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22 Biegaczy z Dębna
w VI Biegu Mikołajkowym w Policach
2 grudnia br. już po raz szósty w Policach odbył się Bieg Mikołajkowy, który zamienił zachodniopomorskie miasto w stolicę Świętych Mikołajów, Śnieżynek, Reniferów i setek biegaczy poprzebieranych za
postacie z bajek, filmów i legend. W imprezie wystartowało 22 biegaczy z Dębna.

Jest to jedyne miejsce na świecie,
gdzie w ciągu kilku godzin spotyka
się ponad 1600 Mikołajów. Prawdziwą
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gratką była Świąteczna Sztafeta Marzeń
4x100, w której zawodnicy, zamiast
tradycyjnej sztafetowej pałeczki, prze-

przeglad.debnowski@gmail.com
tel. 509 652 469

kazali sobie choinkę. Po sportowych
emocjach na wszystkich uczestników
czekał świąteczny poczęstunek, świeżutkie paszteciki oraz rozgrzewający,
aromatyczny barszczyk.
Na tegoroczną imprezę zapisało się
1659 osób. (w tym ok 300 to zawodnicy Nordic Walking) biegacze mieli do
pokonania 2 pętle po 5km, trasa nie należała do łatwych, dużo leśnego, błotnistego terenu.
Bieg ukończyło 1016 biegaczy.
Nie mogło także zabraknąć tam ekipy
z Dębna liczącą 22 Mikołajek i Mikołajów.
UM Dębno

www.przegladdebnowski.pl

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Dębnie

22 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej Dębna. Grzegorz Kulbicki został zaprzysiężony na burmistrza Dębna. Podczas inauguracyjnej sesji, wybrano również prezydium Rady Miejskiej w Dębna oraz przewodniczących komisji.
Obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny, Stanisław Witkowski,
w inauguracyjnej sesji wzięło udział 14
radnych. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie Małgorzata
Wawrzycka - Dawidowicz wszystkim
radnym przekazała zaświadczenia
o wyborze do Rady miejskiej w Dębnie. Następnie
radni złożyli ślubowanie.
Podczas sesji zaświadczenie o wyborze oraz ślubowanie złożył Burmistrz
Dębna Grzegorz Kulbicki.
Odchodzący
burmistrz
Piotr Downar przekazał
nowemu włodarzowi insygnia władzy oraz złożył
gratulacje. Grzegorz Kulbicki podziękował mieszkańcom za ogromne zaufanie i poparcie jakim go
obdarzyli. Szczególne podziękowania skierował do
swojej rodziny obecnej na sali.
Przewodniczącym Rady Miejskiej
Dębna został Marcin Krzysiak (był jedynym zgłoszonym kandydatem), który
otrzymał 14 głosów „za”. I Wiceprzewodniczącą rady jednogłośnie została
Alicja Sopińska (była jedynym zgłoszonym kandydatem). Z poparciem 12
głosów “za” wybrano II wiceprzewodniczącego Władysława Sokalskiego
(jedyny zgłoszony kandydat).
Nowy przewodniczący Marcin
Krzysiak zaproponował wprowadzić do
porządku sesji dodatkowe punkty. Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie

ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Komisji
został Przemysław Kozłowski, wiceprzewodniczącym: Roman Wojciechowski, członkami Wojciech Czepułkowski, Mirosław Kucharski i Leszek
Włodkowski – Moszej. Powołano też

(nową w tej kadencji) Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji, której przewodniczyć będzie Agata Krawiec, zastępcą
został Łukasz Hryciuk, a członkami:
Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz i Leszek Włodkowski – Moszej.
Podjęto również uchwałę o powołaniu składów osobowych komisji
stałych oraz ustalenia zakresu ich działania. W skład Komisji Oświaty i Spraw
Publicznych weszło ośmiu radnych:
Izabela Kowalska – przewodnicząca,
Stanisław Witkowski – wiceprzewodniczący, Alicja Sopińska, Władysław

Sokalski, Wojciech Czepułkowski,
Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak oraz Łukasz Hryciuk. Komisja
Rozwoju Gospodarczego i Finansów
będzie liczyła 9 członków, z przewodniczącym Mirosławem Napieraczem
i wiceprzewodniczącym Krzysztofem
Lenartowiczem na czele.
Pozostałymi członkami zostali: Mirosław Kucharski,
Władysław Sokalski, Alicja
Sopińska, Agata Krawiec,
Roman Wojciechowski, Izabela Kowalska i Stanisław
Witkowski.
Nowością tej kadencji
jest obowiązkowa transmisja
sesji na żywo. To obowiązek
nałożony styczniową nowelizacją ustawy o samorządzie terytorialnym. Mieszkańcy naszej gminy, mogą
oglądać sesje na kanale
SESJE RADY MIESKIEJ
w Dębnie w serwisie YouTube. Będzie
też możliwy dostęp do nagrań posesyjnych.
W związku z objęciem przez Grzegorza Kulbickiego funkcji burmistrza
Dębna, który w wyborach zyskał również mandat radnego, mieszkańców
Różańska, Ostrowca, Dolska i Barnówka czekają wybory uzupełniające.
Wojewoda zachodniopomorski wyznaczył już termin wyborów w okręgu 2 na
10 lutego 2019 roku.
Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju
w Dębnie

listopad 2018 r.

ODWIEDZINY JUBILATÓW GMINY BOLESZKOWICE
W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2018 ROKU

Wójt Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Moniką Łazorczyk
odwiedzili jedną z najstarszych mieszkanek gminy Boleszkowice w dniu jej urodzin. Tym razem złożono wizytę
w miejscowości Wierutno.
Wójt złożył Jubilatce gratulacje, życzenia, przekazał list
gratulacyjny oraz udekorował emblematem z herbem gminy
Boleszkowice na tle Flagi Polski. Podkreślił, że jest Ona
wzorem dla młodego pokolenia. Nasza Jubilatka była bardzo
gościnna i serdeczna, a spotkanie wiązało się z wieloma pytaniami i długimi rozmowami.

Pani Anna Binkiewicz - Wierutno

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Łazorczyk
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III Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy

Dnia 9 grudnia na placu Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach odbył się III Gminny
Jarmark Bożonarodzeniowy, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach.
Tego dnia mogliśmy poczuć klimat
zbliżających się Świąt. Odwiedzający
mogli zakupić ozdoby świąteczne,
stroiki, pierniczki, a to wszystko wykonane przez dzieci z naszych lokalnych
świetlic, oraz Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich „Gospodarski Krąg” z Boleszkowic. Panie świetlicowe przygotowały przepyszne pierogi z kapustą
i z grzybami, oraz barszcz czerwony.
Na rozgrzanie można było skosztować
przepysznego grzańca z pomarańczą,
a także rozgrzewających herbatek z imbirem, maliną i cytryną. Nie zabrakło
także wyśmienitych domowych wypieków Pań ze świetlic wiejskich. Dla
dzieci zorganizowano grę świąteczną
„Kalambury”, każdy uczestnik otrzymał
słodki upominek. Wystąpiły również
dziewczynki z zespołu „Neonówki”,
którego opiekunem jest Pani Kasia.
Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy
na dobre zagościł wśród wydarzeń organizowanych w naszym regionie.
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INFORMACJA Z PRZEBIEGU I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE
w DNIU 22 LISTOPADA 2018 ROKU
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I Sesja Rady Gminy Boleszkowice odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Boleszkowicach. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach
Pani Aleksandra Bakiewicz wręczyła wszystkim nowo wybranym radnym zaświadczenia
o wyborze na radnego oraz zaświadczenie o wyborze na wójta Panu Janowi
Krzywickiemu.
Następnie prowadzący sesję senior
przedstawił Postanowienie Komisarza
Wyborczego w Szczecinie II Annę
Sienkiewicz z dnia 7 listopada 2018r. w
sprawie zwołania pierwszej sesji nowo
wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radych oraz wójta.
ALFABETYCZNY WYKAZ
RADNYCH VIII KADENCJI
2018 – 2023 RADY GMINY
BOLESZKOWICE
SKŁADAJĄCYCH ŚLUBOWANIE:
1. Bednarz Sabina
2. Bukiel Anna
3. Ciechanowicz Marcin
4. Guszkowska Iwona Dominika
5. Matuszewska Renata Ewa
6. Mroczkowski Eugeniusz
7. Sługocki Michał Arkadiusz
8. Stankiewicz Agnieszka

9. Stoparek Ryszard
10. Strzelczyk Zbigniew
11. Szczepaniak Jolanta Kazimiera
12. Śniadała Bogusław Andrzej
13. Śpiewak Karol
14. Woźniak Jan
15. Żmuda – Trzebiatowski Zygmunt
Kolejnym punktem obrad był
wybór Przewodniczącego oraz W-ce
przewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice. W głosowaniu tajnym
Przewodniczącym Rady Gminy Boleszkowice został Pan Ryszard Stoparek,
W-ce przewodniczącym Pan Zbigniew
Strzelczyk.
Rada
podjęła
następujące
uchwały:
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie

wyboru
Przewodniczącego
Rady
Gminy Boleszkowice;
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Boleszkowice;
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie
powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Boleszkowice;
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie
powołania Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy
Boleszkowice.
Informacje dotyczące rady, komisji,
uchwał, protokołów, interpelacji, sesji,
głosowań, dostępne są na stronie bip.
boleszkowice.pl w zakładce SYSTEM
RADA.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU II SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE
w DNIU 28 LISTOPADA 2018 ROKU
II Sesja Rady Gminy Boleszkowice odbyła się w sali posiedzeń
Urzędu Gminy w Boleszkowicach.
Rada zapoznała się z informacjami:
1. Przyjęcie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019.
2. Informacja z zakresu realizacji
strategii rozwoju gminy pod kątem pozyskiwania środków pozabudżetowych
(PROW).
Rada
podjęła
następujące
uchwały:
Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie
zmiany budżetu gminy Boleszkowice
na 2018 rok;
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych
w związku z wykonywaniem mandatu;
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Boleszkowice;
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Boleszkowice w składzie;
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie
powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Boleszkowice
w składzie;
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na
2019 rok;
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok;
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie
dzierżawy nieruchomości będących
własnością Gminy Boleszkowice;
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie
najmu nieruchomości lokalowej będącej
własnością Gminy Boleszkowice;
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie

sprzedaży udziału w nieruchomości
będącej własnością Gminy Boleszkowice;
Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie przez
Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie
przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odbioru ścieków na terenie
Gminy Boleszkowice;
Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 w formie rzeczowej
i pieniężnej.
podinspektor ds. obsługi
biura Rady Gminy
Ewa Walczak
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Sesja nr 1 czyli wieść gminna niesie
– pieniądze dla Burmistrza

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Dębnie już za nami, fajnie. Żeby nauczyć nowych radnych jak się proceduje trzeba było napisać na kartce nazwiska. Nie ważne doświadczenie. Nie jest to jednak problem,
bo rada proceduje większością.
Większość bez dyskusji uznała, że
po wygranych wyborach burmistrzowi
Kulbickiemu należy przyznać max wynagrodzenie. Podobno wystarczy przebiec maraton. Poprzedni Burmistrz,
w lipcu 2018, miał proponowane po 16
latach pracy maksimum wynagrodzenia
w trzech składnikach: zasadniczego
wynagrodzenia, dodatku funkcyjnego,
dodatku specjalnego. Przedstawia to
tabela:

Wniosek o znalezienie się w środku
widełek złożył radny Czepułkowski.
W skrócie: maksymalną stawkę daje
się za dobrą pracę. Pokażmy co robi
i jak spełnia swoje obietnice nowy
burmistrz. Wróćmy za rok do ustalenia pensji burmistrza i w momencie
spełnienia obietnic i dobrej, należytej
i solidnej pracy na rzecz mieszkańców,
dajmy podwyżkę. Niestety wniosek, bez

żadnej dyskusji nie zdobył akceptacji.
Głosowano trzy razy czyli o żadnej pomyłce nie może być mowy. Burmistrz
Dębna w tych stawkach będzie zarabiał
parę setek złotych mniej niż Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy!
Na Facebooku i profilu Radni Kadencji 2018 – 2023 z Komitetu Grzegorza Kulbickiego znajdziecie Państwo w ten dzień informacje i zdjęcia

z wyboru Przewodniczącego Rady p.
Marcina Krzysiaka, I wiceprzewodniczącego Rady Alicji Sopińskiej, II
wiceprzewodniczącego Rady Władysława Sokalskiego. Nie ma wzmianki
o tym, że dano bez dyskusji panu Burmistrzowi maksymalną pensję. Gratulujemy wyboru i podjętej tak ważnej
i dziwnej pierwszej decyzji! Wszystko
to możecie zobaczyć na YouTube.

Sesja nr 2 - wieści gminne i inne

Sesja rozpoczęła się od „spraw mieszkańców”. Zadziwiające pytania zadał na samym początku p.
Dariusz Szarawaga. Pierwsze dotyczyło maksymalnego wynagrodzenia pana burmistrza i tutaj radni
głosujący za maksymalnym wynagrodzeniem, niestety nabrali wodę w usta i nic nie odpowiedzieli.
Drugie dotyczyło… sterowania kierownikami placówek?
Nauczyciel, napisał na facebooku,
odnośnie wynagrodzenia „czyli lokalna
dojna zmiana”, na drugi dzień podobno,
dyrektor, zaprosił nauczyciela na „pogawędkę”. Jeżeli zaczynamy swoją pracę
od wskazywania co można, a czego nie
można, to zastanawiam się czy radni
przypadkiem też w jakiś sposób nie zostali „zmobilizowani” przy głosowaniu
za maksymalną stawką?
Następny ciekawy punkt sesji dotyczył, opłaty za psy. Nie było dyskusji
na komisji. Na sesji pan burmistrz powiedział, że to wola… mieszkańców
(chyba obietnica wyborcza). Przyjmując, że co czwarte gospodarstwo, ma
psa, to jest to wola... Całe zadania kosztuje gminę 120 tys. złotych. Przez pięć
lat kadencji wyjdzie 600 tys. a dziś…
Brakuje w tym wszystkim pomysłu. Psy
dalej będą biegać po ulicach, sikać do

piaskownic, robić na środku chodnika.
Nikt nie podniósł rękawicy, jak rozwiązać problemy zanieczyszczonych
placów zabaw, skwerów czy miejsc
spacerowych. Trzech radnych (p. Włodkowski – Moszej, p. Czepułkowski, p.
Lenartowicz) przy tym punkcie na komisji i sesji chciało dyskusji, ale jest to
wola mieszkańców…. usłyszeli. Jeden
z mieszkańców wyliczył: 120 tys. złotych podzielić na 19900 mieszkańców
daje nam kwotę ok 6 zł od dziecka, dorosłego czy seniora. 4 osobowa rodzina
bez psa zapłaci z budżetu gminy 24 zł.
Jedna osoba z 3 psami, zapłaci 6 zł.
Sprawiedliwość? Bez komentarza.
Kontrowersyjnym punktem, okazało się również, delegowanie jeszcze
z-cy burmistrza pana Knapika do Celowego Związku Gmin. Jeszcze, ponieważ pan Kulbicki uznał, że pan

Knapik jest najlepszym kandydatem
na delegata. Pan Knapik będzie reprezentował nas z panem burmistrzem
w instytucji zajmującej się śmieciami.
Tam podejmą decyzję o możliwej
podwyżce, budżecie tego związku
a później, pan Knapik odejdzie …
W budżecie gminy Dębno brakuje na
to zadanie ok 700 tys. złotych. Prośba
p. Czepułkowskiego dotyczyła oddelegowania kogoś, kto dłużej będzie
reprezentował naszą gminę. Szkoda,
bo opinie mogą być tylko dwie. Wśród
radnych pana Kulbickiego, nie ma
nikogo godnego i zaufanego. Druga
wersja, przecież, ktoś musi pokazać co
się w takim związku robi. Za chwilę
następna uchwała w tej sprawie i prawdopodobnie nowy delegat.
Relacje z obrad sesji można zobaczyć na YouTubie.

Myjnia samochodowa EHRLE

Najwyższa jakość nie bierze się znikąd. Za sukcesem kryje się ciężka praca, zaangażowanie, nieustanny rozwój i inwestycje w technologię. Dzięki temu EHRLE stało się na przestrzeni lat synonimem innowacyjności i solidności.
Firma EHRLE jako lider na rynku
samoobsługowych myjni bezdotykowych lansuje tego typu metodę mycia

albowiem w połączeniu z produkowaną techniką urządzeń oraz wysokiej
jakości środkami chemicznymi jest

ona niezwykle skuteczna i bezpieczna
dla wszystkich pojazdów. Stosowana
w myjniach metoda mycia bezdotykowego jest dodatkowo poparta niekwestionowanym doświadczeniem, nieustannie doskonalonym od ponad pół
wieku. Podczas wizyty na myjniach
EHRLE użytkownikom towarzyszy
przyjemny, owocowy zapach. Jest to
zasługa stosowanego w programie
pierwszym Active PowerPearl MicroPowder™, który oprócz swoich chemicznych właściwości został wyposażony również w dodatkowe walory.
Cztery programy w zupełności wystarczą, aby perfekcyjnie umyć swoje
auto.

Auto Myjnia – Dawid Jura
ul. Siewna 11, 74-400 Dębno
tel. 506 094 696

Pod koniec listopada przy ulicy
Mickiewicza 19 w Dębnie nastąpiło otwarcie kuchni orientalnej. Atutem restauracji jest czas
oczekiwania na dania – od 5 do
10 minut oraz oryginalność potraw serwowanych przez kucharza z Wietnamu.
W menu dania podstawowe wahają
się w cenach od 18 do 25 złotych, a klasyczne Sajgonki można zamówić już
od 6 złotych. Podstawowe dania koncentrują się na potrawach drobiowych,
wołowych, z kaczki, rybnych z krewetkami oraz makaronach. Zapiekana
kaczka z warzywami i aromatycznym
sosem carry w mleczku kokosowym
zrobiła na nas niezłe wrażenie. Przy
okazji należy zaznaczyć, ze jest to nieliczne miejsce w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Dębna, w którym
można zamówić orientalne dania.
red.

Jubileusz pożycia małżeńskiego

17 listopada 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie mieszkańcy Dębna: Eugenia i Józef
Podkowa obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego - Diamentowe Gody oraz Bożena i Zbigniew Macudzińscy, obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego – Złote Gody.
tak” z ufnością ślubowali sobie dzielić
razem dobre i złe chwile.
Przykład wierności danemu słowu
jest powodem do dumy i radości dla
najbliższych i przyjaciół, a dla wielu
dowodem na to, że warto do tego ideału
dążyć.
Z okazji rocznicy ślubu burmistrz
życzył Jubilatom dalszych pięknych,
szczęśliwych lat wspólnego pożycia,
zdrowia i rodzinnego szczęścia.
Szanowni Jubilaci świętowali
w gronie rodziny i bliskich sobie osób.
Z tej okazji otrzymali wiele serdecznych życzeń. Uroczystość upłynęła
w miłej i serdecznej atmosferze.
Serdecznie gratulujemy Szanownym
Jubilatom tak wspaniałego Jubileuszu
Dekoracji medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” przyznanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej Andrzeja Dudę dokonał Burmistrz
Dębna Piotr Downar. Jubilaci 60 i 50
lat temu wypowiadając „sakramentalne

Maria Zając
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Aktualności sportowe
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Zapraszamy na sportowe podsumowanie rundy jesiennej sezonu
2018/2019. Zobacz co działo się w rozgrywkach ZZPN począwszy od najmłodszych SKRZATÓW, a kończąc na TRAMPKARZACH.
GRUPA TRAMPKARZ
(2004-2005)
Trampkarze rozegrali solidną rundę,
plasując się na 2. miejscu w tabeli gr.5.
Chłopcy rozegrali 11 spotkań: 10 zwyciężając i ulegając tylko w jednym liderowi rozgrywek: Stali Lipiany (0:3).
Duże brawa dla całej ekipy trampkarza.
Przed drużyną grudniowy okres regeneracyjny (roztrenowanie) i od stycznia
ciężka praca i seria sparingów, aby dobrze wejść w nowy sezon i powalczyć
o zwycięstwo w lidze. Bardzo mocno
cieszy frekwencja i zaangażowanie
chłopców. Podejście do treningowych
obowiązków, jak i sam trening jest
na wysokim poziomie - ekipa wie, że
ciężka praca procentuje co z resztą
przekłada się na grę w meczach mistrzowskich. Oczywiście jest jeszcze
wiele mankamentów do poprawy, ale
trenerzy Marcin i Paweł są zgodni drużyna idzie w dobrym kierunku!
Drużyna TRAMPKARZA po
zwycięskim
meczu
derbowym:
Osadnik Myślibórz - UKS Dębno
(1:3), 15-09-2018.
GRUPA MŁODZIK (2006-2007)
Młodzik gr.5 - ZZPN’
W obecnym sezonie UKS Dębno,
podobnie jak w poprzednim desygnował do gry w Młodziku 2 zespoły Młodzik UKS I Dębno, aby spróbował
powalczyć w rozgrywkach o punkty
oraz Młodzik UKS II Dębno, który
ma w tym sezonie się ograć, nie zwa-

Młodzik UKS I Dębno

żając na wynik końcowy czy dorobek
punktowy. Jest to nowość dla drużyny
II - większe boisko, gra w polu aż 9
zawodników czy wydłużony czas gry.
Mimo tego drużyna walczyła zawsze
dzielnie, ucząc się powoli gry w tym

Młodzik UKS II Dębno

systemie. Cieszy na pewno frekwencja,
która łącznie wynosi ponad 30 osób
(zawodniczek i zawodników) - jest to
na pewno świetny prognostyk dla trenerów, jak i samych zainteresowanych,
aby stale podnosić swoje umiejętności.
Przed ekipą młodzika okres zimowy na
szlifowanie umiejętności i nauka gry
w nowym systemie. Podejście trenujących i trenerów pokazuje jednak, że
wszystko idzie w dobrym kierunku.

GRUPA ORLIK STARSZY
(2008)
GRUPA
ORLIK
STARSZY
w ramach rozgrywek “PIERWSZA
PIŁKA”.Odbyło się 5 turniejów ligowych. W każdym udział wzięły 2 drużyny UKS Dębno - obie bardzo dobrze
się spisały. ZESPOŁY, które wzięły
udział w rundzie jesiennej sezonu
2018/2019 to:
-UKS Dębno I
-UKS Dębno II
-Osadnik Myślibórz
-Football Acadamy Myślibórz
-Czcibor Cedynia
GRUPA ORLIK MŁODSZY
(2009)
Podobna sytuacja w ORLIKU
MŁODSZYM rocznik 2009 w ramach
rozgrywek “PIERWSZA PIŁKA”.
Odbyło się 5 turniejów ligowych.
W każdym udział wzięły 2 drużyny
UKS Dębno - obie bardzo dobrze się
spisały. ZESPOŁY, które wzięły udział
w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019
to:
-UKS Dębno I

-UKS Dębno II
-Osadnik Myślibórz
-Football Acadamy Myślibórz
Obie drużyny rocznika 2009 również wspaniale zaprezentowały się
podczas ligowych zmagań. Widać, że
drużyna cały czas robi postęp i ciężko
pracuje na treningach.
ŻAK (2010-2011)
Nie inaczej było w kat. ŻAK
rocznik 2010 w ramach rozgrywek
“PIERWSZA PIŁKA”.Odbyło się
trzy turnieje ligowe. W każdym udział

wzięły 2 drużyny UKS Dębno, a gdy
frekwencja pozwalała - nawet 3.! wszystkie bardzo dobrze się bawiły.
Było wiele radości ze strzelonych
bramek, zespołowe akcje i najważniejsze - uśmiech na twarzach podczas

wszystkich turniejów. ZESPOŁY, które
wzięły udział w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 to:
-UKS Dębno I
-UKS Dębno II
-Osadnik Myślibórz I
-Osadnik Myślibórz II
-Dobrawa Mieszkowice
-Football Academy Myślibórz
SKRZAT (2012 i młodsi)
Na koniec w naszym podsumowaniu nasze najmłodsze SKRZATY
(rocznik 2012 i młodsi) w ramach rozgrywek “PIERWSZA PIŁKA”. Odbyły
się 4 turnieje ligowe. Frekwencja na zajęciach (ponad 30 dzieci) sprawiła, że

w każdym udział wzięły 3 drużyny UKS
Dębno, a gdy frekwencja pozwalała nawet 4.! - wszystkie bardzo dobrze się

bawiły. Było wiele radości ze strzelonych bramek, dla niektórych pierwsze
turnieje w życiu, a co za tym idzie stres
i podekscytowanie oraz najważniejsze uśmiech nie schodził z twarzy nikomu.
ZESPOŁY, które wzięły udział w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 to:
-UKS Dębno (3-4 drużyny)
-Osadnik Myślibórz
-Dobrawa Mieszkowice
-Football Academy Myślibórz
Wigilia w Smolnicy
Społeczność UKS – u DZIECI
I RODZICE po raz kolejny zaangażowała w się akcję charytatywną.
W imieniu DZIECI z Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy oraz
ZSiP w Smolnicy - bardzo dziękujemy
za pomoc w organizacji wigilii, poprzez oddanie swoich słodyczy, aby
stworzyć innym dzieciom maksymalną
atmosferę nadchodzących świąt, mimo
gorszej sytuacji materialnej.
Jako klub cieszymy się, że mogliśmy pomóc w zbiórce i dziękujemy
całej SPOŁECZNOŚCI UKS DĘBNO
- jak zawsze - pokazaliście, że potrafimy się zjednoczyć i pomóc w okresie
zbliżających się ŚWIĄT.
UKS Dębno

Nowe oblicze parku miejskiego
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Po kilkumiesięcznych pracach zakończyły się dwa pierwsze etapy rewitalizacji parku miejskiego
w Dębnie, który zyskał nowe oblicze. Zagospodarowano także tereny zielone w ciągu promenady
nad rzeką Kosą i nad jeziorem Lipowo. Zadanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego i przy
wsparciu środków unijnych w kwocie około 1,3 mln złotych.
Największy zakres projektu obejmował rewitalizację parku, który kompleksowo odnowiono, a jego wygląd
jest nie do poznania. Przede wszystkim
poprawiono estetykę i funkcjonalności
tego miejsca, zarówno pod względem
infrastruktury, jak i uporządkowania
zieleni. W pierwszym etapie wykonano wycinkę chorych i inwazyjnych
gatunków drzew i krzewów oraz pie-

lęgnację pozostałych. Ponadto wzbogacono teren o ponad 6,5 tysiąca nowych nasadzeń wielogatunkowych
krzewów o różnych formach pokroju.
Wśród nich dostrzec można tawuły,
berberysy, kaliny koralowe, jaśminowce wonne, derenie, róże, bluszcze
i ligustry. Nasadzono blisko 70 drzew

liściastych i iglastych, w tym klony,
lipy drobnolistne, dęby szypułkowe,
brzozy brodawkowate, głogi, sosny,
śliwy wiśniowe, graby i świerki. Całość uzupełnia ponad 500 różnorodnych bylin. Roślinność na klombach, to
tak teraz modne trawy: kostrzewa i rozplenica japońska oraz rozchodnik okazały. Dodatkowo wiosną będzie można
podziwiać rośliny cebulowe, których

posadzono ponad 1000. W parku zakwitną tulipany, krokusy, przebiśniegi
i czosnek olbrzymi.
Wykonano także rekultywację
trawników z zastosowaniem wielogatunkowych mieszanek traw. Oprócz
trawnika rekreacyjnego, powstaną łąki
kwietne, które są tak bardzo potrzebne

w miastach, a już dawno zniknęły
z krajobrazu zieleni. Na drzewach zamontowano 30 sztuk budek lęgowych

dla ptaków, ustawiono 5 sztuk domków
dla owadów oraz powstały miejsca kryjówek jeży i innych gatunków zwierząt.
Park stał się miejscem proekologicznym
i bioróżnorodnym, które stanie się siedliskiem bytowania owadów i małych
dzikich zwierząt.
Prace w parku obejmowały także
roboty związane z poprawą infrastruktury. Wyremontowano część istniejących alei parkowych oraz wykonano
nowe ciągi komunikacyjne. Zniknęła
stara popękana asfaltowa nawierzchnia.
Zastąpiono ją kruszywem mineralnym,
w kolorach szarym, grafitowym i piaskowym. Choć mimo krytyki, że uniemożliwi to poruszanie się wózkami
dziecięcymi i rowerami, już teraz
mieszkańcy ją chwalą, zwłaszcza biegacze. Tego rodzaju nawierzchnia jest
ekologiczna i bezpieczna i występuje
w parkach największych polskich
miast. Wzdłuż ciągów zamontowano
stylowe ławki i kosze na odpady ko-

munalne oraz na psie odchody. Park
miejski oświetla 115 energooszczędnych lamp parkowych.
W parku stworzono nowe miejsca
rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin. Od strony plaży miejskiej powstały zaciszne zaułki, w których będzie można odpocząć. Na górce od
drogi krajowej zamontowano pergole
i altanę ośmioboczną. Miejsce Kamienia Pamięci, poświęcone dawnym
mieszkańcom Neudamm zagospodarowano nową roślinnością i ustawiono
ławki. Wyznaczono teren pod wiaty

i altany, wykonano bezpieczną piaskową nawierzchnię placu zabaw oraz
siłowni zewnętrznej. Nowe elementy
architektury zostaną zamontowane do
końca bieżącego roku, oprócz urządzeń
na siłowni.
Dodatkową atrakcją jest pumptrack,
tor rowerowy o kształcie zamkniętej
pętli z delikatnymi muldami, do jazdy
na rowerze. Nawierzchnia wykonana
jest, podobnie jak alejki z kruszywa
mineralnego. Gotowa jest też górka saneczkowa na zimowe szaleństwa.
Wejścia do parku dostosowano do
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osób niepełnosprawnych wykonując
podjazdy z balustradami.
Dzięki kompleksowej rewitalizacji
parku stworzono przestrzeń służącą aktywnemu wypoczynkowi na świeżym
powietrzu, z którego mogą korzystać
całe rodziny. Teraz od mieszkańców
zależy, jak długo będziemy cieszyć się
jego pięknem. Ta wyczekiwana przez
mieszkańców inwestycja teraz stał się
wizytówką Dębna.
Wydział Planowania i Rozwoju
w Dębnie
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Nowa droga w Oborzanach
Zakończyła się budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany. Inwestycję wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Sanitar
Jan Kordacz z Gorzowa Wlkp. za kwotę 2670000 złotych.

Mieszkańcy Oborzan mogą korzystać z nowej drogi o nawierzchni bitumicznej o długości około 550 m. Na odcinku objętym inwestycją wykonano także sieć kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikiem retencyjnym, osadnikiem i wylotem brzegowym oraz wpustami drogowymi wraz z przykanalikami.
Wydział Planowania i Rozwoju w Dębnie
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Kamień Mały na wystawie
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ZSCKR w Kamieniu Małym uczestnikiem Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w dniach
30.11 - 02.12.2018 r. ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało
Narodową Wystawę Rolniczą, będącą

przeglądem współczesnych osiągnięć,
a także pokazem tradycji i dziedzictwa
polskiej wsi. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Prezydent RP Andrzej
Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
W pawilonach Międzynarodowych
Targów Poznańskich odbywały się
liczne degustacje, pokazy kulinarne,

a także konkursy i zabawy dla dzieci.
Swoje osiągnięcia zaprezentowały koła
gospodyń wiejskich, urzędy marszałkowskie, organizacje branżowe, gospodarstwa agroturystyczne, jednostki podległe MRiRW oraz szkoły rolnicze, które
przygotowały stoiska wystawowe prezentujące ofertę edukacyjną Sieci Szkół
Rolniczych, promujące polską wieś
oraz produkty tradycyjne i regionalne.
Wśród wystawców znalazła się również
nasza szkoła reprezentowana przez dyrektora szkoły Emila Zapiska, Wiolettę
Czerwińską i Martynę Rodziewicz oraz
uczniów - Julię Bogacką, Patrycję Kominek, Przemysława Jastera i Jakuba
Zaprudnika.
Stoisko wystawiennicze przygotowane przez naszą szkołę wzięło udział
w konkursie zorganizowanym przez
MRiRW. Komisja Konkursowa dokonała
oceny stoisk (oryginalność zabudowy
stoiska, elementy narodowe, atrakcyjność oferty edukacyjnej prezentowanej
na stoisku, wykorzystanie tradycji,
kultury, zwyczajów i obrzędów życia

na wsi oraz lokalnych i regionalnych
produktów kulinarnych). Niestety
żadnej nagrody nie otrzymaliśmy,
jednak udało nam się spełnić wszystkie
wymagania konkursowe. Dzięki Kołu
Gospodyń Wiejskich w Kamieniu
Małym zaprezentowaliśmy potrawy
wpisane na Listę produktów tradycyjnych MRiRW (żur z ziołami, kasla),
które bardzo smakowały zwiedzającym
wystawę.
Narodowa
Wystawa
Rolnicza
poświęcona
była
również
pokazaniu
historycznych
i
współczesnych
maszyn
rolniczych,
zaś
miłośnicy
zwierząt mogli zobaczyć zwierzęta
z polskiej hodowli (konie, owce, kozy,
bydło).
Dla nauczycieli i uczniów naszej
szkoły były to bardzo pracowite dni
w trakcie których mogliśmy zaprezentować działania i osiągnięcia Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Kamieniu Małym.
ZSCKR w Kamieniu Małym
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SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 57m2,
ul. Wojska Polskiego. Kostrzyn. tel. 664
941 882

DO WYNAJĘCIA
Wynajmę 2 pokoje, Kostrzyn. tel. 795 508
187

Zatrudnię fryzjerkę Osinów Dolny. Wolne
niedziele plus wolny jeden dzień w
tygodniu. Pełny etat. Praca osiem godzin.
Dobre zarobki. Tel. 515 142 878

Sprzedam mieszkanie własnościowe 2-pokojowe 56 m2 w bloku na ulicy Ogrodowej
w Witnicy. Cena do uzgodnienia. Tel.: 512
031 682

USŁUGI
Czyszczenie
chemiczne
dywanów,
wykładzin,
tapicerki
meblowej
i
samochodowej. Działamy na terenie
Kostrzyna i okolic. Tel. 730262545

Pożyczki
na oświadczenie
do 15 tys. zł
w 30 minut.
tel.: 600 390 579
lub 728 594 250

Sprzedam suknię ślubną z bolerkiem firmy
Duber - roz. 36. tel. 507 091 771
Spacerówkę MUTSY URBAN RIDER - 90
zł. tel. 509 998 889

PRACA
Przyjmę do pracy na budowie w niemczech,
atrakcyjne zarobki. tel. 784 651 630
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