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Wydanie
kwiecień 2019
Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe

Po pierwsze mieszkańcy... - Nowe władze Zrzeszenia Gmin... - Senior+

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny,
pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz
smacznego Święconego w gronie najbliższych osób
składają
Marek Kowalczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobiegniewie

Sylwia Łaźniewska

Burmistrz Dobiegniewa

XVII Konkurs Recytatorski Poezji Oflagu II C Woldenberg
15 marca br. w Muzeum
Woldenberczyków w Dobiegniewie odbył się XVII
Konkurs Recytatorski Poezji
Oflagu II C Woldenberg, którą w obozie tworzyli: Edward
Fiszer, Roman Kwaśniewski,
Leon Kruczkowski, Jerzy
Wojciechowski, Jan Knothe,
Aleksander Bem, Antoni Paprocki, Józef Bohatkiewicz,
Henryk Roztworowski, Andrzej Siła Nowicki i wielu
innych.
W organizowanych do tej
pory konkursach udział wzięło ponad 1000 uczestników ze
szkół z województw lubuskiego, zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego. Ideą konkursu jest popularyzacja poezji obozowej powstałej w
czasie niewoli, odkrywanie talentów wśród
dzieci i młodzieży oraz promowanie Dobiegniewa i Muzeum Woldenberczyków.
W tegorocznej edycji udział wzięło ok. 47
uczestników ze szkół w Drezdenku, Zwierzynie, Strzelcach Kraj., Międzychodzie,
Krzyżu Wlkp., Starym Kurowie, Goszczanowie, Bierzwniku, Łasku, Dobiegniewie
oraz Krzęcinie.
Jury konkursowe w składzie:dr Przemysław Słowiński - Prorektor ds. studenckich
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.; Andrzej Pazda - Wiceprezes Za-
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rządu Stowarzyszenia Woldenberczyków;
Ewa Grzankowska - Podharcmistrz Hufca
ZHP w Strzelcach Kraj.; Jarosław Palicki Delegatrura IPN w Gorzowie Wlkp., przyznało nagrody następującym uczestnikom:
Tytuł Laureata w kategorii szkół podstawowych przyznano:
- Hannie Rodzeń - Sz.P. w Starym Kurowie
- Aleksandrze Kamińskiej - Sz.P. w Dobiegniewie
- Oliwii Bartkowiak - Sz.P. w Drezdenku
- Bartoszowi Dobrowolskiemu - Sz.P.
w Międzychodzie
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
- Milena Decowska
- Sz.P. w Starym Kurowie
- Stanisław Gawlik
- Sz.P. w Strzelcach
Kraj.
Nagrodę specjalną
im. por. Antoniego
Paprockiego ufundowaną przez Andrzeja
Grzybowskiego
otrzymała
Amelia
Wiśniewska - Sz.P.
w Goszczanowie.
Nagrodę
specjalną im. kpt. Konrada
Majcherskiego ufundowaną przez prof.
Annę
Matuchniak-

Mystkowską otrzymał Mikołaj
Zajączkowski - Sz.P. w Zwierzynie.
Tytuł Laureata w kategorii klas gimnazjalnych i szkół
średnich jury przyznało dla:
- Antoniego Musiałowskiego - oddział gimnazjalny Sz.P.
w Starym Kurowie
- Wiktorii Gruszewskiej - oddział
gimnazjalny Sz.P.w Starym Kurowie
- Jakuba Wieczór - Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
- Marty Gintrowskiej - oddział
gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Strzelcach Kraj.
Wyróżnienia w tej kategorii
otrzymali:
- Paulina Abraś - oddział gimnazjalny Sz.P.
w Krzęcinie
- Oskar Kurpiński - Zespół Szkół nr 2
w Choszcznie
- Anna Bukowska - oddział gimnazjalny
Sz.P. w Międzychodzie
W tej kategorii nagrodę specjalną ufundowaną przez Andrzeja Pazdę im. por. Zygmunta Pazdy otrzymała Maja Maćków Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie.
Nagrodę specjalną im. kpt. Konrada Majcherskiego ufundowaną przez prof. Annę
Matuchniak-Mystkowską otrzymała Katarzyna Maciaszek - oddział gimnazjalny
Sz.P. w Strzelcach Kraj.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
i upominki za udział w tegorocznej edycji
konkursu. Organizatorzy dziękują opiekunom i wychowawcom za przygotowanie
uczestników oraz sponsorom i patronom
honorowym za zaangażowanie w organizację kolejnej edycji konkursu.
Patronat honorowy oraz nagrody ufundowali: Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj., Lubuski Kurator
Oświaty, Stowarzyszenie Woldenberczyków, Instytut Pamięci Narodowej Oddziały
w Szczecinie i Wrocławiu.Patronat medialny: Gazeta Lubuska, Radio Zachód oraz
Radio Gorzów.
Opieka medialna: TVP 3 Gorzów Wlkp.
M. Jaskólska

Po pierwsze mieszkańcy… to moje motto na kolejne lata pracy
Szanowni Mieszkańcy od kilku miesięcy
intensywnie pracuję nad zmianą wizerunku
i sposobu sprawowania funkcji Burmistrza
Dobiegniewa. Stawiam na bliski kontakt
z mieszkańcami i reagowanie na tematy
bliskie ludziom. W tym krótkim czasie od
wyborów samorządowych udało sie załatwić kilka ważnych spraw i ułożyć podwaliny pod wiele następnych - mamy żłobek
miejski, planujemy rozwijać opiekę przedszkolną i na większą skalę korzystać z rządowych pieniędzy na aktywność seniorów.
W marcu na moje ręce Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wojewoda Lubuski Władysław
Dajczak przekazali promesę na utworzenie
pierwszego w gminie Klubu „Senior+”,
zaręczam, że nie ostatniego. W ciągu najbliższych miesięcy planuję również przenieść Urząd Miejski do nowego obiektu,
a w ramach projektu „lubuski e-urzad 2”
wprowadzać nowe elektroniczne kanały
dostępu do usług publicznych tzw. indywidualne konto mieszkańca, które pozwoli na
bieżąco obserwować swoje sprawy w urzędzie, np. zapisać dziecko do przedszkola
lub zapłacić podatki. Wszystko to służyć
będzie naszym mieszkańcom, moim zadaniem jest ułatwianie codziennego życia
i kształcenia.
Wspomnę również cały pakiet działań

związanych z rewitalizacją. Jest to proces podnoszący znaczenie lokalnych
społeczności.
Analizy
i diagnozy opracowane
w tym projekcie posłużą w kolejnych latach do
całościowej zmiany wizerunku gminy i szeroko
rozumianej poprawy jakości życia mieszkańców.
Mam na to swój pomysł
i choć to dziś popularne
hasło stawiam na swoją
piątkę, nazwę ją krótko:
„Piątka Łaźniewskiej” –
mieszkańcy, rewitalizacja, turystyka , ochrona
środowiska i infrastruktura. Żaden Burmistrz nie jest w stanie zrobić
wszystkiego sam. To współpraca i wsłuchiwanie się w potrzeby innych dają podstawy
do skutecznych działań. Ten kompleksowy
pakiet to sposób na zmianę wielu nierozwiązanych do tej pory kwestii. Dokuczliwe
są braki w oświetleniu ulic, brak zagospodarowanych miejsc rekreacji w centrum
miasta, zniszczone chodniki czy brak domu
kultury – to wszystko przed nami.
Nie ukrywam, że liczę na turystów. Przecież mamy wiele atrakcji i przepiękne
Miło nam poinformować,
że Gmina Dobiegniew od
listopada zeszłego roku
posiada swój własny profil
na facebooku pod adresem
Dobiegniew tu jest moje
miejsce. Na stronie zamieszczane są bieżące informacje i wydarzenia z życia Gminy. Zachęcamy do
odwiedzania naszej strony,
dodawania swoich opinii
oraz komentarzy. Bądźcie
na bieżąco z wydarzeniami
w naszej Gminie.

jeziora. Trzeba zatem inwestować w infrastrukturę, zależy mi na nowych
ścieżkach
rowerowych,
propagowaniu aktywnego
spędzania czasu wolnego
i rozbudowie rekreacji na
bazie szlaków wodnych
i jezior. Wiele zależy tu
również od aktywności lokalnych przedsiębiorców.
Namawiam do inwestycji
związanych z obsługą ruchu turystycznego. Trzeba
poszerzać bazę noclegową, dbać o atrakcje dla
turystów i rozwijać usługi.
Jeśli chodzi o środowisko
to czynimy starania o przywrócenie sprawności oczyszczalni ścieków,
rozbudowujemy sieć kanalizacyjną. Planujemy inwestycje w energetykę odnawialną,
ograniczenie niskiej emisji i zmianę źródeł
ciepła na proekologiczne. To ważna kwestia nie tylko dla turystów ale i dla naszych
dzieci, bo przecież to jak zadbamy o naszą
ziemię dzisiaj ma skutki dla przyszłych pokoleń.
Wiele projektów jest w trakcie realizacji:
rozbudowa plaż, które nowy wizerunek zyskają do końca 2020 roku, duży program
inwestycyjny związany z Muzeum Oflag
II C Woldenberg, inwestycje drogowe realizowane w ramach rządowego programu
Fundusz Dróg Samorządowych, miejskich
placach zabaw realizowanych ze środków
LGD Brama Lubuska i środkach na zagospodarowanie jeziora Wielgie z Lokalnej
Grupy Rybackiej. To wszystko przed nami,
ale dzisiaj krzątamy się przy innych równie
ważnych sprawach. Na zbliżające się Święta Wielkanocne życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy spokojnego wypoczynku
w gronie rodzinnym, optymizmu, energii
i nadziei na lepszą przyszłość.
Burmistrz Dobiegniewa
Sylwia Łaźniewska

Obrady Komitetu Współpracy Międzyregionalnej
W dniach 3-4 kwietnia br. w Kołobrzegu
odbyły się obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej
Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Udział
w tym ważnym wydarzeniu wzięła Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska,
którą zaproszono do przedstawienia założeń projektu rozbudowy Muzeum Woldenberczyków, przewidzianego do realizacji
w latach 2019-2021 w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa.
Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, utworzona na mocy postanowień
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy między Rzeczpospolitą Polską

i Republiką Federalną
Niemiec z 17 czerwca
1991 roku, jest instytucjonalną formą
współpracy międzyregionalnej, w której
województwo lubuskie czynnie uczestniczy.
E. Ratajczak
źródło:
www.lubuskie.pl
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Spotkanie z przedsiębiorcami
W dniu 01.02.2019 r. w Urzędzie Miejskim
w Dobiegniewie odbyło się doroczne spotkanie przedsiębiorców. Wiodącym tematem spotkania był społeczno-gospodarczy
rozwój Gminy Dobiegniew z włączeniem
przedsiębiorców i mieszkańców gminy. Na
spotkanie pod przewodnictwem Burmistrz
Dobiegniewa Sylwii Łaźniewskiej zostali
zaproszeni przedsiębiorcy działający na terenie gminy oraz przedstawiciele instytucji
lokalnych i regionalnych mogących wesprzeć przedsiębiorców w zdobywaniu funduszy unijnych na inwestycje i w obszarze
rozwoju zasobów ludzkich. Rozpoczynając
spotkanie Pani Burmistrz przedstawiła realizowane projekty w gminie i korzyści wynikające z nich dla mieszkańców i przedsiębiorców, podkreślając znaczący udział
dofinansowania z funduszy unijnych. Następnie przedstawiciele Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w osobach Dyrektora do spraw Marketingu
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KSSSE Pana Andrzej Kaila i Pani Agnieszki Matuły-Dziduch podkreślili możliwości
uzyskania znaczących zwolnień podatkowych dla inwestujących przedsiębiorców,
prezentując z naciskiem, że dzięki posiadaniu podstrefy ekonomicznej w gminie
Dobiegniew inwestorzy mogą uzyskiwać
zwolnienia podatkowe o 5 lat dłużej niż
inni takich obszarów nie posiadający.
W następnym wystąpieniu Pani Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w |Strzelcach
Krajeńskich podkreśliła znaczenie jakości
zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach.
Zaprezentowała dostępne dla przedsiębiorców środki na szkolenia, doskonalenie zawodowe, tworzenie miejsc pracy i zmianę
kwalifikacji pracowników w przedsiębiorstwach. Pan Stanisław Owczarek Dyrektor
Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej
w Gorzowie Wielkopolskim pokazywał
dobre przykłady współpracy przedsiębiorców. Dzięki zrzeszaniu się w organizacjach
pracodawców można
osiągać dużo większe
efekty ekonomiczne
ze swojej pracy. Pan
Szczepan Słomczyński Dyrektor Stowarzyszenia Wspierania
Małej Przedsiębiorczości z siedzibą
w Dobiegniewie jako
lider wśród lokalnych
organizacji wsparcia
biznesu
zaprezentował swój fundusz
pożyczkowy, Omówił program rozwoju
ekonomii społecznej

dzięki któremu powstało na obszarze województwa 82 spółdzielnie socjalne w tym
4 na obszarze naszej gminy oraz pokazał
posiadane środki dalszego wsparcia dla
osób będących w najtrudniejszej sytuacji na
rynku gospodarczym. Powiedział o nowym
funduszu pożyczkowym i korzystnych pożyczkach.
Pan Marek Nowak Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Drezdenku pokazał, że rozliczanie się z podatkami może być przyjazne gdyż zaprezentował program „E-Pit”
dzięki któremu od 15 lutego 2019 r. Urząd
Skarbowy zrobi wstępne rozliczenie za
podatnika w formie elektronicznej. Podsumowaniem spotkania było wystąpienie
Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Marki Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, Pana Norberta Urbańskiego,
który w swoim wystąpieniu zaprezentował
możliwości pomocy finansowej przedsiębiorcom ze strony Urzędu skupiając się na
kontaktach branżowych z przedsiębiorcami
z innych krajów. Zachęcał do udziału w najbliższych misjach gospodarczych do Chin
i Hiszpanii. Wieść niesie, że po spotkaniu
w kuluarach zapisał do składu na misję do
Hiszpanii kilka osób z branży spożywczej.
Na misji do Hiszpanii będzie porównywana w czasie degustacji jakość win lubuskich
i hiszpańskich. Zamykając spotkanie Pani
Burmistrz zapowiedziała, że jesienią odbędzie się drugie spotkanie przedsiębiorców
w innej lepszej formule z możliwością zaprezentowania lokalnych przedsiębiorców
oraz ich dokonań dla rozwoju regionu Dobiegniewskiego.
K. Kisiel

Nowe Władze Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
30 stycznia br. w Międzyrzeczu odbył się
konwent wyborczy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, do którego Gmina
Dobiegniew przynależy od wielu lat.
Prezesem Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego na
kolejną, pięcioletnią kadencję
został Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, I Wiceprezesem Zrzeszenia została
wybrana Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska,II Wiceprezesem Zrzeszenia - Wójt
Gminy Brody Ryszard Kowalczuk a Skarbnikiem - Paweł
Jagasek Burmistrz Kożuchowa.
Po wyborach nowy Zarząd Zrzeszenia tworzą: Marek Cebula,
Sylwia Łaźniewska, Krystyna
Pławska, Ryszard Kowalczuk,
Bartosz Kucharyk, Paweł Lich-

tański, Wadim Tyszkiewicz.
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, jako stowarzyszenie, jest jedyną

w Polce organizacją skupiającą wszystkie 82 jednostki samorządu gminnego jednego
regionu. Ponadto, Zrzeszenie
jest
s ygnatariu szem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych dzięki czemu głos
wypracowany na forum regionalnym dostrzegany jest przez
Sejm i Senat RP oraz przez
Radę Ministrów.
Wybranym władzom Zrzeszenia gratulujemy i życzymy
wytrwałości i sukcesów w kierowaniu Zrzeszeniem przez następne 5 lat.
A. Kuczyński

#NowaPiątka w Dobiegniewie
20 marca br. w Dobiegniewie odbyła się
akcja informacyjna rządowego Programu
#NowaPiątka, realizowana przez Wojewodę Lubuskiego i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczyła wprowadzenia pakietu nowych rozwiązań, które w docelowym
zamiarze mają służyć polskiej rodzinie,
ludziom młodym i starszym.
Jednym z nich jest przyznawanie świadczenia w ramach Rodzina 500+ również na

pierwsze dziecko. Kolejne świadczenia to Mama 4+, 13 emerytury,
usłudze e-akta i małego ZUS-u.
Dodatkowo można było również
uzyskać pomoc przy wypełnianiu
wniosków w ramach programów,
obliczeniu hipotetycznej emerytury oraz założeniu profilu na
platformie elektronicznej ZUS.
E. Ratajczak
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Wizyta w Muzeum Woldenberczyków
Wizyta przedstawicieli Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Muzeum Woldenberczyków W Dobiegniewie
8 marca 2019 roku, na zaproszenie Dyrekcji Muzeum Woldenberczyków i Jurorów
XVII Konkursu Recytatorskiego Poezji
Oflagu II C Woldenberg gościli dr Tomasz
Gałwiaczek i dr Stanisław A. Bogacewicz.
Celem wizyty było nawiązanie kontaktów
zmierzających do podjęcia działań edukacyjnych,. Zadaniem tych działań jest propagowanie wiedzy o Oflagu II C Woldenberg
- w związku z przypadającą w tym roku
80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej
oraz przekazanie materiałów edukacyjnych

stanowiących
nagrody
dla laureatów konkursu
recytatorskiego, którego
wiodącą ideą jest rozpowszechnianie wiedzy
o trosce, pielęgnowaniu
i rozwijaniu - pomimo życia w warunkach obozowych - różnorodnych pasji
w sferze nauki i techniki
oraz kultury i sztuki.
M. Jaskólska

Dzień Kobiet
Na zaproszenie Burmistrz Dobiegniewa
Sylwii Łaźniewskiej, 8 marca br. liczne
grono mieszkańców naszej gminy, z dominującą przewagą pań, pojawiło się na
specjalnym wieczorze zorganizowanym
z okazji Dnia Kobiet, w auli Gminnego
Zespołu Szkół w Dobiegniewie. Zapewne żadna z obecnych na spotkaniu osób
nie żałowała wspólnie spędzonego tam
czasu. Przygotowany w ramach spotkania recital „Ścieżki życia” w wykonaniu
Pani Jadwigi Puchała z Gorzowa Wlkp.
wprowadził uroczysty nastrój w ten szczególny dzień a grupa taneczna „Pasjonata”
z Drezdenka, poczucie humoru jej uczest-
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niczek i dystans
z jakim podchodzą do
swojego wieku rozbawił zebraną publiczność do łez. Każda
z Pań otrzymała symbolicznego kwiatka
a kulminacją wieczoru były poczęstunek
w holu z przydziałowym kawałkiem tortu
i pysznymi babeczkami.
E. Ratajczak

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP
W dniu 21 grudnia 2018r. w budynku
Centrum Ratownictwa Medyczno-Pożarowego w Dobiegniewie odbyło się uroczyste
przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.
Łączna wartość przekazanego sprzętu,
w skład którego weszły m. in zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską
ortopedyczną i szynami Kramera oraz
2 zestawy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wyniosła
34.150,00zł.
Na mocy podpisanych umów sprzęt
przekazano jednostkom OSP Dobiegniew,
OSP Mierzęcin i OSP Słowin.
W uroczystym przekazaniu sprzętu
udział wzięli: Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. bryg. Tomasz Górniak, Zarząd
Miejsko-Gminny ZOSP RP w Dobiegniewie w osobach Leszka Walocha - Prezesa

i Józefa Migasiewicza - Komendanta, członkowie Zarządów OSP oraz przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

Zakupione wyposażenie zwiększy poczucie bezpieczeństwa, umożliwi jednostkom
OSP udzielanie profesjonalnej pomocy
poszkodowanym w wyniku zdarzeń komunikacyjnych oraz skróci czas
dotarcia do poszkodowanych i udzielenia im pomocy specjalistycznym
sprzętem.
Zadanie było realizowane w 99% ze środków
z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej oraz w 1% ze środków
budżetu gminy.
H. Kowalski

Senior +
W tym roku Gmina Dobiegniew przystąpiła do konkursu w ramach rządowego programu „Senior+”, ubiegając się
o dotację na utworzenie Klubu dla seniora.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Gmina Dobiegniew otrzymała dofinansowanie
w wysokości 104.400,00 zł na utworzenie
Klubu Seniora w budynku świetlicy wiejskiej w Ługach.
Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
osób starszych, w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom poprzez ofertę edu-

kacyjną, kulturalną, rekreacyjną, a także
prozdrowotną, obejmującą usługi w zakresie aktywności ruchowej.
W ramach przedsięwzięcia zostanie
udostępniona seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego
czasu. Placówka rozpocznie działalność

od 1 stycznia 2020 r. w wymiarze 2 godzin dziennie od poniedziałku do piątku,
po wcześniejszym dostosowaniu pomieszczeń, wykonaniu remontów i wyposażeniu
w sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania.
A. Lech

ZIEMIA DOBIEGNIEWSKA
Wydawca i Redakcja:
Urząd Miejski w Dobiegniewie
tel. 95 761-10-01, fax 95 761-10-41
Redakcja zastrzega sobie prawo
do opracowywania nadesłanych
informacji
Zdjęcia: autorzy tekstów i redakcja
Pełne wydanie numeru znajdzie się
na stronie: www.dobiegniew.pl
Skład i łamanie: Beata Seweryńska
Druk: Aksel Druk
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Nie wyrzucajmy smieci byle gdzie, wspólnie dbajmy o naszą piękną gminę
„Bogactwo malowniczo położonych jezior oraz lasów sprawia, że Gmina Dobiegniew to doskonałe miejsce dla miłośników
wypoczynku i relaksu wśród zieleni drzew,
błękitu wody oraz ciszy i spokoju z dala od
miejskiego zgiełku. Drzemiący w otaczającej nas przyrodzie potencjał turystyczny
jest szansą na rozwój turystyki w naszej
gminie. Poprzez atrakcyjność przyrody
oraz nowoczesną infrastrukturę wypoczynkową dostosowaną do potrzeb turystki i rekreacji władze Gminy Dobiegniew pragną
wypromować nasz region oraz przyciągnąć
w nasze strony wielu amatorów odpoczynku”, ale czy na pewno?
Myślę że nie do końca gdyż są ludzie,
którzy uważają że wywiezienie przyczepy
śmieci do lasu nie jest niczym złym. Mają
się za sprytniejszych pewnie liczą że śmieci
zarosną trawą i nie będzie ich widać albo
ktoś za nich sprzątnie. Nic bardziej mylnego. Śmieci powinny trafiać na wysypisko
albo do PSZOK a fakt że tam nie trafiają
stanowi wykroczenie. Drugim, ściśle powiązanym z zaśmiecaniem jest zjawisko
wandalizmu. Niszczenie ławek, wyrywanie śmietników, łamanie i kradzież znaków
drogowych łamanie drzew przydrożnych.
Największe zdziwienie może budzić fakt,
iż mimo że to się dzieje, nikt tego nie widzi.
Turyści, który przyjeżdżają do naszej
gminy chcieliby wybrać się do kwitnącego pachnącego parku, usiąść i napawać się
czystym powietrzem bawić się z dziećmi na
czystym trawniku. Przedsiębiorcy planują-

cy uruchomienie przedsiębiorstwa w strefie
gospodarczej zwracają uwag na podejście
mieszkańców do poszanowania cudzej własności i czystości. Przez osoby śmiecące
i zatruwające środowisko najczęściej odstępują od inwestycji i bardzo szybko opuszczają Dobiegniew.
Aktualnie pracownicy gminy diagnozują
rozmiar patologii w zakresie zanieczyszczania środowiska, określają jej rozmiar,
współpracując z lokalną policją także
w zakresie zidentyfikowania osób śmiecących oraz przygotowuje pakiet działań organizacyjnych i prawnych dla ograniczenia
zjawiska i skutecznego wyciągania sankcji
wobec osób śmiecących. Podobne działania podejmowane są przez lasy państwowe.
Tak skoordynowane akcje pozwolą przywrócić piękne i dziewicze tereny naszej
gminy turystom i teren strefy gospodarczej
przedsiębiorcom.
Poza
wszystkimi
działaniami apelujemy do mieszkańców,
którym na sercu leży
dobro gminy o pomoc, reagujcie! Śmieci powodują zatrucie
środowiska i zmiany
w ekosystemie, chcielibyśmy móc położyć
się na trawie i nie
zabrudzić koca olejem lub chodząc po
lesie nie potykać się
o bańki plastikowe

po środkach ochrony roślin, chcielibyśmy
prosić Was byście zwracali uwagę „śmieciarzom” wskazując wielką szkodliwość
ich nieodpowiedzialnych działań. Czasami
to wystarczy. Gdy zwrócenie uwagi nie odniesie skutku wówczas my postaramy się
wszelkimi środkami prawnymi ukrócić ich
proceder.
Dlatego dbajmy wszyscy o jak najwyższy standard środowiska w naszej gminie
niech stanie się to wspólnym sztandarowym atutem, tym będziemy się chwalić
naszym wnukom siedząc w bujanym fotelu
i patrząc na nieskażony pejzaż naszej gminy
w świetle zachodzącego słońca.
Poniżej zdjęcia pochodzące z okolic Starczewa i z Dobiegniewskiej Strefy Gospodarczej.
K. Kisiel, M. Kuzioła

Program usuwania azbestu w gminie
- nabór wniosków na rok 2019
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2019 będzie realizował Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM” - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych
przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program zostanie ogłoszony w maju 2019 r.
W związku z powyższym osoby zainteresowane demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających
azbest położonych na terenie naszej gminy proszone są o dokonanie zgłoszenia usunięcia azbestu z posesji do dnia 30.04.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, II piętro pok. 29.
Wszelkie informacje na w/w temat udziela Pani Małgorzata Kuzioła - inspektor ds. ochrony środowiska pod numerem telefonu
95 748 81 57.
M. Kuzioła
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy
rozpoczął Nowy Rok intensywną pracą.
W styczniu uczestnicy wraz z terapeutami
wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przekazaliśmy na licytację prace wykonywane podczas treningów
w pracowni plastycznej, technicznej, krawieckiej. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu to
nie tylko sama praca jest również czas na
zabawę. 31 stycznia uczestnicy brali udział
w Zabawie Karnawałowej. Zabawa była
świetna zwłaszcza, że każdy mógł bawić się
w wykonanym przez siebie stroju. 14 lutego organizowaliśmy Zabawę Walentynkową, na której nie zabrakło konkursów oraz
dobrego humoru. Od 7 lutego 2019 r. do 29
marca 2019 r. uczestnicy odbyli kurs komputerowy, dzięki któremu zdobyli praktyczną wiedzę z zakresu obsługi komputerów,
bezpiecznego poruszania się w sieci oraz
o możliwościach wykorzystania internetu
w życiu codziennym. Kurs realizowany był
w ramach Projektu: „Lubuskie Bez Barier Szkolenia Językowe i Komputerowe”.
Dnia 13 lutego oraz 25 marca 2019 r. nasi
uczestnicy wraz z terapeutami pojechali
do kina w Gorzowie Wlkp. na filmy pt.:
„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” i „Całe
Szczęście”. Wyjazdy były bardzo udane,
wszyscy uczestnicy wracali zadowoleni
z uśmiechem na twarzy. Podczas wyjazdów
uczestnicy doskonalili swoje umiejętności
interpersonalne oraz społeczne. Uczestnicy
w naszym Domu mają również możliwość
nauki doskonalenia swoich umiejętności
kulinarnych w ramach treningu kulinarnego. Podopieczni sami wykonywali i smaży-

li pączki oraz oponki
które wspólnie zjedliśmy podczas Tłustego
Czwartku. W naszej
placówce gościliśmy
przedstawicieli Policji. Funkcjonariusze poruszali tematy
związane z bezpieczeństwem na drodze
oraz w miejscu zamieszkania. Uczestnicy dowiedzieli się
jak nie paść ofiarą
oszustów, wyłudzeń
czy kradzieży. Funkcjonariusze zwrócili
uwagę na najczęstsze
przyczyny wypadków
drogowych. Podkreślili ogromne znaczenie
odblasków, dzięki którym jesteśmy widoczni na drodze, wręczając każdemu z uczestników opaskę odblaskową. Chętni mogli
poczuć się na chwilę policjantem i wsiąść
do policyjnego radiowozu. Dzięki spotka-

niu uczestnicy zdobyli wiedzę, jak dbać
o własne bezpieczeństwo i unikać niebezpiecznych sytuacji. Szczególnym Dniem
był Dla nas Dzień Kobiet 8 marca, który
świętowaliśmy w wyjątkowy sposób. Odwiedziła nas zaprzyjaźniona fryzjerka Pani
Barbara Prekwa. Wszystkie Panie pięknie uczesane i pomalowane wzięły udział
w wyjątkowej sesji zdjęciowej Obecnie
uczestnicy biorą udział w turnusie rehabilitacyjnym. Trwają przygotowania do Świąt
Wielkanocnych, uczestnicy przygotowują
upominki, stroiki, pisanki i kartki wielkanocne. Wszystkich zainteresowanych działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy zachęcamy do odwiedzania naszego
profilu na facebooku.
J. Adamik
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RLGD Pojezierze Dobiegniewskie
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” stanowi znaczący punkt na obszarze Gminy Dobiegniew.
Tutaj znajduje się siedziba stowarzyszenia
obejmującego swoim działaniem obszar
wszystkich Gmin powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz Gminy Kłodawa i Gminy
Skwierzyna. Grupa działa już 10 lat, w tym
roku obchodzi okrągły jubileusz istnienia.
W ramach Programu Operacyjnego RYBY
2007-2013 oraz Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze 2014-2020 wsparła dofinansowaniem finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego rybaków, przedsiębiorców z obszaru
okołorybackiego, stowarzyszenia oraz samorządy i jednostki im podległe. Dzięki
dofinansowaniu powstały nowe lub zostały
zmodernizowane już istniejące obiekty turystyczno-kulturalne, gastronomiczne, hotelarskie, zmodernizowano gospodarstwa
rybackie.
W ramach działań zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju grupa organizuje
imprezy plenerowe mające na celu propagowanie spożywania ryb słodkowodnych,
integrację lokalnego społeczeństwa a także

wymianę doświadczeń oraz konsultacje
społeczne obejmujące pozyskanie opinii
dotyczących realizację założonych zadań a także potrzeb lokalnej społeczności
w zakresie działania RLGD. Podczas imprez szczególną uwagą objęte są dzieci
i młodzież. Podczas konkursów i zabaw
przekazywane są informacje związane
z prawidłowymi zachowaniami proekologicznymi. W dniu 3 maja br. zapraszamy
na koleją cykliczną imprezę „Smaki Pojezierza-Regionalny Dzień Rybaka”. Tym
razem spotykamy się w Strzelcach Krajeńskich na Plantach przy
Jeziorze
Górnym.
W ramach imprezy
zapraszamy do naszego stoiska promocyjnego z poczęstunkiem
lokalnym, rybami wędzonymi, popularną
pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem oraz
lokalnymi wypiekami. Specjalną atrakcją
dla dzieci i dorosłych
będzie basen z ryba-

mi żywymi hodowanymi przez naszych
rybaków.
Dzieci
młodsze zapraszamy
do wspólnych zabaw
z animatorem. Podczas imprezy odbędą
się konkursy Kulinarny dla Kół Gospodyń
Wiejskich oraz wędkarski. Imprezę zakończy występ zespołu Wszyscy Byliśmy
Harcerzami podczas,
którego usłyszymy
znane nam wszystkim
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szlagiery harcerskie w rockowych aranżacjach.
Wymiana doświadczeń
to nie tylko imprezy lokalne ale także wyjazdy
studyjno-szkoleniowe dla
rybaków, przedsiębiorców
z sektora okołorybackiego
oraz przedstawicieli samorządów, organizowane
w ramach współpracy międzynarodowej. W aktualnym okresie programowania gościliśmy w Lokalnej
Grupie Rybackiej FLAG
„Pohjois-Satakunta”
w
Finlandii, w ARGE Fis
ch im Landkreis Tirschenreuth w Niemczech oraz w
Regional Development Company of Parnonasw Grecja. Spotkania takie to nie tylko
szkolenia ale także nawiązanie nowych
kontaktów, otwarcie na inne społeczności,
dbałość o zachowanie lokalnych tradycji
rybackich oraz kulinarnych.
Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w biurze stowarzyszenia, wszelkie uwagi będą dla nas cenne.
Zadania grupy współfinansowane są przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” 2014-2020.
A. Berlińska

Ciekawostki z życia Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie
Spotkanie ze sztuką
„Wrażliwe zmysły to początek sztuki”, to
motyw przewodni warsztatów artystycznych, które odbyły się dnia 28.03.2019 r.
w naszym przedszkolu. Każda z grup miała okazję uczestniczyć w spotkaniu prowadzonym przez lokalnych artystów, zamieszkujących Sarbinowo, prowadzących
Fundację „Żywa Przestrzeń Twórcza”.
W trakcie warsztatów dzieci mogły przekonać się, jak działają nasze zmysły, do czego
są nam potrzebne i jakie znaczenie mają dla
postrzegania sztuki. Przedszkolaki kształtowały także umiejętność współpracy podczas wykonywanych eksperymentów, doświadczały różnego rodzaju emocji, a także
mogły dać upust swojej inwencji twórczej
tworząc wspólne arcydzieła.
Kolejny sukces…
Dzieci z grupy Muchomorki: Julia Bała,
Wiktoria Maćków oraz Michał Zając wzięli
udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Drezdenku. Dnia
03.04.2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród z udziałem naszych wychowanków. Michał Zając został doceniony przez
jurorów i otrzymał wyróżnienie za swoją
pracę plastyczną przedstawiającą wizję rodziny, w której rodzice palą papierosy oraz
takiej, gdzie wszyscy są wolni od tego uzależnienia. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Iwasiów. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najważniejsze jednak było uznanie kolegów i koleżanek, którzy podczas trwania
całego konkursu wspierali i dodawali energii występującym przedszkolakom.

Przedszkole Młodych Patriotów
Dnia 04.04.2019 r. w Przedszkolu Baśniowa Kraina odbył się konkurs wiersza i pieśni patriotycznej pt. „Kto Ty jesteś? – Polak
mały”, który zrealizowany został w ramach
działań VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Przedszkole Młodych Patriotów”.
Wszystkie dzieci zebrały się, aby wspólnie
uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.
Dziewiętnaścioro przedszkolaków zaprezentowało wiersze i piosenki traktujące
o tym, co w Polsce najpiękniejsze. Mali
artyści dostarczyli wszystkim wiele emocji i wzruszeń, a komisja w składzie mgr
Agnieszka Żendełek, mgr Zenona Książek
oraz mgr inż. Paulina Książek-Burczyńska
miała nie lada wyzwanie w związku z przyznaniem głównych nagród. Po burzliwej naradzie, jury wyłoniło zwycięzców w trzech
kategoriach: wiersz - dzieci 3-4-letnie,
wiersz - dzieci 5-6-letnie oraz piosenka.
Zwycięzcy w kategorii: wiersz - dzieci 3-4letnie: I miejsce - Laura Sitkiewicz, II miejsce - Alicja Powalska, III miejsce - Aleks
Sztukowski, wyróżnienie - Antonina Kokornaczyk. W kategorii: wiersz - dzieci
5-6-letnie: I miejsce
Alan
Sztukowski,
II miejsce Klaudia
Hordyniec, III miejsce Hubert Sydor.
W kategorii piosenka: I miejsce - Kinga
Dąbrowska, II miejsce - Oliwia Kąkol,
III miejsce - Magdalena Jaworowska,
wyróżnienie: Katrina

Poznajemy zawody
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa
zawodowego nasze przedszkole opracowało program realizacji wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego, który
określa tematykę działań z uwzględnieniem
treści programowych, metody i formy realizacji tych działań, terminy tych działań
oraz osoby za te działania odpowiedzialne.
Na poziomie przedszkolnym treści programowe obejmują m.in. rozmowy o tym,
co dziecko lubi robić, czym się interesuje,
zabawy z odgrywaniem ról zawodowych,
poznawanie nazwy zawodów, interesuje się
różnymi profesjami, rozpoznaje i opisuje
czynności zawodowe wykonywane przez
znane mu osoby. W programie mowa jest
także o tym, że dziecko posługuje się różnymi narzędziami, nazywa etapy edukacji,
opowiada o tym, kim chciałoby zostać,
spotyka się z ekspertami z różnych dziedzin. Od momentu wdrożenia programu
preorientacji zawodowej w naszym przedszkolu odbyło się szereg działań, wydarzeń,
mających na celu jego realizację: spotkanie
z policjantami, pielęgniarką środowiskową,
panią stomatolog, pracownikiem weterynarii, kucharką, malarzami oraz właścicielką
schroniska dla zwierząt. Dzieci wybrały się
do banku, Urzędu Miejskiego, lecznicy dla
zwierząt, księgarni oraz Biblioteki Miejskiej. Odbyły także wycieczkę do Nadleśnictwa Smolarz, by poznać zawód leśnika.

Ponadto przedszkolaki w trakcie realizacji
tematów kompleksowych dowiedziały się
na czym polega praca ekspedienta, ogrodnika, muzyka, elektryka, lekarzy różnych
specjalizacji, zegarmistrza, aktora, kosmonauty, archeologa, a także górnika. Każde
spotkanie, wycieczka, wizyta w ciekawym
miejscu sprawia naszym podopiecznym nie
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lada frajdę, a jak wiadomo nauka poprzez
doświadczanie w przypadku przedszkolaków sprawdza się najlepiej.
Pomagamy zwierzętom w Młodolinie
W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczne przedszkole”
w naszej placówce odbyła się zbiórka
karmy i innych rzeczy dla zwierząt ze
schroniska w Młodolinie. Organizatorem
i koordynatorem akcji była Pani Małgorzata Szydłowska, celem zbiórki zaś, niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym
i porzuconym. Cieszymy się, że tak wielu

przedszkolaków odpowiedziało na nasz
apel i wzięło udział w akcji. Los bezdomnych porzuconych zwierząt nie jest obojętny naszym wychowankom. Dziękujemy
serdecznie wszystkim przedszkolakom
i ich rodzicom za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną. Dzielenie się
tym co mamy – to dobry nawyk.
Cała Polska czyta dzieciom
Nie do przecenienia jest rola, jaką
w wychowaniu i rozwoju człowieka odgrywa kontakt z książką rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny
młodego słuchacza.
Codzienne czytanie
dziecku dla przyjemności jest czynnością
prawdziwie magiczną, zaspakaja bowiem
wszelkie
potrzeby,
przynosi
ogromną
radość i pozostawia
cudowne wspomnienia. Dziecku, któremu
codziennie czytamy,
czuje się wrażliwe
i kochane. Buduje to
jego mocne poczucie

- wewnętrzna siłę i wiarę w siebie, które
wpływają na jakość jego życia. Codzienne
głośne czytanie buduje mocną więź między
rodzicem i dzieckiem. Dlatego w grupie
„Krasnali” odbyło się cykliczne czytanie
bajek przez rodziców, starszych kolegów
i zaproszonych gości.
Zespół redakcyjny
Przedszkola Miejskiego w Dobiegniewie

Gminny Zespół Szkół
Wieści z Gdańskiej
Dzień wiosny
21 marca 2019r. klasy 0–III w ramach obchodów Dnia Wiosny wyjechały do Domu
Kultury w Drezdenku na przedstawienie
teatralne pt.: „Jak Rumcajs uratował Cypiska”. Przedstawienie bardzo podobało
się dzieciom, gdyż zawierało dużo wątków
baśniowych. Dopełnieniem tego wyjątkowego dnia były wesołe zabawy w Parku
Miniatur. Dzieci pełne wrażeń wróciły do
szkoły.
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Pierwszy dzień wiosny w podstawówce
21 marca rozpoczęła się kalendarzowa
wiosna. Tego dnia dzień równa się z nocą,
która będzie coraz krótsza, a dzień coraz
dłuższy. Ten kto jest znakomitym obserwatorem ujrzy wiosnę, usłyszy ją i poczuje.
Z tej okazji społeczność szkolna z klas IVVI wzięła udział w konkursie polegającym
na przebraniu się zgodnie z wcześniej wylosowanymi kolorami. Niektóre klasy wzbogaciły swoją prezentację wymyślnymi rekwizytami. Komisja sędziowska oceniała:
pomysł, wykonanie stroju i zaangażowanie

uczniów wprzebranie. Następnie na scenę
wyszły grupy taneczne, które od kilku dni
ćwiczyły w szkole taniec synchroniczny.
W przygotowania zaangażowali się również
rodzice. Niektóre układy były bardzo trudne
do wykonania. Tańczono w rytm piosenek:
„WakaWaka”, „Chocolate”, „Toca-toca”
i wielu innych. Każda klasa miała wyróżniających się solistów. Podczas występów
brane były pod uwagę: zgodność kroków,
utrzymanie rytmu i efekt artystyczny. Maksymalną ilość punktów zdobyła klasa IVc
i IVd. Wszystkie występy zostały nagro-

dzone gromkimi brawami. Uczniowie naśladowali odgłosy wiosny, wśród których
znalazły się: żabki, wróbelki, gąski, szumiący wiatr i bociany. Wprzerwie śpiewano
karaoke w rytm piosenki „Wiosna” zespołu
Skaldowie. Ostatnim zadaniem było uczestnictwo w wiosennym omnibusie. Konkurs
w swojej formie nawiązywał do programu „Jeden z dziesięciu”. Podczas zaciętej
rywalizacji najlepiej wypadli uczniowie
z klasy Vb. Prezentacja i taniec zaliczone
zostały do konkursu „Liga klas” organizowanego przez Samorząd Uczniowski.
Klasy I-III udały się w kolorowym korowodzie na wiosenny spacer promenadą nad
jeziorem Wielgie w poszukiwaniu znaków
wiosny. Kibicowały też zespołom klasowym w tanecznych występach. Następnie
w klasach wykonywały dowolną techniką
wiosenne plakaty.
Pierwszy dzień wiosny przepełniony był
pozytywnymi emocjami, wszyscy świetnie
się bawili i cieszyli z nadejścia upragnionej
pory roku.
Konkurs piosenki
W dniu 27 lutego 2019r. odbył się Szkolny
Konkurs Piosenki Dziecięcej. Dzieci oceniane były przez jury, składające się z nauczycieli i rodziców w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I-III i IV-VI. Uczestnicy
starali się jak najlepiej zaśpiewać wybrane
przez siebie piosenki. Najlepsi reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
w Drezdenku.
Wyniki:
Klasy I-III
1. Miejsce - Jaworowska Maria IIIa
2. Miejsce - Kalinowska Karolina,
Janiszewska Marianna IIa
3. Miejsce - Kołodziejczyk Konrad IIIa

Klasy IV-VI
1. Miejsce - Kalinowska Hanna kl.
IVd
2. Miejsce - Łątka Emilia IV b, Dąbrowska
Martyna Vc
3. Miejsce - Kamińska Aleksandra Vc
Wyróżnienie: Celniak Małgorzata Vc,
Grocholska Helena VIa
Organizatorami konkursu były: Joanna
Nowak, Elżbieta Sałata, Bożena Bekała.
Przyroda oczekuje działań!
Sadzenie drzew
to konieczność i przyjemność!
To już kolejny raz uczniowie Gminnego Zespoły Szkół w Dobiegniewie sadzili
drzewa. Tym razem uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „1000 drzew na minutę”
ogłoszonej przez Lasy Państwowe. Celem
tej akcji jest zwiększanie całkowitej powierzchni lasów w zagospodarowywanie
istniejących nieużytków i tworzenie remiz
śródpolnych dla zwierzyny leśnej, zwłaszcza tej drobnej jak bażanty, kuropatwy, czy
zające. Mimo długo trwającego ochłodzenia, niepokoju o odpowiednią pogodę do
pracy, na przekór zmiennym prognozom
po licznych deszczach i chłodach 4 kwietnia 2019 roku zaświeciło słońce. Klasa Vd
stawiła się w komplecie i wraz z przybyłymi myśliwymi Koła Łowieckiego „Ryś”
z Dobiegniewa, leśnikami Nadleśnictwa

Smolarz sadzono świerki, tworząc ekologiczną
plantację drzewek na
Boże Narodzenie za kilka lat. Pracującą grupę
odwiedził nadleśniczy
p. Sławomir Kaźmierczak, który przekazał
dla uczestników liczne
foldery o przyrodzie naszej okolicy. Pracę zakończono tradycyjnym
wspólnym ogniskiem.
I tym razem prezes miejscowego koła p. Waldemar Jasnowski zadbał,
aby były kiełbaski, bułki, napoje. Jak każdego
roku taka wyprawa do lasu uczniom bardzo
się podobała i już wstępnie umawiali się
z myśliwymi i leśnikami na pracę za rok.

Tymbark ,,Z podwórka na stadion”
Dnia 01.04.2019 r. w Gorzowie Wlkp. odbyły się wojewódzkie finały turnieju piłki
nożnej o Puchar Tymbarku „Z podwórka na
stadion”. Naszą szkołę
reprezentowały
dziewczęta z klas IV
i V w kategorii U-12
w składzie: Sandra
Dreczkowska, Julia
Łoś, Nikola Staszak,
Alicja Brygier, Aleksandra
Kamińska,
Julia Ćieślik, Marcelina Górska. Po rozgrywkach grupowych
i meczu ćwierćfinałowym przyszedł czas
na półfinał. Niestety, przegrały bardzo
wyrównany
mecz
ze szkółką piłkarską
„Kania” Gorzów. Kolejny mecz wygrały
i zajęły trzecie miejsce
w turnieju. Uczennica
z naszej szkoły Julia
Łoś została Królową
Strzelców
turnieju
z 15 strzelonymi
bramkami.
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Gminny Zespół Szkół
Echo z Poznańskiej
Dni chemii w naszej szkole
Tradycją w naszej szkole są Dni Chemii, które odbyły się w dniach 05.02.19
i 27.03.19 roku. W związku z tym kolejny raz gościliśmy dydaktyków z Centrum
Chemii w Małej Skali z UMK w Toruniu,
którzy wraz z Panią Iwoną Dobrowolskąnauczycielką Gminnego Zespołu Szkół
w Dobiegniewie przybliżyli uczniom świat
chemii i techniki małej skali w doświadczeniach. W zajęciach, podczas których wykonywano ciekawe i efektowne doświadczenia chemiczne, brali udział uczniowie klas
siódmych i ósmych szkoły podstawowej
i gimnazjum. Cykl zajęć warsztatowych dla
wszystkich uczniów zakończył się na auli
szkolnej pokazem doświadczeń.

Sukcesy naszych uczniów
Jak co roku nasi uzdolnieni uczniowie
przystąpili do Konkursów Przedmiotowych
organizowanych przez Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
W lutym i marcu 2019r. odbyły się etapy
finałowe konkursów z poszczególnych
przedmiotów. Miło nam poinformować, że
uczniowie GZS w Dobiegniewie osiągnęli
w nich wysokie wyniki i uzyskali tytuły
laureatów lub finalistów. A oto oni:
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- Mateusz Pindel
z klasy VIIIb uzyskał
tytuł laureata z fizyki (przygotowywany
przez pana J. Pawelskiego) oraz z matematyki (przygotowanie pani B. Łysiak);
- Paweł Paluta uczeń klasy VIIc–
uzyskał tytuł finalisty
z historii, (przygotowanie pan K. Niedziałkowski);
- Agnieszka Tułacz
uczennica III klasy

gimnazjum - laureatka z fizyki (pan J. Pawelski) oraz z języka angielskiego (pani
I. Klimczyk);
- Anna Wicher- uczennica III klasy gimnazjum - laureatka z (pani J. Kadler) oraz
finalistką z matematyki (pan J. Pawelski).
Uroczyste podsumowanie konkursów
przedmiotowych dla uczniów gimnazjum
odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.,
natomiast dla uczniów szkoły podstawowej
w Akademii Gorzowskiej. Podczas uroczystości wszystkim laureatom wręczone zostały zaświadczenia oraz nagrody. Podziękowania otrzymali również nauczyciele
przygotowujący uczniów.
Ponadto uczeń Michał Ryżyk z I klasy LO
jako jedyny z naszego regionu awansował
do etapu wojewódzkiego konkursu „Wybieram wybory” organizowanego przez
Państwową Komisję Wyborczą. Obecnie
czeka na wynik z tego etapu. Natomiast
uczennica III klasy gimnazjum Anna Wicher awansowała do finału Konkursu „Czytanie Warte Zachodu”, który organizowany
jest pod patronatem Lubuskiego Kuratora
Oświaty. Zmagania finałowe odbędą się w
maju. Uczennicy oraz przygotowującej ją
do konkursu nauczycielce pani S. Szachowicz życzymy powodzenia.
Kolejny sukces, to I miejsce Mateusza
Pindla w finale III Edycji Diecezjalnego
Konkursu Wiedzy Biblijnej „Młody Biblista”.
Do etapu wojewódzkiego Lubuskiego
Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zakwalifikowało się dwóch uczniów:
Mateusz Pindel i Paweł Paluta. Zawody
wojewódzkie odbędę się w maju - trzymamy kciuki.
Wszystkim laureatom, finalistom oraz ich
nauczycielom gratulujemy sukcesu. Zgodnie zobowiązującym prawem oświatowym,
laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Ponadto laureaci i finaliści konkursu z danego przedmiotu są zwolnieni
z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu
gimnazjalnego w zakresie przedmiotu,
z którego uzyskali tytuł laureata lub finalisty.
Wysokie wyniki w etapach rejonowych
konkursów uzyskali również:
- Mateusz Pindel - z biologii (przygotowanie pani A. Niewiadomska), z che-

mii(pani I. Dobrowolska), z historii (pani
A. Pawelska);
- Mateusz Szachowicz z klasy VIb z języka polskiego (pani S. Szachowicz) oraz
z historii (pani Anna Pawelska);
- Bartosz Mituła, klasa Vb z historii (pani
A. Pawelska);
- Jakub Wieczór, IIIb, z fizyki, (pan J. Pawelski).
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz
wytrwałości w rozwijaniu swoich pasji
i zainteresowań.
Wielki powrót - Prometeje 2019
Dnia 21 marca na auli przy ulicy Poznańskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia
nagród najbardziej wyróżniającym się
uczniom szkoły - PROMETEJE. Tradycja
tego święta została odnowiona po niespełna
rocznej przerwie. I to z wielkim hukiem!
Prometeje każdego roku odbywają się
pod innym hasłem przewodnim. Wybiera je podczas burzliwych obrad Samorząd
Uczniowski. Tym razem wyruszyliśmy
w muzyczną podróż dookoła świata. Nie
mogliśmy odwiedzić wszystkich krajów,
więc zdecydowaliśmy się wyłonić kilka za
pomocą losowania. Padło na Francję, Wielką Brytanię, Hiszpanię, USA, Kolumbię,
Meksyk i Indie. Oczywiście nie zabrakło
też Polski.
Przybyłych na galę gości powitała dekoracja w stylu imprezy. Na scenie można
było zobaczyć budowle i symbole z wielu
stron świata: naszą Syrenkę Warszawską,
Big Bena, Wieżę Eiffla, Koloseum, Statuę
Wolności i Taj Mahal. Wiszący nad środkiem sceny globus oraz flagi wylosowanych państw także przypominały o tematyce imprezy.
Podczas Prometejów obejrzeć można
było osiem występów, każdy z innej bajki,
a właściwie z innego kraju. Piosenką Voyage, voyage imprezę rozpoczęła świetna
w roli Desireless pani Paulina Paczesna,

a podczas finału żegnała nas wielkim przebojem Wsiąść do pociągu sama Maryla
Rodowicz wraz ze swoim chórkiem, czyli
wicedyrektor Elżbieta Moś z paniami Ewą
Ciesielską, Edytą Szot i Ewą Palutą. Show
wich wykonaniu zasłużyło na bis.
Rewelacyjnie zaprezentowali się także
inni występujący. Świat egzotycznych Indii
przedstawiła klasa II
LO, z ILO odwiedziliśmy gorącą Hiszpanię,
a z VIIa zawitaliśmy
na ulice Nowego
Jorku. Dziewczyny
ze szkolnego klubu
Zumby zabrały nas do
„dzikiej” Kolumbii,
mariachi z VIIc zrobili „rozróbę” w meksykańskim barze, zaś
z VIIb popłynęliśmy
Żółtą łodzią podwodną Beatlesów prosto
do samej Anglii. Było
zabawnie, tanecznie,
klimatycznie i na
wysokim poziomie.
Każda występująca
grupa zaprezentowała
się wyśmienicie. Klasom licealnym w ich
występach towarzyszyły wychowawczynie - panie Elżbieta
Trojanowska i Beata
Nawojska-Idziak.
Nie tylko występujący spisali się na medal. Na wielkie uznanie zasłużyli także
wykonawca obudowy
multimedialnej Zbigniew Trojanowski,
oraz prowadzące całą
galę - Natalia Węglewska i Wiktoria
Graban - uczniowie
klasy II LO.
Zwycięzców
jak
zwykle było siedmiu, każdy w innej
kategorii.
Szkolną
MISS VENUS została gimnazjalistka Daria Kędzierska (IIIa),
statuetkę
MISTER
MARS zdobył uczeń
I LO Wiktor Madej.
Kolejne trofea powę-

drowały do rąk: Macieja
Religii (ISB) - SPORTOWIEC, Mateusza Pindla
(VIIIb) - EINSTEIN, Palomy Zielińskiej (VIIIa)
- ARTYSTA, Jana Zasika
(II LO)- VIP iMai Maćków (I LO), która została
RÓWNIAKIEM. Zwycięzcy nagrodzeni zostali
statuetkami ufundowanymi przez Samorząd
Uczniowski.
Nad wykonaniem dekoracji, scenariuszem iprzebiegiem całej imprezy
czuwała tradycyjnie pani
Beata Nawojska-Idziak.
Prometeje są imprezą cykliczną, znaną
dobiegniewskiej społeczności, która tym
razem też nas nie zawiodła. Wszystkim
przybyłym - rodzicom, gościom z DPS-u
i Bierzwnika, byłym uczniom, mieszkańcom Dobiegniewa - serdecznie dziękujemy
za to, że byli z nami. Zapraszamy ponownie
za rok. Oczywiście 21 marca.

Studniówka 2019
Dnia 12.01.2019 roku uczniowie klasy III
LO w GZS w Dobiegniewie uczestniczyli w studniówce. Odbyła się ona w lokalu
Caro w miejscowości Wołogoszcz. Gościem szczególnym, a zarazem głównym
sponsorem była Burmistrz Dobiegniewa
Sylwia Łaźniewska. Zabawę wspomogli
także: Rada Rodziców przy GZS w Dobiegniewie oraz pan Zbigniew Gacki - Prezes
Dobiegniewskiej Fundacji Rozwoju. Bal
rozpoczął się tradycyjnie polonezem. Poprowadzili go wychowawca klasy trzeciej
liceum, Krzysztof Niedziałkowski i pani
dyrektor GZS Jolanta Pawlak. W drugiej
parze była pani Elżbieta Moś - wicedyrektor z uczniem naszej szkoły. Młodzież
w towarzystwie nauczycieli wspólnie świetnie bawiła się przy muzyce dj Irka. Dobre
jedzenie i miła obsługa lokalu dopełniły dobrej atmosfery studniówki.
Nasi siatkarze wicemistrzami powiatu!
Początek nowego roku zaowocował sukcesem naszych sportowców. Chłopcy (rocznik 2004-2003), od 27 lutego 2019 r. mogą
cieszyć się tytułem wicemistrzów powiatu
w piłce siatkowej. Mistrzostwa rozgrywane
były systemem „każdy z każdym” w dwóch
grupach.
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prezentanci zajęli II
miejsce, przegrywając jeden pojedynek
z mistrzami powiatu.

W drodze do finału nasi zawodnicy pokonali w półfinałach zespół z SP nr 1 w Drezdenku
(2:1). W finale zmierzyli się z chłopcami
z SP nr 2 w Strzelcach Kraj., z którymi
przegrali (0:2). W naszej drużynie zagrali:
M. Trojanowski, W. Marcisz, O. Marcisz,
D. Frątczak, K. Maskalaniec, J. Wieczór,
O. Holka, J. Wawrzyk, B. Krajewski.
Program
„Szkolny Klub Sportowy w GZS”
Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
jest beneficjentem programu ministerialnego „Szkolny Klub Sportowy 2019”.
Program skierowany jest do uczniów bez
względu na płeć oraz sprawność fizyczną.
Ma na celu umożliwienie podejmowania
dodatkowej aktywności fizycznej przez
młodzież, realizowanej w formie zajęć
sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego wdanej szkole, w wymiarze
2 razy w tygodniu, w 60 minutowych jednostkach ćwiczebnych.
Istotnym założeniem Programu jest systematyczność i różnorodność zajęć, dających
możliwość uprawiania wielu dyscyplin
sportowych, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje. W naszej szkole działają trzy grupy, po 15 osób każda. Dziewczęta usprawniają się na zajęciach z zumby,
zaś chłopcy z piłki siatkowej i nożnej. Termin realizacji zajęć to okres od 2 stycznia
2019 r. do 15 grudnia 2019 r.
Głównymi celami Programu są:
- poprawa sprawności fizycznej, stanu
zdrowia oraz jakości życia młodzieży,
w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
- promocja zdrowego i aktywnego stylu
życia wśród młodzieży,
- zwiększenie oferty ogólnodostępnych,
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla młodzieży.
Program realizowany jest przy współpracy z dobiegniewskim samorządem.
Podwójne wicemistrzostwo powiatu!
Drużyna darta GZS w Dobiegniewie
w składzie: Iwo Adamczyk, Adrian Kleingartner, Grzegorz Baranowski 18
grudnia 2018 r. uczestniczyła w MISTRZOSTWACH POWIATU w DARTA
w Strzelcach Kraj.
Turniej rozpoczął się rozgrywkami indywidualnymi, w których zagrało 12 zawodników z czterech szkół. Adrian Kleingartner
dotarł do meczu ćwierćfinałowego, gdzie
przegrał, zajmując V miejsce. Iwo Adamczyk wygrał mecz półfinałowy i zakwalifikował się do finału, w którym przegrał,
zostając wicemistrzem powiatu w darta.
Następnie przyszedł czas na rozgrywki
w kategorii drużynowej, gdzie nasi re-
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Projekty
Modernizacja kształcenia zawodowego
w Gminie
Dobiegniew
W klasach Branżowej Szkoły I Stopnia
realizowany jest projekt Modernizacja kształcenia zawodowego
w Gminie Dobiegniew w ramach RPO LUBUSKIE 2020. Korzystając z działań projektowych w okresie ferii zimowych pięciu
uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia wzięło udział w Kursie obsługi i programo-

wania CNC. Uczniowie odbyli 60 godzin
zajęć teoretycznych i praktycznych i otrzymali Certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu. Obecnie w trakcie realizacji jest
kurs na prawo jazdy kategorii B - korzysta
1 uczeń oraz kurs Blacharz samochodowy,
w którym kształci się 5 uczniów.
TIK - tak
Od 1 września 2018 r. Gmina Dobiegniew realizuje projekt TIK - tak o wartości
414 437,50 zł, na który otrzymała dofinansowanie z RPO Lubuskie 2020. Projekt przeznaczony jest dla uczniów dobiegniewskich szkół tzn. Szkoły Podstawowej
(z oddziałami gimnazjalnymi) oraz Liceum
Ogólnokształcącego. W ramach projektu do obu budynków szkolnych zakupiono mobilne zestawy komputerowe dla
uczniów i nauczycieli
oraz monitory interaktywne, pozwalające na prowadzenie
zajęć podnoszących
kompetencje cyfrowe
uczniów. Realizację
zajęć rozpoczęliśmy
od 1 lutego 2019 r.
I są to zajęcia w następujących blokach
tematycznych: Korzystanie z urządzeń
cyfrowych i pakietu
Office, Moje cyfrowe
zainteresowania, Internet źródłem wiedzy, Wykorzystujemy
umiejętności cyfrowe. Odbyły się też
pierwsze szkolenia
dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni,
bezpiecznego korzystania z mobilnego
sprzętu komputerowego oraz znajomości netykiety (zajęcia
prowadzone są przez
pracowników Wojewódzkiego
Ośrodka
Metodycznego
w Gorzowie Wlkp.).
Pracownicy WOM-u
realizują też warsztaty dla nauczycieli
wynikające z projektu, w zakresie podnoszenia kompetencji
cyfrowych, w tym
wykorzystanie narzędzi TIK (technologii
informacyjno-komunikacyjnych) do nauczania przedmiotowego.
Zespół redakcyjny
Gminnego Zespołu
Szkół w Dobiegniewie

Projekt „TIK-tak” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

1 Dobiegniewska Drużyna Harcerska i Zuchowa
Szukamy wiosny
Tradycyjnie w dniu 21.03.2019 r. nasze
zuchy szukały wiosny. Harcerze wcześniej
przygotowali bieg terenowy z punktami zadaniowymi. Zuchy miały wykazać się wiadomościami i umiejętnościami związanymi
tematycznie z tradycjami powitania wiosny.
Wszyscy spisali się na medal.

Jak Lansberg stał się Gorzowem
Historyczna gra miejska odbyła się 28
marca 2019 r. Z zadaniami dotyczącymi
historii Gorzowa Wlkp. w okresie powojennym zmierzyło się 6 drużyn. Wśród
nich jako jedyna spoza miasta była grupa
harcerzy z kl. VII-VIII naszej szkoły. Na
podstawie mapy należało znaleźć miejsca,
które często w obecnym Gorzowie nie istnieją. Ciekawą formą zdobycia jak i sprawdzenia wiedzy była krzyżówka, do której
odpowiedzi należało szukać w książkach w
bibliotece. Nasz patrol, który przyjął nazwę

Woldenberczycy, zajął 4 miejsce. Była to
bardzo ciekawa lekcja historii, jakże inna
niż lekcje w szkole.
Organizatorami gry byli: Oddział IPN
w Szczecinie - Delegatura w Gorzowie
Wlkp., Akademia im. Jakuba z Paradyża,
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.,
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicznej
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.
oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
E. Grzankowska

Sołectwo Osiek
Miniony rok mieszkańcy Osieka zakończyli zabawą sylwestrową w świetlicy
wiejskiej. Ten rok rozpoczęliśmy uroczystą
imprezą z okazji Dnia Babci i Dziadka. Panie Elżbieta Burska i Gabriela Raszewska
przygotowały dzieci do części artystycznej
tak aby każde z wnucząt mogło wierszykiem, piosenką lub skeczem podziękować
swoim babciom i dziadkom za miłość, troskę i za to że zawsze są.
Wszyscy seniorzy otrzymali skromne
upominki, był również słodki poczęstunek.
Wspólnie spędzony czas umilał muzyką Pan
Bogdan Siwiec, która tak porwała wszystkich do tańca, że gdyby nie ograniczony

czas Pana Bogdana to
babcie bawiłyby się
do rana. Uczestnicy
imprezy dziękują zaproszonym gościom
z władz gminy, którzy
zawsze chętnie do nas
przyjeżdżają.
T. Łukomska

Zlot motocyklowy w Grąsach
Dnia 7 kwietnia br. w miejscowości Grąsy
miał miejsce zlot motocyklowy, na którym
odbyło się poświecenie motocykli. W zlocie
wzięło udział ponad 20 motocykli z terenu
parafii oraz całej Gminy Dobiegniew. Po
poświęceniu maszyn odbył się piknik motocyklowy z poczęstunkiem uczestników.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i zostanie również zorganizowana
w przyszłym roku.
Organizatorami zlotu byli: Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Radęcinie ks. Maciej Bagdziński i Sołectwo Grąsy.
J. Gromadzki
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Sołectwo Głusko
25.marca odbyły się wybory Sołtysa
i Rady Sołeckiej w Głusku. Sołtysem został
ponownie Marek Wardziak mający już ponad 30 lat stażu w pełnieniu funkcji Sołtysa.
W radzie sołeckiej pomagać będą Zbigniew
Kołodziej również od początku sołtysowania Marka Wardziaka, Andrzej Materka
- 3 kadencja oraz po raz pierwszy Agnieszka Ostrowska i Tomasz Bogucki
Nadmieniam że Pan Marek Wardziak był
laureatem 3 konkursów Sołtys Roku organizowanych przez Gazetę Sołecką i Senat
Rzeczpospolitej Polskiej, podczas których

w roku 2004 i 2005 został wyróżniony
a w roku 2006 został SOŁTYSEM ROKU
konkurs ten nie polegał na sms tylko oceniane były wydatki na 1 mieszkańca wydatkowane na remonty, m.in. dróg lub innych inwestycji w sołectwie. Wybraliśmy
ponownie pana Marka ponieważ spełnia
oczekiwania mieszkańców Sołectwa, jeśli
trzeba pomaga mieszkańcom - przeważnie
osobom starszym. Trzeba zawieść do lekarza lub przywieść paczki z OPS nie odmówi. Po prostu takiego Sołtysa nam trzeba.
w imieniu mieszkańców M. Wardziak

Święto Kobiet w Ługach
„Pan Bóg je stworzył diabeł opętał
Kochać kobiety to rzecz święta.
Piękne wszystkie w naszym powiecie,
w gminach w całym kraju.
Jak dobrze, że Adam spotkał Ewę
w raju.”

Wspieramy orkiestrę Jurka Owsiaka!
Już tradycyjnie Ługowiacy wsparli Wiel-

Jak Dzień Kobiet to tylko w Ługach! Tradycyjnie w marcu mieszkanki naszej wsi
oraz sympatycy wspólnie świętowali do
późnych godzin nocnych. Przy dźwiękach
muzyki i suto zastawionym stole wszyscy
bawili się przednio. JD przeprowadził
szereg konkursów, a każdego uczestnika
nagradzał upominkiem. Męskie grono
przygotowało prezent w postaci życzeń
i kwiatów. Najbardziej wytrwali tancerze
zeszli z parkietu przed świtem. Zaplanowano już powtórkę tej formy rozrywki.

A. Wojtaszek

Choinka w Słowinie
Zima to czas bali i zabaw karnawałowych
zarówno dla starszych i najmłodszych,
w tym roku w Słowinie staraniem Stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy Słowina
oraz Rady Sołeckiej odbyła się w sobotni
wieczór 12 stycznia choinka dla najmłodszych. Natura w tym roku poskąpiła śniegu i Mikołaj zamiast przyjechać saniami
zaprzężonymi w renifery przyjechał samochodem, pomimo braku zimowej aury
w świetlicy było bajecznie, zimowo i kolorowo.
Sama choinka miała tradycyjny przebieg,
były tańce, poczęstunek dla wszystkich,
bardzo bogate paczki, które Mikołaj hojnie
wręczał wszystkim grzecznym dzieciom,
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ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W niedzielę 13. stycznia br. w Gminnym Zespole
Szkół przy ul. Poznańskiej
panie przygotowały stoisko z rozmaitym ciastem.
Mieszkańcy wsi wzięli
udział w licytacjach, hojnie
napełniali puszki wolontariuszy. Pieniądze ze zbiórki
zostaną przeznaczone na
zakup sprzętu medycznego
dla specjalistycznych szpitali. Przywołam słowa Jurka z konferencji prasowej:
„Dzisiaj znowu pokazujemy
siebie od tak pięknej strony
i od tak niebywałej”.

potem była sesja
zdjęciowa z gościem
z Laponii, wspólne
tańce i zabawy. Należy podkreślić, że Słowin regularnie organizuje choinki od lat
i jest jedną z niewielu
miejscowości Gminy
Dobiegniew
gdzie
w skali roku odbywa
się kilka ważnych
wydarzeń.
B. Siwiec

Sołectwo Radęcin
W Sołectwie Radęcin wiele się dzieje.
Pani Sołtys i Rada Sołecka stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sołectwa oraz kontynuuje rozpoczęte
działania poprzedniego Sołtysa i wspierającej go Rady.
W czasie ferii zimowych zadbaliśmy,
aby naszym milusińskim umilić ten wolny czas. Sobota 26 stycznia upłynęła nam
pod znakiem gier i zabaw na powietrzu
i w świetlicy wiejskiej. Pogoda nam dopisała, spadł śnieg, więc i radości było, co
nie miara zwłaszcza podczas przeciągania liny i innych figli na świeżym powietrzu. W świetlicy też było gwarno, tańcom
i konkurencjom sportowym nie było końca.
Dodatkową atrakcją dnia było ognisko, na
którym upiekliśmy kiełbaski do tego kubek
gorącej herbatki i hurra znowu …wojna na
śnieżki!
8 marca Dzień Kobiet to kolejna okazja

do wspólnego biesiadowania. W świetlicy
wiejskiej zorganizowaliśmy dla wszystkich Pań z Sołectwa spotkanie towarzyskie.
Panie przygotowywały smakowite przekąski oraz różne słodkości. Były życzenia, kwiaty, toast i wspólnie odśpiewane
„Sto Lat”. W czasie spotkania Pani Sołtys
przygotowała niespodziankę. Wylosowany
został voucher do salonu kosmetycznego.
Szczęśliwą posiadaczką została Pani Elżbieta Misińska. „Śpiewać każdy może” to
i my także, zwłaszcza jak jest do dyspozycji karaoke. Panie z zespołu „Radęcinianki” wspaniale pomogły śpiewem rozkręcić
wspólne biesiadowanie. Do zobaczenia kobietki za rok.
Wiosna, a wraz z nią wiosenne porządki.
6 kwietnia w Sołectwie odbyła się akcja pod
hasłem „Porządkujemy NASZĄ okolicę”.
Celem akcji było wspólne zebranie śmieci,
które zalegają w okolicy dróg dojazdowych,

lasach i innych terenach zielonych. Dzieci zostały zaopatrzone w worki, rękawice
i wyruszyliśmy w teren. Po rzetelnie wykonanej pracy zostało zorganizowane ognisko,
na którym wspólnie upiekliśmy kiełbaski.
Dziękujemy za pomoc w organizacji akcji
Nadleśnictwu Bierzwnik i Nadleśnictwu
Głusko. Mamy nadzieję, że dzięki naszym
wspólnym działaniom poprawiona zostanie
estetyka naszej miejscowości.
W najbliższym czasie w świetlicy w Radęcinie zostanie otwarty punkt BOOKCROSSING, czyli „Uwolnij książkę”. Zabierz
za darmo do domu - przeczytaj - przynieś
i zostaw innym, to działania, które mają zachęcić wszystkich mieszkańców Sołectwa
do czytania.
Zapraszamy do śledzenia strony Sołectwa
Radęcin na FB.
A. Kalinowska

Gościnny marzec w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Wraz z nadejściem wiosny do naszego
Domu zawitali mili goście. Już 8 marca
w Dzień Kobiet odwiedził nas Pan Starosta
Bogusław Kierus, wręczając kwiaty mieszkankom i pracownicom Domu. Dla wszystkich była to przyjemna niespodzianka.
Pełen wrażeń i emocji był również dzień,
w którym zawitali do nas uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzelcach Kraj.
Wspólnie wykonaliśmy piękne ozdoby

świąteczne. Miło spędzony czas z ludźmi
pełnymi radości i serdeczności na długo
pozostanie w pamięci mieszkańców.
Niesamowite wrażenia przyniosło spotkanie z Paniami z Drezdeneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ogrom sympatii
i ciepła jakim nas obdarowały te niezwykłe
kobiety sprawił, iż do dzisiaj wspominamy
wspólnie spędzone chwile.
W tym roku Pierwszy Dzień Wiosny

uczciliśmy wspólnie z młodzieżą, korzystając z zaproszenia Gminnego Zespołu Szkół
w Dobiegniewie na Galę pt. „Prometeje
2019”. Występy artystyczne przypomniały Naszym Mieszkańcom o ich młodzieńczych latach. Przedstawienia były zabawne, godne podziwu oraz gromkich braw.
Marzec pełen dobrych wrażeń już za nami,
a wiosna dopiero się zaczęła…
D. Kowalik
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Jubileusze Złotych Godów
W miesiącach: lutym i kwietniu br.
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobiegniewie odbyły się trzy uroczystości 50-lecia
pożycia małżeńskiego, które obchodzili
Państwo:
Halina i Marian PUTEK z Głuska
Anna i Zygmunt BARTOSIK z Dobiegniewa
Teresa i Stanisław KUKWA z Dobiegniewa.
Uroczystości poprowadziła Zastępca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Dobiegniewie Izabela Pacana w obecności Burmistrza Dobiegniewa Sylwii
Łaźniewskiej, która wręczyła Jubilatom
specjalne odznaczenia państwowe za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane
małżonkom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Małżonkowie złożyli sobie wzajemne podziękowania za wspólnie
spędzone lata życia.

Wszystkie trzy pary małżeńskie otrzymały również okolicznościowe listy gratulacyjne, kwiaty i drobny upominek od Burmistrza Dobiegniewa.

W uroczystościach uczestniczyły rodziny
i przyjaciele każdej z rodzin.
Przeżycie razem 50 lat wspólnego życia
to wspaniały przykład wzajemnej miłości,
zaufania, wyrozumiałości i oddania ale
i powód do dumy dla Jubilatów, ich dzieci
i wnuków.
Chylimy czoła nad tak doniosłym czynem. A Złotym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat życia pełnych
zdrowia i spokoju oraz doczekania Brylantowych Godów Pożycia Małżeńskiego.
I. Pacana

