaliśmy zaprezentować 
aktywnych obywateli, którzy two-
rzą region pomiędzy Szczecinem 
a Frankfurtem. Będzie to okazja 
do nawiązania nowych kontak-
tów, które wzmocnią COKiS. 
Zaprosimy wszystkich na nasz 
czwarty polsko-niemiecki festi-
wal „Cedynia na okrągło”. W tym 
roku powierzamy organizację fe-
stiwalu m.in. lokalnej organizacji 
Cedyńskiemu Towarzystwu Węd-
karskiemu „Miętus”. Budowanie 
partnerstwa i zrozumienie potrzeb 
z dwóch stron jest bardzo istot-
ne. Dlatego też zaplanowaliśmy 
20 września 2018 zorganizować 
z okazji 15-lecia COKiS-u spo-

15 lat COKiS-u

Zjazd Towarzystw 
Wędkarskich

tkanie-seminarium o budowaniu 
solidarności między instytucjami, 
szczególnie między tymi publicz-
nymi, podległymi samorządom, 
a niezależnymi organizacjami po-
zarządowymi. Już powoli zapra-
szamy naszych prelegentów, za-
powiedział się poprzedni dyrektor 
COKiS-u Paweł Pawłowski. 

Naszą polityką jest poszukiwa-
nie autorytetów – i tych lokalnych, 
i tych zakorzenionych w kulturze 
polskiej. Dlatego w tamtym roku 
nasza świetlica „Tęcza” otrzymała 
patrona – Kornela Makuszyń-

skiego. W tym roku kolejnym 
krokiem będzie nadanie 

kolejnego patrona: 
Biblioteka Miejska 
otrzyma patronkę – 
Wandę Chotomską – 
znaną pisarkę piszącą 

głównie dla dzieci. Bi-
blioteka Miejska od tam-

tego roku zaprasza laureatów 
nagrody im. Kornela Makuszyń-
skiego. Już odwiedziło nas dwóch 
takich autorów – Renata Piąt-
kowska oraz Paweł Beręsewicz. 
Kolejne spotkania w Bibliotece 
Miejskiej są zaplanowane, wkrót-
ce będzie można zapoznać się 
o szczegółach na naszej stronie 
www.ckcedynia.pl. 

COKiS to wspólne działania kil-
ku podmiotów – tych bezpośred-
nio tworzących markę, takich jak 
Biblioteka Miejska czy Muzeum 
Regionalne. Bardzo ważna jest 
obecność COKiS-u w wioskach 
w gminie Cedynia. To codzienna 
praca opiekunów w świetlicach 
wiejskich (Lubiechów Górny, 
Czachów, Łukowice, Orzechów, 
Żelichów, Golice, Radostów). 
Brakuje nam takich opiekunów 
w innych miejscach. To sprawa 
najważniejsza: w jakim kierunku 
ma rozwijać kultura w małych 
społecznościach. Oczywiście bu-

Ponownie po dziesięciu latach 
na terenie naszej gminy odbę-

dzie się zjazd Krajowej Federacji 
Towarzystw Wędkarskich. Odbę-
dzie się on w terminie 11–13 maja 
2018 r., a gościć będziemy Towa-
rzystwa wędkarskie m.in. z Toru-
nia, Giżycka, Kwidzyna, Blędzewa 
k. Warszawy, Łagiewnik, Gardei, 
Żnina, Ostródy, Mrągowa, Iławy. 

dujemy od tego roku wioski tema-
tyczne jak np. Orzechów – wioska 
orzechowa, czy Siekierki – wioska 
nadziei.

Główną nadzieją w tym roku 
jest remont świetlicy osiedlowej 
na Sójczym Wzgórzu. To tam 
powołamy „Kuźnię Talentu i Pa-
triotyzmu”. Duże wyzwanie, by 
świetlica zyskała lepsze rozwiąza-
nia techniczne i by było po prostu 
cieplej. Już niedługo będzie tam 
działało kino. 

Mam nadzieję, że do 2021 r. po-
wołamy Instytut Odry. Przecież 
Cedynia leży nad Odrą i jest roz-

poznawalnym miejscem. Tutaj 
zaczyna się Polska – i dlatego też 
będziemy propagować historię 
i kulturę naszego kraju. 

Mamy więc instytucję będącą 
wspólnym dobrem. Jedyną war-
tością jest wspólne tworzenie 
tego miejsca. COKiS jest marką 
tego regionu. Bez Was nie będzie 
takiej wartości, dlatego też zapra-
szamy jeszcze raz do wspólnych 
działań. 

andrzej Łazowski 
dyrektor Cedyńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu

W czasie Zjazdu oprócz dwudnio-
wych spiningowych zawodów 
wędkarskich odbędzie się też wal-
ne zebranie Krajowej Federacji. 
Mamy nadzieję, że tak jak przed 
laty wędkarze jezior mazurskich 
i rzeki Wisły znowu zachwycą się 
urokiem i bogactwem naszej Odry.

Grażyna Mażol

3 polsko-niemiecki Festiwal Cedynia na okrągło. 
Tworzymy jedność – Sylvia Borkert – przedstawiciel Urzędu  
Barnim-Oderbruch (Wriezen), Andreas Hensel przedstawiciel  
miasta Bad Freienwalde i dyrektor COKiS-u Andrzej Łazowski
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Sport na okrągło...

28 stycznia 2018 roku 
w sali posiedzeń Urzędu 
odbyło się walne 
zgromadzenie członków 
klubu sportowego UKS 
Czcibor Cedynia. 

Ustępujący Zarząd otrzymał 
absolutorium za rok 2017. 

Następnie odbyły się wybory 
na nową czteroletnią kadencję. 
W wyniku wyborów na Prezesa 
został wybrany jednogłośnie Ja-
nusz Kruszyński, na Wiceprezesa 
wybrano Krzysztofa Muraszkę, na 
Sekretarza wybrano Andrzeja Ma-
zura, natomiast Skarbnikiem został 
Dawid Bednarz. W skład Zarządu 
klubu weszli jeszcze Mariusz Woja 
oraz Ryszard Kruszyński. Prze-
wodniczącym Komisji Rewizyj-
nej został Grzegorz Fedorowski. 
W wolnych wnioskach dyskuto-
wano o bieżącej sytuacji w klubie, 
potrzebie wykonania niezbęd-
nych prac i czynności związanych 
z inauguracją nowego sezonu 

piłkarskiego. Poinformowano 
o podjętych pracach związanych 
z remontem pomieszczeń szatni 
i pilną potrzebą zakupu nowych 
źródeł ogrzewania, ponieważ za-
stosowane dotychczasowe roz-
wiązanie nie spełniło swojej roli. 
Podczas spotkania dziękowano 
za dotychczasową pomoc wszyst-
kim sponsorom. Zarząd ustalił, że 
będą zwoływane systematycznie 
spotkania w celu podejmowania 
na bieżąco decyzji i działań w celu 

stworzenia jak najlepszych warun-
ków dla działalności całego Klubu 
Czcibora. Nowo wybrane władze 
Klubu zapraszają wszystkich zain-
teresowanych piłką nożną i spor-
tem do współpracy i wspierania 
działalności miejscowego UKS 
Czcibor. Nowo wybranemu Za-
rządowi i Prezesowi należy życzyć 
spełnienia wszystkich ambitnych 
planów i samych sukcesów.

Krzysztof Nowak

Nowy prezes  
w UKS „Czcibor” Cedynia

Drużyna Orlików starszych 
UKS „Czcibor” Cedynia za-

jęła II miejsce na turnieju orga-
nizowanym przez UKS Dębno. 
W zawodach wzięło udział 6  ze-
społów: UKS Dębno, Morzyc-
ko Moryń, Pomorzanin Cychry, 
Orzeł Trzcińsko Zdrój, Osadnik 
Myślibórz i Czcibor Cedynia. 
Zgodnie z regulaminem drużyny 
rozegrały swoje mecze w syste-
mie każdy z każdym. Nasz zespół 
swoje spotkania rozegrał kolejno 
z Osadnikiem Myślibórz 2 : 2, Or-
łem Trzcińsko Zdrój 3 : 6, Morzyc-
kiem Moryń 3 : 2, Pomorzaninem 
Cychry 2 : 1, UKS Dębno 2 : 2 i po 
rundzie zasadniczej uplasował się 
na drugim miejscu. Dało to pra-
wo walki o zwycięstwo w turnieju 
z niepokonanym Orłem Trzciń-
sko Zdrój. Wcześniej rozegrane 
zostały mecze o 5 miejsce, w któ-
rym UKS Dębno pokonał Osad-
nika Myślibórz, a w potyczce 
o 3 miejsce Morzycko Moryń wy-

grało z Pomorzaninem Cychry. 
W finale ze zwycięstwa cieszyli 
się zawodnicy z Trzcińska, którzy 
w serii rzutów karnych wygrali 
3 : 2. Regulaminowy czas gry za-
kończył się wynikiem 4 : 4. W na-
szym zespole wystąpili Grzegorz 
Grempka, Jakub Brzeziński, Ksa-
wery Wojtasik, Gracjan Tym-
czyszyn, Bryan Puchalski, Piotr 
Prysak (bramkarz), Jakub Czejda, 
Remigiusz Wójcik, Paweł Prysak, 
Paweł Słowiński, Michał Maćko-
wiak. Strzelcami goli dla naszej 
drużyny byli: Paweł Słowiński 8 
goli, Paweł Prysak 2 gole Jakub 
Brzeziński 1 gol i Ksawery Woj-
tasik 1 gol. Wśród wyróżnionych 
zawodników znalazł się Piotr 
Prysak, który odebrał statuetkę 
dla najlepszego bramkarza. Brawa 
dla naszych Orlików za miejsce 
na podium i postawę na całym 
turnieju.

Paweł Pasek

W dniu 24.02.2018 Zawod-
nicy Orlików UKS „Czci-

bor” Cedynia rozegrali turniej, 
w którym wzięły udział drużyny 
z Lunow (0:3), Britz (0:1), Kur-
kow (2:2), Pinnow (4:1), oraz 
wspólna drużyna złożona z za-
wodników Cedyni i Lunow (4:0). 
Całe zawody wygrali zawodnicy 
z Lunow, a nasz zespół uplaso-
wał się na 4 miejscu. Ostatnim 
spotkaniem był mecz „gwiazd” 
turnieju z najlepszym zespołem. 
Wśród wyróżnionych znalazł się 
nasz zawodnik Paweł Słowiński 

(8 goli). Na listę strzelców wpisali 
się: Remigiusz Wójcik 1 gol, Grze-
gorz Grempka 2 gole, Alex Bryl 1 
gol. W turnieju wzięli udział Pa-
tryk Rychter, Ksawery Wojtasik, 
Alex Bryl, Paweł Prysak, Remi-
giusz Wójcik, Michał Maćkowiak, 
Jakub Czejda, Gracjan Tymczy-
szyn, Piotr Prysak, Paweł Słowiń-
ski, Dobromił Dąbrowski, Jakub 
Brzeziński, Grzegorz Grempka, 
Bryan Puchalski. Było to drugie 
spotkanie z zawodnikami z Lu-
now, których już gościliśmy na 
naszej sali sportowej 8 lutego. 

Orliki w Lunow

W planach są kolejne mecze, 
tym razem rozegrane również 
na naszym orliku. Wszystkich 
zainteresowanych treningami 
z Przyszkolnej Mini Akademii 
Piłki Nożnej i grą w zespołach 
młodzieżowych UKS „Czcibor” 
Cedynia (roczniki 2009-2006) 
zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godz. 16:00–17:45. 

Gratulacje dla naszych zawod-
ników za kolejne zwycięstwa 
i pełne emocji mecze.

Paweł Pasek

Orliki Czcibora 
na podium


