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Wydanie
grudzień 2019
Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe

Nagroda Ekostrateg 2019 - Otwarcie sieci gazowej w Dobiegniewie - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku
składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Dobiegniew
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu rodzinnym i zawodowym.
Niech ten najpiękniejszy czas w roku
upłynie w ciepłej serdecznej
atmosferze, w gronie rodziny i przyjaciół,
a radość ze wspólnie spędzanych chwil
towarzyszy Państwu każdego dnia.
życzą
Marek Kowalczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobiegniewie

Sylwia Łaźniewska

Burmistrz Dobiegniewa

Dobiegniew gościł stażystów z Mołdawii
W dniach 01-06 lipca 2019 roku gościliśmy w Dobiegniewie 4-osobową grupę
z Mołdawii. Wizyta zorganizowana została
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
w ramach projektu współpracy na szczeblu
rządowym pomiędzy Polską a Mołdawią.
Program wizyty był bardzo bogaty. Goście
z Mołdawii zapoznali się z działaniami
w zakresie rewitalizacji realizowanymi
przez dobiegniewski samorząd.
Redakcja Ziemi Dobiegniewskiej:
Z jakich miejscowości jesteście, jakie
organizacje reprezentujecie, co jest tematem Waszej wizyty?
Nikolay: Nasza delegacja to przedstawiciele regionalnych agencji rozwoju zajmujących się modernizacją infrastruktury,
ochroną środowiska i zwiększaniem atrakcyjności turystycznej mołdawskich regionów - Oksana i Corinna,. Kolejne dwie
osoby - Nikolay i Sasha pochodzą z autonomicznego okręgu Gagauzja, południowej
części Mołdawii pomiędzy miastami Komrat i Ceadir-Lunga, to około 100 km od Kiszyniowa. Bardzo interesuje nas rewitalizacja i wasze osiągnięcia w tym zakresie.
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RZD: Mołdawia kojarzy się Polakom
z winem i pysznym jedzeniem, co jeszcze
jest ciekawego Waszym kraju?
Sasha: Nasz kraj jest w centrum Europy
i czujemy się europejczykami, dlatego mam
nadzieję, że na wzajemnej współpracy tylko zyskamy. Możemy wiele wnieść do tradycji i kultury europejskiej. Mołdawianie
są otwarci na innych i bardzo gościnni, dlatego zależy nam na rozwijaniu wzajemnych
kontaktów i promowaniu naszego kraju.
Mołdawia to wiele atrakcji turystycznych –
piękna przyroda, zabytki i ciekawostki kultury. Warto zobaczyć nasze stroje narodowe i festiwale taneczne… a kuchnię i wino
oczywiście też mamy znakomite.
RZD: Co ciekawego poznaliście w Dobiegniewie i jakie macie wrażenia po
kilku dniach spędzonych w naszej miejscowości?
Oksana: Dobiegniew jest mały ale bardzo ładny, chcielibyśmy mieszkać w takim
miejscu. Macie niespotykana przyrodę
i kulturę, wspaniałą historię choćby zwiedzane przez nas Muzeum Woldenberczyków, wiele jezior i atrakcji. Bardzo do-

bra jest infrastruktura komunalna i stan
dróg, wiele pieniędzy musi to kosztować.
Wszystko jest uporządkowane i zorganizowane, ludzie tu doskonale wiedza co robią
- to takie nasze wrażenie.
RZD: Jaki jest cel wizyty i czy będzie to
dalsza współpraca, np. partnerstwo?
Corinna: Jesteśmy tu na zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w ramach
wymiany w dziedzinie rewitalizacji. Dostrzegamy potrzebę uzupełnienia wiedzy
i konieczność poprawy w naszych regionach stanu przygotowania zawodowego
i kompetencji urzędników publicznych
w kilku bardzo ważnych dziedzinach, takich jak np.: zarządzanie publiczne i projektowe, zarządzanie finansowe, technologia informacyjna, języki obce. To wszystko
widzimy we współpracy z polskim samorządem, czyli jak najbardziej osiągnęliśmy
nasz cel wizyty. Oczywiście jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą. Jest specjalny program, którego możemy być uczestnikami i zaprosić też do Mołdawii gości
z Dobiegniewa.
RZD: Dziękuję za rozmowę.

Przełom roku to tradycyjnie czas na podsumowanie
Szanowni Mieszkańcy - mija mój pierwszy rok sprawowania urzędu Burmistrza
Dobiegniewa, to czas na podsumowanie
i wnioski. Działam w interesie mieszkańców, realizując inwestycje wpływające na
poprawę warunków życia. Stawiam sobie
ambitne cele, wymagające szybkości w podejmowaniu decyzji i skuteczności w działaniu, które już procentują i procentować
będą w przyszłości.
Gmina Dobiegniew realizuje zadania rewitalizacyjne w projekcie „Dobiegniew –
chcę tu mieszkać, pracować i żyć” w ogólnopolskim konkursie dotacji „Modelowa
Rewitalizacja Miast”. Proces rewitalizacji
miasta, przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, jest sukcesem. Dobiegniew podlega sporym zmianom. Sporo dzieje się na
niwie inwestycyjnej, jak również w sferze
społecznej.
2019 to rok prowadzenia wielu działań,
inicjatyw i przygotowań dokumentacyjnych
do realizacji zadań w kolejnych latach:
- Projekt środowiskowy pn. „Ochrona
cennych siedlisk Drawieńskiego Parku
Narodowego oraz przyległych obszarów
Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - II etap”
- Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków
- nowa siedziba Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie
- gazyfikacja Dobiegniewa - I etap
z otwarciem pierwszej w województwie lubuskim mobilnej stacji gazyfikacji
- Żłobek Miejski uruchomiony w ramach
programu MALUCH+
- Klub Seniora w miejscowości Ługi
w ramach programu SENIOR+
- budowa dróg i ulic w Dobiegniewie
(ul. Chrobrego i Wodna) z odprowadzeniem
wód opadowych
- przebudowa ul. Asnyka, Słowackiego
i Dąbrowskiego w Dobiegniewie
- przystanki autobusowe
- remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej, w której mieści się
przychodnia zdrowia
- zadania wodociągowe w stacji uzdatniania wody w Słonowie i w Dobiegniewie
- place zabaw w parku miejskim i przy
Przedszkolu Baśniowa Kraina oraz miejsce
rekreacji przy obiekcie oświatowym przy
ul. Poznańskiej 5 w Dobiegniewie
- utworzenie dwóch otwartych stref aktywności
- ścieżka piesza wzdłuż jeziora Wielgie
z adaptacją stanowisk wędkarskich

- modernizacja oczyszczalni ścieków
- odbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowcu
- Centrum opiekuńczo-mieszkalne
- Centrum Aktywizacji Lokalnej
Nie sposób nie wspomnieć o realizacji
bieżących zadań remontowych, takich jak:
utrzymanie i remont dróg gminnych, przegląd stanów mostów i naprawa przepustów,
wycinka drzew czy poprawa jakości oświetlenia drogowego.
Lato 2019 to organizowanie wypoczynku
na czterech polach campingowo-namiotowych oraz prowadzenie wypożyczalni
sprzętu wodnego na plażach gminnych zorganizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE /plaże nad
jeziorami: Wielgie w Dobiegniewie, Osiek
w miejscowości Osiek, Żabie w miejscowości Ługi, Radęcino w miejscowości Radęcin/.
Rok 2019 to również realizacja projektów
społecznych:
- Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej
Piłki Nożnej Dobiegniew Cup im. Kazimierza Górskiego
- projekty realizowane w oświacie
/„Modernizacja kształcenia zawodowego
w Gminie Dobiegniew”, projekt w zakresie
technologii
informacyjno-komunikacyjnych „TIK-tak”, poszerzenie oferty zajęć
przedszkolnych w Przedszkolu „Baśniowa
Kraina” z uwzględnieniem potrzeb dzieci
z niepełnospranosciami/
- projekty realizowane w Centrum Integracji Społecznej
- współpraca transgranicza: spotkania seniorów, wędkarzy, lekcje muzealne z młodzieżą szkolną
- imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym /Akcja „Biała Zima”, Koncert
Kameralny z okazji Dnia Kobiet, XVII
Konkurs Recytatorski Poezji Obozowej
Oflagu II C Woldenberg, Dobiegniewska
Majówka, Gminne obchody Dnia Dziecka,
XVI Piknik Klubów Seniora w Ługach pod
hasłem „I znów zakwitły jabłonie”, Noc

Świętojańska w Słowinie, V Plener malarski w Dobiegniewie pn. „Piękno Ziemi
Dobiegniewskiej”, Dobiegniewski jarmark
bożonarodzeniowy/
- uroczystości gminne /Święto Narodowe
Trzeciego Maja, Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej pod hasłem "Nigdy więcej wojny", Obchody 101. rocznicy
odzyskania Niepodległości/
Razem z Radą Miejską realizuję istotne dla całej lokalnej wspólnoty zadania.
Dziękuję wszystkim, którzy wspierają
mnie pomocą, wiedzą i życiową mądrością
i proszę o jeszcze. Zapraszam do współpracy wszystkich, którym na sercu leży dobro
i rozwój Gminy Dobiegniew.
W pełnieniu odpowiedzialnej funkcji
Burmistrza kieruję się celem nadrzędnym
– dobrem mieszkańców. Znając potrzeby
i niedostatki dokładam wszelkich starań,
aby żyło nam się lepiej, aby zrealizować
plany i oczekiwane przez dobiegniewską
społeczność zadania. Staram się, aby moją
pracę cechowała rozwaga, kompromis i zrozumienie. Oczekujecie ode mnie Państwo
sprawnego i mądrego kierowania gminą,
realizacji celów i zamierzeń, inspirowania
działań samorządu – wierzę, że spełniam
oczekiwania. Deklaruję swoją gotowość do
współpracy i otwartość na każdą inicjatywę,
która da nowe szanse dla naszej społeczności. Zapraszam wszystkich do dalszej pracy
i podejmowania nowych wyzwań w kolejnych latach naszego samorządu.
Na zakończenie chcę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. W imieniu własnym i całego dobiegniewskiego samorządu życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy
Dobiegniew szczęśliwych i radosnych
świątecznych chwil spędzonych w gronie
rodzinnym, spokoju i wzajemnego szacunku oraz wielu sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku.
Burmistrz Dobiegniewa
Sylwia Łaźniewska

Wiele jeszcze przed nami, już teraz przygotowujemy spory program inwestycyjny. W 2019 roku gmina przygotowywała
kolejne zadania do realizacji, wynikające
z podpisanych umów bądź dokumentów
aplikacyjnych:
- przebudowa drogi we wsi Słowin
i ulic: Parkowa i Teatralna w Dobiegniewie
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
(2020 rok)
- modernizacja kotłowni miejskich z rozbudową sieci ciepłowniczej,
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Gmina Dobiegniew - naturalny azyl wokół Drawy
VII Polski Kongres Przedsiębiorczości
odbywał się w dniach 24 - 25 października
w Olsztynie, jest
jednym z największych
wydarzeń
biznesowo-gospoDobiegniew
darczych w Polsce.
Kongres to blisko
30 paneli dyskusyjnych, 2 dni rozmów
poświęconych najbardziej aktualnym
tematom
polskiej
oraz europejskiej gospodarki. Burmistrz
Dobiegniewa Sylwia
Łaźniewska otrzymała specjalne zaproszenie do uczestnictwa
w panelu: Zielone
technologie a środowisko - Czy polski samorząd jest green?
Gmina Dobiegniew
została wyróżniona nagrodą „Ekostrateg 2019” za realizację projektów inwestycyjnych z poszanowaniem
walorów środowiskowych. Od ponad 6 lat
gmina stara się efektywnie wykorzystać potencjał przyrodniczy jakim dysponuje. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk w tym
leśników, ekologów oraz władz samorządowych w latach 2013-2015 wybudowano
nowoczesną infrastrukturę wypoczynkową,
dostosowaną do wzrastających wymagań
odwiedzających coraz liczniej turystów.
W trakcie realizacji szczególną uwagę połoZ przyjemnością

informujemy,

żono na ukierunkowanie ruchu turystycznego ze względu na uwarunkowania środowiskowe. Dziś
gmina może poszczycić się
atrakcyjnymi kompleksami
kempingowymi
położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie dobiegniewskich
jezior, zrewitalizowanymi
szlakami turystycznymi,
wieżami
widokowymi
i urokliwymi plażami.
Dla turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem organizowane są spływy kajakowe
na jednym z najpiękniejszych szlaków wodnych
w Polsce, na rzece Drawie.
Obecnie realizowany jest kolejny projekt
mający na celu ochronę siedlisk rzecznych
i łęgowych w obszarze Drawy pn. „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku
Narodowego oraz przyległych obszarów
Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II”. Projekt o wartości 10,6 mln
zł finansowany jest ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020. W ramach zadania powstaną nowe pomosty, miejsca biwakowania i wodowania kajaków, ścieżki i elementy edukacji przyrodniczej oraz cały pakiet
multimedialny tj. przewodniki elektronicz-
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ne, infokioski z ofertą turystyczną, oznakowanie atrakcji przyrodniczych kodami dla
telefonów komórkowych.
Kolejnym krokiem do zwiększenia troski
o środowisko ma być modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Planowane są także inwestycje
w energetykę odnawialną, ograniczenie
niskiej emisji i zmianę źródeł ciepła na proekologiczne.
A. Kuczyński

Ekostrateg to ogólnopolska nagroda gospodarcza,
skierowana do firm oraz instytucji publicznych zajmujących się ochroną środowiska. Konkurs ma na celu
nagrodzenie tych firm oraz instytucji, które cechuje dbanie o środowisko naturalne również podczas szukania
innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki i samorządu.
Prowadzi go Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz
z redakcją „Biznes Plus” w Gazecie Wyborczej. Na łamach papierowych i w internetowym wydaniu prezentowane są podmioty, które cechuje solidność i dbałość
w rozwijaniu ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Dostrzegamy tylko tych, którzy są wartymi zaufania
partnerami biznesowymi. Nagrody są wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia. Laureaci otrzymują
to prestiżowe wyróżnienie w czasie trwania Polskiego
Kongresu Przedsiębiorczości.
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Klub Senior+ w Ługach
11 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Ługach,
powstałego w ramach Rządowego Programu Senior+. Uroczystość rozpoczęła się od
przecięcia wstęgi, którą dokonali w składzie: Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, Wojewoda Lubuski Władysław
Dajczak, Starosta Strzelecko-Drezdenecki
Bogusław Kierus, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie Marek Kowalczyk oraz Sołtys Ługów Anna Wojtaszek.
Po oficjalnym przecięciu wstęgi ks. Maciej
Bagdziński Proboszcz Parafii z Radęcina

wraz z ks. Arturem Grabanem Proboszczem
Parafii Prawosławnej w Ługach, dokonali
poświęcenia sali. W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście: Wiceminister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Marek
Surmacz, radni Rady Miejskiej oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych. Klub Senior+ powstał
w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej
w Ługach. Pomieszczenia w których mieści się klub zostały wyremontowane i odnowione. Ponadto wydzielono i wyposażono
jedno z pomieszczeń w sprzęt do ćwiczeń

umożliwiający prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Oferta tego miejsca
stwarza warunki seniorom do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym. Gmina
Dobiegniew na tę inwestycję uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Senior+ w kwocie ponad 104 tys.
E. Ratajczak

Otwarcie sieci gazowej w Dobiegniewie
Po niespełna 3 latach od podpisania listu
intencyjnego pomiędzy Gminą Dobiegniew,
a Polską Spółką Gazownictwa, na terenie
Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej powstała mobilna stacja gazyfikacji oraz sieć
gazowa. Inwestycja powstała w ramach
przyspieszonego programu gazyfikacji Polski na lata 2018-2023. To pierwszy tego
typu obiekt w województwie lubuskim.
W pierwszej kolejności zasili ona obiekty użyteczności publicznej, w tym szkołę,
a w przyszłości umożliwi również przyłączenie miejskich kotłowni, firm w Strefie
Ekonomicznej oraz odbiorców indywidualnych.
Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska w krótkim wystąpieniu podziękowała za

inwestycję i za ogromną szansę na rozwój
gminy. W uruchomieniu strefy dystrybucji
skroplonego gazu ziemnego w Dobiegniewie uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z europoseł Elżbietą
Rafalską, Prezes Zarządu Polskiej Spółki
Gazownictwa Marian Żołyniak oraz Prezes
Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa Piotr Woźniak.
Stacja składa się ze zbiornika o pojemności 37 m³, dwóch parownic oraz układu
redukcyjno - pomiarowego. Dodatkowo
Polska Spółka Gazownictwa wybudowała
w pierwszym etapie inwestycji w Dobiegniewie około 1,8 kilometra sieci. Docelowo w mieście powstanie 8,5 kilometra
sieci gazowej. Trasa gazociągu w I etapie

obejmuje ulice przebiegające od stacji gazyfikacji LNG do torów linii kolejowej.
Kolejny etap inwestycji obejmuje przecisk
przez tory kolejowe i kontynuację na terenie całego miasta.
W województwie lubuskim w ramach
Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć
Gazową Polski zgazyfikowanych zostanie
w sumie 6 gmin, wszystkie poprzez tzw.
gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji
regazyfikacji LNG. Ogółem w ramach Programu, do końca 2022 roku, PSG zgazyfikuje 300 nowych gmin na terenie całego
kraju oraz wybuduje 77 stacji LNG. Dzięki
temu stopień gazyfikacji wzrośnie z obecnych ok. 60 do ponad 72%.
I. Rosińska
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80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz rozpoczęcie roku szkolnego
W poniedziałek 2
września br. odbyły się uroczystości
gminne z okazji 80
rocznicy
wybuchu
II wojny światowej
połączone z inauguracją roku szkolnego
2019/2020. Obchody
tego
wyjątkowego
wydarzenia
rozpoczęły się o godz. 9°°
uroczystą Mszą Św. w
Kościele Parafialnym
p.w. Chrystusa Króla
celebrowaną
przez
Proboszcza
Parafii
Piotra Spychałę. Następnie wszyscy zaproszeni goście, grono
pedagogiczne, rodzice, uczniowie Gminnego Zespołu Szkół i mieszkańcy Gminy Dobiegniew udali się na plac pchor. Tadeusza
Starca na dalszą część uroczystości, której
początek dał hymn polski z wciągnięciem
polskiej flagi na maszt. Zebrani wysłuchali
wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
recytowanego przez uczennicę Gminnego
Zespołu Szkół Maję Maćków. Emerytowany Kapitan Polskiej Żeglugi Wielkiej Stanisław Alojzy Chrostowski wygłosił wiersz
swojego autorstwa. Wszystkich zebranych
uroczyście powitała Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, również jako Wiceprezes Stowarzyszenia Woldenberczyków
odczytała list w imieniu Prezesa Wiesława
Dembka. Następnie głos zabrał Dyrektor
Biura Wojewody Lubuskiego Waldemar

Gredka oraz Starosta Strzelecko - Drezdenecki
Bogusław
Kierus. W uroczystości brali również
udział: przedstawiciel Instytutu Pamięci
Narodowej Jarosław
Palicki, Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Dziedzic
Grażyna
Leszkiewicz,
radni
Rady Miejskiej oraz
dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
Program obchodów
swoją
obecnością
uświetniła Kompania
Honorowa 35 Dywi-

zjonu Rakietowego
Obrony
Powietrznej ze Skwierzyny.
W czasie uroczystości ppor. Barbara
Bystrzycka odczytała
Apel Pamięci Poległych.
Następnie
zgromadzone delegacje złożyły wieńce
pod pomnikiem Czynu Żołnierskiego oraz
pomnikiem Woldenberczyka. Burmistrz
Dobiegniewa w asyście harcerzy złożyła również wiązanki
kwiatów przy tablicy
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pamiątkowej na terenie byłego obozu Oflag
II C Woldenberg oraz na cmentarzu obozowym. Kolejnym punktem programu obchodów wybuchu II wojny światowej był
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
chóru Cantus Decus ze Strzeleckiego Domu
Kultury oraz recytacja wierszy obozowych
przez Laureatów XVII Konkursu Recytatorskiego Poezji Oflag IIC Wondelberg
Maję Maćków i Aleksandrę Kamińską. Po
części artystycznej rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020, gdzie głos
zabrała Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół
w Dobiegniewie Jolanta Pawlak. Wszystkim uczniom życzyła jak najlepszych ocen
oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych
w szkole. Na „osłodę” pierwszego dnia
w szkole Burmistrz Dobiegniewa i Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli upo-

minki wszystkim pierwszoklasistom Gminnego Zespołu Szkół. Po apelu uczniowie
wraz z wychowawcami udali się do swoich
klas. W trakcie uroczystości podziwialiśmy
pokaz woltyżerki w wykonaniu Stowarzyszenia Lubuskiego Oddziału Kawalerii
w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, zwiedzaliśmy wystawę czasową pn.
„Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy
w niewoli niemieckiej” oraz wystawy
sprzętu wojskowego i broni historycznej.
Młodzież czynnie brała udział w grze terenowej „Szare Szeregi, czy wiesz o czym
mówisz”. Na zakończenie uroczystości
wszystkich zebranych pokrzepiła żołnierska grochówka.
I. Rosińska

Współpraca partnerska Dobiegniew - AmtGolzow 2019
Rok 2019 był w projektach
współpracy polsko-niemieckiej
okresem wzmożonej pracy. Gmina Dobiegniew wspólnie z wieloletnim partnerem z Niemiec
- urzędem z Golzow od czerwca
tego roku zrealizowała 4 projekty współpracy współfinansowane
z Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia - Polska
2014-2020, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Założeniem tych projektów
jest nawiązywanie współpracy
polsko-niemieckiej na różnych
płaszczyznach życia społecznego
oraz kulturalnego. Przekłada się
to na budowanie trwałych, pozytywnych relacji we wzajemnych
stosunkach zarówno na szczeblu
obydwu samorządów jak i społeczeństwa lokalnego.
W czerwcu br. w ramach partnerstwa przeprowadzono pierwszy
z zaplanowanych na rok 2019 projektów a był nim: „Spławik 2019
- polsko-niemieckie spotkanie
wędkarzy”. Przedsięwzięcie polegało na zrealizowaniu wspólnych
zawodów wędkarskich, które odbyły się w sobotę 8 czerwca 2019
roku w Dobiegniewie. Głównym
organizatorem spotkania była
Gmina Dobiegniew z Amt Golzow, przy zaangażowaniu i wsparciu Koła wędkarskiego Sandacz
z Dobiegniewa, za które serdecznie dziękujemy. Bazując na wiedzy i doświadczeniu pasjonatów
wędkarstwa ściśle związanych
z kołem PZW Sandacz od kilku
lat z powodzeniem udaje nam
się realizować podobne przedsięwzięcia. Realizowana inicjatywa
stwarza okazję do lepszego poznania się środowisk wędkarzy
zaprzyjaźnionych gmin ale również promowania turystyki wędkarskiej na bazie walorów przyrodniczych gminy Dobiegniew.
Kolejny działaniem projektowym była realizacja cyklicznego
projektu jakim jest „Dobiegniew
CUP 2019”, który miał miejsce
w lipcu br. Projekt skierowany do
grupy dzieci i młodzieży z terenu
obu gmin partnerskich biorących
udział w turnieju sportowym
MMTP Dobiegniew CUP, będący od ponad 25 lat wydarzeniem
sportowym o szerokim ponadnarodowym zasięgu. Tegoroczny
projekt obejmował działaniami
60-osobową grupę uczestników.
Założeniem głównym przedsięwzięcia jest promowanie idei
zdrowej rywalizacji sportowej
oraz edukacja kulturalna dzieci
i młodzieży realizowana przez
kontakt i zajęcia integracyjne
z rówieśnikami z innych państw.
11 października br. w świetlicy
wiejskiej w miejscowości Ługi,

miało miejsce kolejne spotkanie
mieszkańców partnerskich gmin.
Ponad 75 osób w dostojnym wieku zebrało się w świetlicy wiejskiej w Ługach aby uczestniczyć
w „Polsko-niemieckim spotkaniu seniorów - barwy jesieni”
i wspólnie cieszyć się wspaniałą
atmosferą tego spotkania i dzielić
się dobrym humorem. W grupie
seniorów gościliśmy ponad 50
mieszkańców naszej gminy oraz
25 osób z Niemiec. Po oficjalnym
powitaniu uczestników spotkania
przez Burmistrz Dobiegniewa
Sylwię Łaźniewską, nastąpił czas
prezentacji poszczególnych grup
seniorów. Atrakcją dla wszystkich
zebranych był pokaz gimnastyczny seniorów z Dobiegniewa przygotowany przez Panią Barbarę
Grzebyk oraz pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu młodzieżowej pary tanecznej ze szkoły
tańca „Fan Dance” Anny i Grzegorza Depty z Gorzowa Wlkp.
Działania projektowe to jedna,
istotna rzecz ale kolejną, nieocenioną jest wsparcie i zaangażowania jakie otrzymujemy przy
realizacji tych działań od lokalnej
społeczności. W przypadku projektu seniorów niezastąpione stało się koło Gospodyń Wiejskich
z Ługów, które dba o obsługę gastronomiczną spotkań seniorów.
Od wielu lat Gmina Dobiegniew
angażuje się w rozwój turystyki
naszego regionu. Kontynuację
tych działań stanowi kolejny projekt realizowany w ramach współpracy partnerskiej pn.: „Konferencja - Turystyka wodna na
obszarze Pojezierza Dobiegniewskiego”. Konferencja odbyła się
22 listopada w Mierzęcinie, celem
jej było przedstawienie tematyki
rozwoju transgranicznej turystyki
w Euroregionie Pro Europa Viadrina ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kwalifikowanej turystyki wodnej na obszarze
pojezierza, nawiązanie kontaktów
oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi
uczestnikami z branży turystyki
wodnej. Podczas spotkania swoim
doświadczeniem i wiedzą podzielili się eksperci zarówno z polski
jak i z Niemiec.
E. Ratajczak
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Jubileusze małżeństwa w gminie Dobiegniew
Każdy Jubileusz Pożycia Małżeńskiego, to
niezwykle miła i wzruszająca uroczystość,
w której Dostojnym Jubilatom towarzyszą
najbliżsi członkowie rodziny niejednokrotnie reprezentujące trzy pokolenia - dzieci,
wnuki i prawnuki.
Wszyscy traktują to doniosłe wydarzenie
jak święto, będące triumfem, przez całe lata
pielęgnowanej miłości, przyjaźni i bezgranicznego oddania ukochanej osobie, przy
boku której, nie zważając na przeciwności
losu, wytrwało się pięćdziesiąt, sześćdziesiąt,a nawet i siedemdziesiąt lat swojego
życia.
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Tak szczególne jubileusze w Gminie Dobiegniew w drugiej połowie br. obchodziły
pary, które świętowały 50-lecie pożycia
małżeńskiego czyli tzw. Złote Gody. Byli
to Państwo:
1. Wiesława i Ryszard Gawart
2. Janina i Marian Jurewicz
3. Halina i Józef Kozłowscy
4. Józefa i Józef Lisek
5. Wanda i Julian Miłosz
6. Maria i Henryk Szydełko
7. Elżbieta i Jan Trznadlewscy
8. Halina i Józef Wieczór
9. Leokadia i Andrzej Zawadowscy

Jubileusz 60-lecie pożycia małżeńskiego
– Diamentowe Gody obchodzili Państwo:
1. Barbara i Stanisław Czupryniak
2. Wanda i Wacław Kurzawińscy
3. Stefania i Stanisław Chrostowscy
4. Łucja i Kazimierz Ignasiak
5. Anna i Henryk Grzybek
6. Kazimiera i Stanisław Strączewscy
7. Julia i Stefan Szlachta
Jednakże najdłuższym stażem małżeńskim mogli pochwalić się Państwo Karolina i Stanisław Rasławscy, którzy to

świętowali jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego, tzw. Kamienne Gody.
W każdej uroczystości pożycia małżeńskiego uczestniczyła Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska wraz z Z-cą
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Dobiegniewie Izabelą Pacana.
Jubilaci, którzy obchodzili Złote Gody
Pożycia Małżeńskiego zostali odznaczeni

„Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej ponadto wszystkie pary otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty i upominki od Burmistrza Dobiegniewa.
Wszystkim Parom Małżeńskim jeszcze
raz składamy gratulacje z okazji tak długiego stażu małżeńskiego i życzymy kolejnych wspólnych lat w zdrowiu i spokoju,

pełnych optymizmu i radości, w otoczeniu
kochającej rodziny, dzieci, wnuków i prawnuków, gdyż każda z Par, która świętowała te wspaniałe jubileusze jest doskonałym
świadectwem wierności i miłości rodzinnej,
a także pięknym przykładem dla młodych
pokoleń.
I. Pacana

Miejsca rekreacji
W 2019 roku powstały kolejne, w pełni
wyposażone miejsca rekreacji na mapie
naszego miasta, które już dziś cieszą oko.
Możliwe było to dzięki pozyskanym za po-

średnictwem Lokalnej Grupy Działania
Brama Lubuska ze
Świebodzina środkom

finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w łącznej
kwocie dofinansowania ponad 245 tys. zł.
Utworzono atrakcyjne
miejsca wypoczynku
w tym dwa niezwykle
barwne place zabaw
dla naszych najmłodszych mieszkańców
– ul. Parkowa i Mic-

kiewicza oraz jedno miejsce rekreacji przy
ul Poznańskiej, zagospodarowujące przestrzeń przy budynku Gminnego Zespołu
Szkół, wyposażone w elementy siłowni zewnętrznej oraz elementy rekreacyjne takie
jak stół do tenisa, piłkarzyki, ławki itp. Teraz, kiedy inwestycje są ukończone, to od
Nas mieszkańców w dużej mierze zależy
jak te miejsca będą wyglądać i jak będziemy o nie dbać.
E. Ratajczak
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Gorące lato to dobrze czy źle?
„Suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna i suche lato.”
Tak się zdarzyło że już drugi rok z rzędu
w naszej gminie wystąpiło niekorzystne dla
rolnictwa zjawisko pogodowe - susza. Od
1 kwietnia 2019r. wg monitoringu IUNG
w Puławach notowane były stale niedobory wody w glebie występujące przez małą
ilość opadów i niewielkie zasoby wody
zimowej będące skutkiem zeszłorocznej
suszy i braku opadów w miesiącach zimowych. Notowania warunków pogodowych w gminie Dobiegniew są miarodajne
i obiektywne dzięki wybudowanej z inicjatywy naszych rolników oraz Lubuskiej
Izby Rolniczej stacji rejestracji warunków
pogodowych w Słonowie. Dane ze stacji
odczytywane są cyklicznie w sposób automatyczny i przesyłane do Instytutu Uprawy

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
gdzie na ich bazie tworzone są mapy pogodowe dla rolnictwa.
W tym roku z powodu suszy w gminie
Dobiegniew ucierpiały uprawy w 151 gospodarstwach rolnych na powierzchni 6325
hektarach użytków rolnych w tym na powierzchni 3050 hektarów szkody te przekroczyły poziom 70%.
W celu złagodzenia skutków wystąpienia
start w uprawach rolniczych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych
Rząd ogłosił program dopłat rolnikom do
upraw uszkodzonych suszą. Pomoc ta miała postać dopłat finansowych do powierzchni uszkodzonych upraw, i tak przy stratach
procentowych w przedziale 30% - 70%

wysokość dopłat do upraw ubezpieczonych wyniosła 500 zł do hektara natomiast
przy stratach powyżej 70 % wysokość dopłaty wyniosła 1000 zł do hektara. Pomoc
Państwa miała pomóc rolnikom w zakupie
materiału siewnego, nawozów i środków
ochrony roślin w taki sposób by jesienne
prace agrotechniczne mogły przebiegać bez
opóźnień.
Rząd zlecił zadanie szacowania skutków
suszy urzędom Gmin, które miały zadanie
lustracji upraw i sporządzenia protokołów.
Wypłatami dopłat zajęły się regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do których rolnicy byli
zobowiązania złożyć odpowiedni wniosek.
K. Kisiel

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobiegniewie
Delegacja francuska straży pożarnej
W dniu 30 października Dobiegniew odwiedziła goszcząca w województwie lubuskim delegacja francuskich strażaków
z departamentu Le Lot.
Województwo lubuskie od lat współpracuje z francuskim departamentem Le Lot.
Goście z Francji, którym towarzyszyła
delegacja lubuskich strażaków-ochotników
z Edwardem Fedko, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego OSP zwiedzili budynek Centrum Ratownictwa Medyczno-Pożarowego,
w którym swoją siedzibę ma dobiegniewska jednostka OSP.
Przekazanie czujek tlenku węgla
dla mieszkańców Dobiegniewa
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobiegniewie przekazała dla mieszkańców Dobiegniewa kilkanaście czujek tlenku węgla.
Jednostka od kilku lat wskazuje na zagrożenia jakie czyhają na ludzi w domach
czy mieszkaniach, wskazując jednocześnie,
że jednym z najczęściej spotykanych przyczyn tragicznych zdarzeń jest pojawiający
się tlenek węgla potocznie zwany „cichym
zabójcą”.
Oprócz terminowych przeglądów urządzeń grzewczych, kominów i wentylacji
powinniśmy rozważyć wyposażenie domu
lub mieszkania w czujki tlenku węgla.
Nowy samochód dla jednostki
OSP Dobiegniew
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Iveco EuroCargo ML150E32W 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobiegniewie został zakupiony
w ramach projektu realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pt.
„Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi
zagrożeniami poprzez doposażenie OSP
w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze
i specjalistyczny sprzęt ratowniczy - etap
II”. Całkowity kosz samochodu to blisko
750 tys. zł, w tym 600 tys. zł dofinansowa-

10

nie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020.
Przedmiotem projektu była inwestycja
służąca stworzeniu i wsparciu systemu
przeciwdziałania katastrofom naturalnym
na terenie woj. lubuskiego (w tym w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom
związanym z powodziami). Celem
głównym projektu
jest wsparcie jednostek OSP w woj.
lubuskim w zakresie
ratownictwa
przeciwpowodziowego oraz innych
zagrożeń
nadzwyczajnych poprzez doposażenie
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutków katastrof.
OSP Dobiegniew
jest jednostką Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka charakteryzuje się wysoką gotowością bojową, na
którą składa się dobre wyszkolenie strażaków oraz odpowiednie zaplecze garażowe.
Zakupiony samochód pomoże strażakom
ochotnikom skutecznie działać w zakresie
ratownictwa powodziowego, technicznego,
medycznego i pożarowego.
H. Kowalski

Gminny Zespół Szkół
Wieści z Gdańskiej
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada obchodziliśmy kolejną
rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej
okazji odbył się konkurs pieśni i wiedzy
patriotycznej. Celem naszych konkursów
była nauka polskich pieśni patriotycznych
oraz rozwijanie wiedzy o naszej Ojczyźnie. Na początku obejrzeliśmy prezentację
o polskiej drodze do niepodległości. Później odbył się klasowy konkurs piosenki
patriotycznej. Jury oceniało znajomość
tekstu, intonację, zaangażowanie i wyraz
artystyczny. Podczas zmagań klasy zdobyły
punkty liczone do ligi klas oraz przyznano
poszczególne miejsca w konkursie.
Po wspólnym zaśpiewaniu roty, odbył się
konkurs wiedzy patriotycznej. Każda klasa
do udziału wytypowała dwuosobowe zespoły, które startowały w dwóch grupach
wiekowych: klasy IV-V i klasy VI. Ku zaskoczeniu widowni, uczniowie wykazali się
wysokim poziomem wiedzy na temat: hymnu państwowego, flagi narodowej, ważnych
wydarzeń z historii Polski, tańców narodowych, wielkich Polaków, legend polskich
oraz pieśni patriotycznych.

Andrzejki
28 listopada br. w świetlicy budynku szkoły przy ulicy Gdańskiej uczniowie z klas IV
-VI uczestniczyli w zabawie andrzejkowej.
W trakcie zabawy można było odczytać
z lanego przez klucz wosku swój świąteczny
prezent, wybrać szczęśliwą kartę dotyczącą
przyszłego wybranka lub wybranki. Dziewczęta i chłopcy obierali jabłka, a obierkę
rzucali za plecy. Litera w jaką się ułożyła,
miała wskazywać inicjały przyszłego narzeczonego lub narzeczonej. Spośród wielu
wróżb najbardziej efektowne było puszczanie na wodę palących się świeczek z inicjałami. Było też przebijanie serc z imionami.
Dużo emocji wywołało ustawianie butów
w kolejce do drzwi. Każdy chciał pierwszy
wyjść za mąż lub ożenić się! Wszyscy chętnie tańczyli w rytmie przebojów internetowych disco polo. W zorganizowanym przez
samorząd uczniowski poczęstunku, można
było „uzupełnić” utracone płyny i kalorie.
Wieczór andrzejkowy ma swój inny, wyjątkowy charakter. Mniej w nim śmiechu,
a więcej magii i skupienia. Wszystkie wróżby traktowane są z przymrużeniem oka.
Koło Przyjaciół Książki
Przy bibliotece szkolnej swoją działalność
wznowiło Koło Przyjaciół Książki. Celem

jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, propagowanie czytelnictwa
oraz włączenie ich w reklamę biblioteki na
terenie szkoły. Na spotkaniach omawiane
są najważniejsze zadania na każdy miesiąc.
Uczniowie w ramach swoich obowiązków dyżurują na przerwach przy
wypożyczaniu książek, wypisują karty książki, pomagają utrzymać porządek, udzielają się na różnego rodzaju
imprezach bibliotecznych.
Gorzów Wlkp.
też jest ciekawym miejscem!
Dnia 20 września 2019 r. grupa uczniów z klas II - IV brała
udział w wycieczce do Gorzowa
Wielkopolskiego.
Uczestnicy
wyjazdu to dzieci, które wyróżniły się w ubiegłorocznej zbiórce kasztanów i żołędzi - akcji,
w której uczestniczymy od ponad
dwudziestu lat. Celem naszego
wyjazdu było zwiedzanie jednej
z ośmiu w kraju Stacji Meteorologiczno - Hydrologicznej przy
ul. Sybiraków 10 w Gorzowie
Wlkp. Kierownik punktu - pasjonat swej pracy, barwnie opowiadał
o pogodzie i jej składnikach, prezentując przyrządy pomiarowe w ogródku meteorologicznym. Dzieci dowiedziały się, że stacja ma nawet punkt
pomiaru temperatury w Dobiegniewie
oraz poziomu wody w Mierzęcinie.
W obiekcie pokazano nam komputerowe
dane zbierane i opracowywane na potrzeby
prognoz pogody i badań naukowych.
Drugim celem naszego wyjazdu było
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta na ul.
Warszawskiej. Znajduje się ono w przedwojennej, doskonale odrestaurowanej
Willi Gustawa Adolfa Schroedera. Pani
przewodnik oprowadzając nas po wszystkich pięknych pomieszczeniach, ciekawie

opowiadała o życiu dzieci tej rodziny,
ich zabawkach, strojach i upodobaniach.
Uczniowie mogli zobaczyć m.in. piękne, zabytkowe meble, srebrną zastawę
kuchenną, obrazy, rzeźby, monety i inne
oryginalne przedmioty znajdujące się
w domach bogatych ludzi. Ciekawostką
jest również to, iż w pobliskim parku,
wokół domu, oprócz starych rzeźb, drzew
i krzewów jest potwierdzone przez wielu
radiestetów miejsce o szczególnie dobrym
wpływie na organizm ludzki.
Dzieci wróciły zadowolone z wyjazdu,
choć nie zdążyliśmy zobaczyć kapsuły
czasu. To była naprawdę dobra edukacyjno
- rekreacyjna wyprawa.
VIII Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia

4 października obchodziliśmy w naszej
szkole Świtowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Jest to międzynarodowa akcja, która ma na
celu uświadomienie wszystkim, iż znajomość tabliczki mnożenia jest bardzo przydatna w życiu codziennym. Nasi uczniowie
wzięli udział w tym wydarzeniu po raz
piąty. Aby zareklamować akcje, uczennice
z kółka bibliotecznego kilka dni wcześniej
przygotowały gazetkę z ważnymi informacjami, zaś na schodach zostały przyklejone karteczki
z tabliczką mnożenia, aby
dzieci ćwiczyły pamięć i liczenie.
W każdej klasie został przeprowadzony egzamin pisemny, który trwał 5 minut. Tytuł
„Eksperta Tabliczki Mnożenia” zdobyło 104 uczniów.
Gratulujemy
wszystkim,
którzy pomagali w przygotowaniach do tego święta i gratulujemy zdobywcom tytułu!
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Mistrzostwa Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego
Szkół Podstawowych w Szachach
5 grudnia 2019r. odbyły się w Sulechowie
drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w szachach szybkich. Na rozegranie partii każdy zawodnik miał 15 minut.
Naszą szkołę reprezentowali następujący
uczniowie:
1. Marcelina Górska
2. Marcin Górski
3. Norbert Łojko
4. Michał Zając
Po niezmiernie trudnych rozgrywkach
drużyna zajęła XI miejsce na 21 startujących. Rywalizowaliśmy z drużynami
z Zielonej Góry, Markowa, Międzyrzecza,
Sulęcina, Wężysk i Sławy. Dobieranie drużyn odbywało się komputerowo. Wszystkie
swoje partie wygrała Marcelina Górska.
Uczestnikom gratulujemy.

Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych
Biegach Przełajowych
4 października 2019r. na terenach przyległych do Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich odbyły się Mistrzostwa Powiatu
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w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie startowali w czterech grupach
wiekowych i zajęli następujące miejsca:
klasy IV-VI dziewczęta II miejsce
klasy IV-VI chłopcy V miejsce
Powiatowe Eliminacjach Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku
6 listopada drużyna chłopców w składzie:
Bełezina Elias, Czarnuszko Aleksy, Galina
Antoni, Jeziorski Kacper, Kopacewicz Patryk, Mączka Igor, Pomostowski Kamil,
Staszak Michał, Szymoniak Oskar uczestniczyła w Powiatowych Eliminacjach
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku, które jak co roku odbyły się na Orliku
w Strzelcach Kraj. Chłopcy w finale kategorii U-12 spotkali się z SP2 Drezdenko.
W regulaminowym czasie padł remis 1:1.
Niestety, w serii rzutów karnych przegrali
9:8 i ostatecznie zajęli II
miejsce. Dwa dni później
w tym samym turnieju
w kategorii U-10 startowali ich młodsi koledzy,
którzy pokonali wszystkie
zespoły z powiatu strzelecko-drezdeneckiego
i zajęli I miejsce. W nagrodę w przyszłym roku
będą reprezentować nasz
powiat w finale wojewódzkim. Drużyna grała
w składzie: Bełezina Samuel, Kozerski Szymon,
Krygier Nataniel, Pasieka
Artur, Rogalski Wiktor, Rozmarynowski
Kacper, Wiśniewski Oleg, Włodarczyk Karol i Zając Michał.
Mistrzostwa Powiatu
w Unihokeju Chłopców.
13 listopada w sali gimnastycznej SP1
w Strzelcach Kraj. Odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Unihokeju Chłopców. W kategorii klas IV-VI nasza drużyna w składzie:
Przydalski Kornel, Kosowski Kamil, Kopacewicz Patryk, Pajdowski Kacper, Kudła
Jakub, Pietrzak Oliwier, Staszak Michał
przegrała w finale z gospodarzami turnieju
i ostatecznie zajęła II miejsce. Nasi starsi
uczniowie z klas VII i VIII okazali się najlepsi i zajmując I miejsce w tym turnieju,
awansowali do półfinału wojewódzkiego,
który odbył się 29 listopada w Brójcach.
Rywalizując w gronie 6 zespołów, sprawili
tam miłą niespodziankę, zajmując ostatecznie II miejsce i wraz z gospodarzami turnieju z Brójc, wywalczyli awans do finału
wojewódzkiego, który odbędzie się 9 grudnia w Babimoście. Naszą szkołę
w obydwu turniejach reprezentowali:
Ryżyk
Maciej, Kołodziejczyk Oliwier, Osikiewicz Oliwier,
Wiśniewski Alan,
Kamiński Michał,
Zając Stanisław,
Jeziorski Cezary
i Grocholski Patryk.

Co słychać na Poznańskiej?
Osiągnięcia uczniów
Nasze półroczne sprawozdanie rozpoczynamy z dumą od zrelacjonowania Państwu
osiągnięć naszych uczniów. W województwie lubuskim odbyła się już pierwsza tura
(etap szkolny) konkursów przedmiotowych
dla szkół podstawowych. Zazwyczaj, aby
przejść do konkursu rejonowego, trzeba
zdobyć 85 % punktów. W tym roku naszą
szkołę będą reprezentować na etapie rejonowym: z geografii - Bartosz Komar (8c),
z chemii - Amelia Budzianowska (8a),
z języka angielskiego - Mateusz Szachowicz (7b), z historii - Paweł Paluta (8c)
i Mateusz Szachowicz (7b). W zeszłym
roku szkolnym kilkoro uczniów przeszło
do etapu wojewódzkiego i zdobyło tytuły
laureatów lub finalistów: Mateusz Pindel
- tytuł laureata konkursu przedmiotowego
z fizyki dla szkół podstawowych, Agnieszka
Tułacz - tytuł laureatki konkursu przedmiotowego dla gimnazjum z fizyki oraz języka
angielskiego, Anna Wicher - tytuł finalistki
konkursu przedmiotowego dla gimnazjum
z matematyki. Ponadto Ania została, po
raz drugi zresztą, finalistką konkursu organizowanego pod patronatem lubuskiego
kuratora oświaty Czytanie Warte Zachodu. Gratulujemy zeszłorocznym finalistom
i laureatom, a za naszych przedstawicieli
w rejonowych konkursach trzymamy kciuki. Powodzenia!

27 listopada uczniowie z klasy VIIb Hania Pierzakowska i Mateusz Szachowicz
zajęli I miejsce w Powiatowej Olimpiadzie
pod hasłem: Uzależnieniom powiedz NIE.
Wykazali się duża wiedzą merytoryczną
i doskonałą grą aktorską, a rywalizacja była
duża, gdyż udział w olimpiadzie wzięło 10
szkół. Również liceum może się pochwalić
osiągnięciami jeśli chodzi o problematykę
prozdrowotną i profilaktyczną. Powiatowa
Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu dla uczniów
szkół ponadpodstawowych odbyła się
w Trzebiczu pod hasłem: „HIV/AIDS
a uzależnienia” z okazji Światowego Dnia
Walki z AIDS przypadającego na 1 grudnia.
Nasza ekipa (Maja Maćków, Zbyszek Trojanowski i Janek Zasik) przygotowywana
przez panie Alicję Karpińską i Ewę Ciesielską znów poradziła sobie doskonale z zadaniami w tym zakresie i zdobyła I miejsce.
Na tym jednak nie koniec! 5 grudnia
w Filharmonii Zielonogórskiej po raz
pierwszy przyznano stypendia Lubuskie
Talenty, których celem jest wyróżnienie
zdolnych uczniów z całego województwa
lubuskiego. Projekt Lubuskie Talenty to

program stypendialny,
realizowany w ramach
RPO - Lubuskie 2020 na
rok szkolny 2019/2020
przez Urząd Marszałkowski.
Uczniowie
zrealizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. W czasie
pobierania stypendium
będą podlegać opiece
dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela,
pedagoga lub doradcę
zawodowego zatrudnionego w szkole, do
której uczęszczają. Lubuszanom przyznano
stypendia na łączną sumę 6.000 zł (uczeń
szkoły podstawowej) oraz 8.000 zł (uczeń
liceum ogólnokształcącego) w okresie roku
szkolnego, czyli 10 miesięcy. Łatwo więc
obliczyć, że miesięcznie będą to kwoty rzędu 600 i 800 zł. Gminny Zespół Szkół może
pochwalić się dwoma stypendystami - Mateuszem Pindlem z liceum (opiekun stażu
- p. Jan Pawelski) i Mateuszem Szachowiczem ze szkoły podstawowej (opiekunka
stażu - p. Beata Łysiak).
Dwie uczennice naszego liceum zostały
zaproszone wraz z opiekunami na galę podsumowującą konkurs Mistrzowie i Patrioci do Pałacu Prezydenckiego. 10 grudnia
Maja Maćków oraz Oliwia Walczak odebrały nagrody z rąk Prezydenta RP w Sali
Kolumnowej. Dziewczyny wzięły udział
w konkursie literackim dotyczącym przedwojennych sportowców - patriotów.
Z ponad 2 tysięcy nadesłanych prac, komisja wyróżniła kilkadziesiąt, a dziewczyny
stanęły na podium - Maja (przygotowanie
do konkursu p. Krzysztof Niedziałkowski)
zajęła II miejsce, a Oliwia (przygotowanie
p. Sylwia Szachowicz) III! Jest to również
debiut wydawniczy uczennic, bo ich prace
znalazły się w publikacji wydanej przez Instytut Łukasiewicza i KPRP.
Jak co roku w listopadzie, odbyły się
MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM (Igrzyska Młodzieży
Szkolnej) w Górkach Noteckich. Gminny
Zespół Szkół w Dobiegniewie reprezentowali: Michał Kamiński, Cezary Jeziorski, Jakub Adamczyk, Alan Wiśniewski.
Mecze rozgrywane były drużynowo (parami), do trzech wygranych meczów.
W mistrzostwach wystartowało 6 zespołów.
Nasza najlepsza drużyna
w składzie: Jakub Adamczyk i Alan Wiśniewski,
po pasjonującej walce,
wygrywając wszystkie mecze, zdobyła mistrzostwo
powiatu, uzyskując awans
do finału wojewódzkiego. Para Michał Kamiński
i Cezary Jeziorski przegrała tylko mecz finałowy
z Alanem i Jakubem, zajmując tym samym II miejsce
w zawodach. Należy nadmienić, że chłopcy z GZS
w Dobiegniewie drugi rok
z rzędu zdobyli mistrzostwo powiatu, a po raz
pierwszy zajęli I i II miejsce w tym turnieju.

Samorząd uczniowski
W wyniku październikowych wyborów do
SU przewodniczącym
został Rafał Idczak,
jego zastępcą Zuzanna
Świniarska. Rolę Sekretarza pełni Natalia
Węglewska a Rzecznika
Praw Ucznia Wiktoria
Graban. 28 listopada
przedstawiciele naszej
szkoły wzięli udział
w Kongresie Samorządów Uczniowskich
Powiatu. Nie można
nowemu samorządowi
odmówić zaangażowania w życie szkolne – choćby organizację
Nocy Filmowej w listopadzie lub okazjonalnych tańców na przerwach szkolnych.
Tak trzymać!

Działalność
przedstawicieli
Młodzieżowej
Rady Powiatu
Nasi
licealiści
22 września odbyli
wyjazdową
sesję do Głuska,
gdzie spotkali się
z przedstawicielami Nadleśnictwa,
zwiedzali
elektrownię i sprzątali las. 6 grudnia

sprawili niespodziankę
pensjonariuszom
Domu Pomocy Społecznej i z okazji Mikołajek obdarowali ich
słodkimi prezentami.

pada zorganizowaliśmy szkolne obchody
Święta Niepodległości. Akademię rozpoczęliśmy uroczystym odśpiewaniem hymnu, nie zabrakło też pieśni patriotycznych.
I chociaż karaoke nam różnie wychodziło,
nie zabrakło wśród nas omnibusów historycznych, którzy wzięli udział w konkursie
wiedzy o drodze Polski do niepodległości! W listopadzie świętowaliśmy również
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
z UNICEF Polska pod hasłem Dla każdego
dziecka dzieciństwo! W tym roku przypadła wyjątkowa, bo 30 rocznica uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka - najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom.
Z tej okazji szkoła i uczniowie przybrali
błękitne barwy, a lekcje wychowawcze poświęcono tematyce dotyczącej praw dziecka. Koordynatorem projektu była p. Aleksandra Ostapczuk. 27 listopada odbyło się
coroczne kotowanie klas 7, które rozpoczęły naukę w budynku przy ul. Poznańskiej.
Organizatorem była klasa 8c - zeszłoroczni
zwycięzcy. Konkurencje polegały między
innymi na przedstawieniu swojej klasy,
wykonaniu układu tanecznego,
wypiciu
tajnej
mikstury, narysowaniu portretu
swojego wychowawcy. Obie klasy rywalizowały
ze sobą bardzo
mocno,
lecz
w tym roku lepsza okazała się
klasa 7a, na której ręce złożono
figurkę kota oraz
voucher, który upoważnienia do jednego
wybranego przez klasę dnia bez odpytywania, kartkówek i sprawdzianów. Andrzejki
obchodzono na Poznańskiej tanecznie –
podczas przerw. Można było poćwiczyć
razem z dziewczynami z zumby.

Uroczystości
Na przełomie października i listopada
odbyło się Święto dyni
- były konkursy na najstraszniejsze przebranie i najbardziej spektakularne dynie oraz
kiermasz
słodkości,
z którego dochód przekażemy na pomoc dla
Schroniska dla zwierząt Młodolino. 9 listo-

Lekcja muzealna
26 listopada odbyła się pierwsza lekcja
muzealna realizowana w ramach projektu
Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej z udziałem
młodzieży z Berlina i Dobiegniewa. Grupa
uczniów z naszego budynku wraz z gośćmi
z Berlina odwiedziła Nadleśnictwo Głusko
(akwaria, symulacja spływu kajakiem po
Drawie) oraz wzięła udział w lekcji muzealnej. Kolejny etap współpracy to wyjazd
naszych uczniów do Berlina, gdzie nie tyl-
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i opiekunowie - p. Iwona Dobrowolska, p. Leszek Wieczór oraz
p. Jan Pawelski). We wrześniu
klasa III liceum wzięła udział
w ćwiczeniowej akcji ratunkowej
Policji i Straży Pożarnej na osieckiej plaży.

ko odwiedzą współpracującą z nami szkołę, ale również niektóre berlińskie atrakcje
turystyczne, np. Bramę Brandenburską lub
Jarmark Bożonarodzeniowy. Opiekunami
naszej grupy są p. Krzysztof Niedziałkowski oraz p. Renata Zasik.
Wycieczki
Od września było ich całkiem sporo
i nie sposób każdej zrelacjonować osobno.
Miały różnorodny charakter - od integracyjnych po edukacyjne. Uczniowie uczący

się na Poznańskiej wyjeżdżali do kina, na
lodowisko, do Term Maltańskich, Muzeum
Lubuskiego na wystawę stałą. Licealiści
mogli odwiedzić Poznański Salon Maturzystów i zapoznać się z ofertą edukacyjną
wielu uczelni. Dla klas VIII i licealnych
zorganizowano wycieczki dydaktyczne
do elektrowni Kamienna (organizatorzy

Warsztaty
25 października odbyło się
spotkanie z przedstawicielami
Komendy Powiatowej Policji
w ramach Debaty Społecznej:
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży-edukacja dla bezpieczeństwa, w której wzięli
udział uczniowie trzech klas ponadpodstawowych. Głównym celem debaty było
rozbudzanie w nastolatkach świadomej
odpowiedzialności za swoje czyny oraz
rozwijanie umiejętności przewidywania
konsekwencji zachowań własnych lub innych osób, np. podczas używania telefonu
komórkowego czy Internetu.
31.10.2019 r. w klasach ósmych
odbyły się zajęcia w ramach
projektu Mediacje rówieśnicze jako forma
zapobiegania eskalacji
konfliktów wśród rówieśników, wzmacnianie asertywnej postawy
ucznia oraz przeciwdziałanie agresji werbalnej i jej przykrym
konsekwencjom. Zajęcia poprowadziła Pani
Anna Maslej - trener
i mediator młodzieży wraz ze studentką odbywająca praktyki oraz
Panią pedagog Ewą Ciesielską. Uczniowie
podczas tych zajęć nauczyli się, jak rozróżnić konflikt od kłótni, kształtować postawę
asertywna, wzmocnić swoją samoocenę
oraz jak budować porozumienie bez przemocy.
5 listopada, młodzież klasy II i IIILO
zastanawiała się nad odpowiedzialnością

za postawę, jaką prezentują w życiu, za
komunikaty, jakie wysyłają na zewnątrz,
za środowisko, jakie budują wokół siebie.
Poznali dokładniej swoje mocne strony
i sposoby wykorzystania ich do osiągania
sukcesów w życiu prywatnym i szkolnozawodowym, jak posiadane talenty pomogą im osiągać wytyczane cele. Spotkanie
z młodzieżą prowadziła zaproszona przez
pedagoga szkolnego Pani Wioletta Reszkowska, coach i mentor, vice dyrektor Lubuskiej Izby Coachingowej.
Oprócz tych wydarzeń toczy się na Poznańskiej zwykłe szkolne życie. Od 19
do 22 listopada licealiści zmierzyli się
z próbnymi maturami. Ósmoklasiści poczuli przedsmak kwietniowych egzaminów w dniach 3-5 grudnia, kiedy odbyły
się próbne testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Ale nasi
uczniowie znajdują też czas dla innych, np.
z inicjatywy klasy III LO zorganizowano
zbiórkę na rzecz małego Wojownika Jasia.

Uczniowie sprzedawali ciasto i kanapki,
a zarobioną kwotę, czyli 1.240,00 zł przekazali na konto potrzebującego maleństwa.
Jak co roku, wsparliśmy również przed
świętami schronisko dla zwierząt.
Zespół redakcyjny
Gminnego Zespołu
Szkół w Dobiegniewie

Dobiegniewska Drużyna Harcerska i Zuchowa
We wrześniu nastąpił podział naszej drużyny. Obecnie w Dobiegniewie działają
dwie drużyny: 1 DDHiZ to zuchy i harcerze młodsi. 2 DDH to harcerze kl. VI
i wyższych. Drużynowym jest dhphm Jacek
Różański. Cieszymy się, że dobiegniewskie harcerstwo rozrasta się. Mamy nową
harcówkę. To już trzecia przeprowadzka.
Z niecierpliwością czekamy na pomieszczenie dla 2 DDH w budynku przy ul. Poznańskiej. Ułatwi to pracę obydwu drużynom.
11.11. br. harcerze i zuchy uczestniczyły
w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę
oraz w spotkaniu na Placu T. Starca. Niektórzy z rodzicami włączyli się we wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych. Była to
próba przed naszym drużynowym festiwalem.
14.11. br. zorganizowaliśmy festiwal
„Z piosenką za pan brat”. Wspólnie wybraliśmy pieśni patriotyczne, powołaliśmy jury. Konkurs prowadziła nowa przyboczna 1 DDHiZ Hania Szeremet. Jury
i publiczność wybrała swoich laureatów.
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Dodatkowo wzbogaciliśmy się o rurki grające bum-bum. Gdy opanujemy sztukę grania, zaprezentujemy szerszemu gronu.
28.11.19 - wieczór andrzejkowy. Udało
nam się sporządzić kronikę ludowych zwyczajów związanych z andrzejkami. Aby to
osiągnąć, przeprowadziliśmy zwiad i wy-

szukaliśmy informacje o różnych wróżbach
oraz tradycjach andrzejkowych. Znalezione wiadomości opracowaliśmy w formie
graficznej na komputerze i stworzyliśmy
„Księgę zwyczajów i tradycji”. Poznane
tradycje ożywiliśmy podczas przygotowanej przez harcerzy zbiórki andrzejkowej.
Zakupiliśmy też
produkty do wypieku ciast.
Już niedługo będziemy zdobywać
sprawność Kuchcika. Przed nami
jeszcze
wyjazd
po Betlejemskie
Światełko Pokoju,
które tradycyjnie
przekażemy m.in.
do Kościoła, Urzędu, DPS.
E. Grzankowska

Poznaj to, co niewidoczne…
Drawieński Park Narodowy zaprasza nie
tylko na szlaki w terenie. „Wodny Świat”,
to tytuł nowej ekspozycji (premiera w 2018
r.) którą można oglądać w Głusku, w naszym Punkcie Informacji Turystycznej.

To przygoda dla wszystkich, których fascynuje podwodne życie parkowych rzek
i jezior, trudne przecież do zaobserwowania z brzegu. W „Wodnym świecie” można zajrzeć do środka - pod lustro wody.
W zgromadzonych tam akwariach zobaczmy rośliny i ryby charakterystyczne dla
parkowych akwenów.

Są też puzzle magnetyczne z wizerunkiem
wydry czy gągoła albo ryb, których rzadko
spotykane nazwy zaskoczą niejednego.
Dodatkową atrakcją będzie z pewnością
możliwość zajrzenia do norki zimorodka
lub popływanie kajakiem po wirtualnej
Drawie. Pracownicy
parku często pływają
w sezonie, aby pozbierać z rzeki śmieci pozostawione tam przez
turystów.
Dobre wspomnienia
z wyprawy do „Wodnego Świata” Drawieńskiego
Parku
Narodowego można
dodatkowo
utrwalić
kupując na miejscu
stosowną pamiątkę, np. książkę.
Na rok 2020 Drawieński Park Narodowy
przygotowuje dla turystów kolejną atrakcję,
tym razem w Drawnie, w budynku dawnej
sieciarni, przy ul Kolejowej 20. Prace są już
na ukończeniu. Na wiosnę - premiera, ale
już teraz chcemy zdradzić, co zwiedzający
odkryje oglądając ekspozycje pod tytułem:

mają stworzyć zwiedzającym złudzenie, że
na chwilę i oni są częścią tej „tajemniczej
krainy”.
„Spod korzeni” wychodzimy na powierzchnię” - wprost do „Serca Puszczy”.
W tej Sali zobaczymy, między innymi „namiastkę prawdziwego lasu” (Diorama).
Wśród gałęzi drzew odnajdziemy ptaki
„mieszkające” w Drawieńskim Parku Narodowym.
Na środku tej Sali „wyrasta” multimedialne drzewo. Na ekranie dotykowych
monitorów odnajdziemy ważne informacje
o przyrodzie parku. Tuż obok – lornetki,
przez które, z bliska zobaczymy: rykowisko lub zimorodka, żmudną prace pająka
albo buchtujące dziki.
Kolejna sala nosi tytuł „Mikro, Makro”.
Zobaczymy tu elementy przyrody bardzo
trudno dostrzegalne „gołym okiem”. Do
takich obserwacji potrzebne są specjalne
szkła powiększające, które przybliżą nam,
na przykład świat owadów, roślin i grzybów DPN.
Na olbrzymim „plastrze drewna” będziemy mogli policzyć słoje, które w tym
wypadku są, jak znaczniki ważnych wydarzeń dla powstania Drawieńskiego Parku

Dla tych spośród zwiedzających, którzy
chcą poznawać Drawieński Park Narodowy poprzez zabawę przygotowaliśmy quizy, filmy animowane i puzzle. Są również
najważniejsze informacje dotyczące DPN.
Wystarczy podejść do jednego z ekranów
dotykowych i wybrać odpowiedni temat.

„Las - zobaczyć to, co zagrożone, zobaczyć
to, niewidoczne”.
Pierwsza sala, „Pod korzeniami” - przedstawia podziemny świat. Zobaczymy nory
zwierząt: wilka, lisa i borsuka, ale także
podziemną część mrowiska czy gniazda os.
Przyciemnione światło i korzenie wokół

Narodowego. Cofniemy się też tysiące lat,
aby poznać historię działalności lądolodu
kształtującego ten teren.
Ekspozycja w Drawnie - w Centrum Edukacji i Turystyki, otworzy swoje podwoje
dla turystów dopiero w przyszłym roku,
ale już teraz (przypominamy) można oglądać „Wodny Świat”
w Głusku albo wybrać
się w teren przemierzając park piechotą
lub na rowerze i podziwiając krajobrazy.
Zapraszamy
do
Drawieńskiego Parku
Narodowego.
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RLGD Pojezierze Dobiegniewskie

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” w tym roku obchodziła 10. rocznicę powstania. Przez cały ten
okres związani jesteśmy z Dobiegniewem,
to tutaj od początku istnienia znajduje się
siedziba naszej grupy. Stowarzyszenie powstało jako naturalna konsekwencja wieloletniej aktywności środowisk lokalnych,
w tym szczególnie - rybackich, funkcjonujących na terenie ośmiu gmin województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego: Dobiegniewa, Drezdenka, Kłodawy,
Strzelec Krajeńskich, Skwierzyny, Sta-
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rego Kurowa, Zwierzyna i Nowogródka
Pomorskiego. Działania nasze polegają
w znacznej mierze na wspieraniu rybaków,
firm, osób prywatnych i samorządów w realizacji zadań mających na celu rozwijanie
działalności gospodarczej rybackiej i poza
rybackiej, tworzenie nowych firm, rozwój
turystyki, zrównoważone gospodarowanie
zasobami rybactwa i obszaru akwakultury oraz aktywizacji lokalnej społeczności.
Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa
się w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju
Obszarów Rybackich. Rezultaty
wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszy Rybackiego widoczne są w postaci powstałych,
wyremontowanych oraz doposażonych obiektów turystycznych
i kulturalnych a także doposażonych firm w każdej z gmin
należących do RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. W okresie programowania 2007-2013
na operacje współfinansowane
z PO RYBY realizowane w sektorze publicznym przeznaczono ok
5 mln złotych, natomiast na
wsparcie sektora niepublicznego,
w tym rybaków i przedsiębiorców
ponad 7,5 mln zł.
W aktualnym okresie programowania
z PO Rybactwo i Morze 2014-2020 wsparto
sektor publiczny na poziomie ok 4 800 000

zł oraz na podobnym poziomie sektor niepubliczny. Dzięki kontaktom nawiązanym
podczas wizyt studyjnych oraz wydarzeń
promocyjnych propagujemy nasz region,
jego walory przyrodnicze i turystyczne.
Najważniejszym elementem kampanii
promocyjnej oraz wspieraniem dialogu
lokalnego są coroczne „Smaki Pojezierza
- Regionalny Dzień Rybaka”, podczas, których serwujemy specjały z lokalnych ryb
słodkowodnych. Mamy za sobą już osiem
edycji tego wydarzenia w poszczególnych

Gminach obszaru RLGD oraz Powiatu
Strzelecko Drezdeneckiego. Zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska także
podczas innych wydarzeń promocyjnych,
które planujemy w roku 2020, w tym jedno
z nich na terenie Gminy Dobiegniew. Działania nasze bez zintegrowania z działaniami samorządów i lokalnej społeczności
nie miałyby tak dużego wymiaru. Dlatego
też chcielibyśmy podziękować wszystkim
mieszkańcom za wsparcie, cenne uwagi,
zaangażowanie członków RLGD w realizację podejmowanych zadań. Liczmy na sugestie dotyczące przyszłego okresu działania. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia składamy w imieniu Zarządu
i Wszystkich Członków Stowarzyszenia
życzenia radości, miłości oraz spokoju
i odpoczynku w te dni pozostając w nadziei, iż na Państwa stołach nie zabraknie
ryb z naszego rejonu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Z dniem 8 sierpnia 2019 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Trzeciego
Wieku w Dobiegniewie. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja osób w dojrzałym
wieku i rozwijanie zainteresowań. Realizacja celów poprzez: rozwijanie zainteresowań, zdobywanie nowych umiejętności,
pogłębianie wiedzy o różnej tematyce,
nawiązywanie nowych znajomości o podobnych zainteresowaniach, ogólna aktywizacja. Obecnie Stowarzyszenie liczy
22 członków. Do tej pory członkowie brali udział w wycieczkach historycznych:
zwiedzanie kościoła pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie, zwiedzanie Muzeum

Woldenberczyków. W ramach zajęć kulturalnych
odbyła się wycieczka do
Teatru
Współczesnego
w Szczecinie. W grudniu
zajmowaliśmy się tworzeniem nowych ozdób świątecznych. Zapraszamy do
Nas wszystkich chętnych
emerytów i rencistów,
którzy chcą się rozwijać
i nabierać nowych umiejętności.
Zarząd Stowarzyszenia

Dojrzałe ale młode duchem
Choć mamy już dużo ponad „25-lat”
nadal jesteśmy aktywni, ciągle mamy na
coś ochotę. Zdobywamy różne nagrody.
W październiku braliśmy udział w turnieju
seniorów w Strzelcach Krajeńskich, organizowanym w ramach Lubuskich Dni Seniora, na którym zajęliśmy 1-sze miejsce
i otrzymaliśmy piękny puchar. A tych pucharów mamy dość dużo. Pomimo naszego wieku nigdy się nie poddajemy, ciągle
będziemy walczyć by nie siedzieć w domu
i nic nie robić. Organizujemy wycieczki
żeby choć na chwilę zapomnieć, że łamie w
kościach. Kolejne nasze występy z repertuarem świątecznym będą miały miejsce na
kiermaszu świątecznym w Dobiegniewie.
Zapraszamy wszystkich sympatyków kolęd

i pastorałek. Mamy
nadzieję że i tym razem nie rozczarujemy
naszym występem.
Nasze szeregi choć
zwarte i gotowe pozostają zawsze otwarte na osoby którym
„w duszy gra”.
Pozdrawiamy
wszystkich
czytelników.
Życzymy
pogodnych
świąt
i szczęśliwego Nowego Roku 2020.
„Senioryści”

Działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Jak co roku wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem - tym razem już 2020, wszyscy robią podsumowanie - co się działo
w naszym Kole w mijającym roku? Koło
liczy 88 osób. Pracami Koła kieruje Zarząd
w składzie: mgr inż. Zofia Janke - przewodnicząca, Zdzisław Staszak - z-ca przewodniczącej, Grażyna Trojanowska - sekretarz,

Dauta Pasternak - skarbnik, Barbara Braun
- członek. W mijającym roku Zarząd zorganizował 2 wyjazdy - jeden nad morze
do Dziwnówka i drugi do Torunia i Ciechocinka. Jak zwykle wyjazdy były bardzo udane, co można dostrzec na zdjęciach
z wycieczek. Aby umożliwić członkom
naszego Koła odpoczynek i poprawę sta-

nu zdrowia organizujemy wyjazdy kilkudniowe, zwykle są to wyjazdy 4-5 dniowe.
W trakcie wyjazdu zawsze organizowane
jest zwiedzanie okolic, w których się znajdujemy. Tak było również w trakcie wyjazdu do Torunia i Ciechocinka. W bieżącym
roku zorganizowaliśmy wyjazd członków
do kina Helios w Gorzowie Wlkp. na
projekcję filmu - Kogel mogel, w którym
uczestniczyło 50 osób. Najbardziej aktywną grupą członków Koła jest chór Pogodni
pod kierownictwem pana mgr Eugeniusza
Sztelle. Chór liczy 20 członków, uczestniczy w wielu imprezach organizowanych
przez władze naszego miasta oraz inne
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organizacje. Były to między innymi: zorganizowana przez przewodniczącą Koła
w dniu 20 stycznia 2019 roku manifestacja
na Placu Starca „Stop Przeciwko przemocy”, zorganizowana po zabójstwie prezydenta Gdańska, występ na imprezie „I znów
zakwitną jabłonie” w Ługach, dożynki nad
jeziorem Wielgie w Dobiegniewie, udział
w obchodach Dnia Głuska, spotkanie z zaprzyjaźnioną grupą emerytów niemieckich
realizowaną w ramach polsko-niemieckie-

go projektu,benefis pana Bogdana Siwca,
koncert charytatywny dla małego Jasia,
obchody Dnia Seniora, spotkanie w DPS
z pensjonariuszami. Aktywność członków
Koła chcielibyśmy zwiększyć i będzie to
możliwe po uzyskaniu, zgodnie z obietnicą
Pani Burmistrz - pomieszczenia na dzienny
pobyt emerytów, gdzie będzie można organizować różnego rodzaju zajęcia dla tej
grupy społecznej. Zarząd Koła widzi taką
potrzebę i uzyskanie takiego pomieszczenia

zwiększy możliwość aktywizacji członków
Koła w uczestnictwie na rzecz rozwoju
społeczności dobiegniewskiej. Dziękujemy
władzom Gminy za finansowe wsparcie
naszej działalności, co umożliwia wyjazdy
na turnusy rehabilitacyjne oraz możliwość
rozwoju kulturalnego.
Składamy Wszystkim życzenia radosnych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Z. Janke

Sołectwo Słonów
Rok 2019 był to rok intensywnej pracy.
W tak krótkim czasie udało nam się zrobić
bardzo wiele: odmalowaliśmy świetlicę
w środku, ogrodziliśmy plac zabaw, zlikwidowaliśmy niebezpieczne nieczynne
szambo, wstawiliśmy kosze na śmieci,
przywieźliśmy ławki oraz kwietniki. Za
wszelką okazaną pomoc składam wszystkim mieszkańcom podziękowania i proszę
o dalszą współpracę.
W okresie wiosennym wzięliśmy udział

w akcji sadziMy. Dzieci wraz z rodzicami
posadzili drzewka a po skończonej akcji
na dzieci czekał słodki poczęstunek. Teraz
wokół naszego placu zabaw rośnie 30-ści
jarzębin, które zostały nam podarowane
przez Nadleśnictwo Smolarz.
W czerwcu sołtys wraz z radą sołecką
zorganizowali dla dzieci wyjazd do Parku
Dinozaurów w Nowinach Wielkich. Zwiedzaliśmy tam park oraz czekały tam na nas
kiełbaski z ogniska.
Także w sierpniu odbyły się u nas festyn dla
dzieci. Był dmuchaniec
i dzieci miały wiele
atrakcji dzięki animatorom zabaw z Gorzowa
Wlkp. tj. gry, zabawy
w grupie, malowanie
buzi. Oczywiście dla
dzieci i dorosłych był
słodki poczęstunek.
Na przełomie listopada i grudnia mieszkańcy naszej miejscowości wzięli udział
w kursie komputero-

wym realizowanym w ramach projektu
unijnego „Lubuska akademia kompetencji
komputerowych” który zorganizowała firma Component.
A. Patora

Sołectwo Słowin
1 czerwca jest to wyjątkowy dzień, w centrum uwagi pozostają najmłodsi. 2 czerwca
2019 r. sołtys wraz ze Stowarzyszeniem
Gospodyń i Gospodarzy wsi Słowin zorga-
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nizował Dzień Dziecka. Odbył się nad jeziorem i obfitował w różne atrakcje: wspólne zabawy, konkursy z nagrodami. Sołtys
wsi zasponsorował zabawki, słodycze, lody

oraz kiełbaski, które dzieci wspólnie z rodzicami piekły przy ognisku. OSP Słowni zapoznała najmłodszych ze sprzętem
strażackim. Z twarzy dzieci nie schodził
uśmiech i o to właśnie chodziło.
Sołectwo Słowin wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń i Gospodarzy 22 czerwca
2019 r. jak co roku zorganizowało Noc
Świętojańską. Było ogromne ognisko, które zapalała Pani Janina. Odbyła się zabawa taneczna oraz pokaz sztucznych ogni.
Tradycyjnie panienki puszczały wianki do
wody. Był to oddany zarówno dzień, jak
i noc gdzie oddano odnowiony pomost nad
jeziorem.
Dnia 25 sierpnia 2019r. Stowarzyszenie
Gospodyń i Gospodarzy wsi Słowin wraz
z sołtysem wzięli udział w Dożynkach
Gminnych w Dobiegniewie. Podczas dożynek utworzyli stoiska, gdzie każdy mógł
skosztować potraw. Były przyśpiewki,
piękny wieniec, który 8 września został
zaniesiony do Kościoła w Słowinie i poświęcony.
E. Madaj

Sołectwo Radęcin
Rok 2019 jest dla naszej Małej Ojczyzny
rokiem zmian. Z przyczyn losowych nastąpiły wcześniejsze zmiany na stanowisku
Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Od pierwszych dni Pani Sołtys wraz z radą
sołecką stara się we wszystkich działaniach
zintegrować mieszkańców oraz zadbać
o potrzeby najmniejszych mieszkańców
Sołectwa Radęcin.

Wychodząc naprzeciw oczekiwań mieszkańców została utworzona na FB strona
„Sołectwo Radęcin”, na której staramy się
na bieżąco informować o istotnych dla wsi
działaniach, imprezach kulturalnych czy
sprawach organizacyjnych. Poza tym, strona ta ma także charakter promujący Nasze
Sołectwo.
7 marca odbył się spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. Impreza miała charakter otwarty, mieszkanki Sołectwa licznie dopisały.
Panie zostały obdarowane tradycyjnym
tulipanem, było karaoke, śpiewy i pyszny
poczęstunek.
Kolejną wydarzeniem było Sprzątanie
Naszej Okolicy. Celem akcji było wspólne
zebranie śmieci, które zalegają w okolicy
dróg dojazdowych, lasach i innych terenach
zielonych. Dzięki naszym wspólnym działaniom poprawiona została estetyka naszej
miejscowości.
Po zakończonej pracy odbyło się wspólne
pieczenie kiełbasek na ognisku przy świetlicy wiejskiej w Radęcinie. Głównymi
sponsorami tej atrakcji było Nadleśnictwo
Bierzwnik i Nadleśnictwo Głusko.
W trosce o najmłodszych mieszkańców
od 1 kwietnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej udało się utworzyć świetlicę socjoterapeutyczną pod opieką Pani Grażyny
Wardęga. Zajęcia obejmują różnorodna teZIEMIA 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

matykę. Dzieci pieką babeczki, grają w gry
zespołowe, planszowe odbywają się zajęcia
plastyczne jak również jest możliwość uzyskania pomocy w nauce.
8 czerwca został zorganizowany festyn
z okazji Dnia Dziecka. Na naszych milusińskich czekało wiele atrakcji. Konkurs
wspólnego malowania kredą, zabawa z animatorem, ognisko oraz dyskoteka to najważniejsze atrakcje tego
dnia. Festyn cieszył się
dużym zainteresowaniem
i na pewno przyczynił się
do integracji lokalnej społeczności.
W niedzielę 9 czerwca
2019 r. w Ługach odbyła się XVI edycja Pikniku Klubów Seniora pn.
„I znów zakwitły jabłonie”. Nie mogło tam zabraknąć naszych Pań.
„Radęcinianki”
swoim
pięknym śpiewem zapewniły nam niezapomniane
emocje, a występ poderwał wiele par do tańca.

Piknik odwiedziła liczba
grupa sympatyków z naszego Sołectwa..
15
czerwca
Panie
z zespołu „Radęcinianki” z Panią Sołtys, Radą
Sołecką i sympatykami
wyjechały na wycieczkę
do Kołobrzegu. Pogoda
dopisała było zwiedzanie,
plażowanie i oczywiście
pyszna rybka.
Rada Sołecka wraz
z Radą Parafialną i sympatykami wzięła udział
w organizacji Odpustu
Parafialnego, który odbył
się w dniu 24 czerwca.
1 lipca grupka dzieci uczestniczących
w zajęciach w świetlicy w Radęcinie pojechała na wycieczkę. Pani Grażynka wraz
z podopiecznymi spędziła fantastyczny
dzień w Międzyzdrojach.
Dzieci zwiedziły Oceanarium, kąpały się
w morzu, zwiedzały i oczywiście odwiedziły stragany z pamiątkami.
Najważniejszym świętem naszego Sołectwa jest „Święto Placka Drożdżowego”.

Pani Sołtys, Radna, Rada Sołecka wraz
z liczną pomocą mieszkańców zajęła się organizacją tego przedsięwzięcia.
Pozyskano wielu sponsorów, dzięki którym udało się zebrać środki na organizację
wycieczki dla dzieci z Sołectwa. Podczas
uroczystości odbyły się występy zespołów
śpiewaczych, dzieci zaprezentowały przed
publicznością różnorodne formy artystyczne, odbył się konkurs na najsmaczniejszy
placek drożdżowy, zabawa z animatorem,
degustacja placków drożdżowych i grochóweczki oraz pokaz OSP Dobiegniew. Święto zakończyła dyskoteka.
25 sierpnia Sołectwo Radęcin wzięło
udział w Gminnym Święcie Plonów Dobiegniew 2019. „Radęcinianki” wraz z Sołtysem i Radą Sołecką przygotowały wieniec
dożynkowy oraz stoisko gastronomiczne,
na którym były promowane lokalne przysmaki. Wzajemna współpraca przyniosła
efekty. Nasza reprezentacja dumnie promowała Sołectwo.
6 października Sołectwo Radęcin wzięło
udział w koncercie charytatywnym dla Jasia Walickiego♥.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie dla wsparcia
tak szczytnego celu.
Nową
inicjatywą
w Sołectwie było utworzenie 20 maja w świetlicy wiejskiej punktu
Bookcrossing,
czyli
„Uwolnij książkę”. Wielu mieszkańców sołectwa
podarowało nam książki do punktu i w każdej
chwili można bez ewidencji zabrać interesującą pozycję książkową do
domu, przeczytać i oddać
z powrotem, aby mogli ją
wypożyczyć inni mieszkańcy. Punkt cieszy się

dużym zainteresowaniem i przybywa wiele
nowych książek od darczyńców.
Rok 2019 dla Sołectwa Radęcin był pracowitym czasem. Dzięki wspólnej pracy,
pasji i zaangażowaniu udało nam się zrealizować założone cele i poprawić, jakość
życia w Naszej Małej Ojczyźnie.
Dziękujemy za wszystko.
A. Kalinowska
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Jarmark Bożonarodzeniowy
Wprowadzeniem w nastrój zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia był pierwszy
„Dobiegniewski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbył się 14 grudnia br. na placu
pchor. Tadeusza Starca w Dobiegniewie.
Wykorzystując czas przedświątecznych
przygotowań stworzono atmosferę, która
pozwoliła na wspólne przeżywanie radości z oczekiwania na te najpiękniejsze ze
wszystkich świąt - Święta Bożego Narodzenia.
Uroczystego otwarcia jarmarku bożonarodzeniowego i powitania licznie zebranych mieszkańców dokonała Burmistrz
Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska. Następnie świąteczne życzenia mieszkańcom
Gminy złożyli Poseł Władysław Dajczak,
Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, ks. Piotr Spychała Proboszcz
Parafii pw. św. Józefa w Dobiegniewie,
ks. Maciej Bagdziński Proboszcz Parafii
św. ap. Piotra i Pawła w Radęcinie oraz
przedstawiciele Koła
Łowieckiego „Ryś”.
Część
artystyczną
przeglądu rozpoczęli
młodzi wykonawcy
z Przedszkola Baśniowa Kraina. Po nich na
scenie zaprezentowali
się uczniowie Gminnego Zespołu Szkół
w
Dobiegniewie.
Na bogaty program
artystyczny
zaprezentowany na scenie
złożyły się także wy-

stępy wykonawców zespół „Senioryści”,
a po nim kolejno: „Pogodni”, „Radęcinianki”, „Słonowianki”, duet Ani Harazińskiej
i Sławka Wojciechowskiego, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zespołu „Unisono” złożonego
z Radnych Rady Miejskiej w Dobiegniewie. Zespoły włożyły wiele trudu i wysiłku w przygotowanie kolęd i pastorałek.
Z każdym rokiem poziom zespołów wciąż
się podnosi. Wśród stoisk można było znaleźć nie tylko świąteczne specjały polskiej
kuchni ciasta, zupy, pieczona dziczyzna,
krokiety i oczywiście pierogi ale też ozdoby: bombki, świąteczne stroiki, rękodzieło
z masy solnej i inne dekoracje świąteczne
wszystkie unikatowe i wykonane ręcznie.
Swoje prace i smakołyki prezentowały dobiegniewskie szkoły, stowarzyszenia, rękodzielnicy oraz lokalni przedsiębiorcy. Nie
zabrakło oczywiście Świętego Mikołaja,
który chętnie wysłuchiwał życzeń dzieci
w swojej chatce. Mimo wietrznej i momentami deszczowej pogody nie zabrakło też
odwiedzających stoiska.
Czas spędzony na jarmarku minął bardzo
szybko. Liczne atrakcje, stoiska pełne niepowtarzalnych ozdób świątecznych, przystrojona świątecznie choinka oraz dźwięki
najpiękniejszych kolęd, wspaniała atmosfera pozwoliła mieszkańcom spędzić radosne popołudnie w klimacie oczekiwania
na zbliżające się święta. Mamy nadzieję że
spotkamy się wszyscy w tak wspaniałej atmosferze za rok!
I. Rosińska

