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Wydanie
kwiecień 2020
Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe

Po pierwsze mieszkańcy... - Natura nie łamie swych praw - Czas na żłobek

Na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne,
życzymy spokoju i otwartego serca.
Wytrwałość i nadzieja niech Was nie opuszcza,
w zdrowiu i ufności wyglądajcie jutra.
życzą
Marek Kowalczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobiegniewie

Sylwia Łaźniewska

Burmistrz Dobiegniewa

Złote i Diamentowe Gody
W pierwszym kwartale 2020 roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobiegniewie odbyły się dwie uroczystszości:jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, który
świętowali Państwo Joanna i Janusz Tyburczy z Podleśca oraz uroczystość
60-lecia pożycia małżeńskiego tzw.
Diamentowe Gody którą obchodzili
Państwo Zofia i Kazimierz Uroda
z Dobiegniewa.
W tym uroczystym dniu Dostojnych
Jubilatów w ich domach odwiedziła
Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska wraz z Z-cą Kierownika USC
w Dobiegniewie Izabelą Pacana.
Państwo Joanna i Janusz Tyburczy
zostali odznaczeni medalem za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani Burmistrz złożyła „Złotym
i Diamentowym” Jubilatom najser-

deczniejsze gratulacje i życzenia oraz wręczyła listy gratulacyjne i upominki.
W tak wyjątkowym momencie nie brakowało chwil wzruszenia, radości i dumy.
Z okazji dostojnej rocznicy zawarcia

związku małżeńskiego, jeszcze raz życzymy Dostojnym Jubilatom, aby każdy kolejny dzień życia był dla Was pomyślny
i szczęśliwy, pełen miłości, wiary, ufności
i poszanowania.
Życzymy także nieustającego
zdrowia
oraz wielu powodów
do radości. Nasza lokalna dobiegniewska
społeczność jest dumna
z faktu, iż w naszej gminie mamy mieszkańców
z tak długim stażem
małżeńskim, który stanowi wzór i przykład
do naśladowania dla
kolejnych młodszych
pokoleń.
I. Pacana

Podsumowanie finału WOŚP w Dobiegniewie
12 stycznia 2020 roku w auli Gminnego
Zespołu Szkół w Dobiegniewie odbył się 28
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna kwota, którą uzbierali dobiegniewscy wolontariusze WOŚP zdumiewa a jest to aż 51 034,81 zł. Dziękujemy za
każdą okazałą pomoc wszystkim ludziom
dobrej woli, darczyńcom,
wolontariuszom, osobom
i grupom tanecznym prezentującym się w auli
Gminnego Zespołu Szkół
przy ul. Poznańskiej, dziękujemy za każdy grosz
wrzucony do puszki. Zebrana w tym finale kwota
napełnia nas dumą i radością że jest w śród nas
tyle dobra. Zebrane w tym
roku środki przeznaczone
będą na zakup najnowocześniejszych
urządzeń
dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących
różnego rodzaju operacji.
Szefową dobiegniewskie-

2

go Sztabu WOŚP była Pani Jolanta Pawlak
wspierana przez liczną grupę 55. kwestujących wolontariuszy na czele z Burmistrzem
Dobiegniewa, Panią Sylwią Łaźniewską.
Prace sztabu w budynku szkoły przy ul.
Poznańskiej wspierały panie: Izabela Klimczyk i Agnieszka Chudy. Z samych licyta-

cji uzbierano kwotę ponad 20 tys zł. Łączny
wkład finansowy naszej gminy w Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, z 21. finałów, jakie miały miejsce w Dobiegniewie to
niebagatelna kwota 340 555,18 zł.
Gratulujemy i Dziękujemy.
E. Ratajczak

Po pierwsze mieszkańcy
... te słowa są dzisiaj ważne jak nigdy
Szanowni mieszkańcy, w swoich działaniach kieruję się najważniejszą zasadą
- jesteśmy wspólnotą. Staram się być zawsze blisko Was, rozwiązywać problemy,
słuchać ludzi, wspierać inicjatywy ale
również aktywizować działania w wielu
dziedzinach, zwłaszcza w sferze społecznej
i socjalnej. Moją ambicją jest zintegrowanie społeczności wokół ważnych spraw.
Wiele razy zwracałam się do mieszkańców
o wsparcie i w tym trudnym czasie również
liczę na Waszą odpowiedzialność i pomoc.
Nieoczekiwanie epidemia koronawirusa
zmusza nas do zmiany swoich codziennych
zwyczajów, ogranicza naszą swobodę, często jest przyczyną utraty dochodów i strachu o zdrowie własne i bliskich. Zapewniam, że dbam o zdrowie mieszkańców,
jestem w stałym kontakcie z władzami
wojewódzkimi, sanepidem i policją. Działa
gminny zespól zarządzania kryzysowego,
każdego dnia analizujemy sytuację i podejmujemy niezbędne działania. Dziękuję
za znakomitą współpracę radnym Rady
Miejskiej, sołtysom, strażakom, pracownikom samorządu i mieszkańcom gminy.
Szczególne podziękowania kieruję do Pań
biorących udział w „akcji szycia maseczek
ochronnych”. Proszę o dbanie o własne
zdrowie i bezpieczeństwo, rygorystyczne
zachowywanie wszelkich zasad dezynfekcji i higieny. Wspólnie damy radę !
Ale kłopoty to nie wszystko, trzeba też
spoglądać w przyszłość i planować dalsze
działania. Wiem, że kryzys się skończy
i wrócimy do normalności. Dlatego nie zaprzestałam pracy nad zmianą naszej gminy. Mam nadzieję, że proces rewitalizacji
miasta przy zaangażowaniu mieszkańców będzie
sukcesem. Nie mówię tu
wyłącznie o inwestycjach
ale o działaniach blisko ludzi. Powstał nowy żłobek,
finansowany w ramach
programu
„Maluch+”,
udało się całkowicie przebudować place zabaw
w mieście, otworzyliśmy
pierwszy Klub Seniora
w Ługach. Kolejne placówki powstaną w Dobiegniewie (dzienny dom seniora)
i w Chomętowie. Nasza
jednostka OSP wzbogaciła
się o nowy wóz strażacki,
którego wartość wynosi
ponad 700 tyś. zł. Dziękuję
za aktywność ochotnikom,
członkom
stowarzyszeń
i grup nieformalnych –
wspólne działania gwarantują rozwój.

wraz z uczniami realizuje dwa projekty:
pierwszy to projekt modernizacji kształcenia zawodowego w gminie Dobiegniew,
drugi dotyczy poprawy kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zwłaszcza
projekt Tik-Tak jest wyjątkowo potrzebny
ze względu na zawieszenie pracy w szkołach. Już dziś większość uczniów pracuje zdalnie i realizuje program nauczania
z domu. Wkrótce zapewnimy komputery
również dla uczniów w trudnej sytuacji
materialnej. Otrzymaliśmy dofinansowanie
na zakup sprzętu w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła”, przeznaczymy 60
tyś zł na zakup laptopów, które trafią do rąk
naszych uczniów a później, po zakończeniu
epidemii, będą użytkowane w szkołach.
Zakończyliśmy przebudowę nowej siedziby Urzędu Miejskiego, budynek główny
został uzupełniony o nowoczesną salę posiedzeń rady i miejsce obsługi osób niepełnosprawnych. Na terenie Dobiegniewskiej
Strefy Przemysłowej wybudowano stację
regazyfikacji gazu skroplonego, to zwieńczenie wieloletnich starań związanych
z gazyfikacją gminy. W kolejnych latach
Polska Spółka Gazownictwa będzie stopniowo rozprowadzać sieć gazową na terenie całego miasta. Planujemy inwestycje
w sieć grzewczą i wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Kończymy pierwszą
część inwestycji w plaże, już w tym sezonie
mieszkańcy i turyści wypoczną na powiększonej i całkowicie zmienionej plaży nad
jeziorem Osiek. Trwają prace nad jeziorem
Wielgie gdzie do końca bieżącego roku
powstanie pasaż z nowoczesną bazą rekreacyjną i pomostami widokowymi. Remon-

towane są ulice i drogi w ramach funduszu
dróg samorządowych - inwestycje w Słowinie oraz na ulicach Teatralna i Parkowa.
Rozpoczęto projekt rozbudowy Muzeum
Woldenberczyków. Na kolejne lata zaplanowano remont świetlicy w Ostrowcu,
zagospodarowanie części brzegu po drugiej stronie jeziora Wielgie, budowę sieci
kanalizacyjnej w Grąsach i modernizację
oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie. Powstanie Centrum Aktywności Lokalnej, na
bazie byłego arsenału oraz nowy obiekt pod
potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne na bazie starej remizy strażackiej.
Osobne słowa kieruję do przedsiębiorców,
w tym trudnym okresie nie zapominam
o Waszych kłopotach. Apeluję aby aktywnie korzystać z pakietów pomocowych oferowanych przez rząd i instytucje publiczne.
Możecie liczyć na pomoc ze strony Gminy,
oczywiście na miarę naszych możliwości
finansowych i organizacyjnych. Z mojej
inicjatywy Rada Miejska w Dobiegniewie
uchwaliła ofertę wsparcia na poziomie lokalnym.
Wszystkim mieszkańcom gminy życzę
przede wszystkim zdrowia w tej niecodziennej sytuacji. To będą Święta Wielkanocne
tak inne od tego co do tej pory znaliśmy
a jednocześnie będzie to okazja do pokazania wzajemnej solidarności i życzliwości.
Burmistrz Dobiegniewa
Sylwia Łaźniewska

Zorganizowano również
wiele działań w naszych
placówkach oświatowych
takich jak warsztaty, konferencje i spotkania robocze. Kadra nauczycielska

3

Komunikaty Burmistrza Dobiegniewa
związane z panującą epidemią
z dnia 01.04.2020 r.
Szanowni Państwo,
W związku z narastającym zagrożeniem
wynikającym z rozprzestrzeniania się
w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce
o zdrowie Państwa oraz pracowników, informujmy, że od dnia 03.04.2020 r. istnieje
możliwość składnia dokumentów, pism, podań do skrzynki podawczej, która znajduje
się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców
Pokoju 24.
Pracownicy nie przerywają pracy, sprawy
załatwiane będą drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.
Dane do kontaktu:
Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Obrońców Pokoju 24,
66-520 Dobiegniew
telefon: 95 76 11 001
z dnia 02.04.2020r.
Szanowni Państwo, Drodzy
Mieszkańcy Miasta i Gminy Dobiegniew z przykrością informujemy, że w związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem
epidemii wywołanym pandemią
koronawirusa COVID-19 oraz
w trosce o zdrowie i życie mieszkańców odwołane zostają gminne
imprezy plenerowe, które miały
się odbyć w terminie od 7.03. do
5.07.2020 r.
Odwołane zostają m.in. Dobiegniewska Majówka, obchody
Dnia Strażaka, Dziecięcy Festiwal
Tańca, Gminny Dzień Dziecka,
XVII Piknik Klubów Seniora pn.
„I znów zakwitły jabłonie”, Noc
Świętojańska w Słowinie oraz
XXVI Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Saller
Dobiegniew Cup 2020.
Na bieżąco będziemy informować Państwa o decyzjach co do
wydarzeń planowanych w drugiej
części roku 2020.
Mamy nadzieję, że nasze działania spotkają się z Państwa zrozumieniem i akceptacją.
z dnia 31.03.2020r.
Nowe obostrzenia wprowadzone
w kraju w walce z koronawirusem:
- wymóg 2 m odległości między
osobami w przestrzeni publicznej
- dzieci i młodzież do 18 roku życia poza domem tylko pod opieką
dorosłego
- zamknięcie salonów urody (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne)
- limit osób w sklepie (max 3 osoby na punkt kasowy)
- limit osób na poczcie (wewnątrz
max 2 osoby na okienko pocztowe)
- limit osób na targowisku i baza-
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rze (max 3 osoby kupujące w obrębie stoiska)
- ograniczenie dostępu parków, bulwarów,
promenad, zieleńców
- zamknięcie wielkopowierzchniowych
sklepów budowlanych w weekendy
- obowiązek noszenia rękawiczek przez
klientów w sklepach
- godziny dla seniora w sklepach i punktach
usługowych /10.00 - 12.00/
- obowiązkowa kwarantanna dla domowników osób, które zostaną objęte kwarantanną od 1 kwietnia
- odłożenie w czasie zabiegów rehabilitacyjnych /z wyjątkiem zabiegów pilnie wymaganych ze względu na stan zdrowia/

- ograniczenie działalności hoteli i miejsc
noclegowych.
Szanowni Państwo - informuję, że w dniu
dzisiejszym wprowadzone zostały w naszym kraju kolejne kroki w walce z pandemią koronawirusa. Proszę o stosowanie się
do powyższych zasad dla dobra nas wszystkich. Dbajmy o siebie nawzajem, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
#zostań w domu
z dnia 26.03.2020r.
Szanowni mieszkańcy, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone
zostaną kolejne ograniczenia w przekracza-

niu granicy państwowej.
Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale
pracują na co dzień w drugim kraju i do tej
pory przekraczały granicę regularnie.
Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy,
osoby te mogły przekraczać granice i nie
były objęte 14-dniową kwarantanną.
Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.
Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek
godz. 00:00), 14-dniową obowiązkową
kwarantanną objęte będą również osoby
przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.
Jedyną zwolnioną grupą pozostaną
w dalszym ciągu kierowcy ruchu kołowego
towarowego.
Pozostałe grupy pracowników lub indywidualnych przedsiębiorców będą musiały
zastosować się do nowych uregulowań.

Ograniczenia będą obowiązywać na całej
granicy RP.
z dnia 25.03.2020r.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobiegniew, w związku z rozwijającą się sytuacją
związaną z koronawirusem, a także podjętymi przez Rząd RP decyzjami, w trosce
o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo
od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia
2020 r. Żłobek Miejski w Dobiegniewie,
Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy pozostają czasowo zamknięte.
Apeluję o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa.
Proszę mieszkańców o śledzenie komunikatów wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacji publikowanych na stronie internetowej gminy.
W tym trudnym okresie musimy zadbać

przede wszystkim o zdrowie mieszkańców
i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.
z dnia 23.03.2020r.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobiegniew, na terenie naszego kraju ogłoszony
został stan epidemii.
Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie oraz Przedszkole „Baśniowa Kraina”
w Dobiegniewie pozostają zamknięte do
Wielkanocy.
Szanowni Państwo - dziękuję za dotychczasową dyscyplinę w tej trudnej sytuacji
związanej z pandemią koronawirusa.
Dbajmy o siebie i innych. Powstrzymajmy
się od spotkań, pozostańmy w domach, mając na względzie bezpieczeństwo własne,
bliskich, znajomych.
To od nas zależy jak będzie się rozprzestrzeniał koronawirus. W przypadku ryzyka
zarażenia nie zatajajmy ewentualny kontakt
z potencjalnym nosicielem. Przy nakazanej kwarantannie nie opuszczajmy miejsca odosobnienia - grożą za to
sankcje finansowe do 30 tys. zł.
Zachowujmy się odpowiedzialnie,
dbajmy o higienę, przeorganizujmy
swoje codzienne życie, ograniczając
do niezbędnego minimum wyjścia
z domu.
Ponownie apeluję o ostrożność, rozwagę i zdrowy rozsądek.
z dnia 14.03.2020r.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobiegniew, z uwagi na zagrożenie
spowodowane rozprzestrzenianiem
się koronawirusa, w trosce o Państwa zdrowie - informuję, że od dnia
16.03.2020 roku do odwołania instytucje:
Urząd Miejski w Dobiegniewie,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„Komunalni”, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych
będą nieczynne dla interesantów.
W sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie lub drogą
mailową.
Przypominam, że dane kontaktowe
dostępne są na stronie internetowej
www.dobiegniew.pl w zakładce
DLA MIESZKAŃCÓW/URZĄD
MIEJSKI lub INFORMATOR MIEJSKI.
Numery telefonów i adresy e-mail:
Urząd Miejski
95 7611001, urzad@dobiegniew.pl
PUK „Komunalni” 95 7611052,
sekretariat@komunalnidobiegniew.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
95 7611900, opsdobiegniew@op.pl
Centrum Usług Wspólnych
95 7611190, zeao@op.pl
Burmistrz Dobiegniewa
Sylwia Łaźniewska
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Ośrodek Pomocy Społecznej
Program „Rodzina 500+” działający od
1 kwietnia 2016 r. jest sprawnie obsługiwany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. W 2019 r. Gmina Dobiegniew
na wypłatę świadczenia wychowawczego
wydatkowała kwotę 4.874.793,04 zł. Jest
to ogromne wsparcie finansowe dla rodzin
wychowujących dzieci do 18 roku życia.
Kolejnym wsparciem dla rodzin z dziećmi,
jest wprowadzone w 2018 r. jednorazowe
świadczenie dobry start w wysokości 300
zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje
bez względu na dochód, na każde dziecko
uczące się w szkole do ukończenia przez
nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci
realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub
szkole. Program Dobry Start nie obejmuje
również studentów.
Jak co roku, składanie wniosków internetowych o świadczenie wychowawcze 500+ oraz dobry start rozpoczęło się
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1 lipca, natomiast wniosków
papierowych 1 sierpnia.
W związku z nowelizacją
ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci,
prawo do świadczenia wychowawczego
w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje od 1 lipca 2019 r. bez względu na dochód
rodziny, na wszystkie dzieci do ukończenia
przez nie 18 roku życia. W obecnie trwającym okresie zasiłkowym, prawo do świadczenia wychowawczego 500+ jest ustalone
aż do dnia 31 maja 2021 r.
Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców w 2019 r., cieszyło się składanie wniosków o przyznanie świadczenia dobry start
i świadczenia wychowawczego 500+ drogą
elektroniczną.
W okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. wpłynęło 528 wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia dobry
start, z czego aż 273 wnioski złożono
w formie elektronicznej, natomiast
o świadczenie 500+ wnioskowało 638
rodzin na ponad 960 dzieci, z czego aż
336 rodzin złożyło wniosek internetowo.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczenia dobry start zostały rozpatrzone pozytywnie i do dobiegniewskich rodzin trafiło
223.200,00 zł na wyprawkę szkolną dla 744
uczących się dzieci.
Przyjmowanie i wydawanie wniosków
papierowych, jak co roku, odbywało się
sprawnie i bez większych problemów, tym
bardziej, że ujednolicono termin składania wniosków papierowych o różne formy
wsparcia, od 1 sierpnia 2019 r., oprócz
wniosków o świadczenie wychowawcze
500+ i dobry start, rodziny mogły składać
także wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne.
Od 24 lutego 2020 r. siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
jest budynek byłego Urzędu Miejskiego,
mieszczący się na ul. Dembowskiego 2
(II piętro).
A. Lech

Natura nie łamie swych praw
Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę
i postępować zgodnie z naturą, słuchając jej głosu (Heraklit z Efezu)
Zachowanie walorów przyrody i czystości stało się już procesem nieodzownym
w zarządzaniu gminą miejsko-wiejską.
Efektywność zarządzania środowiskiem
w gminie Dobiegniew uwarunkowana jest
zaangażowaniem w proces środków finansowych tak pozyskanych z zewnątrz
zwanych środkami unijnymi jak i środków pochodzących z dochodów własnych.
Jednakże najważniejszym czynnikiem jest
niepoliczalny do końca wkład własny społeczeństwa gminy i jej poszczególnych
mieszkańców. Dla mieszkańców priorytetem powinien być rozwój bezpieczeństwa
ekologicznego, dzięki któremu mamy czyste powietrze oraz czystą nieskażoną żywność, będące głównymi czynnikami zdrowia
społeczeństwa tak fizycznego jak i codziennego komfortu życia. Idąc dalej tym tokiem
myślenia to na nas mieszkańcach spoczywa
odpowiedzialność jak dobrze będziemy się
czuć w naszej gminie i jak zdrowo będą żyć
tutaj nasze dzieci i wnuki.

Obserwujemy, że dziś jeszcze nie wszyscy rozumieją, iż spuścizna ekologiczna
jaką zostawimy następnym pokoleniom
będzie dla nich najlepszym prezentem lub
jeśli nie zadbamy właściwe, znaczącym
ciężarem. Postępująca degradacja środowiska, poprzez niszczenie unikalnych siedlisk
i ekosystemów przyrodniczych stać się
może nieodwracalną stratą.

Ta świadomość o potrzebie wpływania
na poprawę środowiska przyrodniczego powinna motywować do konkretnych
działań. Dlatego też wsłuchując się w głos

społeczeństwa
lokalnego równolegle
podejmujemy działania monitorujące,
by każdy element
wymagający poprawienia znalazł się
w centrum naszej uwagi. Od zeszłego roku
działamy intensywnie
w zakresie likwidacji
zanieczyszczeń
w naszej gminie takich jak śmieci komunalne wyrzucane na
dzikich wysypiskach
przez
nieodpowiedzialnych mieszkańców, między innymi
poprzez elektroniczne monitorowanie zagrożonych obszarów. Prowadzimy działania edukacyjne w zakresie segregacji śmieci
oraz odzyskiwania folii i innych odpadów
z tworzyw sztucznych. Niestety, tylko około 80 % mieszkańców naszej gminy segreguje śmieci a nasuwa się pytanie dlaczego
nie wszyscy. Na początku tego roku pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska, w ramach których
będziemy mogli unieszkodliwić ponad 18
ton odpadów z folii rolniczej w gospodarstwach rolnych. Projekt aktualnie jest na
etapie podpisywania
umowy oraz aktualizowania planowanego
harmonogramu
działań, wynikającego z ogłoszenia pandemii koronawirusa.
Na bieżąco prowadzony jest program
unieszkodliwiania
odpadów z azbestu.
W latach 2015 - 2019
zebraliśmy i unieszkodliwiliśmy 177 ton
płyt
azbestowych.
Program
usuwania
azbestu w gminie Dobiegniew w roku 2020
również będzie kontynuowany. Aktualnie trwają prace przygotowawcze, po zakończeniu których będą
przyjmowane wnioski od mieszkańców.
To czego oczekujemy od mieszkańców
jest najcenniejsze, reakcja na każdy objaw
zachowań degradujących środowisko. Zdyscyplinowanie sąsiada palącego butelki plastikowe w piecu CO, spalającego w ognisku
folię z tworzyw sztucznych, zapobieganie
wyrzucaniu na ulice śmieci z popielniczek
samochodowych, ukrócenie procederu zostawiania przy drogach worków ze śmieciami nawet przez naszych mieszkańców.
Pomoc w zdiagnozowaniu źródeł zanieczyszczeń jezior dobiegniewskich, pomoc
w zlikwidowaniu wandalizmu w parkach
i skwerach, wyremontowanych ostatnimi
czasy dzięki środkom własnym i dotacjom
z Unii Europejskiej.
Gmina Dobiegniew posiada rozwiniętą
funkcję turystyczną. Turyści przyjeżdżający do nas z zamiarem odpoczynku, podobnie jak i mieszkańcy, chcieliby cieszyć się
walorami przyrodniczymi i czystością gminy. Stąd nasz gorący apel aby mniej śmiecić
a nie więcej sprzątać a czas, który zaoszczędzimy przeznaczmy na przyjemności.
K. Kisiel, M. Kuzioła
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Kulturowe i historyczne dziedzictwo na terenie DPN
Czyste rzeki i jeziora będące rajem dla
wędkarzy i kajakarzy. Tak często, i słusznie
zresztą opisuje się Drawieński Park Narodowy. Ale to tylko jedno oblicze znane turystom odwiedzającym Park. Tym razem
zachęcam do poznania kulturowego i historycznego bogactwa tego terenu.
Ścieżka dydaktyczna ,,Głusko’’ mająca
początek w samej miejscowości to historia nie tylko samej osady, o której na
kartach historii dowiadujemy się po raz
pierwszy z zapisów dotyczących majątku Cystersów z Bierzwnika opisujących
to miejsce jako bród na Drawie. To także
będąca zabytkiem wysokiej rangi Elektrownia Wodna ,,Kamienna’’ czy historia
pracy flisaków zajmujących się przed laty
spławem drewna na Drawie. Przy okazji,
podążając śladami historii przekonamy się
też o tym, że w dolinie Drawy (choć nie
koniecznie w samym nurcie rzeki) dzieje
się wiele fascynujących dla miłośników
przyrody rzeczy, o których dowiemy się
przemierzając Drawieński Park Narodowy na własnych nogach lub rowerem.
Przechadzkę kończymy na dawnej bindudze. Dzisiaj śródleśna
polana malowniczo
położona nad Drawą
nosi nazwę Miejsce
Biwakowania ,,Kamienna’’. Wrócić do
Głuska, w którym
zaczęliśmy całą wyprawę możemy drogą prowadzącą ze
Starego Osieczna do
Głuska początkowo
idąc do niej z Miejsca
Biwakowania brukiema później, gdy będziemy już szli lub
jechali rowerem nawierzchnią asfaltową
mijając piękne dęby po obydwu stronach
drogi. Aby rozpocząć przygodę będąc już
,,zaopatrzonym’’ w podstawową wiedzę
o najciekawszych miejscach, warto jednak na samym początku odwiedzić obiekt
Drawieńskiego Parku Narodowego - Punkt
Informacji Turystycznej ,,Wodny Świat’’
w Głusku.
Ścieżka dydaktyczna ,,Jezioro Ostrowieckie’’ mająca swój początek przy miejscu
postoju pojazdów ,,Jezioro Ostrowieckie’’
ukazuje z kolei bogactwo fauny i flory jezior Drawieńskiego Parku Narodowego.
Znajdziemy na niej obok największego
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w całym Drawieńskim Parku Narodowym
Jeziora Ostrowieckiego (387 ha) unikatowe
w skali Polski Jezioro Czarne o niezwykłych właściwościach hydrologicznych czy
ponor będący unikatowym na terenie Pomorza zjawiskiem wsiąkania wody po ziemię .
Choć zdawać by się mogło że dziś to pełne
lasów i wód odludzie, to nie brakuje tu pa-

miątek po dawnych osadnikach czego przykładem jest osada Ostrowite. Opuszczony
kościółek, nieczynny cmentarz ewangelicki
z unikatowymi nagrobkami czy istniejąca do dziś zabudowa ryglowa (tzw. mur
pruski) z końca XIX wieku to materialne
dowody na działalność człowieka w minionych wiekach. Wyprawę kończymy przy
Punkcie widokowym Stara Węgornia,
jednym
z najpiękniejszych
miejsc w całym
Drawieńskim Parku Narodowym
po czym wracamy
do Głuska.
Choć minione
stulecia nie pozostawiły
majestatycznych
zabytków odwiedzanych
przez
tłumy turystów to
przy odrobinie dobrych chęci nawet zwykły spacer
może być ciekawą lekcją historii
w terenie, jaką odbyć możemy samotnie lub z najbliższymi na terenie Gminy Dobiegniew.
Dajmy więc odpocząć Drawie.
Załóżmy wygodne buty i poznajmy życie dawnych mieszkańców
Parku i Puszczy Drawskiej w czym
mogą pomóc wykwalifikowani
przewodnicy po Drawieńskim
Parku Narodowym. Ponieważ
ścieżek dydaktycznych i szlaków
turystycznych
prezentujących
niezwykłe walory krajobrazowe,
kulturowe i historycznew Drawieńskim Parku Narodowym jest
więcej warto na wojaże poświęcić
nawet kilka dni. Gwarantuję, że po takiej
wyprawie przekonamy się o tym iż troska
o przyrodę czy umiejętność wykorzystania
naturalnych walorów w sposób racjonalny,
jest dobrem uniwersalnym i umiejętnością wartą naśladowania o czym człowiek
przekonał się już przed wiekami. Nieskażona przyroda jest przecież pożytkiem
wspólnym wartym poznania i zrozumienia
a przede wszystkim
wartym ochrony.
zdjęcia i tekst:
T. Bogucki

Czas na żłobek
Wybór formy opieki nad dziećmi stanowi jedną z najważniejszych decyzji dla
młodych rodziców, wracających do kariery
zawodowej po urlopie macierzyńskim. Żłobek pozwala na przystosowanie dziecka do
życia w społeczeństwie od najmłodszych
lat a nawet miesięcy życia.
Dziecko uczy się tworzenia więzi społecznych i funkcjonowania w grupie rówieśników. Kolejną zaletą żłobka jest możliwość
uczestniczenia dziecka w różnego rodzaju
zajęciach: grach zespołowych, nauce rysowania, zajęciach muzyczno-ruchowych,
uczeniu i utrwalaniu czynności higienicznych, doskonaleniu motoryki i koordynacji
wzrokowo-ruchowej.
Czego dzieci uczą się w żłobku
W żłobku półtoraroczne dzieci sprawnie
posługują się łyżką. Roczne same zdejmują
buty, a kilka miesięcy później samodzielnie
zapinają buty na rzepy. W żłobku łatwiej
przychodzi nauka korzystania z nocnika,
bo mniej doświadczone maluchy podpatrują i naśladują bardziej zaawansowane
w tej kwestii. Co więcej, maluchy zaczynają wcześniej mówić. Kiedy więc rodzice
opanują sztukę rozstania, zaczyna się miły
okres zdziwień: że dziecko takie małe a takie samodzielne i że tak szybko się uczy.
Żłobek Miejski w Dobiegniewie zapewnia

wszechstronny i bezpieczny rozwój dziecka powierzonego naszej opiece. Głównym
priorytetem jest zagwarantowanie naszym
podopiecznym bezpieczeństwa, możliwości rozwoju intelektualnego, twórczego,
społecznego i fizycznego. Każdy z naszych
podopiecznych jest traktowany indywidualnie. Nasz program dydaktyczno-wychowawczy ma na celu jak najlepsze przygotowanie do etapu edukacji przedszkolnej.

W programie edukacyjnym uwzględniamy pory roku, polskie tradycje narodowe
i święta oraz uroczyście obchodzimy urodziny dzieci, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki…
W najbliższej przyszłości powstanie bezpieczny i kolorowy plac zabaw dla naszych
podopiecznych przystosowany do ich potrzeb i wieku.
ABC żłobkowicza
A jak adaptacja.
Dzieci mogą zabierać do żłobka ulubioną
poduszeczkę lub przytulankę. To sprawi,
że poczują się w obcym miejscu domowo.
Będzie im łatwiej znieść rozstanie z opiekunami.
B jak bezpieczeństwo.
Żłobek wyposażony jest w sprzęt bezpieczny dla dzieci. Nie ma tu ostrych
kantów czy ciężkich przedmiotów, które
maluch mógłby na siebie zrzucić. Dla zapewnienia bezpieczeństwa nad placówką
czuwa Sanepid oraz Straż Pożarna.
C jak Ciocia.
Nasze maluszki mówią do opiekunek nie
„proszę Pani” lecz „ciociu”. Dzięki temu
łatwiej jest im zaakceptować obce osoby.
Zapraszamy do naszego żłobka!
B. Kusal

9

Nowinki z przedszkola Baśniowa Kraina
Wesołe zabawy z rodzicami
Jedną z form dobrej współpracy z rodzicami w naszym przedszkolu są cyklicznie
organizowane zajęcia otwarte. Taka forma
współpracy przedszkola z rodzicami praktykowana jest u nas od dawna, ponieważ
zależy nam na aktywnym włączeniu rodziców w życie przedszkola. Zajęcia otwarte
to spotkania, dzięki którym rodzice mogą
zobaczyć jak funkcjonuje dziecko w grupie rówieśniczej, ocenić jego wiadomości
i umiejętności na wszystkich płaszczyznach
wychowania przedszkolnego. Włączając się
aktywnie do uczestnictwa we wspólnych
zadaniach podczas zajęć mają możliwość
poznania pracy nauczyciela z dziećmi oraz
zaobserwowania funkcjonowania dziecka
w grupie. Zajęcia otwarte są bardzo miłym
i integrującym przeżyciem dla całej społeczności przedszkolnej. Jest to naprawdę
mile spędzony czas, podczas którego dzieci
i ich rodzice wspólnie pracują jednocześnie
świetnie się bawiąc.
„Mała książka - wielki człowiek”
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych
ludzi, aby dobrze się rozwijały, nie miały
problemów w szkole i przedszkolu. Jak
to zrobić? Trzeba dzieciom czytać! To
najprostszy sposób wpływania na osobowość dziecka oraz kształtowanie nawyku
i potrzeby czytania w późniejszym wieku.
Warto zatem, aby czytanie w domu stało się
rytuałem - stałym elementem codzienności.
Magicznym miejscem czytelniczym dla
dzieci jest biblioteka. Tam właśnie wybrała
się grupa Tygrysków z przedszkola. Dzieci
zwiedziły placówkę, z wielkim zainteresowaniem przeglądały książeczki znajdujące
się na półkach. Dowiedziały się, co należy
zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować.
Zobaczyły jak wygląda karta czytelnika
oraz poznały zasady wypożyczania książek. Wysłuchały również wiersza „Skarga
książki”, dzięki któremu dowiedziały się
jak korzystać z książek, by ich nie niszczyć.
Pani Grażyna - bibliotekarka zachęcała
dzieci, by wraz z rodzicami wzięły udział
w projekcie realizowanym przez bibliotekę „Mała książka - wielki człowiek”, wiele osób skorzystało z tej propozycji. Pani
Grażyna w ramach współpracy z naszą placówką prowadzi również cykliczne zajęcia
z papieroplastyki. Dzieci wykonały między innymi: maskę kota, walentynkowego
tygryska oraz laurkę - wiosenny bukiecik.
Serdecznie dziękujemy Pani Grażynie za
współpracę i prosimy o więcej.
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
W Przedszkolu Baśniowa Kraina realizuje
się wiele programów i projektów, zarówno
autorskich jak i ogólnopolskich. Jednym z
nich jest projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” realizowany w najmłodszej
grupie - Smerfy. Przedszkolaki wybrały
swojego przyjaciela - misia Smerfisia, który wędruje po domach dzieci. Celem projektu jest popularyzowanie czytelnictwa
wśród dzieci - miś uwielbia, kiedy mu się
czyta. Miś Smerfiś, którego dzieci zabiera-
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ją ze sobą na kilka dni do domu, staje się
członkiem rodziny. Śpi z dziećmi, chodzi
na spacery, odwiedza ciekawe miejsca, ale
najważniejszym zadaniem przedszkolaków
i ich rodziców jest czytanie bajek misiowi.
Wszystkie czytelnicze przygody Smerfisia
są dokumentowane w Dzienniczku Podróży Misia. Pluszowy przyjaciel uczestniczy
także w życiu przedszkolnym i towarzyszy
dzieciom w najważniejszych wydarzeniach
w Baśniowej Krainie. W ramach projektu
realizowane są także jego moduły: Misiowy Wolontariat, Dzień Pluszowego Misia,
Mały Miś i Prawa Dziecka, Bezpieczni
z Małym Misiem, Play with Teddy Bear.
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
nie tylko zachęca do sięgania po książki,
słuchania opowiadań, ale także zwraca
uwagę na ważne kwestie społeczne.

do tańców i zabaw. Bal to oczywiście nadzwyczajne wydarzenie, dlatego i przekąski
w tym dniu były niezwykłe - ciasta, babeczki, ciasteczka, soczki i wiele innych łakoci.
Super zabawa i świetna atmosfera udzieliły
się wszystkim uczestnikom balu, a uśmiech
z twarzy dzieci nie zniknął do zakończenia
zabawy.
Ruszył przedszkolny projekt
edukacyjny
„Poszerzenie oferty zajęć przedszkolnych
z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” to nazwa projektu realizowanego w Przedszkolu Baśniowa Kraina
w Dobiegniewie. Współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020. To pierwszy taki projekt realizowany
w naszej placówce, którego efektem będzie
zwiększenie u dzieci kompetencji społeczno-edukacyjnych oraz wyrównanie deficytów rozwojowych. W projekcie uczestniczy 32 dzieci, które objęte są zajęciami
specjalistycznymi. Ponadto realizacja projektu umożliwi zdobycie kwalifikacji trzem
nauczycielom, a dziewięciu udoskonali
swoje kompetencje zawodowe. Zadaniem
realizowanym w ramach projektu jest również modernizacja i wyposażenie gabinetu
terapeutycznego oraz budowa podjazdu dla
niepełnosprawnych. Czas trwania projektu
przewidziany jest na okres od 01.02.2020
do 31.01.2021 roku.
Dzień Babci i Dziadka
W zimowy styczeń wpisane są szczególne dni, które wzbudzają ogromne i radosne emocje. To oczywiście Święto Babci
i Dziadka. Z tej okazji jak co roku w po-

Wspólne zabawy
przebierańców
Wiadomo, że dobre towarzystwo
jest gwarancją świetnej zabawy
a każda zabawa w przedszkolu jest wspaniała, gdy dziecku
towarzyszy dobry kolega lub
koleżanka. Poza tym dobra zabawa sprzyja wzmacnianiu więzi
i pozytywnej relacji nie tylko w
grupie rówieśniczej, ale w całej
społeczności przedszkolnej. Taką
zabawę tradycyjnie zwaną Balem Przebierańców miały dzieci
z przedszkola Baśniowa Kraina.
W tym wyjątkowym styczniowym dniu rodzice zadbali o odpowiedni wystrój sali zabawowej,
która wyglądała inaczej niż zwykle. Była magiczna, cała w kolorowych balonach i serpentynach.
Wrażenie robiły również stroje
karnawałowe. Dzieci przebrane
były w ciekawe kostiumy, najczęściej podyktowane modową popularnością najnowszych bajek,
filmów czy komiksów. Całość
zabaw uświetnił zespół z Gorzowa Wlkp. z wodzirejem Markiem
na czele, który przygotował dla
dzieci mnóstwo dobrej muzyki

szczególnych grupach przedszkolnych zostały zorganizowane uroczystości. Dzieci
zaprosiły do przedszkola swoje kochane babcie i dziadków, aby w szczególny
sposób podziękować im za wielkie serce.
W przygotowanym programie artystycznym recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi zakręciła się w oku łezka. Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i brawami
dziękowali za występy. Na koniec wnuczęta
obdarowały swoich bliskich własnoręcznie
wykonanymi laurkami. Dopełnieniem uroczystych spotkań z najbliższymi był słodki
poczęstunek. Zorganizowane uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dziadka były naprawdę wyjątkowe, pełne uśmiechu, radości
i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny pokazały nam, jak ważne są takie spotkania
i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
Walentynkowe serduszka
Walentynki to świetna okazja do tego, aby
wyrazić swoją miłość i przyjaźń. W tym
dniu dzieci miały okazję powiedzieć sobie
nawzajem za co się lubią i cenią, mówiły
także o tym, kto jest bliski ich sercu oraz
mnożyły pomysły jak można komuś okazać miłość. Podczas zajęć dydaktycznych
dominowały serduszka, które dzieci segregowały, dopasowywały do pary, tworzyły z nich prace plastyczne. Przedszkolaki
dowiedziały się czym są kartki walentynkowe oraz jak wyrazić miłość w innych
językach.

Dzień Dinozaura
Maluszki w grupy Smerfy uwielbiają obchodzić nietypowe dni. Jednym z nich był
Dzień Dinozaura, który przypada na 26 lutego. Dziewczynki i chłopcy zamienili się
w małych paleontologów poszukując kości
dinozaurów i tworząc z nich szkielety. Podczas zajęć przedszkolaki próbowały wymawiać skomplikowane nazwy dinozaurów
ćwicząc tym samym poprawną wymowę,
poznawały ich zwyczaje oraz środowisko

życia. W trakcie zabaw karmiły dinozaury
przeliczając
liście, zamieniły się
w groźne tyranozaury
- rycząc i tupiąc poszukiwały pożywienia, a także stworzyły
pracę plastyczną malując sylwety dinozaurów. Dzieci z grupy Smerfy pokochały
dinozaury.
Dzień Bezpiecznego
Internetu
„Dzień Bezpiecznego Internetu” obchodziły w dniu 11 lutego
dzieci z grupy Smerfy. Już maluszki wykazują duże zainteresowanie technologią
komputerową, dlatego tak ważne jest, aby
umiały
świadomie
korzystać z zasobów
internetu. Dzieci dowiedziały się czym
jest internet, do czego nam służy, poznały
urządzenia, za pomocą których można komunikować się ze sobą. Co najważniejsze
przedszkolaki dowiedziały się jak unikać
niebezpieczeństw w sieci i jak być świadomym użytkownikiem Internetu.
Przedszkolaki dbają
o zwierzaki
Nie od dziś wiadomo, że przedszkolaki
uwielbiają zwierzaki.
W naszym przedszkolu w trakcie realizacji
tematów
kompleksowych gościliśmy
wspaniałych gości:
psy, żółwie, chomiki
i świnki morskie.
Dzieci miały okazję
wysłuchać od eksper-

trzebne zwierzętom w schronisku w Młodolinie. Po odbiór rzeczy przyjechała pani
kierownik schroniska, która opowiedziała
dzieciom o losie niechcianych psów oraz
kotów. Przedszkolaki dowiedziały się, jak
odpowiedzialnym zadaniem jest adopcja
zwierzątka oraz jak wygląda codzienna
praca w schronisku. Zgłębiając temat zwierząt - grupa Misie oraz Smerfy świętowały
Dzień Kota. Dziewczynki i chłopcy zapoznały się ze zwyczajami kotów, ich rasami.
Tańczyły do kocich piosenek oraz same
wcielały się w rolę kotków. Warto zaznaczyć także, iż dzieci wspaniale opiekują się
ptakami, które mają stołówkę w naszym
przedszkolnym ogrodzie. Wszystkie grupy
dbają o to, aby karmniki były pełne smakowitych ziarenek.
Zespół redakcyjny
Przedszkola Baśniowa Kraina

tów - zaproszonych
gości, właścicieli pupilków ciekawostek
na temat życia tych
zwierząt, ich pielęgnacji,
ulubionych
zabaw. Jako pretekst
wykorzystaliśmy obchody Dnia Kundelka
do tego, aby zebrać
karmę oraz artykuły
pielęgnacyjne
po-
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Gminny Zespół Szkół
Wieści z Gdańskiej
20 grudnia 2019r. członkowie koła bibliotecznego i chętni uczniowie kl.4-6
pod kierunkiem Pani Edyty Szot wystąpili
z przedstawieniem świątecznym pod tytułem „Stare bombki”. Przesłaniem spektaklu
była pamięć o innych w tak wyjątkowym
czasie oraz potrzeba kontynuacji tradycji
świątecznych.
13 lutego 2020r. w Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim odbyły się obchody Europejskiego Dnia Numeru Telefonu 112.
Podczas uroczystości Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego dla dzieci
pod hasłem - „Jestem bezpieczny - znam
numer alarmowy 112” zorganizowanym
wspólnie przez Wojewodę Lubuskiego
i Punkt Informacji Europe Direct - Zielona
Góra działającym przy Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim. Wśród wyróżnionych zna-

Co słychać na Poznańskiej?
Osiągnięcia
19 grudnia odbyły się Mistrzostwa Województwa w Tenisie Stołowym w Drzonkowie koło Zielonej Góry. Nasza drużyna
(Alan Wiśniewski, Jakub Adamczyk, Cezary Jeziorski) zajęła X miejsce na 16 startujących drużyn.
Ruszyła tura rejonowych konkursów
przedmiotowych, do których zakwalifikowali się uczniowie z naszej szkoły po
etapach szkolnych. Z chemii szkołę reprezentowała Amelia Budzianowska, z historii Paweł Paluta i Mateusz Szachowicz,
z języka angielskiego Mateusz Szachowicz a z geografii Bartosz Komar. Bartek
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lazł się uczeń kl. IIb
Oliwier Otulakowski.
W trakcie ferii zimowych uczniowie
naszej szkoły licznie
uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Referat
Oświaty,
Kultury,
Sportu i Rekreacji pod
hasłem Akcja „Biała zima” czyli „Ferie
w mieście”.
W dalszym ciągu
trwa realizacja zadań projektu TIK-tak
w ramach RPO Lubuskie2020 współfinansowanego z EFS.
Ze względu na ogłoszony stan epidemii
koronawirusa wiele imprez i konkursów
zostało odwołanych.
W chwili obecnej nauczyciele realizują

dostał się do etapu wojewódzkiego konkursu jako jedna z 6 zakwalifikowanych osób
na 54 biorące udział w etapie rejonowym
- osiągnął wynik 87,5 % i był trzeci na liście. Gratulujemy jemu i jego opiekunce p. Jolancie Kadler. W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa
wszystkie konkursy przedmiotowe zostały
tymczasowo odwołane.
5 marca 2020 w naszej szkole po raz 3 odbył się internetowy ogólnopolski Konkurs
wiedzy o zdrowym stylu życia - Trzymaj
formę organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Drezdenku. Dziewięcioro uczniów z klas VII
i VIII zmierzyło się z testem zawierającym
40 pytań o tematyce zdrowotnej dotyczącej
aktywnego trybu życia.
Wyniki zostaną ogłoszone
8 kwietnia, wtedy też będziemy wiedzieć, czy któryś z uczniów naszej szkoły zakwalifikował się do
II etapu. Niestety, z uwagi na zaistniałą sytuację
(epidemia) nie wiadomo,
czy dalsze etapy konkursu
w ogóle się odbędą.
Troje uczniów z naszej
szkoły zdecydowało się
na udział w ogólnopolskim konkursie literackim

zajęcia w sposób zdalny. Ogólne Informacje dotyczące nauczania są na bieżąco zamieszczane m.in. na stronie internetowej
szkoły.

Płynąć pod prąd. Ich zadaniem jest napisanie pracy o postaciach, które zasłużyły
na miano bohatera, a są mało znane. Oliwia Walczak z klasy I liceum zdecydowała
się napisać pracę poświęconą H. Paasche,
który mieszkał przed II wojną światową
w okolicach Dobiegniewa, a Hania Sydor
i Mateusz Szachowicz z klasy VIIb będą pisać o Tadeuszu Starcu. Ze względu na to, że
prace konkursowe dostarcza się drogą elektroniczną, konkurs nie został odwołany.
Wydarzenia
10 grudnia 2019 roku grupa młodzieży
z naszej szkoły wyjechała na jednodniową
wycieczkę do Berlina w ramach realizacji
projektu Przebudowa i Rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej. Opiekę nad nimi podczas wyjazdu
sprawowały panie Renata Zasik i Irena
Zmaczyńska. Wcześniej odwiedziła nas
w Dobiegniewie grupa uczniów z Berlina
a teraz przyszedł czas na złożenie im rewizyty. Uczestnicy tej żywej lekcji muzealnej zwiedzili w Berlinie Reichstag, Bramę
Brandenburską, Pałac Charlottenburg oraz
Jarmark Bożonarodzeniowy. Kolejne lekcje
muzealne związane z wymianą młodzieży
zaplanowano za rok.
15 stycznia chętni uczniowie klas 7 i 8
uczestniczyli w laboratorium mikroskopo-

wym prowadzonym przez panią Agnieszkę
Niewiadomską. To już kolejna edycja tych
zajęć ciesząca się wśród uczniów dużym
zainteresowaniem. Każdy uczeń miał do
wyłącznej dyspozycji mikroskop, a wykonane samodzielnie preparaty mikroskopowe mógł oglądać pod 1000-krotnym powiększeniem.

dydaktyczne
w szkołach.
25 marca to
termin, od
którego nauczyciele są
zobowiązani,
mimo wszelkich ograniczeń, realizować kolejne
zagadnienia
z podstawy
programowej, co będzie przedsięwzięciem karkołomnym i niezwykle trudnym dla nich, dla uczniów i dla
rodziców.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 14 marca w wyniku tragicznego
wypadku samochodowego zginęli nasi
uczniowie klasy III Branżowej Szkoły
I stopnia - Filip Hyjek i Sebastian Kubicki oraz mama naszej uczennicy z klasy IIb
szkoły podstawowej. Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.
Podziękowania
Prowadzona przez panią Barbarę Grzebyk
bardzo aktywnie wspierająca lokalne ini-

cjatywy grupa taneczna, składa serdeczne
podziękowania następującym instytucjom
i osobom:
Towarzystwu Agronomicznemu ,,Agrokraj” SP.ZOO Rolewice,
Sklepowi Lewiatan Dobiegniew - Marcin
Szachowicz,
Firmie Handlowo-Usługowej JVO - Wioletta Kamińska,
Radzie Osiedla w Dobiegniewie,
Radzie Rodziców Gminnego Zespołu Szkół
w Dobiegniewie,
Pani/Panu: Anecie Bartoszak, Jarosławowi
Kubaji, Martynie Kalinowskiej,
Małgorzacie Wróblewskiej, Agacie Kokocińskiej.
Dzięki Państwa wsparciu zaangażowaniu możemy występować
w profesjonalnych strojach.
Pierwszy raz dziewczęta zatańczyły w nich podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
następnie grupa zaproszona została na występy podczas Balu
Karnawałowego w Ługach
zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dobiegniewie.

25 stycznia w Gminnym Zespole Szkół
tegoroczni maturzyści bawili się podczas
studniówki. Pod opieką swojej wychowawczyni, p. B. Nawojskiej-Idziak, stworzyli
niezwykłą dekorację nawiązującą do filmowej Alicji w Krainie Czarów. Trzeba przyznać, że hol szkolny na ten jeden wieczór
zmienił się nie do poznania... Polonez, do
zatańczenia którego uczniów przygotowywała p. Barbara Grzebyk, udał się doskonale. A miesiąc później, 24 lutego klasa II liceum świętowała połowinki wraz ze swoją
wychowawczynią p. Elżbietą Trojanowską
i paniami dyrektor.
0d 12 marca w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym zawieszono zajęcia

W ramach projektu Tik-Tak
grupa młodzieży wraz z paniami Barbarą Grzebyk i Sylwią
Szachowicz prowadzi blog
poświęcony naszemu miastu
i jego okolicom. Jeśli jesteście
Państwo zainteresowani historią
Dobiegniewa oraz ciekawymi
miejscami w okolicy, zachęcamy
do odwiedzenia strony
www.krokodomu.blogspot.com.
Zespół redakcyjny GZS
w Dobiegniewie
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Kalendarium harcerskie
„Tylko raz na cztery lata, zuch się staje pępkiem świata”. Pod takim hasłem
w dn.29.02-01.03.20. odbył się Zlot Gromad zuchowych w Gorzowie. Ponad 300
dzieci świętowało imieniny zucha. Nasze
dobiegniewskie zuchy wystąpiły w nowych
kurtkach i czapkach, które otrzymaliśmy
dzięki uczestnictwu w programie koordynowanym przez Urząd Miejski. Zabawy,
pląsowisko i zwiad wprawił zuchy w bardzo dobry nastrój. Zmęczone, ale bardzo
zadowolone wróciły do domu.
W styczniu, tradycyjnie, starsi harcerze
wzięli udział w rajdzie Szlakiem Ewakuacji Oflagu IIC Woldenberg. W tym roku
przyłączyli się do nas Harcerze z Żagania.

Wspólnie z trzema synami Woldenberczyków i przedstawicielem IPN Gorzów Wlkp.
przemierzyliśmy trasę. To coroczna żywa
lekcja historii. Chociaż niektórzy uczestnicy idą kolejny raz, zawsze jest to okazja do
pogłębienia wiedzy i umiejętności radzenia
sobie z własnymi słabościami.
W dniu Babci i Dziadka wytypowany
patrol z naszej drużyny udał się do DPS
w Dobiegniewie. Krótki występ i drobne
upominki wywołały uśmiech na twarzach
wielu pensjonariuszy. Przy herbacie i ciastkach rozmowa toczyła się wokół zwykłych
harcerskich spraw.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia
przedstawiciele 1 DDHiZ oraz 2 DDH uda-

li się do Zakopanego po BŚP. Hasło jakie
ma nam przyświecać przez najbliższy rok
to " Światło, które daje moc" Przyjmując
z rąk druhny naczelnik betlejemski płomień
i przekazując go dalej w Dobiegniewie i naszej gminie, nikt się nie spodziewał, że za 3
miesiące nabierze ono innego znaczenia.
W tym trudnym czasie epidemii, kiedy
nie zawsze wiemy jak się zachować, co
robić, czego nie robić, otwórzmy serca
i wspierajmy się wzajemnie, zarażajmy ludzi spokojem i radością, to najlepsze lekarstwo - dawajmy moc harcerskiego światła.
E. Grzankowska

Projekt „Poszerzenie oferty zajęć przedszkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja.
Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Typ projektu:
„Typ II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym
poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności - zgodnie z SZOOP RPO-L2020”
„Typ III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
- zgodnie z SZOOP RPO-L2020"
„Typ V. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli
z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych - zgodnie z SZOOP RPO-L2020"
Termin realizacji: 01.02.2020 r. - 31.01.2021 r.
ZADANIA PROJEKTOWE:
•
Modernizacja wyposażenia gabinetu terapeutycznego
•
Dokształcanie i podniesienie kwalifikacji personelu
•
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami
•
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych z modernizacją zewnętrznego wejścia do przedszkola
Projekt „Poszerzenie oferty zajęć przedszkolnych z uwzględnieniem
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Baśniowa Kraina
w Dobiegniewie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
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17 września - Światowym Dniem Sybiraka
W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 30–lecia
powstania Oddziału Związku
Sybiraków w Gorzowie Wlkp,
którego Prezesem jest Pani
Marta Dratwińska oraz 80-tą
rocznicę sowieckiej agresji
na Polskę. Z okazji święta
w dniu 22 października 2019,
w bibliotece wojewódzkiej
w Wlkp. odbyła się uroczysta
konferencja, w której uczestniczyli członkowie naszego
Koła Sybiraków w Dobiegniewie, wraz z prezesem Władysławem Klaczkowskim. Do-

biegniewskie Koło Związku Sybiraków
liczy obecnie 28 członków oraz 20 osób
wspierających.
W dniu 15 września „dobiegniewscy sybiracy” zorganizowali uroczyste obchody
jubileuszu krzewiąc pamięć o tragicznych
wydarzeniach naszej historii, aby nigdy
nie została zapomniana. W latach syberyjskiego zesłania Polacy cierpieli za niepopełnione winy. To Ci, którzy bez sądu
i wyroku zostali pozbawieni swojego
dobytku, wolności i utracili najbliższych.
Syberyjską gehennę zgotował Polakom
zwyrodniały bolszewicki system, kto tam
był ten nigdy tego nie zapomni.
Dobiegniewskie Koło Związku Sybiraków

Wieści z Osieka
Mieszkańcy sołectwa Osiek zawsze starają się czynnie uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach w gminie
i w sołectwie. Zorganizowaliśmy
więc zabawę andrzejkowo-mikołajkową dla dzieci, następnie
wzięliśmy udział w Jarmarku
Bożonarodzeniowym. Na naszym
stoisku prezentowaliśmy zarówno świąteczne potrawy kulinarne
jak i rękodzieła wykonane przez
mieszkańców naszego sołectwa.
Od wielu lat wspomagamy
również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, w tym roku
wsparliśmy ją finansowo. Dnia
26 stycznia br. zorganizowaliśmy
uroczysty Dzień Babci i Dziadka. Dzieci postarały się o bogatą

oprawę artystyczną. Było dużo wierszyków, piosenek oraz skeczy. W ten sposób

wnuczęta chciały umilić czas zebranym gościom oraz podziękować swoim dziadkom
za miłość i troskę, obdarowały ich
również skromnymi upominkami.
Miłym zaskoczeniem dla uczestników były suto zastawione stoły,
przygotowane przez panią Sołtys
i Radę Sołecką, było nie tylko na
słodko. Wspólnie spędzony czas
umilał muzyką pan Bogdan Siwiec.
Wszyscy uczestnicy imprezy
wraz z zaproszonymi gośćmi
świetnie się bawili.
Sołtys i Rada Sołecka

Zarząd Osiedla Dobiegniew
W dniu 29.04.2019 r. odbyły się wybory
Przewodniczącego i Zarządu Osiedla: Przewodniczącym został Zdzisław Pajdowski,
członkowie zarządu: Katarzyna Krupa, Elżbieta Moś, Jolanta Pawlak, Teresa Pawlak,
Marek Szymańczak, Leszek Wiejas.
Po wyborach zajęliśmy się przygotowaniem do majówki dobiegniewskiej, która
odbyła się w dniach od 1 do 3 maja. Zarząd Osiedla brał czynny udział w czerw-

cu, lipcu i sierpniu wraz z pracownikami
referatu komunalnego Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie przy porządkach w mieście.
W sierpniu był współorganizatorem gminnych dożynek, które odbyły się na plaży
jeziora Wielgie.
W miesiącu wrześniu odbyło się ogólne
zebranie mieszkańców w którym przewodniczyła Burmistrz Dobiegniewa Sylwia
Łaźniewska.
Zarząd Osiedla zgłosił do
Burmistrza Dobiegniewa następujące wnioski:
• dokonać zamontowania lamp
oświetleniowych i naprawę
drogi na ul. Mierzęcińskiej,
• ustawienie znaków na ul.
Krasickiego,
• podłączenie do sieci kanalizacyjnej mieszkańców ul.
Gdańskiej.
Wnioski zostały rozpatrzone i zrealizowane. Zarząd na
bieżąco czuwa i obserwuje,
zgłasza do Urzędu Miejskiego
sprawy dotyczące porządku

i bezpieczeństwa w mieście. Członkowie Zarządu Osiedla czynnie uczestniczą
w uroczystościach państwowych, kulturalno - rozrywkowych organizowanych na
terenie miasta i gminy.
Członkowie
zarządu
uczestniczyli
w przygotowaniach do wspólnego ubierania choinki oraz przygotowali stoisko na
„Kiermasz Bożonarodzeniowy”, który odbył się na Placu Chorążego Starca.
W miesiącu grudniu został rozliczony budżet za 2019 r. Natomiast na początku roku
zatwierdziliśmy plan pracy oraz rozdysponowaliśmy środki na 2020 r.
W miesiącu styczniu z okazji imienin Dobiegniewa została wydana i rozesłana do
wszystkich mieszkańców karta okolicznościowa.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Zarząd Osiedla składa najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich
mieszkańców miasta i gminy Dobiegniew.
Zdrowych, pogodnych i pełnych radości
Świąt Wielkanocnych.
Z. Pajdowski
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Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Karnawał w Domu Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie upłynął w klimacie odpowiednim do tego czasu. Oj, działo się
dużo.
Dzień Babci i Dziadka to święto pełne
radości, uśmiechu i wzruszeń. W naszym
Domu seniorzy zaczęli świętować już 20
stycznia, kiedy to przybyła do nas Pierwsza
Dobiegniewska Drużyna Harcerzy i Zuchów wraz z Panią Harcmistrz Ewą Grzankowską. Wszyscy z uwagą oglądali przedstawienie naszych młodych przyjaciół.
Mieszkańcy otrzymali prezenty zrobione
przez harcerzy, za co seniorzy odwdzięczyli się słodkim upominkiem. Dzieci odwiedziły również mieszkańców, którzy ze
względów zdrowotnych nie mogli opuścić
swoich pokoi, dużo było wzruszeń...
O tym szczególnym święcie pamiętali
także uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dobiegniewie wraz z panią
kierownik Anną Treler. Przywieźli dużo radości, „witamin” i pięknych laurek dla mieszkańców.
Wspaniałą
niespodziankę
sprawili naszym mieszkańcom
uczniowie ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Strzelcach Krajeńskich. Wraz
z Paniami Alicją Wałdoch i Bogumiłą Gławdel zaprezentowali
przedstawienie „Jasełka”. Występ
był niezwykle profesjonalny. Po
części artystycznej goście zwiedzili nasz Dom i zobaczyli jak
wygląda praca w jednostce.
Tradycją Domu stały się urodziny jubilatów z danego miesią-
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ca. W tym roku już za nami uroczystości
styczniowe i lutowe. Dla każdego jubilata
w ramach zajęć kulinarnych przygotowywany jest tort. W tych szczególnych
dniach nie zapominają o mieszkańcach
Starosta StrzeleckoDrezdenecki Pan Bogusław Kierus oraz
Wicestarosta Pan Paweł Antczak. Zawsze
są obecni ze słodkim
i zdrowym upominkiem. O jubilatach
nie zapomina także
Burmistrz
Dobiegniewa Pani Sylwia
Łaźniewska, od której
zawsze płyną wspaniałe życzenia. Nasi
podopieczni czują się

dzięki temu wyjątkowo wyróżnieni.
W czasie karnawału po raz kolejny odwiedzili nas goście
z Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Strzelcach
Krajeńskich.
Były konkursy, tańce, śpiewy i muzyka
z całego świata. Bawiliśmy się przy walcu, polce, lambadzie,
tańczyliśmy
Greka
Zorbę. Mieszkańcy
już czekają na następną wizytę.

W lutym odwiedziły nas zespoły wokalne: „Złoty Wiek” i „Orły 60+” z Drezdenka. Jak przystało na bal karnawałowy było
sympatycznie, miło, wesoło i kolorowo.

Gościom dziękujemy za wspaniale spędzony czas.
Niesamowitym przeżyciem była
wizyta młodzieży z zespołu muzyki dawnej „Flauti Felici” pod
kierownictwem Adama Deneki.
Słuchaliśmy utwory z epoki średniowiecza. Młodzi wykonawcy
ubrani byli w tradycyjne stroje.
Zespół dotarł do wszystkich naszych mieszkańców. Po głównym
koncercie artyści udali się do osób
leżących, gdzie każdy miał swój
indywidualny występ. Wzruszeń
i emocji było wiele.
11 lutego na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień
Chorego. Z tej okazji w domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie odprawiona była
Msza św. w intencji wszystkich mieszkańców. Niestety Ksiądz Gerard Kropidłowski,
który na co dzień sprawuje posługę duszpasterską w naszym Domu był chory. Na
szczęście z pomocą przybył ksiądz Marian
Dudzik CRL z Drezdenka.
Jak przystało 14 lutego w naszym Domu
świętowaliśmy Walentynki. Z tej okazji
odwiedzili nas seniorzy z zespołu „Radęcianki” z Radęcina i „Senioryści” z Dobiegniewa. Nie zabrakło wspólnego śpiewania, zabawy i rozmowy. Był to dzień
pełen przyjaźni, miłości i niesamowitych
wspomnień.
Jak widać czas karnawału był bardzo in-

tensywny. Teraz zatrzymaliśmy się, mam
nadzieję, że tylko na
chwilę.
Mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy
Społecznej
w Dobiegniewie życzą wszystkim w tym
trudnym czasie cierpliwości, wytrwałości
i nadziei. Wykorzystajmy ten czas jak
najlepiej - zostańmy
w domu.
D. Kowalik

22 Mistrzostwa Europy w Radioorientacji Sportowej
Relacja mieszkańca naszej gminy Pana Lecha Marczaka
Szanowny Czytelniku!
Od 2 do 8 września 2019 roku w miejscowości Rogla w Słowenii trwały Mistrzostwa ARDF 1 regionu IARU / Europy
w radioorientacji. Miałem zaszczyt uczestniczyć w zawodach jako reprezentant Polski i chciałbym w krótkich słowach przybliżyć czytelnikom informację o tej dziedzinie
sportu i samym wydarzeniu. Radioamatorzy - krótkofalowcy to operatorzy urządzeń
radiowych i całej otoczki dotyczącej słowa
„RADIO” (łączności i nasłuchy na pasmach radiowych). Wątkiem o charakterze
sportowym są tzw. „łowy na lisa” - ARDF
w strukturach międzynarodowych IARU.
W Polsce, Europie i na świecie jest wiele
środowisk uprawiających ten sport, choć
jest tak mało znany i uprawiany przez tych
co się nim interesują. Z zamiłowania, mimo
mojego wieku, utożsamiam się z tymi dziedzinami i pomimo skromnych osiągnięć
i porażek, które mnie mobilizują, stale zachęcam do zainteresowania się tym tematem wielu osób. Czytelników w każdym
wieku zapraszam do wspólnego działania
w kierunku integracji mającej na celu założenie RADIOKLUBU i może LUB.D.A.R.S tj. Lubuskiej Drużyny Radioorientacji
Sportowej. Temu środowisku trzeba wsparcia by trwało właśnie poprzez postępową
i rozwojową integrację na rzecz dobrej
panoramy życiowych działań każdego kto

tego pragnie a patologiom i małostkowości
powiedzieć - nie!
W Słoweni na górze Rogla (1500m) do
sportowych zmagań przystąpili zawodnicy
z wielu krajów Europy (towarzysko przedstawiciele z USA) no i oczywiście z Polski
odnosząc duży sukces (Agata Kulicka - 2
złote medale w kat. kobiet do 35 lat). Wielu
do mety dotarło „na tarczy” ale z zaliczonym konkursem. Z uwagi na teren bardzo
trudny do biegania, o sukcesie decydowały
takie czynniki jak dobra kondycja, dobre
buty biegowe i przyjęcie dobrego wariantu
do „lisów” po wybiegnięciu z korytarza
startowego (2 korytarze startu). Intuicja
czasami sprzyja sukcesowi - mnie troszkę zawiodła i trzeba
było wysiłku by odrobić stratę czasu na
dotarcie na do mety.
W tym sporcie jest
sporo utrudnień terenowych: konstrukcje
wyciągów
narciarskich, cieki wodne,
obszary nie do przejścia które trzeba omijać, zdarzają się ludzkie dramaty i akcje

ratownicze (dwie akcje na tych zawodach).
Organizacja i gościnność wzorowa a w programie pobytu w dniu wolnym dwie atrakcje do wyboru - Termy Zrece i Zicka Kartuzija (wycieczki). Wszystko ma swoje miłe
zakończenie na wieczorku z gratulacjami,
wymianie upominków i pożegnalnymi gestami z życzeniami „do zobaczenia z lisami
w lesie”. Dziękuję za wsparcie umożliwiające zrealizowanie mojego uczestnictwa
w M.E. ARDF-ROGLA 2019.
L. Marczak
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Celowy Związek Gmin SGO5 informuje o nadchodzących zmianach :
Od 1 maja 2020r. z terenu nieruchomości niezamieszkałych (firm) nie będą odbierane
odpady komunalne przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek. Każdy
podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać
indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z
odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady wpisanych do Rejestru na naszym terenie:
1. Zakład Utylizacji Odpadów „Clean City” Sp. z o.o., ul. Piłsudzkiego 2, 64-400 Międzychód
2.PreZero Service Zachód Sp. z o.o.Ul. Szosa Bytomska 167-100 Kiełcz
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8, 66-520 Dobiegniew
4.Eneris Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., ul Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
5.„Laguna” Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
6.ATF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Chojnicy 2 78-650 Mirosławiec
7.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o.ul. Dąbrowskiego 290 60-406 Poznań
8. P.H.U. Komunalnik Sp. z o. o.50-518 Wrocław , ul. Św. Jerzego 1a, O/Nysa 48-303 ul. Morcinka 66E

Kolejną zmianą wchodzącą w życie od 1 maja 2020 r. będzie obowiązkowa segregacja
odpadów przez Mieszkańców naszego Związku. Otrzymają Państwo za pośrednictwem
poczty polskiej ulotkę jak segregować ze szczegółowym opisem każdej frakcji, tzn. papieru,
szkła, tworzyw sztucznych i metalu, bioodpadów oraz zmieszanych (pozostałych)
odpadów komunalnych.



Opakowania z



papieru, tektury,


Butelki i słoiki
szklane bez

Gazety i
czasopisma,




Gałęzie drzew i krzewów,

chemii gospodarczej i



Liście, kwiaty i skoszona

kosmetykach,


Plastikowe torebki, worki,

Szklane



Folia, styropian

Książki i zeszyty.



Torebki

opakowania po

papierowe,

kosmetykach.



Plastikowe opakowania po

nakrętek,







opakowaniowy, puszki,


Złom żelazny i metale
kolorowe,

Papier
opakowaniowy,



Zakrętki od słoików,

Karton, tektura.



Folia aluminiowa,



Kartony po napojach,
mleku.
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trawa,


Trociny i kora drzew,



Owoce, warzywa,



Obierki.
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