CZYM ŻYJE

ISSN 2084-9737

GMINA OTYŃ
2/2013
1/2014 • EGZEMPLARZ BEZPŁATNY • WWW.OTYN.PL

BOBROWNIKI • CZASŁAW • KONRADOWO • ŁUGI • NIEDORADZ • MODRZYCA • OTYŃ • ZAKĘCIE

Otyński
rynek
zapełnił
się po
brzegi.
Mimo
tego,
temperatura
Jest wyposażony
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Nowe auto już na służbie

Jest taki dzień…
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strażaków, pojazd ma klima- o tym, że problemem jest
2013.
Zespołu Szkół w Otyniu i Zespołu wspólnie działać. Takie wydarzenia doradzu.
Szkół w Niedoradzu. Publiczności przełamują różne bariery i dają
Opr.red.

Jerzy Dembski i Justyna Sawicka od 29 listopada ub.r. są nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Otyń

Zmiany w radzie
Na sesji Rady Gminy 29 listopada ub.r. dołączył W. Januszewicz. Zofia Chrzan
radni wybierali nowych wiceprze- została członkiem Komisji Porządwodniczących. Funkcje te objęli Jerzy ku Publicznego i Handlu. Z kolei po
długich dyskusjach i analizie obowiąDembski i Justyna Sawicka.
Justyna Sawicka jest
radną od czerwca 2012r.
Wówczas pod szyldem
Komitetu Wyborczego
Wyborców„Nasz dom” wygrała wybory uzupełniające do Rady Gminy Otyń
zdobywając 128 głosów.
Reprezentuje okręg Modrzyca. Wiceprzewodnicząca ma dwójkę dzieci,
Maję i Kubę. Jej hobby to
sport.
Natomiast Jerzy Dembski jest radnym od 2010
roku. Do Rady Gminy
startował z Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej w okręgu Konradowo - Zakęcie. – Jako
wiceprzewodniczący chcę
Jako wiceprzewodniczący chce się skupić na tym, się skupić na tym, by rada
by rada jeszcze lepiej pracowała dla dobra gminy jeszcze lepiej pracowała Justyna Sawicka jest radną od czerwca 2012 r.
– mówi Jerzy Dembski.
dla dobra gminy – mówi
J. Dembski. Radny ma trójkę zujących procedur do Komisji Planu,
zastąpił Wiesława Januszewicza. Po dzieci, Martę (świeżo upieczony dok- Budżetu i Finansów dołączyli aż trzej
S. Michalskim stanowisko wiceprze- tor astrofizyki), Dorotę i Marcina. Jego radni: J. Dembski, W. Januszewicz
i Mirosław Skórski.
hobby to muzyka i teatr.
wodniczącego było nieobsadzone.
Opr.red.
Podczas sesji zmienił się również
Z funkcji wiceprzewodniczącej zrezygnowała także Diana Kopaczyńska. skład komisji. Do Komisji Rewizyjnej
Od połowy października ub.r. nowym przewodniczącym jest Sławomir Michalski, który na stanowisku

Nowy Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Michalski został nowym Przewodniczącym Rady
Gminy Otyń. Zastąpił Wiesława
Januszewicza, który zrezygnował
z tej funkcji. W piątek 11 października 2013 r. radni zagłosowali za
powołaniem jego na to stanowisko.
S.Michalski jest radnym od 2010
roku. Ma 38 lat. Piastuje również
funkcję sołtysa wsi Otyń. Na co
dzień prowadzi własną firmę. Ma
żonę Annę i syna Macieja. Mieszka w Otyniu. W wolnych chwilach
uwielbia wędkować.
Opr.red.
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Otyński rynek zapełnił się po brzegi. Mimo tego, że temperatura
była niska, gminna wigilia rozgrzała serca mieszkańców

Jest taki dzień…
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O 2,4 procent wzrosły stawki podatków lokalnych w tym roku. Podczas
sesji 29 listopada ub.r. radni Gminy Otyń przyjęli uchwały w tej sprawie

Nowe stawki podatków
Za 1 m kw. powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych zapłacimy 70
groszy, obiektów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej

jętych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - 4,31 zł.
Zwolnione z podatku od nieruchomości są grunty, budynki, budowle i ich

stępnej na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.otyn.pl.
Stawka opłaty od posiadania psów
wynosi rocznie od jednego psa 17,00 zł,

Radni zmiany w podatkach przyjęli na listopadowej sesji
16,67zł, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu materiałem siewnym - 8,68 zł, budynków związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
4,32 zł, pozostałych budynków lub ich
części w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację
pożytku publicznego 4,42 zł.
Natomiast podatek od 1 m kw. gruntu
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej- 0,80 zł, od 1m kw. powierzchni pozostałych w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 0,24zł.
Za 1 ha powierzchni pod jeziorami, za-

części wykorzystywane na cele związane
z działalnością kulturalną, oświatową,
ochroną przeciwpożarową, pomocą
społeczną, działalnością statutową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Podatek od środków transportowych
w stosunku do ubiegłorocznego poszedł
w górę o 2,4%. Ale i tak to dużo niższa
stawka niż obowiązujące w innych gminach, czy limit ustalony przez ministra
finansów. I tak za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie zapłacimy 530,00 zł, powyżej 5,5 t do 9,0 t
włącznie 694,00 zł, powyżej 9 t i poniżej
12 t 937,00 zł. Stawki dla pozostałych
pojazdów znajdują się w uchwale do-

Mikołajkowego spotkania czar
W sobotę 7 grudnia 2013 r. na otyńskim rynku odbyła się impreza „Spotkanie z Mikołajem”, której organizatorem była Rada Gminy Otyń oraz Rada
Sołecka. Podczas imprezy nie zabrakło
kiermaszu świątecznych kartek i ozdób
choinkowych, a także przejażdżki bryczką. Odbył się również konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową.
- Mam nadzieję, że impreza będzie
kontynuowana w kolejnych latach

– mówi Sławomir Michalski,
Przewodniczący Rady Gminy
i główny organizator imprezy
– Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację.
W szczególności dziękuję nauczycielom oraz firmie „Hliwa
Eugeniusz. Przewozy turystyczne, usługi transportowe”.
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od każdego następnego 8,00 zł. Opłaty
zbierać będą sołtysi do końca marca
każdego roku albo w terminie 14 dni
od nabycia psa.
Od stycznia obowiązują także nowe
stawki opłaty targowej za każdy dzień
handlowania przy sprzedaży z samochodu osobowego i dostawczego do 2,5t
- 22,00 zł, przy sprzedaży z ciągników,
samochodów dostawczych - 48,00 zł, za
plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na
wózkach, samochodach i przyczepach
przy cmentarzach za każdy rozpoczęty
1m kw. – 5,50 zł.
Opr. red.

- To będzie jeden z najtrudniejszych budżetów dla naszej gminy, jednak prognozy pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość
– zapowiedziała Teresa Kaczmarek, Wójt Gminy Otyń. Radni
jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową

Budżet oszczędny, ale z ważnymi
inwestycjami
Podczas sesji 30 grudnia ubiegłego
roku Rada Gminy Otyń jednogłośnie
podjęła uchwałę o przyjęciu budżetu na rok 2014. Uchwalono docho-

przedsięwzięć. - Największa inwestycja to budowa Stacji Uzdatniania
Wody w Otyniu, na którą gmina dostała dofinansowanie z Unii Europej-

ich budowę. Mamy projekty na ul.
Makową, Szkolną i Kowalskiej, jednak czekamy na zakończenie prac
związanych z kanalizacją – wyjaśnia

Planowa na 2014 rok nadwyżka w budżecie ma wynieść
1 331 200 zł i zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.
dy w wysokości 21 337 398zł oraz
wydatki na poziomie 20 040 198 zł.
W tym wydatki na działanie jednostek budżetowych - 11 954 684 zł,

skiej w ramach Programu Obszarów
Wiejskich. Jej koszt to 1,7mln zł.
Złożyliśmy także wniosek na termomodernizację budynku szkoły

T. Kaczmarek. Jednocześnie liczy
na to, że realizację tych inwestycji
uda się uwzględnić już w kolejnym
budżecie.

Rolnictwo i łowiectwo
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Transport i łączność
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Gospodarka mieszkaniowa

12%

Administracja publiczna
1%

19%

1%
1%
1%

Inne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie

0,5%

Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna

48%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

wydatki na wynagrodzenia - 8 353
453 zł, dotacje na zadania bieżące
1 306 191 zł oraz 209 029 zł przeznaczone na obsługę długu. Planowa
na 2014 rok nadwyżka w budżecie
ma wynieść 1 331 200 zł i zostanie
ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.
Plany inwestycyjne na ten rok
ograniczają się do paru dużych

za 1,8 mln zł. Mimo dofinansowania,
konieczny jest wkład własny. To duże
obciążenia gminy, stąd ograniczenie
innych wydatków. To będzie trudny
rok – wyjaśnia T.Kaczmarek. Ponadto
w 2014 r. planowana jest termomodernizacja Gminnego Centrum
Kultury w Otyniu.
- W budżecie są pieniądze na bieżące utrzymanie dróg, ale nie na
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W tym roku kwota środków dla
wszystkich sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 153 986zł.
Z czego najwięcej, bo po 26 184,
otrzymają Otyń, Niedoradz i Modrzyca, Bobrowniki do wydania mają
24 115 zł, Zakęcie - 14 872 zł, Ługi
- 14 087, Konradowo - 13 196 zł,
a Czasław 9 164 zł.
Opr.red.

Trwa budowa stacji uzdatniania wody w Otyniu

Roboty poSUWają się do przodu
Prac wykonuje firma Rosmosis
Wa w r z y n i a k . K o n t r a k t o p i e w a
na kwotę 1 mln 779 tys. złotych.
Do grudnia wykonano blisko połowę

przewidzianych robót. Zamontowano m.in. zbiorniki retencyjne.
Inwestycja jest częścią operacji
„Przebudowa ujęcia wody wraz ze

Niedawno zamontowano niebieskie zbiorniki retencyjne

stacją uzdatniania wody w Otyniu”,
która otrzymała wsparcie z unijnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
działania Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”. Dofinansowanie z UE wyniesie 75%
kosztów netto.
Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy
Otyń poprzez rozwój infrastruktury
technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę. Prace mają zakończyć
się w czwartym kwartale 2014 r.
Zadaniem nowego obiektu będzie uzdatnianie wody dostarczanej
systemem wodociągów. Obecnie
pracująca stacja w Niedoradzu
nie jest w stanie zapewnić systematycznego dostarczania wody,
szczególnie w okresie letnim, kiedy
mieszkańcy zużywają jej więcej niż
zwykle.
Budowa SUW ma zakończyć się
drugiej połowie tego roku.
Rafał Stasiński
W piątek 10 stycznia grupa
uczniów z otyńskiej szkoły wzięła udział w projekcie zorganizowanym przez
Uniwersytet Zielonogórski
pt. „Noc Biologów”

Uczniowie
na uniwersytecie
Podopieczni Barbary Mowczan uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych, wykładach i pokazach, które
przygotowali pracownicy Uniwersytetu.
Można było zbadać wydolność swojego
organizmu, dowiedzieć się, jakie bakterie są złe a jakie dobre, dlaczego rośliny
płaczą, czy jak wygląda ich życie płciowe.
Noc Biologów to ogólnopolska akcja,
która ma promować przedmioty biologiczne wśród najmłodszych, pokazać,
że nauka nie musi być nudna. Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli
we wszystkich zajęciach, robili notatki,
udzielali wywiadów. Mamy nadzieję,
że ta inicjatywa będzie kontynuowana
w przyszłości z równie dużym zaangażowaniem naszej młodzieży.
www.zsotyn.pl
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Jest szansa na dofinansowanie termomodernizacji Zespołu
Szkół w Otyniu

Czekamy na decyzję
Gmina przed dwoma
laty złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji Zespołu Szkół
w Otyniu. - W ubiegłym
roku konkurs został rozstrzygnięty. Nasz projekt
znalazł się na 19 miejscu
spełniając wszystkie wymagania. Niestety wskutek

tu ekologicznego, cz yli
np. zmniejszenia utraty
energii cieplnej, zmniejszenia emisji szkodliwych
substancji do atmosfery.
W przypadku naszej inwestycji ciężko było osiągnąć
wysokie wskaźniki, ponieważ w 2005 roku wymieniliśmy wszystkie okna oraz
zmieniliśmy źródło ciepła.
Gdybyśmy tego nie zrobili,
wniosek znalazłby się
na jednym z pierwszych
miejsc – dodaje T. Kaczmarek
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej
budynku Zespołu Szkół
w Otyniu poprzez obniżenie strat energii cieplnej
o 48.63% i zastosowanie
odnawialnych źródeł energii.
W budynku planowana jest wymiana starych
okien korytarzowych o powierzchni 92,4 m kw., drzwi
wejściowych. Przewiduje
się także ocieplenie stropodachów oraz ścian zewnętrznych styropianem
grubości 12 cm. Łącza po-

poprzetargowych z projektów. Wiemy, że już są wolne
środki. Na razie z niecierpliwością czekamy na decyzję Zarządu Województwa
Lubuskiego – mówi Teresa Kaczmarek, Wójt Gminy
Otyń – Nie ukrywam, ż e
dofinansowanie z LRPO
to jedyna szansa na rea-

Termomodernizacja szkoły przyniosłaby 164 tys. złotych oszczędności.

wyczerpania środków nie
otrzymał d o f i n a n s o w a nia. Jest jednak szansa
na wsparcie termomo dernizacji z oszczędności

lizację tej inwestycji. Samodzielnie nie będziemy
w stanie jej udźwignąć.
- Jednym z kryteriów konkursu było wykazanie efek-

wierzchnia modernizowanych ścian to 2647,9 m kw.
Sama termomodernizacja ma przynieść szkole
ogromne oszczędności. Według sporządzonego
audytu energetycznego
w wyniku termomodernizacji oszczędzimy aż 164,6
tys. złotych rocznie – t ł u m a c z y T. K a c z m a r e k .
To nie wszystkie pozytywne skutki inwestycji. Dzięki
ociepleniu obiektu ulegnie
redukcji emisja zanieczyszczeń przedostających się
do powietrza takich jak
dwutlenek i tlenek węgla,
azotu, dwutlenek siarki.
Inwestycja będzie miała
także poz yt y wny wpły w
na środowisko, m.in. przez
zastosowanie odnawialnych
źródeł energii promowanych
przez Komisję Europejską.
Na dachu szkoły zostanie
zamontowanych 15 kolektorów słonecznych. Będą one
wspomagać system ogrzewania ciepłej wody.
Według założeń inwestycja warta jest 1 mln 975
tys. zł. Dofinansowanie z UE
może wynieść 1,6 mln zł.
Rafał Stasiński

Otyńscy kombatanci obchodzili dwudziestolecie działalności

Rocznica zasłużonych
W sobotę 30 sierpnia
ub.r. w sali obrad otyńskiego ratusza spotkali się
kombatanci oraz ich podopieczni. Podsumowano
ostatni okres działalności.
- Pomimo zaawansowanego wieku nasi członkowie
angażują się w organizację
uroczystości rocznicowych,
są inicjatorami działań upamiętniających ważne wydarzenia. To z naszej inicjatywy 14 września 2002 roku
w Otyniu przy ul. Żeromskiego odsłonięto pomnik
kombatanta – mówił Henryk
Karliński, Prezes Koła Gminnego Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację.
- Słyszymy jak dobrze są
traktowani kombatanci

w Wielkiej Br ytanii, cz y
Stanach Zjednoczonych.

za przejazd publiczną komunikacją z 50% do 37%,

W Polsce natomiast ograniczono ulgi kombatantom

zmniejszono ulgi na abonament radiowo-telewizyjny
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– zauważył Henryk Karliński,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych
W trakcie zebrania wybrano nowy zarząd w składzie: Marian Kowalczyk,
Kazimierz Kur, Leon Szablowski. W skład Komisji
Rewizyjnej weszli Czesław
Frankowski, Bronisława Ignasiak i Aniela Malinowska.
W zebraniu wzięli udział
także Teresa Kaczmarek,
Wójt Gminy Otyń, Wiesław
Januszewicz oraz Halina
Malczewska, Sekretarz Gminy, którzy na ręce prezesa
złożyli kwiaty oraz gratulacje.
Rafał Stasiński

W Bobrownikach, Otyniu, Ługach i Niedoradzu zamontowano nowe syreny.
Dzięki nim będzie można skutecznie ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniami

Syreny będą mówić
Stare syreny nadawały sygnał
często niezrozumiały dla wielu
mieszkańców. Właściwie mało
kto odróżniał sygnał ciągły od
modulowanego. Teraz ma to się
zmienić. Na budynku ratusza zamontowano nowoczesny system
ostrzegania. - W każdym momencie przez syrenę będę mógł nadać
komunikat słowny, który będzie
słyszalny w promieniu minimum
600 metrów – mówi Bogusław

Janiszewski, Inspektor ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych
w Urzędzie Gminy Otyń.
Syreny zamontowano także
w Niedoradzu (na budynku sali
wiejskiej), w Ługach oraz w Bobrownikach. Cały system służy
do wspomagania zarządzania
kryzysowego w gminie.
B. Janiszewski z centrali może
sterować wszystkimi syrenami
na terenie gminy Otyń. Tak-

Bogusław Janiszewski z Urzędu Gminy Otyń prezentuje syrenę. Za chwilę zostanie
zamontowana na budynku ratusza.

że sztab kryzysowy z powiatu
może nadawać różne komunikaty
ostrzegawcze.
Projekt, w ramach którego
został zakupiony nowy system,
realizowany był w formie partnerstwa. Jego liderem był powiat
nowosolski, partnerami były pozostałe gminy z ternu naszego
powiatu. W ramach inwestycji zamontowano 50 syren we wszystkich gminach powiatu.
Wa r t o ś ć c a ł e j i n w e s t y c j i
to kwota blisko 600 tys. zł, prawie pół miliona złotych wyniosło
dofinansowanie pozyskane
ze środków unijnych. Montażem
systemu zajęło się konsorcjum
firm: „PLATAN” Sp. z o.o. z Sopotu
oraz Przedsiębiorstwo Usługowe
JAREXS Sp. z o.o. z Legnicy.
Projekt „Zakup nowoczesnego
radiowego systemu ostrzegania
ludności zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowosolskiego”
był współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Opr.red.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki
publicznej
ku wielorodzinnego w Otyniu. W trakcie zbiórki
publicznej zebrano: 1) środki pieniężne z puszek:
430,00 zł, 2) środki pieniężne z wpłat na konto:
1063,00 zł. Koszt przeprowadzenia zbiórki: 14,00zł
(opłata za konto). Łączny przychód za zbiórki
publicznej w kwocie 1479,00 zł. przekazano
6 rodzinom na remont budynku mieszkalnego.
Opr.red.

Ochotnicza Straż Pożarna w Otyniu (ul. Kościuszki 25, 67 – 106 Otyń) prowadziła na terenie
Gminy Otyń okresie od dnia 01 lutego 2013
r. do dnia 31 października 2013 r. zbiórkę publiczną na podstawie Decyzji nr 02/2013 Wójta
Gminy Otyń z dnia 01.02.2013 r. (RA.5311.2.2013)
z przeznaczeniem zebranych środków pieniężnych
na pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru budyn-
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Pięćdziesięciu mieszkańców Gminy Otyń otrzyma bezpłatnie komputery
wraz z dostępem do Internetu. Oprócz tego nowy sprzęt pojawi się także
w szkole i ośrodku kultury. Całość zakupów pokryje Unia Europejska

Komputery pod strzechy
„Nie bój się myszy – informatyzacja mieszkańców
Gminy Otyń”. To pełna nazwa projektu, na którego
realizację, otyński ratusz
otrzyma 583 720 złotych
dofinansowania z Unii
Europejskiej, a dokładnie
z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. – Nasz wniosek został
oceniony najwyżej w województ wie lubusk im.
Znalazł się na 21 miejscu
w kraju. To sukces, bo o dofinansowanie ubiegało się
aż 618 chętnych – mówi
Teresa Kaczmarek, Wójt
Gminy Otyń.
Jakie działania przewiduje projekt? Pięćdziesięciu mieszkańców z Gminy
Otyń otrzyma w bezpłatne
użytkowanie 50 komputerów wraz dostępem
do Internetu oraz drukarką. Całość zakupu pokryją
unijne fundusze. Ponadto
mieszkańcy wezmą udział
w szkoleniu z zakresu obsługi komputera. To nie
wszystko. 13 komputerów
trafi do szkoły i 10 do ośrodka kultury w Otyniu. Tam
zostaną zorganizowane
centra, z któr ych będą
mogli korzystać wszyscy
mieszkańcy.
Kto może dostać darmowy sprzęt? – O tym
zadecyduje komisja składająca się z przedstawicieli szkół, ośrodka pomocy
społecznej i ratusza. W ten
sposób chcemy przydzielić
komputery osobom, które
go w rzeczywistości potrzebują i chcą r o z w i j a ć
swoje umiejętności,
czy kwalifikacje. Grupa
odbiorców projektu jest
bardzo szeroka. Przede
wszystkim chodzi o mieszk ańców pozbawionych
z różnych powodów dostępu do komputera i Internetu – tłumaczy T.Kaczmarek.

S p r zę t b ę d ą m o g ł y
dostać gospodarstwa
domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych,
dzieci i młodzież ucząca się
z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej uprawniającej
do uzyskania stypendiów
socjalnych, osoby z grupy
50+, których przeciętny
miesięczny dochód jest
mniejszy niż 799,18 zł,
dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi
wynikami w nauce, z rodzin, w których przeciętny
miesięczny dochód opodatkowany jest mniejszy
niż 1226,95 zł. Uczestnicy
muszą być zameldowani
na pobyt stały na terenie
gminy.

Jest jeszcze jeden warunek otrzymania komputerów. W gospodarstwie,
które bierze udział w projekcie musi istnieć techniczna możliwość podłączenia do Internetu, czy
to za pomocą światłowodu, czy np. drogą radiową.
Niedługo zostanie ogłoszona rekrutacja do projektu. Informacje będzie
można znaleźć na tablicach ogłoszeń, słupach,
na tablicach informacyjnych w Gminnym Ośrodku
Kultury, Ośrodku Pomocy
Społecznej, bibliotekach
oraz na stronie internetowej urzędu (www.otyn.pl).
Ponadto każdy z uczestników będzie musiał wypełnić poprawnie f o r m u l a r ze re k r u t a c y j n e.
S p r z ę t do mieszkańców
powinien trafić w połowie
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2014 roku po rozstrzygnięciu przetargów.
Skąd pomysł na projekt? - Mimo, że coraz więcej mieszkańców posiada
stały dostęp do komputera i Internetu wciąż część
z nich jest takiej możliwości pozbawiona. A dziś
bez Internetu ani rusz.
To dzięki sieci możemy
utrzymywać kontakty, rozmawiać z kimś zza oceanu,
poszukiwać pracy, zdobywać nową wiedzę, uczyć
się, a nawet studiować
poprzez tzw. e-learning.
Wkrótce dzięki cyfryzacji
administracji publicznej
poprzez Internet będziemy mogli załatwić wiele
spraw urzędowych. Bez
sieci zamyk amy sobie
okno na świat – dodaje
T.Kaczmarek.
Rafał Stasiński

Wójt Teresa Kaczmarek 5 listopada ub.r. podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubuskiego na termomodernizacją Gminnego Ośrodka Kultury

Umowa na termomodernizację podpisana
Projekt „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu” został
dofinansowany ze środków unijnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach
Osi IV Leader wdrażanej przez Lokalną
Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”
w Siedlisku. Wartość przedsięwzięcia
to 498 tys. złotych. 226 tys. zł zostanie
zrefundowane z Unii Europejskiej.
Ostateczny koszt będzie znany po

rozstrzygnięciu przetargu na roboty
budowlane.
Co przewiduje projekt? W budynku
zostaną ocieplone dwunastocentymetrowym styropianem wszystkie
ściany oraz strop pod nieogrzewanym
poddaszem. Drzwi zewnętrzne będą
wyremontowane. W ramach projektu
przewiduje się także uporządkowanie
terenu przy Gminny Ośrodku Kultury.
Istniejące budynki gospodarcze, które

znajdują się w złym stanie technicznym, zostaną rozebrane. W ich miejscu będzie wybudowany budynek
gospodarczo-garażowy oraz boks
na pojemniki na odpady.
Ponadto będzie wykonany plac
oraz chodniki z sześcioma miejscami
postojowymi dla samochodów osobowych. Roboty budowlane mają ruszyć
i zakończyć się jeszcze w 2014 roku.
Rafał Stasiński

Po termomodernizacji obiekt będzie pomalowany.

Tak budynek Gminnego Ośrodka Kultury wygląda dziś.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dwie ofiary śmiertelne tragicznego pożaru przy Jodłowa i Kalinowa
ul. Chrobrego w Otyniu

W Modrzycy przyjęto nowe
nazwy ulic. Droga łącząca ul. Konopnickiej z Bukową będzie nosić
pożarna pomogła wydostać się nazwę Jodłowa, natomiast jedna
z płonącego domu za pomocą z dróg osiedlowych krzyżująca się
Bukową otrzyma nazwę „Kalinopodnośnika.
Z zaczadzonego mieszkania wa”. Uchwałę w tej sprawie przyjęli
strażacy wynieśli 26-latka i jego radni podczas sesji 29 listopada
39-letnią partnerkę. Obojga, ub.r. Pozytywną opinię o nowych
mimo długiej walki lekarzy, nie nazwach wydała także Rada Sołeudało się uratować.
cka wsi Modrzyca.
Opr.red.
Opr.red.

Tragedia w kamienicy
Pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek 6 stycznia
br. ok godz. 2.30 w kamienicy przy
ul. Chrobrego w Otyniu w mieszkaniu nad budynkiem Poczty Polskiej. Kamienicę zamieszkiwały
cztery rodziny, łącznie 12 osób.
Część mieszkańców ewakuowała się sama. Jednej osobie straż
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Modrzyca
Czas powstania wsi nie jest znany,
badacze utożsamiają miejscowość ze
wzmiankową w 1295 r. osadą Modricza.
Nie zachowały się informacje o średniowiecznych właścicielach wsi. Na podstawie źródeł należy przypuszczać, że
miejscowość była podzielna między
kilku właścicieli. W 1421 r. mieszkańcy
(Modericz) płacili czynsz na rzecz kolegiaty w Głogowie. W 1516 roku czwarta
część wsi znalazła się się w składzie
dóbr ziemskich rodziny Rechenbergów, którzy zakupili majątek otyński.
W połowie XVI stulecia Rechenbergowie
dzierżawili także pozostałe części wsi.
Kiedy w 1563 r. na gruntach królewskich
utworzono warzelnię soli Modrzyca znalazła się w składzie jej dóbr ziemskich.
Rechenbergowie toczyli bez sukcesów
długoletni spór o wieś ze starostami
solnymi. Warzelnię soli utworzono
w znacznej odległości od wsi, jednak
przez pierwsze lata funkcjonowania

darstwo chłopskie, 15 gospodarstw
kmiecych, 29 komorników, wiatrak
i 4 inne zabudowania. W połowie XIX
w. (1845 r.) wieś była nadal własnością
domeny królewskiej miasta Nowej Soli.
W 60 gospodarstwach zamieszkiwało
423 osoby, w tym 92 katolików. Wieś
posiadała własną szkołę ewangelicką,
funkcjonowała tu olejarnia, 2 wiatraki,
2 cegielnie, 2 gospody, 2 warsztaty rzemieślnicze, stolarnia.
Jeden z mieszkańców trudnił się
przewoźnictwem odrzańskim i posiadał
własną łódź. W 2 połowie XIX w. mieszkańcy wsi znaleźli zatrudnienie w zakładach przemysłowych Nowej Soli, część
trudniła się rolnictwem. Na przełomie
XIX w i XX w. we wsi wzniesiono szereg nowych zabudowań mieszkalnych
i gospodarczych, oddano do użytku
salę wiejską i nowy budynek szkolny.
W 1933 r. Modrzycę zamieszkiwało
497 osób, w 1939 r. – 515.

kład konfekcyjny, wytwórnia opakowań
z tworzyw sztucznych i folii, warsztaty
i komisy samochodowe. Wieś otrzymała nową infrastrukturę wodociągową. W 2000 r. Modrzycę zamieszkiwało
1360 osób, funkcjonowało 15 zakładów
usługowo-produkcyjnych, 5 punktów
handlowych, ponadto znajdował się
tu 55 gospodarstw rolnych. 2w 2009
r. wzniesiono pensjonat Korona z obszerną salą taneczną. Na początku XXI
stulecie na obrzeżach rozwinęło się
budownictwo domów jednorodzinnych,
których mieszkańcy przyczynili się do
wzrostu zaludnienia wsi, którą w końcu
2009 r. zamieszkiwało już 1720 osób.
W 2011 roku we wsi w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik
2012” powstał nowoczesny kompleks
sportowy o nawierzchni z trawy syntetycznej z szatniami i toaletami. Łączna
wartość inwestycji to 1 mln 322 tys. złotych. Dofinansowanie wyniosło łącznie

nosiła nazwę Zum Neuen Saltze bei
Moderitz, później przyjęła się skrócona
nazwa Neusalz – Nowa Sól. Po włączeniu
wsi w skład królewskiego urzędu solnego jej mieszkańcy znaleźli zatrudnienie
przy produkcji soli, wyrębie drewna
opałowego i pracach przewozowych
przez Odrę. Jako własność kamery solnej
pozostawała wieś od początków XVIII w.
później była własnością domeny królewskiej w Nowej Soli. W 1791 r. w Modrzycy
(Modritz) wzmiankowano wolne gospo-

Po wysiedleniu ludności niemieckiej
w latach 1945-1947 wieś zasiedlili Polacy, którzy początkowo nazwali wieś
Modrzyce. W połowie lat 80. XX nastąpił rozwój miejscowości, rozpoczęto
budowę nowych osiedli domków jednorodzinnych (3 osiedla), przez co wieś
zbliżyła się do granic administracyjnych
Nowej Soli i Otynia. U schyłku XX stulecie rozpoczęły działalność prywatne
firmy i przedsiębiorstwa, m.in. zakład
usług wodociągowych i drogowych, za-

800.000 zł, z czego 300.000 zł to dotacja
z Budżetu Województwa Lubuskiego,
a 500.000 to wsparcie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Ponadto w 2013 roku
na terenie wsi zakończono budowę
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu współfinansowanego z unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
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Na podstawie książki „Otyń. Zarys dziejów”
pod redakcją dr Tomasza Andrzejewskiego

Mata Dembska mieszkanka naszej gminy we wrześniu obroniła doktorat
z astrofizyki. To sukces tym większy, że w Polsce mało, kto zajmuje się
16 CZYM
ŻYJE GMINA OTYŃ • 2/2013
tak
skomplikowaną
dziedziną nauki

Astrofizyk z naszej gminy
Dyżur Przewodniczącego
Rady Gminy Otyń
Wiesława Januszewicza

Swoją karierę naukową Marta De- micznej. Natomiast pulsary radiowe chać za granicę. Na wyjazdy studyjne
mbska rozpoczęła od studiów z fizyki to rodzaj gwiazd neutronowych wy- otrzymała unijne stypendium dla
na Uniwersytecie Zielonogórskim. syłających w regularnych odstępach najlepszych doktorantów od Wojeimpulsy
promieniowania ra- wództwa Lubuskiego. W ramach styJej Wosiągnięcia
każdy poniedziałeknaukowe
od godz. 7.00 zauważył
do godz. 10.00 orazczasu
w pozostałe
dni robocze
diowego,
które
wówczas
profesor
Mirosław
Dudek.
od godz. 7.00 o godz. 8.00 dyżur pełni Przewodniczący Rady Gminy Otyńmoże zarejestrować pendium była m.in. w Instytucie Max
obserwator
To takie stacje Plancka w Bonn, na Uniwersytecie
Pierwszy
efekt tej
współpracy,
ar- w Biurze
Wiesław Januszewicz.
Mieszkańcy
są przyjmowani
Rady w pok.nanrZiemi.
8
nadawcze,
kosmiczne
latarnie mor- Cornella w Stanach Zjednoczonych
tykuł
w
czasopiśmie
naukowym,
(parter, Urząd Gminy Otyń, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń).
pojawił się w 2006 roku. Cztery lata skie – opowiada M. Dembska - Efekty i w obserwatorium w Indiach. Brała
później Pani Marta, świeżo upieczona naszej pracy mogą być wykorzysta- także udział w konferencji astronomagister fizyki, rozpoczęła studia ne praktycznie w przyszłości przez micznej w Chinach.
Doktor zapewnia, że nie osiądzie
doktoranckie. Z prof. Jarosławem innych naukowców zajmujących się
Kijakiem i dr Wojciechem Lewandow- mechanizmem emisji radiowej tych na laurach. Chce kontynuować swoją
karierę naukową. - Jestem z dumny
skim zajmowała się dość skompliko- obiektów.
Na świecie znajduje się kilka ta- z córki. Rzadko się zdarza, że mieszwaną tematyką: „Wpływ własności
fizycznych ośrodka międzygwiazdo- kich miejsc, w których są teleskopy kanka naszej gminy osiąga taki sukces
wego na promieniowanie radiowe umożliwiające odbiór fal, nad który- naukowy – mówi Jerzy Dembski, radny
mi pracowała pani doktor. Obecnie i ojciec Marty - Jako rodzic czekam,
pulsarów”.
- Zajmuję się astrofizyką, czyli pro- w Polsce nie mamy takiego sprzętu. aż kiedyś zostanie profesorem.
Wśród uczniów klas szkoły podstawowej zwyciężyła klasa
Jak co roku w naszej szkole realizowany jest projekt „TrzyOpr.red.
cesami fizycznymi w przestrzeni kos- Dlatego M. Dembska musiała wyje-

Mamo, tato

– trzymam formę! Co Ty na to?
maj Formę”, który ma na celu propagowanie zdrowego stylu
życia. W ramach tych działań 29 maja 2013r. odbył się festyn
rodzinny pn. „Mamo, tato – trzymam formę! Co Ty na to?”,
podczas którego uczniowie rywalizowali o to, która z klas wypromuje zdrowy tryb życia najciekawiej. Uczniowie przygotowali prozdrowotny program artystyczny, plakat pt. „Talerz
zdrowia”, oraz smaczną, zdrową potrawę.
Za każdą formę uczniom przyznawano punkty, które w połączeniu z punktami za udział w konkurencjach sportowych
umożliwiły wyłonienie najlepszych. Uczniom pomagali rodzice, którzy wykazali się w tym roku dużym zaangażowaniem.

VI, a wśród gimnazjalistów klasa II. W nagrodę klasy te pojechały na wycieczki rowerowe.
Podczas festynu atrakcji było więcej: żywa lekcja historii
dla uczniów, spotkanie z gwiazdami sportu (Andrzej Huszcza – trener i żużlowiec drużyny Falubazu, Kamil Chanas
– koszykarz zielonogórskiego Stelmetu z żoną Magdaleną
Chanas – trenerką cheerlederek oraz masażysta koszykarzy).
Odbył się również mecz piłki nożnej rodziców z uczniami
oraz lekcja tańca.

Marta Dembska zapowiada, że nie osiądzie na laurach. Kolejnym celem w jej karierze naukowej jest tytuł profesora.
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