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Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Krajeńskich
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763 23 80
fax 95 763 11 26
e-mail: starosta@fsd.pl

GODZINY PRACY
Starostwo Powiatowe:
Pn:  7:00 - 17:00
Wt-czw:  7:30 - 15:30
Pt:  7:30 - 13:30
Biuro Podawcze w Drezdenku
pok. nr 5 w budynku „Ratusza”
ul. Kościuszki 31
66-530 Drezdenko
czynne:
Pn:  7:00 - 17:00
Wt-czw:  7:30 - 15:30
Pt:  7:30 - 13:30
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SŁÓW KILKA O RATUSZU,
KTÓRY NIE JEST RATUSZEM

NATALIA WITAJ W DOMU
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Szanowni Państwo!
Nadszedł czas zbiorów i czas podziękowań 
tym, którzy pracują na roli i wytwarzają żyw-
ność trafiającą na nasze stoły. Praca rolnika, 
hodowcy zależy od przebiegu pogody, wszel-
kie przeciwności wpływają na ilość i jakość 
plonu. Pragnę podziękować wszystkim wy-
twórcom żywności: tym dużym i małym za 
Wasz trud, abyśmy mogli korzystać ze zdro-
wej polskiej żywności. Dziękuję Wam także za 
to, że tworzycie miejsca pracy w przemyśle 
spożywczym i życzę udanych zbiorów w przy-
szłym roku.
Pierwszy września to rozpoczęcie roku szkol-
nego w szkołach ponadpodstawowych. Nasze 

szkoły dokonały pełnych naborów uczniów 
do klas pierwszych. Rada Powiatu i Zarząd 
starają się poprawiać warunki nauki naszych 
uczniów poprzez inwestycje w infrastrukturę. 
Zakończyła się przebudowa boiska w Zespo-
le Szkól w Drezdenku, trwają prace związane 
z remontem hali warsztatów szkolnych w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Strzelcach Kraj. Został rozstrzygnięty 
przetarg na instalację fotowoltaiczną w na-
szych szkołach z realizacją do końca roku. 
Jeszcze w tym roku powstanie wiata w ZS 
Drezdenku do nauki praktycznej w zawodach 
budowlanych, do końca roku zostanie prze-
prowadzone postępowanie  przetargowe na 
modernizację SOSW w Strzelcach Kraj.
Do końca sierpnia Zarząd Powiatu złożył trzy 
wnioski na dofinansowanie w ramach progra-
mu Polski Ład. Wnioski obejmują:
- budowę placówki opiekuńczo wychowaw-
czej w Zwierzynie,
- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz zago-
spodarowaniem terenu przy Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego,
- modernizację i przebudowy dróg powiato-
wych obejmująca wszystkie gminy.
Trwają inwestycje drogowe:
- w miejscowości Rąpin środki zostały pozy-
skane z rządowego  programu  „Fundusz Dróg 
Samorządowych” oraz od gminy Drezdenko 
i ze środków własnych,
- w miejscowości Sarbiewo ze  środków urzę-

du marszałkowskiego w ramach programu 
PROW, od gminy Zwierzyn i środków wła-
snych, 
- zostatała przygotowana dokumentacja 
i wniosek do rządowego  programu  „Fundusz 
Dróg Samorządowych” na ul. Choszczańska 
w Bobrówko z realizacją w 2022,
- trwają prace nad dokumentacją na ul. Mic-
kiewicza w Dobiegniewie. 

Starosta Powiatu
Strzelceko-Drezdeneckiego

Bogusław Kierus

Wizytacja obozów harcerskich
W piątek 16 lipca br. została przeprowa-
dzona wizytacja obozów harcerskich na 
terenie powiatu strzelecko-drezdenec-
kiego zlokalizowanych w Nadleśnictwie 
Karwin (Gmina Drezdenko). Uczestnika-
mi obozu byli Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej Okręg Małopolski: Szczep 
Puszcza Niepołomice, 6 KDH „Leśni Lu-
dzie” i 19 KDL oraz Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręgu Wielkopolskie-
go 16 Poznańska Drużyna Harcerzy im. 
gen. Józefa Zachariasza Bema. W spo-
tkaniu wzięli udział: Starosta Strzelec-
ko-Drezdenecki, Burmistrz Drezdenka, 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji w Strzelcach Kraj. oraz Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Kraj., przedstawiciel Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Drezdenku, przedstawiciel 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Drezdenku, przewodniczący Powiato-
wej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
pracownicy Nadleśnictwa Karwin oraz 
pracownik Biura Zarządzania Kryzysowe-
go i Obrony Cywilnej. 

26 lipca odbyło się spotkanie Władysława 
Dajczaka Wojewody Lubuskiego ze Sta-
rostą Powiatu Strzelecko-Drezdeneckie-
go Bogusławem Kierusem. Tematem spo-
tkania był Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Staro-
sta poinformował również o aktualnej sy-
tuacji Szpitala Powiatowego w Drezdenku 
oraz o przygotowaniach jednostek oświa-
towych podległych powiatowi do rozpo-
częcia nowego roku szkolnego.

Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdenec-
kiego złożył trzy wnioski do programu 
„Ład Polski”.
1. Modernizacja dróg powiatowych na 
długości ok. 41 km w gminach wchodzą-
cych w skład powiatu na łączną kwotę 21 
000 000 zł.
2. Budowa placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej (dom dziecka) w Zwierzynie 
wraz z infrastrukturą sportowa na kwotę 
3 200 000 zł.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 
zagospodarowaniem terenu przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
(technikum) w Strzelcach Krajeńskich na 
kwotę 1 000 000 zł.
Wszystkie zadania wpisują się w priory-
tety programu. Po otrzymaniu promesy 
realizacja wyznaczonych zadań nastąpi 
w 2022 roku.

KOLEJNE WARSZTATY W RAMACH PARTNERSTWA
„PÓŁNOC WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZAWSZE RAZEM”
Za nami kolejne spotkanie samorządowców tworzących partnerstwo „Północ województwa lubuskiego zawsze razem”. Warsztaty CWD odbyły 
się 25 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Zwierzyn nt.  Warunki i procedury obowiązujące w realizacji strategii .
Rada partnerstwa pracowała nad projektami strategicznymi dla czterech gmin i powiatu. Zostały wypracowane następujące projekty strategicz-
ne:
1. Bazary – ekologicznie powiązane centra aktywności. Projekt obejmuje 4 komponenty: budowa hal targowiskowych w Dobiegniewie, Drezden-
ku, Starym Kurowie, Zwierzynie, wyposażenie obiektów targowiskowych w panele fotowoltaiczne. Budowa stacji ładowania dla samochodów 
elektrycznych w Drezdenku i Dobiegniewie. Zakup autobusów z napędem elektrycznym.

2. Zintegrowany pakiet usług społecznych i zdrowotnych. Projekt obejmuje mię-
dzy innymi doposażenie szpitala powiatowego w sprzęt do diagnostyki chorób 
nowotworowych. Rozbudowę DPS-u w Dobiegniewie z utworzeniem dzienne-
go domu pomocy społecznej oraz budowę budynku mieszkalnego na potrzeby 
14 – osobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego.

3. Infrastruktura  i zasoby kadrowe jako efektywny system wspierania przedsię-
biorczości. Obejmuje zdobycie dodatkowych umiejętności dla młodzieży, budo-
wę kanalizacji sanitarnej, budowę tras rowerowo – edukacyjnych.
Wskazane kierunki posłużą do stworzenia szkiców projektowych, na które w ra-
mach partnerstwa samorządy będą mogły pozyskać pieniądze z budżetu pań-
stwa lub ze środków Unii Europejskiej.
Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-
nalnej, Związek Miast Polskich oraz Urzędy Marszałkowskie 15 województw.

MŁODZIEŻOWA RADA POWIATU

W środę 29.09.2021 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odby-
ła się I Sesja II Kadencji Młodzieżowej Rady 
Powiatu. Została ona utworzona na podsta-
wie wyborów przeprowadzonych w szkołach 
ponadpodstawowych na terenie powiatu 
Strzelecko - Drezdeneckiego. W spotkaniu 
udział wzięli Przewodniczący Rady Powiatu 
Zbigniew Kubasik, Starosta Bogusław Kierus,  
opiekun Młodzieżowej Rady wicestarosta Pa-
weł AntczakW spotkaniu uczestniczyli również 
Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący 
Młodzieżowej Rady Powiatu I kadencji Pan 
Michał Sopielewski i Bartłomiej Jędrzejczak, 
którzy podsumowali działania Młodzieżowej 
Rady w I kadencji, ponadto udział wzięli pra-

cownicy merytoryczni Starostwa Powiatowe-
go oraz opiekunowie samorządów uczniow-
skich. Podczas trwania sesji radni wybierali 
w tajnych wyborach Prezydium Młodzieżowej 
Rady Powiatu. Każdy z kandydatów po au-
toprezentacji zaproponował swój program 
a także przedstawił swoje pomysły na funk-
cjonowanie Młodzieżowej Rady Powiatu. 
Przewodniczącym została Anna Sieinska. 
Sekretarzem Młodzieżowej Rady została Iza-
bela Denkowska.
Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady zo-
stanie wybrany na następnej sesji, ponieważ 
oboje kandydaci, którzy ubiegali się o sta-
nowisko dostali w dwóch głosowaniach taką 
samą liczbę głosów. W związku z tym Rada 
zdecydowała w drodze głosowania o przeło-
żenie wyboru Wiceprzewodniczącego. 
Podczas obrad Radni wypracowali plan pracy 
Młodzieżowej Rady na 2021 rok:
1) Wyjazd do Nadleśnictwa Głusko. 
2) Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej 
w Dobiegniewie.
3) Zorganizowanie konkursu rzeźbiarsko-
-plastycznego z okazji Święta Niepodległości 
11.11.2021r.

4) Młodzieżowa Rada Powiatu wystąpi do 
Zarządu Powiatu z wnioskiem o przeprowa-
dzenie profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży 
w szkołach ponadpodstawowych. 
5) Akcja mikołajkowo-charytatywna w szko-
łach.
6) Objęcie patronatu i pomoc organizacyjna 
nad II Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pa-
storałek. 
Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Strzelec-
ko-Drezdeneckiego – II Kadencja 2021-2023 
1. Anna Sieinska – Przewodnicząca, 
2. Izabela Denkowska – Sekretarz , 
3. Martyna Kalinowska,
4. Rafał Idczak,
5. Magda Malinowska,
6. Urszula Perska, 
7. Kamil Szrama, 
8. Natalia Bejenka,
9. Klaudia Lewandowska,
10. Michał Szpalik, 
11. Adam Gołębiewski,
12. Patryk Łabuńka
13. Magdalena Długasiewicz,
14. Stanisław Wiliński, 

Paweł Antczak
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W warsztatach dydaktycznych przy Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Krajeńskich trwają 
prace modernizacyjne, polegające na 
wymianie posadzek, tynków, odświeżeniu 
i malowaniu ścian. 
Po termomodernizacji budynku na ze-
wnątrz, który miał miejsce w 2016 roku, 
po zakończeniu prac wewnętrznych, no-
woczesne warsztaty do nauki praktycznej 
zawodu przy CKZiU będą wizytówką nie 
tylko szkoły ale i całego Powiatu. 
Przypominamy, że łączna wartość inwe-
stycji wynosi 530 000 zł i jest w całości 
dofinansowana z Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach programu „Moderniza-
cja kształcenia zawodowego w powiecie 
strzelecko-drezdeneckim”.

Jeśli uważasz, że towar lub usługa nie 
spełniają twoich oczekiwań. Zakupiony 
towar ma wady, usługa została wykonana 
nierzetelnie, od zawartych umów chcemy 
odstąpić. Nie zawsze sprawy toczą się 
łatwo i po naszej myśli. W takich sytu-
acjach można się zwrócić do Powiatowe-
go Rzecznika Konsumentów. Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów wykonuje zada-
nia samorządu powiatowego w zakresie 
ochrony konsumentów. Podstawę prawną 
działania powiatowego rzecznika konsu-
mentów stanowią przepisy ustawy z dnia 
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów działa wyłącznie w sprawach 
konsumenckich dotyczących zawierania 
i wykonywania umów cywilnoprawnych 
pomiędzy konsumentem a przedsiębior-
cą. Rolą rzecznika jest przede wszystkim 
udzielanie konsumentom porad i informa-
cji prawnej. W sprawach, w których zo-
stał naruszony interes konsumenta albo 
konieczne jest wyjaśnienie okoliczności 
faktycznych, rzecznik konsumentów wy-
stępuje do przedsiębiorców. Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie 
na rzecz mieszkańców powiatu strze-
lecko-drezdeneckiego (bez względu na 
miejsce dokonania zakupu towaru lub za-
warcia umowy) w Starostwie Powiatowym 
w Strzelcach Kraj. ul. Ks. Wyszyńskiego 7 
(pok. nr 101) w poniedziałki i wtorki w go-
dzinach pracy urzędu. 
W pozostałe dni telefonicznie. 
Pod nr telefonu (95) 763 70 28, konsu-
ment@fsd.pl

PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 2021
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, przypomi-
namy wszystkim naszym uczniom, szczególnie tym, którzy, będą w naszych 
szkołach stawiać swoje pierwsze kroki o możliwości skorzystania z ciekawych 
szkoleń i kursów, podnoszących nie tylko kwalifikację, ale również możliwość 
zdobycia uprawnień, które na pewno przydadzą się po ukończeniu szkoły, 
dzięki czemu będzie można łatwiej wkroczyć w dorosłe życie zawodowe. 
Przypominamy, że Powiat Strzelecko-Drezdenecki realizuje projekt pt. „Mo-
dernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” . 
Jest to projekt skierowany na rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie 
strzelecko-drezdeneckim, partnerami projektu są: Akademia im. Jakuba z Pa-
radyża w Gorzowie Wielkopolskim; Uniwersytet Zielonogórski; Wojewódzki 
Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.;
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.
Projekt skierowany jest do uczniów, wybierających naukę w klasach techni-
kum i w szkołach  wielobranżowych. W realizację projektu zaangażowane są 
następujące szkoły ponadpodstawowe z terenu naszego powiatu strzelecko-
-drezdeneckiego: 
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   w Strzelcach Krajeńskich (CKZiU),
– Zespół Szkół w Drezdenku,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
    w Strzelcach Krajeńskich (SOSW).
Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach i w specjalistycznych kursach zawodowych,  takich jak:                          
-kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV, - kurs spawacza metodą MAG 135,  - kurs operatora wózków widłowych, - kurs prawa jazdy na kat. 
E do B,  - kurs barmański, - kurs pilota wycieczek,  - kurs obsługi programów komputerowych, - kurs florystyczny, - kurs kelnerski, - kurs baristy,  
- kurs garmażera, - kurs ze studium rysunku przestrzennego  i wiele innych. W ramach tego działania realizowane będą również koła naukowe 
stacjonarne, które pozwolą szczegółowo zgłębić trudne zagadnienia występujące w każdym zawodzie . 
W roku szkolnym 2020/2021 łącznie ze wszystkich kursów i szkoleń skorzystało ponad 400 naszych uczniów i zrealizowane zostały następujące 
działania:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Krajeńskich:
DORADZTWO GRUPOWE: 117 os.
DORADZTWO INDYWIDUALNE: 45 os.
KURS WÓZKA JEZDNIOWEGO Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA: 24 os.
KURS SPAWANIA METODĄ MAG Z RYSUNKIEM TECHNICZNYM: 9 os.
KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI: 11 os.
KURS PRAWO JAZDY KAT. E-B: 12 os.
KURS PRAWO JAZDY KAT. B: 22 os.
KURS FLORYSTYCZNY: 17 os.
KURS PROJEKTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH: 20 os.
KURS F-GAZY: 14 os.
KOŁO NAUKOWE AutoCAD BRANŻOWY: 8 os.
Zespół Szkół w Drezdenku:
DORADZTWO GRUPOWE: 122 os.
DORADZTWO INDYWIDUALNE: 60 os.
KURS PRAWO JAZDY KAT. B: 10 os.
KURS MONTER SUCHEJ ZABUDOWY: 10 os.
KURS OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH WOLNOBIEŻNYCH: 10 os.
KURS OPERATOR PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG: 10 os.
KURS WÓZKA JEZDNIOWEGO Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA: 10 os.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich:
DORADZTWO GRUPOWE: 7 os.
DORADZTWO INDYWIDUALNE: 10 os.
KURS KELNER-BARMAN:  6 os.
KURS GARMAŻER: 6 os.
KURS CUKIERNIK: 6 os.
Nauczyciele również skorzystali z udziału w kursach:
KURS NABIJANIE KLIMATYZACJI: 5 os.
KURS COMMON RAIL: 5 os.
KURS AutoCAD: 2 os.
KURS PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE: 4 os.

Działania te służą temu, by uczniowie nabywali kompetencje wymagane na wybranym przez nich stanowisku pracy i wychodzili naprzeciw po-
trzebom rynku pracy oraz by kształcenie zawodowe w szkołach nie odbiegało od oczekiwań przedsiębiorców.
Dodatkowo nasi uczniowie mogą odbyć praktyki i staże zawodowe w przedsiębiorstwach 
w wymiarze 150 godzin, za które otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1 500,00 zł. 
Celem organizowanych staży jest zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w stażach zorganizowanych 
u pracodawców, poznanie rzeczywistych warunków pracy w zawodzie związanym z kierunkiem nauczania oraz przygotowanie uczniów do wej-
ścia na rynek pracy. Istotną cechą realizowanych staży zawodowych jest także poprawa współpracy szkół z pracodawcami z lokalnego rynku 
pracy. Z tegorocznych staży zawodowych skorzystało 91 uczniów (38 uczennic i 53 uczniów), którzy zdobyli nowe doświadczenia oraz poznali 
rzeczywiste warunki pracy. Staż zawodowy trwał 150 godzin. Każdy uczestnik stażu otrzymał stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł. Do-
datkowo, ze staży zawodowych u pracodawców skorzystało 16 nauczycieli kształcenia zawodowego, uczących w technikum logistyki, ochrony 
środowiska, architektury krajobrazu, pojazdów samochodowych, budowlanego i logistycznego. Staże zostały zorganizowane w przedsiębior-
stwach z lokalnego rynku pracy. W wyniku odbytego stażu, dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze środowiskiem pracy, nauczyciele zaktuali-
zowali swoją wiedzę, poznali najnowsze/aktualnie stosowane techniki i rozwiązania oraz pracowali na używanych w danym przedsiębiorstwie 
urządzeniach. Wiedzę zdobytą na stażu nauczyciele będą przekazywać uczniom podczas zajęć praktycznych. Aktualizacja wiedzy nauczycieli 
wpływa na podniesienie jakości kształcenia w danym zawodzie, a to z kolei przyczyni się do dostosowania umiejętności absolwentów szkół 
zawodowych do oczekiwań rynku pracy.
W celu unowocześnienia wyposażenia szkół kształcenia zawodowego doposażone zostały one w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego. W ostatnim roku zakupione zostało do Zespołu Szkół w Drezdenku m.in. wyposażenie pracowni budowlanej. 
W nowoczesne sprzęty i urządzenia zostały doposażone warsztaty szkolne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Krajeńskich oraz pracownie zawodowe dla kierunków technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska. Powyż-
sze zakupy mają na celu dostosowanie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego do warunków zbliżonych do pracy w lokalnych firmach.
W Centrum Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Krajeńskich rozpoczęte zostały prace remontowe hali głównej warsztatów szkolnych oraz 
trzech pracowni zawodowych. Zakres realizowanych prac to prace tynkarsko - malarskie ścian i sufitów, wymiana posadzki na beton przemysło-
wy, wymiana drzwi – 9 sztuk, wymiana bram – 3 sztuki.

Paweł Antczak
Aleksandra Wojciechowska, PZEA
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W Starostwie Powiatowym w Strzelcach 
Kraj. w środę 11 sierpnia odbyło kolejne 
posiedzenie Zarządu Powiatu. Najważ-
niejszym punktem spotkania było utworze-
nie Domu Dziecka na terenie powiatu. Za-
rząd Powiatu w ramach programu „Polski 
Ład” złożył wniosek na budowę placówki 
opiekuńczo-wychowawczej o powierzchni 
300 m2 w Zwierzynie wraz z infrastrukturą 
sportową na kwotę 3200000zł. W związku 
z dużą szansą na otrzymanie środków na 
budowę Domu Dziecka na środowe po-
siedzenie członkowie Zarządu Powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego zaprosili dy-
rektor PCPR Izabelę Najdek i zapoznali 
się z zasadami funkcjonowania Domu 
Dziecka, który nadal dla wielu dzieci jest 
jedynym miejscem, gdzie czują się bez-
piecznie. Dzięki otwarciu takiej placówki 
swój dom i wielką szansę na przyszłość 
znalazło by 14 dzieci z terenu powiatu 
strzelecko-drezdeneckiego. Przypomi-
namy, że powiat strzelecko-drezdenecki 
jako jeden z nie licznych kraju nie posiada 
Domu Dziecka. Po wysłuchaniu informacji 
i dyskusji na temat funkcjonowania Domu 
Dziecka, członkowie zarządu przyjęli in-
formację na temat rekrutacji do szkół po-
nadpodstawowych w powiecie strzelecko-
-drezdeneckim. Jak wynika ze statystyk 
nowy rok szkolny 2021/22 w I klasach roz-
pocznie 51 uczniów LO w Strzelcach, 164 
uczniów w Zespole Szkół w Drezdenku 
i 115 uczniów w CKZiU w Strzelcach.Za-
rząd Powiatu zatwierdził uchwałę, w któ-
rej wyraził zgodę na nabycie w drodze 
darowizny od gminy Strzelce Kraj. działki 
w miejscowości Bobrówko o pow. 429 m2 
z przeznaczeniem na kolejny etap prze-
budowy drogi powiatowej nr 1375F.

Przypominamy, że nieodpłatna pomoc 
prawna jest udzielana w Szpitalu Powia-
towym w Drezdenku w pokoju 105 nastę-
pujących w terminach: 
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA GODZ. 8.00 - 
12:15
CZWARTEK GODZ. 14:00 - 18:00
PIĄTEK GODZ. 8:00 - 12:15
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzie-
lana po wcześniejszym umówieniu się 
interesantów pod numerem telefonu:  95 
763 23 80, 697 640 079, bądź mailowo 
pod adresem: npp@fsd.pl. pomoc.praw-
na.drezdenko@gmail.com
Jednocześnie informujemy, że dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa zgłaszających się 
po porady oraz wykonawców w punktach 
nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje obo-
wiązek posiadania osłony na usta i nos. 
Przypominamy również o zachowaniu 
dystansu społecznego między osobami, 
wynoszącego przynajmniej 1,5 - 2 metry.
Zapraszamy wszystkich chętnych szuka-
jących pomocy prawnej do skorzystania 
z bezpłatnego poradnictwa prawnego.

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE OSP BRONOWICE

4 września br. w świetlicy wiejskiej w Bronowicach odbyło się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Brono-
wicach. W spotkaniu oprócz druhów wzięli również udział: Starosta 
Strzelecko – Drezdenecki – Bogusław Kierus, Burmistrz Strzelec Kraj. 
- Mateusz Feder, Skarbnik - Adam Skrocki, Komendant Powiatowy 
PSP w Strzelcach Kraj. - st. bryg. mgr inż. Tomasz Górniak, Komen-
dant Gminny OSP - dh Krzysztof Ossowski. Tematem spotkania było 
omówienie działalności jednostki OSP w 2020 roku oraz wybór nowe-
go Zarządu OSP na kolejną kadencję. Jednostka szczegółowo przed-
stawiła sprawozdania komisji finansowej i komisji rewizyjnej. Podczas 
zebrania wybrane zostały osoby,  które wejdą w skład Zarządu Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz delegaci na zjazd 
Związku Gminnego. 
Zarząd:
Prezes dh Dariusz Domaradzki
Wiceprezes dh Bogusław Kierus
Wiceprezes  dh Marcin Rosiński
Naczelnik dh Krzysztof Ossowski
Sekretarz dh Bożenna Harazińska

Skarbnik dh Piotr Saugut
Członek Zarządu dh Wioletta Podgórska 
Kronikarz dh Izabela Rosińska
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca dh Monika Kaczmarek
Członek dh Michał Urban
Członek dh Maciej Dreczkowski

„PATRZCIE, ILE RĄK POTRZEBA, ABY MIEĆ
KAWAŁEK CHLEBA!”
DOŻYNKI GMINNE W RĄPINIE
Święto Plonów zwane dożynkami ma wielowiekową tradycję. Na prze-
strzeni dziejów ich charakter się zmieniał. Z dworów szlacheckich tra-
fiły pod strzechy. Przestały ograniczać się do gospodarstw – zaczęto 
obchodzić je na różnych szczeblach administracyjnych – od dożynek 
wiejskich po ogólnopolskie. Nierozerwalnie związane są z zakończe-
niem prac polowych, zbiorów i stanowią okazję do świętowania oraz 

odpoczynku po ciężkich żniwach. Tradycje dożynkowe kultywujemy od 
czasu Słowian. Ogromne znaczenie mają w nich obrzędy dziękczynne. 
Dawniej sprawowano je na polach, dziś odprawiane są w kościołach. 
To niewątpliwie jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolników, a ich 
celebracja jest ważną częścią polskiego dziedzictwa kulturowego. Te-
goroczne Dożynki Gminne w Rąpinie, jak każe obyczaj - rozpoczęły 
się od mszy świętej. Po zakończonym nabożeństwie rolnicy, przed-
stawiciele samorządów, sołtysi i zaproszeni goście kolorowym koro-
wodem, prowadzonym przez orkiestrę dętą i Dziewczęta z Buławami, 
ruszyli na rąpiński stadion. Dużą atrakcją były wspaniale udekorowa-
ne przyczepy ciągnięte przez traktory oraz konna bryczka. Starostami 
dożynek w Rąpinie byli: Weronika Powroźnik i Paweł Daniszewski. 

Kolejną częścią oficjalnych obchodów był przygotowany przez Alinę 
Michalak i zespół Macierzanka z Gościmia obrzęd dożynkowy „Cyje to 
polisio” poprzedzony polonezem. Sam obrzęd oparto na tradycyjnych 
przyśpiewkach ludowych oraz widowisku przedstawiającym prace po-
lowe od orki, zasiewu zboża do wypieku chleba. Uroczysty charakter 
święta podkreśliły w swoich przemówieniach: Posłanka na Sejm Kry-
styna Sibińska oraz Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska. Wice-
starosta strzelecko-drezdenecki Paweł Antczak odczytał list Wojewody 
Lubuskiego Władysława Dajczaka. Składano podziękowania i podkre-
ślano trud, jaki w pracę włożyli rolnicy, sadownicy, hodowcy i przetwór-
cy. Oficjalną część obchodów zakończyło rozstrzygnięcie konkursu 
na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jest on nieodzownym symbo-
lem święta. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Kosin, którego wieniec 
zwieńczony koroną zrobił największe wrażenie na jurorach konkursu, 
drugie miejsce - sołectwo Gościm, a trzecie Osów. Od tego momentu 
na scenie mogliśmy obserwować spektakl tańca, śpiewu i kolorów: dla 
zgromadzonej publiczności na ludowo zaśpiewał zespół Macierzanka 
z Gościmia oraz Stokrotki z Trzebicza. Inny klimat muzyczny wprowa-
dził zespół „Łobuzy”, którego przeboje gościły w wielu rozgłośniach 
radiowych. Do tańca i wspólnego śpiewu zaprosił Cygański Teatr Mu-
zyczny „Terno”. Dużą atrakcją były zespołowe gry i zabawy zorganizo-
wane przez sołtys Marzenę Kondeusz i sołectwo Rąpin, które w tym 
roku było jednym z organizatorów święta. Przeciąganie liny, skoki 
w workach, czy bieg z jajkiem to jedne z wielu konkurencji, w których 
zmagały się sołectwa Gminy Drezdenko i miasto Drezdenko. Ponadto 
wszystkie sołectwa uczestniczące w dożynkach ustawiły pięknie przy-
strojone namioty i stoiska, w których promowano regionalne jedzenie 
oraz rękodzieło. Jest ono coraz bardziej popularne i kultywowane na 
polskiej wsi. Zabawę dla dzieci zapewniły dmuchańce, elektryczne sa-
mochodziki i Nadleśnictwo Karwin, które oprócz fantów dla najmłod-
szych, serwowało herbatę z żołędzi. Niemal do samego rana trwała 
zabawa taneczna prowadzona przez zespół „Estrada”. Znane i lubiane 
przeboje przyciągnęły na płytę boiska w Rąpinie wielu amatorów tań-
ca, których miniony rok i pandemiczne obostrzenia nie rozpieszczały. 
Gminne Dożynki w Rąpinie upłynęły przy dobrej zabawie, kultywowa-
niu tradycji i smacznych potrawach. Nawet pogoda, mimo wcześniej-
szych nienajlepszych prognoz, zaskoczyła słonecznym dniem i ciepłą 
nocą. Takich obchodów święta plonów życzymy sobie również za rok.

Paulina Swacińska-Borensztein

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2021
NA TERENIE POWIATU STRZELECKO – DREZDENECKIEGO.

W bieżącym roku przeprowadzono badania w zakresie wykrywania raka gruczołu kro-
kowego na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego. W ramach badania wykony-
wano PSA, TRUS, Uroflometrię, USG.
Badania odbyły się w terminach: 03 lipca 2021 roku w Strzelcach Krajeńskich w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, z badań skorzystało 118 panów w wieku 
40+, następnie w dniu 04 lipca br. badania odbyły się w Drezdenku na terenie Szpitala 
Powiatowego, z badań skorzystało 84 panów, 10 lipca na terenie Budynku Wielofunk-
cyjnego w Dobiegniewie odbyło się badanie i zostało przebadanych 50 panów. Badania 
sfinansowane były ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego z budżetu 
Powiatu, który sfinansował badania na kwotę 27 300,00 zł, Rady Gminy Strzelce Kraj. 
na kwotę 3000,00 zł, Gmina Drezdenko 3000,00 oraz Gmina Dobiegniew 4500,00.
W trosce o zdrowie mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w sierpniu 
zrealizowany został następny program w zakresie wykrywania chorób płuc. Rentgeno-
bus stacjonował w Strzelcach Kraj. i Dobiegniewie – wykonano łącznie 322 badań sfinansowanych budżetu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckie-
go i Gminy Dobiegniew. W Drezdenku planujemy wykonać badania 19 września przy Zespole Szkół W Drezdenku.
W trosce o zdrowie mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego planujemy wykonać badania w kierunku wykrycia chorób płuc. Rentge-
nobus planowany na sierpień. We wrześniu planujemy stacjonować w miejscowościach takich jak: Strzelce Krajeńskie 19 października 2019 r., 
w Zwierzynie i Dobiegniewie 20 października 2019 roku.
Z bezpłatnych badań skorzystało 400 osób z terenu Powiatu.

Elżbieta Łabędź
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Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdenec-
kiego  Bogusław Kierus przekazał druży-
nie LZS Muszelka  sprzęt sportowy oraz 
słodki poczęstunek. Dodatkowo w bieżą-
cym roku Zarząd Powiatu udzielił wspar-
cia finansowego w kwocie 2,5 tys. zł na 
zorganizowanie turnieju i zakup sprzętu 
sportowego.

Trwa remont drogi powiatowej w Rąpi-
nie o długości 1,129 km wraz z budową 
chodników. Na większości odcinka wyla-
no już pierwszą warstwę wyrównawczą. 
Do zakończenia prac pozostało wylanie 
warstwy ścieralnej, budowa chodników, 
oświetlenia, zjazdy i pobocza. Inwestycja 
ma być zrealizowana najpóźniej do 25 
listopada 2021 r.Koszt realizacji zadania 
wynosi 1 250 000 zł. Przypominamy, że 
Powiat Strzelecko-Drezdenecki otrzymał 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Dróg w kwocie 527 377 zł Inwestycja re-
alizowana jest wraz z gminą Drezdenko, 
która na ten cel przeznaczyła 263 000 
zł. kwoty na inwestycję, pozostałe ok. 
460 000 zł pokrywa Powiat Strzelecko-
-Drezdenecki z własnych środków.

27 sierpnia 2021r. odbyły się  warsztaty 
w ramach partnerstwa „Północ wojewódz-
twa lubuskiego zawsze razem”.
Rada partnerstwa pracowała nad pro-
jektami strategicznymi dla czterech gmin 
i powiatu. Zostały wypracowane cztery 
projekty strategiczne:
1.Budowa bazarów-hal targowych w Do-
biegniewie, Drezdenku, Starym Kurowie, 
Zwierzynie odnawialne źródła energii na 
budynkach użyteczności publicznej oraz 
stacje ładowania samochodów, nisko-
emisyjny transport publiczny, usługi tury-
styczno-kulturalne.
2.Zintegrowany pakiet usług społecznych 
i zdrowotnych. Projekt obejmuje między 
innymi doposażenie szpitala powiatowe-
go w sprzęt do diagnostyki chorób nowo-
tworowych.
3.Infrastruktura i zasoby kadrowe jako 
efektywny system wsparcia przedsiębior-
czości. Obejmuje zdobycie dodatkowych 
umiejętności dla młodzieży, budowa ka-
nalizacji sanitarnej, budowa tras rowero-
wych.

SPĘDZILI MIŁO CZAS W RAMACH PROJEKTU
„W DOBRYCH RĘKACH”
Uczestnicy projektu „W dobrych rękach” udowodnili, że potrafią się do-
brze bawić. Pokazali  to podczas spotkania integracyjnego.
Spotkanie odbyło się w Sarbiewie w piątek 27 sierpnia. Były tańce, 
pyszne jedzenie oraz wspólne śpiewanie, w którym towarzyszył, ze 
swoim akordeonem, Mariusz Ambrożuk. – Takie wydarzenie, to dla 
mnie miła odskocznia od codziennej opieki nad najbliższymi. Miło się 
tak spotkać z ludźmi i wspólnie pobawić – mówi Hanna Herter jedna 
z uczestniczek projektu.
Uczestnicy projektu „W dobrych rękach”, w ramach reintegracji-spo-
łeczno zawodowej opiekują się dziećmi do lat 4, a także osobami za-
leżnymi. Projekt zakłada aktywizację 200 osób powyżej 50 roku życia 
z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Duży problem bezrobo-

cia i towarzyszące mu wykluczenie społeczne wśród osób grupy doce-
lowej, które pozostały w domu w celu opieki nad swoimi wnukami do 
lat 4 oraz osobami niesamodzielnymi stanowi wyzwanie dla wielu dzi-
siejszych rodzin. Projekt wykorzystuje model aktywizacji zawodowej 
i społecznej w środowisku rodzinnym, daje szansę 100 osobom, którzy 
oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad swoimi wnuczętami 
lub osobami niesamodzielnymi, a deklarują chęć powrotu do pracy, 
do nabycia umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych.
Jak mówią uczestnicy projekt wpłynął pozytywnie na ich życie. - Dzię-
ki temu projektowi czuję się bardziej doceniony, mam możliwość sa-
morozwoju poprzez spotkania z informatykiem, doradcą zawodowym, 
a także trenerem rozwoju osobistego. Ponadto dzięki spotkaniom i wy-
jazdom, czy to nad morze, czy do teatru, stworzyła się między nami 
w pewnym sensie rodzina – mówi Eugeniusz Krynicki. 

Jednym z efektów projektu jest przywrócenie osób bezrobotnych i bier-
nych zawodowo na rynek pracy. – Jest to nasza druga edycja tego 
typu projektu. Dzięki projektowi nasi uczestnicy będą mogli wrócić do 
pracy i z naszego doświadczenia wynika, że bardzo chętnie szukają 
pracy i to z pozytywnym skutkiem – mówi Marek Halasz, prezes „Sto-
warzyszenia Razem dla Strzelec”, partner projektu.
W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście - przedstawiciele 
lokalnych samorządów oraz Urzędu Marszałkowskiego. – Integracja 
społeczna jest bardzo ważna. Należy podkreślić, że środki europejskie 
to nie tylko budowa mostów i dróg, ale przede wszystkim inwestycja 
w ludzi. Taki projekt, jak „W dobrych rękach” realizowany przez sto-
warzyszenia ze Strzelec Krajeńskich i z Dobiegniewa jest po to, żeby 
uczestnicy integrowali się i spędzali ze sobą wspólnie czas – mówi 
Adam Misiaszek, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego.
– Aspekt społeczny tego projektu jest bardzo ważny, ponieważ łą-
czy on pokolenia – zaznacza Bogusław Kierus, starosta strzelecko-
-drezdenecki. – Jest ciągły kontakt między dziadkami a wnukami. Do-
datkowym aspektem jest czynnik ekonomiczny, ponieważ za opiekę 
nad wnukami, czy osobami zależnymi, które często są z najbliższego 
otoczenia uczestnika, otrzymują stypendium, dzięki któremu nie mu-
szą szukać dodatkowej pracy, tylko w pełni poświęcić się podopiecz-
nym – dodaje starosta.
Dodajmy, że projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspiera-
nia Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem „Razem dla Strzelec” i jest finansowany z Europejskie-
go Funduszu Społecznego i potrwa do końca listopada br.

AK

FESTYN RODZINNY W BRONOWICACH

W minioną sobotę 4 września br. przy świetlicy wiejskiej w Bronowi-
cach ,odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Radę Sołecką 
w Bronowicach przy współudziale Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Kraj., Urzędu Gminy i Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Sponsorem 
imprezy był między innymi: Prezes Zarządu  SKR Strzelce Krajeńskie 
sp. z o.o. - Sławomir Szkwir, „Alsa” Przedsiębiorstwo wielobranżowe 
- Alicja Swaryczewska - Serafin, radny  rady miejskiej w Strzelcach 
Kraj. – Dariusz Kłosiński, Usługi Budowlane - Piotr Podgórski, RCU 
Ubezpieczenia – Marta Sinicka. 
Sołtys Bronowic uroczyście otworzyła imprezę, podziękowała wszyst-
kim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia oraz życzyła 
wspaniałej zabawy. Starosta również wyraził słowa uznania dla  Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz Rady Sołeckiej w Bronowicach za organiza-
cję. 
Tego popołudnia nie zabrakło miłych niespodzianek w tym szczególnie 
pięknej, słonecznej pogody, która dopisała do samego końca! Dla naj-
młodszych mieszkańców przygotowane zostały atrakcje – dmuchańce, 
konkursy, malowanie twarzy. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bronowicach pokazała wóz strażacki i sprzęt, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci. Natomiast dorośli mogli skosztować  
potrawy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bronowi-
cach. Podczas festynu  zespół „Albatros” bawił wszystkich zebranych 
do późnych godzin nocnych.

EUROPA W DREZDENKU

Za każdym razem, 
kiedy zaczynam 
pisać, to piszę 
o naszej niewielkiej 
szkole w Drawi-
nach. I  w tym miej-
scu też nie mogę 
o niej nie wspo-
mnieć. Bo to wła-
śnie tam narodził 
się pomysł, aby 
założyć własną 
organizację, która 
może sprawić, by 
świat wokół nas 

stał się lepszy. I zrobiłyśmy to. 7 kobiet w różnym wieku, z różnymi po-
mysłami, poglądami i nadziejami zarejestrowało organizację „Lotos”. 
Miałyśmy dużo planów i pomysłów, ale chwilę później pandemia opa-
nowała świat- a my musiałyśmy odłożyć nasze marzenia na półkę. Ale 
oto nadszedł czas, w którym to „Lotos” może ponownie ujrzeć światło 
dzienne. I już nie mogę się tego doczekać. Przed nami wielkie wyda-
rzenie. Coś, czego jeszcze nie było w naszym województwie, a nawet 
w województwach ościennych. Małe miasteczko, o którym wielu nie 
ma nawet pojęcia – będzie gościło 31 młodych ludzi z 10 krajów. 31 
europejczyków zamieszka w hotelu „Eljan” i między 5 a 14 listopada 
2021 roku będzie uczestniczyć w szkoleniu finansowanym przez Era-
smus+. A Ty możesz być właśnie jednym z nich. Możesz przeżyć nie-
zapomniane chwile, zdobyć nowe umiejętności, poznać przyjaciół – 
może nawet na całe życie, poszerzyć swoje kontakty, otworzyć się na 
świat. Jedyne co musisz posiadać, to znajomość języka angielskiego, 
która pozwoli Ci się porozumiewać z innymi uczestnikami. Zachęcam 
Was bardzo serdecznie abyście spróbowali, odważyli się, wyszli ze 
swojej strefy komfortu i uczestniczyli w tym wydarzeniu. Z każdego 
kraju możemy zaprosić tylko 3 osoby, więc musicie się pospieszyć. 
Poniżej znajduje się pakiet informacyjny, dzięki któremu dowiesz się 
więcej oraz formularz zgłoszeniowy. A na deser pokażę Wam jak to 
wyglądało wcześniej na Cyprze i w Bułgarii. Do zobaczenia na szko-
leniu. W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z redakcją 
gazety, która  pokieruje Was do mnie.

Elżbieta Bronisz
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31
SIERPNIA

W dniu 31 sierpnia br., odbyło się szko-
lenie obronne zorganizowane przez Sta-
rostę Strzelecko-Drezdeneckiego dla 
pracowników jednostek samorządów te-
rytorialnych, kierowników powiatowych 
służb, inspekcji i straży, w ramach którego 
przeprowadzono X Powiatowe zawody 
w strzelaniu z broni sportowej.
1. Strzelanie drużynowe – wyniki:
- I miejsce – Urząd Miejski w Drezdenku,
- II miejsce – Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Kraj.,
- III miejsce – Urząd Miejski w Strzelcach 
Kraj.
2. Strzelanie indywidualne – wyniki:
- I miejsce – Artur Bieniek, UM Drezden-
ko,
- II miejsce – Tadeusz Grabski – SP 
Strzelce Kraj.,
- III miejsce – Stefania Kuszwara – UG 
Stare Kurowo.
3. Kierownicy jednostek samorządu tery-
torialnego - wyniki:
- I miejsce Marek Halasz – z-ca Wójta 
Gminy Zwierzyn,
- II miejsce Bogusław Kierus – Starosta 
Strzelecko-Drezdenecki,
- III miejsce Mateusz Grzymałowski – z-ca 
Burmistrza Drezdenka.

01
WRZEŚNIA

01
WRZEŚNIA

Nowy rok szkolny 2021/2022 w powiecie 
strzelecko-drezdeneckim został rozpo-
częty. Po okresie nauki zdalnej uczniowie 
wracają do stacjonarnych zajęć w szko-
łach i placówkach szkolno-wychowaw-
czych powiatu. Inaugurację nowego roku 
poprzedziły uroczyste apele z udzia-
łem młodzieży i grona pedagogicznego.  
Uczniowie z najlepszymi wynikami z ubie-
głego roku zostali nagrodzeni stypendia-
mi wręczonymi przez Starostę Strzelec-
ko-Drezdeneckiego Bogusława Kierusa 
oraz Wicestarostę Strzelecko-Drezde-
neckiego Pawła Antczaka. Wszystkim 
nauczycielom, pedagogom i uczniom 
życzymy wytrwałości i osiągnięcia jak naj-
lepszych wyników.

1 września 2021r. podczas uroczystej in-
auguracji roku szkolnego otwarto nowe 
boisko przy Zespole Szkół w Drezdenku 
wykonane w ramach programu Lubuska 
Baza Sportowa. Zaproszenie do udziału 
w tym wydarzeniu przyjęli: Poseł na Sejm 
RP Elżbieta Płonka, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Lubuskiego Łukasz Porycki, 
Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogu-
sław Kierus, Wicestarosta Paweł Antczak, 
Sekretarz Gminy Drezdenko Wiesław Sa-
wicki  oraz radna miasta Gorzów Wlkp. 
Alicja Burdzińska.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2021 ROKU

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
 • przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomocy prawnej; 
• osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy praw-
nej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne 
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej; 
• administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest 
starosta. 
Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także 
sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez 
osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 
niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 
Pomoc prawna obejmuje: 
• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, 
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym 
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, admini-
stracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub 
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego, lub • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których 
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 
• nieodpłatną mediację, lub 
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postę-
powaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spra-
wy na drogę sądową. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnio-
nej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wspar-
cia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym 
• w razie potrzeby, na sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną 
planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych 
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo-
łecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również 
nieodpłatną mediację. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych 
powodów opuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego. Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna lub świad-
czenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje poza 
kolejnością. 
Nieodpłatna mediacja obejmuje: 
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania 
z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności media-
cji oraz korzyściach z tego wynikających; 
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowa-
dzenie mediacji;
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania 
mediacyjnego w sprawie karnej;
• przeprowadzenie mediacji; 
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie 
ugody zawartej przed mediatorem. Nieodpłatną mediację, w zakresie, 
o którym mowa w pkt 1-3 i 5, prowadzi również osoba udzielająca po-

mocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 
• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do 
mediacji lub postępowania mediacyjnego; 
• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje prze-
moc. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami 
dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjuje prze-
prowadzenie nieodpłatnej mediacji. Nieodpłatną mediację prowadzi 
mediator. Stosownie do art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji praw-
nej, mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów 
prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w usta-
wie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów 
prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań 
statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje prze-
kazano prezesowi sądu okręgowego. Porady będą udzielane osobi-
ście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczo-
na osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom 
doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Porada wówczas 
może być udzielona za pośrednictwem telefonu, za pomocą innych 
środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem z wyłą-
czeniem nieodpłatnej mediacji. Warunkiem jest dostarczenie oświad-
czenia uprawniającego do otrzymania porady ( pocztą, fax – em, ma-
ilem, poprzez członka rodziny, opiekuna itp.) Po uzyskanej wizycie, 
w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, która skorzystała z usługi, 
możliwe jest wyrażenie opinii poprzez wypełnienie części B karty po-
mocy. W ramach pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego realizowana jest nieodpłatna mediacja. 
Poradę prawną można uzyskać w dniach i godzinach pracy Punktów. 
Interesanci załatwiani są na bieżąco. Informacje nt. świadczonych 
usług oraz termin wizyty możliwy jest do ustalenia pod numerem tel. 
95 763 23 80 (od poniedziałku – do piątku  w godzinach 11.00-14.00). 
W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie pracują. 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNE-
GO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Punkt Nr 1. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - usytuowany w lokalu 
biurowym nr 5A, znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowe-
go w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 
Strzelce Krajeńskie, zgodnie z HARMONOGRAMEM MIESIĘCZNYM. 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na bieżąco lub po wcze-
śniejszym umówieniu się interesantów pod numerem telefonu: 95 763 
23 80 bądź mailowo pod adresem: npp@fsd.pl
Punkt Nr 2. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PO-
RADNICTWO OBYWATELSKIE  - usytuowany w lokalu nr 105 (I pię-
tro), znajdującym się w budynku Szpitala Powiatowego, przy ul. Pił-
sudskiego 8 w Drezdenku,  w terminach:
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA GODZ. 8.00 - 12:15
CZWARTEK GODZ. 14:00 - 18:00
PIĄTEK GODZ. 8:00 - 12:15
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - w każdy czwarty 
wtorek miesiąca
MEDIACJA - w razie potrzeby ustalona indywidualnie z uprawnionym
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na bieżąco lub po wcze-
śniejszym umówieniu się interesantów pod numerem telefonu: 95 763 
23 80; 697 640 079,  bądź mailowo pod adresem:
npp@fsd.pl ; pomoc.prawna.drezdenko@gmail.com
Jednocześnie informujemy, że dla zwiększenia bezpieczeństwa zgła-
szających się po porady oraz wykonawców w punktach nieodpłatnej 
pomocy prawnej istnieje obowiązek posiadania osłony na usta i nos. 
Przypominamy również o zachowaniu dystansu społecznego między 
osobami, wynoszącego przynajmniej 1,5 - 2 metry.

STAROSTA
STRZELECKO – DREZDENECKI

Bogusław Kierus

XXII LUBUSKIE  ŚWIĘTO PLONÓW

Starosta Strzelecko – Drezdenecki uczestniczył w XXII Lubuskim Świę-
cie Plonów,  które w tym roku odbyło się w niedzielę (5 września) w Ża-
ganiu. 
Powiat Strzelecko-Drezdenecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiej-
skich z Sidłowa. Wieniec przygotowany przez KGW uzyskał wyróż-
nienie w „Konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. W trakcie 
trwania dożynek można było obejrzeć produkty jakie prezentowali pro-
ducenci, koła gospodyń wiejskich jak również wystawę sprzętu rolni-
czego oraz strojów ludowych.
Z naszego powiatu obecni byli przedstawiciele RLGD „Pojezierze Do-
biegniewskie”, prezentując zasoby kulturalne naszego regionu. Został 
wystawiony punkt szczepień przez personel z naszego Powiatowego 
Punktu Szczepień Powszechnych.
Podczas uroczystości wręczono odznaki honorowe za zasługi dla wo-
jewództwa lubuskiego, które otrzymali:  Bogusław Kierus – Starosta 
Strzelecko-Drezdenecki, Henryk Janowicz – Starosta Żagański oraz 
Roman Pakuła – radny miasta Szprotawa.
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Czy w szpitalu w Drezdenku jest szansa na 
utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego? Podczas spotkania w Powiato-
wym Centrum Zdrowia Poseł na Sejm RP 
Elzbieta Płonka oraz wicestarosta Paweł 
Antczak  mieli okazję poznać argumenty 
prezesa Macieja Baka, które przemawiają 
za utworzeniem SOR-u w drezdeneckiej 
placówce. - Utworzenie SOR-u to przede 
wszystkim poprawa warunków udzielania 
świadczeń, a tym samym zapewnienie 
pacjentom bezpieczeństwa zdrowotnego, 
poprawa warunków pracy personelu oraz 
znacznie lepsze finansowanie – wymienia 
prezes szpitala Maciej Bak.
Na SOR zaadaptowane mogłyby być po-
mieszczenia obecnej Izby Przyjęć. Zgod-
nie z przepisami, SOR musi być zlokali-
zowany na poziomie wejścia dla pieszych 
i podjazdu dla karetek. Wszyscy uczest-
nicy spotkania widzą potrzebę stworzenia 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i są-
dzę, że będą starali się wspólnie ten cel 
osiągnąć.

We wrześniu 2021 roku rozpoczęła  się 
przebudowa na drodze powiatowej nr 
1366F w miejscowości Sarbiewo(gmina 
Zwierzyn), która zostanie dofinansowana 
w ramach naboru poddziałania ,,Wspar-
cie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.
Zakres prac obejmie: 
- zmianę nawierzchni istniejącej jezdni, 
- zmianę nawierzchni istniejących zjaz-
dów do posesji, 
- powierzchniowe odprowadzenie wód 
deszczowych w tereny zielone, poprzez 
wyprofilowanie terenu, oczyszczenie 
i udrożnienie istniejących urządzeń, ob-
sianie terenów zielonych mieszanką traw. 
Celem inwestycji jest rozwój infrastruktu-
ry technicznej i społecznej na obszarach 
wiejskich poprzez polepszenie warunków 
życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyj-
ności inwestycyjnej oraz poprawę dojazdu 
do budynków mieszkalnych, użyteczności 
publicznej i miejsc pracy w środowiskach 
lokalnych.
Inwestycja ma być zrealizowana najpóź-
niej do końca października 2021 r.
Koszt realizacji zadania wynosi 847 
364,50 zł z czego 408 882 zł zostało dofi-
nansowane ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego,
ok. 65 000 zł na ten cel przeznaczy gmina 
Zwierzyn. Pozostałą część w kwocie ok. 
375 000 zł pokryje Powiat Strzelecko-
-Drezdenecki z własnych środków.

NATALIA WITAJ W DOMU
„Dawać z siebie mniej niż to co najlepsze – to marnowanie talentu.”

Steve Prefontaine 
Czy to motto przyświecało polskim sportowcom, gdy zdobywali me-
dale na olimpiadzie w Tokio? Możemy być pewni, że każdy z nich dał 
z siebie co najlepsze, poprzedzając to ciężką i systematyczną pracą, 
wieloma godzinami treningów, często wyrzeczeń. Tylko dzięki temu ta-
lenty, które w nich drzemały przyniosły oczekiwany sukces. Świadkami 
rozwoju sportowego talentu mogli być mieszkańcy naszej gminy. Gdy 
młodziutka Natalia Kaczmarek stawiała swoje pierwsze kroki na bieżni 
nikt pewnie jeszcze nie przypuszczał, że zaprowadzą ją na podium 
i że pierwsze piątki z lekcji wychowania fizycznego zamienią się na 
złoty i srebrny medal igrzysk olimpijskich. Natalia Kaczmarek pochodzi 
z Górzysk - wsi w gminie Drezdenko. Jako dziewczynka uczęszczała 
do Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku, następnie do Gimnazjum 
im. Józefa Nojiego również w Drezdenku. W tym miejscu historia za-
toczyła koło, ponieważ Józef Noji, patron szkoły był utytułowanym lek-
koatletą – najlepszym biegaczem długodystansowym lat trzydziestych 
ubiegłego wieku, który w 1936 roku brał udział w igrzyskach olimpij-
skich w Berlinie. Teraz szkoła jest dumna nie tylko z patrona, ale także 
absolwentki. Natalia Kaczmarek zawodniczka Klubu Sportowego AZS 
AWF Wrocław specjalizuje się w biegu na 400 metrów. Zwieńczeniem 
jej wcześniejszych osiągnięć na arenie europejskiej i światowej, było 
zdobycie medali olimpijskich - złotego w sztafecie mieszanej 4 × 400 
metrów oraz srebrnego w sztafecie 4 × 400 metrów, co uczyniło ją 
multimedalistką igrzysk w Tokio. Aby uczcić ten sukces Urząd Miejski 
w Drezdenku wraz z burmistrzem oraz mieszkańcy naszej Gminy 15 
sierpnia przygotowali przywitanie i podziękowanie dla Natalii Kaczma-
rek za godne reprezentowanie naszego kraju, a tym samym nasze-
go miasta. Wydarzenie odbyło się w amfiteatrze Parku Kultur Świata 
i zgromadziło kilkaset osób, które dały się ponieść radości z sukcesu 
i chwilą wzruszeń, gdy ma telebimie ustawionym przy scenie można 
było obejrzeć powtórki z mistrzowskich biegów Natalii i gdy wraz z ko-
leżankami z drużyny stały na podium. Gratulacje mistrzyni złożyli bur-
mistrz Drezdenka Karolina Piotrowska, starosta Strzelecko-Drezde-
necki Bogusław Kierus, sołtys wsi Górzyska Zbigniew Czajkowski oraz 

zastępca dyrektora SP nr 1 Mariola Kozubaj wraz z wychowawczy-
nią Natalii Dagmarą Kowalczyk-Filipek, dyrektor SP nr 2 (wcześniej 
Gimnazjum nr 1) Zbigniew Kubasik wraz z zastępcą Elżbietą Gławdel. 
Podczas niedzielnego uroczystego spotkania w Parku Kultur Świata 
Naszej Mistrzyni towarzyszyła mama i siostra Marta - również lekko-

atletka, która od 2019 prowadzi Miejski Klub Lekkoatletyczny „Puszcza” 
Drezdenko. Cała rodzina jest mocno związana ze sportem, również 
najmłodsza z sióstr -Alicja Kaczmarek, która również jako biegaczka 
(jeszcze juniorka) osiąga sukcesy na mistrzostwach Polski oraz już 
zdobyła Wicemistrzostwo Świata Juniorów. W czasie pobytu na scenie 
Natalia opowiadała o kulisach olimpiady w Tokio, o przygotowaniach 
i emocjach, jakie towarzyszą podczas zawodów o takiej randze. Spo-
tkanie długo nie mogło się zakończyć. Autografy, pamiątkowe zdjęcia, 
uściski dłoni – kibice nie chcieli wypuścić biegaczki ze sceny, a i jej 
się nie spieszyło... przecież była u siebie. A wśród mieszkańców było 
słychać nie tylko gromie brawa, okrzyki radości i podziękowania, ale 
również podziw jaką budziła delikatność i skromność Natalia Kaczma-
rek podczas wspólnego spotkania oraz determinacja, wiara we własne 
możliwości, sukcesywne dążenie do celu, które pozwoliły sięgnąć po 
olimpijskie złoto i srebro. Natalia Kaczmarek talent przekuwa na naj-
cenniejsze kruszce. I to z pewnością jeszcze nie koniec. Powodzenia.  

Paulina Swacińska-Borensztein

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztaty Terapii Zajęciowej z siedzibą 
w Strzelcach Krajeńskich są placówką pobytu 
dziennego, wykonującą rehabilitację społecz-
ną i zawodową osób niepełnosprawnych. Za-
jęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Uczestnicy warsztatów, to osoby niepełno-
sprawne z terenu powiatu, kwalifikowane są 
w oparciu o wskazanie do terapii zajęciowej 
zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności. 
Docelowo z zajęć może korzystać 45 osób, 
które do dyspozycji mają 9 pracowni oraz salę 
rehabilitacyjną. Zajęcia prowadzi wykwalifiko-
wana kadra, a uczestnicy uczą się rozwijania 
umiejętności wykonywania czynności życia 
codziennego, przygotowania do życia w śro-
dowisku społecznym i rozwijania podstawo-
wych oraz specjalistycznych umiejętności 
zawodowych.
Poprzez nabycie umiejętności zawodowych 
uczestnicy mają szansę na podjęcie pracy 
zawodowej.
Działalność WTZ opiera się na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy powiatem strze-

lecko – drezdeneckim a gminą Strzelce Kra-
jeńskie, jako jednostka organizacyjna gminy, 
która realizuje zadania w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej. Działalność podsta-
wowa jednostki finansowana jest ze środków 
PFRON oraz współfinansowana przez gminę 
i powiat. W 2020 roku powiat przekazał 102 
480 zł.
O działalności Warsztatów Terapii Zawodo-
wej zapytaliśmy dyrektora placówki Sergiusza 
Paszkiewicza
Co może Pan powiedzieć o swojej kadrze?
- Moja kadra jest wyjątkowa i specyficzna jak 
ja. Nie ma dobrego dyrektora bez dobrej i za-
ufanej kadry i to jest podstawa. Nigdy się na 
nich nie zawiodłem. To są odpowiedni ludzie, 
na odpowiednim miejscu, a trudne sytuacje 
tylko hartują nas w tej specyficznej pracy. 

Gdy zacząłem tu pracę, a było to dla mnie nie 
lada wyzwaniem, zacząłem mówić na WTZ 
-  „dom”. Tak się tutaj czuję i myślę, że każ-
dy z nas to potwierdzi. Jak w każdym domu 
mamy swoje stresy, lęki i wiele obaw, ale sta-
ramy się, aby każdy mógł tu odnaleźć swoje 
miejsce.
Każdy dzień wyznacza kolejne cele i zadania. 
Proszę mi uwierzyć, że o tym naszym „warsz-
tatowym” życiu można napisać grubą książkę. 
Każdy sukces, każdą nawet najmniejszą wy-
graną celebrujemy zawsze wyjątkowo, ponie-
waż pracujemy z wyjątkowymi ludźmi.
Jak wygląda sytuacja wychowanków na rynku 
pracy?
- Bezrobocie oraz czasy pandemii spowodo-
wały, że podjęcie pracy zostało mocno ogra-
niczone.
Przez pierwsze 10 lat zorganizowaliśmy około 
40 staży i praktyk zawodowych. Niektórzy na-
wet kilkukrotnie brali w nich udział. Obecnie 
trzech naszych podopiecznych pracuje  w try-
bie ciągłym, a było ich dużo więcej. Szczegól-
nie mamy przemiłe wspomnienia związane 
ze szkołą podstawową wcześniej gimnazjum, 
gdzie zawsze mogliśmy liczyć na ich pomoc 
i podopieczni pracowali, np. na kuchni.
Niektórzy udzielali się w sklepach, jako po-
moc. Jeden z naszych podopiecznych od lat 
pracuje 
w Dobiegniewie, drugi w Zwierzynie, a kolejny 
w firmie sprzątającej.

Od lat współpracujemy z Nadleśnictwem 
w Strzelcach Krajeńskich, obecnie prowadzi-
my prace konserwatorskie w miejscowości 
Danków. Uwielbiamy takie wyzwania i możli-
wości pomocy. Szeroko zakrojoną współpra-
cę mamy także z Domem Pomocy Społecznej 
w Dobiegniewie, gdzie prowadzimy wolonta-
riat. Działamy na wielu płaszczyznach i ciężko 
to tak w skrócie przedstawić. Pojawiamy się 
także w wielu miejscach naszego wojewódz-
twa, czy to prowadząc zajęcia rękodzielnicze 
czy promując i pokazując sztukę osób niepeł-
nosprawnych.
Jakimi osiągnięciami i sukcesami do tej pory 
mogą się Państwo pochwalić?
- Udzielamy się na olimpiadach zawodowych, 
które są organizowane rokrocznie. Wielokrot-
nie te olimpiady wygrywaliśmy, zdobywaliśmy 
cenne laury. Nie o wyścig jednak tu chodzi, 
a o życie! By nauczyć naszych uczestników 
funkcjonowania w obecnej rzeczywistości. By 
mogli bez większych problemów sami załatwić 
swoje najprostsze sprawy – takie jak zakupy, 
rachunki czy wysłać urzędowe pismo. Aby 
czuli się potrzebni w naszym społeczeństwie. 
Jednym z większych i wyjątkowych sukcesów 
jest to, że wyciągnęliśmy naszego podopiecz-
nego z bezdomności. Przez lata walczyliśmy 
o to, żeby załatwić mu mieszkanie. Po wie-
lu próbach burmistrz pochylił się nad naszą 
prośbą i osoba ta otrzymała własne lokum, 
które wyremontowała. Mieszka w nim i samo-
dzielnie się utrzymuje
Patrząc wstecz wiem, że zaczynaliśmy tak 
naprawdę mało wiedząc o tej pracy. Gdy przy-
szliśmy tu 15 lat temu, pamiętam jedynie gołe 
mury, skręcane własnoręcznie meble i mopy 
w dłoniach. Wszystko tu od podstaw urucho-
miliśmy sami i to nas zjednoczyło.
W  tym roku WTZ obchodzić będą jubileusz 
15 rocznicy powstania, czego życzyć z okazji 
tego jubileuszu?
Możecie życzyć nam dobrych i życzliwych lu-
dzi wokół! Marzy nam się większy lokal, cho-
ciaż tu jest tak ciepło i przytulnie.  Staraliśmy 
się również o utworzenie spółdzielni socjalnej, 
ale musieliśmy te plany na razie odłożyć na 
bliżej nieokreślony czas.
Dziękujemy za rozmowę.

Jolanta Strugarek, Mateusz Szyrwiński
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4 września 2021r. odbyły się bezpłatne 
badania RTG klatki piersiowej w kierunku 
wykrywania chorób płuc zorganizowane 
przez Starosto Powiatowe w Strzelcach 
Kraj.

Starosta Strzelecko-Drezdenecki uczest-
niczył w XXII Lubuskim Święcie Plonów, 
które w tym roku odbyło się w niedziele 
(5 września) w Żaganiu.
Powiat Strzelecko-Drezdenecki reprezen-
towało Koło Gospodyń Wiejskich z Sidło-
wa. Wieniec przygotowany przez KGW 
uzyskał wyróżnienie w „Konkursie na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy”. 
W trakcie trwania dożynek można było 
obejrzeć produkty jakie prezentowali 
producenci, koła gospodyń wiejskich jak 
również wystawę sprzętu rolniczego oraz 
strojów ludowych.
Z naszego powiatu obecni byli przedstawi-
ciele RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, 
prezentując zasoby kulturalne naszego 
regionu. Został wystawiony punkt szcze-
pień przez personel z naszego Powiato-
wego Punktu Szczepień Powszechnych.
Podczas uroczystości wręczono odznaki 
honorowe za zasługi dla województwa 
lubuskiego, które otrzymali: Bogusław 
Kierus – Starosta Strzelecko-Drezdenec-
ki, Henryk Janowicz – Starosta Żagań-
ski oraz Roman Pakuła – radny miasta 
Szprotawa.

W dniu 10 września 2021r.  w siedzibie 
Starostwa Powiatowego została podpi-
sana umowa na dofinansowanie projektu 
w ramach „Programu wyrównania różnic 
miedzy regionami III” w obszarze B po-
między Powiatem Strzelecko-Drezde-
neckim, a Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
reprezentowanym przez Andrzeja Gonia 
Dyrektora Lubuskiego oddziału PFRON. 
Przedmiotem dofinansowania jest bu-
dowa szybu windowego w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Strzelcach Kra-
jeńskich w kwocie 137 726,09 zł celem 
przystosowania budynku dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

POWIATOWY URZĄD PRACY

SKORZYSTAJ ZE SZKOLEŃ – PODNIEŚ SWOJE
KWALIFIKACJE!

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich dysponuje środkami 
na realizację  szkoleń zawodowych w ramach dwóch projektów finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z których mogą 
skorzystać osoby bezrobotne:
• w wieku 18-29 lat – projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozosta-
jących bez pracy 
w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VI)” (priorytetowo będą trakto-
wane osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne). 
• w wieku powyżej 30 lat – projekt pn.  „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych 
w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VI)” (prio-
rytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale 
bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne)
W przypadku osób w wieku 18-29 lat szkolenia realizowane są w for-
mie bonu szkoleniowego. W ramach szkolenia lub kilku szkoleń dot. 
bonu szkoleniowego, finansowane są: koszty szkolenia, koszty nie-
zbędnych badań lekarskich, zwrot kosztów przejazdu z miejsca za-
mieszkania do miejsca odbywania szkolenia oraz wypłacane jest sty-
pendium za okres trwania szkoleń/nia. Wartość bonu szkoleniowego 
nie może przekroczyć 3.700,00 zł. Do wartości bonu szkoleniowego 
nie wlicza się wysokości stypendium szkoleniowego.
W przypadku osób w wieku 30 lat i więcej szkolenia realizowane są 
w formie szkoleń indywidualnych. W ramach organizacji szkolenia in-
dywidualnego finansowane są: koszty zorganizowania szkolenia, ba-
dań lekarskich, dojazdu do miejsca odbywania szkolenia oraz wypła-
cane jest stypendium szkoleniowe za okres trwania szkolenia.
Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkie zainteresowane oso-
by, które uzasadnią potrzebę odbycia szkolenia (posiadające deklara-
cję pracodawcy o zamiarze zatrudnienia uczestnika szkolenia bezpo-
średnio po jego zakończeniu).
Więcej informacji u doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Strzelcach Krajeńskich lub w Filii Powiatowego Urzędu Pracy 
w Drezdenku.

Marek Kapiczak

ŚRODKI UNIJNE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich od 2015 r. realizu-
je dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach: 
• projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VI)” (PO WER) – projekt skiero-
wany dla osób w wieku 18-29 lat oraz 
• projekt pn.  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 
lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VI)” (L RPO 2020) – 
projekt skierowany dla osób powyżej 30 r. ż.
W latach 2015-2020 w ramach PO WER:
◦ Staż odbyły 874 osoby,
◦ Szkolenie odbyło 67 osób,
◦ Bony szkoleniowe otrzymało 79 osób,
◦ Bony na zasiedlenie otrzymało 127 osób,
◦ W pracach interwencyjnych uczestniczyły 82 osoby,
◦ Jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodar-
czej otrzymało 139 osób,
◦ Refundację doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy dla skiero-
wanego bezrobotnego- 6 osób.
W latach 2015-2020 w ramach L RPO 2020:
◦ Staż odbyło 670 osób,

◦ Szkolenia odbyło 95 osób, 
◦ W pracach interwencyjnych uczestniczyły 154 osoby,
◦ Jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodar-
czej otrzymało 114 osób,
◦ Refundację doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy dla skiero-
wanego bezrobotnego- 10 osób.
Łącznie w ramach projektów zaktywizowaliśmy 2 368 osób!
CZEKAMY TEŻ NA CIEBIE!
• Zdobądź doświadczenie
• Podnieś kwalifikacje
• Otwórz swój biznes

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Krajeńskich
Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.
Tel.: (95) 763 11 40 Faks: (95) 763 72 16    
E-mail: zist@praca.gov.pl

Katarzyna Antczak

POWIATOWY URZĄD PRACY POZYSKAŁ
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA
AKTYWIZACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH
W 2021 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich pozyskał dodatkowe 
środki finansowe w ramach Rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację 
osób bezrobotnych w wysokości 831,2 tys. zł. W ramach otrzymanych 
środków będą realizowane projekty pn.:
• „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi”  oraz
• „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bez-
robocia”

W powyższych projektach mogą wziąć udział wszystkie osoby bez-
robotne zamieszkujące powiat strzelecko-drezdenecki. Powiatowy 
Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w ramach otrzymanych środ-
ków planuje:
• organizację staży dla 70 osób
• organizację prac interwencyjnych dla 10 osób
• wypłaty jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 
dla 10 osób
• wypłaty refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla 10 osób

Osobom bezrobotnym, które będą brały udział w stażach, przysługi-
wać będzie także zwrot kosztów dojazdu w ramach ryczałtu, w wyso-
kości do 200 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem 
w wysokości do 300 zł miesięcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w danym projekcie mogą uzyskać 
dodatkowe informację u swoich doradców klienta w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich lub Filii Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Drezdenku.

Paweł Rosiński

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET W POWIATYOWYM URZĘDZIE PRACY

W celu rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, nie jest wymagana osobista obecność. Moż-
na uniknąć kolejek i zaoszczędzić czas, wybierając rejestrację elektroniczną lub zgłoszenie do rejestracji. Obydwie usługi realizowane są za 
pośrednictwem portalu praca.gov.pl Pełna rejestracja elektroniczna, polega na wniesieniu do urzędu wniosku wraz z załącznikami w postaci 
elektronicznej, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta oso-
by w urzędzie. Decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku przesyła się na konto 
w praca.gov.pl w postaci elektronicznej. Status nabywa się z dniem złożenia wniosku. Osoby nie posiadające kwalifikowanego podpisu  elektro-
nicznego lub profilu zaufanego mogą złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl zgłoszenie danych do rejestracji (prerejestracja). W czasie 
trwania pandemii ta forma rejestracji nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie.  Pracownik urzędu w celu weryfikacji złożonego wniosku przepro-
wadzi rozmowę telefoniczną z osobą ubiegającą się zarejestrowanie. Status przyznawany jest od dnia przeprowadzenia rozmowy telefonicznej 
z pracownikiem urzędu. Zachęcamy do korzystania z możliwości prerejestracji oraz pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, 
że osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej 
tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stro-
nie https://pz.gov.pl
Zapraszamy również do zapoznania się z instrukcją elektronicznej rejestracji przez internet oraz instrukcjami jak założyć profil zaufany i jak za-
łożyć konto użytkownika w praca.gov.pl. Instrukcje znajdują się na naszej stronie internetowej strzelcekrajenskie.praca.gov.pl 
w zakładce „Rejestracja w urzędzie przez internet.”

Renata Mytowska, Edyta Syga, Małgorzata Strugarek
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19 września 2021r. mieszkańcy gmi-
ny Drezdenko mogli skorzystać z  bez-
płatnych  badań RTG klatki piersiowej 
w kierunku wykrywania chorób płuc zor-
ganizowane przez Starosto Powiatowe 
w Strzelcach Kraj.

20 września 2021r. Starosta Powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego Bogusławem 
Kierusem spotkał się z Wojewodą Lubu-
skim Władysławem Dajczakiem.
Tematem spotkania były inwestycje w po-
wiecie. Starosta przedstawił projekty, któ-
re powiat złożył do naboru w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład.

Dnia 20 września b.r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Zwierzynie odbyło się spotkanie 
Wicemarszałka Stanisława Tomczyszyn 
ze Starostą Strzelecko - Drezdeneckim 
Bogusławem Kierusem, Wicestarostą 
Pawłem Antczakiem oraz Skarbnikiem 
Powiatu Jackiem Antropikiem. 
Celem spotkania było podpisanie umowy 
na przebudowę dróg powiatowych w miej-
scowości Sarbiewo i Gardzko. 
Dofinansowanie na ww. inwestycje po-
zyskano z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na kwotę 960 tys. zł.

W ostatnich dniach września  odbył się 
konwent Związku Powiatów Polskich 
i konwent wspólny Zrzeszenia Gmin i Po-
wiatów Lubuskich. 
Przedstawiciele powiatów przyjęli nastę-
pujące stanowiska:
- w sprawie konieczności zapewnienia 
długoterminowej perspektywy działań 
w zakresie transportu zbiorowego
-w sprawie zabezpieczenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego,
- w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek 
w domu pomocy społecznej,
- w sprawie konieczności zmiany art. 
130a ustawy –Prawo o ruchu drogowym,
- w sprawie 100-lecia Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

PRACA SEZONOWA Z EURES: KAMPANIA INFORMACYJNA WSPIERAJĄCA UCZCIWĄ REKRUTACJĘ W EUROPIE

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich uczestniczy w kam-
panii informacyjnej na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków 
pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudnieni są w krajach 
Unii Europejskiej.
Każdego roku do 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pra-
cę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Pracownicy 
sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu 
praw. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że są bardziej nara-
żeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogor-
szyła sytuację 
i warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzy-
ko dla zdrowia.
Pomaganie osobom poszukującym pracy w znalezieniu uczciwej pra-
cy sezonowej to specjalność sieci EURES tj. EUROPEJSKICH SŁUŻB 
ZATRUDNIENIA. Poprzez kampanię prowadzoną w Polsce chcemy 
przekazać pracownikom sezonowym, że mają oni prawo do sprawie-
dliwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju oraz że mogą 
zwrócić się do różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecz-
nych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej w UE.

Celem kampanii w Polsce jest:
• promowanie wśród pracowników sezonowych, szukających pracy na 
terenie UE, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i za-
bezpieczenia społecznego,
• dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy 
sezonowej 
w państwach członkowskich UE oraz
• zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bez-
piecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy 
w państwach członkowskich UE.

Warto zapoznać się z różnymi informacjami związanymi z kampanią 
dostępnymi w zakładce „Prawa przez cały rok”, na stronie
www.eures.praca.gov.pl.
Wydarzenia realizowane w ramach kampanii informacyjnej publikowa-
ne są na bieżąco 
w Kalendarzu wydarzeń na stronie www.eures.praca.gov.pl.

Arleta Jackowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU
WYJĄTKOWE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21 
W ZESPOLE SZKÓŁ W DREZDENKU 
POŁĄCZONE Z OBCHODAMI 20-LECIA POWSTANIA SZKO-
ŁY ORAZ OTWARCIEM BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ.

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Niby zwyczajny 1 września, ale 
jakże inny. W końcu mogliśmy się wszyscy razem spotkać, pobyć ze 
sobą, porozmawiać. Okazji do świętowania było wiele: przez chwilkę 
mogliśmy poczuć radość z bycia razem, tak zwyczajnie. Apel był bar-
dzo uroczysty, gdyż goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością 
byli wyjątkowi. W tym wyjątkowym momencie, w którym obchodzili-
śmy 20-lecie powstania naszej szkoły, a także otwarcie boiska wie-
lofunkcyjnego, które dzięki pozyskanemu dofinansowaniu   z Urzędu 
Marszałkowskiego i środkom  własnym  Powiatu Strzelecko-Drezde-
neckiego od dziś jest boiskiem  bezpiecznym  i  funkcjonalnym, towa-
rzyszyli nam licznie zgromadzeni goście:
• Pani  Elżbieta Płonka - Poseł  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
• Pan Łukasz Porycki Marszałek Województwa Lubskiego;
• Pan Bogusław  Kierus Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego;
• Pan Paweł  Antczak Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdenec-
kiego;
• Pani Alicja Burdzińska - asystent, radna Rady Miejskiej W Gorzowie 
Wlkp.;
• Dyrektorzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku: Maciej 
Pietruszak, Stanisław Sobieraj, Józef Pawlak, Radosław Świekatow-
ski;
• W imieniu Karoliny Piotrowskiej Burmistrza Drezdenka, Wiesław Sa-
wicki sekretarz Gminy Drezdenko;
• Pani Justyna Sieińska przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu 
Szkół w Drezdenku.

• Grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły.  
Oto historia naszej szkoły:
Początki funkcjonowania szkół polskich sięgają roku 1945 i w ciągu  lat 
powojennych nastąpiło wiele przemian w obszarze szkolnictwa ogól-
nokształcącego, zawodowego  i rolniczego.
1 listopada 1945 roku powstało w Drezdenku Powiatowe Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcące. Placówka ta, po wielokrotnych przemia-
nach znalazła swoje miejsce w kilku obiektach przy ulicy Milickiej. Or-
ganizatorem nowej szkoły średniej był Cyryl Priebe, a jednym z wielu 
dyrektorów, był pan Edward Urban.
 Organizacją szkolnictwa zawodowego w Drezdenku zajęto się w roku 
1960, bowiem od 1 września tego roku powołano do życia Zasadniczą 
Szkołę Zawodową. Organizatorem placówki był Jan Rogula, a jednym 
z dyrektorów, do czasu utworzenia Zespołu Szkół , Roman Pomykała.
 1 września 1962 r. powstało w Drezdenku Liceum Medyczne Pielę-
gniarstwa. Szkołę umieszczono przy ul. Kościuszki 31, wraz z inter-
natem, przy ul. Ogrodowej 2. Organizatorem placówki i długoletnim 
dyrektorem był dr Stanisław Talarczyk. Funkcje dyrektorów w kolej-
nych latach pełnili: Janina Musiałowska, Maciej Pietruszak i Zdzisław 
Piątek. Na bazie wyżej wymienionej  placówki powstały kolejno: II Li-
ceum Ogólnokształcące i Liceum Ekonomiczne. Zgodnie z uchwałą 
z dnia 26 lutego 2001 roku nr XX/132/2001 Rady Powiatu Strzelecko- 
Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich, z dniem 1 września 2001 
roku powołano publiczną szkołę ponadgimnazjalną, ogólnokształcącą 
i zawodową o nazwie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezden-
ku. Szkoła mieściła  się przy ulicy Konopnickiej 2. Pierwszym dyrek-
torem placówki  był Maciej Pietruszak. W zespole  funkcjonowały  
następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekono-
miczne, Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od 
14 września 2001 roku do 31 stycznia 2002 roku obowiązki dyrektora 
pełnił Stanisław Sobieraj. Natomiast w okresie od 1 lutego 2002 do 31 
sierpnia 2008 roku dyrektorem Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych 
był  Józef Pawlak, a od 1 września 2008 roku funkcję tę przejął Maciej 
Pietruszak. Od lutego 2010 roku do września 2019 roku funkcję dyrek-
tora szkoły piastował Radosław Świekatowski. 1 września 2008 roku 
w zespole  powstało Technikum Hotelarskie oraz Technikum Informa-
tyczne. Od września 2019 roku dyrektorem placówki została Beata 
Stoińska. W związku z reformą szkolnictwa szkoła zmieniła nazwę na 
Zespół Szkół, w  którym  obecnie  mieści się: Liceum Ogólnokształcą-
ce, Technikum Budowlane, Technikum Hotelarskie, Technikum Logi-
styczne  oraz Szkoła  Branżowa Pierwszego Stopnia.
Z wielką nadzieją i dużym optymizmem wchodzimy w kolejny - nowy 
rok szkolny i mamy nadzieję, że ławka szkolna nie zostanie już zamie-
niona na biurko domowe. Wszystkim życzymy wszystkiego co najlep-
sze.

Kamila Zamerluk
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU

NOWA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA  W DREZDENKU

Wrzesień przynosi ze sobą nie tylko złote liście i wrzosy, przynosi również powakacyjną mobilizację. I choć u nas praca trwa cały rok, a wakacje dotyczą bardziej naszych klientów niż nas, 
to w ramach podejmowania nowych wyzwań pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku przygotowali ofertę na nowy rok szkolny. W niej znajdują się propozycje dla 
nauczycieli, rodziców i dzieci/uczniów, docelowo realizowane w poradni i na terenie szkół i przedszkoli miasta i gminy Drezdenko  oraz gminy Stare Kurowo. Obecnie jest dostępna na naszej 
stronie internetowej i sekretariatach placówek edukacyjnych. Chcąc przybliżyć ofertę wszystkim potencjalnym klientom, dając im tym samym możliwość wyboru dogodnych zajęć, przedsta-
wiamy tę jej część, która realizowana jest w naszej placówce. 
Z radością oczekujemy na spotkania.

Daria Ćwiertnia-Paprota
OFERTA REALIZOWANA NA TERENIE PORADNI 

  DZIECI I UCZNIOWIE  
Lp. Tematyka Forma prowadzenia 

zajęć 
Czas trwania Prowadzący Szkoła/klasa Uwagi 

1. Diagnozy specjalistyczne zajęcia indywidualne dopasowany do potrzeb specjaliści poradni od urodzenia do 
ukończenia edukacji 

na wniosek rodzica 

2. Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju  Dziecka 

Zajęcia indywidualne 
lub w małej grupie 

od 4 do 8 godz. w 
zależności  

Zespół WWR w 
zależności od niepoełno-

sprawności dziecka 

dzieci do momentu 
rozpoczęcia edukacji 

wczesno- 
szkolnej 

na wniosek rodzica dziecka 
posiadającego opinię o 

wczesnym wspomaganiu 
rozwoju 

3. Weronika Sherborne 
sensorycznie 

zajęcia grupowe 3 spotkania po 45 minut M. Borkowska 
rehabilitant 

dzieci  
9-18 m.ż 

po zebraniu grupy 

4. Smyko-Multisensoryka zajęcia grupowe 3 spotkania po 45 minut M. Borkowska 
rehabilitant 

dzieci  
2-4 r.ż 

po zebraniu grupy 

5. Zajęcia stymulujące ogólny 
rozwój dziecka,  rozwijanie 

funkcji fonologiczno-
językowych, wzrokowo-

przestrzennych oraz 
sprawności manualno-

grafomotorycznej z 
elementami czytania metodą 

sylabową 

zajęcia indywidualne 
bądź w małych grupach 

Cały rok  
po 45 minut 

M. Szwerbel  pedagog 6 latki zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 

po zebraniu grupy 

6.  zajęcia stymulujące rozwój 
myślenia operacyjnego 

zajęcia w małej grupie 
lub indywidualnie 

2 miesiące zajęcia raz w 
tygodniu 

D. Ćwiertnia-Paprota 
psycholog 

dzieci 6-7 letnie  

7. Terapia behawioralna dzieci z 
zaburzeniami rozwojowymi (w 

ramach wwr) 

terapia indywidualna cały rok szkolny, zgodnie 
z przyjętym programem 

S. Chełmińska psycholog dzieci w wieku 
przedszkolnym 

indywidualna kwalifikacja na 
terapię 

8. Piosenka i literka-zgrany duet zajęcia w małej grupie 3 miesiące 
spotkania 1 x w tygodniu 

K. Suśniło 
pedagog 

dzieci w wieku 6-7 lat decyduje kolejność zgłoszeń 

9. Więcej ruchu dla maluchów -
zajęcia usprawniające 

motorykę dużą 

zajęcia grupowe cały rok 
1x miesiącu 

M. Borkowska 
rehebilitant 

 

dzieci w wieku 
przedszkolnym 

po zebraniu grupy 

10. Piosenka i literka-zgrany duet Zajęcia w małej grupie 3 miesiące 
spotkania 1 x w tygodniu 

K. Suśniło 
pedagog 

dzieci w wieku 6-7 lat decyduje kolejność zgłoszeń 

11. Trening Umiejętności 
Społecznych (TUS)* 

warsztaty cały rok szkolny, zgodnie 
z przyjętym harmonogra-

mem 
 

S. Chełmińska psycholog dzieci w wieku 6- 9 lat po zebraniu grupy, dobór do 
grupy indywidualny, po 

wstępnej diagnozie 

12. Przyjaciele Zippiego- program 
promujący zdrowie, odporność 

psychiczną i dobre 
samopoczucie małych dzieci w 

wieku 5- 7 lat* 

warsztaty 24 spotkania po 45 minut S. Chełmińska psycholog dzieci w wieku 6- 9 lat po zebraniu grupy 

13. Badania przesiewowe wad 
postawy ciała u dzieci i 

młodzieży 

 Cały rok – wg 
zapotrzebowania 

M. Borkowska 
rehabilitant 

przedszkole, szkoła 
podstawowa 

 

14. Zajęcia dla dzieci mających 
trudności w czytaniu i pisaniu 

zajęcia indywidualne lub 
w małych grupach 

45 minut I. Lisowska 
pedagog 

M. Szwerbel 
pedagog 

szkoła podstawowa kl. I-
III 

 

15. Wyginam śmiało ciało - zajęcia 
usprawniające koordynację 

ruchową 

zajęcia grupowe cały rok 
1x w  miesiącu 

M. Borkowska 
rehabilitant 

szkoła podstawowa kl. 
III-VI 

po zebraniu grupy 

16. 
 

Apteczka pierwszej pomocy 
emocjonalnej – rozwijanie 
umiejętności społecznych i 

emocjonalnych oraz 
przygotowanie do radzenia 

sobie z trudnościami * 

warsztaty 24 spotkania x 45 minut I. Lisowska  pedagog dzieci w wieku 8-12 lat po zebraniu grupy 

17. Program edukacyjno-
terapeutyczny Ortograffiti – 
Czytam, rozumiem, piszę * 

zajęcia grupowe cały rok 1x w tygodniu I. Lisowska 
pedagog 

K. Suśniło 
pedagog 

szkoła podstawowa kl. 
IV-VI 

zajęcia o charakterze 
terapeutycznym, 

po zebraniu grupy 

18. Terapia funkcji poznawczych 
metodą R. Feuersteina 

Instrumental Enrichment 
(poziom I) * 

 

zajęcia indywidualne lub 
w małej grupie 

cały rok szkolny,  
1 raz w tygodniu 

T. Wyka 
psycholog 

szkoła 
podstawowa 

kl. I-VIII 

zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 

19. Trening pamięci i koncentracji 
uwagi * 

zajęcia indywidualne lub 
w małej grupie 

cały rok szkolny, 1 raz w 
tygodniu 

T. Wyka 
psycholog 

szkoła 
podstawowa 

kl. I-VIII 

zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia się 

20. Zajęcia rozwijające 
kompetencje emocjonalno-

społeczne * 

zajęcia indywidualne lub 
w małej grupie 

cały rok szkolny, 
1 raz w tygodniu 

T. Wyka 
psycholog 

szkoła podstawowa 
kl. IV-VIII 

 

21. Program edukacyjno-
terapeutyczny Ortograffiti. 

Myślę, rozumiem, liczę. 
Matematyka bez trudności * 

zajęcia indywidualne lub 
w małej grupie 

cały rok szkolny, 
1 raz w tygodniu 

T. Wyka 
psycholog 

szkoła 
podstawowa 

kl. IV-VI 

zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia się 

22. Konsultacje sensoryczne 
 

forma indywidualna cały rok – wg 
zapotrzebowania 

M. Borkowska 
rehabilitant 

 wg zgłoszeń rodziców 

23. Psychoterapia * forma indywidualna  zgodnie z potrzebami S. Chełmińska psycholog 
D. Ćwiertnia- Paprota 

psycholog 

uczniowie w wieku 
adolescencji 

Na zgłoszenie rodziców, po 
wstępnej konsultacji 

  RODZICE  
24. Konsultacje indywidualne * forma indywidualna zgodnie z potrzebami nauczyciele- specjaliści  

poradni 
 

 wg zgłoszenia rodziców 
dziecka 

25. Psychoterapia * forma indywidualna i 
rodzinna 

zgodnie z potrzebami S. Chełmińska- psycholog 
D. Ćwiertnia- Paprota 

psycholog 

 wg zgłoszenia rodziców 
dziecka 

26. Szkoła dla rodziców i 
wychowawców * 

warsztaty 10 x 3 godziny D. Ćwiertnia- Paprota- 
psycholog 

 po zebraniu grupy, 6- 10 
osobowej 

27. Jak nauczyć dziecko pisać i 
czytać ze zrozumieniem * 

indywidualny instruktaż 45 minut M. Szwerbel  pedagog  według zgłoszeń 
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie wzięli udział w projekcie pod tytułem „Impresje 
ruchowe”, dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przy udziale Województwa Lubuskiego. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwo-
ju Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. Impresje ruchowe to cykl spotkań o zasięgu regionalnym, 
o charakterze sportowo - rekreacyjnym dla 30 osób niepełnosprawnych - mieszkańców domów pomocy 
społecznej z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego i powiatu gorzowskiego. Spotkania miały cha-
rakter cykliczny, odbywały się na plaży nad Jeziorem Wielgie, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Pomocy 
Społecznej w Dobiegniewie. Plaża ta jest wyposażona w nowoczesną infrastrukturę. Obok znajduje się 
szlak spacerowy prowadzący przez rzeczkę Mierzęcka Struga. Teren wyposażony jest w nowoczesne wia-
ty, w pobliżu znajduje się siłownia zewnętrzna. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, gdyż organizacja 
zadania w takim miejscu przyczyniła się dodatkowo do promocji walorów przyrodniczych i turystycznych 
województwa lubuskiego. Podczas realizacji projektu odbyły się zajęcia ruchowe z elementami jogi, fitnessu 
i tańca, dogoterapia, spacery nordic walking oraz zajęcia w ramach kącika zdrowia. Celem głównym zada-
nia było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy 
społecznej. Spotkania miały za zadanie zapobiegać wzrostowi frustracji wynikającej z ograniczeń rucho-
wych i zmniejszonej aktywności życiowej. Przyczyniły się do integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
w starszym wieku, co ma ogromny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Uczestnicy poszerzyli swoją 
wiedzę na temat dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, poprawili swoją kondycję i koordynację ruchową.

Dorota Kowalik

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z oferty Poradni Psychologiczno–Pe-
dagogicznej w Strzelcach Krajeńskich. Przedsta-
wiamy przykłady działań  realizowanych przez pracowników 
naszej placówki. Zapewniamy, ze w naszej pracy  zwracamy 
uwagę na podnoszenie jakości edukacji poprzez działania 
uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i eduka-
cyjne wszystkich naszych podopiecznych . Chcemy nieść 
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, szczególnie w sytu-
acji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu za-
pewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozy-
tywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. 
W naszej placówce pzeprowadzamy wielospecjalistycz-
ne  diagnozy: pedagogiczną,  psychologiczną, logope-
dyczną, rehabilitacyjną. Dokonujemy oceny umiejętno-
ści motorycznych, grafomotorycznych oraz graficznych. 
Przeprowadzamy diagnozę integracji sensorycznej, dia-
gnozę zawodoznawczą, a także diagnozę spektrum auty-
zmu ADOS-2.
Dysponujemy najnowszym narzędziem do diagnozy oso-
bowości PCT-A w kontekście wielu obszarów życia szkol-
nego i prywatnego adresowanym do uczniów w wieku 
13-19 lat. Udzielamy naszym klientom konsultacji i wska-
zówek dotyczących rozwoju emocjonalnego, społeczne-
go, intelektualnego i fizycznego pomagających im odna-
leźć się po powrocie do nauki stacjonarnej. 
Przeprowadzamy badania przesiewowe: pedagogiczne, lo-
gopedyczne, wad postawy, komputerowe badania wzroku 
programem „Widzę…”, komputerowe badanie słuchu progra-
mem „Słyszę”.
Oceniamy  sprawność narządu słuchu u dzieci (od 4 r. ż.) 
i młodzieży,  diagnozujemy słuch obwodowy oraz centralne 
przetwarzanie słuchowe.
Po przeprowadzonych badaniach przesiewowych oferujemy:
• Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci objętych prze-
prowadzoną diagnozą 
• Konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli 
• Podsumowanie wyników w grupach – przedstawienie moż-
liwości dzieci 
w odniesieniu do oczekiwań jakie stawia wobec nich szkoła.
Oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
na terenie poradni dla dzieci i młodzieży:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Rehabilitacja, 
Ocena postawy ciała, Ocena rozwoju ruchowego, Tera-
pia ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
wspomaga rozwój dziecka, Przyjaciele Zippiego, Terapia pe-
dagogiczna, Program edukacyjno- terapeutyczny Ortograffiti 
wspomagający naukę czytania i pisania, Program edukacyj-
no-terapeutyczny „Ortograffiti Myślę, rozumiem, liczę. Ma-
tematyka bez trudności,Terapia psychologiczna, Zajęcia lo-
gopedyczne, Zajęcia logopedyczne z elementami integracji 
sensorycznej Terapia zburzeń integracji sensorycznej, Socjo-
terapia, Interwencja kryzysowa, Porozmawiajmy o rozwodzie. 
Indywidualne  zajęcia dla dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. 
Trening Umiejętności Społecznych 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w na-
szej Poradni
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe 
wsparcie terapeutyczne dziecka 
i rodziny.
Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci, 
u których została stwierdzona niepełnosprawność i posiadają  
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziec-
ka. Opinie wydają publiczne poradnie psychologiczne – pe-
dagogiczne w miejscu zamieszkania dziecka. 
Powołany w Poradni Zespół Wczesnego Wspomagania Roz-
woju Dziecka prowadzi działania terapeutyczne skierowane 
na dziecko z zaburzonym rozwojem od urodzenia do rozpo-
częcia przez nie edukacji szkolnej oraz działania wspierające 
rodzinę dziecka. 
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się 
w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Wczesne wspo-
maganie rozwoju realizowane jest przez zespół specjalistów 
w składzie: psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, pedagog 
specjalny, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI. 
Wczesne wspomaganie rozwoju w odniesieniu do dziecka 
ma na celu:
• pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziec-
ka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki 
w szkole
• korygowanie nieprawidłowości i pomoc dziecku w pełnym 
wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje
• wyzwalanie i wzmacnianie aktywności społecznej, poznaw-
czej i komunikacji dziecka (w tym rozwoju mowy i języka)
• pomoc w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami
Oferujemy wsparcie dla rodziców:
Poradnictwo rodzinne: terapie rodzin, interwencję kryzysową, 
Szkołę dla Rodziców 
i Wychowawców, Mediacje, Warsztaty nt. Porozmawiajmy 
o rozwodzie. Jak pomóc dziecku, gdy jego rodzina przecho-
dzi przez kryzys? 
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych WWRD
Wystarczająco dobry rodzic – cykl warsztatów dla rodziców 
dzieci przedszkolnych
1+ ….. – warsztaty rozwojowe dla samodzielnych rodziców
Diagnoza predyspozycji preferencji zawodowych

Wspieramy nauczycieli i pracowników instytucji 
poprzez:
Udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów dydaktycznych 
i wychowawczych - konsultacje specjalistyczne dotyczące 
funkcjonowanie ucznia w szkole, Pomoc w konstruowaniu 
Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. 
Spotkania samokształceniowe pedagogów i psychologów 
szkolnych mające na celu wymianę doświadczeń. Spotka-

nia samokształceniowe logopedów mające na celu wymianę 
doświadczeń Spotkania samokształceniowe dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego rozpoczynających pracę i na-
uczycieli wspomagających. wsparcie nauczycieli 
w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodo-
wego. Trening antystresowy. Porozmawiajmy o rozwodzie. 
Praca z dzieckiem doświadczającym rozwodu rodziców
Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki 
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych. Prowadzimy różno-
rodne zajęcia np.:
Ja i moje emocje, Zajęcia profilaktyczne mające na celu 
uświadomienie dzieciom własnych stanów emocjonalnych 
oraz uczuć innych osób, kształcenie umiejętności radzenia 
sobie z trudnymi uczuciami.
Strażnicy uśmiechu, Z dziećmi w świat zawodów,
Program profilaktyczny IMPACT – Interdyscyplinarny Model 
Przeciwdziałania Agresji 
i Cyberprzemocy Technologicznej
Chronimy dzieci – warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy, 
Zawodowe drogowskazy
Ja w grupie-budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, 
Stres przyjaciel czy wróg
HEJ-ty Prewencja, poszerzenie wiedzy, uświadomienie za-
grożeń, zmiana perspektywy, przeciwdziałanie przemocy 
w Internecie, - wskazanie sposobów reagowania, przeciw-
działania i ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą w sieci.
Małe dziecko i jego potrzeby Kiedy udać się z dzieckiem do 
logopedy? Kiedy przyjść do poradni?
Łobuz, chuligan – złość małego dziecka
Rozpoznawanie potrzeb dotyczących problemów mogących 
pojawić się u dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicz-
nego i funkcjonowania szkolnego (przedstawienie możliwych 
sposobów wsparcia).
Zaburzenia emocji i zachowania, wspieranie ucznia i rodzica 
Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców w trakcie 
pandemii, rozwiązywanie konfliktów, interwencja nauczyciela 
w sytuacjach trudnych 
Objawy przemocy (w tym rówieśniczej) w sieci Zwrócenie 
uwagi nauczycieli na rozpoznawanie czynników wskazują-
cych na doświadczanie przez dziecko przemocy oraz sposo-
by reagowania
Ruch, aktywność ruchowa, jako forma radzenia sobie w cza-
sie pandemii
Pomoc uczniom w kryzysie i ich rodzicom (depresja, stany 
lękowe, okaleczenia)
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem i niepo-
kojem, poszerzanie wiedzy na temat stresu, jego objawów 
i skutków, poznanie metod relaksacyjnych i ich przydatności 
w radzeniu sobie ze stresem dnia codziennego, zapoznanie 
z ćwiczeniami i metodami wspierania ucznia w radzeniu sobie 
ze stresem
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, szczegółowe in-
formacje są dostępne na stronie internetowej: www.pppstrzel-
ce.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ul. Okrężna 14
66-500 Strzelce  Krajeńskie 
tel. fax.  (95) 763 22 47
www.pppstrzelce.pl
e-mail: sekretariat@pppstrzelce.pl
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
Jesteś osobą niepełnosprawną?
Możesz ubiegać się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na 
poziomie wyższym, tj. w szkole policealnej, wyższej lub w kolegium.
Kto może skorzystać z dofinansowania?
Osoba niepełnosprawna, która posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawno-
ści, podejmująca jako absolwent naukę na poziomie wyższym.
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA DLA KAŻDEGO PÓŁROCZA ROKU 
AKADEMICKIEGO WYNOSI W PRZYPADKU:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 
a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 
– do 4.000 zł;
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie 
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od 
daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe 
wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy 
nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 
W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form 
kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za na-
ukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/
kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe 
wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy 
nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę 
MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:
• 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy ko-
rzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kie-
runku), 
• 65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jed-
nocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie 
wyższym (więcej niż jeden kierunek) –warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na 
poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego 
przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764,00 zł 
(netto) na osobę.

Jak można złożyć wniosek?
W wersji elektronicznej posiadając podpis elektroniczny lub Profil Zaufany
(na platformie ePUAP) w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON:
SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON 
Jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
lub w wersji papierowej w siedzibie
Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
ul. Kościuszki 31, parter, pok. Nr 9
Termin składania wniosków:
01.09.2021r. – 10.10.2021 roku (semestr zimowy)
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronach:
www.pfron.org.pl lub www.pcprdrezdenko.pl – zakładka „Aktywny Samorząd”
lub pod numerem telefonu: 95 763 70 42

XV LUBUSKI TURNIEJ BADMINTONA OLIMPIAD SPECJALNYCH

15 września 2021r., Klub ,,Olimp” Strzelce Kraj.-Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie działający prężnie przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka wraz z dyrekcją Panią Zofią Dajczak 
był organizatorem XV Lubuskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych. Impreza odbyła się pod hono-
rowym patronatem Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego Bogusława Kierusa oraz Burmistrza Strzelec Kra-
jeńskich Mateusza Federa. W zawodach udział wzięli reprezentanci ośrodków z Lubska, Nowej Soli, Strzelec 
Krajeńskich, Sulechowa, Szprotawy, Żar, Żagania. Na ceremonii otwarcia zaszczycili nas swoją obecnością 
Paweł Antczak Wicestarosta, Mateusz Feder Burmistrz Strzelec Krajeńskich, Mariusz Kubicki Dyrektor Olim-
piad Specjalnych Lubuskie oraz jeden ze sponsorów Jakub Mańdzij. 
Po części oficjalnej zaczęliśmy rozgrywki. Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca: Wojciech Holland -I miej-
sce; Tomasz Kosiorek- I miejsce; Katarzyna Szutkowska-I miejsce; Klaudia Gryczka- II miejsce; Piotr Grono-
wicz-III miejsce. Zarząd Klubu ,,Olimp” pani Katarzyna Halasz i pan Dariusz Kamzelski serdecznie dziękują za 
pomoc w przygotowaniu imprezy pani  Wiolettcie Burdziak dyrektorce Liceum Ogólnokształcącego im. Macieja 
Rataja w Strzelcach Krajeńskich, sędziom  Władysławowi Kramowi, Jarosławowi Wali, koleżankom i kole-
gom z SOSW, wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego im. Macieja Rataja w Strzelcach Kraj., a także 
sponsorom, dzięki którym impreza była zorganizowana na wysokim poziomie, a zawodnicy otrzymali piękne 
nagrody.  Sponsorami wydarzenia byli: Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, Burmistrz strzelec 
Kraj. Mateusz Feder,  Mariusz Kubicki,  Jakub Mańdzij,  Mariusz Ryś,  Izabela Szczepaniak -Herbet, Grzegorz 
Chmiel,  Andrzej Przybył,  Ryszard Świerkowski,  Zbigniew Bortnowski,  Ewelina Roćko, Sławomir Lubieniecki.
Zdjęcia: Wojciech Olejarz i Patryk Bagiński.

LUBUSKI MITYNG W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
I LEKKOATLETYCE OLIMPIAD SPECJALNYCH

W dniu 22 września br. na terenie WOSiR Drzonków odbył się Lubuski Mi-
tyng w Biegach Przełajowych i Lekkoatletyce Olimpiad Specjalnych.

W konkurencjach biegowych oraz lekkoatletycznych udział wzięło ponad 50 
zawodników i zawodniczek z Zielonej Góry, Nowej Soli, Sulęcina, Strzelec 
Krajeńskich, Żagania i Lubska.
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego wrócili z zawo-
dów z sukcesami:

WOJCIECH HOLLAND
-BIEG NA 200m -II MIEJSCE;
-RZUT OSZCZEPEM - I MIEJSCE.
OLIWIA WIĘCŁAWSKA
-BIEG 200m – IV MIEJSCE;
-RZUT OSZCZEPEM- III MIEJSCE.
RADOSŁAW KWIATKOWSKI
-BIEG 200m- I MIEJSCE;
RZUT OSZCZEPEM- II MIEJSCE.
TOMASZ KOSIOREK
-BIEG 800m -I miejsce;
-RZUT OSZCZEPEM- III MIEJSCE
Trenerami mistrzów są: Katarzyna Halasz oraz Dariusz Kamzelski. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim sportowcom ! 
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POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W DREZDENKU
POCHODZĄCY Z LUBUSKIEGO PIOTR BROMBER ZOSTAŁ
POWOŁANY NA WICEMINISTRA ZDROWIA

Wykształcony menadżer, skupiony na pracy i powierzonych obowiązkach.  Były dyrektor Lu-
buskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który dobro pacjenta stawiał na pierw-
szym miejscu został 13 września 2021 roku podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. 
To on odpowiada za dialog społeczny z protestującymi medykami oraz za rozwój i kształcenie 
kadry medycznej.  Zawsze powtarzał „Chciałbym, by pacjenci mogli polegać na NFZ”. Kiero-
wany przez Piotra Brombera Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia był aktywny 
w regionie nie tylko na polu promocji, lecz przede wszystkim w budowaniu poprawnych relacji 
pomiędzy podmiotami leczniczymi a pacjentami. W ostatnim czasie były już dyrektor Lubu-
skiego Oddziału NFZ  zorganizował dla przedstawicieli organizacji pacjentów z województwa 
lubuskiego konferencję na temat praw pacjenta z udziałem rzecznika praw pacjenta. Inicjował 
i brał udział w wielu akcjach edukacyjno- informacyjnych skierowanych do dzieci, młodzie-
ży i seniorów. Pamiętał zawsze o najmłodszych mieszkańcach naszego powiatu, corocznie  
obejmując patronatem  integracyjny konkurs plastyczny „Do zdrowia dobrego trzeba przed-
szkolaka mądrego”, którego organizatorami są: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Pu-
bliczne Przedszkole w Drezdenku oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
w Drezdenku.
Piotr Bromber zainicjował cykl debat eksperckich połączonych z konkursami dla lubuskich 
mediów, należą do nich: „Męskie zdrowie”, „Relacja pacjent-lekarz-płatnik”, „Zdrowie seniora”, 
„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim”, „e-Zdrowie”, „Pacjent po 
pandemii”. Piotr Bromber był mocno zaangażowany w przekaz medialny dotyczący szczepień 

przeciwko Covid-19.  Zachęcał Lubuszan do wykonywania szczepień poprzez nagrywanie 
spotów skierowanych do różnych grup wiekowych.
Podczas konferencji 13 września 2021r. wiceminister Piotr Bromber wyraził nadzieję na dialog 
ze służbą zdrowia i pacjentami w atmosferze zaufania społecznego. Jednocześnie podkreślił, 
że jednym z jego celów będzie reforma systemu kształcenia lekarzy w odpowiedzi na potrzeby 
środowiska wyrażane szczególnie przez młodych medyków.
-Ochrona zdrowia zawsze była obszarem pełnym emocji i oczekiwań, ale towarzyszył 
im brak zaufania. Chcemy to zaufanie odbudować, zresetować –  mówił Piotr Bromber.

CZY W SZPITALU W DREZDENKU JEST SZANSA NA UTWORZENIE
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO?

Dziś z wizytą przyjechała Poseł na Sejm RP Elżbieta Płonka, która podczas spotkania miała okazję po-
znać argumenty prezesa Macieja Baka przemawiające za wybudowaniem SOR-u w drezdeneckim szpi-
talu.
-Utworzenie SOR-u to przede wszystkim poprawa warunków udzielania świadczeń, a tym samym 
zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa zdrowotnego, poprawa warunków pracy personelu oraz 
znacznie lepsze finansowanie – wymienia prezes szpitala Maciej Bak.
Na SOR zaadaptowane mogłyby być pomieszczenia obecnej Izby Przyjęć. Zgodnie z przepisami, SOR 
musi być zlokalizowany na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu dla karetek. Utworzenie SOR będzie 
wymagało nie tylko powierzchni, ale również i nowych urządzeń.
W spotkaniu wzięli udział: poseł na Sejm RP Elżbieta Płonka, Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki Pa-
weł Antczak, Radna Gorzowa Alicja Burdzińska, Prezes szpitala Maciej Bak oraz Dyrektor ds. Medycz-
nych Izabela Jaraczewska. Wszyscy uczestnicy spotkania widzą pilną potrzebę utworzenie SOR-u, dlate-
go istnieją duże szanse na realizację tego przedsięwzięcia.

JAK WYGLĄDA PRACA PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ?

Pielęgniarka anestezjologiczna i intensywnej 
opieki to jedna z najtrudniejszych specjalizacji, 
która wymaga dużego zakresu wiedzy teoretycz-
nej i klinicznej oraz współpracy w multidyscypli-
narnym zespole. To też zawód niosący ze sobą 
ogromny ciężar odpowiedzialności za drugiego 
człowieka. Pielęgniarka anestezjologiczna to 
inaczej pielęgniarka pracująca na bloku opera-
cyjnym, która współuczestniczy w znieczuleniu, 
w pracowni diagnostycznej oraz ta, która pracuje 
na oddziale intensywnej terapii. Pielęgniarstwo 
w tej dziedzinie jest pielęgniarstwem klinicznym, 
dlatego musi w sobie skupić wiedzę kliniczną, 
humanistyczną i techniczną. Kierownik bloku 
operacyjnego musi zaplanować liczbę pielęgnia-
rek, która będzie adekwatna do warunków bloku, 
liczby wykonywanych zabiegów oraz rodzaju za-
dań do wykonania. Gdyby zatrudniono zbyt małą 
liczbę białego personelu, mogłoby to prowadzić 
do wzrostu liczby zdarzeń niepożądanych oraz 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Dlatego 
tak istotną sprawą jest dobranie odpowiedniej ilo-

ści, wyspecjalizowanego personelu. Pielęgniarki anestezjologiczne mają szereg obowiązków: 
współuczestniczą w znieczuleniu, opiekują się pacjentem w stanie krytycznym w oddziale in-
tensywnej terapii, obsługują sprzęt i aparaturę medyczną, współpracują z lekarzem anestezjo-
logiem i zespołem terapeutycznym, realizują zlecenia lekarskie, prowadzą ciągłą obserwację 
i ocenę stanu pacjenta, rozpoznają objawy zagrożenia życia pacjenta oraz prowadzą obo-
wiązującą dokumentację. Pielęgniarki zawsze są skupione na pacjencie, uważając, aby w tej 
ogromnej plątaninie kabli nie zgubić człowieczeństwa. Dlatego charakteryzują się ogromną 
empatią i zrozumieniem dla potrzeb drugiego człowieka. Zawsze pamiętają, że zajmują się 
pacjentami w ciężkich stanach chorobowych, nieprzytomnych. Tej pracy towarzyszy duży dy-
namizm zmian w stanie pacjentów i konieczność bardzo szybkich i sprawnych interwencji. 
Jak zostać pielęgniarką anestezjologiczną?
Droga do zdobycia tytułu pielęgniarki anestezjologicznej przebiega zgodnie ze standardami, 
które są jednakowe dla wszystkich specjalizacji. Podstawowym warunkiem jest skończenie 
studiów na kierunku pielęgniarstwo, otrzymanie prawa wykonywania zawodu i zatrudnienie 
się w szpitalu, na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Następnie, każda pielęgniarka 
musi ukończyć kurs kwalifikacyjny lub specjalizację w tej dziedzinie pielęgniarstwa. Specjali-

zacja trwa prawie 2 lata, kończy się egzaminem państwowym i otrzymaniem tytułu specjalisty. 
Na naszym OIOM-ie pielęgniarki pracują ciężko fizycznie, pośród licznego wysokospecja-
listycznego sprzętu, który muszą potrafić obsługiwać, z obciążającym wpływem tej pracy 
na psychikę. Tutaj niemal każdego dnia staje się oko w oko ze śmiercią. Praca pielęgniarki 
anestezjologicznej zmienia się z minuty na minutę. Bo dosłownie te minuty mogą uratować 
czyjeś życie. Nieprzewidywalna praca, bo nie wiadomo, co przyniesie każdego dnia. Każda 
cisza w telefonie jest ciszą przed burzą. Zespół interwencyjny biega do zdarzeń nagłych, 
krytycznych, najtrudniejszych, czyli z założenia nieprzewidywalnych. Na OIOM-ie pielęgniar-
ki anestezjologiczne z zaangażowaniem i empatią otaczają pacjenta, a także jego rodzinę. 
Muszą myśleć o wszystkich potrzebach chorego, nawet w przypadku pacjenta przytomnego, 
ale w złym stanie ogólnym. Dlatego opieka nad chorym inaczej jest organizowana niż na 
pozostałych oddziałach, gdzie pacjenci są samodzielni. W dobie koronawirusa nastawienie 
społeczeństwa do zawodu pielęgniarki zmieniło się, najpierw dziękowano im za pracę, a po-
tem… miały zakaz wejścia do sklepów, a ludzie pokazywali palcem, że roznoszą zarazę. Nie 
klaszczmy im dzisiaj, nie wieszajmy na nich najgorszych słów, gdy podczas dyżuru nie mają 
czasu odebrać telefonu oddziałowego. Zacznijmy doceniać, pamiętając o ich trudzie pracy, 
zaangażowaniu i oddaniu drugiemu człowiekowi. Bo gdzie byśmy dzisiaj byli, gdyby nie pie-
lęgniarki?

Katarzyna Jenek
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NOWOCZESNE METODY LECZENIA W SZPITALU
W Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Oddziale Chirurgicznym w szpitalu w Drezdenku wprowa-
dzona została nowoczesna metoda leczenia ran. Koordynatorem tego projektu jest pielęgniar-
ka Małgorzata Pikula- specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. Problem ran przewlekłych 
dotyczy głównie osób obciążonych wielochorobowo, tj. cukrzycą, niewydolnością krążenia, 
miażdżycą, otyłością.
Obecnie nowoczesne leczenie ran oparte jest o opracowaną przez European Wound Mana-
gement Association strategię TIME – jest to ścieżka w prawidłowym gojeniu rany.
1.OCZYSZCZENIE TKANEK 
W trakcie gojenia się rany pojawia się tkanka martwicza, która z jednej strony ochrania war-
stwę „gojącą się”, jednak z drugiej strony stanowi pożywkę dla bakterii i może prowadzić do 
zakażenia rany. Istnieje kilka sposobów na jej usunięcie: chirurgiczny, autolityczny, enzyma-
tyczny, biochirurgiczny. 
2.KONTROLA INFEKCJI I ZAPALENIA
Praktycznie każda rana przewlekła jest skolonizowana przez drobnoustroje, co nie znaczy, że 
każda rana jest zakażona. W zależności od znajdujących się w ranie drobnoustrojów, mogą 
one tworzyć tzw. biofilm bakteryjny, który będzie prowadził do opóźnienia gojenia się rany. 
Istotny jest tutaj dobór środków antyseptycznych, mających wpływ na ograniczenie rozwo-
ju zakażenia w ranie. W ranach przewlekłych praktycznie nie stosujemy antybiotyków, które 
mogą w prosty sposób prowadzić do antybiotykoodporności i znacznego przedłużenia gojenia 
się rany.
3.ODPOWIEDNIA WILGOTNOŚĆ RANY
Dzięki utrzymaniu odpowiednio wilgotnego środowiska w ranie, ma ona odpowiednie warun-
ki do gojenia. Ranę należy prowadzić za pomocą odpowiednio dostosowanych opatrunków 
w taki sposób, aby z jednej strony pochłaniać nadmierny wysięk, a z drugiej strony jej nie 
wysuszać. Zbyt obfity wysięk z rany może prowadzić do infekcji, natomiast nadmierne wy-
suszenie rany mogłoby doprowadzić do hamowania naskórkowania. Zastosowanie mają tu 
opatrunki chłonne, nawilżające, płuczące. 
4.STYMULACJA NASKÓRKOWANIA
Jeśli wszystkie poprzednie elementy leczenia są prawidłowo stosowane, dochodzi do naskór-
kowania od brzegu rany. Jest to proces najbardziej długotrwały i wrażliwy. Jego powodzenie 
zależy m.in. od samodyscypliny pacjenta, dotyczącej przestrzegania określonych zasad i sto-
sowania odpowiedniej diety. Zalecana jest dieta wysokobiałkowa, odpowiednia podaż płynów 
oraz dbanie o regularne przyjmowanie leków.
Obecna wiedza na temat leczenia ran przewlekłych oraz dostępny asortyment specjalistycz-
nych preparatów i opatrunków pozwala na precyzyjne dobranie terapii pod konkretnego pa-
cjenta. W Poradni Chirurgii Ogólnej stosuje się między innymi opatrunki ze srebrem, a także 
opatrunki do wilgotnego leczenia ran. Wśród nich stosuje się produkty zawierajace Ag+, hy-
drożelowe opatrunki oraz opatrunki piankowe. Stosowanie tych nowoczesnych metod daje 
bardzo pozytywne efekty leczenia ran w stosunkowo szybkim czasie. Czym charakteryzuje się 
opatrunek specjalistyczny? Przede wszystkim przyśpiesza proces gojenia się ran, jednocze-
śnie do niej nie przylegając. Chroni przed wtórnym zakażeniem rany, a jest nieprzepuszczalny 
dla bakterii, co umożliwia skórze prawidłową wymianę gazową. Nowoczesne opatrunki są ła-
twe do wymiany, są bezbolesne podczas zakładania i zdejmowania, są nietoksyczne i niealer-
gizujące. Pamiętajmy, że leczenie przewlekłej rany opiera się głównie na kontroli wilgotności 
i temperatury w ranie, dlatego tak ważne są systematyczne wizyty w Poradni Chirurgicznej. 
Często pacjenci zaskoczeni są, że nawet duże i rozległe rany pozostawione zostają „otwar-
te”(bez zbliżania skóry przy pomocy szwów chirurgicznych)- to całkowicie normalna praktyka 
w leczeniu ran przewlekłych, szczególnie wtedy, gdy są one zakażone. Służy to do pobudze-
nia rany do naturalnego gojenia się poprzez wypełnienie tkankami od „środka”. Proces lecze-
nia oraz opieka nad raną przewlekłą potrafią przysporzyć wielu problemów, zwłaszcza, gdy są 
wykonywane w sposób niewłaściwy. Dlatego warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego 
personelu medycznego, mającego doświadczenie w postępowaniu z tego typu schorzeniami. 
Zapraszamy osoby borykające się z trudno gojącymi się ranami (tzw. ranami przewlekłymi) 
do skorzystania z profesjonalnej diagnostyki i opieki świadczonej w ramach kontraktu z NFZ 
w szpitalu w Drezdenku.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INSTALACJI TLENOWEJ
W SZPITALU
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z O.O. otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia 
w kwocie 350,000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja instalacji tleno-
wej w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku w związku z COVID-19”. 
1. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 
Wymianę centralnego reduktora tlenu w celu utrzymania właściwego ciśnienia gazu w in-
stalacji szpitalnej, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa pracy instalacji, zapewni do-
starczanie tlenu do punktów poboru przy łóżkach pacjentów o oczekiwanych parametrach 
ciśnienia i wydajności, a w rezultacie poprawi warunki leczenia pacjentów chorych na Co-
vid-19. Wymianę gniazd gazów medycznych w istniejącej instalacji szpitalnej w celu ujed-
nolicenia systemu przyłączy funkcjonujących w szpitalu, z systemu G-01 na system AGA. 
Ujednolicenie technologii gniazd i przyłączy tlenowych, spowoduje uproszczenie procedur 
przeglądów i naprawy, łatwiejszy dostęp do części zamiennych oraz możliwość swobod-
nego dysponowania i zamiany pomiędzy poszczególnymi łóżkami, posiadanych sprzętów 
i podłączania urządzeń medycznych bez ograniczeń technologicznych. Rozbudowa istnie-
jącej instalacji tlenowej i wykonanie przyłączy dla 14 łóżek, które do tej pory nie posiadają 
dostępu do sieciowych gazów medycznych. W związku z przekształceniem oddziału ZOL 
na oddział covidowy, istnieje konieczność pilnego wykonania tego brakującego elementu 
sieci. Aktualnie 14 stanowisk (łóżek) jest pozbawionych dostępu do sieciowego tlenu me-
dycznego, co powoduje ich niewielką przydatność dla leczenia chorych na Covid-19. Zakup 
i montaż trzech kolumn anestezjologicznych na salach bloku operacyjnego w celu ujednoli-
cenia systemu dostarczania gazów medycznych, poprawienia pewności pracy i zwiększenie 
bezpieczeństwa leczonych pacjentów, a w szczególności chorych na Covid-19. Całkowity 
koszt zadania wynosi: 370 000,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2021r.

ZA DRZWIAMI BLOKU OPERACYJNEGO
Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami bloku operacyjnego? Jak wygląda praca lekarzy 
i pielęgniarek od przysłowiowej kuchni? O tym, że jest to interesujący temat świadczy ilość 
nakręconych seriali czy filmów. Czasem przedstawiony w nich obraz jest nieco przerysowa-
ny, a opowiedziane historie mijają się z prawdą, lecz to sprawia, że są ciekawsze. Do świa-
ta, gdzie zabiegi operacyjne są codziennością zaprosił nas, a tym samym was dr n. med. 
Wojciech Kuczyński, który wraz z zespołem lekarzy i pielęgniarek od rana podjął się wyko-
nania zabiegu histerektomii brzusznej. Przy stole operacyjnym oprócz pielęgniarek, instru-
mentariuszek, lekarza anestezjologa stanął przede wszystkim zespół lekarzy pracujących 
na co dzień w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym: dr n. med. Andrzej Kuczyński, lek. 
med. Robert Markowski oraz lek. med. Witalis Woźniak. Dysponując najnowocześniejszym 
sprzętem diagnostycznym i zabiegowym pacjentkom szpitala w Drezdenku zespół profe-
sjonalistów oferuje kompleksową pomoc ginekologiczną – od badań diagnostycznych, po 
wykonywanie zabiegów leczniczych. Oddział zapewnia pełny zakres świadczeń w zakresie 
ginekologii zachowawczej i operacyjnej, a także ginekologicznej, onkologicznej z zastoso-
waniem chirurgii klasycznej, laparoskopii i histeroskopii. Na bloku operacyjnym wykonywa-
ne są operacje naprawcze w przypadkach zaburzeń statyki narządu płciowego, nietrzyma-
nia moczu, także operacje podwieszające z zastosowaniem taśm. Wykonywane są również 
operacje laparoskopowe (np. w podejrzeniu ciąży pozamacicznej, endometriozy, zespołu 
policystycznych jajników, usunięcie niezłośliwych guzów jajnika czy mięśniaków macicy).
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TO COŚ WIĘCEJ NIŻ SMUTEK

Do gabinetu psychologa coraz częściej zaglądają młodzi ludzie, chłopcy i dziewczęta w okresie 
dojrzewania, którzy potrzebują wsparcia w zrozumieniu tego, co dzieje się w ich wewnętrznym 
i zewnętrznym świecie. A dzieje się dużo. Do tej pory dorastali w cieniu dorosłych, „prowadze-
ni przez nich za rękę”, mało samodzielni, mogący liczyć na pomoc mamy i taty (w najlepszym 
przypadku). Jednak nagle stają przed wyzwaniami, którymi trudno im sprostać. Okres wcze-
snej adolescencji to bardzo burzliwy czas, czas przemian zarówno tych fizycznych, ale rów-
nież moment kształtowania własnej tożsamości, wyboru drogi życiowej, stawania się bardziej 
dorosłym, samodzielnym, decyzyjnym młodym człowiekiem.  Nastolatek nawiązuje pierwsze 
relacje, co niejednokrotnie wiąże się z wątpliwościami co do własnej atrakcyjności. Pozycja 
w grupie rówieśniczej decyduje o jego samoocenie, samoakceptacji, stąd też zaczyna więk-
sza wagę przywiązywać do tego, co myślą o nim inni, bardziej skupia się na swoim wyglą-

dzie zewnętrznym, dostosowuje do obowiązujących trendów. Orientuje się też, że wymagania 
wobec niego rosną i że przestaje być traktowany jak dziecko. To budzi zarówno dumę i chęć 
całkowitej niezależności, jak i lęk, czy sam sobie poradzi. Dla wielu nastolatków to trudny 
moment, gdyż rodzic w tym czasie zwykle wycofuje się, staje w cieniu, pozwala na inicjatywę, 
ale również wymaga. Przede wszystkim przestaje być w oczach dziecka idealnym, wszech-
mocnym dorosłym, nieomylnym autorytetem, który zawsze ma rację. 
Pojawienie się tak wielu nowych sytuacji i wyzwań wywołuje zamęt w życiu emocjonalnym, 
dlatego też nastrój nastolatka ulega ciągłym zmianom i wahaniom. Okresy smutku i poczu-
cia beznadziei przeplatają się z momentami wielkiej euforii. Ta huśtawka emocjonalna sta-

nowi normę rozwojową, kiedy to po okresie „burzy i naporu” wyłania się dojrzała osobowość. 
Przygnębienie i drażliwość nastolatka są naturalnym etapem separowania się od rodziców 
i osiągania niezależności,  jednak kiedy zmienia się dotychczasowy wzorzec funkcjonowania 
dziecka, np. nastolatek przestaje się uczyć, ma zmienne nastroje, regularnie eksperymentuje 
z substancjami psychoaktywnymi, może to oznaczać, że jego zachowanie nie jest związane 
z trudnym i burzliwym okresem dorastania, ale może być objawem depresji młodzieńczej, 
która wymaga specjalistycznej pomocy.
Objawy depresji u dzieci i młodzieży mogą odbiegać od tych, które zwykle kojarzą się z depre-
sją dorosłych – smutkiem, przygnębieniem, apatią. Młody człowiek doświadczający zaburzeń 
nastroju staje się zazwyczaj drażliwy, na pierwszy plan wysuwa się złość, bunt, irytacja, czy 
też zachowania agresywne. Stąd też depresja u młodych osób często jest niedostrzegana lub 
mylona z innymi zaburzeniami. Rodzice i nauczyciele obserwując młodego człowieka, zwykle 
zauważają, że coś się dzieje z nim nie tak wówczas, gdy pogarszają się jego wyniki w nauce. 
Spada motywacja do wysiłku intelektualnego, pojawiają się słabsze oceny. Jednak depresja 
wiąże się z również licznymi innymi objawami, takimi jak:
• lęk, poczucie winy, nadwrażliwość, negatywizm, obojętność 
• zaburzenia snu, łaknienia, męczliwość, bóle brzucha, głowy
• nadwrażliwość na krytykę, trudności decyzyjne, myśli samobójcze, spadek koncentracji, za-
niżenie samooceny, poczucie nieskuteczności, niechęć do nauki, niewywiązywanie się z obo-
wiązków szkolnych
• zachowania agresywne, wybuchowość, nadużywanie substancji, zachowania prowokacyjne 
i ryzykowne (bunt, agresja, autoagresja, wagary, ucieczki)
• spadek zainteresowań, wycofanie z kontaktów społeczych, uciekanie w świat fantazji, czy 
też świat wirtualny.
Przyczyn depresji należy upatrywać wśród wielu czynników, zarówno tkwiących w samym 
dziecku, jak również w jego otoczeniu rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym oraz szerszym 
kontekście społecznym. Młodzi ludzie coraz częściej nie są w stanie sprostać wymaganiom, 
które stawia przed nimi współczesny świat. Zasadniczą rolę w rozwoju nastoletniej depresji 
odgrywają trudna sytuacja rodzinna (rozwód, utrata rodzica, zła sytuacja materialna, alkoho-
lizm, przemoc) lub szkolna, w tym problemy szkolne, doświadczenie przemocy lub odrzucenia 
przez grupę rówieśniczą. Również nadmierne zaangażowanie rodziców w pracę lub inne ak-
tywności, związane z brakiem czasu dla dziecka, jednocześnie ich zbyt wysokie oczekiwania 
względem niego najczęściej odgrywają kluczową rolę w rozwoju zaburzeń. 
Niezauważony w porę kryzys i stopniowy rozwój depresji jest bardzo niebezpieczny z uwagi 
na pojawiające się myśli samobójcze, które nierzadko przechodzą w konkretne plany oraz 
podejmowanie prób odebrania sobie życia. Młody człowiek pogrążony depresji nie widzi moż-
liwości poradzenia sobie, przyszłość wydaje mu się niepewna, a ludzie zagrażający. Leczenie 
depresji u dzieci i młodzieży wymaga systemowych, specjalistycznych oddziaływań. Podobnie 
jak w przypadku dorosłych zaleca się psychoterapię indywidualną i/lub grupową, czasami 
niezbędne jest wprowadzenie farmakoterapii. Zdrowieniu sprzyja stabilne, wspierające śro-
dowisko rodzinne, stąd też niejednokrotnie specjalista poleca terapię całej rodziny w celu 
wzmocnienia lub odbudowania więzi z młodym człowiekiem, zmiany dotychczasowych zasad 
i zachowań. Rodzice, którzy zauważają objawy u swojego dziecka powinny skontaktować się 
z lekarzem psychiatrą, który będzie mógł właściwie ocenić stan psychiczny młodej osoby  oraz 
zalecić odpowiednie metody leczenia. 

Agnieszka Bandura-Kopala

NOTATKI Z PRZYCHODNI WIERSZY KAPELANA
W pokoju leśnych przechadzek

komary muchy i meszki
wpadają do nosa uszu
a nawet pod powieki

czytam w internecie lipiec
teraz jest ich czas

pszczoły osy bąki grono
już pokaźne

strzyżak woli zwierzęta
ale ludźmi też
nie gardzi

najlepiej jednak czuje się
ze mną winniczek

podczas leśnych przechadzek
w pokoju  cały dzień zdąża
do drugiego
kąta

przecieram oczy
uciekają komary
muchy i meszki

winniczek udaje
że nie jest
ślimakiem

zabiera mnie
do ogrodu
na spacer

ks. Jerzy Hajduga

Wejścia i wyjścia 

Ilekroć zamieszkuję w hotelu, do którego się wchodzi przez 
drzwi obrotowe, przypomina mi się scena z filmu Krzysztofa 
Krauzego „Mój Nikifor”. Gdy Nikifor prowadzony przez swo-
jego opiekuna po raz pierwszy przechodzi kilkakrotnie przez 
obrotowe drzwi, bawiąc się jak dziecko. I mnie takie drzwi 
bawią, bym się rozkręcił, ale trzeba wyjść i zameldować się 
w hotelu. Po drodze można jeszcze unieść się windą, tam 
i z powrotem. I wreszcie poczuć się jak u siebie w domu.

ks. Jerzy Hajduga

W hotelu przez

drzwi obrotowe w końcu
trzeba wyjść a my się
rozkręcamy

ks. Jerzy Hajduga

Włóczęgi i powroty

Wakacje zaplanowane, wakacje 
na żywioł. Najlepszy czas na 
włóczęgę, którą tak bardzo lubi-
my. I każdy powrót to ocalenie, 
a czasami nawet cud. Radość 
psa zawsze bezcenna.

ks. Jerzy Hajduga

Ze mnie włóczęga

na mój widok
i pies spod
łóżka

rzuca się
liże

jakbym
cudem
ocalał

ks. Jerzy Hajduga

Za jeden uśmiech

Nocna podróż pociągiem. Ktoś jeszcze z nami w przedziale. 
Uśmiecham się nieśmiało, odpowiada uśmiechem. Tak do 
rana w podróży za jeden uśmiech.

ks. Jerzy Hajduga

Nocne czuwanie

w pociągu nocą
pojawia się i znika
światło za oknem

nocą w pociągu
zapala się i gaśnie

coraz wierniej
pożyczasz mi
uśmiech

coraz wierniej
oddaję

ks. Jerzy Hajduga
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JESIENNE
INSPIRACJE

GOTUJ Z OKURKĄ 

Zaczyna się jesień, czas, kiedy chętnie sięgamy po rozgrzewające zupy. Oprócz dyni, do zup kre-
mów warto wykorzystać bataty. Z batatów możecie zrobić frytki, placki, ugotować je jak ziemniaki 
lub właśnie pyszne zupy.  
Kiedyś o bataty było trudno, dziś dostępne są w prawie każdym markecie. Pasują do nich zarówno 
korzenne jak i zielone przyprawy. Ja dziś proponuję pożywną zupę z korzenną nutą, możecie ją 
zrobić w wersji wege lub z mięsem z indyka. 
Zupa batatowa z indykiem
Składniki na 5-6 porcji: 
• 3 duże bataty
• 2 duże marchewki
• 1 szklanka soku pomarańczowego
• 2 zwykłe ziemniaki
• 2 szklanki bulionu warzywnego/ mięsnego/ z kostki rosołowej
• sól, pieprz do smaku (soli co najmniej 1 łyżeczka)
• pół łyżeczki gałki muszkatołowej- zimą można dodać innych przypraw takich jak imbir/cynamon/
kardamon
• 500g piersi z indyka
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• pęczek szczypiorku
• kleks kwaśnej śmietany/jogurtu na porcję-opcjonalnie
Warzywa obieramy, tniemy na mniejsze kawałki, zalewamy wodą, dodajemy 1 łyżeczkę soli. Gotujemy 45-50 minut aż wszystkie warzywa zmiękną. Odcedzamy wodę, można zosta-
wić odrobinę na dnie garnka, dla lepszego miksowania. Całość blendujemy na gładką masę. Dodajemy bulion i sok pomarańczowy. Mieszamy do uzyskania gładkiej konsystencji. 
Doprawiamy gałką, solą i pieprzem do smaku. Indyka siekamy na bardzo drobną kostkę, można też zmielić w maszynce. Na patelni rozgrzewamy olej, indyka solimy, pieprzymy 
(szczyptami), smażymy mięso na wysokim ogniu do złocisto-brązowego koloru (10-15 minut), mieszając. Szczypiorek siekamy drobno. Zupę przybieramy kleksem śmietany, dodaje-
my 1-2 łyżki mięsa oraz szczypiorek. Podajemy na ciepło.

ANETA BRONIEWSKA POLECA

Tytuł: „Stara Słaboniowa i spiekładuchy”
Autor: Jonanna Łańcucka
Wydawnictwo: Oficynka

„Pani Słaboniowa, uwielbiam Panią” - takie 
słowa cisną się podczas lektury autorstwa Jo-
anny Łańcuckiej „Stara Słaboniowa i spiekładu-
chy”, ale, czy można zakochać się w wiejskiej 
staruszce - bohaterce książki ? Można i to bez 
względu na płeć, wykształcenie czy wiek.

Akcja powieści zaczyna się w latach 80-tych XX 
w. a kończy w czasach nam współczesnych.
Teofila Słaboniowa to wdowa mieszkającą sa-
motnie gdzieś na krańcu wsi Capówka. Samot-
na, bo dorosłe córki wraz z rodzinami mieszkają 
w mieście i nieczęsto odwiedzają matkę. Nikt 
nie wie ile Teofila ma lat, może sześćdziesiąt, 
może dziewięćdziesiąt.  Zacofana staruszka, 
unikająca nowoczesności jak diabeł święconej 
wody,  jest niezwykle mądrą kobietą, żyjącą 
w zgodzie z przyrodą. Umie przewidzieć zmianę 
pogody, doskonale zna się na ziołolecznictwie 
i na … duchach wszelkiego rodzaju.  Posiada 
ona niezwykły dar, dar odczyniania złych uro-
ków, a o słowiańskich demonach i o walce z nimi 
wie niemal wszystko.
Przez dziesiątki lat pomaga mieszkańcom po-
zbyć się  upiorów, odczynia złe uroki w całej 
okolicy, ale pędzący nieubłaganie  ku nowocze-
sności świat powoduje, że mieszkańcy wsi prze-
stają wierzyć z zjawiska nadprzyrodzone i coraz 
rzadziej  zwracają się do Słaboniowej z prośbą 
o pomoc w odczynieniu zła, powodującego nie-
ustający płacz u niemowląt, obłęd u młodych 
dziewcząt, czy podduszanie przez nocne mary. 
Ludzie Ci na ogół zarzekają się, że nie wierzą 
w zabobony, ale wyczerpawszy już wszystkie 
inne sposoby, począwszy od lekarza a skoń-
czywszy na egzorcyzmach odprawianych przez 

księdza, ostatni ratunek widzą już tylko w Teofi-
li, która nadal dyskretnie pomaga, także w tych 
codziennych, zwykłych smutkach. Dla gościa 
ma zawsze zaparzone ziółka, ręcznie ukręconą 
babkę, czerwoną wstążeczkę a nade wszystko 
dobre słowo. Teofila jest dobrą kobietą, ale jak 
wszyscy ludzie, skrywa też tajemnicę, którą być 
może, pozna czytelnik na końcu.
W „Starej Słaboniowej i spiekładuchach” realny 
świat przenika się światem duchów znanych mi 
jeszcze dzięki książkom z czasów dzieciństwa.  
Pół demoniczna Zmora (Mara) męcząca pod-
czas snu, Strzyga, zrodzony z ludzkiego wy-
stępku Strzygoń – słowiański wampir, polująca 
na pracujących w polu Południca czy szkodli-
wy duch domowy Kikimora to duchy które we-
dług wierzeń słowiańskich, przez wiele wieków 
były na polskiej wsi odpowiedzialne niemal za 
wszystko, co działo się inaczej niż zwykle.  
W tej pełnej uroku powieści otrzymujemy prze-
krój polskiej wsi, obserwujemy z boku zachodzą-
ce tam zmiany obyczajów ale też i samych ludzi. 
Mamy tu społeczeństwo wiejskie z przywarami, 
takimi jak pijaństwo, które mimo upływu czasu, 
nadal rządzi i poniewiera ludźmi. Autorka w usta 
mieszkańców, szczególnie tych starszych, wkła-
da gwarę wiejską, która pięknie komponuje się 
z całą fabułą i nadaje klimat powieści. To świet-
na mieszanka gatunków literackich, gwarantują-
cy  świetną rozrywkę.
Jestem wdzięczna Autorce za realizm magicz-
ny jaki zastosowała w powieści, bo dzięki nie-
mu jest tu miejsce na cały wachlarz emocji : od 
śmiechu po strach, które przeniosły mnie w kra-
inę dzieciństwa, kiedy to zaczytywałam się ba-
śniach i podaniach ludowych. 
Książkę warto przeczytać w wydaniu papiero-
wym, ponieważ zawiera piękne czarno-białe ilu-
stracje autorstwa Joanny Łańcuckiej. 

Aneta Broniewska
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ROZMYŚLANIA PRZY PIECU CZ. VI 
„CHLEBA NASZEGO…
CORAZ MNIEJ POWSZEDNIEGO”

Pewna anegdota mówi, że do papieża przy-
szła delegacja producentów z prośbą: ojcze 
święty, damy jeden milion dolarów na Ko-
ściół, ale prosimy, aby w modlitwie Pańskiej 
po słowach „ …chleba naszego powsze-
dniego …” dodać „ i  coca coli. Nie, panowie 
-  odparł papież – to jest niemożliwe. Za ty-
dzień delegacja znów puka do drzwi Waty-
kanu, tym razem oferując dziesięć milionów 
dolarów. Papież ponownie odmawia. De-
legacja jest niezmordowana i po tygodniu 
znów zjawia się u papieża i podnosi stawkę 
do 100 milionów dolarów. I tym razem spo-
tyka ich odmowa. Producenci wychodząc 
kiwają głowami; Kurcze, to ile musiał dać 
ten piekarz ? 
Pewne sprawy są stałe i niezmienne, moż-

na by rzec. Ale czy tak jest z naszym chle-
bem powszednim – tu pewności już nie 
mam. W modlitwie Pańskiej , którą znamy 
ponad dwa tysiące lat, chleb powszedni 
jest wyrażeniem prośby o zaspokojenie 
naszych podstawowych potrzeb egzysten-
cjalnych , a symbolem tego wszystkiego 

jest chleb. Dziś jednak, chleb jako produkt 
spożywczy staje się  coraz mniej potrzebny. 
Mamy nowe trendy żywienia, które wyklu-
czają go z codziennej diety. Najbardziej  jest 
to widoczne wśród młodzieży, która zamiast 
zdrowej kromki chleba wybiera hamburge-
ry, hot dogi i inne przekąski, które ze zdro-
wym żywieniem niewiele mają wspólnego. 
Widzę to na przykładzie moich bardzo mło-
dych synów, którzy spożywają go tyle, jakby 
mieli chleb przepisany na recepcie i daw-
kowali w ilościach nieprzekraczających ap-
tecznych norm. Biję się tym samym w swoje 
piersi i wstyd mi, że nie potrafiłem zaszcze-
pić w nich miłości i kultywowania tradycji 
spożywania chleba w dawkach, o których 
mówi choćby piramida zdrowego żywienia. 
Obecnie statystyczny Polak spożywa ok 42 
kg pieczywa rocznie, czyli dwa razy mniej 
niż pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
dwudziestego wieku. O przyczynach tego 

negatywnego zjawiska można by napisać 
książkę. Moje rozmyślania przy piecu do-
prowadziły mnie do jednego stwierdzenia, 
a  mianowicie jedynej przyczyny, której na 
imię ZAPOMNIENIE.
Chleb, którego odsłon mamy co niemiara,  
w wielu jeszcze naszych domach – zwłasz-

cza ludzi w kwiecie wieku, stanowi funda-
ment zdrowej diety każdego dnia. Tych 
jednak jak na lekarstwo. O powszedniości 
trudno  mówić. Zapomnieliśmy, przez roz-
wój współczesnej cywilizacji, jakie znacze-
nie w naszych domach, rodzinach i innych 
wspólnotach odgrywał zwykły – niezwykły 
bochen.  Nacechowany był powszechnym 
szacunkiem, będącym częścią naszego 
dziedzictwa kulturowego. Nigdy nie sfor-
mułowano tego światopoglądu, lecz wy-
rażało go samo życie odziedziczone po 
przodkach, systemie wartości, obrzędach, 
wierzeniach, magii. Przejawiał się każde-
go dnia w pieśniach, legendach i opowie-
ściach. Tenże światopogląd ludowy  wynosi 
chleb do rangi świętego i mistycznego wy-
tworu ludzkiego owocu pracy rąk i współ-
działającego z człowiekiem Boga. W pol-
skiej i słowiańskiej tradycji kulturowej chleb 
był symbolem pożywienia, a co się z tym 
wiązało także dostatku i pomyślności. Tu 
trzeba nadmienić, że jeszcze w pierwszej 
połowie dwudziestego wieku pojawiał się 
w domach jedynie w większe święta. Te 
właśnie święta wynosiły chleb na piedestał. 
Na Boże Narodzenie na wigilijnym stole 
chleb zajmował najważniejsze miejsce. Pie-
czono parę rodzajów chleba : chleby zwy-
kłe i trochę lepsze, podobne do dzisiejszych 
ciast, strucle i drobne bułeczki dla kolędni-
ków i dzieci. Przypuszczalnie, dzisiejsze 
dzielenie się opłatkiem jest u nas obecnie 
zmodyfikowanym zwyczajem dzieleniem 
się pieczywem obrzędowym. Dzielenie się 
chlebem ze zwierzętami pozostało w nie-
których rejonach polski po dziś dzień. To 
miało wszystkim przynosić obfitość i szczę-
ście na kolejny rok. 
Chleb towarzyszył również rozpoczynaniu 
najważniejszych prac w gospodarstwie. 
Ich początek miał charakter obrzędowy. Na 
przykład górale beskidzcy, przygotowując 
się do pierwszej w roku orki wynosili pług 
poza obejście, wracali do zagrody i zało-
żywszy na woły jarzmo dawali im chleb 
i miód, aby były silne. Chleba też nie mo-
gło zabraknąć przy rozpoczynaniu zbiorów. 
Czynność ta zwana popularnie zażynkami, 
była obwarowana licznymi zakazami i na-
kazami magicznymi. Żniwo rozpoczynała 
kobieta, a więc osoba, która w domach 
zajmowała się wypiekiem. Wszystko to naj-
częściej działo się w obrębie rodziny i tam 
właśnie kultywowanie tradycji stawało się 
nie tylko przywilejem, ale i obowiązkiem 
przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 
W niektórych regionach Polski, po narodzi-
nach dziecka, matka „aby złe oczy mu nie 
szkodziły” zatykała dziecięciu za pasek ka-
wałeczek chleba, który miał chronić przed 
ewentualnymi czarami. 
Tych wszystkich obrzędów związanych 

z chlebem można wyliczać i opisywać 
w nieskończoność. Chciałbym, abyśmy 
uświadomili sobie, że zapomnieliśmy o tym, 
że chleb towarzyszył człowiekowi od naro-
dzin do śmierci, gdyż także w obrzędach 
pogrzebowych chleb występował w jednej 
z głównych ról. 
Dziś chwalebnym jest żywy zwyczaj dożyn-
kowy, który  odbywa się niemalże w każdej 
wiosce, gminie, a także na szczeblu ogól-
nopolskim. Dobrze, że choć  tyle pozosta-
ło z naszych pięknych tradycji związanych 
z chlebem. Często jednak i na tych uro-
czystościach wszystko odgrywa bardzo 
ważną rolę tylko nie rolnik, nie młynarz, nie 
piekarz. Pozostaje jednak nadzieja, że i to 
ulegnie zmianie na lepsze przez powrót do 
korzeni i w tym istotnym elemencie będzie-
my potrafili dostrzec piękno naszej natury, 
obdarzającej nas cudownymi darami. 
Na koniec rozmyślań przy piecu chciałbym 
przypomnieć bardzo ciekawą refleksję  Bło-
gosławionego Stefana Wyszyńskiego (bo 
od niedzieli 12.09.2021 r. tak możemy ofi-
cjalnie o tym człowieku mówić), wspomina-
jącego czas II wojny światowej: „Pozwól-
cie, dzieci Boże, że wspomnę na osobiste 
doświadczenia z pierwszych dni II wojny 
światowej. Znajdowałem się wtedy nieda-
leko Dęblina, na polach, w miejscowości 
zwanej Irena. Tak się złożyło, że spowiada-
łem żołnierzy w okopie. Prosili mnie o to. 
Jeden z nich płakał jak dziecko i mówił mi: 
Proszę księdza, co ci Niemcy z nami zrobi-
li! Pocieszałem go, jak umiałem. W pewnej 
odległości widziałem rolnika, który obsiewał 
pole zbożem. Myślałem sobie: wszyscy 
uciekają, wszyscy się boją, ubezpieczają, 
samoloty bombowe nad drogą, a ten spo-
kojnie sieje... Gdy wyspowiadałem żołnie-
rzy, podszedłem do niego. Spytał mnie: 
Ksiądz się boi? - Odpowiedziałem: A pan 
się boi? Dziwię się, że pan się nie boi, bo 
ja się boję. Ale zastanawia mnie to, że pan 
wsiewa zboże w ziemię, gdy wszyscy ucie-
kają. - A on na to: Proszę księdza, jak to 
zboże zostawię w spichlerzu, spłonie. A gdy 
je wrzucę w ziemię, wpierw czy później ktoś 
z niego chleb będzie jadł. Zapadła mi głę-
boko w pamięć przedziwna mądrość tego 
siewcy.” (Wąchock 7 października 1979 r.) 
Niech to rodzi w nas poczucie szacunku do 
tych, którzy sieją, mielą i wypiekają. Swoją 
ciężką pracą ofiarowują nam dobro samo 
w sobie. A te krótkie rozmyślania przy pie-
cu, pisane dla Czytelników „Głosu Powiatu” 
niech będą przypomnieniem – choć w ma-
łej części – czym jest i powinien być nasz 
chleb powszedni.

Z piekarskim pozdrowieniem
Artur Frąszczak

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ GABRIELI ZAPOLSKIEJ
LEKTURĄ JUBILEUSZOWEJ, DZIESIĄTEJ
ODSŁONY NARODOWEGO CZYTANIA.

W Drezdenku Narodowe Czytanie odbyło się 6 września 2021r.w Centrum 
Promocji Kultury. Organizatorem tego wydarzenia była Biblioteka  Publicz-
na Miasta i Gminy im. ks. Józefa Tischnera w Drezdenku. Podczas dzie-
siątej jubileuszowej edycji została przeczytana „Moralność Pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 
roku. W tegorocznej odsłonie udział wzięli przedstawiciele urzędów, szkół, 
stowarzyszeń. Obok czytającej burmistrz Karoliny Piotrowskiej wystąpili 
między innymi  wicestarosta Paweł Antczak, dyrektor biblioteki Katarzyna 
Hołtyst, ksiądz Jerzy Hajduga, a także dyrektor ds. medycznych Izabela 
Jaraczewska.   Moralność pani Dulskiej to  popularny i wyrazisty w swo-
im przesłaniu dramat, który na stałe wpisał się w kanon polskiej literatury. 
Mimo upływu czasu sztuka nie traci na swojej aktualności. To ponadczaso-
wy i uniwersalny obraz ludzkich przywar, ułomności charakteru. Głównym 
celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa jako podstawowej 
formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury i wzmacnia-
nie narodowej wspólnoty Polaków.
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SPRAWY SPOŁECZNE

OKIEM PRAWNIKA:
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, 
CZYLI SZANSA WYJŚCIA NA ŻYCIOWĄ PROSTĄ?

Konsumenci przygnieceni zadłużeniem borykają się 
z różnymi negatywnymi emocjami, począwszy od stresu, 
po nieprzespane noce, a nawet poczucie porażki życio-
wej. Szczególnie takie odczucia doskwierają tym klien-
tom, którzy w stanie zadłużenia znaleźli się z nieswojej 
winy. W Polsce naprzeciw takim sytuacjom wychodzi 
prawo upadłości konsumenckiej, dzięki której istnieje  
szansa uwolnienia się od długów. 
Upadłość konsumencka – po co?
Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede 
wszystkim oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli 
umorzenie długów w całości lub części albo ich spłata. Co do 
zasady, nie ma znaczenia wielkość zobowiązań ani to, przez 
jaki czas dłużnik zwlekał z ich uregulowaniem.

Oddłużenie - etapy 
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć 
dłużnik, posiadający choćby tylko jednego wierzyciela. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami w stosunku do osoby, która 
była przedsiębiorcą, o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
może wnioskować także wierzyciel. Ograniczeniem jest tu 
termin jednoroczny od dnia zaprzestania prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez dłużnika.
Pierwszym krokiem w kierunku oddłużenia jest złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i pozytywne 
rozstrzygnięcie sądu. Samo oddłużenie możliwe jest dopiero 
po przeprowadzeniu kolejnych etapów postępowania. W sy-
tuacji, gdy dłużnik jest trwale niezdolny do jakichkolwiek spłat 
w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd umarza zobowiązania 
bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Jeśli niezdolność ta nie 
ma charakteru trwałego, możliwe jest tzw. warunkowe umo-
rzenie zobowiązań.
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być  
sporządzony na formularzu urzędowym w sądzie właściwym 
dla miejsca zamieszkania dłużnika. We wniosku należy wska-
zać dane osobowe dłużnika oraz dane o stanie majątkowym 
i zobowiązaniach.
Co istotne, sąd upadłościowy rozpoznając wniosek o ogło-
szenie upadłości konsumenckiej nie bada czy dłużnik celowo 
doprowadził do niewypłacalności. Nie znaczy to jednak, że 
nie jest to w ogóle brane pod uwagę i możliwe jest oddłuże-
nie, mimo celowego zaciągania 
i nieregulowania zobowiązań. Niemniej, dopiero podczas ko-
lejnego etapu postępowania upadłościowego sąd zajmuje się 
weryfikacją tych okoliczności.
Jak się oddłużyć - postępowanie
Postępowanie może być prowadzone w jednym z trzech try-
bów:
- procedurze uproszczonej, 
- procedurze ogólnej, 
- w ramach układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli, 
bez ogłaszania upadłości.
Upadłość konsumencka. Procedura uproszczona
W postępowaniu uproszczonym nie zostaje wyznaczony sę-
dzia-komisarz, a wszelkie zastrzeżenia do działania syndyka 
rozpatrywane są w trybie skargi składanej do sędziego sądu 
upadłościowego. Postępowanie upadłościowe ogranicza się 
do dokonania likwidacji majątku przez syndyka oraz przygo-
towania projektu planu spłaty wierzycieli.
Upadłość konsumencka. Procedura ogólna 
Przepisy prawa upadłościowego dają możliwość ogłoszenia 
upadłości konsumenckiej w trybie zwykłym. W takim postę-
powaniu o likwidacji majątku, osoba, aby uzyskać oddłużenie 
może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli albo 

o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzy-
cieli.
Upadłość konsumencka. Postępowanie o zawarcie ukła-
du 
Układ to porozumienie pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. 
Zawiera regulacje dotyczące spłaty zadłużenia. Taka forma 
daje możliwość uniknięcia upadłości oraz utraty majątku, np. 
sprzedaży domu, w celu zaspokojenia roszczeń. Co istotne, 
w przypadku przeprowadzenia postępowania o zawarcie 
układu, dłużnik nie będzie miał statusu upadłego.
Upadłość konsumencka - sposoby oddłużenia 
Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzy-
cieli jest możliwe tylko wtedy, gdy osobista sytuacja dłużnika 
wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakich-
kolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Oddłużenie 
następuje wówczas po zakończeniu postępowania upadło-
ściowego.
Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spła-
ty wierzycieli występuje tylko wtedy, jeśli niezdolność do doko-
nywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli 
wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie jest trwała. Sąd, 
uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania 
jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli 
postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upa-
dłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty 
wierzycieli. Ustalenie planu spłaty następuje na okres od 
1 miesiąca do 36 miesięcy. 
Upadłość konsumencka - skutki
Zauważyć należy, że upadłość konsumencka nie wiążę się 
z całkowitym umorzeniem długów. Dodatkowo, jest to proces 
skomplikowany i żmudny. Takie postępowanie może toczyć 
się kilka lat. Upadłość konsumencką można ogłosić kilka razy 
w życiu, nie wcześniej jednak niż 10 lat od ogłoszenia po-
przedniej upadłości. Upadły musi się liczyć z ograniczeniem 
ilości umów, które konsument może zawierać w ramach zaku-
pu różnorodnych artykułów RTV, AGD czy innych.
W sytuacji, gdy upadły nagle i bezpodstawnie porzuci pracę 
zawodową, może narazić się na umorzenie postępowania są-
dowego o ogłoszenie upadłości. W wyniku tego niemożliwe 
będzie jakiekolwiek oddłużenie w przyszłości. Nadto zostanie 
także skreślony z rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS.
Konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, 
że dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, a zo-
staje ono przekazane syndykowi. Dodatkowo upadły 
w wielu przypadkach musi przekazać mu swój majątek oraz 
składać odpowiednie informacje związane z posiadanym 
mieniem.

Janusz Stefańczyk

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY.
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA ,,GŁUSKO’’.

Początek tej przygody z Drawieńskim Parkiem Narodowym 
jest bardzo nietypowy. W zasadzie moglibyśmy już na starcie 
wybrać inną ciekawą podróż - po ekspozycji „Wodny Świat” 
w Punkcie Informacji Turystycznej DPN w Głusku, przy któ-
rym także może zacząć się nasza terenowa wędrówka. 
W tym wypadku lepiej chyba połączyć ”dwa w jednym” i tyl-
ko zyskać. Będąc w Głusku szkoda nie obejrzeć ekspozycji, 
która odkryje przed nami tajemnice, które skrywają wody na 
terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, a następnie (spod 
PIT DPN w Głusku) możemy  wyruszyć już w teren, w kierun-
ku Sitnicy, aby zaledwie po kilkudziesięciu metrach skręcić 
w lewo. Tablica informująca nas o przebiegu Ścieżki (w tere-
nie oznaczona jest zieloną ,,choinką’’ na białym kwadracie) 
stoi przy dwóch okazałych kasztanowcach. Są częścią już 
niestety częściowo przerzedzonej alei w Głusku, składającej 
się z przedstawicieli tego gatunku. Stanowią istotny i cieszący 
oko element krajobrazu kulturowego. Są pamiątką po inten-
sywnym rozwoju Głuska i okolic w XIX wieku, kiedy należały 
one do rodu von Sydow.
Idąc dalej po kilkuset metrach znajdziemy się w otwartym te-
renie. To miejsce także jest symboliczne i przypomina nam 
o historii dawnego osadnictwa. Jeszcze 100 lat temu cały ten 
obszar był mozaiką pól i pastwisk, a te które mijamy ciągnęły 
się przez około 10 km. Mijając dzisiejsze Moczele i  nieistnie-
jącą dziś osadę Springe (Dąbrowa) docierały aż do Sitnicy. 
Nieco dalej wkraczamy do lasu bukowego. Poniżej, tuż za 
nimi dostrzegamy dolinę rzeki Drawy.
To tutaj możemy przekonać się jak wielką pracę wykonał lą-
dolód, który uformował ją tysiące lat temu. Co ciekawe Drawa 
wciąż drąży swoją dolinę, jednak tempo tego działania jest 
niemożliwe do uchwycenia wzrokiem w ciągu życia jednego 

człowieka. Docierając do nieczynnego dziś drewnianego, ni-
skowodnego mostu na Drawie, możemy chwilę odpocząć cie-
sząc się nie tylko widokami na rzekę, ale też na most i ptactwo 
wodne, w tym na łabędzie, które tutaj są częstymi gośćmi.  
Pięknym widokom towarzyszą niezwykłe efekty dźwiękowe. 
Znajdujemy się bowiem na początku zbiornika zaporowego 
Elektrowni Wodnej ,,Kamienna’’ i towarzyszy nam szum wody 
przepływającej wśród głazów, które wyznaczają jego począ-
tek. Wracamy na Ścieżkę. Zwróćmy uwagę, że podczas spa-
ceru towarzyszą nam dorodne buki. W pewnym momencie 
dostrzeżemy ze zbocza drobne strumienie wody, podążające 
leniwie w kierunku rzeki. Źródła i źródliska obecne są nad 
Drawą na całej długości jej biegu na terenie Drawieńskiego 

Parku Narodowego. Stanowią istotny element zasilania Dra-
wy w wodę.
W zależności od tego, z jakimi opadami atmosferyczny-
mi (a zwłaszcza ich ilością) mieliśmy do czynienia w ciągu 
ostatnich miesięcy, czy roku mogą mieć formę cieków, które 
tylko nieznacznie odznaczają się na tle suchych liści, leżą-
cych pod drzewami albo potoków, które po drodze zbierają 
drobne gałęzie. W  tym drugim przypadku, podobnie jak miało 
to miejsce przy moście niskowodnym, widokom towarzyszy 
szmer wody. Docieramy do obiektu będącego największym 
zabytkiem techniki na terenie nie tylko samego Drawieńskie-
go Parku Narodowego. Początek budowy Elektrowni Wod-
nej Kamienna to rok 1896, czyli zaledwie 5 lat po powstaniu 
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pierwszej elektrowni wodnej na świecie. Mamy więc do czy-
nienia z zabytkiem klasy europejskiej, a w swojej kategorii 
wręcz światowej.
Rozruch tego niezwykle cennego obiektu i produkcja energii 
elektrycznej nastąpiły w roku 1903. Początkowo EW ,,Ka-
mienna’’ zasilała fabrykę karbidu, po której do dziś nie zosta-
ły praktycznie żadne ślady. W późniejszym okresie, od roku 
1909 elektrownia zasilała okoliczne powiaty (lub przynajmniej 
ich części), a w roku 1921 została przyłączona do ogólnonie-
mieckiej sieci energetycznej.
Sercem EW „Kamienna” są dwa hydrozespoły, o łącznej za-
instalowanej mocy 0,96 MW, czyli 960 000 Watów. Dla zobra-
zowania -  to energia, która może zasilać naraz 9 600 sztuk 
tradycyjnych żarówek 100 Wat - owych lub 64 000 sztuk no-
woczesnych żarówek LED o mocy 15 Wat każda.
Tak duża moc jest niestety bardzo trudna, a w dzisiejszych 
czasach wręcz niemożliwa do osiągnięcia, zwłaszcza na 
dłuższą metę, czego powodem jest zbyt mała ilość wody 
w Drawie, szczególnie w sezonie naznaczonym suszą.                                                                                            
Co najciekawsze, po pomyślnym uruchomieniu EW „Kamien-
na”, powstał projekt określany później jako ,,kaskady Dra-
wy’’. Zakładał on budowę kolejnych stopni wodnych, m. in. 
w dawnej osadzie Dąbrowa (Springe) i Mostnikach. W tych 
dwóch lokalizacjach powstać miały także zbiorniki retencyjne. 
Ambitnych planów nie porzucono aż do I połowy lat 40-tych 
XX wieku. Inwestycja byłaby zapewne bardzo kosztowna, ale 

z drugiej strony energia elektryczna była niezbędna do funk-
cjonowania machiny wojennej III Rzeszy. W roku 1945, po 
usunięciu drobnych uszkodzeń będących skutkiem częścio-
wego zalania, obiekt przejęli kolejowi energetycy z obecnego 
Krzyża Wielkopolskiego (do 1945 niemieckie Kreuz). Ener-
gia elektryczna potrzebna była do rozruchu i funkcjonowania 
ważnego węzła kolejowego w Krzyżu, który w tamtym czasie, 
ze względu na organizację i stan linii kolejowych w tym rejo-
nie, miał znaczenie nawet większe niż dziś.
Szara betonowa konstrukcja w dolnej części elektrowni, to 
inwestycja w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFE-
DrawaPL ,,Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udroż-
nienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” 
finansowana w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Oddana do użytku w roku 2019 prze-
pławka umożliwia wędrówkę organizmów wodnych zarówno 
w górę jak i w dół rzeki. Zastąpiła istniejącą wcześniej kon-
strukcję, która posiadała także pochylnię dla tratew, pomocną 
przy spławach drewna, szczególnie w jego „przejściu” przez 
zaporę elektrowni.
Idąc dalej podziwiamy podobnie, jak podczas pierwszej czę-
ści wędrówki, piękny bukowy las. W gęstwinie dostrzeżemy 
też pozostałości dawnych osad, a pomogą nam w tym stare 
zdziczałe drzewa owocowe oraz drobna roślinność, jaką spo-
tykamy zazwyczaj w miejscach, gdzie przed laty znajdowały 

się domostwa. Przechodząc fragmentem asfaltowej drogi po-
między Starym Osiecznem i Głuskiem wchodzimy na drogę 
brukowaną. Jesteśmy na terenie dawnej osady. Już na po-
czątku mijamy pozostałości dawnego portu rzecznego z pra-
wej oraz miejsce, w którym kiedyś znajdował się ,,Zajazd do 
Nieba’’ (niem. Gasthof zum Himmel) - z lewej strony. To dru-
gie miejsce dostrzeżemy bez problemu. Szpaler okazałych 
drzew w równym szeregu wyznacza granicę tego, co dziś na-
zwalibyśmy ,,ogródkiem piwnym’’. Było to miejsce odpoczyn-
ku i rozrywki dla mieszkańców oraz osób będących tu tylko 
chwilowo, zatrudnionych przy wyrobie i transporcie surowca 
drzewnego. Po samym budynku zajazdu pozostała do dziś 
tylko sterta gruzu.
Podążamy dalej brukiem, aby dotrzeć do miejsca znanego 
dziś jako Miejsce Biwakowania „Kamienna”. Śródleśna pola-
na, kiedyś pełniła funkcję bindugi (od niemieckiego binden – 
wiązać), na której składowano i wiązano w tratwy pnie drzew 
przygotowując je do spławu w dół rzeki. Bardzo często swą 
podróż kończyły w Starym Osiecznie, gdzie od początku XX 
wieku funkcjonował duży tartak, a drewno już w postaci desek 
i legarów płynęło dalej barkami, którymi dla odmiany docierał 
na teren Puszczy Drawskiej węgiel kamienny. Port rzeczny 
z powodzeniem funkcjonował także po 1945 roku. Zorganizo-
wane spławy drewna Drawą skończyły się w roku 1979. Dziś 
zarówno rzeka, jak i dawne bindugi są królestwem kajakarzy.

Tomasz Bogucki

Słów kilka o ratuszu, który nie jest Ratuszem 

Ratusz, to oczywiście siedziba samorządowych władz miejskich. Tymczasem                        
obecny drezdenecki budynek przy ulicy Kościuszki 31, niesłusznie zwany jest 
Ratuszem, gdyż nigdy nie był siedzibą władz miasta, a wybudowany został tyl-
ko na potrzeby sądownictwa. Owszem, w 1798 r. w tym miejscu wybudowano 
szachulcowy obiekt, w którym siedzibę miały władze miasta, jego agendy oraz 
miejscowy sąd.  Tylko w tym czasie możemy uznać, że ratusz był Ratuszem.
W 1844 r. administracja miasta przeniosła się do nowego obiektu przy ulicy 
Warszawskiej (dzisiaj mieści się tu Urząd Miejski). Za 1500 ówczesnych marek 
budynek Ratusza kupił sąd, by go rozebrać i w tym miejscu na fundamentach 
i podpiwniczeniu wybudować z czerwonej cegły nowy obiekt. Zadbano, by jego 
bryła  była taka sama jak poprzedniego.  I na tym kończy się historia nasze-
go Ratusza – siedziby władz samorządowych. Budowę ratusza zakończono 
w 1887 r. (niektóre źródła podają rok 1885), a rok później dobudowano wieżę. 
Tym razem gmach został zajęty już  tylko przez  sądownictwo. Podobnie po 
1945 roku - po II wojnie światowej - aż do 1961 r. budynek był siedzibą sądu 
i dodatkowo prokuratury. Gdy w 1961 r. siedziby obu instytucji przeniesiono do 
Strzelec Krajeńskich, w obiekcie tym umiejscowiono liceum medyczne, a w la-
tach dziewięćdziesiątych  dodatkowo liceum ogólnokształcące. Po prawie 20 
latach użytkowania jako obiektu oświatowego, budynek stał się siedzibą kilku 
instytucji powiatowych: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Filii Wydziału Komunikacji. Nim jednak doszło do przeznaczenia na inną 
działalność  przez trzy lata nasz ratusz przechodził remont.

Zbigniew Kubasik

fot. Patryk RogielskiTo był tylko prawdziwy Ratusz
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OBŁAWA AUGUSTOWSKA, CZYLI MAŁY KATYŃ
Sadzę, że można używać takie-
go porównania. Ofiarami jednej 
i drugiej zbrodni byli Polacy roz-
strzeliwani przez NKWD. Stracili 
życie tylko dlatego, że byli Pola-
kami, których sowieckie organy 
bezpieczeństwa podejrzewały 
o wrogość wobec Związku So-
wieckiego. W obu przypadkach 
mamy do czynienia z działania-
mi bezprawnymi. Rozstrzeliwani 
w Katyniu i pozostałych miejscach 
kaźni na wiosnę 1940 roku ofice-
rowie byli objęci ochroną między-
narodowych konwencji wojen-
nych, które zostały przez Rosjan 
złamane. Aresztowani w Obławie 
Augustowskiej w lipcu 1945 roku, 
a następnie zgładzeni mieszkań-
cy powiatów: augustowskiego, 

suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego też byli ofiarami zbrodni dokonanej z pogwałceniem 
prawa międzynarodowego. Polska po 1945 roku była formalnie państwem suwerennym, dla-
tego organy bezpieczeństwa obcego państwa nie miały prawa podejmować żadnych działań 
wobec jej obywateli.
Mieszkańcy ziem wschodnich, w tym powiatu augustowskiego, z realiami władzy sowieckiej 
mogli się zapoznać już w latach 1939 – 1941 w czasie pierwszej okupacji sowieckiej, gdy 
po przegranej przez Polskę wojnie obronnej 1939 roku, powiat augustowski został wcielo-
ny do Białoruskiej Republiki Radzieckiej. Sowieckie organy bezpieczeństwa zaczęły rozpra-
cowywać środowiska patriotyczne i niepodległościowe. Najbardziej zasłużone i patriotyczne 
jednostki, często całe rodziny, były zsyłane na Syberię. W stosunku do miejscowej ludności 
zastosowano polityczny terror. „Katem Augustowa” był Jan Szostak, zastępca szefa UB w la-
tach 1939 – 1941 i od 1944 roku współpracownik NKWD. Jedną z tortur stosowaną w czasie 
przesłuchań była tzw. „żabka”, aż do omdlenia (nie pozostawiała widomych śladów na ciele).  
Kiedy w 1944 roku wkroczyła na teren Augustowszczyzny ponownie Armia Czerwona, miesz-
kańcy tych ziem doskonale odczytali zamiary Rosjan, wskazujące na to, że Polska będzie 
podporządkowana ZSRR, o ile w ogóle powstanie jako samodzielne państwo. Do końca nie 
było jeszcze jasne, czy powiat augustowski będzie znajdował się w obrębie Polski. Sowieci 
zagarnięte ziemie traktowali jak swoje. Powszechnie uważano, że okupacja niemiecka zo-
stała zastąpiona sowiecką. Aresztowania żołnierzy Armii Krajowej rozpoczęły się już jesienią 
1944 roku. Rosjanie chcieli oczyścić nasze ziemie ze środowisk patriotycznych, aby łatwiej 
narzucić społeczeństwu polskiemu władzę komunistyczną, reprezentowaną przez delegatów 
tzw. Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, całkowicie uzależnionego od Związku Ra-
dzieckiego.
Stosunek miejscowej ludności do wojsk radzieckich i prokomunistycznych władz polskich był 
nie tylko nieprzychylny, ale wręcz wrogi. Gdy po ofensywie styczniowej 1945 roku, wojska 
radzieckie opuściły wschód Polski i ruszyły na zachód, oddziały Armii Krajowej przystąpiły 
do usuwania władzy narzuconej Polsce przez Sowietów. Na wiosnę 1945 roku omawiany 
teren opanowały struktury polskiego państwa podziemnego. Nie funkcjonowały urzędy gmin-
ne, obszar był kontrolowany całkowicie przez patrole Armii Krajowej Obywateli. Wykonywano 
wyroki na osobach kolaborujących z Sowietami. Poparcie ludności dla działań Armii Krajowej 
było powszechne. Wtedy w kierownictwie NKWD zrodziła się idea przeprowadzenia obławy, 
przeczesania terenu na dużą skalę i odcięcie oddziałów partyzanckich od wsparcia ludności, 
aresztowania osób zaangażowanych  w podziemie niepodległościowe i ich zlikwidowania. 
Zdaniem rosyjskiego historyka, Nikity Pietrowa, obława augustowska została przeprowadzo-
na na osobisty rozkaz Józefa Stalina. Obławę przeprowadzono w dniach od 12 do 25 lipca 
1945 roku, a wzięło w niej udział 45 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, wspomaganych pol-
skimi kolaborantami.  Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób. Duży, piętrowy dom Turka (polskie 
nazwisko ze rdzeniem – tur) w Augustowie był siedzibą sowieckich i polskich organów bez-
pieczeństwa publicznego. Były w nim przetrzymywane i przesłuchiwane osoby z podziemia 
niepodległościowego, bite i torturowane. Istnieje domniemanie, że dochodziło w nim do ich 
mordowania. Dlatego Dom Turka (dziś ul. 3 Maja) stał się symbolem męczeństwa i oporu Po-
laków wobec powojennego reżimu. Ofiar w wyniku obławy było 592, ale jest to liczba niepełna, 
gdyż ostatecznej i dokładnej liczby do dnia dzisiejszego nie znamy. Tylko Rosjanie dysponują 

pewnymi źródłami w tym zakresie, ale oni ich nie udostępniają.
Nie znamy miejsca egzekucji ani spoczynku ofiar Obławy Augustowskiej. Istnieją tylko hipo-
tezy, ale one wymagają weryfikacji. Jako najbardziej prawdopodobne i najczęściej ostatnio 
wymieniane miejsce egzekucji podaje się nadniemeńskie tereny Grodzieńszczyzny, forty gro-
dzieńskie, zwłaszcza obszar niedaleko miejscowości Kalety, ale wymienia się także okolice na 
północ od Gołdapi w Puszczy Rominckiej.
Obława objęła wszystkie warstwy społeczne. Zarówno nielicznych przedstawicieli inteligencji, 
środowisk niepodległościowych, ale przede wszystkim zwykłych ludzi, osoby, które wspierały 
życzliwie podziemie niepodległościowe, np. dając kwaterę lub pożywienie.
Symbolem Obławy Augustowskiej jest sierżant Władysław Stefanowski „Grom”, który jako do-
wódca prawie dwustuosobowego oddziału AK 15 lipca podjął beznadziejną walkę z przeważa-
jącymi siłami NKWD nad jeziorem Brożane. Wzięty do niewoli, wraz z około 50 partyzantami, 
został zamordowany. Na wyróżnienie zasługuje też sierżant Wacław Sobolewski „Sęk”, „Ska-
ła”, który ujęty przez Sowietów został zastrzelony w Osowym Grądzie, w czasie próby uciecz-
ki. Symbolem obławy na Suwalszczyźnie jest rodzina księdza prałata Stanisława Wysockiego, 
jego ojciec Ludwik i dwie siostry Kazimiera i Aniela z Białej Wody. Symbolem zaś obławy na 
Sejneńszczyźnie jest 20 – letnia Zyta Kucharzewska, łączniczka AK-skiego Oddziału Puszczy 
Augustowskiej, aresztowana przez NKWD 24 lipca 1945 roku zginęła bez wieści.
Tuż po obławie rodziny zaginionych zaczęły poszukiwać swoich bliskich. Urzędy gminne spo-
rządziły listy ofiar obławy, które wraz z petycjami przekazywano władzom państwowym, nie-
stety bez odzewu. Dziś przechowywane w Archiwum Państwowym w Suwałkach są bardzo 
cennym źródłem historycznym. W listopadzie 1945 roku mieszkańcy Gib wysłali nawet do 
Bolesława Bieruta specjalną delegację, żeby dowiedzieć się o losach zaginionych. Rodziny, 
szukając  swoich bliskich, pisały także  do Czerwonego Krzyża. Po odwilży październikowej 
próby wyjaśnienia losów ofiar podjął się Jan Kłoczko, poseł i dyrektor szkoły zawodowej w Au-
gustowie. Pomagał mu w tym  Antoni Palczak, także poseł, ale ich wysiłki nie dały pożądanego 
rezultatu. Po odkryciu w czerwcu 1987 roku, przy drodze Rygola-Giby, nieznanych grobów za-
częto domyślać się, że mogą to być groby pomordowanych w obławie z lipca 1945 roku. Z ini-
cjatywy Mirosława Basiewicza, Piotra Bajera, Alicji Maciejewskiej, Stanisława Kowalczyka, 
Marii Chwalibóg oraz Danuty i Jana Krzywoszów 2 sierpnia 1987 roku utworzono Obywatelski 
Komitet Poszukiwania Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w obławie, który  zaczął gro-
madzić świadectwa dotyczące obławy, aresztowań, przesłuchań i popularyzował wiedzę na 
ten temat. Staraniem Komitetu na wzgórzu pod Gibami postawiono pomnik projektu Andrzeja 
Strumiłły, który w latach osiemdziesiątych osiadł w Maćkowej Rudzie. Każdy kamień instalacji 
symbolizuje jedną ofiarę zbrodni.
Niestety, władze rządowe zaprzeczały istnieniu obławy, a członków Komitetu poddano repre-
sjom. Sytuacja zmieniła się na początku lat 90. poprzedniego stulecia, gdy w wyniku przemian 
demokratycznych historycy i publicyści mogli mówić o samej obławie i jej ofiarach. Temat 
obławy, jako jedni z pierwszych, opisali w formie beletrystycznej Ireneusz Sewastianowicz 
oraz Stanisław Kulikowski w pracy „Nie tylko Katyń”. Pierwszy obszerny artykuł w Suwalsko - 
Mazurskich Krajobrazach, na temat obławy, napisali Tadeusz Radziwonowicz i Jarosław Szla-
szyński. A było to w lipcu 1995 roku, tj. w 50. rocznicę Obławy Augustowskiej. W późniejszym 
czasie problemem obławy zaczęło się interesować coraz więcej osób i badaczy.
Problem Obławy Augustowskiej wyszedł z zapomnienia dzięki pracownikom IPN z Białegosto-
ku. W tym kontekście wymienić trzeba Danutę i Zbigniewa Kaszlejów, prof. Krzysztofa Jasie-
wicza, Mariusza Filipowicza, Piotra Łapińskiego i Marcina Zwolskiego. W 2010 roku w Sejmie 
Oddział Białostocki IPN zorganizował wystawę poświęconą obławie; 25 lipca 2014 roku Sejm 
specjalną uchwałą uczcił ofiary Obławy Augustowskiej, a uchwałą z 9 lipca 2015 roku ustano-
wił 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 
Sam Augustów godnie, co roku, w dniu 12 lipca, upamiętnia ofiary sowieckiej pacyfikacji. Skła-
da się kwiaty pod Domem Turka (dziś własność IPN) oraz pod tablicą pamiątkową w Bazylice 
NSJ. Od pięciu lat, po godz. 19.00, na rynku Zygmunta Augusta, odczytuje się nazwiska ofiar 
Obławy Augustowskiej.
Korzystałem m.in. z publikacji: Ireneusz Sewastianowicz, Stanisław Kulikowski, „Nie tylko Ka-
tyń”.
----------------------------------------------------------------
W Drezdenku wszelkie informacje na temat żołnierzy wyklętych zbiera radny Damian Matela- 
Libera. Niedawno przekazałem mu „Dziennik” Jerzego Krawczyka, nieżyjącego już byłego 
mieszkańca Grotowa, który w 1944 roku służył, przez 120 dni, w Narodowych Siłach Zbroj-
nych na Kielecczyźnie i dokumentował to na piśmie. Pan Damian zachęcał mnie, abym opisał 
Obławę Augustowską, która jest słabo znana, zwłaszcza na zachodzie Polski. Ale, pisząc ten 
tekst, myślałem także o innych czytelnikach, którzy być może przeczytają mój artykuł o so-
wieckiej pacyfikacji.
          

Zdzisław Szproch

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KÓŁ GOSPODYŃ I ORGANIZACJI
KOBIECYCH W LICHENIU 

12.09.2021r. KGW STOKROTKI z Trzebicza wyruszyły  pielgrzymką na Ogólnopolski Zjazd Kół 
Gospodyń i Organizacji Kobiecych do Lichenia reprezentując powiat strzelecko - drezdenecki oraz 
naszą wieś.  Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj., Lubu-
sko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego  w  Drezdenku oraz prywatnych sponsorów. Dzień roz-
poczęliśmy od parady Kół Gospodyń do Bazyliki Licheńskiej, można było podziwiać stroje ludowe 
i piękne reprezentacje KGW z różnych zakątków Polski. Także nasze „STOKROTKI” prezentowały 
się bardzo dostojnie i  elegancko w swoich ludowych strojach. O godz. 12:00 uczestniczyliśmy 
w uroczystej Mszy Świętej, której liturgię upiększał śpiew różnych zespołów KGW, a przedstawi-
cielki Trzebicza niosły w darach ołtarza przepięknie wypieczony bochen chleba przez Piekarnię 
HERT z Gościmia. Po Mszy Świętej,  panie należące do Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały 
okolicznościową akademię słowno-muzyczną poświęconą kard. Stefanowi Wyszyńskiemu przy 
dzwonnicy.  Zwiedziliśmy również Golgotę i ciekawe miejsca w Licheniu,  a także była to doskona-
ła okazja wymiany doświadczeń z innymi kołami gospodyń wiejskich z całej Polski.  Zwieńczeniem 
11. Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich było wspólne odśpiewanie „Barki”, ukochanej pieśni św. Jana 
Pawła II. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż mogliśmy przeżyć tak wspaniały 
dzień: Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Kraj., LWBS Drezdenko, prywatnym sponsorom oraz 
Piekarni HERT z Gościmia.

                   Paulina Pieluszczak-Suchodolska 
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ILE SŁUŻBY JEST WE WŁADZY?
Władza, urząd, przełożeństwo są to terminy ścisłe powiązane 
z przywództwem. Większość z nas woli się postawić w roli 
tego, który władze ma, a nie tego, który zwierzchności pod-
lega. Władzę można odziedziczyć np. pochodząc ze szla-
chetnego rodu, lub można ja zdobyć, drogą demokracji i an-
tydemokracji. Konstytucja Majowa w swojej preambule głosi: 
wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze 
z woli narodu. Natomiast filozofia szuka umocowania dla wła-
dzy w boskiej inspiracji: każda władza, bowiem pochodzi od 
Boga. Dwa solidne fundamenty Bóg i Suweren. Pochylając 
się na istotą władzy, musimy pamiętać również o jej czaso-
wości, jest ona ograniczona czasem i przestrzenią, i tak jak 
wszystko na ziemi ma swój kres, i jak mówimy o czasie ro-
dzenia i umierania, my możemy powiedzieć o czasie sprawo-
wania władzy i czasie, kiedy się jest jej pozbawiony, o czasie 
koronacji jak i o czasie abdykacji. Mandat radnej wojewódz-
kiej, powiatowej czy gminnej wygasa, a pierścień rybaka po 
stwierdzeniu zgonu Wikariusza Chrystusa na ziemi zostaje 
zniszczony. Natomiast po zakończonej misji przychodzi czas 
rozliczeń, jednych rozliczy Pan Bóg a drugich Suweren. Kiedy 
zastanawiałem się nad tym, czym jest władza, z kim i z czym 
wchodzi w korelacje, pierwszy termin, jaki przyszedł mi do 
głowy to służba. Jeżeli ktoś do sprawowania władzy inspiruje 
z innych pobudek aniżeli służba już na wstępie jest krętaczem 
i oszustem.  
Służyć a nie robić interesy. Bardzo często w dyskursie spo-
łecznym sprawowanie funkcji, urzędu jest utożsamiane 
z czerpaniem korzyści. Pewnie wielu z nas spotkało się ze 
stwierdzeniem, iż któryś z polityków, dyrektorów, będąc u wła-
dzy, bardzo się wzbogacił. Posiadł tak duży majątek, że nie, 
kiedy posiadane sumy pieniędzy musiał ukrywać w żłobie-
niach wykonanych w meblach, zagranicznych bankach. Takie 
zachowania spotykają się ze stanowczym potępieniem, bu-
dząc powszechną odrazę, i słusznie. Musimy zadać pytanie: 
czy Ty sługo Narodu, bez różnicy, jakiego szczebla, nie sły-
szałeś nigdy słów ks. Piotra Skargi, który wołał: swoich pożyt-
ków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Uczciwa służba, 
a nie czas nieuczciwego wzbogacania. Wykorzystywanie bez 
ograniczeń swoich możliwości dla dobra drugiego człowieka, 
a nie prywata. 
Służba czy ekonomia? Osoba, u której zrodziła się myśl, aby 
zaangażować się w sprawy społeczne już na początku po-
winna sobie uzmysłowić, jaki cel będzie jej przyświecał. Tylko 
zdrowa, nieskażona chęć pracy dla innych, czyni misję tę wia-
rygodną. Podejmując się służby społecznej, od pierwszych do 
ostatnich jej dni, należy pamiętać, że nie jest to czas realizacji 
swoich interesów. Jeżeli na starcie nie potrafię sobie odpo-
wiedzieć, że do biegu motywuje mnie dobro innych, to na me-
cie nie będę w stanie spojrzeć w lustro. Nie można tłumaczyć, 
sobie, że taka jest polityka, tak robią wszyscy, że polityka 
rządzi się takimi prawami. Takie tłumaczenie może uspokoić 
sumienie czasowo, zwłaszcza, kiedy już jest ono w agonii, za-
bijane dotychczasowymi postępkami. Bo i tak dołączymy do 
ludzi formatu Bieruta, Jaruzelskiego. Pomimo tego, że uspra-
wiedliwiali swoje działania pracą dla dobra wspólnego, a ich 
postępowanie tuszowała machina propagandy, to, gdy opadły 
zasłony, zasłużyli sobie na miano zdrajców. 
Wspólna bramka czy zawiść i rywalizacja? Dobro Suwere-

na, dobro lokalnej społeczności powinno być celem najwyż-
szym. Jakże rzadko możemy obserwować na naszej scenie 
politycznej inicjatywy wybrańców Narodu, które łączą. Nawet, 
kiedy wiadomym jest, że inicjatywa będzie służyć wszystkim, 
to znajdują się tacy, którzy na gruncie działań legislacyjnych 
już przypuszczają atak, często robiąc z siebie komików, którzy 
bez merytorycznych argumentów atakują. Najczęściej ci ludzi 
mieli swój czas, będąc w rządzie, radzie powiatu czy gminy. 
Jeżeli premier, wojewoda, starosta podejmuje trud, aby wal-
czyć o sprawy będące dobrem wspólnym, powinien cieszyć 
się bezwarunkowym wsparciem, a nie poszukiwaniem przy-
słowiowego drugiego dna, czy udowadnianiem, że ja bym 
to zrobił lepiej. Kiedy jest czas i możliwości dla rozwoju, nie 
może tych procesów hamować ludzka zawiść, a wszystkie 
ręce powinny być na przysłowiowym pokładzie. Natomiast po 
latach wspólne inicjatywy będą napawać do dumy. 
Człowiek, który ma w sobie to coś, nie musi nosić plakietki 

z wypisanym tytułem, nie musi konwersacji, załatwiania ja-
kiejkolwiek sprawy zaczynać od przedstawienia swojego sta-
nowiska, pełnionej funkcji. Tak zachowują się ludzie mali, lu-
dzie, którzy najczęściej przypadkowo zdobyli stanowisko, bez 
posiadania kompetencji, bez motywacji służebności.  Często 
możemy zauważyć, że przełożony nieposiadający dobrego 
przygotowania, niewyposażony w warsztat doświadczenia 
i wykształcenia, nie potrafi docenić tych atrybutów u swoich 
podwładnych, a i nierzadko, o zgrozo, ludzi inteligentnych, 
ambitnych, takich, którzy potrafią wypowiedzieć własne zda-
nie i go bronić, nie zauważa i dyskredytuje. Bardzo dobrze 
oddaje takie uwarunkowanie używany potocznie w polityce 
kadrowej zwrot: mierny, ale wierny. Nie liczą się dla takiego 
przywódcy ludzie wykwalifikowani, ale ślepo popierający sze-
fa, w którym upatrują decydenta dla rozwoju swojej kariery, 
dla swojej bytności w organizacji. 
Lider, z oddaniem spełniający swoją społeczną rolę nie musi 
mówić, kim jest, to się po prostu czuje, iż to jest społecznik 

na służbie, iż to człowiek wielkiego formatu. Cechy przywód-
cze same emanują bez ich przywoływania. Badacze tematu 
twierdzą, że do sprawowania władzy trzeba być predyspono-
wanym, a jedną z oznak tego jest charyzma. To, co przyro-
dzone człowiekowi, i nie do nabycia, to, co nie do odegrania. 
Niewłaściwe wykorzystywanie posiadanej funkcji, mandatu 
bardzo często przeradza się w parodie służby. To owoce po 
spełnionej misji będą stanowić niepodważalne dowody do-
konań, to jak wykorzystany został czas służenia człowieko-
wi i społeczności. Nie ile obiecam, nie ile znów zaproponuje. 
Mądry jest Suweren, a On patrzy na dokonania. Mądrość taka 
bardzo często charakteryzuje osoby starsze, z bagażem do-
świadczeń, oni nie dają się zmanipulować, dla nich liczy się 
konkret. Oni potrafią porównać, zestawić i wyciągnąć wnioski. 
Oni wiedzą, czy stać ich na przysłowiową bułkę, czy też nie. 
Czy żyje się im lepiej, czy gorzej, na nich nie działa show, na-
wet odgrywane na granicy kraju. Oni dobrze pamiętają, co to 
jest wojna, głód, i utęskniona Polska Granica, jaką świętością 
jest mundur Żołnierza Polskiego. Pamiętają Oni i co budujące 
nie tylko Oni. 
Władza zmienia ludzi. Ja bym powiedział, że władza odsłania, 
jacy ludzie naprawdę są, co nimi kieruje, i jakie mają wnętrze. 
Przypomina mi się postawa pewnego przełożonego, o którym 
z rozżaleniem mówił jego szkolny kolega, cytuje: razem cho-
dziliśmy do szkoły, razem piliśmy mleko na stołówce a dzisiaj, 
kiedy on został kierownikiem, przechodząc obok udaje, że 
mnie nie widzi, a o podaniu ręki mogę pomarzyć. Ten pierw-
szy się nie zmienił, po ludzku oczekiwał utrzymania relacji na 
dotychczasowym poziomie, nie czerpania profitów, a ludz-
kiego gestu wynikającego z lat znajomości. Ale co musiało 
wydarzyć się w postrzeganiu świata przez tego drugiego. 
W czym stał się lepszy, chociaż myślę, że przyznacie Sza-
nowni Państwo racje, że i wszelka lepszość do takiej posta-
wy nie usprawiedliwia. A tylko ku przestrodze, dla osób, które 
uważają, że objęcie posady czyni ich lepszymi, po pierwsze 
na szacunek trzeba zapracować, presją można tylko wymóc 
strach, pseudoszacunek okazywany przez podwładnych, już 
za plecami zwierzchnika przeradza się w śmiech i drwinę 
w niego wymierzoną.  Po drugie wielu było zacnych kierowni-
ków, przełożonych, którzy po utracie stanowiska nie potrafili 
odnaleźć się wśród ,,swoich” i wtedy już wspólna szklanka 
mleka może tak łatwo przez gardło nie przejść. 
Służba, misja, musi być przypieczętowana ofiarą, dopiero 
wtedy uzyskuje mandat wiarygodności. Dawać jak najwięcej, 
nic nie oczekując w zamian. Osoba, która tak spełni swoją mi-
sję będzie mogła z podniesioną głową spojrzeć w oczy pod-
władnemu z pracy, wyborcy, który oddał na nią swój głos. Bo 
z jednej strony służba spala człowieka jak żertwę na ołtarzu 
Ojczyzny, lokalnej społeczności, fabryki. Natomiast z drugiej 
strony dobrze spełniona misja uskrzydla i pozwala z czystym 
sumieniem patrzeć w przyszłość, niezależnie czy będzie ona 
powiązana z osądem Najwyższego, czy Suwerena. Zadajmy 
sobie pytanie: jak ja sam sprawuję władzę, jak wypełniam po-
wierzoną mi misję, zwierzchnictwa? Niezależnie od statusu, 
pełnionej roli społecznej. W chwili ciszy zapytajmy, jak się 
masz moje sumienie?

Łukasz Bogdziewicz

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO 
Letnie miesiące w naszej historii naznaczone są ofiarą i poświęceniem Polskiego Żołnierza, jak i całego spo-
łeczeństwa. Nie brakuje wydarzeń, które mogą nas napawać do dumy. Nawet, kiedy czyn zbrojny skończył się 
porażką, to postawa społeczeństwa tamtych lat może być świetlanym przykładem dla współczesnych. Okres 
niebywałego poświęcenia, kiedy człowiek czujący na sobie jarzmo zaborcy, najeźdźcy, nie potrafił już dłużej być 
nazywany polskim bandytą, nie potrafił na kolanach patrzeć jak mordowani są najbliżsi, a wszystkie wartości, 
na których zbudowana była Najjaśniejsza Rzeczypospolita deptane. Wybuch II Wojny Światowej, rozpoczęty 
atakiem Niemiec na Polskę, 1 września 1939 roku, agresja i cios zadany w plecy 17 września 1939 przez ZSRR, 
Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku to wydarzenia, które musza być żywe w naszej 
pamięci a ich bohaterowie niezapomniani, bo jak pisał Adam Mickiewicz: Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na 
niebie zapomnij o mnie. 15 sierpnia do kolejna rocznica bohaterskiej bitwy z 1920 roku. Bitwy zaliczanej do naj-
ważniejszych w dziejach ludzkości, bitwy, która nosi miano Cudu nad Wisłą. To wówczas Naród Polski odparł ra-
dziecką nawałę, i obronił Europę przed barbarzyńskim komunizmem. 15 sierpnia to również dzień Święta Wojska 
Polskiego. Żołnierze wpatrzeni w waleczność swoich przodków, odczuwają dumę i czują, iż w sztafecie pokoleń 
przejęli ich zadania. Natomiast społeczeństwo odczuwa wdzięczność wobec tych, którzy bronią naszych granic 
i bezpieczeństwa. W tym roku Strzelce Krajeńskie były miejscem wojewódzkich obchodów tego święta. Uro-
czystości zgromadziły wielu znamienitych gości, wśród nich obecny był Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Rafalska, Poseł na Sejm RP Elżbieta Płonka, Biskup Paweł Socha, 
Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki Paweł Antczak, oraz 
włodarze gmin wchodzących w skład naszego powiatu, jak i liczni działacze samorządowi. Nie mogło również 
zabraknąć przedstawicieli Wojska Polskiego, począwszy od dowódców, aż do szeregowych żołnierzy. Podczas 
uroczystości Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył medale 100-le-
cia Odzyskania Niepodległości. W gronie uhonorowanych osób znaleźli się: Zofia Florczak, Zygmunt Lemiesz 
oraz Henryk Lewandowski(pośmiertnie). Uroczystością towarzyszył piknik wojskowy, podczas, którego można 
była z bliska zapoznać się ze sprzętem, jakim, na co dzień dysponuje nasza armia i poznać tajniki zaszczytnej 
służby. Po wzniosłych elementach uroczystości, znalazło się też coś dla ciała, a swoje siły można było pokrzepić 
wojskową grochówką. 

Łukasz Bogdziewicz
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ANKYLOGLOSJA – DIAGNOZA XX WIEKU ?

Skrócone wędzidło podjęzykowe jak i wargi górnej jest w chwili obecnej mocno poruszanym 
w kontekście prawidłowego rozwoju dziecka, tematem, zarówno wśród lekarzy, neurologope-
dów, certyfikowanych doradców laktacyjnych jak i fizjoterapeutów czy osteopatów
Ankyloglosja nie jest tematem nowym? Pierwsze wzmianki odnaleźć można już w książkach 
medycznych w XVII. Stąd trudno rozważać ją w kategorii mody...to realny problem, dotyczący 
sporego odsetka noworodków , zwłaszcza płci męskiej
Ankyloglosja to uwięzienie języka uniemożliwiające jego prawidłowe funkcje , a prowadzące 
do szeregu nieprawidłowości, zaczynając od noworodka , poprzez mamę karmiącą, na wieku 
dorosłym kończąc...
Samo wędzidło jest niezwykle złożonym systemem , widocznym jako fałd pod językiem i war-
gą, mogący  zawierać w sobie włókna mięśniowe, powięź oraz naczynia dna jamy ustnej .
Do czego może prowadzić skrócone wędzidło na poszczególnych etapach?
U noworodka:
- nieprawidłowe zasysanie piersi, butelki
- odgłosy klikania, rozszczelniania podczas karmienia
- wyciekanie mleka kątami ust
- drażliwość, długie i nieefektywne karmienia
- kolki, ulewania
- spanie z otwartą buzią

U mamy:
- bolesność brodawek
- odkształcenia brodawek
- zastoje, stany zapalne piersi
- trudności w przystawieniu dziecka do piersi
U starszaka:
- trudności we wprowadzaniu pokarmów stałych
- trudności w jedzeniu łyżeczką
-  trudności w piciu z kubka
- nieprawidłowy rozwój mowy
- spanie z otwartą buzią
Warto obserwować swoje dzieci, warto przyprowadzić je do specjalisty, celem badania i oceny 
konieczności wykonania zabiegu.
Zadanie na dziś – proszę sprawdzić czy Państwa Dzieci nie śpią z otwartą buzią . Jeśli tak, 
jak najszybciej zapraszam na wizytę . Warto też przypatrzyć się innym wymienionym objawom 
ankyloglosji

Pozdrawiam serdecznie,
Joanna Węgrzyn

XVII POWIATOWA OLIMPIADA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Długo wyczekiwane, przez osoby niepełnosprawne, spotkanie integracyjno- sportowe odbyło się 18 września 2021r. To kolejna już XVII Po-
wiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Impreza na miedzy dwóch powiatów; powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego i po-
wiatu Trzcianecko- Czarnkowskiego, w której osoby niepełnosprawne od urodzenia rozegrały drużynowe mecze piłki nożnej oraz pokony-
wali blok konkurencji sportowych przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr1 w Drezdenku.
W olimpiadzie brały udział osoby niepełnosprawne z Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego ze Strzelec Kraj., ze Stowarzysze-
nia Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Drawska oraz członkowie TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z Drezdenka, 
organizator corocznej imprezy sportowej.
Do tych zawodów osoby niepełnosprawne przygotowują się cały rok, by pokonać własną niemoc, słabość  i... odnieść sukces. Bo sukces 
odnosi każdy uczestnik tej corocznej olimpiady. Sukces i radość, często łzy radości, gratulacje , medal. Na medale zasługują wszyscy, na 
dyplom, na oklaski. Medale na szyjach zwycięzców, a więc wszystkich uczestników zmagań sportowych, umieszczał wicestarosta Powiatu 
Strzelecko Drezdeneckiego Paweł Antczak, wiceburmistrz Drezdenka Mateusz Grzymałowski, oraz dyrektor Hali Sportowo- Rehabilitacyj-
nej w Drezdenku Maciej Kowal. Były gratulacje, uścisnął dłoń, dyplom, medal i przygotowana przez zarząd Koła TPD nagroda –paczka ze 
słodyczami, owocami i upominkiem dla każdego uczestnika .
Drużyna TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z Drezdenka w tym roku zdobyła I miejsce piłce nożnej, a Mateusz Wychowałek 
był najlepszym piłkarzem.
Drugie i czwarte miejsce zdobyła drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego ze Strzelec Kraj , a Marta Kondradzka była 
najlepszą piłkarką tej drużyny. Trzecie miejsce zdobyła drużyna ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Draw-
ska. Puchary drużynom Przewodniczący Rady powiatu Zbigniew Kubasik, a wręczył wicestarosta Paweł Antczak.
Zarząd TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Drezdenku serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie finansowe: Zarządo-
wi Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiemu i Pani Burmistrz Drezdenka za dotacje, Dyrekcji Holding Zremb-Gorzów Oddział MEPROZET  
Drezdenko, Nadleśnictwu  SMOLARZ z Klesna, Dyrekcji PGK i M Sp. z o.o. Drezdenko . Ogromne podziękowania należą się naszym 
wieloletnim przyjaciołom, nauczycielom i wolontariuszom- Danuta Kąkol, Renacie Mazurkiewicz, Włodzimierzowi Sapór, Marysi i Filipowi 
Sapór, Jarosławowi Neumerowi oraz Dyrekcji Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej w Drezdenku .
Do zobaczenia za rok.

Zarząd Koła TPD

DOŻYNKI W KOSINIE
Choć pogoda nam 18. września bieżącego roku nie dopisywała, to finalnie Dożynki Sołeckie w Kosinie uważamy za udane!
Kiedy deszcz przemoczył nas do ostatniej suchej nitki, a wiatr zmroził, gorąca zupa gulaszowa przygotowana przez nasze kosinianki 
rozgrzała każde ciało! Prócz gorącej zupy, swoim smakiem i zapachem kusiły również ciasta i babeczki, boczek i kiełbaski, pajda 
chleba ze smalcem, a także słodkości w postaci waty cukrowej i popcornu! Dużym rarytasem były również kosińskie arbuzy! Dobrze 
widzicie - rodzina Państwa Zych wyhodowała w swoim domowym gospodarstwie arbuzy! Nasi najmłodsi zabawiali się na dmuchanych 
zamkach oraz brali udział w zabawach. Dużą atrakcją było także mini zoo stworzone przez naszych mieszkańców. Wśród zwierząt 
można było spotkać: króliki, gołębie, kozy, kury, gęsi i konia! Swoją obecnością zaszczyciły nas perliczki, które niestety w ferworze 
przygotowań uciekły z klatki i stały się obiektem poszukiwań podczas całej imprezy. Miło nam poinformować, że dziś nad ranem, per-
liczki wróciły pod okno swojej właścicielki i mają się bardzo dobrze. Na imprezie wręczone zostały również podziękowania dla rolników 
za ich całoroczny trud wkładany w uprawę roli. Dziękujemy za przybycie Wiceburmistrzowi Mateuszowi Grzymałowskiemu, Radnemu 
Łukaszowi Kołwzanowi oraz Tadeuszowi Koć- wieloletniemu prezesowi Związku Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej, obecnemu preze-
sowi gorzowskiego Koła Hodowców Koni. Podziękowania należą się również dzielnym strażakom z OSP w Drezdenku za pokaz oraz 
prezentację swojego zawodu z bliska najmłodszym mieszkańcom Kosina. Dziękujemy również Stowarzyszeniu VATAHA za pokaz mo-
tocyklowy oraz przejażdżki dla dzieci i młodzieży. Największe podziękowania należą się jednak wszystkim tym, którzy zaangażowali 
się w organizację dożynek i przez kilka dni prężnie działali na łące przy posesji nr 28, by dopiąć wszystko na ostatni guzik. Dziękujemy 
lokalnym hodowcom za przyprowadzenie swoich zwierząt, mieszkankom Kosina za przygotowanie licznych ciast, babeczek, rogalików 
i innych pyszności, a panom za rozstawianie namiotów i przygotowanie łąki do imprezy. Mieszkańcy Kosina przybyli licznie i jak zwykle 
nas nie zawiedli, dziękujemy również gościom z okolicznych wiosek i miast z przybycie. Wasz radosny śmiech i tańce przy oprawie 
muzycznej dodały nam skrzydeł. Dla takich imprez warto żyć.

Jessika Gulajew

ZAWODY OSP
W dniu 27.08.2021r. dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trze-
biczu wraz z prezesem jednostki Druhem Prezesem Dariuszem Woźniakiem i opiekunami  wyruszyły na Ogólnopolskie 
Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP CTIF, które odbyły się w Koninie. W zawodach udział brały najlepsze Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze - dziewcząt i chłopców w wieku od 10 do 16 lat z poszczególnych województw oraz zwycięzcy po-
przednich zawodów szczebla krajowego - trzy pierwsze miejsca. Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: ćwiczenia 
bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Następnego dnia drużyna kobiet OSP Trzebicz wzięła udział w Ogólnopol-
skich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP i PSP. W wydarzeniu udział brały kobiece i męskie drużyny Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z regulaminem Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów 
Pożarniczych oraz zwycięzcy poprzednich zawodów szczebla krajowego - trzy pierwsze miejsca. Warto podkreślić, że 
województwo lubuskie reprezentowane było przez cztery drużyny, z czego aż trzy pochodziły z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Trzebiczu. Możemy się jeszcze pochwalić, że na tych dwudniowych zawodach nasz druh Mateusz Lehmann 
dołączył do Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Pożarniczych i właśnie tam miał okazje debiutować. Gratulujemy 
wszystkim drużynom i uczestnikom za trud włożony w przygotowanie do startu w tak ważnych zawodach.

Paweł Iwaszko
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JAGODA KIERZNOWSKA I JEJ HISTORIA

Jagoda jest 14 letnią amazonką, przygodę z końmi rozpoczę-
ła w wieku 2 lat od kucyka Melodia (obecnie 28 letnią, która 
została u nas na zasłużonej emeryturze). Jej rodzina związa-
na jest z końmi od pokoleń, pradziadek miał jedną z najlep-
szych stajni koni wyścigowych w Europie. Jagoda w tym roku 
zdobyła srebro na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Adam Król: Jagodo, gratuluje ostatniego sukcesu 
i zdobytego tytułu wicemistrza Polski w jeździe 
konnej. Proszę opowiedz, co to były za zawody.
Jagoda Kierznowska: Dziękuję, w imieniu całego teamu, 
gdyż jest to zwycięstwo zespołowe. Sama nic bym nie zrobi-
ła. Były to Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, które odbyły się 
w Jakubowicach, jest to najważniejsze wydarzenie sportowe 
w sporcie konnym, trwało 6 dni. Aby wystartować należy zdo-
być kwalifikacje na zawodach ogólnopolskich w trakcie se-
zonu. W tym roku w Jakubowicach wzięła udział rekordowa 
ilość koni, ponad 370!!! Stratowałam w grupie D-bis na koniu 
Corbinian oraz w „królewskiej” grupie D na koniu Benja Luna. 
Zawody odbywają się w systemie Grand Prix. Do zwycięstwa 
należy przejechać i ukończyć 5 przejazdów, w tym roku nie-
zbędny był wynik 0 pkt. Karnych we wszystkich przejazdach. 
Z 37 startujących par do finałowej walki z 0 wynikiem dotarły 
tylko 2, Olga Patecak i ja. W 4 przejazdach byłyśmy najlepsi, 
niestety w ostatnim, w walce o złoto mieliśmy jedną zrzutkę 
i złoto zdobyła moja koleżanka Olga Patecka.

AK: Skąd zamiłowanie do koni?
JK: Zamiłowanie do koni zaczęło się u mnie w wieku 2 lat, 
gdy tata kupił mi pierwszego kucyka Melodię. Na niej nauczy-
łam się podstaw. Od najmłodszych lat zbierałam figurki koni, 

wiele razy byliśmy na zawodach, gdzie oglądałam na arenach 
międzynarodowych wujka i kuzynkę. I na każdych zawodach 
powtarzałam sobie, że też kiedyś będę tak jeździć i wygry-
wać, zawsze jak jechaliśmy do wujka to oglądałam i podziwia-
łam jego puchary oraz szarfy.
W wieku 9 lat na urodziny dostałam, kucyka sportowego – 
Cajero, któremu zawdzięczam mnóstwo rzeczy jakich mnie 
nauczył. Następnie pojawiła się kobyłka, od dziadka, Bella 
Donna, która była moim pierwszym trudnym koniem, jeździ-
łam nią przez około 5 miesięcy.
Później zjeździliśmy całą Polskę w poszukiwaniu już wyż-
szego kucyka, ponieważ z Cajero powoli wyrastałam. Po 2 
miesiącach szukania znaleźliśmy ogiera Nando Super, jest 
to kuc profesor, i dużo mnie nauczył, zwłaszcza dyscypliny. 
Następnie pojawiła się klacz Benja Luna, na której obecnie 
startuje. Benja wprowadziła mnie w konkursy 100 cm i 110 
cm, kolejnym jest Corbinian, na którym w ubiegłym roku w MP 
2020 r. w kategorii D-bis zajęłam IV miejsce. Po roku pracy 
wystartowaliśmy ponownie w tej konkurencji i zdobyliśmy vi-
ce-mistrzostwo!
Podczas tamtego roku nauczyłam się bardzo dużo, zaczęli-
śmy startować w zawodach Międzynarodowych i rozpoczę-
liśmy starty w Grand Prix D i E, jest to najwyższy konkurs 
Mistrzostw Polski dla małych koni.

AK: W takich zawodach, koń to partner, jaki jest 
twój rumak?
JK: Corbinian jest bardzo szybkim i dosyć trudnym koniem, 
jest to mój przyjaciel na dobre i na złe, razem z Benją wiem, 
że ta dwójka mnie nie zostawi. Na zawodach jesteśmy part-
nerami i współpracujemy, ale może być też tak, że koń, tak jak 
człowiek, będzie miał gorszy dzień i może zrzucić. Wszystko 
zależy od treningu, naszego zgrania, humoru, dnia i minimal-
nego szczęścia.

AK: Jakie masz plany związane z hippiką?
JK:  Następne zawody, będą ogólnopolskie w Lesznie i póź-
niej na przełomie października i listopada odbędzie się HPP 
(Halowy Puchar Polski). Mój plan jest taki, żeby jeszcze bar-
dziej się zgrać z końmi i wjeździć się w konkursy 120 cm 
(Grand Prix D i E przyp. tata).

AK: Jak łączysz naukę z uprawianiem sportu?
JK: Łączenie nauki z jazdą jest, bardzo trudne i trzeba być 
dobrze zorganizowanym. JK: Mój plan dnia jest taki, rano 
szkołę rozpoczynam 8:15 kończę przeważnie o 15:40, na-
stępnie jedziemy do stajni, po drodze się uczę i powtarzam 
materiały z lekcji. Gdy dojeżdżamy do stajni, szybko czyszczę 
konie, siodłam i trenuję pierwszego, następnie, gdy skończę 
z pierwszym rumakiem, to mama czy brat stoi już z drugim, 

przesiadam się, a mój brat Radek dba o jego rozstępowanie. 
Po jeździe wracamy do domu , po drodze sobie przypominam 
co było na lekcji, wracamy do domu bardzo późno, szybko 
coś jem i idę spać.

AK:  A teraz pytanie do taty Jagody; Panie Rado-
sławie, na pewno jest Pan dumny z córki.
Radosław Kierznowski: Sukces Jagody to jej olbrzymia 
determinacja, poświęcenie, godziny treningów, wiele wyla-
nych łez i morze potu. Ale nie było by to możliwe bez zaan-
gażowania całej rodziny. Jej mama jest organizatorem wyjaz-
dów, dba o wszystkie sprawy formalne, a podczas zawodów 
jest luzakiem, brat który również startuje pomaga w rozpręże-
niu i późniejszym występowaniu koni. Niestety pełnię najgor-
szą rolę, trenuję własne dziecko. Pasja córki i syna pochłania 
większość Naszych weekendów oraz ok. 30 godz.  tygodnio-
wo spędzonych na treningach i przygotowaniu koni.

AK:Słyszałem, że ma Pan jakieś plany związane 
z tym sportem?
RK: W Macharach na terenie byłego PGR tworzymy ośrodek 
jeździecki, który będzie mógł zapewnić wszystkie udogodnie-
nia dla chcących jeździć zarówno zawodniczo jak i rekreacyj-
nie. W chwili obecnej kończymy przebudowę byłej obory na 
stajnię, w której będzie miejsc na 17 koni, myjka, solarium, 
paszarnia, siodlarnia oraz zaplecze socjalne. Posiadamy na-
wadniany plac konkursowy o wymiarach 36x72 m z podło-
żem z prawdziwego zdarzenia wraz z kompletem przeszkód, 
włączając rów z wodą, halę do jazd w niesprzyjających wa-
runkach, plac na stajnie namiotowe wynajmowane na czas 
zawodów, etc.
Do pełni szczęścia pozostało wybudowanie karuzeli oraz lą-
żownika.
Nie posiadamy Klubu Jeździeckiego, wszystko jest robione 
we własnym zakresie i za własne środki. Jagoda z racji star-
tów w Wielkopolskiej Lidze, w której dwukrotnie z rzędu trium-
fowała, jest formalnie członkiem Klubu Jeździeckiego Sokół 
Damasławek.
W planach mamy dalsze starty na arenie ogólnopolskiej jak 
i europejskiej oraz w 2022 start w Mistrzostwach Europy. Lo-
kalnie, marzeniem Jagody jest organizacja zawodów ogól-
nopolskich w Macharach, ośrodek będzie przygotowany do 
przyszłego sezonu, niestety problemem jest dojazd. Na zwo-
dy przyjeżdża ok. 200 koni, a wraz z nimi 600-700 osób, jest 
to niewątpliwie promocja regionu, wykorzystanie okolicznego 
zaplecza hotelowego jak i gastronomicznego, ale.... czas po-
każe, na pewno na brak zajęć nie narzekamy.

Adam Król

KOMENDA POWIATOWA POLICJI STRZELCE KRAJEŃSKIE
MYŚLIWY SPADŁ Z AMBONY I POTRZEBOWAŁ POMOCY
Dzięki reakcji dwóch kobiet policyjna pomoc nadeszła w samą porę. 

Obywatelska postawa dwóch kobiet, które słysząc 
w lesie wołanie o pomoc, pozwoliła policjantom 
szybko i skutecznie interweniować. Sytuacja była 
bardzo poważna bo jak się okazało myśliwy spadł 
z ambony i nie mógł się ruszać. Mężczyzna nie był 
nawet w stanie sięgnąć po telefon, aby wezwać po-
moc. Dopiero po ponad godzinie od upadku jego 
krzyki usłyszały dwie kobiety, które powiadomiły 
policjantów. Mundurowi z Drezdenka zlokalizowali 
71-latka, udzielili mu pomocy przedmedycznej i po 
przyjeździe ratowników medycznych pomogli prze-
transportować do karetki. 
Jak ważna jest odpowiednia rekcja ze strony obywa-
teli w sytuacji zagrożenia? Doskonałym przykładem 
tego jest sytuacja, jaka miała miejsce kilka dni temu 

w lesie na terenie gminy Drezdenko. W piątek /3 września/ do dyżurnego Komendy Powiatowej Po-
licji w Strzelcach Krajeńskich trafiła informacja od dwóch kobiet, które usłyszały w lesie rozpaczliwe 
wołanie o pomoc. Dyżurny skierował w to miejsce patrol z Drezdenka. Po kilku minutach podkomisarz 
Emil Skrzypczak i posterunkowy Wojciech Ratajczak byli na miejscu. Od zgłaszających usłyszeli, że 
wołanie o pomoc słychać nieprzerwanie od kilku minut. Informacja potwierdziła się. Policjanci idąc 
w kierunku dobiegających krzyków zlokalizowali pod jedną z ambon leżącego mężczyznę. Jak się 
okazało był to myśliwy, który spadł kilka metrów w dół z ambony. Uskarżał się na ból biodra.  Z uwagi 
na obrażenia nie był w stanie o własnych siłach wstać, czy nawet telefonicznie wezwać pomocy. Do-
datkowo jego sytuację utrudniał fakt, że w miejscu w którym się znajdował nie było zasięgu oraz zapa-
dał już zmierzch. Dopiero po ponad godzinie od upadku krzyki myśliwego usłyszały dwie kobiety, które 
nie przeszły obojętnie i powiadomiły służby ratunkowe. Dzięki takiej postawie policjanci byli w stanie 
szybko i skutecznie interweniować. Mundurowi po zlokalizowaniu 71-latka udzielili mu pomocy przed-
medycznej i wezwali na miejsce ratowników medycznych. Z uwagi na trudny teren policjanci wspólnie 
z ratownikami przenieśli na noszach rannego mężczyznę do karetki. Myśliwy został przewieziony 
do szpitala. W tym przypadku zgłaszające kobiety wykazały się godną naśladowania obywatelską 
postawą. Mając podejrzenie, że ktoś potrzebuje pilnej pomocy zareagowały wzorowo – powiadomiły 
policjantów. Dzięki temu prawdopodobnie udało się uratować ludzkie życie.

Tomasz Bartos

PATROLE ROWEROWE DBAJĄ O BEZPIECZEŃSTWO
MIESZKAŃCÓW
Widok policjantów patrolujących ulice z wykorzystaniem rowerów służbowych nikogo 
już nie dziwi. Dzięki jednośladom mundurowi są jeszcze bardziej mobilni, co pozwa-
la szybko dotrzeć w miejsca, gdzie trudno dojść pieszo, czy dojechać radiowozem. 
Głównym zadaniem takich patroli jest reagowanie na wykroczenia porządkowe, akty 
wandalizmu oraz przejawy demoralizacji nieletnich.

Wysoka temperatura, 
piękna letnia pogoda po-
woduje, że częściej de-
cydujemy na spędzenie 
wolnego czasu na świe-
żym powietrzu. Ostatnie 
dni są tego świetnym 
przykładem. Na ulicach 
można dostrzec space-
rujące rodziny z dziećmi, 
amatorów biegania czy 
jazdy na rowerze. Kolej-
ny sezon rowerowy trwa 
również dla  munduro-
wych. Widok policjanta 

na rowerze nikogo już specjalnie nie dziwi. Wzbudzają sympatię i zainteresowanie 
odpoczywających w parkach i skwerach.
Sami policjanci podkreślają zalety wykorzystania rowerów w codziennej służbie. Tam, 
gdzie nie można dojechać radiowozem, pojawiają się właśnie policyjni rowerzyści. 
Najczęściej mundurowych można spotkać w parkach, skwerach i okolicach jezior. 
Głównym zadaniem policjantów na rowerach jest reagowanie na przypadki wanda-
lizmu i negatywnych zachowań związanych z alkoholem. Policyjne jednoślady są 
specjalnie przystosowane do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo samym funkcjo-
nariuszom, którzy dzięki temu są w stanie skutecznie realizować stawiane przed nimi 
zadania.
Mundurowi na rowerach będą obecni na ulicach Strzelec Krajeńskich do późnej je-
sieni.

Tomasz Bartos
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PROJEKT SOCJANY ,,RODZINA SIŁĄ”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie w okresie od 01.07.2021r. do 31.08.2021r. realizował pro-
jekt socjalny „Rodzina siłą”.
W ramach projektu socjalnego zaplanowano następujące działania:
– zajęcia świetlicowe dla dzieci w Salach Wiejskich w Łącznicy i Przynotecku;
– zajęcia z profilaktyki w zakresie prawidłowego sprawowania opieki i odpowiednich metod wychowawczych 
dla rodziców z psychologiem;
– spotkanie integracyjne podsumowujące projekt socjalny.
Zajęcia świetlicowe dla dzieci odbywały się w każdy wtorek w Łącznicy, w każdą środę w Przynotecku 
w godzinach od 10:00 do 12:00. W projekcie wzięło udział 19 uczestników w przedziale wiekowym 5- 15 lat. 
Uczestnicy zajęć świetlicowych mogli doskonalić umiejętności manualne, ruchowe, społeczne, taneczne, 
a także wokalne. Projekt socjalny miał na celu pokazać dzieciom jak aktywnie spędzać czas wolny, a także 
jak prawidłowo integrować się z grupą rówieśniczą. Realizując ideę projektu socjalnego starano się oddzia-
ływać na wszechstronny rozwój dzieci. Zajęcia rozpoczęły się w bloku tematycznym „ Wakacyjna Szkoła 
Życia” i tak też każdy tydzień uczył dzieci nowej cennej wiedzy, umiejętności. Każdy tydzień zakładał inny 
temat dnia jednakże wszystkie nawiązywały do wakacji i przede wszystkim do zainteresowań dzieci, ponie-
waż grupa dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w Przynotecku przejawiała szczególne zaintere-

sowania wokalno- taneczne. W trak-
cie intensywnych dwugodzinnych 
zajęć był czas na zabawę, działania 
praktyczne, zajęcia ruchowe jak 
i na cenną naukę. Uczestnicy zajęć 
świetlicowych zarówno     w Łącz-
nicy jak i Przynotecku stworzyli 
wspólnie regulamin zajęć świetli-
cowych, który przez kolejne dwa 
miesiące starali się przestrzegać.  
Kolejnym ważnym tematem były 
rozmowy na temat bezpieczeństwa, 
temat na który trzeba zwracać uwa-
gę jak najczęściej, bezpieczeństwo 
zarówno w domu jak i w szkole, 
czy w drodze na chociażby zajęcia 
świetlicowe. Rozmawiano z dziećmi 
na temat hejtu w sieci i zagrożeń 
z niego wynikających, wyczulano 
dzieci na zawieranie znajomości 
przy użyciu różnego rodzaju portali 

społecznościowych. Emocje bez względu dobre czy złe o nich również trzeba rozmawiać, dzieci nazywały 
je , rozpoznając lub prezentując. Dzieci mogły podzielić się swoimi doświadczeniami na sposoby radzenie 
sobie ze stresem. Zaprezentowano dzieciom kilka sposobów jak radzić sobie ze stresem. W czasie zajęć 
świetlicowych dzieci doskonaliły takie umiejętności jak współpracę, kreatywność, punktualność, dokład-
ność, pobudzanie wyobraźni czy chęć pomagania. Zajęcia prowadzone były różnego rodzaju formami pracy 
od pokazu, metody praktycznego działania po pogadanki czy burze mózgów. Stosowanie urozmaiconych 
form pracy pozwalało uatrakcyjnić i wzmocnić ciekawość poznawczą dzieci. Prezentowano dzieciom jak 
aktywnie spędzać czas wolny, jak za pomocą produktów codziennego użytku rozbudzić wyobraźnię i chęć 
do nauki poprzez zabawę. Wykorzystywano do zajęć np. puste pudełka,  butelki, gazety, słomki, sznurki, 
balony, worki na śmieci , czy na przykład papier spożywczy. Przy pomocy prowadzących zajęcia  dzieci 
miały, możliwość wyczarować przy użyciu tych produktów i swojej wyobraźni różnego rodzaju skarby tj. 
pudełka na przybory lub skarby, z papieru dzieci projektowały ekologiczne stroje np. kąpielowe czy sukienki, 
przy użyciu pustej butelki i kulki papieru dzieci mogły zrobić prostą zabawkę. Złożyć namiot i przygotować 
miejsce do odpoczynku nie było z tym problemu, dzieci z takimi wyzwaniami radziły sobie świetnie.  Dzieci 
mogły wziąć udział w wakacyjnym pokazie mody, czy w The Voice Kids w Przynotecku. Scena i występy na 
niej to było ulubione miejsce uczestników zajęć świetlicowych. Dzieci miały również do dyspozycji różnego 
rodzaju gry tj. chińczyk , grę o emocjach, gry karciane, 
klocki lego, puzzle. Prace plastyczne wykonywane były 
różnego rodzaju środkami dydaktycznymi tj, farby, pla-
stelina, kredki, mazaki itp. Odbyło się wspólne malowa-
nie twarzy, które uczyło zaufania do drugiego człowie-
ka. Dzieci malowały siebie nawzajem. Uczono dzieci 
jak prawidłowo nawiązywać relacje rówieśnicze, dzieci 
wykonały dla siebie prezenty – branzoletki przyjaźni. 
W ramach projektu odbyły się zajęcia z profilaktyki 
w zakresie prawidłowego sprawowania opieki i metod 
wychowawczych dla rodziców z psychologiem, w trak-
cie spotkania rodzice poznali właściwe metody wycho-
wawcze oraz uzyskali możliwość na nurtujące ich pyta-
nia dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi. W dniu 
27.08.2021r. odbyło się spotkanie integracyjne podsu-
mowujące projekt socjalny „Rodzina siłą” w spotkaniu 
wzięli udział  uczestnicy zajęć świetlicowych z rodzica-
mi oraz zaproszeni goście. Plan spotkania przewidywał 
zaprezentowanie prezentacji multimedialnej podsu-
mowującą realizację zajęć świetlicowych. Prezentacja 
pokazała        w jaki sposób spędzano czas w trakcie 
zajęć. Po prezentacji uczestnicy spotkania wzięli udział 
we wspólnym poczęstunku, po którym dzieci zaprezen-
towały swoje umiejętności taneczne i wokalne, które 
miały możliwość doskonalić w czasie zajęć świetlico-
wych. Po występach artystycznych przyszedł czas na wspólną zabawę. Uczestników spotkania podzielono 
na dwie grupy, które miały za zadanie pokonać tor przeszkód. Drużyny ruszyły do zaciętej walki w trakcie, 
której na pierwszy miejscu stanęła współpraca, ponieważ uczestnicy wyścigu na różne sposoby wspierali 
się by jak najszybciej ukończyć tor przeszkód. Po zaciętej walce tory przeszkód ukończyli ostatni zawodnicy 
w równym czasie, zwycięzcami byli wszyscy. Śmiech, radość, euforia i duma ze zwycięstwa tym akcentem 
zakończono spotkanie integracyjne i tym samym osiągnięto cel główny projektu socjalnego „ Rodzina siłą”-  
zintegrować uczestników spotkania.

DROGOWSKAZ
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich woj. 
lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, działanie 7.3 Programy aktywnej integracji 
realizowane przez inne podmioty.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie nawiązał współpracę z PRO-
FECTO Centrum Doradczo-Edukacyjne z Częstochowy, w ramach której 10 
klientów Ośrodka od lipca 2021r. bierze udział w projekcie DROGOWSKAZ. 
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich  woj. Lu-
buskiego.
Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej  oraz jej monitorowanie 
(5 godzin na 1 uczestnika).
2. Aktywizacja społeczna – trening kompetencji i umiejętności społecznych (za-
jęcia warsztatowe, 5 dni po 5 godzin).
3. Aktywizacja społeczna – poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne (4 
godziny na 1 uczestnika indywidualnych porad z psychologiem, prawnikiem).
4. Szkolenia zawodowe (rozwijające kwalifikacje/ kompetencje pracownicze).
5. Staże zawodowe. Czas trwania stażu w projekcie średnio 3 m-ce na uczest-
nika projektu.

WAKACJE I NARODOWE CZYTANIE W  GMINNEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STARYM KUROWIE

Tegoroczne spotkania wakacyjne przybliżające młodym czytelnikom działal-
ność biblioteki trwały od 16 do 27 sierpnia 2021 r. i odbywały się głównie w sie-
dzibie instytucji. 
Uczestnicy zajęć poznali nowe techniki, formy zabaw, a także doskonalili wcze-
śniej nabyte w bibliotece umiejętności. Robili fantazyjne „cuda” 
z koralików opierając się przy tym na treści książki pt.: „Biżuteria z koralików”, 
gdzie wyszukiwali informacji, instrukcji jak radzić sobie z tymi małymi przed-
miotami. Bransoletki, wisiorki oraz breloczki do kluczy był efektem ich zmagań. 
Ozdabiali także koralikami pudełeczka, szkatułki na bibeloty wykorzystując do 
tego technikę o nazwie „decoupage”. W książce pod tytułem „Decoupage. Pro-
jekty, techniki, nowe tendencje” szukali cennych wskazówek, kierunków pracy 
tą metodą oraz technik i pracy przy użyciu szablonów. 
Kolejne spotkania związane były z książkami, czytaniem i popularyzacją czy-
telnictwa wśród dzieci. Pod hasłem „Książka – moim przyjacielem” uczestnicy 
odbyli szereg rozmów podczas których opowiadali o książkach które przeczy-
tali i polecają je innym. W czasie spotkań ich uczestnicy rozwiązywali quiz i za-
gadki o książkach 
i bohaterach literackich. Dekorowali ramki z mottem lub cytatami dotyczące 
książek, czytania i przyjaźni. Każdy z uczestników wyszukiwał w książkach lub 
Internecie cytaty, mądre myśli i umieszczał je pod szkłem. Uczniowie spędzali 
czas grając w scrabble, gdzie każde ułożone słowo sprawdzali w  Słowniku 
Języka Polskiego i Oficjalnym Słowniku Scrabblisty. Podczas zajęć wykonali 
także „Pinokiowe zakładki” z drewna, które pomalowali farbami akrylowymi, 
ozdobili techniką decoupage, naklejkami i na koniec wykonali przywieszki 
i breloczki z koralików. Z drugiej strony zakładki umieścili życzenia oraz motto 
o czytaniu książek. Kolejna zabawa polegała na malowaniu koszulek farbami 
przeznaczonymi do tego celu. Wyszły naprawdę świetne wzory i dzieci były 
zachwycone wykonanymi własnoręcznie wzorami na koszulkach. 
Następne spotkanie w bibliotece przebiegało już w atmosferze powrotu do 
szkoły. Uczniowie wypisywali i ozdabiali pierwsze strony w szkolnych zeszy-
tach. Poznali kolejną technikę o nazwie „Diamond Painting” - haft diamentowy. 
Nie dość, że tworzyli cudne obrazki, to jeszcze wspaniale spędzali czas przy 
muzyce relaksacyjnej. Ciekawym zjawiskiem było to, że podczas zajęć biblio-
tecznych uczestnicy nie korzystali ze swoich smartfonów! W prezencie dzieci 
otrzymały kolorowanki oraz „coś słodkiego”. 
Ważnym, kulturalnym wydarzeniem było „Narodowe Czytanie”, które odbywa-
ło się po raz dziesiąty. Biblioteka gościła Panie z Klubu „Senior+” ze Starego 
Kurowa. Podczas tegorocznej odsłony lekturą przeznaczoną do czytania była 
„Moralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, 
który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką iro-
nię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszyst-
kim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości 
każe potępiać zło. Na pamiątkę tego kulturalnego wydarzenia goście otrzymali 
egzemplarz dramatu opatrzonego symboliczną pieczęcią Honorowego Patro-
natu Pary Prezydenckiej.

Beata Anna Mąka
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DZIAŁO SIĘ WIELE, A BĘDZIE - JESZCZE WIĘCEJ!
Okres wakacyjny okazał się czasem wytężonej pracy związanej z realizacją zadań w ra-
mach funduszu sołeckiego. Boisko w Przynotecku zostało wyposażone w nowe bramki oraz 
piłkochwyty. 17 lipca odbyła się tam również impreza integracyjna realizowana wspólnie 
z sołectwem Głęboczek. Sąsiedzkie grillowanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, 
nie zabrakło bowiem atrakcji – rozegrano mecz piłkarski „Przynotecko kontra Głęboczek”, 
a o rozrywkę dla najmłodszych zadbała niezawodna ekipa z GOKu. W Głęboczku ozna-
kowano dojazdy do poszczególnych posesji, co ze względu na specyfikę miejscowości i  
rozproszenie poszczególnych nieruchomości  wydaje się być działaniem niezwykle potrzeb-
nym. Nowe urządzenia do ćwiczeń pojawiły się w sołectwie Rokitno. Jest to kontynuacja 
rozpoczętych w poprzednich latach działań polegających na zagospodarowaniu placu wiej-
skiego. 7 sierpnia mieszkańcy Rokitna zorganizowali imprezę pod hasłem: „Jak za dawnych 
czasów”, podczas której nie zabrakło sentymentalnych wspomnień i dobrej zabawy. Swoj-
skie jadło, świetna atmosfera w otoczeniu rokitniańskich lasów, to zawsze gwarancja miło 
spędzonego czasu.  

Kolorowo zrobiło się w Łącznicy. Mali mieszkańcy mogą spędzać miło czas na pięknym pla-
cu zabaw, a rodzice relaksować się na bujanych huśtawkach.  Nowe ławki i stoły przy wiej-
skiej Sali stworzyły świetne miejsce do biwakowania w pięknych okolicznościach przyrody. 
Mieszkańcy Kawek mogą wreszcie bezpiecznie przechowywać sprzęt, ławki i stoły ponie-
waż  przy wiacie postawiono drewniany domek narzędziowy. W najbliższym czasie plano-
wana jest również impreza integracyjna dla mieszkańców. 
Planszówki to nie tylko zajęcie na długie jesiennie i zimowe wieczory w domowym zaciszu. 
W Pławinie można zagrać na świeżym powietrzu przy nowym stole piknikowym z nadru-
kowanymi planszami. Sala strażacka została wyposażona w nową, profesjonalną zmywar-
ko-wyparzarkę. 5 września w Pławinie odbyło się spotkanie dożynkowe dla mieszkańców.  
28 sierpnia w Nowym Kurowie zorganizowano dożynki gminne. 
Piękne miejsca i wspaniałe imprezy w naszych sołectwach nie powstałyby bez zaangażo-
wania sołtysów i mieszkańców. Dlatego też wszystkim organizatorom oraz uczestnikom 
należą się serdeczne podziękowania za rozkwit wspólnej małej ojczyzny. 
Wakacje to również czas planowania kolejnych zadań do realizacji - zarówno tych, do wy-
konania jeszcze w tym roku, jak i tych przewidzianych na rok 2022. W poszczególnych 
sołectwach organizowane są zebrania wiejskie w celu podziału środków przysługujących 
w ramach funduszu sołeckiego w 2022. 

Ewelina Sulej

INWESTYCJE
Trwają prace budowlane związane z realizacją 
zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Starym Kurowie”.  Wartość 
inwestycji to kwota 2 091 000,00 zł. Zadanie 
jest realizowane dzięki środkom z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych – otrzymali-
śmy dofinansowanie w kwocie 1 200 000,00 
zł, pozostałe środki to wkład własny Gminy 
Stare Kurowo. Budynek zostanie między in-
nymi ocieplony i wentylowany, częściowo 
wymieniona zostanie stolarka okienna, zain-
stalowane nowoczesne centralne ogrzewanie 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ener-
gii. Mieszkańcy Łącznicy doczekali się dywa-
nika asfaltowego dzięki realizacji inwestycji 
pn. „Modernizacja drogi w m. Łącznica dz. nr 
346/6 i 334 obręb Stare Kurowo”- inwestycja 
współfinansowana jest w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). To 
program, w ramach którego rządowe środki 
trafiają m.in. do gmin,  na inwestycje bliskie 
ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pocho-
dzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 259 
436,51 zł, dofinansowanie: 293 697,04 zł. 
„Modernizacja nawierzchni bitumicznych – 
drogi ul. Daszyńskiego w Starym Kurowie” 
oraz „Modernizacja nawierzchni bitumicznych 
– drogi ul. Bocznej w Starym Kurowie” to ko-
lejne inwestycje drogowe zrealizowane w ra-
mach RFIL. Pierwsze zadanie to koszt 122 
175,99 zł, modernizacja ul. Bocznej to koszt 
118.387,50 zł obie inwestycje w całości dofi-
nansowano w ramach środków rządowych. 
W miejscowości Błotnica zakończyła się naj-
większa tegoroczna inwestycji w infrastrukturę 
drogową. Łącznie przebudowano prawie 3 km 
dróg gminnych. Wykonano nowe nawierzch-
nie asfaltowe, oznakowanie  oraz pobocza. 
Gmina pozyskał na ten cel ponad 674 669,00 

zł  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg oraz 102 000,00 zł w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła: 1 265 979,26 zł. Prace 
wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo Usługo-
we DROMAX Ryszard Kobierski i Karol Ko-
bierski s.c. ze Strzelec Krajeńskich.
Inwestycje drogowe to jeden z priorytetów 
Gminy, dlatego też nie ustajemy w pozyski-
waniu zewnętrznych źródeł dofinansowania. 
W ramach tegorocznego naboru Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg złożono dwa wnioski 
– na drogę do m. Kawki oraz drogę w m. Łącz-
nica. Ponadto na kwotę 5,5 mln zł złożono 
wniosek w ramach   Rządowego Fundusz Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Zadanie obejmuje remonty dróg gminnych m 
in. w Przynotecku, Starym Kurowie, Pławinie, 
Łącznicy, Kawkach i Rokitnie.
Zakończono również większość prac remon-
towych w Ośrodku Zdrowia. Wyremontowano 
wszystkie pomieszczenia przychodni, wymie-
niono instalację elektryczną wraz z oświetle-
niem,  stolarkę drzwiową, podłogi, grzejniki. 
Wszystkie pomieszczenia zostały pomalowa-
ne, zaaranżowano nowy układ pomieszczeń. 
Niebawem rozpoczną się prace na klatce 
schodowej w budynku ośrodka.
Przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
trwają prace związane z budową nowego par-
kingu. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia 
i odwodnienie. Całkowity koszt inwestycji wy-
niesie około 33 000,00 zł.
Ukończono budowę wodociągu na Sikorskie-
go. Prace zrealizował PGKiM w Starym Kuro-
wie. Wykonano sieć wodociągową na dł. 800 
m. Jest to kolejna w tym roku, po ul. Spokojnej 
i Pogodnej,  inwestycja dotycząca sieci wo-
dociągowej. Niebawem rozpoczną się prace 
w Nowym Kurowie, gdzie planowane jest wy-
budowanie 400 m nowego wodociągu.

Łukasz Węglarz

KOLEJNE PIENIĄDZE NA KLUB DZIECIĘCY

Od stycznia 2022 swoją działalność rozpocznie Klub Dziecięcy przy ul. Sportowej w Starym Ku-
rowie. W wyniku ogłoszonego wśród mieszkańców konkursu, otrzymał on nazwę „SMYK” . Gmi-
na jest realizatorem projektu pn.:  „Klub Dziecięcy w Gminie Stare Kurowo” nr RPLB.06.04.00-
08-0001/21. Na jego działalność i wyposażenie pomieszczeń otrzymaliśmy ponad 598 tys. zł. 
Dzięki dotacji rodzice będą mniej płacić za pobyt swoich dzieci w klubie. Część pieniędzy prze-
znaczona zostanie na doposażenie placówki i dopłaty do etatów. Zgodnie z unijnymi wytyczny-
mi, o miejsce w klubie dla swoich pociech będą mogli ubiegać się rodzice, którzy pracują oraz ci, 
którzy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi nie mogli podjąć, ani kontynuować pracy 
zawodowej. Pierwszeństwo będą miały rodziny wielodzietne (troje i więcej dzieci).  Warunkiem 
jest jednak to, iż po przyjęciu dziecka do klubu rodzice mają wrócić na rynek pracy. Korzyść 
z takiego rozwiązania będzie więc podwójna - 30 maluchów  zostanie objętych opieką żłobkową, 
a ich rodzice będą mogli kontynuować karierę zawodową. Uczestnikami projektu wg podpisanej 
przez gminę Stare Kurowo umowy  o dofinansowanie są opiekuni prawni (głównie kobiety) a nie 
same dzieci. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Stare Kurowo, jednak w przypadku 
wolnych miejsc, nie wykluczamy rekrutacji wśród mieszkańców gmin ościennych. Szczegóły 
związane z rekrutacją zamieszone zostaną na stronie: www.starekurowo.pl. 

Ewelina Sulej

ZŁOTE GODY
Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy 
mieniące się swoistym blaskiem. Tak było również 17 lipca 2021 roku, kiedy Złote Gody, 
czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, świętowali Państwo Danuta i Stefan Krysiakowie.
Jubilatom, w dniu ich święta, towarzyszyli członkowie najbliższej rodziny. Ponadto, w uro-
czystości udział wzięły: wójt gminy Stare Kurowo Magdalena Szydełko oraz kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Ewelina Sulej. Wójt życzyła bohaterom tej pięknej uroczystości długich 
i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu oraz niegasnącej miłości 
i szacunku najbliższych. Jubilaci otrzymali medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, 
okolicznościowe dyplomy oraz bukiet kwiatów i upominki.

Miłość, szacunek, oddanie, kompromisy. Chwile radosne i smutne. Wspólny dom, rodzina, 
dzieci i wnuki, to piękny dorobek wspólnych 50-ciu lat. Tylko nieliczni mogą pochwalić się 
tak długim stażem małżeńskim. Złotej parze wszyscy  życzyli dalszych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia, pomyślności i spokoju. Długoletnie pożycie małżeńskie szacownych Jubi-
latów dowodzi, iż mimo upływu czasu, pędu otaczającego świata, sukcesów i porażek, jakie 
spotykają każdego w życiu, rodzina jest najważniejszą przystanią, do której zawsze można 
powracać…
Dostojnym Jubilatom należą się serdeczne gratulacje!

Ewelina Sulej

ZAWODY WĘDKARSKIE
8 sierpnia odbyły się kolejne zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Stare Kurowo, przy 
Stawie Goszczanowskim. W zawodach udział wzięło 18 członków Pzw Stare Kurowo.
1 miejsce zajął - Kamil Walczak 
2 miejsce zajął - Mieczysław Walczak
3 miejsce zajął- Krzysztof Skorupski
Wręczono przepiękne puchary, dyplomy i bony podarunkowe do wykorzystania w sklepie węd-
karskim. Serdeczne podziękowania za organizację tego wydarzenia kierujemy do Zarządu PZW 
Stare Kurowo, Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie oraz Sołtysa Starego 
Kurowa. 
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Urząd Gminy
Stare Kurowo
ul. Daszyńskiego 1
66-540 Stare Kurowo
tel. 95 76 15 052
fax 95 306 77 88
e-mail: urzad@starekurowo.pl

GODZINY PRACY
Pn: 7:30 - 15:30
Wt: 7:30 - 17:00
Śr: 7:30 - 15:30
Czw: 7:30 - 15:30
Pt: 7:30 - 14:00

DOŻYNKI I 75-LECIE OSP
28 sierpnia to dzień, który obfitował w naszej gminie w wydarzenia kulturalne. Obchodziliśmy uroczystość 75-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie wraz z nadaniem sztandaru tej jednostce. Odbyły się również międzynaro-
dowe zawody strażackie realizowane w ramach projektu finansowanego z Funduszu Małych Projektów INTERREG 
VA oraz dożynki gminne. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawianą przez proboszcza parafii Stare Kurowo 
ks. kan. dr Romana Skarżyńskiego  z oprawą sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Nowym Kurowie 
oraz Strażackiej Orkiestry Dętej  Siedlice. Przemarsz zgromadzonych prowadzony był przez druha Dariusza Mak-
symowicza członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego, jednocześnie dowódcy 
uroczystości, za którym w rytm kroku marszowego podążał barwny korowód uczestników tego podniosłego wydarze-
nia. Część oficjalna uroczystości przekazania sztandaru rozpoczęła się zbiórką jednostek OSP oraz  przybyłych gości 
zgodnie z ceremoniałem OSP. Przy dźwiękach hymnu państwowego na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. Po 
przedstawieniu rysu historycznego jednostki OSP Łęgowo przez panią Agnieszkę Krupę nastąpiło symboliczne wbi-
janie gwoździ w drzewce sztandaru przez gości i fundatorów. Nowy sztandar ufundowany przez społeczność lokalną 
wraz z aktem nadania prezesowi OSP Łęgowo Sebastianowi Krupie wręczył druh Lech Cabel, wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego. Członkowie pocztu sztandarowego ze wzruszeniem 
przejęli sztandar, przyrzekając strzec jego honoru i dumnie prezentując go przed zgormadzonymi jako symbol naj-
wyższych wartości - sprawiedliwości, wierności, honoru i męstwa. Podczas uroczystości dokonano również wręczenia 
medali zasłużonym strażakom ochotnikom. Do wyróżnionych zwróciła się wójt gminy Stare Kurowo Magdalena Szy-
dełko, dziękując za dotychczasową służbę i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Głos zabrali zaproszeni 
goście: druh Lech Cabel, m. bryg. Wojciech Witkowski zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Strzelcach Krajeńskich, radny sejmiku Województwa Lubuskiego Jan Świrepo, doradca Wojewody Lubu-
skiego Tomasz Rafalski, burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska. W uroczystości udział wzięli również: komendant 
powiatowy Policji w Strzelcach Krajeńskich inspektor Tomasz Zgirski, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP st. kpt. Dariusz Szymura, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa 
Viadrina” Krzysztof Szydłak, zastępca wójta gminy Stare Kurowo Łukasz Węglarz oraz poczty sztandarowe z KP PSP 
w Strzelcach Krajeńskich, OSP Stare Kurowo oraz OSP Przynotecko. W uroczystości swoje jednostki reprezentowały 
zastępy strażaków ze Starego Kurowa, Łęgowa, Błotnicy, Przynotecka oraz z OSP Gościmiec. 
Z okazji  nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie,  całej tutejszej Braci Strażackiej wójt złożyła 
serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i szacunku, a także życzenia bezpiecznej służby, satysfakcji z rozwoju zawo-
dowego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Po zakończeniu ceremoniału nadania sztandaru 
Magdalena Szydełko uroczyście otworzyła dożynki gminne przyjmując chleb dożynkowy od starostów dożynek Izabeli 
Stys oraz Bogdana Pijeta. Zgodnie z tradycją wójt podzieliła się chlebem z sołtysami, strażakami, gośćmi oraz miesz-
kańcami.  
Dożynki, jako uroczystość o wieloletniej tradycji, są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wy-
raz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: 
Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. To również okazja do zaprezentowania rolniczych plonów, ich różnorodności 
i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego. Wszystkie sołectwa zaprezentowały przepiękne stoiska z różnymi 
potrawami, których mogliśmy skosztować w „Ciasteczkowie”, „Śledzikowie”, „Smalcowie”, „Słodkowie”, „Pomidoro-
wie”, „Grzybowie”, „Jarzynowie”, „Wędzonkowie”, „Gzikowie” oraz „Owocowie”. Tradycyjnie, sołectwa zaprezentowały 
wieńce dożynkowe. Podczas trwania zawodów strażackich komisja przyglądała się nie tylko zmaganiom strażaków 
OSP, ale również oceniała wykonane wieńce. Miejsce I zajęło sołectwo Łęgowo, miejsce II sołectwo Kawki i miejsce 
III Sołectwo Nowe Kurowo.  
Podsumowano zmagania drużyn strażackich, wśród których najlepszą okazała się drużyna OSP Stare Kurowo. II 
miejsce zajęło OSP Łęgowo, III miejsce OSP Błotnica, IV miejsce OSP Przynotecko i V OSP Gościmiec. 
Nie obyło się również bez części artystycznej. Na scenie wystąpili młodzi artyści  z Gminnego Ośrodka Kultury, a do 
tańca porwał Zespół Joker Squad. Na finał zagrała Kapela „Ciupaga” z Łęcka  przekazując ze sceny niesamowitą 
energię. Liczna obecność mieszkańców gminy i gości nadaje sens corocznej organizacji imprez i wynagradza wszelkie 
trudy i przeciwności. Ten wyjątkowy dzień, z pewnością na długo zapisze się w pamięci uczestników. 
Warto podkreślić, że mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z punktu spisowego w ramach Narodowego Spisu Lud-
ności i Mieszkań obsługiwanego przez pracowników Gminnego Biura Spisowego, z punktu szczepień zorganizowa-
nego przez Urząd Gminy Stare Kurowo a obsługiwanego przez firmę ARMED Arkadiusz Garbarz z siedzibą w Starym 
Kurowie oraz punktu informacyjnego Czyste Powietrze. Powodzeniem cieszyło się również stoisko z miodem Cyryla 
Sroczyńskiego, gdzie najmłodsi mogli dowiedzieć się ciekawostek o produkcji tego słodkiego specjału. 
Ta przepiękna uroczystość nie odbyłaby się bez ogromnego wsparcia ludzi o wielkich sercach. Druh Piotr Tatur  ufun-
dował sztandar dla OSP Łęgowo, sponsorzy przyczynili się do organizacji imprezy. Prowadzącymi imprezę byli Beata 
Mijała i Dariusz Maksymowicz, natomiast  dyrektor GOK-u Beata Kotkowicz wraz z pracownikami wykonali ogromną 
pracę, pracownicy Urzędu Gminy, strażacy OSP Łęgowo, Sołtysi wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Pracow-
nicy i podopieczni ŚDS u Motyla zorganizowali wspaniałe stoisko rękodzielnicze oraz atrakcje dla dzieci i plener ma-
larski. Przedsięwzięcie miało taki kształt dzięki: Andrzejowi Sobusiowi, Grzegorzowi Swaryczewskiemu, Grzegorzowi 
Siergijewiczowi, Konradowi Szpalikowi, Rafałowi Krupie oraz gospodyni imprezy Małgorzacie Tokarek sołtys wsi Nowe 
Kurowo wraz z całą Radą Sołecką.

Ewelina Sulej

AWANS ZAWODOWY
19 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Stare Kurowo odbyło się wrę-
czenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mia-
nowanego  – Pani Jagodzie Marciniak.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
wręczył Zastępca Wójta Gminy Stare Kurowo – Pan Łukasz Węglarz. 
Serdecznie gratulujemy Pani Jagodzie Marciniak uzyskanego stop-
nia awansu zawodowego oraz życzymy satysfakcji z pełnionej misji 
kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej at-
mosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz re-
alizacji zawodowych planów.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawo-
dowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia 
awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy 
o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności 
zawodowych.

Ewelina Sulej

WIDOKÓWKA
Widokówka pochodzi z 1909 roku i przedstawia winiarnię, która 
znajdowała się na wysokości skrzyżowania ul. Kościuszki i Kościel-
nej, za nią był budynek produkcyjny, natomiast w okresie po II Woj-
nie Światowej wybudowano w tym miejscu cegielnię. Obok widzimy 
strzelnicę, która znajdowała się naprzeciwko obecnej szkoły pod-
stawowej. Proszę zwrócić uwagę na Urząd Pocztowy, gdzie wejście 
umiejscowione było od strony ulicy.

FAMILIJNY RAJD ROWEROWY
4 lipca odbyła się II edycja Familijnego Rajdu Rowerowego organi-
zowanego przez Sołectwo Stare Kurowo wraz z sołtysami z ościen-
nych miejscowości w naszej Gminie, Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
GKRPAiPN oraz Gminę  Stare Kurowo. Impreza przebiegła drogami 
gminnymi, które zabezpieczała Ochotnicza Straż Pożarna z Przyno-
tecka i Łęgowa. Podczas imprezy gościliśmy u siebie stoisko Poje-
zierza Dobiegniewskiego z przesmacznymi przekąskami. Uczestnicy 
rajdu mogli skosztować nie tylko pysznej rybki świetnie przyrządzo-
nej, ale również skorzystać z innych atrakcji, których nie brakowało. 
Pracownicy Urzędu Gminy zorganizowali mobilny punkt Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań stwarzając mieszkańcom 
możliwość i pomoc przy wypełnianiu internetowego formularza.  Aura 
pogodowa sprzyjała rodzinnej atmosferze, dzieci bawiły się na zam-
kach dmuchanych, a rodzice piekli kiełbaski  przy ognisku. Koniec 
imprezy był barwnie, kiedy wszyscy uczestnicy wyrzucili kolorowe 
proszki HOLLY. Już teraz nie możemy doczekać się kolejnej edycji 
zwłaszcza, że bierze w niej udział coraz szersza rzesza uczestników.

Beata Kotkowicz
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GMINA DOBIEGNIEW

CHOMĘTOWO
W Dobiegniewie 29 sierpnia zorganizowano Dożynki Gminne 2021, w których rolnicy dzięko-
wali za udane zbiory. Przygotowaliśmy z tegorocznych zbóż przepiękny wieniec dożynkowy 
udekorowany kwiatami oraz kolorowymi wstążkami. Z tegorocznego zboża został także przy-
gotowany dziękczynny bochen chleba. Nasz Klub Seniora w Chomętowie od długiego czasu 
zaczął bowiem kultywować zwyczaj pieczenia wiejskiego chleba na zakwasie, który towarzy-
szy nam na różnych imprezach w tym roku. Poza tym chwaliliśmy się zebranymi przez nas 
zbiorami, wśród których były owoce i warzywa z naszych ogrodów oraz inne dobra zebrane 
z pól. W ramach świętowania i poczęstunku dla gości imprezy przygotowaliśmy przepysz-
ne pierogi oraz ciasta, które raz-dwa zniknęły z talerzy i ucieszyły wszystkich uczestników 
zabawy. Chcielibyśmy zatem podziękować wszystkim, zarówno organizatorom tegorocznych 
dożynek, jak i innym uczestnikom zabawy – było cudownie! Miejmy nadzieję, że nasze prośby 
zostaną wysłuchane i zima obejdzie się z nami łagodnie, a na wiosnę nasi rolnicy będą mogli 
ruszyć pełną parą w pola, by za rok znów spotkać się na Dożynkach i dziękować za obfite 
plony! Do zobaczenia za rok! 
Pozdrawiamy serdecznie

Klub Senior+ z Chomętowa

O DOŻYNKACH SŁÓW KILKA, CZYLI JAK DZIĘKOWANO ZA PLONY

Koniec lata to huczne obchodzenie dożynek 
w różnych częściach kraju. Każde wojewódz-
two ma swoje zwyczaje i różne obrzędy po-
chodzące wprost z tradycji naszych przod-
ków. Jednak niewielu z nas wie, że Dożynki 
to święto pogańskie… Dożynki, Wieńce czy 
Obrzynki to święto rolników, podziękowanie 
za plony i prośba o spokojne przezimowanie. 
Wywodzi się ono jeszcze z czasów przed-
chrześcijańskich. Było praktykowane przez 
Słowian i inne plemiona bałtyckie. Pierwotnie 
było ono związane z kultem roślin i bogini Mo-
kosz. Było to podziękowanie jej za urodzaj-
ne plony i prośba o spokojną zimę, a także 
o przezimowanie ziarna do siewu na następ-

ny rok. Obchodzono je zazwyczaj w okresie 
równonocy jesiennej (na koniec września). 
W czasach chrześcijańskich z tej tradycji po-
wstały dwa osobne święta – okrężne i dożyn-
ki. Jak pisze jeden z pierwszych etnografów 
Zygmunt Gloger: „Okrężne, biesiada rolnicza 
w jesieni po sprzątnięciu wszystkich zbio-
rów, czyli po »okrążeniu« pól, skąd i nazwa 
okrężnego powstała. Okrężne tym się różni 
od dożynków, że dożynki oznaczają dożęcie 
oziminy i przyniesienie wieńca gospodarzowi 
z pola do domu. Okrężne zaś jest zabytkiem 
uczt jesiennych, znanych w przeszłości wie-
lu narodom, wyprawianych po sprzątnięciu 
z pola wszystkich plonów”. Okrężne było za-
tem obchodzone jeszcze latem, natomiast 
dożynki w pierwszy dzień jesieni. Współcze-
śnie oba święta połączono w jedno, które 
organizowane jest pod koniec sierpnia, bo 
zakończeniu żniw. Tradycyjne dożynki były 
natomiast świętem dla służby i najemników 
wyprawianym przez folwark. W ten sposób 
gospodarz dziękował służbie za trud włożony 
w zbiór plonów oraz pracę na polach. Wią-
zało się z nimi kilka bardzo ważnych, i wciąż 
kultywowanych, obrzędów. Jednym z nich 
było plecenie wieńca. Żniwiarki z ostatków 

zebranego zboża wyplatały wielkie wieńce 
w kształcie korony lub koła, które przyozda-
biały jarzębiną, orzechami, owocami i jesien-
nymi kwiatami, a także kolorowymi wstążka-
mi. Umieszczały w nich również, początkowo 
żywe, później sztuczne koguty lub inny drób, 
z prośbą o zdrowy i dorodny przychówek go-
spodarski. Następnie najlepsza żniwiarka na 
własnej głowie zanosiła wieniec najpierw do 
kościoła na poświęcenie go, a następnie do 
dworu lub do domu gospodarza, gdzie wie-
niec przechowywany był do wiosny, kiedy to 
ziarna z wieńca wykruszano i rozsypywano 
do worków z ziarnem do siewu. 
Za żniwiarką idącą z wieńcem następował 
radosny, kolorowy orszak parobków i żeń-
ców, którzy śpiewem i tańcami radowali się 
z udanych zbiorów. Również i my dziś świętu-
jemy ostatnie zbiory. Każdego roku na koniec 
sierpnia organizowane są wiejskie impre-
zy, na których rolnicy, bawiąc się i żartując, 
dziękują za udane zbiory i proszą o spokojną 
zimę.  

Mieszkanka ChomętowaGŁUSKO - OSADA, KTÓRA KRYJE W SOBIE PIĘKNE HISTORIE...
Głusko, to osada mieszcząca się w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Miejsce, które 
turyści nazywają oazą ciszy i spokoju. Cyklicznie są tu organizowane Dni Głuska, czyli im-
preza która integruje ze sobą mieszkańców osady, gminy oraz turystów odwiedzających ten 
mały, ale bardzo urokliwy zakątek Gminy Dobiegniew. Odbywają się  konkursy oraz atrakcje 
dla najmłodszych. Jednak od kilkunastu lat głównym  punktem imprezy jest Turniej Rodzin 
Turystycznych i od 3 lat Rajd Rowerowy, którego trasa biegnie malowniczymi szlakami DPN. 
W tym roku po raz pierwszy odbył się również Rajd Nordic Walking. 

Tegoroczna edycja imprezy była wyjąt-
kowa. Wystąpił na niej gość specjalny, 
którym był dr Zbigniew Mieczkowski, 
autor książki „Łączy nas Drawa” oraz 
pasjonat historii terenów znajdujących 
się w otulinie Drawieńskiego Parku Na-
rodowego. Pan Zbigniew wygłosił pre-
lekcję, dzięki której uczestnicy dowie-
dzieli się jakie piękne historie skrywa 
Głusko, dawne Steinbusch.
Nieliczni wiedzą, że na przełomie XVIII/
XIX w. w Głusku pisała się piwna i se-
rowa historia. Otóż za rządów ówcze-
snego właściciela tych ziem, którym 
był Johann Friedrich von Sydow, w tej 

obecnie małej i cichej miejscowości rozwijała się infrastruktura przesyłowa. Funkcjonowała 
fabryka szkła, młyny, gorzelnia, browar oraz fabryka serów. 
STEINBUSCHER KÄSE to nazwa jednego z serów, którego produkcja zachowała się do dziś. 
Ser ten po dziś dzień jest produkowany przez dwie niemieckie mleczarnie na takiej samej re-
cepturze, jak ta która była wykorzystywana przed laty. Ten właśnie historyczny smakołyk moż-
na było skosztować na Dniach Głuska, a ciekawostką jest to, że w niedługim czasie będzie go 
można kupić w lokalnym 
sklepie spożywczym. 
Smaki Głuska można 
odkryć również z piwem 
Drawieńskim, które po-
wstało dzięki historii tej 
pięknej osady. Produkty 
tej marki świetnie wpi-
sują się w promocję re-
gionu znajdującego się 
w otulinie Drawieńskie-
go Parku Narodowego, 
w którą od kilku miesię-
cy angażuje się również  
portal Lubuskie Mazury. 
Cieszymy się, że histo-
ria osady Głusko piesze 
się na nowo…

Z ŻYCIA SOŁECTWA OSIEK
Ostatni rok zdominowała pandemia Coronavirusa , spędziliśmy go zamknięci w domach. Gdy 
tylko zostały poluzowane obostrzenia mogliśmy zorganizować pierwszą większą imprezę. 
Dnia 26 czerwca 2021r odbyło się zakończenie roku szkolnego połączone z obchodami Dnia 
Dziecka. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14. Na dzieci czekało wiele atrakcji: słodki po-
częstunek, kiełbaska z grilla ale największą frajdą był przyjazd Pani animatorki z Tęczowej 
Krainy. Następnie dnia 21 sierpnia 2021r zorganizowaliśmy wycieczkę do Świnoujścia. Wy-
jazd okazał się bardzo udany, wszyscy wrócili zmęczeni ale bardzo zadowoleni. W ostatnią 
niedzielę sierpnia odbyło się Gminne Święto Plonów w Dobiegniewie, w którym wzięliśmy 
czynny udział. Mieszkańcy wspólnie przygotowali stoisko na którym królowały pierogi, ciasta 
własnego wypieku oraz przetwory. Chętnie częstowaliśmy przybyłych gości smakołykami jak 
również kieliszeczkiem Osieckiego specjału.

Z pozdrowieniami mieszkańcy Osieka.
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
W niedzielę 29.08.2021r. w Dobiegniewie odbyły 
się Gminne Dożynki nad jeziorem Wielgie. Święto 
plonów zapoczątkowała Msza Św. w Kościele p.w. 
Chrystusa Króla w trakcie której poświęcone zosta-
ły, wykonane przez mieszkańców Sołectw Gminy 
Dobiegniew wieńce dożynkowe. Po mszy utworzo-
no korowód dożynkowy, by spod kościoła Prome-
nadą Miejską udać się na plażę nad j. Wielgie, na 
plac dożynkowy.
Nad jeziorem odbył się piękny pokaz wieńców do-
żynkowych wraz z ciekawymi przyśpiewkami to-
warzyszącymi prezentacji pokazującymi jak dużo 
wysiłku włożyli mieszkańcy Sołectw by godnie za-
prezentować Swą okolicę wszystkim zgromadzo-
nym na placu dożynkowym. Prezentacje zakończy-
ło wystąpienie Pani Burmistrz Sylwii Łaźniewskiej, 
odczytanie przez Radnego Rady Miejskiej listu 
Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajcza-
ka, przemówienie Pani Poseł Elżbiety Płonki oraz 
Pani Poseł Krystyny Sibińskiej. Następnie Pani Bur-
mistrz, Starosta wraz ze Starościną dożynek, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej oraz Pani Poseł Elżbie-
ta Płonka i Pani Poseł Krystyna Sibińska podzielili 
się chlebem wypieczonym z tegorocznego zboża  
z uczestnikami Gminnego Święta Plonów.
Po głównej części obchodów na placu Dożynko-
wym można było rozkoszować się różnymi lokal-
nymi wyrobami, na stoiskach prowadzonych przez 
Sołectwa jak i lokalne gospodarstwa. Czas umiliły 
występy lokalnych klubów seniora oraz koncert  ze-
spół ludowego, kapeli „Kryzys”. W późniejszych go-
dzinach mimo deszczu zabawa trwała w najlepsze 
przy muzyce zespołu Mr. Music. Pod parasolami 
z uśmiechem na twarzy było widać mieszkańców, 
którym deszcz świętowania nie przerwie.
Podczas Gminnego Święta Plonów działał mobilny 
punkt szczepień, dający możliwość zaszczepienia 
się szczepionką firmy Pfizer oraz Johnson&John-
son z czego skorzystały 22 osoby #SZCZEPIMY 
SIĘ. Również pod namiotem Gminy Dobiegniew 
znajdował się punkt Narodowego Spisu Powszech-
nego, gdzie mogli się spisać wszyscy, którzy jesz-
cze tego nie zrobili.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 
W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W DOBIEGNIEWIE
1 września br. w Gminnym Zespole Szkół w Dobiegniewie odbyło się uro-
czyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 połączone z lokalnymi ob-
chodami 82. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. 
Uroczystość rozpoczęła msza patriotyczna odprawiona w kościele pw. 
Chrystusa Króla. Po jej zakończeniu uczestnicy w asyście pocztów sztan-
darowych udali się na plac pchor. Tadeusza Starca, gdzie miała miejsce dal-
sza część. Wśród zgromadzonych gości była m.in. Burmistrz Dobiegniewa 
Pani Sylwia Łaźniewska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek 
Kowalczyk. Część patriotyczną rozpoczęła Burmistrz Dobiegniewa. W swo-
im wystąpieniu nawiązała do wydarzeń drugiej wojny światowej. Kolejnym 
punktem było złożenie wiązanek  pod pomnikiem upamiętniającym czyny 
Żołnierza Polskiego 1939-1945 oraz pomnikiem Woldenberczyka przez 
delegacje lokalnych władz, mieszkańców oraz uczniów . Następnie Pani 
Burmistrz życzyła uczniom, nauczycielom i rodzicom pomyślnego nowego 
roku szkolnego i wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Markiem 
Kowalczykiem wręczyła pierwszoklasistom okolicznościowe upominki. Ko-
lejnym punktem było wystąpienie  Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Do-
biegniewie Pani Jolanty Pawlak. W jego trakcie dokonano uroczystego roz-
poczęcia roku szkolnego. Pani Dyrektor złożyła także życzenia uczniom, 
nauczycielom oraz rodzicom. 
Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas, gdzie odbyły się spotkania 
z wychowawcami.

NARODOWE CZYTANIE 2021
3 września 2021 r.  w Gminnym Zespole Szkół odbyła się jubileuszowa, 
dziesiąta już odsłona akcji „Narodowego Czytania”, organizowana pod Pa-
tronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Przygotowaniem akcji w szkole 
zajęła się Pani Sylwia Wróblewska-Bekała.
W tym roku wspólnie przeczytaliśmy fragmenty „Moralności Pani Dulskiej” 
autorstwa Gabrieli Zapolskiej.
Udział wzięli: 
• w roli tytułowej bohaterki - Pani Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniew-
ska,
• w roli Zbyszka, syna Pani Dulskiej - uczeń klasy VIII „A” Błażej Krygier,
• w roli Hanki, służącej uwiedzionej przez Zbyszka za cichym przyzwole-
niem matki - Pani Sekretarz Gminy Dobiegniew Grażyna Gradowska,
• w roli Meli, córki Pani Dulskiej - Pani Dyrektor Jolanta Pawlak,
• w roli Hesi, drugiej córki Pani Dulskiej - Pani Wicedyrektor Elżbieta Moś,
• w roli Lokatorki mieszkającej w kamienicy należącej do Dulskiej - Pani 
Wicedyrektor Elżbieta Szanderska,
• w roli Juliasiewiczowej, krewnej Dulskich - uczennica klasy VIII „B” Hanna 
Szeremet,
• w roli Tadrachowej, matki chrzestnej Hanki - uczennica klasy VIII „B” Alicja 
Brygier. 
Lektura  cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych na wi-
downi  nauczycieli i uczniów klas ósmych oraz licealnych.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ZŁOTYCH MEDALI
„ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

W dniu 27 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie odbyła się wyjątkowa uroczystość wręcze-
nia złotych medali „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, których trzech synów odbyło służbę wojskową 
w Wojsku Polskim. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka Złoty Medal „Za zasługi dla 
obronności kraju” otrzymali Państwo Renata i Stanisław Gromulscy z miejscowości Łęczyn. W tym szczegól-
nym dniu uroczystego wręczenia medali dokonał Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie 
Wlkp. ppłk Adam Kotarak w obecności Burmistrz Dobiegniewa Pani Sylwii Łaźniewskiej, Sekretarz Gminy Pani 
Grażyny Gradowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie Pana Marka Kowalczyka. Każ-
dego roku Minister Obrony Narodowej przyznaje medale dla wyróżniających się żołnierzy oraz ich rodziców. 
Odznaczenia te stanowią uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju 
i umocnienia obronności kraju. Są uhonorowaniem ogromnego trudu, jakim jest wychowanie synów w duchu 
patriotyzmu, miłości do ojczyzny i szacunku dla tradycji narodowej. 
Uroczystość przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze.
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PROJEKT LOWE

Projekt Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dobiegniewie 
wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.
W okresie letnim uczestnicy korzystali z licznych atrakcji.

• Piknik zdrowia promujący akcję szczepień przeciw CO-
VID-19
6 lipca 2021 r. uczestnicy projektu LOWE zaangażowali się w or-
ganizację Pikniku Zdrowia. Można było skorzystać z darmowych 
badań pomiaru ciśnienia tętniczego, badania poziomu cukru we 
krwi, porad dietetyka. Całej akcji towarzyszyły jednodawkowe 
szczepienia młodzieży i dorosłych przeciwko Covid- 19. Atrak-
cją pikniku był pokaz gimnastyki w wykonaniu uczestników zajęć 
Czas na zdrowie, warsztaty malarskie, koncert muzyczny lokal-
nych wykonawców: Krata i Brenk. Nie zabrakło sektora gastrono-
micznego serwującego  lokalne produkty.

• Wycieczka na Jarmark Solny w  Kołobrzegu  
Wyjazd 14.08.2021 r. dedykowany był przede wszystkim człon-
kom sekcji rękodzieła.  Na  usytuowanych w centrum miasta sto-
iskach można było znaleźć ręcznie wyrabiane mydła, ceramikę, 
biżuterię i świece z wosku pszczelego. Uwagę miłośników nowo-
czesnego wzornictwa ściągnęły drewniane rzeźby i sztuka użyt-
kowa. Można było skosztować regionalnych przysmaków, takich 
jak:  naturalne sery, swojskie wędliny, orkiszowe pieczywo, miody 
z ekologicznej pasieki, miody i baklawy. Był czas na nadmorskie 
spacery, opalanie i zwiedzanie historycznych zakątków miasta.

• Wycieczka na spektakl muzyczny do Gorzowa
Wyjazd 22.08.2021 r. skierowany był głównie do uczestników 
sekcji  muzycznej. Na Scenie Letniej gorzowskiego teatru go-
ścił  Mariusz Ambrożuk. Można było wysłuchać koncertu akor-
deonowego tego niezwykle utalentowanego akordeonisty. Zain-
teresowanie uczestników wzbudził również projekt Teatru im. J. 
Osterwy – „Tango”. Spektakl muzyczny z muzyką Astora Piazzolli 
oparty na sztuce Anny Burzyńskiej wykonali gorzowscy  aktorzy, 
którzy wspólnie z Anną Iberszer i Piotrem Woźniakiem na oczach 
widzów wytańczyli sen o marzeniach. Sen, który opowiadał o mi-
łosnych tragediach głównych postaci i o złudnych chwilach bli-
skości, które trwają tylko tyle, ile jeden taniec.

• Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miasta
Upiększenie Dobiegniewa to dzieło sekcji ogrodniczej we współ-
pracy z partnerem projektu – Centrum Integracji Społecznej. Przy 
drogach na głównym skrzyżowaniu naszego miasteczka wysa-
dzono lawendę. Nowego charakteru nabrały główne skwery zie-
lone w mieście. Zostały one wzbogacone nowymi nasadzeniami 
wieloletnich krzewinek i kaskadowymi donicami z pnącymi se-
zonowymi kwiatami. Główne skrzyżowanie w centrum miastecz-
ka i Plac Podchorążego Tadeusza Starca zdobią wysokie doni-
ce z kompozycjami krzewów iglastych. Donice zaprojektowano 
w kolorach nawiązujących do herbu Dobiegniewa. Króluje tam 
biel, zieleń i czerwień. Pięknie zagospodarowane zakątki nasze-
go miasta cieszą one oko każdego przechodnia.

• Relaks na świeżym powietrzu
Spływ kajakowy to sposób na  spędzanie czasu wolnego przez 
uczestników zajęć Czas na zdrowie. Do aktywnego wypoczyn-
ku wykorzystano krajobrazowe walory naszej gminy. Spływ roz-
począł się na jeziorze Osiek i wiódł przez Mierzęcką Strugę na 
jezioro Wielgie. Świetna zabawa zakończona została wspólnym 
ogniskiem na plaży przy jeziorze. Podobnych wrażeń dostarczyły 
dwa  marsze nornic walking – najkorzystniejsza forma aktywno-
ści ruchowej angażująca całe ciało i odciążająca stawy. Uczestni-
cy przemierzyli dwie 10-kilometrowe trasy: pierwszą w Drawień-
skim Parku Narodowym, drugą na odcinku Chomęowo – Most 
Pojednania – Ługi – Osiek.

• Udział Gminnym Święcie Plonów.
25.08.2021 r. uczestnicy projektu włączyli się w dożynki gminne. 
Zaprezentowano wytwory powstałe podczas zajęć projektowych, 
Była m.in. wystawa prac malarskich sekcji malarskiej, gipsowe 
odlewy i robótki szydełkowe sekcji rękodzieła.

SOŁECTWO RADĘCIN
Okres leni w sołectwie Radęcin obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych i  roz-
rywkowych.
25 lipca panie z zespołu ”Radęcinianki” świętowały zaszczytny jubileusz 20-le-
cia działalności artystycznej w restauracji Caro w Wołogoszczy. Zespół w ciągu 
tych dwudziestu lat brał udział w wielu przeglądach, festiwalach, spotkaniach, 
galach, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. „ Radęcinianki ” zapisały się 
złotymi nutkami, w życiu społecznym sołectwa, gminy, powiatu i całego regio-
nu. Ich wieloletnia aktywność artystyczna i działania w zakresie kultywowania 

regionalnych tradycji, obyczajów i śpiewu zasługują na najwyższy szacunek 
i uznanie. Na przyjęciu gościły władze naszej gminy Dobiegniew z Panią bur-
mistrz Sylwią Łaźniewską na czele, radna gminna Pani Marzena Wierzbicka, 
sołtys Radęcina Pani Marta Szymoniak, ksiądz Maciej Bagdziński, współpra-
cownicy zespołu, sympatycy i przyjaciele. Nie zabrakło wielu ciepłych słów, 
upominków artystycznych, życzeń, kwiatów, prezentów i podziękowań za doro-
bek artystyczny Zespołu. 
Dziękujemy Kochane „Radęcinianki” i życzymy dalszej wspaniałej aktywności 
twórczej, aby kolejne lata były równie owocne, jak te dotychczasowe.
W sobotę, 14 sierpnia 2021 roku, w Radęcinie odbyła  się kolejna edycja „Świę-
ta Placka Drożdżowego”. Mieszkańcy bawili się na placu sportowo-rekreacyj-
nym przy budynku świetlicy wiejskiej w Radęcinie.
Oprawę muzyczną zagwarantowała nam Spółdzielnia Socjalna Art.Music. 
W dalszej części wystąpił zespół TRIO KOSTAS, który swoim koncertem za-
chwycił widzów. Duży aplauz publiczności zdobył koncert kapeli OBORNICKI 
BIG BAND, wykonujący ludowe jak i popularne obecnie utwory muzyczne. Tra-
dycyjnie nie mogło zabraknąć występu inicjatorek tego święta czyli Pań z ze-
społu ”Radęcinianki”. Gościnnie  wystąpił także zespół ludowy z Dobiegniewa.
Podczas festynu dzieci zaprezentowały swoje liczne talenty akrobatyczne, 
sportowe i wokalne. Odbył się pokazowy mecz piłki siatkowej, pokaz ratownic-
twa drogowego przygotowany przez OSP Dobiegniew, oraz ratownictwa me-

dycznego. Ratownik medyczny 
Pan Jacek Majewski, przygotował 
prezentację udzielania pierwszej 
pomocy oraz przeprowadził zaję-
cia praktyczne. Chętni mieli szan-
sę spróbować przeprowadzić 
sztuczne oddychanie i masaż 
serca na fantomie. Zajęcia przy-
ciągnęły  uwagę, a pan ratownik 
udzielił odpowiedzi na wszelkie 
pytania. Głównym punktem pro-
gramu  był konkurs na najlepszy 
placek drożdżowy, który wygrał....
Pan Jacek Sienkiewicz z Radęci-

na. Warto dodać, że to nie pierwszy rok kiedy Pan Jacek zdobywa nagrodę. 
Serdecznie gratulujemy! 
Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Była zabawa z animatorem, malowanie 
twarzy i możliwość rozładowania energii na trampolinach sportowych. Kolejną 
atrakcją dla najmłodszych był ogromny zamek dmuchany i tradycyjnie pyszna 
wata cukrowa. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali możli-
wość nabycia pierożków, smaczną  grochóweczkę za „symboliczna złotowecz-
kę” i degustację pysznego ciasta drożdżowego. Dziękujemy wszystkim spon-
sorom za pomoc w przygotowaniu tego wspaniałego święta. Na zakończenie 
uczestnicy festynu  mogli tanecznie spędzić czas podczas zabawy z DJ-em. Po 
rocznej przerwie spowodowanej pandemią, do kalendarza wydarzeń powróciły 
Dożynki Gminne. Nie mogło zabraknąć naszego sołectwa na tym wydarzeniu. 
Podczas obchodów odbyła się msza 
dziękczynna, prezentacja wieńców 
dożynkowych, podzielenie się chle-
bem wypieczonym z tegorocznego 
zboża, przemówienia okolicznościo-
we oraz festyny dożynkowe. Trady-
cyjnie wykonany wieniec dożynko-
wy, profesjonalne stoisko promujące 
nasze sołectwo to wszystko zasługa 
Pani sołtys Radęcina  i wielu miesz-
kańców, którzy chętnie służyli pomo-
cą. Było gwarno, radośnie i muzycz-
nie. Po obchodach dożynkowych 
wieniec zajął zaszczytne miejsce 
w naszym kościele parafialnym.
Zapraszamy do śledzenia naszej 
strony na FB- „Sołectwo Radęcin”.

A. Kalinowska
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Urząd Miejski
w Dobiegniewie
ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew
tel. 95 76 11 001
fax 95 76 11 041
e-mail: urzad@dobiegniew.pl

GODZINY PRACY
Pn:  7:30 - 17:00
Wt-czw:  7:30 - 15:30
Pt:  7:30 - 14:00

XXVI MIĘDZYNARODOWY MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ SALLER DOBIEGNIEW CUP 2021R.
Dnia 07.08.2021r. w Dobiegniewie odbyła się XXVI Edycja MMTPN SALLER Dobiegniew Cup 
2021. Mimo wielu przeciwności losu dotyczących pandemii, w formie jednodniowej udało się 
zorganizować turniej. Rok 2021 jest rokiem szczególnym, ponieważ data ta jest również setną 
rocznicą urodzin patrona turnieju Kazimierza Górskiego.
Tegoroczne rozpoczęcie turnieju na Stadionie Miejskim zapoczątkowała przemowa Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Pana Marka Kowalczyka, który przypomniał o 100-tnej rocznicy 
urodzin patrona turnieju. Następnie Pani Burmistrz Sylwia Łaźniewska powitała zawodników, 
przybyłych gości oraz po przemowie Wicestarosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Pana 
Pawła Antczaka i zawieszeniu flagi turniejowej, oficjalnie zapoczątkowała XXVI Edycję Mię-
dzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej SALLER Dobiegniew Cup 2021.
W turnieju wzięły udział 24 drużyny, a mecze były rozgrywane na sześciu boiskach w trzech 
kategoriach wiekowych, żak, orlik i młodzik. Podczas jednodniowego turnieju rozegrano 60 
meczów, w których strzelono 339 goli. Łączny czas gry zawodników wyniósł zawrotne 1331 
minut. 

NAGRODY DRUŻYNOWE:
Kategoria U-9: I miejsce – Akademia Piłkarska Reissa; II miejsce – Orkan Chorzemin; III miej-
sce – GKS Kłodawa; IV miejsce – Zbąszynecka Akademia Piłkarska I.
Kategoria U-11: I miejsce – Warta Gorzów; II miejsce – MKS Łucznik Strzelce Krajeńskie; III 
miejsce – Warta Gorzów II; IV miejsce – KS Błękitni Dobiegniew.
Kategoria U-13: I miejsce – Warta Gorzów; II miejsce – Błękitni Dobiegniew; III miejsce – KS 
Muszelka Ogardy; IV miejsce – Orkan Chorzemin.
Królowie strzelców „SALLER SOCCER”:
kategoria U-9 – Antoni Chrebor (Akademia Piłkarska Reissa)
kategoria U-11 – Bartosz Lech (Warta Gorzów)
kategoria U-13 – Wiktor Kowalewski (MKS Łucznik Strzelce Krajeńskie)
Najlepsi bramkarze „SALLER GOLKIPER”:
kategoria U-9 – Ernest Wietrzyk (Orkan Chorzemin)
kategoria U-11 – Oskar Samojluk (Warta Gorzów)
kategoria U-13 – Filip Andrzejczak (Warta Gorzów)
Najlepsi zawodnicy „SALLER PLAYER”:
kategoria U-9 – Antoni Powroźnik (Akademia Piłkarska Reissa Drezdenko)
kategoria U-11 – Kornel Dylewski (Warta Gorzów)
kategoria U-13 – Kacper Jeziorski (Błękitni Dobiegniew)
Najlepsi trenerzy SALLER DOBIEGNIEW CUP:
kategoria U-9 – Michał Kaczmarek (Akademia Piłkarska Reissa Drezdenko)
kategoria U-11 – Radosław Kamiński (Warta Gorzów)
kategoria U-13 – Mariusz Łabiak (Warta Gorzów) 
Drużynowy puchar fair play turnieju Saller Dobiegniew Cup 2021 ufundowany przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę otrzymała Zbąszynecka Akademia Piłkarska.
 Po emocjonujących zawodach, nagrodzeniu uczestników Pani Burmistrz zakończyła 
XXVI Edycję turnieju tradycyjnym pożegnaniem „Do zobaczenia za rok”. Następnie na plaży 
nad j. Osiek odbył się koncert plenerowy, który zapoczątkował pełen barw festiwal kolorów. 
Dalej osoby na plaży mogły się cieszyć muzyką DONGURALESKO, TEDE, WAC TOJA, FILI-
PEK, DJ SOINA, DJ HANZEL, I.GOT.U, 

ZŁOTE GODY W GMINIE DOBIEGNIEW
“Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, 
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie” - św. Jan Paweł II
Złote Gody to niezwykły jubileusz, tak jak i ludzie, którzy przeżyli ze sobą wspólne pół wieku.  
Właśnie ten wyjątkowy jubileusz był powodem uroczystości, jaka odbyła się                         w pią-
tek 27 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie.
Małżonkowie obchodzący Złote Gody, to para zgodnych, prawdziwych i dobrych ludzi, któ-
rzy przetrwają ze sobą życiowe bolączki i problemy. A to wszystko tylko po to, aby po la-
tach wspólnego życia zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz szacunek. Jubileusz 
Złotych Godów to nie tylko niesamowite przeżycie dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin                 
i przyjaciół. To 50 wspólnych lat nieprzerwalnego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.
Uroczystość została zorganizowana przez Urząd Stanu Cywilnego w Dobiegniewie. Podczas 
ceremonii Jubilatom zostały wręczone Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyzna-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości 
małżeństw z terenu Gminy Dobiegniew, którymi uroczyście odznaczeni zostali przez Burmi-
strza Dobiegniewa Panią Sylwię Łaźniewską w asyście Sekretarza Gminy Dobiegniew Pani 
Grażyny Gradowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie Pana Marka 
Kowalczyka następujące Pary:
Danuta i Władysław Brodowscy 
Krystyna i Zdzisław Celniak
Halina i Józef Cieślak
Krystyna i Kazimierz Dańczyszyn
Jadwiga i Ryszard Karliccy
Leokadia i Bronisław Kopala
Alicja i Władysław Łoś
Stanisława i Roman Szewczyńscy
Barbara i Stanisław Wilczyńscy
Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościo-
we upominki. Burmistrz Dobiegniewa skierowała słowa uznania i podziękowania za godne                      
i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia.

Piękny Jubileusz Złotych Godów obchodzi też mieszkańcy Gminy Dobiegniew, którzy święto-
wali w gronie rodziny i przyjaciół: Państwo Jolanta i Mieczysław Wieleba                             oraz 
Państwo Alicja i Stanisław Jabłońscy. Natomiast Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili 
Państwo Janina i Jan Gołąb.
Również w tych uroczystościach uczestniczyły Burmistrz Dobiegniewa Pani Sylwia Łaźniew-
ska i Z-ca Kierownika USC Pani Izabela Pacana, wręczając dostojnym  Złotym Jubilatom 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki.

Dostojnym Jubilatom, którzy zostali odznaczeni serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia                 
i miłości, na kolejne wspólne lata życia.

WRĘCZENIE PATENTU OFICERSKIEGO
Dnia 7 maja 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Dobie-
gniewie odbyła się uroczystość wręczenia aktu miano-
wania na pierwszy stopień oficerski. Komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. ppłk 
Adam Kotarak w obecności Sekretarz Gminy Pani Gra-
żyny Gradowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Dobiegniewie Pana Marka Kowalczyka, uroczy-
ście wręczył patent oficerski pośmiertnie Panu Piotrowi 
Łoś. Patent oficerski odebrał Pan Eugeniusz Łoś (syn).
Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast wręczenie tego 
stopnia stanowi element ceremoniału wojskowego, na-
wiązujący do średniowiecznej tradycji rycerskiej – pa-
sowania na rycerza.
W imieniu władz samorządowych Gminy Dobiegniew 
z okazji uzyskania patentu oficerskiego Sekretarz Gmi-
ny Pani Grażyna Gradowska przekazała list gratula-
cyjny z symbolicznym podziękowaniem dla ŚP. Pana 
Piotra Łoś, podkreślając jednocześnie, że otrzymany 
awans jest symbolem zaszczytu oraz gotowości i po-
święcenia dla dobra naszej Ojczyzny.
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Instalacje fotowoltaiczne od lokalnego dostawcy 

Zadzwoń i umów się na darmowy audyt i wycenę! 
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Uzyskaj rabat z hasłem: 
GLOSPOWIATU21 

CKZiU STRZELCE KRAJ.
70 INAUGURACJA  ROKU  SZKOLNEGO W CKZIU

1 września już 70 raz zabrzmiał 
pierwszy dzwonek w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Krajeń-
skich. W tym dniu powitaliśmy 
w murach szkoły 123 uczniów 
klas pierwszych. Będą się oni 
kształcić w:
• dwóch klasach technikum w za-
wodach: technik informatyk, tech-
nik pojazdów samochodowych, 
technik architektury krajobrazu, 
technik ochrony środowiska,

• dwóch klasach szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodach: mechanik pojazdów sa-
mochodowych, kucharz, sprzedawca, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, rol-
nik, piekarz, cukiernik.
Zgodnie z tradycją szkoły uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów CKZiU, 
a następnie złożyli ślubowanie.
Wszystkim uczniom życzymy, aby rozpoczynający się rok szkolny 2021/2022 był pełen suk-
cesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń. Niech czas spędzony 
w szkole pozwoli odkryć nowe pasje i rozwinąć zainteresowania. Życzymy, aby nie zabrakło 
Wam energii i zapału w poznawaniu świata, a jego odkrywanie dostarczało wiele radości.

Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym

REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W CKZIU

Od kilku lat trwa i przechodzi kolejne etapy proces rozbudowy bazy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich. Jednym z bardzo ważnych celów 
tego procesu jest modernizacja warsztatów szkolnych – na miarę XXI wieku. Aby sprostać 
wyzwaniom współczesności, dyrektor CKZiU wraz z zespołem zarządzającym długo zabie-
gał  o środki na ten cel. W wyniku długotrwałych dyskusji z głównym koordynatorem projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „MODERNIZACJA 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE STRZELECKO –DREZDENECKIM” – Panią 
Edytą Sałatką, złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej  Górze o wyrażenie 
zgody na sfinansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy projektu. 
Wniosek uzyskał akceptację i 3 sierpnia rozpoczął się w kapitalny remont warsztatów szkol-
nych. W trakcie prac remontowych wykonane zostaną prace malarskie oraz wymianie ulegnie 
posadzka w hali głównej warsztatów i w trzech pracowniach.
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KRZYŻÓWKA WICESTAROSTY
DLA DZIECI

Rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać
na adres mailowy:
glospowiatu1@wp.pl
do dnia 06.12.2021r., w treści maila prosimy 
o podanie: imię, nazwisko, wiek dziecka 
oraz telefon kontaktowy rodziców.
Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki
Paweł Antczak ufundował nagrody. Zwycięzcy 
zostaną wyłonieni w drodze losowania.

KRZYŻÓWKA POWIATOWA STAROSTY
Rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać na adres mailowy: glospowiatu1@wp.pl do dnia 06.12.2021r., w treści maila prosimy o podanie 
imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego.
Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus ufundował nagrody pieniężne. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania.
*Nagrody do odebrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj., ul. Wyszyńskiego 7, informacje pod nr. tel. 95 763 23 80

LAUREACI KRZYŻÓWEK
(Z NR.6 GAZETY)*

Kategoria krzyżówka dla dzieci:
1. Lena Łukasiewicz lat 5
2. Jan Wiliński lat 7
3. Jakub Baczyński lat 9

Kategoria krzyżówka dla dorosłych:
1. Patrycja Soboń
2. Monika Rębiś
3. Leszek Wygnarowski

ŁAMIGŁÓWKI w opracowaniu Aliny Michalak


