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Wybory samorządowe 
w 2014 r. stały się wy-
raźnym sygnałem dla 

nas wszystkich, iż mieszkańcy 
także pragną decydować o two-
rzeniu wizerunku gminy i kie-
runkach jej rozwoju.

Ostatnie cztery lata, to czas od-
ważnych inwestycji w przyszłość, 
z bezpiecznym i rozważnym 
wydawaniem pieniędzy gmin-
nych. Spowodowałam zwiększe-
nie wpływów do budżetu gminy, 
w szczególności generowanych 
przez majątek komunalny. Z naj-
mu i dzierżawy majątku gmin-
nego w 2017 r. do budżetu gminy 
wpłynęło o ponad 500 tys. zł wię-
cej niż w roku 2014., a w 2018 r. (to 
plan, ale na podstawie zawartych 
już umów) te dochody wzrosną 
o ponad 800 tys zł. I dodatkowo 
ponad 1 milion 800 tys. złotych 
podatku VAT od inwestycji, który 
do tej pory nie był przez gminę 
odzyskiwany. To dzięki temu zde-
cydowaną większość inwestycji 
materialnych i niematerialnych 
finansowaliśmy przede wszystkim 
z dochodów własnych. Umożli-
wiło nam to min. doinwestować 
szkoły, straże pożarne, pomóc se-

Dzięki Państwa woli, wyrażonej podczas wyborów w listopadzie 2014 r., objęłam zaszczytne stanowisko Burmistrza Cedyni. 
Poza zaufaniem społecznym i prestiżem, praca ta, to także ogromna odpowiedzialność za naszą wspólną małą ojczyznę,  

jaką jest gmina Cedynia.

niorom i osobom niepełnospraw-
nym, przygotować dokumentację 
do budowy mieszkań, remonto-
wać drogi, budować ścieżki rowe-
rowe, rewitalizować zabytki.

Olbrzymie środki finanso-
we w tej kadencji skierowaliśmy 
do szkół, by stworzyć naszym 
dzieciom i młodzieży najlepsze 
warunki do rozwoju i nauki. To 
łącznie ponad 5 milionów zł., na 
remonty budynków szkolnych, 
modernizację sali gimnastycznej 
w Cedyni, I etap rozbudowy szko-
ły w Piasku w związku z wprowa-
dzoną reformą oświatową, zakup 
pomocy naukowych, wyposaże-
nia sal lekcyjnych i unijny projekt 
edukacyjny o wartości ok. 2 milio-
nów złotych.

Ważne również w tej kadencji 
było bezpieczeństwo mieszkań-
ców gminy. Nie było w ostatnich 
kilkunastu latach tak dużych 
środków na dofinansowanie dzia-
łających w gminie Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Na zakup sa-
mochodów, wyposażenia, mun-
durów, środków ochrony osobi-
stej, rozbudowę i remonty remiz, 
ekwiwalent za udział w akcjach, 
na wynagrodzenia, szkolenia, na 

badania lekarskie – strażacy otrzy-
mali ponad 2 miliony 43 tys zł.

Gmina Cedynia jest cudownym 
miejscem do życia, ma doskonałe 
możliwości rozwoju i jest ideal-
nym miejscem do zamieszkania 
i pracy dla młodych ludzi. Dla ce-
dyńskich rodzin mamy już goto-
wą koncepcję budowy 9 mieszkań 
w samym centrum miasta, a po 
zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego będziemy mogli 
rozpocząć, na dawnym boisku 
szkolnym przy ul. Chopina 3, bu-
dowę budynku komunalnego.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że kredyt to instrument ekono-
miczny pozwalający na szybkie 
inwestowanie i rozwój, z którego 
korzystają gminy w ramach moż-
liwości, jakie gwarantują przepi-
sy prawa. Kredyty i pożyczki na 
realizację zadań gminy były za-
ciągane również w poprzednich 
kadencjach. Obejmując urząd 
burmistrza Cedyni w grudniu 
2014 r. gmina była zadłużona 
na kwotę 2.703.646,00 zł., któ-
rą spłaciliśmy w znacznej czę-
ści. Zaciągnięte zobowiązania 
w tej kadencji, to kwota łączna 
2.129.206,80  zł.; to kredyt i po-

życzka w 2017 r. na przebudo-
wę sali gimnastycznej w Ce-
dyni i rozbudowę remizy OSP 
w Czachowie, a w lipcu 2018 r. 
wyemitowaliśmy obligacje ko-
munalne na rozbudowę szkoły 
w Piasku i przebudowę drogi 
gminnej w Cedyni. Zadłużenie 
gminy, według sprawozdań na 
koniec września 2018 r., to kwo-
ta 2.428.736,00  zł, a więc niższa 
o prawie 275 tys. zł. w porówna-
niu do grudnia 2014 r., gdy zosta-
łam burmistrzem.

Zadaniem gminy jest zaspakaja-
nie potrzeb lokalnej społeczności, 
a nie gromadzenie pieniędzy na 
koncie. O bogactwie gminy nie 
świadczy bowiem ilość posiada-
nych środków na koncie, a inwe-
stycje, które wykonuje się przy ich 
wykorzystaniu. Od umiejętności 
gospodarowania zasobami finan-
sowymi i od tego, jak gmina bę-
dzie wykorzystywać swoje szanse, 
zależy jej rozwój.

Finansujemy również progra-
my społeczne, wspierając nimi 
osoby starsze, schorowane i z nie-
pełnosprawnością. Wprowadzony 
uchwałą Rady Miejskiej program 
lekowy okazał się bardzo potrzeb-

ny i z kolejnym rokiem wzrasta 
liczba osób z niego korzystają-
cych. Ostatnie rozmowy z miesz-
kańcami gminy potwierdzają ko-
nieczność obniżenia kryterium 
dochodowego w tym programie 
i dzięki temu kolejni mieszkańcy 
będą mogli z niego korzystać.

Jestem przekonana, że mijające 
cztery lata naszej pracy zaowoco-
wały konkretnymi i wymiernymi 
efektami, które są przedstawione 
na kolejnych stronach naszego 
gminnego Biuletynu Informa-
cyjnego. Patrząc dzisiaj wstecz 
i dokonując podsumowania tego, 
co udało się zrealizować, mogę 
z całą odpowiedzialnością powie-
dzieć, że nie był to czas stracony 
dla gminy. Nasze wspólne doko-
nania są konkretne i niezaprze-
czalne, są dowodem aktywności 
radnych oraz dobrej współpracy 
samorządu i mieszkańców.

Przed naszą gminą stoi wiele 
dalszych wyzwań. Dużo już zrobi-
liśmy i dużo możemy zrobić.

Zapraszam Państwa do współ-
pracy. Razem możemy więcej.

Gabriela Kotowicz
Burmistrz Cedyni

Razem możemy więcej



Cedynia na okrągło – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia2 nr 13

III. DLA ZDROWIA

1. Plan otworzenia specjalistycznych gabinetów lekar-
skich – rozbudowa budynku przychodni. Ze względu na 
zapisy w aktualnym miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, na chwilę obecną nie ma możliwości 
rozbudowania budynku przychodni. Prace planistyczne 
zostały rozpoczęte i z chwilą zmiany planu można będzie 
przystąpić do opracowania koncepcji rozbudowy przy-
chodni, a w niej dodatkowych pomieszczeń na gabinety 
specjalistyczne.

2. Wprowadzenie badań profilaktycznych i programów 
zdrowotnych
•	 W ramach współpracy z powiatem, na terenie gminy 

przeprowadzono tzw. białe soboty, w trakcie których 
mieszkańcy mogli skorzystać z konsultacji ze specjali-
stami: urologiem, chirurgiem, ginekologiem, kardiolo-
giem oraz bezpłatnych badań cytologicznych i pakietu 
badań laboratoryjnych.

•	 Wspieraliśmy badania mammograficzne, dzięki którym 
bezpłatnie mogły przebadać się kobiety w wieku 50-69 
lat

IV. DLA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1. Inwestycje i projekty w szkołach
•	 Olbrzymie środki finansowe w tej kadencji skierowaliśmy 

do szkół, by stworzyć naszym dzieciom i młodzieży naj-
lepsze warunki do rozwoju i nauki. To łącznie ponad 5 mi-
lionów zł na remonty budynków szkolnych, modernizację 
sali gimnastycznej w Cedyni, I etap rozbudowy budynku 
szkoły w Piasku w związku z wprowadzoną reformą oświa-
tową. Ważnym zadaniem było również zakupienie pomo-
cy naukowych, wyposażenia sal lekcyjnych i przystąpienie 
do unijnego projektu edukacyjnego o wartości 2 mln zł.

•	 W grudniu 2017 roku do użytku została oddana sala gim-
nastyczna, po gruntownym remoncie między innymi 
dachu oraz parkietu. Uczniowie mogą korzystać z bez-
piecznego obiektu, który spełnia teraz wszystkie normy 
bezpieczeństwa. Sala gimnastyczna została wyposażona 
w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć. Na to przed-
sięwzięcie przeznaczyliśmy 1.038.490,72 zł.

•	 Na zakup pomocy naukowych, wyposażenia i inne re-
monty szkół przeznaczyliśmy 828.143,09 zł. Pozwoliło 
nam to na zakup, między innymi, nowego wyposażenia 
sal lekcyjnych – stolików, krzeseł i regałów. Zakupiliśmy 

I. DLA RODZINY

1. Budowa mieszkań komunalnych
•	 W trakcie opracowania są zmiany planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Cedynia, co pozwoli na 
wybudowanie wielorodzinnego budynku komunalnego.

•	 Opracowano koncepcję budowy 9 mieszkań komunal-
nych w Cedyni.

•	 Uchwalono zasady zbywania nieruchomości gminnych 
w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

•	 Nieodpłatnie pozyskano 3 mieszkania komunalne z za-
sobu Nadleśnictwa Chojna.

2. Wprowadzono Zachodniopomorską Kartę Dużej Ro-
dziny i Kartę Seniora. Od uruchomienia programu wy-
dano 201 kart dużej rodziny dla 47 rodzin oraz 58 kart 
seniora. W program włączyło się 5 podmiotów gospodar-
czych z terenu naszej gminy, które oferują zniżki m.in. na 
zakupy, usługi gastronomiczne i hotelowe. Ponadto, po-
siadacze kart, przebywający poza terenem naszej gminy, 
mogą korzystać z katalogu ofert w zakresie kultury, eduka-
cji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez 
partnerów programu w wielu miastach województwa za-
chodniopomorskiego.

3. Doprowadziliśmy do uruchomienia dodatkowego od-
działu w przedszkolu w Cedyni. Obecnie przygotowywa-
na jest koncepcja adaptacji istniejącej świetlicy wiejskiej 
w Orzechowie na cele związane z prowadzeniem Klubu 
Malucha, przy wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa. 
Dodatkowo opracowaliśmy dokumentację rozbudowy 
budynku Szkoły Podstawowej w Piasku o nowe pomiesz-
czenia – również pomieszczenia przedszkola dla 25 osób.

Sprawozdanie z zadań 
zrealizowanych 
w latach 2015–2018

4. Dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych
•	 Dopłaty realizowane w ramach przekazywanych świad-

czeń rodzinnych (dojazd do szkół dla 20 rodzin, opłata 
za internat dla 15 rodzin).

•	 Finansowanie wyżywienia w internacie dla 17 uczniów.

II. DLA SENIORÓW I OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

1. Wprowadzenie dopłat do recept dla osób wymagają-
cych systematycznego leczenia
•	 Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni, z dniem 1 stycznia 

2016 r., wprowadzony został Gminny Program Osło-
nowy w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych 
na leki. W roku 2016 z pomocy skorzystały 42 osoby na 
kwotę prawie 22 tys. zł, w 2017 r. – 44 osoby na kwotę 
przeszło 32 tys. zł i do sierpnia 2018 r. – 38 osób na kwo-
tę przeszło 21 tys. zł.

2. Uruchomienie dziennego domu opieki
•	 Opracowano koncepcję budowy świetlicy wiejskiej 

z dziennym domem dla seniorów w miejscowości Osinów 
Dolny, gmina Cedynia.

•	 Opłacany jest pobyt w domach pomocy społecznej dla 9 
osób, na kwotę przeszło 710 tys. zł (w ostatnich czterech 
latach).

3. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału 
w warsztatach terapii zajęciowej
•	 6 osób dowożonych jest do Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Chojnie. Łącznie wydaliśmy na to zadanie 
prawie 83 tys. zł. Uczestnicy mają zapewnionych wiele cie-
kawych zajęć, które pozwalają na rozwijanie ich zaintere-
sowań. W programie są między innymi zajęcia technicz-
ne, rękodzielnicze, wokalne, a także sportowe. Uczestnicy 
biorą udział w różnych zawodach i konkursach.

Wizualizacja budynku wielorodzinnego w Cedyni

Otwarcie sali gimnastycznej po remoncie
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15 tablic interaktywnych oraz notebooki, radia, zestawy 
komputerowe, telewizory, a także programy kompute-
rowe do terapii logopedycznej. Nasze dzieci uczą się te-
raz w godnych warunkach z nowoczesnymi pomocami 
naukowymi.

•	 Rozpoczęła się rozbudowa budynku szkolnego w Pia-
sku, co umożliwi uczniom naukę w specjalistycznych 
gabinetach z pełnym wyposażeniem. Wybudowana 
będzie również sala gimnastyczna. Koszt inwestycji to 
1.136.970,00 zł

•	 Gmina Cedynia przy wsparciu firmy doradczej z suk-
cesem sięgnęła po środki z Unii Europejskiej. Projekt 
pn. „Kompetencje kluczem do zatrudnienia” opiewa na 
wartość 1.998.729,59 zł, a prowadzony on będzie w la-
tach 2018–2020. Celem głównym projektu jest podnie-
sienie średnich wyników nauczania w naszych szkołach. 
Dla uczniów zorganizowane będą projekty językowe, 
zajęcia z matematyki, języka polskiego czy też przyrody, 
aby dzieci w sposób aktywny mogły przyswajać wiedzę. 
Projekt przewiduje również kółka zainteresowań i sze-
reg wycieczek edukacyjnych.

•	 Utworzyliśmy Lokalny Program Wspierania Edukacji 
uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, dla uczniów, którzy 
wyróżniają się osiągnięciami w sporcie i nauce. Do tej 
pory takie stypendium otrzymało dziesięcioro dzieci.

•	 W Szkole Podstawowej w Piasku od kilku lat prężnie 
działa Zespół Sygnalistów. Uczestniczą w nim dzieci 
w różnym wieku. Odpowiednio przygotowane, wciąż 
pogłębiające swoje umiejętności, zdobywają pierwsze 
miejsca w konkursach regionalnych. Dzięki współpra-
cy Nadleśnictwa z Gminą Cedynia dzieci finansowane 
mają zajęcia, zakup instrumentów i mundurków.

2. Umożliwienie młodzieży uprawiania różnych dyscy-
plin sportu

Rozpoczęliśmy renowację Ośrodka Rekreacyjno-Sporto-
wego w Cedyni. Za prawie 68 tys. zł – to pierwszy etap, 
zbudowaliśmy wiaty przebieralni i zaplecze socjalne dla 
ratownika oraz wymieniliśmy część ogrodzenia. Przed 
nami wyremontowanie niecki basenu, murawy boiska 
i  dokończenie wymiany ogrodzenia. Zainstalowany na 
początku sezonu kąpielowego monitoring poprawił bez-
pieczeństwo na tym terenie.

•	 W dniu 18.09.2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopo-
morskiego zatwierdził projekt dofinansowania, przyznając 
nam środki na budowę placu zabaw, przystosowanego dla 
najmłodszych dzieci na terenie przyszkolnym, w sąsiedz-
twie przedszkola. Niebawem powstanie tam sześć urzą-
dzeń do zabawy dla młodszych dzieci oraz przygotowane 
zostaną kolejne miejsca do malowania kredą na ścianie 
(sześć tablic). Wnioskowana kwota pomocy 32.784,00 zł.

•	 Na terenie dwóch sołectw gminy Cedynia – w Lubiecho-
wie Górnym i Żelichowie, zostały zamontowane urządze-
nia siłowni zewnętrznej, o łącznej wartości 17.515,20 zł. 
Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w fun-
duszach sołeckich.

•	 Remontowane są place zabaw oraz powstają nowe, np. 
na Sójczym Wzgórzu oraz przy ul. Czcibora w Cedyni. 
W ramach funduszu sołeckiego nowy plac zabaw po-
wstanie niebawem również w Orzechowie.

3. Wprowadzenie nowoczesnych form promocji zabyt-
ków
•	 Pozyskano dotację w kwocie 91.389,29 zł na opracowanie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 
2017-2023, w ramach którego możemy ubiegać się również 
o dofinansowanie prac remontowych na zabytkach.

4. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych
•	 We współpracy z samorządem województwa wybudo-

wane zostały ścieżki rowerowe (Cedynia–Radostów, 
Siekierki–Żelichów). Z budżetu gminy przeznaczono na 
to zadanie w latach 2015-2018 kwotę 702 tys. zł.

•	 Ubiegamy się o dofinansowanie budowy ścieżki Osinów 
Dolny–Cedynia w kwocie 3 miliony 558 tys. zł,

•	 We współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych 
i  nadleśnictwami powstały ścieżki edukacyjne na Ce-
dyńskich Wrzosowiskach, do najdalej na zachód wysu-
niętego punktu Polski oraz infrastruktura turystyczna 
– wiaty turystyczne i ławostoły. W najbliższym czasie 
powstaną również tablice informacyjne.

•	 Przy współpracy z Nadleśnictwem Mieszkowice zna-
czymy szlaki prowadzące od ścieżki rowerowej Siekierki 
–Żelichów w kierunku Osinowa Dolnego i Cedyni.

5. Przywrócenie pamięci o słowiańskich dziejach Cedy-
ni w historii Polski
•	 Utworzenie statutowej instytucji kultury, która ma 

uprawnienia do prowadzenia badań naukowych, gro-
madzenia eksponatów.

•	 Organizacja Niedzielnych Pikników Rodzinnych.
•	 Kontynuacja organizacji Dni Cedyni, a tam warsztatów 

rzemiosła historycznego oraz inscenizacji bitwy pod 
Cedynią.

V. DLA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ

1. Partnerska współpraca ze stowarzyszeniami i organi-
zacjami społecznymi oraz pomoc w zdobywaniu środ-
ków finansowych
•	 Organizujemy szkolenia w zakresie możliwości i umie-

jętności pozyskiwania środków finansowych na działal-
ność stowarzyszeń.

•	 Pracownicy urzędu pomagają w przygotowaniu wnio-
sków o dofinansowanie.

Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku  
Cedynia–Radostów
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•	 Przy współpracy z powiatem zostały sfinalizowane in-
westycje, takie jak budowa i remonty chodników i dróg 
w miejscowościach Cedynia, Piasek i Lubiechów Górny, 
w ogólnej kwocie 402.192,42 zł.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

•	 Przy współpracy z samorządem województwa zbudo-
wany został chodnik, a także poprawiona nawierzchnia 
jezdni w Starej Rudnicy i zatoczka spowalniająca ruch  
w Starym Kostrzynku. Wybudowana została ścieżka ro-
werowa na odcinku Cedynia–Radostów, a także udzielo-
na została dotacja na opracowanie dokumentacji na przy-
stosowanie europejskiego mostu Siekierki–Neurudnitz 
do ruchu turystycznego. Zadania zrealizowano na ogólną 
kwotę 570.000,00 zł

Ponadto:
•	 Pozyskaliśmy kwotę 870.416,41 zł na realizację zadania 

pn. „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 435003z – ul. Ko-
lonia w Cedyni” w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019,

•	 Ubiegamy się o dofinansowanie zadania pn. „Budowa 
ul. Willowej” w ramach PROW 2013–2020 – 861.455,00 
złotych oraz w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019 
– 676.248,84 zł. Wartość całego zadania 1.353.851,53 zł.

5. Kontynuacja kanalizacji gminy
•	 Wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w Go-

licach dla 9 rodzin.
•	 W 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie 

budowy kolejnych 44 oczyszczalni ścieków w ramach 
PROW na lata 2014–2020. Z uwagi na ustalone kryte-
ria wyboru operacji do dofinansowania, gmina Cedynia 
nie mogła uzyskać maksymalnej ilości punktów za pod-
stawowy dochód podatkowy gminy (zbyt duży) oraz re-
alizację zadania w miejscowościach, w których były już 
budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

•	 W dniu 26.09.18 podjęto uchwałę w sprawie „Progra-
mu dofinansowania zakupu i montażu przydomowych 
oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych 
zbiorników na ścieki bytowo-socjalne na terenie gminy 
Cedynia”.

•	 Współpracujemy z Lokalnym Punktem Informacyjnym 
Funduszy Europejskich w Pyrzycach w zakresie orga-
nizacji spotkań informacyjnych dla osób zainteresowa-
nych pozyskaniem środków unijnych, w tym przedsię-
biorców.

2. Do dyspozycji Zarządu Osiedla w Cedyni przezna-
czono pieniądze, które zostały wydatkowane na wybudo-
wanie ogrodzenia boiska na osiedlu Sójcze Wzgórze, nowe 
ławki przy placu zabaw. Zakupiono krzewy ozdobne, które 
są systematycznie pielęgnowane przez mieszkańców. Wi-
zerunek osiedla kreują teraz także piękne kwiaty w doni-
cach. Część budżetu osiedlowego przeznaczono również 
na nowe drzwi do świetlicy osiedlowej. Budżet przezna-
czony na potrzeby zarządu Osiedla to kwota 24.280.75 zł.

3. Przyznawanie tytułów „Zasłużony dla Gminy Cedy-
nia” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Cedynia”
Tytuły te nadawane są przez kapitułę na wniosek stowa-
rzyszeń, dyrektorów, burmistrza, radnych itp. dla osób, 
które swoimi działaniami, szczególnie zasłużyły się spo-
łeczności gminnej. Od 2015 roku zaszczytny tytuł otrzy-
mało już kilku mieszkańców, także pośmiertnie.

4. Ogłoszenie konkursu „Kwiatami Cedynię Upiększamy”
Za nami już trzy edycje tego konkursu, którego celem jest 
aktywne i systematyczne dbanie o wizerunek i estetykę na-
szej gminy, poprzez pielęgnowanie swoich przydomowych 
ogrodów, posesji czy też balkonów. W roku 2018 do kon-
kursu dopuszczono jeszcze jedną kategorię – przestrzeń 
publiczną, aby sołectwa czy też instytucje miały szanse 
pochwalić się swoją pracą.

VI. DLA BEZPIECZEŃSTWA

1. Wsparcie finansowe i instytucjonalne OSP
W ostatniej kadencji do jednostek OSP w gminie trafiło 
ponad 2 miliony 43 tys. zł na zakup samochodów, łodzi 
ratowniczej, defibrylatorów, toreb medycznych, wyposa-
żenia, mundurów, środków ochrony osobistej, rozbudowę 
i remonty remiz, ekwiwalent za udział w akcjach, na wy-
nagrodzenia, szkolenia i badania lekarskie.

•	 Na terenie naszej gminy aktywnie działają Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze, które startując w powiatowych za-
wodach zajmują czołowe miejsca na podium.

2. Wsparcie finansowe Policji
•	 Przekazano na zakup samochodu – 29.717,08 zł, na za-

kup psa tropiącego – 600,00 zł.
•	 Dla Straży Granicznej na zakup paliwa 3.997,19 zł.
•	 Dla WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) 

na doposażenie pojazdu specjalistycznego, a także pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego oraz profi-
laktykę – 10.000,00 zł.

3. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla całej gminy
•	 Rozpoczęto od miejscowości Osinów Dolny. Plan został 

uchwalony i obowiązuje od 27. kwietnia 2018 r. Stwo-
rzony został jeden plan w miejsce sześciu dotychczas 
obowiązujących planów cząstkowych.

•	 W trakcie opracowania jest zmiana planu dla Cedyni.
•	 Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 33.090,00 zł w ra-

mach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” możli-
we było przeprowadzenie akcji konsultacyjnej dotyczą-
cej zmiany planu dla Cedyni.

4. Remonty dróg i chodników we współpracy z samo-
rządem województwa i samorządem powiatowym

SAMORZĄD POWIATOWY
 
•	 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 1423Z w Golicach 4.742,12 zł. Re-
mont drogi powiatowej przebiegającej przez Golice był 
możliwy dzięki współpracy naszej gminy z powiatem 
oraz SKSM. Zadanie to zostało zrealizowane w 2018 r.

Nowy samochód bojowy OSP Osinów Dolny
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6. Remonty mieszkań komunalnych i budowa nowych, 
preferencyjna sprzedaż działek pod budownictwo miesz-
kaniowe
•	 Uchwalono zasady zbywania nieruchomości gminnych 

w użytkowanie wieczyste przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

•	 Udzielane są pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na 
remonty budynków mieszkalnych. Dotychczas udzielo-
ne były pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz 
Dom” przy ul. Czcibora 32, Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Staromiejskiej 12, Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Staromiejskiej 7.

Przy współpracy ze wspólnotami udało się wyremonto-
wać chodniki w m. Cedynia, m.in. na Sójczym Wzgórzu, 
przy ul. M. Konopnickiej oraz na ul. Czcibora 30.
Zadania zrealizowano na kwotę 173.459,00 zł.

7. Renowacja gminnych zabytków, pomoc parafiom w po-
zyskiwaniu pieniędzy na remonty zabytkowych kościołów
•	 W obecnej kadencji na ochronę zabytków z dotacji prze-

kazanych przez gminę, samorząd powiatowy, samorząd 
województwa, konserwatora zabytków, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono 703 
tys. zł, przede wszystkim na prace przy zabytkowych 
kościołach.

•	 Uzyskaliśmy pozwolenie na remont kamienicy na rynku 
– plac Wolności 6. W ramach prac wykonane zostanie 
odnowiona elewacja, wymiana pokrycia dachowego, wy-
miana drzwi i naprawa schodów wejściowych oraz prze-
murowanie otworu okiennego. Aktualnie jesteśmy w trak-
cie wyboru wykonawcy do realizacji remontu. Inwestycja 
będzie przeprowadzona w porozumieniu z właścicielami 
lokali użytkowych znajdujących się w tym budynku.

8. Pełna przejrzystość w przekazywaniu informacji
Wprowadziliśmy Centralny Rejestr Umów, który zawiera in-
formacje o zawartych przez gminę umowach i jest dostępny 
dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni.

9. Umożliwiliśmy spłaty zadłużenia przez właścicieli 
nieruchomości, będących dłużnikami gminy, w formie 
odpracowania należności. Po zmianie, od września 2015 r. 
odpracowywać swoje zadłużenie mogą osoby w trudnej sy-
tuacji życiowej, które zalegają z opłatami nie tylko za lokale 
komunalne, ale także należności z tytułu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. Do dnia dzisiejszego z tej możli-
wości skorzystało 10 osób, a kwota odpracowanego zadłuże-
nia to łącznie 44.054,79 zł.

10. Zweryfikowaliśmy i urealniliśmy obowiązujące umo-
wy na dzierżawę gruntów komunalnych oraz zawarliśmy 
nowe umowy z bezumownymi użytkownikami gruntów 
komunalnych, co spowodowało zwiększenie dochodów do 
budżetu gminy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego. 
Tylko w roku 2015 o ok. 20 % ok. 370.000 zł.

11. Z dzierżawy działek  przeznaczonych na wydobycie 
kopalin w 2014 r. gmina otrzymywała 0,02 zł/mkw/mc 
a obecnie 0,41 zł/mkw/mc.

Obejmując stanowisko burmistrza Cedyni w grudniu 
2014 r., stanęłam przed problemem niewywiązywania się 
przez dzierżawcę targowiska w Osinowie Dolnym z obo-
wiązku zmodernizowania targowiska. Pomimo oddania 
dzierżawcy targowiska w maju 2013 r., nie zrealizował on 
zaoferowanych inwestycji. W związku z tym rozwiąza-
łam umowę dzierżawy. Rozwiązanie umowy zaktywizo-
wało dzierżawcę, który w międzyczasie został wykupio-
ny przez nowego udziałowca – Apexim AB Paliwa Sp. 
z o.o., z którym rozpoczęłam negocjacje, mające na celu 
ugodowe zakończenie zaistniałego sporu dotyczącego 
dzierżawy targowiska oraz innych dzierżawionych grun-
tów komunalnych przez ten podmiot. Na mocy zawar-
tego w październiku 2015 r. porozumienia uzgodniono:

za dzierżawę targowiska gminnego w Osinowie Dol-
nym:

 - wyższy o 3 tys. zł/mc czynsz od 01.11.2015 r., obecnie 
wynosi 54.619,42 zł miesięcznie,

 - odszkodowanie dla gminy z tytułu utraconego po-
datku od nieruchomości w kwocie 70 tys. zł w związ-
ku z niezrealizowanymi inwestycjami na targowisku 
gminnym,

 - zakres i terminy realizacji inwestycji na targowisku, 
jakie powinien wykonać dzierżawca w ramach zaofe-
rowanej w przetargu w 2013 r. kwoty 4.423.750,00 zł.

za dzierżawę działki ze stacją paliw i restauracją  
McDonald’s w Osinowie Dolnym:

 - wyższą stawkę miesięcznego czynszu na kwotę 
85.000,00 zł netto, tj. o ok. 15 tys. zł więcej w porów-
naniu do czynszu dzierżawnego uiszczanego do paź-
dziernika 2015 r.,

 - zwrócono gminie działkę 239/17 w Osinowie Dol-
nym, na której budowano, konkurencyjne dla targo-
wiska gminnego inne targowisko. Mając do dyspo-
zycji działkę, rozpoczęto opracowanie koncepcji jej 
zagospodarowania. Cała działka została podzielona 
na 10 mniejszych z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowo-usługowej. Procedura prze-
targowa trwa, jedna z działek została już wydzierża-
wiona na cele parkingowe. Do budżetu gminy wpły-
wa co miesiąc 17.523,73 zł. Dzierżawca zobowiązany 
jest również do wybudowania, na własny koszt, w 
terminie jednego roku od podpisania umowy dzier-
żawy, ciągu komunikacyjnego, a następnie do jego 
utrzymania w należytym stanie technicznym, na 
własny koszt, przez okres dzierżawy, tj. 20 lat. Wybu-
dowany ciąg komunikacyjny będzie służył wszystkim 
zainteresowanym. 

Składowisko odpadów komunalnych w Lubiechowie 
Górnym:

 - doprowadziliśmy do cofnięcia wydanej w 2014 r. zgo-
dy na gromadzenie na składowisku odpadów niebez-
piecznych,

 - ustaliliśmy wyższy czynsz dzierżawny na kwotę 5 tys. 
zł netto miesięcznie. W 2014 r. było 555,50 zł netto,

 - utworzenie funduszu rekultywacyjnego na rachunku 
bankowym gminy, na który dzierżawca wpłaca mie-
sięcznie opłatę i na dzień 21.08.2018 r. jest to kwota 
55.473,25 zł.

 
Gabriela Kotowicz
Burmistrz Cedyni

Redaktor naczelny: Monika Martyka
Wydawca: Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni 
74-520 Cedynia, pl. Wolności 4, www.cedynia.pl,  
e-mail: promocja@cedynia.pl
Nakład: 3.000 egz.
Autorzy: Aneta Cholewa, Małgorzata Gabryś-Portkowska, Mirosła-
wa Jędrzejek, Gabriela Kotowicz, Magdalena Krupińska, Arkadiusz 
Łysik, Jadwiga Martyka,  Monika Martyka, Grażyna Mażol, Krzysztof 
Muraszka, Krzysztof Nowak, Agnieszka Nykiel, Ewa Pawłowska, 

Cedynia na okrągło, nr 13, wrzesień 2018
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia
Wydawnictwo bezpłatne, nr ISSN 2449-9447

Sebastian Portkowski, Tomasz Siergiej, Elżbieta Szablewska, Dorota 
Tondel
Fotografie z archiwum: Urząd Miejski w Cedyni, Cedyński 
Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni, 
Szkoła Podstawowa w Piasku
Zdjęcia: Monika Martyka, Michał Nieścioruk, Danuta Paluch, 
Małgorzata Gabryś-Portkowska, Renata Misiura
Redakcja techniczna: Krzysztof Drumiński
Druk: Drukarnia AGORA S.A. Piła



Cedynia na okrągło – Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia6 nr 13

Praca Rady Miejskiej w Cedyni

Okręgi i obwody 
głosowania

W dniu 13 czerwca 2018 r. 
Rada Miejska podjęła 

uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji dla Starostwa Powiatowe-
go w Gryfinie w kwocie 1700 zł, 
na zapewnienie dojazdów dla 
mieszkańców gminy Cedynia 
środkami transportu publiczne-
go do Chojny w okresie waka-

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 
okręgu 
wybor-
czego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych  
w okręgu wybor-
czym

1. część miasta Cedyni obejmująca ulice: Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopi-
na, 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, Zyg-
muntowska, 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 koń-
ca 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

Rada Miejska w Cedyni, w dniu 
28.02.2018 r. na wniosek Burmi-
strza Cedyni utworzyła na tere-
nie gminy Cedynia piętnaście 
okręgów wyborczych oraz trzy 
stałe obwody głosowania. Trze-
ci obwód, z siedzibą obwodowej 
komisji wyborczej w Szkole Pod-
stawowej w Piasku, został utwo-
rzony w celu skrócenia drogi 
wyborców do lokali wyborczych, 

Lokale wyborcze w Cedyni będą dostosowane 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych

a tym samym zwiększenia udzia-
łu obywateli w procesie wybiera-
nia. Numery i granice okręgów 
wyborczych i stałych obwodów 
głosowania oraz siedziby ob-
wodowych komisji wyborczych 
wskazane są w niżej przedstawio-
nych tabelach.

Ewa Pawłowska
Sekretarz Gminy Cedynia

cyjnym. Zabezpieczono kwotę 
73.754 zł, jako środki własne 
związane z przystąpieniem do 
projektu „Kompetencje kluczem 
do zatrudnienia w ramach RPO-
WZ 2014–2020”. Projekt będzie 
realizowany w okresie dwóch lat 
szkolnych od 01 września 2018  r. 
do 31 sierpnia 2020 r. Ogólna 

wartość projektu to 1.998.729,59 
zł, z czego wartość dofinanso-
wania wynosi 1.798.856,62 zł. 
Ponadto zabezpieczono środki fi-
nansowe na wykonanie koncepcji 
rozbudowy Muzeum Regional-
nego położonego przy pl. Wol-
ności 4 oraz koncepcji budynku 
wielofunkcyjnego w zabudowie 

pierzejowej w Cedyni, w której 
przewidziano m.in. salę konfe-
rencyjną połączoną z funkcją 
sali posiedzeń Rady Miejskiej.

Po przedstawieniu wniosku 
Komisji Rewizyjnej oraz pozy-
tywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonym 
przez Burmistrza sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Ce-
dynia za 2017 rok wraz z informa-
cją o stanie mienia, radni Rady 
Miejskiej udzielili absolutorium 
Pani Burmistrz Gabrieli Koto-
wicz. W swoim wystąpieniu pani 
Burmistrz podziękowała radnym 
za udzielone zaufanie, przekazała 
również swoje podziękowania dla 
wszystkich pracowników urzędu, 
jako współautorów prawidłowego 
wykonania budżetu gminy. Wska-
zała również na najważniejsze 
inwestycje w 2017 roku, jak kapi-
talny remont sali gimnastycznej 
w Cedyni za ponad milion zło-
tych oraz rozpoczęcie inwestycji 
rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Piasku w pierwszym etapie za 
prawie 3,5 mln zł.

Na sesji w dniu 22 sierpnia 
2018  r. podjęto uchwałę o dofi-
nansowaniu zakupu łodzi ra-
towniczej wraz z przyczepą oraz 
wyposażenia osobistego i ochron-

nego dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Osinowie Dol-
nym. Koszt zakupu wymienione-
go sprzętu i wyposażenia wynosi 
95.000 zł, wniosek o wsparcie 
zakłada dofinansowanie jed-
nostki w wysokości 11.890,00 zł. 
Pozostała kwota będzie pocho-
dziła m.in. z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej, Sta-
rostwa Powiatowego w Gryfinie 
oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Jednostka OSP 
Osinów Dolny w tej kadencji sa-
morządu otrzymała już nowy 
samochód bojowy, a teraz otrzy-
ma łódź ratowniczą. Również 
jednostka OSP Cedynia otrzy-
mała dofinansowanie w kwocie 
6.400  zł na zakup niezbędnego 
wyposażenia. Dodając do tego 
niedawno oddaną do użytku re-
mizę OSP Czachów to, jak widać, 
bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz Strażaków Ochotników jest 
dla naszego samorządu zada-
niem priorytetowym i nasi Stra-
żacy Ochotnicy za swoją trudną 
służbę otrzymują odpowiednie 
wsparcie.

Krzysztof Nowak 
Przewodniczący Rady Miejskiej

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, Żeli-
chów.

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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Rozwijamy się i chcemy robić to nadal
Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Cedyni, 
którym zarządzam od 
końca 2016 roku w mojej 
ocenie wykonuje wiele 
ważnych zadań na wielu 
płaszczyznach, w tym 
zadań własnych gminy 
Cedynia. 

O wielu pracach, które wyko-
nujemy często nikt nie wie, 

a wymagają one ustalenia pewnej 
logistyki, zaangażowania pra-
cowników oraz różnych umiejęt-

Mijająca kadencja 
samorządowa to dla 
gminy Cedynia i powiatu 
gryfińskiego bardzo dobry 
okres współpracy. Jeszcze 
nigdy wcześniej nie udało 
się tak wiele wspólnie 
zrobić. 

W sumie, dzięki dużej pomocy 
finansowej gminy Cedynia, 

w wysokości prawie 350 tys. zł, 
dzięki staraniom pani burmistrz 
Gabrieli Kotowicz, powiat gryfiń-
ski w kadencji 2014–2018 zreali-
zował inwestycje na terenie naszej 
gminy na łączną kwotę prawie 2,5 
miliona złotych. Największa z nich 
to nowa droga w Golicach, której 
koszt przekroczył 1,1 mln zł. Do-
datkowo kopalnia kruszyw SKSM 
wybudowała odcinek drogi od 
kopalni do wsi za 300 tys. zł. In-
westycja ta już dawno należała się 
mieszkańcom Golic. 

ności. Prócz wykonywania prac 
w ramach naszej działalności, 
staramy się pozyskiwać dodatko-
we prace, które umożliwiają nam 
systematyczną poprawę płynno-
ści finansowej. Przez niespełna 
dwa lata pracy, dzięki całemu 
zespołowi pracowników, udało 
się zgromadzić znaczne środki 
finansowe. W chwili obecnej po-
siadamy pełną zdolność finanso-
wą, terminowo płacimy wynagro-
dzenia, wszelkie podatki i opłaty 
oraz stać nas na dokonywanie 
ulepszeń oraz zakup sprzętu. Po-
wyższe potwierdza stan środków 
finansowych na naszym rachun-
ku bankowym w zestawieniu 

wg. poszczególnych lat. Pokazuje 
to, że przy odpowiednim zaan-
gażowaniu i współpracy można 
zrealizować wiele pozytywnych 
przedsięwzięć. Ważna przy tym 
wszystkim jest współpraca z gmi-
ną, w wyniku czego realizuje-
my wiele zadań z korzyścią dla 
nas, dla gminy i, mam nadzieję, 
mieszkańców gminy Cedynia. 
Chciałbym, by prowadzony prze-
ze mnie Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej był 
pozytywną wizytówką gminy 
Cedynia i żeby pracownicy tu za-
trudnieni mieli satysfakcję z wy-
konywanej pracy oraz, aby byli 
dumni z tego, że tutaj pracują.

Środki na rachunku 
bankowym

Data Stan środków 
na rachunku

2018-08-24 202.092,31

2017-08-24  68.760,33

2016-08-24  37.058,29

2015-08-24  1.189,62

Doposażenie w sprzęt  
w latach 2017–2018

•	 Zakup nowego Ciągnika 
z przeznaczeniem na utrzyma-
nie zieleni – koszt ok. 80.000 zł 
(środki gminy Cedynia),

•	 zakup kosiarki bijakowej – 
koszt ok. 8.000 zł (środki 
własne ZGKiM),

•	 rozbudowa pojazdu aseni-
zacyjnego DAF, koszt ok. 
50.000 zł (środki gminy 
Cedynia),

•	 zakup traktorka-kosiarki 
STIGA, koszt ok. 11.000 zł 
(środki ZGKiM),

•	 zakup zamiatarki, koszt ok. 
2.500 zł (środki ZGKiM),

•	 zakup pojazdu Volkswagen 
transporter, koszt ok. 20.000 zł 
(środki gminy Cedynia),

•	 zakup traktora-kosiarki, koszt 
ok. 20.000 zł (środki ZGKiM), 

•	 zakup 2 motorowerów, koszt 
ok. 7.000 zł (środki ZGKiM),

•	 naprawa 2 ciągników Ursus 
C-360, koszt ok. 15.000 zł 
(środki ZGKiM).

Arkadiusz Łysik
Dyrektor ZGKiM w Cedyni

Powstały też nowe chodniki 
w m. Piasek, Lubiechów Górny, 
w Cedyni na ulicach Kościusz-
ki, Chrobrego i Konopnickiej, 
już jest wykonany nowy odcinek 
nakładki asfaltowej w Żelicho-
wie, a niebawem będzie wymien-
niony asfalt na ulicy Chrobrego 
w Cedyni. Również, po zmianie 
kierownictwa ZGKiM, możliwa 
stała się lepsza współpraca w za-
kresie drobnych napraw i remon-
tów ulic i dróg, czego dobrym 
przykładem jest remont parkingu 
przy pizzerni Avanti, naprzeciw 
apteki, na ulicy Staromiejskiej. 

Jedna z większych prac inwe-
stycyjnych na naszym terenie 
przeprowadzana jest w związku 
z obniżeniem lustra wody jezio-
ra Orzechowskiego. Całość prac 
wyceniona została na prawie 600 
tys. zł.

Powiat gryfiński co roku wspie-
rał znacznymi kwotami remont 
zabytków na terenie naszej gmi-
ny, m.in. w Starej Rudnicy, Cedy-

ni, Czachowie. Wsparcie również 
otrzymały jednostki OSP, które 
mogły dzieki temu doposażyć 
się w nowy sprzęt, a w ostatnim 
czasie zarząd powiatu zdecydo-
wał o dopłacie 5 tys. zł do zakupu 
łodzi ratowniczej dla OSP Osi-
nów Dolny. Zadbaliśmy również 
o najmłodszych strażaków, fi-

nansując w zeszłym roku turniej 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, który odbył się na stadio-
nie w Cedyni.

Mogę z pełną satysfakcją po-
twierdzić, że okres mijającej 
kadencji samorządowej był dla 
gminy Cedynia czasem dobrze 
wykorzystanym we wspólpracy 

samorządu gminnego i powiato-
wego. Był to czas dobrej pracy rad-
nych, a przede wszystkim pokazał, 
że razem możemy zrobić dużo 
więcej i dużo lepiej. Z nadzieją na 
kontynuowanie tej współpracy.

Tomasz Siergiej
Radny Powiatu Gryfińskiego

Wzorowa współpraca –  
niezmarnowane cztery lata
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Ochotnicze Straże Pożarne 
doposażone
W Gminie Cedynia 
funkcjonuje 8 jednostek 
Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
w miejscowościach: 
Cedynia, Osinów Dolny, 
Stara Rudnica, Lubiechów 
Górny, Czachów, 
Orzechów, Piasek 
i Łukowice. Łącznie 
zrzeszają 173 strażaków.

W ramach działalności jedno-
stek OSP silnym ogniwem 

są jednostki Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego. W gmi-
nie działają dwie takie jednostki: 
OSP Cedynia i OSP Osinów Dol-
ny. Posiadają dobre wyposażenie 
gaśniczo – ratownicze oraz wy-
szkolonych członków załogi.

Znacznym wsparciem dla 
OSP w KSRG są pozostałe jed-
nostki typu „S”: Stara Rudnica, 
Piasek, Lubiechów Górny, Cza-
chów, Orzechów. Wprawdzie nie 
wszystkie jednostki wyjeżdżały 
do akcji doskonale wyposażone, 
zwłaszcza w wyposażenie osobi-
ste czy też ochronne, to jednak 
zawsze mogliśmy na nich liczyć. 
Dlatego przez okres ostatnich 3,5 
roku poświęciliśmy dużo uwagi 
i troski tym służbom.

Zakupiono dwa dodatkowe 
samochody bojowe, w tym je-
den nowy, na ogólną wartość 
786.118,00 zł. Obecnie dysponu-
jemy 10 samochodami bojowymi 
i 2 lekkimi. Oczekujemy nowej 
łodzi ratowniczej, na zakup której 

mamy zebrane środki w kwocie 
95.000,00 zł. Dużo sprzętu ratow-
niczego np. defibrylatory, torby 
medyczne R1, pompy, piły zakupi-
liśmy priorytetowo, ponieważ jest 
to sprzęt niezbędny do ratowania 
życia i mienia. Nie pominęliśmy 
też bezpieczeństwa strażaków, 
wyposażyliśmy ich w dodatkowe 
aparaty powietrzne i sprzęt łącz-
ności. Ogółem na sprzęt Gmina 

Cedynia wydała 194.711,00 zł. Do 
niezbędnego wyposażenia stra-
żaków zaliczyć należy również 
umundurowanie – tu dokonali-
śmy zakupów na kwotę 128.725,00 
zł., a potrzeby są nadal bardzo 
znaczące.

Bardzo ważnym elementem 
działania strażaków są ich siedzi-
by, czyli remizy-garaże. W pierw-
szej kolejności koniecznym było 
rozbudowanie garaży remizy OSP 
Cedynia, aby umożliwić garażo-
wanie nowego samochodu bojo-

wego Mercedes. Koszt rozbudowy 
wyniósł 111.108,57 zł. Kolejnym za-
daniem była modernizacja i prze-
budowa remizy OSP Czachów, 
również dla potrzeb garażowania 
samochodu bojowego, jak też do-
stosowanie socjalnej części remizy 
do norm wymaganych przepisami 
prawa. Prace, jakie wykonano za-
mknęły się w kwocie 313.969,56 zł, 
a całość sfinansowana była ze 
środków własnych Gminy.

Kolejną jednostką oczekującą 
remizy strażackiej, a nie tylko 

nieogrzewanego garażu na samo-
chód, jest OSP Piasek. Obecnie 
na budowę nowej remizy wyko-
nywana jest dokumentacja, na co 
przeznaczyliśmy 30.000,00 zł.

Konieczna jest też przebudowa 
remizy w Starej Rudnicy. Środki, 
jakie zostały na chwilę obecną 
wydane, to kwota 4.290,00 zł.

Poczynione działania nie za-
spokoiły jeszcze w pełni potrzeb 
jednostek OSP i z pewnością 
trudno będzie je w pełni zaspo-
koić, ponieważ działalność ra-
townicza OSP jest tak bardzo 
aktywna i w szerokim zakresie, 
że potrzeby są ciągle bieżące np. 
w okresie 3,5 roku Gmina Cedy-
nia wydała:
•	 utrzymanie remiz, garaży –  

50.301,75 zł,
•	 ubezpieczenia wozów i straża-

ków- 63.772,27 zł.,
•	 naprawy sprzętu – 46.008,14 zł.
•	 wynagrodzenia kierowców –  

88.823,40 zł.,
•	 ekwiwalent należny strażakom 

za udział w działaniach –  
88.170,56 zł.
Należy tu nadmienić, że ekwi-

walent dla strażaków za udział 
w działaniach, na wniosek Stra-
żaków i burmistrz Cedyni, zo-
stał w 2017 roku podniesiony do 
kwoty 15,00 zł. za godzinę, aby 
chociaż w minimalny sposób 
zrekompensować ich ciężką i nie-
bezpieczną pracę.

Gmina Cedynia podjęła się od-
nowy działalności też działalność 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, naszych przyszłych straża-
ków. Małymi krokami zakupu-
jemy im mundurki, wspieramy 
wszelkie ich działania i wznowi-
liśmy Szkolny Turniej – Młodzież 
Zapobiega Pożarom.

Ogółem na poprawę bezpieczeń-
stwa w tej kadencji, od 2014 roku 
wydano 2.035.312,52 zł. w tym na 
służby OSP 2.000.998,25 zł.

Grażyna Mażol
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65-lecie OSP w Piasku

Gminny program osłonowy

W sobotę, 8 września, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
z Piasku obchodziła swoje 
święto. Był to jubileusz 
65-lecia powstania 
jednostki. Strażacy z OSP 
w Piasku to dzielna 
załoga, działająca od lat 
na rzecz mieszkańców 
gminy Cedynia i dla ich 
bezpieczeństwa.

O godzinie 15.00 rozpoczęła 
się uroczysta msza święta 

w intencji strażaków i miesz-

kańców. Następnie korowód 
utworzony przez wszystkie przy-
byłe na tę uroczystość jednostki, 
mieszkańców, władze gminy oraz 
zaproszonych gości, przemasze-
rował na boisko Szkoły Podsta-
wowej w Piasku na dalszą część 
obchodów tego szczególnego 
dnia.

Oficjalna część jubileuszu 
rozpoczęła się od wręczenia od-
znaczeń zasłużonym strażakom. 
Uhonorowanych zostało wielu 
z nich, którzy poświęcają swój 
czas i, niejednokrotnie z naraże-
niem własnego życia, pomagają 
w akcjach ratowniczych.

Od 2016 r., na wniosek bur-
mistrz Cedyni Gabrieli Koto-

wicz, Gmina Cedynia oraz Ośro-
dek Pomocy Społecznej w trosce 
o zachowanie zdrowia, leczenie, 
zapobieganie przewlekłym choro-
bom i niepełnosprawności reali-
zują „Gminny program osłonowy 
w zakresie zmniejszania wydatków 
poniesionych na leki przez miesz-
kańców gminy Cedynia”. Program 
został opracowany jako możliwość 
częściowego wyeliminowania ne-
gatywnego i przykrego w skutkach 
zjawiska tj. niemożności zreali-
zowania zakupu leków z powodu 
trudnej sytuacji finansowej.

Celem programu jest pomoc 
finansowa adresowana do osób 
przewlekle chorych, znajdujących 
się w trudnej sytuacji bytowej 
i ponoszących znaczne wydatki 
na zakup stałych leków zleconych 
przez lekarza, a w szczególności 
do osób niepełnosprawnych, osób 
starszych (emeryci i renciści), osób 
w wieku poprodukcyjnym – dłu-
gotrwale lub przewlekle chorują-
cych, a także innych, którym wy-
datki poniesione na zakup lekarstw 
uniemożliwiają zaspokojenie in-
nych, podstawowych potrzeb.

Następnie odbyło się przeka-
zanie sztandaru dla OSP, ufun-
dowanego przez darczyńców. 
Przewodnicząca Społecznego 
Komitetu Fundacji Sztandaru, 
burmistrz Gabriela Kotowicz, 
odczytała akt fundacji sztandaru, 
po czym każdy członek Komitetu 
wpisał się do księgi pamiątkowej.

Swoją obecnością podczas ju-
bileuszu mieszkańców Piasku 
zaszczycili bardzo ważni goście, 
związani ze Strażą Pożarną oraz 
władze powiatu.

Po uroczystych przemówie-
niach gości nadszedł czas na 
występ Zespołu Sygnalistów ze 

szkoły im. Leśników Polskich 
w Piasku. Zdolna młodzież, któ-
ra osiąga sukcesy na konkursach, 
umiliła czas przybyłym gościom.

Dla dzieci przygotowane były 
dmuchane zamki, animacje, a dla 
wszystkich pokazy pierwszej po-

Realizatorem programu jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Cedyni.

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

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

•	 dla osoby samotnie gospoda-
rującej  
634,00zł * 250% = 1.585,00zł

•	 dla osoby pozostającej w ro-
dzinie  
514,00zł * 150% = 771,00zł 
(razy liczba osób)

Zachęcamy do skorzystania 
z niniejszego programu.

Przedstawiamy wzór wniosku, 
który jest dostępny w siedzibie 
OPS w Cedyni.

(mj)

UCHWAŁA NR XXII/220/2016
RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI

z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia gminnego 

programu osłonowego w zakresie 
zmniejszenia wydatków poniesio-
nych na leki przez mieszkańców 

Gminy Cedynia na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2016 
r. poz. 446, poz. 579) w związku 
z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (Dz. U. Z 2016 r. 
poz. 930 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Cedyni uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny program 
osłonowy w zakresie zmniejszenia 
wydatków poniesionych na leki 
przez mieszkańców Gminy Cedy-
nia na lata 2017-2020, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Cedyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Cedyni
Krzysztof Nowak

mocy, pokaz wozu bojowego oraz 
wystawa fotograficzna zdjęć pt. 
„Piasek wczoraj i dziś”.

Wieczorem mieszkańcy mogli 
bawić się przy repertuarze zespo-
łu Myślanie.
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50-lecie parafii pw. 
Narodzenia NMP w Cedyni

Odsłonięcie 
kamienia 
pamiątkowego

Na uroczystość 50-lecia 
erygowania parafii 
przybył sam arcybiskup 
Andrzej Dzięga, który 
w asyście wielu księży 
z naszego dekanatu, 
koncelebrował mszę 
świętą.

Uroczystość kościelna po-
przedzona była poświęce-

niem figury Matki Boskiej, która 
ulokowana jest w takim miejscu 
przy kościele, aby swoją opieką 
objąć całą parafię.

Arcybiskup wygłosił piękne, 
wyczerpujące kazanie. Parafianie 
zadbali o oprawę muzyczną i li-
turgiczną mszy. Świątynia zosta-
ła należycie przygotowana przez 
mieszkańców na ten wspaniały 
jubileusz.

Na koniec mszy świętej bur-
mistrz Cedyni Gabriela Kotowicz 
wygłosiła przemówienie. W tych 
naprawdę pięknych słowach po-
dziękowała, w imieniu swoim 
i wszystkich mieszkańców gminy, 
za otrzymane w tej świątyni łaski 
tym, którzy od lat tworzą wspól-
notę gminną. Podziękowała rów-
nież obecnemu na jubileuszu księ-
dzu Aleksandrowi Jaszczurowi, 
który przez lata był proboszczem 
tej parafii, udzielił wielu parafia-
nom sakramentów i był ich paste-
rzem. Podziękowania skierowane 
były również do wszystkich obec-

nych na mszy świętej księży. Na 
ręce arcybiskupa pani burmistrz 
złożyła bukiet kwiatów i przeka-
zała również kilka słów wdzięcz-
ności za jego obecność i słowo 
Boże. Arcybiskupowi podzięko-
wali również parafianie.

Swój jubileusz obchodził ksiądz 
dziekan Michał Kostrzewa, o któ-

W sobotę, 18 sierpnia 
2018 r. w Siekierkach, 
odbyła się bardzo ważna 
dla mieszkańców tego 
sołectwa oraz całej 
gminy uroczystość. 
Sołtys Siekierek wraz 
z Radą Sołecką zaprosili 
mieszkańców na 
odsłonięcie kamienia 
pamiątkowego 
z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Na uroczystość przybyło wie-
lu mieszkańców wsi i oko-

licznych miejscowości. Ważnym 
punktem programu podczas od-
słonięcia kamienia pamiątkowego 
było również wysłuchanie krót-

kiego rysu historycznego miejsco-
wości.

Burmistrz Cedyni Gabriela Ko-
towicz, podczas swojego przemó-
wienia, nawiązywała do ważnej 
roli tradycji, jedności i wspólnoty. 
Wspomniała również, że takie ini-
cjatywy, jak uroczyste odsłonięcie 
kamienia pamiątkowego, wpisują 
się w tak ważną dla nas Polaków 
rocznicę – sto lat w niepodległej 
Polsce.

Mieszkańcy naszej gminy mają 
wiele różnych pomysłów, jak upa-
miętnić wydarzenia sprzed stu lat 
i godnie uczcić tę rocznicę, a wy-
darzenie w Siekierkach było jed-
nym z nich.

Po oficjalnej ceremonii odsło-
nięcia kamienia, gospodarze za-
prosili wszystkich gości na poczę-
stunek i wspólne świętowanie.

mm

rym pamiętali parafianie. Złożyli 
mu serdeczne życzenia.

Ksiądz dziekan otrzymał rów-
nież w podarunku od pracow-
ników urzędu ornat okolicz-
nościowy z okazji 100.rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości i 50-lecia erygowania pa-
rafii oraz komplet kielichów.

Na zakończenie mszy ksiądz 
proboszcz zaskoczył wszystkich 
niespodzianką w postaci medali 
pamiątkowych z wyżej wymie-
nionych okazji, którymi odzna-
czeni zostali goście i parafianie.

Ksiądz arcybiskup pobłogosła-
wił zgromadzonych i podzięko-
wał za obecność, a także pogratu-

lował za wytrwałość i gorliwość 
w modlitwie.

Za kolejne 50 lat będzie 100. 
rocznica erygowania parafii, 
mamy nadzieję, że nasze dzieci 
i wnuki przeżyją ją równie godnie.

mm
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żyny z poszczególnych sołectw 
musiały wykonać kilka zadań, aby 
zwyciężyć. Sołectwa oraz widow-
nia zadbały o doping, a uczestnicy 
zawodów dostarczali nam emocji.

Z kolorowej sceny czas umilały 
nam zespoły: Marzenie, Gardnian-
ki, Kalimera oraz Karpati. Muzyka 
ludowa i znane i lubiane przyśpiew-
ki to idealny repertuar na taką oka-
zję, jaką były Dożynki Gminne.

Ostatnim punktem programu 
było rozstrzygnięcie konkursu 

Podziękowaliśmy za 
tegoroczne żniwa

2 września, w niedzielę 
odbyły się Dożynki 
Gminne 2018 w Cedyni. 
O godzinie 15.00 
mieszkańcy gminy zebrali 
się na mszy świętej 
dziękczynnej w kościele 
pw. Narodzenia NMP 
w Cedyni, aby wspólnie 
podziękować za żniwa. 

Tegoroczne Dożynki Gmin-
ne zostały objęte Patronatem 

Honorowym Starosty Gryfińskie-
go Wojciecha Konarskiego, który 
zaszczycił nas swoją obecnością 
zarówno na mszy świętej, jak 
i w dalszej części. Po mszy świę-
tej wszyscy uczestnicy wyruszyli 
barwnym korowodem w asyście 
kapeli ludowych, maszyn rolni-
czych oraz wozów strażackich 
w kierunku amfiteatru miejskiego. 
Tam odbywała się dalsza część na-
szego święta plonów.

Na polu namiotowym przygo-
towana była pięknie udekorowa-
na scena, stoiska gastronomiczne 
sołectw, a także wystawa maszyn 
rolniczych, która cieszyła się 
ogromną popularnością wśród 
gości. Dzieci mogły do woli ko-
rzystać z przejazdów traktorem 
z przyczepką, które zorganizował 
pan Stanisław Pociej, nasz nieza-
wodny przyjaciel, oraz z dmucha-
nych zamków.

Dożynki otworzyła burmistrz 
Cedyni Gabriela Kotowicz w asy-
ście starostów dożynek – pani 
Beaty Pociej oraz pana Dariusza 
Jaszczaka. Symboliczne przeka-
zanie chleba gospodarzom oraz 
dzielenie się nim ze wszystkimi 
uczestnikami, to tradycyjny zwy-
czaj dożynkowy, którego nie za-
brakło również w Cedyni.

Dożynki to również czas inte-
gracji sołectw, które tak licznie 
wzięły udział w tym roku w kon-
kursach przygotowanych przez 
organizatorów. Przedstawiamy 
zwycięzców w poszczególnych 
konkurencjach:

Konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy:

I miejsce sołectwo Siekierki
II miejsce sołectwo Lubiechów 
Dolny
III miejsce sołectwo Żelichów

Konkurs na najładniejszy 
stół z kulinariami:

I miejsce sołectwo Żelichów
II miejsce sołectwo Orzechów
III miejsce sołectwo Stara Rud-
nica

Potyczki sołeckie

I miejsce sołectwo Piasek
II miejsce sołectwo Lubiechów 
Górny
III miejsce sołectwo Łukowice

Zwycięzcy konkursów otrzy-
mali nagrody w postaci bonów 
upominkowych. Wszystkie so-
łectwa biorące udział w konkur-
sach zostały wyróżnione i rów-
nież nagrodzone takimi bonami.

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, sekretarz gminy Ewa 
Pawłowska, dyrektor COKiS An-
drzej Łazowski oraz ksiądz dzie-
kan Michał Kostrzewa, miała 
naprawdę trudne zadanie, aby wy-
łonić zwycięzców. Wszystkie po-
trawy przygotowane przez zdolne 
mieszkanki każdej z miejscowości 
zachwycały smakiem. Tematem 
przewodnim dań w tym roku był 

pomidor. Na stołach królował 
w różnych postaciach: faszerowa-
ny, pasta z pomidorów, dżem z po-
midorów, a nawet ciasto! Komisja 
co roku jest czymś zaskakiwana.

Konkurs na najładniejszy wie-
niec był również trudnym zada-
niem dla komisji. W konkursie 
stanęło ich aż 11, a w każdy z nich 
mieszkańcy sołectw włożyli dużo 
pracy.

Potyczki sołeckie były punktem 
najbardziej widowiskowym. Dru-

„Kwiatami Cedynię Upiększamy” 
o nagrodę Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Cedyni.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom dożynek za przybycie 
i wspólną zabawę.

Organizatorzy składają również 
najserdeczniejsze podziękowania 
wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organizację wydarzenia.

•	 Starosta Powiatu Gryfińskiego 
Wojciech Konarski

•	 ksiądz kanonik dziekan Michał 
Kostrzewa

•	 ksiądz wikary Mateusz Pluskota
•	 Maciej, Miłosz i Przemysław 

Pociejowie
•	 Starostowie Dożynek Pani 

Beata Pociej oraz pan Dariusz 
Jaszczak

•	 Państwo Maria i Jerzy Rąpa-
łowie

•	 Pan Stanisław i Grzegorz 
Pociejowie

•	 MDP Cedynia i MDP Stara 
Rudnica

•	 OSP Cedynia i OSP Stara 
Rudnica

•	 Sławomir Kruszyński i Krzysz-
tof Górecki

•	 Volker Pfeiffer firma Ekorol 
Łaziszcze

•	 Małgorzata Kowalczyk
•	 zespoły Kalimera, Gardnianki, 

Marzenie
•	 ZGKiM
•	 pan Adam Babicki

W szczególności dziękujemy 
wszystkim sołectwom, które 
wzięły udział w naszym Świę-
cie Plonów, poświęciły swój czas 
i energię na przygotowanie tych 
wspaniałych wieńców, smacz-
nych potraw i wzięły udział w po-
tyczkach sołeckich.

mm
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Niedziela, tj. 5 sierpnia 
2018 r. upłynęła 
mieszkańcom gminy 
Cedynia bardzo aktywnie. 
Odbył się Rajd Rowerowy 
„Łączy Nas Rower!”, 
na który zapraszała 
burmistrz Cedyni. 

Chętnych do pokonania wy-
znaczonych tras nie brako-

wało. Zgłosiło się w sumie ponad 
100 uczestników, żeby spróbować 
swoich sił w jednej z trzech kate-
gorii i tras. Pierwsza grupa wyru-
szyła z placu Wolności już o go-
dzinie 8.00.

Następne grupy kolejno o 10.30 
i o 13.30. Każdy uczestnik został 
obdarzony flagą biało-czerwoną, 
którą przymocował do roweru 
oraz plakietką z nazwą rajdu. 
Uczestnicy pełni energii poko-
nali wyznaczone trasy w eskorcie 
patroli policyjnych oraz jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożar-
nych.

Rajd Rowerowy organizowany 
w naszej gminie był jedną z ini-

cjatyw dla uczczenia 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Końcowym przystankiem 
każdej kategorii była polana 

pod Górą Czcibora. Tam 
uczestnicy mogli zjeść 
kiełbaskę z grilla i napić 
się wody.
Kiedy wszyscy uczestnicy 

dotarli już do mety, rozpo-
częła się msza święta plene-
rowa. Ksiądz kanonik dzie-

kan Michał Kostrzewa modlił się 
w intencji naszej gminy, jej miesz-
kańców i ojczyzny.

Na koniec osoby biorące udział 
w Rajdzie zostały odznaczone 
pięknymi medalami pamiątko-
wymi.

Organizatorzy pragną ser-
decznie podziękować wszystkim 
uczestnikom Rajdu i pogratulo-
wać im wytrwałości oraz sporto-
wego ducha. Dziękujemy również 
Strażakom z OSP Cedynia i Osi-
nów Dolny, Policjantom z Cedyni 
i  Chojny,, mieszkankom Orze-
chowa za przygotowanie poczę-
stunku dla uczestników Rajdu, 
panu Sławomirowi Kruszyńskie-
mu i Krzysztofowi Góreckiemu, 
księdzu kanonikowi dziekanowi 
Michałowi Kostrzewie, panu Sta-
nisławowi Pociejowi, portalowi 
chojna24 oraz wszystkim, którzy 
w jakiś sposób przyłączyli się do 
organizacji i uczestnictwa w tym 
wydarzeniu.

Przed nami kolejne działania 
dla uczczenia tej wyjątkowej dla 
Polski rocznicy.

mm

Pochwalimy się...

Jest nam niezmiernie miło, że 
inicjatywa uczczenia 100. rocz-

nicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, jaką był Rajd Rowe-
rowy „Łączy Nas Rower!” została 
zauważona i doceniona przez Ini-
cjatywę Nasza Niepodległa. Jest to 
otwarta ogólnopolska, społeczna 
płaszczyzna współpracy organi-
zacji pozarządowych, mająca na 
celu wspieranie tych, którzy chcą 
w wyjątkowy sposób uczcić 100 lat 
polskiej niepodległości.

Otrzymaliśmy list z sekretaria-
tu Inicjatywy Nasza Niepodległa, 
w którym jej założyciele gratulują 
nam świetnego pomysłu i infor-
mują, że chcieliby wypromować 
Rajd Rowerowy „Łączy Nas Ro-
wer!” na forum ogólnopolskim. 
Zależy im na tym, aby pokazywać 
różnorodność społecznych ini-
cjatyw związanych z obchodami 
Stulecia Niepodległości, a nasz 
Rajd był według nich świetnym 
przykładem współpracy, zaanga-
żowania i patriotyzmu.

Jesteśmy dumni, że nasze dzia-
łania zostają zauważone na fo-
rum ogólnopolskim. Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
są zaangażowani w organizację 
takich przedsięwzięć. To dla Was 
i dzięki Wam.

(red.)

Łączy Nas 
Rower!
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Uczniowski Klub Sporto-
wy Czcibor Cedynia wraz 

z grupą nieformalną otrzymał 
dofinansowanie projektu WWW- 
Wspólny Wiejski Wypoczynek, 
ze środków Samorządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go, z programu Społecznik 2018.

Projekt polegał na 
integracji i aktywizacji 
mieszkańców Łukowic, 
poprzez wspólne 
przygotowanie 
i przeprowadzenie 
festynu, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży. 

Rezultatem projektu jest zakup 
rocznego Parasola Licencyjnego 
pozwalającego na wyświetlanie 
filmów w pomieszczeniu świe-
tlicy wiejskiej w Łukowicach. 
W okresie sierpień - wrzesień or-
ganizowane są wspólne wieczo-
ry z filmem, które pozwalają na 

„Z sąsiadem jak z bratem”

WWW w Łukowicach

Podczas festynu można było 
skosztować ciepłych kieł-

basek z grilla, popcornu i waty 
cukrowej, pysznych ciast przy-
gotowanych przez miejscowe go-
spodynie, a także ciepłych i zim-
nych napojów. 

Spotkanie rozpoczęło się około 
godziny 15:00 przedstawieniem 
„Czary Mary”. Kuba Soboń prze-
niósł obecnych w świat iluzji. 
W trakcie całego wydarzenia 
można było skorzystać z malo-

większą integrację społeczeństwa 
oraz ubogacają ofertę świetlicy. 
Dla każdego uczestnika przewi-
dziany jest drobny poczęstunek 
oraz pamiątka z Łukowic. 

Elżbieta Szablewska

wania buziek, kręconych balo-
nów, gier i zabaw z nagrodami. 
Były dmuchane zamki, strzelanie 
z łuku i „Rezonans uśmiechu”. 
Pan Bogusław Pałasz prowadził 
wystawę i konsultacje na temat 
broni sportowej. Można było 
spotkać się z pasjonatem para-
lotni i lotów tandemowych, tj. 
z Norbertem z Ale Odlot!. Dzięki 

współpracy z Chojeńskim Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Zwierząt 
„Psijaciele” zaistniała możliwość 
zapoznania się z losem zwie-
rząt domowych w schroniskach 
i wsparcia stowarzyszenia, które 
częścią tych zwierząt się zajmuje. 
Niezawodni okazali się strażacy 
z MDP i OSP Lubiechów Górny 
i Orzechów.

Projekt był dofinansowany ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Zadanie publiczne 
było finansowane ze środków z bu-
dżetu Województwa Zachodnio-
pomorskiego w ramach programu 
Społecznik 2018. Pozostali współ-
organizatorzy wydarzenia to: Soł-
tys wraz z radą sołecką Łukowic, 
UKS Czcibor Cedynia wraz z wo-
lontariuszami, grupa nieformalna, 
gmina Cedynia, COKiS, ZGKiM 
TSTRANS, Kamienica 1, sponso-
rzy indywidualni.
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W sierpniu rozstrzygnięto 
konkurs na najładniejszy 
ogródek przydomowy, 
balkon, posesję oraz 
przestrzeń publiczną 
w gminie Cedynia,  
o Puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Cedy-
ni Krzysztofa Nowaka, 
który jest jednocześnie 
pomysłodawcą i inicjato-
rem tego konkursu. 

Komisja konkursowa oceniała 
zgłoszone miejsca pod wzglę-

dem kreatywności, oryginalności, 
wykonania ciekawych aranżacji 
i kompozycji roślinności, walorów 
estetycznych i architektonicznych 
(wykorzystanie architektury ogro-
dowej, elementów zdobniczych, 
zagospodarowanie strefy wypo-
czynku, elewacja i wygląd budyn-
ku itp.) oraz różnorodność roślin-
ności i jej utrzymania. Nagrody 
w postaci bonów pieniężnych zo-
stały wręczone podczas Dożynek 
Gminnych 2018, które w tym roku 
odbywały się w Cedyni.

Konkurs „Kwiatami Cedynię Upiększamy” 
rozstrzygnięty

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

cie Planowania, Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska).

Oceny dokonano w dwóch 
etapach: podczas wizji lokalnej, 
podczas której komisja mogła 
zapoznać się bezpośrednio ze 
zgłoszeniami w terenie oraz pod-
czas obrad podsumowujących 
poszczególne głosy członków ko-
misji. Wybór był bardzo trudny. 
Wszystkie zgłoszone propozycje 
zachwyciły jurorów.

Komisja Konkursowa po oce-
nie zgłoszonych ogrodów, balko-
nów, posesji oraz przestrzeni pu-
blicznych przyznała następujące 
nagrody:

Kategoria OGRÓD:

I miejsce – pani Krystyna Sobiś
II miejsce – pani Krystyna 
Tobolko
III miejsce – pan Szymon  
Ziółkowski

Kategoria POSESJA:

I miejsce – pani Bogumiła 
Henkelman
II miejsce – pani Alina Zielińska
III miejsce – pani Maria 
Durnakowska

Kategoria PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA:

I miejsce – Sołectwo Stary 
Kostrzynek
II miejsce – Nadodrzański Dom 
Seniora Stara Rudnica
III miejsce – Sołectwo Żelichów

Kategoria BALKON:

I miejsce – pani Jadwiga 
Wisłocka

Komisja przyznała również dwa 
wyróżnienia:

pani Iwonie Junikiewicz 
oraz 
panu Edwardowi Jasińskiemu.

Dziękujemy za wszystkie zgło-
szenia i gratulujemy zwycięzcom. 
Mamy nadzieję, że do przyszło-
rocznej, czwartej już edycji kon-
kursu, zgłosi się również wielu 
chętnych, którzy będą chcieli 
pochwalić się efektami swojej co-
dziennej pracy nad wizerunkiem 
swojego ogrodu, a tym samym 
wizerunku naszej gminy.

mm

Narodowe Czytanie, pod 
patronatem prezydenta 
RP po raz kolejny odbyło 
się w Cedyni.

Podczas tegorocznej akcji czyta-
ne były dwie lektury, fragment 

„Przedwiośnia” Stefana Żerom-
skiego w wykonaniu: burmistrz 
Cedyni pani Gabrieli Kotowicz, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
pana Krzysztofa Nowaka, dy-
rektor Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Cedyni pani Moniki 
Nawrot, wicedyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Ce-
dyni pani Alicji Kordylasińskiej, 

Narodowe Czytanie 2018
dyrektora Cedyńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu Andrzeja Ła-
zowskiego, pani Jadwigi Martyki 
– polonistki ZSP w Cedyni oraz 
młodzieży Beaty Dziury, Oliwiera 
Szwałka, Roksany Boruckiej, Aga-
ty Krupińskiej, Dominiki Janow-
skiej, Amelii Chatłas, Zuzanny 
Kruszyńskiej, Dawida Majewskie-
go i Dominiki Maćkowiak.

Podczas tegorocznej odsłony 
Narodowego Czytania mogliśmy 
również wysłuchać dwóch wier-
szy „ Boże, coś Polskę” A. Feliń-
skiego oraz „Moja piosenka II” C. 
K. Norwida z Antologii Niepod-
ległościowej w wykonaniu pani 

Justyny Piaseckiej – polonistki ze 
Szkoły Podstawowej im. Leśników 
Polskich w Piasku oraz młodzieży 
z tejże szkoły, Amelii Jachowicz, 
Macieja Kostera, Marcina Głow-
niaka.

Biblioteka Miejska oraz Bibliote-
ka Szkolna ZSP w Cedyni serdecz-
nie dziękują wszystkim uczestni-
kom tegorocznej cedyńskiej edycji 
Narodowego Czytania, a w szcze-
gólności właścicielom Hotelu, Re-
stauracji Klasztor za udostępnie-
nie nam malowniczej przestrzeni 
obiektu. 

Dorota Tondel
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Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie Miętus
Gmina Cedynia

 

 

program 
a

10:00-18:00  Prezentacja stoisk z produktami regionalnymi i rzemiosłem artystycznym, oferta ośrodków kultury i stowarzyszeń 
            11:00  Spektakl dla dzieci Ufo w lesie. Teatr Rozmaitości Gwitajcie 
11:30-15:00  Praca komisji konkursowej w konkursie Cedynia na okrągło
12:00-12:15  Uroczyste otwarcie festiwalu
12:00-16:00  Warsztaty, gry i zabawy dla dzieci 
12:30-15:00  Konkursy i zabawy dla najmłodszych uczestników: konkurs „Poznaj rybkę z obrazka”, 
 zabawa konkursowo-manualna „Ulep rybkę z plasteliny”, konkurs plastyczny „Wędkowanie 
 z rodzicami”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród po zakończeniu każdego konkursu
12:30-13:30 Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie
12:30-17:00 Zaczarowany ołówek i dobry smak satyry – spotkanie z Henrykiem Sawką i jego galerią
12:30-18:00  Artyści-malarze z Barlinka: Aldona Horoszewicz, Krzysztof Kłosowicz 
13:30-14:00  Jak zrobić zupę rybną i na dodatek regionalną? – warsztaty kulinarne. 
 Prowadzenie – Robert Bochenko. Prezentacja wystawców, co się dzieje na okrągło?
14:00-15:00  Swinging with Sinatra w wydaniu kameralnym – występ najlepszego wokalisty  
 swingowego polskiej sceny muzycznej, Jarka Wista, oraz zespołu tworzonego   
 przez czterech czołowych muzyków jazzowych: Piotra Wrombla (fortepian), 
 Zbigniewa Wrombla (kontrabas), Roberta Murakowskiego (trąbka)  
 i Krzysztofa Szmańdę (perkusja). 
           15:00  Poczęstunek regionalną zupą rybną
15:00-16:40  Regionalnie i wesoło: Marzenie (Police), Jutrzenka (Przelewice), Zespół Wokalny Kalimera
  (Cedynia), Złota Jesień (Dolice), Biesiada (Warnice) i wiele innych gości z regionu 
16:00-17:30  Konkurs dla młodzieży. Konkurs „Wędkuj z nami” (wszystkie plusy i minusy wędkowania,  
 konkurs na najciekawsze wypowiedzi), konkurs testowy „Znam reguły amatorskiego 
 połowu ryb”, turniej sprawnościowy „Rzut metodą spinningową do celu”
16:40-17:00  Rozstrzygnięcie konkursów wokół Dyni na okrągło
17:00-18:30  Koncert Czerwonych Gitar covery
18:30-19:30  Młodzi dla Cedyni. Koncert dzieci i młodzieży pod kierunkiem Janusza Rusaka 
19:30-22:00  Młodzieżowa scena na dobranoc 

imprezy towarzyszące  
a

           10:00  Otwarcie wystawy plakatów Leszka Żebrowskiego (Szczecin) 
10:00-18:00  Warsztaty robienia kukiełek na okrągło! Prowadzenie: Hanka Billert 
            10:30  Otwarcie instalacji artystki Doroty Tołłoczko-Femerling 
            11:00  Spotkanie z aktorami Wiesławem Łągiewką (Teatr Polski) i Martą Łągiewką 
 (Teatr Lalek Pleciuga). Wspólnie przeczytają wiersze ks. Jana Twardowskiego.
            11:45  Otwarcie wystawy poplenerowej „Migawki”
            12:30  Otwarcie wystawy fotograficznej Norberta Pająka Z lotu ptaka 
13:00-15:00  Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy pod hasłem „Cedynia bardziej bezpieczna – uczmy,  
 pomagajmy, ratujmy” prowadzone przez Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownictwa i Szkolne Koło Ratownictwa. 
            13:00  Otwarcie wystawy fotograficznej Jarosława Molendy Grecja – kraina zastygła w czasie, Galeria na 6, Cedyńskie Pierożki, ulica Staromiejska 3  
            13:30  Jarosław Molenda (Świnoujście), promocja książki Zadziwiające życie owoców. Od ananasa do truskawki 
15:00-15:45  DoDoHa – Dorota Dobak-Hadrzyńska Rymy cedyńskie na okrągło
16:00-17:00  Prezentacja „W drodze na Odrze” – multimedialny projekt Stowarzyszenia Perspektive Oderberg w kooperacji z Muzeum Żeglugi Śródlądowej 
 w Oderbergu i Kulturland Brandenburg. Twórcy projektu: Heike Froehlich, Beata Kana, Feliks Aleksander, Malte Froehlich
17:30-18:00  Pokaz mody i fryzury pogranicza: Małgorzata Szałecka (Cedynia), Jacek Karolczyk (Szczecin)
20:00-22:00  Wieczorne oglądanie filmów, gospodarze Michał Kulik i Teresa Joanna Andrzejewska i ich goście

PATRONAT MEDIALNY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacja pn. „Promowanie obszaru objętego LSR DIROW poprzez organizację Festiwalu Cedynia na okrągło”. 
Mająca na celu: Wsparcie na wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. 

Promowanie obszaru objętego LSR DIROW poprzez organizację festiwalu Cedynia na okrągło. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

PATRONAT HONOROWY
STAROSTY GRYFIŃSKIEGO
WOJCIECHA KONARSKIEGO

POWIAT GRYFIŃSKI

Sobota 29.09.2018, 
plac Wolności w Cedyni

Promowanie obszaru objętego LSR DIROW 
poprzez organizację Festiwalu Cedynia na okrągło

zaprasza
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Czcibor Cedynia sezon 
2018/2019 rozpoczął 
w A klasie grupie 
„Południe”. Zmiana nazwy 
ligi spowodowana była 
reorganizacją ligi przez 
Zachodniopomorski 
Związek Piłki Nożnej. 

Do naszego klubu na nowy se-
zon dołączyli: Bartosz Skóra, 

Dima Donos, Adam Andrzejew-
ski, Paweł Jędrasiak oraz Bartosz 
Jędrasiak.

Hodowca Koni 
Zimnokrwistych, 
mieszkaniec Żelichowa 
– Stanisław Martyka 
wziął udział w XV 
Zachodniopomorskiej 
Wystawie Hodowlanej 
Koni podczas targów 
rolnych w Barzkowicach 
w dniach 8-9 IX 2018 r. 

Przygotował ogiera Biesal, któ-
rego dzierżawi od Stada Ogie-

rów Nowe Jankowice i startował 
z nim w kategorii wystawowej 
ogierów zimnokrwistych. Biesal 
zdobył tytuł Viceczempiona Ogie-
rów Zimnokrwistych.

Celem projektu 
zrealizowanego w sierpniu 
tego roku była integracja 
rodziców, dzieci 
i młodzieży Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Cedyni. 

Wyremontowano fragment 
ściany zewnętrznej sali 

gimnastycznej, przylegającej bez-
pośrednio do placu zabaw dla 
przedszkolaków. Około 40 m2 
ściany zostało wygładzone, po-
kryte gładzią tynkową i pomalo-
wane specjalną farbą tablicową, 

Nowa kolejka A klasy Sukces Stanisława  
Martyki w Barzkowicach

„Ściana do pisania dla przedszkolaków”
Program SPOŁECZNIK 2018

UKS Czcibor Cedynia zaczął 
rozgrywki 19 sierpnia w meczu 
z Zieloni Zielin, remisując 1-1. 
Dziś, po 3 meczach, zajmuje ex 
aequo drugie miejsce z dorob-
kiem 7 pkt. Poza drużyną senio-
rów, pierwszy raz została utwo-
rzona sekcja Liga Młodzików, 
w której swoich sił spróbować 
będą mogli piłkarze z roczników 
2006 i 2007 oraz drużyna Orlik 
2008. Obie drużyny prowadzi 
Paweł Pasek. Trzymamy za nich 
kciuki i kibicujemy przez cały 
sezon.

dając tym samym możliwość pi-
sania i rysowania po niej. 

 Program Społecznik 2018 
to konkurs na dofinansowanie 
działań zrealizowanych w ra-
mach mikrodotacji do 3.000 zł. 
Projekt realizowany był przez 
Koszalińską Agencję Rozwoju 
Regionalnego, a dofinansowany 
ze środków Samorządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go. W pracach projektowych 
zaangażowanych było wielu ro-
dziców, dziadków oraz uczniów 
ZSP Cedynia, w ramach tzw. wo-
lontariatu. Liczną grupę stano-
wili członkowie Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej w Cedyni, 
pod okiem swych opiekunów. 
Wszyscy wymienieni, w ra-
mach wolontariatu, wykonywali 
wszelkie prace budowlane i po-
rządkowe niezbędne do uzyska-
nia gładkiej, zielonej ściany do 
pisania i upiększenia terenu tuż 
przy niej. Świetny efekt wizual-
ny i praktyczny dało położenie 
kostki polbrukowej stanowiącej 
podest przy ścianie. Kostka zo-
stała podarowana na cele projek-
tu z inicjatywy pani burmistrz 
Gabrieli Kotowicz. 

Projekt ma także swoją matkę 
chrzestną, panią Renatę Misiurę, 

bez której zapobiegliwości, entu-
zjazmu i uporu na pewno nie uzy-
skalibyśmy takiego efektu prac. 
Dzieła dopełnili wolontariusze – 
fachowcy w zakresie prac budow-
lanych – Panowie K. Świątek i A. 
Walczak, dzięki którym wszyscy 
znali kolejność i zakres wykony-
wanych prac.

Poza ścianą do pisania przed-
szkole wzbogaciło się o nasa-
dzenie krzewów ozdobnych, co 
z pewnością upiększy otoczenie, 
w którym przebywają przed-
szkolaki. Wspomnieć należy 
także o zakupie trzech koloro-
wych ławeczek, które rozłożone 

w słoneczny dzień dają naszym 
najmłodszym możliwość wza-
jemnej zabawy, integracji i wy-
poczynku.

W ramach podziękowania za 
pracę i zaangażowanie prosimy 
wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do pomocy 
i uczestniczyli w tym projekcie, 
o przyjęcie serdecznych gratulacji. 
Wspólnymi siłami udało się zro-
bić coś, co cieszy, bawi, a przede 
wszystkim edukuje najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. 
 
Jadwiga Martyka
babcia Zosi

Dziękujemy również wszyst-
kim darczyńcom i fundatorom 
naszej drużyny. Wyjazdy, stroje, 
odpowiedni sprzęt treningowy 
– to wszystko kosztuje. Dlate-
go też prosimy tych, którym nie 
jest obojętny los naszej drużyny 
o wsparcie finansowe.

Zarząd UKS Czcibor  
Cedynia

Stanisław Martyka praktycznie 
od zawsze prowadzi hodowlę koni 
zimnokrwistych, która wciąż się 
powiększa. Niejednokrotnie był 
nagradzany za wkład w rozwój 
Polskiego Związku Hodowców 
Koni. Przygotowywał także konie, 
które zdobywały najważniejsze 
tytuły na wystawach. Pierwszym 
jego sukcesem był start z ogierem 
Ławnik, którego był właścicie-
lem i hodowcą – zdobył on tytuł 
Czempiona w swojej kategorii.

Kilka lat temu, również w Barz-
kowicach, startował z ogierem 
Bler, który zdobył tytuł Czem-
piona w swojej kategorii, a także 
Czempionat całej wystawy.

mm


