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Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz radości.
Życzymy pysznej strawy, a szczególnie smacznego
jajka. Oczywiście dla wszystkich mokrego dyngusa
oraz mnóstwo wiosennego słońca. Świątecznie
i szczerze życzymy Państwu samych sukcesów.
Niech ten świąteczny czas spędzą państwo
w rodzinnej atmosferze spokoju i radości.
Niech przy stołach panuje serdeczność i radość.
Niech spokój świąt Wielkiej Nocy stanie się
czasem odpoczynku od trudów codzienności,
a będzie wytchnieniem od pracy.
Niech świąteczny okres przyniesie zapomnienie
kłopotów nam wszystkim.
Życzą Państwu
Barbara Wróblewska
Wójt Gminy Otyń
		

Aneta Smolicz
Przewodnicząca
Rady Gminy Otyń

GMINA

Pierwszy raz w gminie powstaną
trzy nowe drogi
Wójt Gminy Otyń Barbara Wróblewska podpisała umowę z Katarzyną Osos, Wojewodą Lubuskim
na dofinansowanie budowy dróg w Modrzycy. Inwestycja pochłonie 2,5 mln zł. - To dla nas bardzo
ważna inwestycja. Po raz pierwszy korzystamy z dofinansowania z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Po raz pierwszy od wielu lat na terenie gminy powstaną trzy nowe
drogi – podkreśla Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń.
Umowa o dofinansowanie drogowych
inwestycji została podpisana 2 marca
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
w Gorzowie Wielkopolskim. Przypomnijmy, inwestycja obejmuje budowę
ulic Makowej, Kowalskiej i Szkolnej w
Modrzycy. Na każdej położona zostanie
nawierzchnia z kostki betonowej oraz
zamontowane nowe oświetlenie. Woda z
jezdni będzie odprowadzana za pomocą
kanalizacji deszczowej. Ponadto na ul.
Makowej powstanie ścieżka rowerowa,
chodniki oraz szykany spowalniające
ruch.

Wartość drogowych inwestycji to blisko
2,5 miliona złotych

Szacunkowa wartość inwestycji to około
2,5 mln złotych, z czego połowę sfinansuje
budżet państwa. Przetarg na budowę urząd
ogłosi w kwietniu. Inwestycja zakończy
się najpóźniej w grudniu tego roku.
- Jestem przekonana, że to dopiero początek inwestycji drogowych. Już zleciliśmy opracowanie projektu przebudowy
dróg przebiegających przez Otyń. Chodzi m.in. o ulice Chrobrego i Kościuszki.
Chcemy ubiegać się o dofinansowanie ze
„schetynówki” jeszcze w tym roku – zapowiada B. Wróblewska.

Rafał Stasiński
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Rusza pierwszy bank i bankomat
w gminie
To bardzo dobra wiadomość
dla mieszkańców gminy. W
budynku otyńskiego ratusza powstanie filia banku i bankomat.
To nie do pomyślenia, żeby do tej pory
na terenie gminy Otyń nie było siedziby
ani jednego banku. Nie było tam również
bankomatu. Mieszkańcy chcąc skorzystać z usług bankowych musieli dojeżdżać do Nowej Soli. Teraz to się zmieni.
W budynku Urzędu Gminy w Otyniu
przy ul. Rynek 1 powstanie filia Banku
Spółdzielczego. Mieszkańcy przy okazji

Ryszard Żok z Banku Spółdzielczego
podpisuje umowę

wizyty w ratuszu będą mogli uiścić opłaty i podatki, a także zapłacić za prąd czy
gaz. Ponadto na ścianie ratusza będzie
zamontowany bankomat. Pierwszy raz
w Otyniu.
- Wszystkie opłaty związane z gminą
będą robione bez prowizji, a inne opłaty mają mieć bardzo niską i atrakcyjną
prowizję - zapowiada Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń. - Utworzenie filii
banku to kolejny etap wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców - dodaje B. Wróblewska.
Opr. red.

URZĄD GMINY

Ratusz jest już
przyjazny mieszkańcom
Urząd ma być otwarty i przyjazny dla
mieszkańców. I tak już jest. Na parterze
otyńskiego magistratu powstało biuro
obsługi interesanta
- To miejsce, w którym każdy mieszkaniec dostanie wszystkie niezbędne druki,
otrzyma porady jak je wypełnić, czy też
zasięgnie informacji, w którym pokoju

może załatwić interesującą go sprawę.
Dla Kowalskiego urząd i jego struktura
to labirynt, dlatego Biuro obsługi klienta
ma to zmienić - mówi Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń. Zmiany mają
poprawić dostęp do urzędu szczególnie
osobom starszym i niepełnosprawnym.
Opr. red.

Klientów urzędu obsługuje Anna Grabara-Grzegóżko

URZĄD GMINY

Poniedziałek „dniem klienta”
Przypominamy mieszkańcom gminy o nowych godzinach pracy naszego magistratu.
Od stycznia obowiązują nowe godziny
otwarcia Urzędu Gminy Otyń. W poniedziałek klienci są obsługiwani od godz.
7.00 do 16.00. Natomiast od wtorku do
czwartku od godz. 7.00 do 15.00. W pią-

tek urząd będzie czynny od godz. 7.00
do 14.00.
- Wielu mieszkańców narzekało, że w
godzinach pracy ratusza nie ma czasu na
załatwienie swoich spraw urzędowych.

Dlatego zdecydowaliśmy się na wydłużenie godzin pracy w poniedziałek.
Będzie to tzw. dzień klienta – tłumaczy
zmiany Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń.
Opr. red.
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Powstanie marina przy cyplu
w Bobrownikach
Już wkrótce ruszy budowa
przystani rzecznej w okolicach
Bobrownik. To część unijnego
projektu „Lubuskie Aktywne
i Turystyczne”. Gmina do inwestycji wartej 3,3 mln zł dokłada
zaledwie jeden procent wartości.
Przystań powstanie przy cyplu koło
przepompowni, nieopodal rezerwatu „Bukowa Góra”. To atrakcyjny teren starego
zakola Odry. W ramach projektu zostanie
zamontowany m.in. pływający pomost,
trap, pale cumownicze, odboje i sprzęt ratunkowy. Przy nowej przystani będą mogły cumować żaglówki, łodzie i także statki pasażerskie „Laguna” oraz „Zefir”.
Budowa przystani to część projektu
„Lubuskie Aktywne i Turystyczne”. Inwestycja jest współfinansowana z kasy
Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.
Oprócz Bobrownik, podobne inwestycje będą zrealizowane w Siedlisku, Starej
Wsi (Gmina Nowa Sól), Krępie (Zielona
Góra), Pomorsku (Gmina Sulechów),
Nietkowie (Gmina Czerwieńsk), miejscowości Gostchorze (Gmina Krosno
Odrzańskie), Uradzie (Gmina Cybinka),
Górzycy i Kostrzyniu nad Odrą.

W tym miejscu powstanie pierwsza w naszej gminie przystań.

Do przystani będą zawijać m.in. statki
Laguna i Zefir.
- Projekt budowy przystani to część
działań mających na celu ożywienie turystyczne Odry. Dzięki temu mieszkań-

cy, a także turyści będą mogli zacumować swoje łodzie w okolicach rezerwatu
„Bukowa Góra”, jednego z najpiękniejszych zakątków naszej gminy. Najważniejsze jest to, że nasz wkład do całego
przedsięwzięcia wyniesie zaledwie 1
procent – mówi Barbara Wróblewska,
Wójt Gminy Otyń.
Ruszyły już procedury przetargowe
związane z inwestycją. Najkorzystniejsza
oferta na budowę 10 przystani opiewa na
kwotę 3,3 mln złotych. Dofinansowanie z
UE wyniesie aż 99%.

Opr. red.

Bezpłatne porady
dla mieszkańców gminy
Od stycznia br. mieszkańcy
korzystają z bezpłatnych porad
prawnych. Zapraszamy do
urzędu gminy.
Nie wiesz jak napisać pozew do sądu,
stworzyć testament, jak dochodzić swoich praw czy może masz problem ze
zwrotem towaru? Nie zastanawiaj się.
Mieszkańcy gminy Otyń od początku
roku mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Porady są udzielane w
otyńskim ratuszu przy ul. Rynek 1. Porad udziela radca prawny Natasza Sienkiewicz-Zarówna w każdy poniedziałek
od godz. 15.00 do 16.00.

– W Polsce funkcjonuje kilka tysięcy ustaw. Prawo jest niekiedy zawiłe
i trudne do zrozumienia. Dlatego dla
wielu osób załatwienie spraw urzędowych, czy sądowych to duże wyzwanie. Postanowiliśmy pomóc mieszkańcom naszej gminy, stąd uruchomienie
bezpłatnych porad prawnych – mówi
Barbara Wróblewska, Wójt Gminy
Otyń – Wiem, że porady prawne są potrzebne, bo w dniach takich dyżurów są
kolejki pod biurami doradztwa prawnego i obywatelskiego, które działają
w większych miastach – dodaje wójt
Wróblewska.

Gmina Otyń zapewniona doradztwo
głównie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, prawa pracy oraz zawiłego prawa administracyjnego. Przed
spotkaniem warto przygotować wszystkie
dokumenty i ewentualne pytania związane z naszą sprawą. To usprawni udzielenie
pomocy przez prawnika. - W ten sposób
radca szybciej i sprawniej udzieli nam informacji o procedurach załatwiania spraw
urzędowych, wskaże instytucje właściwe
dla rozwiązania zgłaszanego przez nas
problemu, czy pomoże sporządzić podanie, pismo urzędowe lub procesowe –
podkreśla B. Wróblewska
Opr.red.
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Udało się. Nareszcie oddajemy starą „trójkę”
Nikt tego nie dokonał. Stara
„trójka” przebiegająca przez
gminę Otyń zostanie przejęta
przez powiat nowosolski.
To efekt rozmów prowadzonych
przez Barbarę Wróblewską,
Wójta Gminy Otyń z władzami
powiatu. Tym samym kosztowne „kukułcze jajo” zniknie
z budżetu gminy.
Wszystko zaczęło się po oddaniu do
użytku drogi ekspresowej S3 w 2008 r.
Stary odcinek „trójki” od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zmuszone były przejąć gminy leżące wzdłuż
trasy. Gmina Otyń otrzymała w spadku
„kukułcze jajo”, czyli 6,5 km odcinek biegnący od torów kolejowych w Otyniu aż
do granicy z powiatem zielonogórskim.
Na gminną kasę spadło nie tylko utrzymanie drogi związane z jej remontami, ale
również zimowe utrzymanie nawierzchni.
Dla gminnego budżetu było było zadanie
nie do udźwignięcia finansowo. Przez lata
jednak nikt z tym nic nie robił. Droga należała do gminy, a cierpieli mieszkańcy
korzystający z dziurawej trasy. Zimą auta
wpadały w poślizgi, bo droga była nieodśnieżana. Tak dalej być nie mogło.
Dziś trasa jest w kiepskim stanie. Wymaga kapitalnego remontu, a także nadal
sporych nakładów na utrzymanie zimowe, czy odszkodowania za uszkodzone
pojazdy. Były już podejmowane próby
przekazania drogi województwu lubuskiemu. Bezskutecznie.
- Droga ma charakter regionalny. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy naszej

Stara trójka jest w kiepskim stanie. Wymaga kapitalnego remontu.
gminy, ale także Nowej Soli czy Zielonej
Góry dojeżdżający do pracy w strefie ekonomicznej. W większości przypadków to
ruch tranzytowy. Ale to na barki podatników gminy Otyń spada ciężar płacenia
ze jej utrzymanie. Kapitalny remont trójki to koszt kilku milionów złotych. Nie
stać nas na taki wydatek – mówi Barbara
Wróblewska, Wójt Gminy Otyń. Już w
styczniu zabrała się za temat niechcianej
i drogiej trasy. Wójt Wróblewska zaczęła
rozmowy z władzami powiatu na temat
ewentualnego przejęcia przez nie starej
„trójki”. I udało się. - Starosta wyraził pisemną zgodę na przejęcie tej drogi. My
natomiast przejmiemy drogi powiatowe
na terenie gminy m.in. drogę z Otynia do
Bobrownik. Po załatwieniu wszystkich
spraw formalnych od stycznia przyszłego
roku nie będziemy już właścicielem starej
trójki – cieszy się B. Wróblewska.

Gmina tylko zyska na przekazaniu drogi. - Dochody z tytułu zajęcia pasa ruchu
drogowego starej „trójki” i umieszczenia
w nich urządzeń były bardzo niskie. Natomiast przejęte przez nas drogi powiatowe, w których biegną media pozwolą
zmniejszyć opłaty, jakie gmina płaciła
powiatowi za sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dodatkowo będziemy mogli
pobierać opłaty od firm za urządzenia telekomunikacyjne i gazociąg umieszczone w pasie naszej drogi – dodaje Wójt.
W związku z przejęciem drogi, powiat
będzie odpowiadał także za planowaną
budowę ścieżki rowerowej z Otynia do
Niedoradza w ramach Nowosolskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Wymiana dróg ostatecznie nastąpi po
podjęciu stosownych uchwał przez Radę
Powiatu Nowosolskiego i Radę Gminy
w Otyniu.
Opr. red.

Pierwszy raz debatowano o bezpieczeństwie
W czwartek 12 marca w Gminnym Centrum
Kultury w Otyniu odbyła się pierwsza w historii
gminy debata na temat bezpieczeństwa.
Mł. insp. Sławomir Tomal, Komendant Powiatowy Policji
w Nowej Soli omówił stan bezpieczeństwa na terenie gminy,
ze wskazaniem na ilość popełnianych przestępstw oraz wykroczeń. Podczas debaty mieszkańcy sygnalizowali sprawy
związane z bezpieczeństwem na drogach, łamaniem przepisów
związanych z parkowaniem oraz bezpieczeństwem w rejonie
szkoły. Wnioskowali również o zwiększenie liczby policyjnych patroli, szczególnie w soboty i niedziele.
W debacie oprócz mieszkańców wzięli udział m.in. Barbara
Wróblewska, Wójt Gminy Otyń, insp. Sebastian Banaszak, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
Oraz naczelnicy wydziałów nowosolskiej jednostki. Opr. red.
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O unijnej kasie dla gminy Otyń
Barbara Wróblewska, Wójt
Gmina Otyń spotkała się z Józefem Giemzą, dyrektorem Departamentu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Spotkanie
dotyczyło możliwości zdobycia
unijnych pieniędzy na gminne
inwestycje.
Szef lubuskiego PROW przypomniał,
że w najbliższych pięciu latach gmina Otyń może zdobyć unijne pieniądze
m.in. na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg, targowisk, a także przebudowę
i budowę obiektów pełniących funkcje
społeczne i kulturalne. – W połowie
kwietnia poznamy dokładną kwotę przeznaczoną na województwo lubuskie.
W tej chwili w ministerstwie przygotowywane są rozporządzenia, które pozwolą nam ogłosić pierwsze konkursy
– mówi J. Giemza.
Dyrektor Giemza podkreślił, że bez
zmian pozostaną zasady funkcjonowania
Lokalnych Grup Działania. To organizacje odpowiedzialne za organizację kon-

Dodatkowe kursy
autobusów
Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów. Nowością są dodatkowe kursy do Bobrownik. Nowy
rozkład będzie obowiązywać od
7 kwietnia.
- Na prośbę mieszkańców
wprowadziliśmy do rozkładu dodatkowe kursy. Mam nadzieję,
że zmiany ułatwią mieszkańcom
dojazdy do pracy i innych miejsc
– mówi Barbara Wróblewska,
Wójt Gminy Otyń.
Od 7 kwietnia 2015 r. został
dodany kurs autobusu linii nr 1
Bobrowniki – Ciepielów (godz.
6.08 Otyń cmentarz, godz. 6.38
Nowa Sól, ul. Głogowska). Natomiast kurs linii nr 1 z godz.
18.57 wydłużono o trasę do Bobrownik. Ponadto uległa zmianie godzina odjazdu autobusu
linii nr 23 (Chałubińskiego –
Czasław) z godz. 14.08 na godz.
Opr. red.
14.15.

Barbara Wróblewska zaprosiła Józefa Giemzę do organizacji spotkania informacyjnego w gminie.
kursów i wyłanianie najlepszych projek- stąpiła Gmina Otyń, należy do jednej z
tów. Stwierdził także, że LGD Wzgórza najprężniejszych grup w kraju.
Dalkowskie, do którego niedawno przyOpr. red.

Druhowie podsumowali rok
Gerard Augustyniak, naczelnik OSP w Otyniu przedstawił
działania podejmowane przez
ochotników w ubiegłym roku.
Wspomniał także o planach na
przyszłość.
W środę 11 marca w ratuszu odbyło
się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej
Straży Pożarnej w Otyniu. W tym roku
strażacy planują kupić wysoko wydajną
pompę do wody. Przyda się podczas akcji wypompowywania wody z zalanych
budynków i terenów. Kolejnym zakupem ma być łódź motorowa niezbędna
do monitorowania stanu obwałowań w
trakcie powodzi, a także niezwykle potrzebna do ratownictwa wodnego.
Urząd Gminy pomoże naszym ochotnikom. W imieniu OSP wniosek o dofinansowanie zakupów sprzętu z kasy z Unii Europejskiej złożył Urząd Gminy w Otyniu.
Wartość inwestycji to aż 127 tys. zł. Jeśli
wniosek uzyska akceptację Zarządu Województwa Lubuskiego, sprzęt może trafić
do ochotników pod koniec września br.
Barbara Wróblewska, Wójt Gminy
Otyń podziękowała strażakom za zaangażowanie w codziennych akcjach ra-

tunkowych i nie tylko. – Dziękuję Wam
za nieustającą gotowość do niesienia pomocy naszym mieszkańców. Jestem pełna podziwu dla Waszej odwagi i ciężkiej
pracy – podkreśliła Wójt Wróblewska.
W spotkaniu sprawozdawczym oprócz
strażaków ochotników uczestniczyli
m.in. radni Sylwia Lewandowska i Krystian Bartkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok Maciej Taborski oraz
Stanisław Bator, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP.
Opr. red.

Strażacy chcą w tym roku pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup łodzi i pompy
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Wysypiska w lasach straszą.
Zadbajmy razem o naszą gminę
Atutem gminy Otyń są piękne
lasy i rezerwaty. Niestety coraz
częściej spacer leśnym duktem
czy łąką może skończyć się
przykrą niespodzianką. Zamiast
uroków natury natrafiamy na
stery śmieci, których niestety z
dnia na dzień przybywa
To straszne. Wciąż przybywa śmieci
w lasach, przydrożnych rowach, czy łąkach na terenie gminy Otyń. Nie trzeba
daleko szukać. Przy starej „trójce” prowadzącej do Zielonej Góry (koło Niedoradza) kilkaset metrów za wiaduktem
niedawno można było zobaczyć… fotel i
kanapę. W lasach znajdziemy szkło, części samochodowe, plastikowe butelki,
gruz, meble i stare opony. – To okropne.
Wszystkich mieszkańców gminy Otyń
zatroskanych o wygląd i czystość naszej
małej ojczyzny, zapraszam do aktywnego włączenia się w walkę z nielegalnymi
wysypiskami śmieci, które są prawdziwą plagą szczególnie w okresie wiosen-

nym i letnim. Nie ma taryfy ulgowej dla
sprawców zaśmiecania naszej gminy.
Niektóre śmieci zagrażają środowisku.
Natura to nasze wspólne dobro, musimy
o nią dbać. Proszę również sołtysów ze
wszystkich miejscowości o zgłaszanie
wszelkich nielegalnych wysypisk – apeluje Barbara Wróblewska, Wójt Gminy
Otyń – Doprawdy nie rozumiem, dlaczego ktoś pozbywa się śmieci w lesie, skoro można je oddać bezpłatnie w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów.
Sami musimy dbać o naszą gminę.
Informację o nielegalnych wysypiskach
i osobach pozbywających się śmieci w
lasach można zgłaszać pod numer telefonu 68 355 94 16 lub przesyłając maila
na adres srodowisko@otyn.pl.
Nielegalne wysypiska kontroluje strażnik gminy. Wielu bałaganiarzy przekonało się, że zaśmiecanie lasu czy łąki nie
opłaca się. Strażnik wielokrotnie karał
„śmieciarzy” mandatem w wysokości
500 zł. pamiętajmy, że nie zawsze jed-

nak sprawa kończy się na mandacie. W
niektórych przypadkach strażnik skieruje sprawę do sądu. W sądzie kara może
wynieść nawet 5 tys. zł. To dużo.
Takich sytuacji można jednak uniknąć.
Zamiast wydawać pieniądze na mandaty
i grzywny wystarczyłoby wybrać się do
punktu selektywnej zbiórki odpadów
przy ul. Polnej w Nowej Soli, ok. sto metrów za miejską oczyszczalnią ścieków.
Opr. red.
PSZOK jest otwarty od
poniedziałku do piątku
od godz. 11.00 do 18.00,
a w soboty od godz. 9.00
do 14.00 (telefon kontaktowy 693 000 334). W trakcie
wizyty w punkcie należy
przedstawić dowód wniesienia opłaty za śmieci. Odpady
są przyjmowane za darmo.

90 lat w wyśmienitej formie
Potrafi w ciągu jednego dnia
pokonać rowerem sześćdziesięciokilometrową trasę. Swoją
sprawnością fizyczną zawstydza
o wiele młodszych cyklistów.
Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że właśnie
skończył 90 lat
O kim mowa? O Kazimierzu Malinowskim z Modrzycy. Z okazji urodzin
w piątek 20 lutego Barbara Wróblewska,
Wójt Gminy Otyń złożyła mu życzenia.
Jubilat otrzymał także bukiet kwiatów.
– Podziwiam pana pasję i zdrowie.
Życzę panu wiatru w plecy, szerokiej i
bezpiecznej drogi podczas kolejnych wypraw – powiedziała wójt. Pan Kazimierz
jest szczęśliwym mężem, ojcem dwóch
córek i dziadkiem. Zasłynął m.in. ze swoich eskapad rowerowych na terenie Polski i Niemiec. Z każdego zlotu przywozi
puchary, odznaki i dyplomy uznania.
– Jeszcze parę lat temu potrafiłem przejechać rowerem nawet sto kilometrów dziennie. Dziś obniżyłem poprzeczkę, sześć-

W tym roku Kazimierz Malinowski wybiera się na ostatni zjazd rowerowy w Szczecinie
dziesiąt kilometrów pokonam bez zadyszki
– mówi dziewięćdziesięciolatek. Uczestniczył rokrocznie w zlotach rowerowych w
Szczecinie, Zielonej Górze i Poznaniu.
Przygodę z dwoma kółkami rozpoczął
tuż po drugiej wojnie światowej. - Jechałem ze Szczecina do Chełmna. Miałem
na sobie mundurek harcerski. Na posterunkach przy drogach stało wówczas
wielu Rosjan, bałem się jak cholera. Ale

kiedy mnie zobaczyli, salutowali i tytułowali kapitanem. Widocznie nie rozróżniali munduru harcerskiego od wojskowego - wspomina jubilat.
- W tym roku po raz ostatni biorę udział
w rajdzie rowerowym. Było, nie było
mam „dziesięć” lat i kiedyś muszę zakończyć ten sport – śmieje się pan Kazimierz.
A my już czekamy na „osiemnastkę” wyjątkowego rowerzysty.
Opr.red.
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Łucja Babiarz
to nowy skarbnik gminy
Rada Gminy Otyń w poniedziałek 2 marca jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania jej na stanowisko.
- Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wójt odpowiada za całość
gospodarki finansowej gminy. Na stanowisku skarbnika powinna być zatrudniona osoba, do której będę miała pełne
zaufanie. Do pani Barbary Kuczyńskiej
utraciłam zaufanie – powiedziała Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń
podczas ósmej w tej kadencji sesji rady,
uzasadniając odwołanie skarbnika. Rada
Gminy przyjęła jednomyślnie uchwałę o
odwołaniu, a chwilę później jednogłośnie powołała na stanowisko skarbnika
Łucję Babiarz.
Nowa szefowa gminnych finansów ma
bogate doświadczenie w pracy w księgowości. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła
studia podyplomowe z rachunkowości.
Od 1992 r. pracowała, jako główna księgowa w DZM „Dozamet”. Cztery lata
później podjęła pracę w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli na podobnym stanowisku. Od 2004 r. była główną księgową w Lubuskim Urzędzie Skarbowym w
Zielonej Górze.
Opr. red.

Łucja Babiarz przez blisko dziesięć lat była główną księgową w Lubuskim Urzędzie
Skarbowym.

Podłączamy się do sieci kanalizacyjnej.
Pamiętajcie to obowiązek!
Ostatni dzwonek na złożenie
wniosku o przyłączenie
posesji do sieci kanalizacyjnej.
Sprawa dotyczy mieszkańców
Otynia i Modrzycy,
W ramach unijnego projektu w Otyniu
i Modrzycy powstała kanalizacja. Niestety do marca tego roku do sieci kanalizacyjnej przyłączyła się niespełna połowa mieszkańców. Dodajmy, że zgodnie
z prawem jest to obowiązek każdego
właściciela posesji, przy której powstała
kanalizacja.
- Kanalizacja została wybudowana
przy znacznym dofinansowaniu unij-

nym. Oznacza to, że gminy realizujące
projekt muszą osiągnąć zadeklarowaną
liczbę podłączeń mieszkańców. Jeśli do
tego nie dojdzie, jako gmina będziemy
zmuszeni płacić surowe kary – podkreśla Barbara Wróblewska, Wójt Gminy
Otyń. Ci, którzy nie złożą wniosku o
przyłączenie do sieci kanalizacyjnej narażą się na dodatkowe koszty. Urząd będzie nakładał grzywny na spóźnialskich.
Kontrole będzie przeprowadzać m.in.
strażnik gminny. Nie warto zatem zwlekać z decyzją.
Mieszkańcy Otynia i Modrzycy informacje o przyłączeniu mogą otrzymać w

Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli lub dzwoniąc pod nr telefonu:
68 478 51 28.

Informacje o zasadach
przyłączania do sieci
kanalizacyjnej znajdziemy
także na stronie
internetowej: http:
//bip.wrota.lubuskie.pl/
ugotyn/91/Kanalizacja/.
Opr. red.
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Nasi drodzy solenizanci. 100 lat
i wiele zdrowia

Helena Sobczyk z Modrzycy skończyła 95 lat.

Helena Wieruszewska obchodziła będzie 91. urodziny.

Helena Nowak z Niedoradza ukończyła 94 lata.

Helena Mielczarek z Niedoradza 91. urodziny.

Henryk Jeziorski z Bobrownik skończył 91 lat.

CZYM ŻYJE GMINA OTYŃ

Nasi drodzy solenizanci. 100 lat
i wiele zdrowia

Leokadia Bursztynowicz z Bobrownik skończyła 92 lata.

Eleonora Pond z Otynia skończyła 96 lat.

Władysława Żarska Otynia skończyła 90 lat.

Helena Szyszka z Modrzycy obchodziła swoje 94. urodziny.

Zofia Kraska z Bobrownik skończyła 90 lat

9

10 CZYM ŻYJE GMINA OTYŃ

RADA GMINY

Radni obradowali
W poniedziałek 2 marca 2015 r.
odbyła się siódma sesja Rady
Gminy Otyń
Radni uchylili uchwałę w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Otyń.
– Poprzednie uchwały zostały unieważnione. Dlatego musimy bardzo rzetelnie
podejść do opracowania nowego projektu. Zostanie on przedłożony radzie w
ciągu dwóch miesięcy – zapowiedziała Barbara Wróblewska, Wójt Gminy
Otyń.
Na wniosek sołtysów wycofano z porządku obrad uchwałę Rady Gminy w
Otyniu w sprawie zarządzenia poboru
należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso. Wójt B. Wróblewska zapowiedziała, że projekt tej
uchwały zanim ponownie trafi pod obrady zostanie omówiony i skonsultowany
z sołtysami.
Radni zdecydowali również o rezygnacji gminy z członkostwa w Stowarzysze-

niu Kraina Lasów i Jezior i jednocześnie
wyrazili zgodę na przystąpienie do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.
Dzięki temu zarówno gmina, organizacje pozarządowe, jak i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z unijnego
dofinansowania w ramach Programu

Pomoc w dokończeniu prac
przy wieży w Otyniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Sanktuarium Maryjnego w Otyniu powstało z inicjatywy parafian i zostało zarejestrowane 2009 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000345104. W dniu 11.02.2010 r. po złożeniu stosownych dokumentów stowarzyszenie
zarejestrowane zostało
jako organizacja pożytku publicznego. Stowarzyszenie zrzesza około 30 członków i reprezentowane jest przez Zarząd.
Celem Stowarzyszenia jest m.in. wszechstronna działalność wspierająca Parafię Rzymsko-Katolicką w Otyniu, a w szczególności Sanktuarium Matki Bożej w Otyniu.
Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w prowadzoną działalność stowarzyszenia prosi się o kontakt z prezesem Józefem
Woźniakiem, tel. 609629857 lub kontakt z proboszczem parafii ks.
kan. Grzegorzem Sopniewskim.
Zapraszamy do ofiarowania swojego 1 proc. z podatku na
Sanktuarium Maryjne. Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000345104 Stowarzyszenie Przyjaciół
Sanktuarium Maryjnego Numer Konta: BPH o/ Zielona Góra,03 1060 0076 0000 3200 0140 7539. Wszelkie ofiary są przeznaczane na dokończenie prac przy wieży kościoła w Otyniu.
Dziękujemy!
Prezes Stowarzyszenia
Józef Woźniak

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 oraz innych programów krajowych i unijnych realizowanych przez
tą organizację. Pierwsze nabory wniosków mogą być ogłoszone jeszcze w
tym roku.
Opr. red.

Stowarzyszenie
„Pomoc szkole w Otyniu”
Jedną z organizacji pozarządowych działających na
terenie naszej gminy, posiadającą status organizacji pożytku publicznego, jest STOWARZYSZENIE „POMOC
SZKOLE W OTYNIU”.
Stowarzyszenie powstało w 2008 r. z inicjatywy rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół w Otyniu. Głównym celem działalności organizacji jest wspieranie Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Otyniu.
Od 2010 r. poprzez akcję 1 proc. stowarzyszenie pozyskało łącznie kwotę 10.873,70 zł, która została przekazana na działalność Rady Rodziców (partycypowano m. in.
w sfinansowaniu zakupu szafek dla uczniów oraz ławek
korytarzowych) oraz działalność Uczniowskiego Klubu
Sportowego „SPARTAKUS OTYŃ”.
Jeżeli zależy Ci na rozwoju dzieci i młodzieży
uczących się w Zespole Szkół w Otyniu
PODZIEL SIĘ SWOIM PODATKIEM
i przekaż go na rzecz
Stowarzyszenia „POMOC SZKOLE W OTYNIU”
KRS 0000323010
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Laptopy, tablice edukacyjne,
tego nie będzie w Bobrownikach
Stworzenie dobrych warunków
nauczania dla dzieci i zapewnienie wysokiej jakości edukacji. Te argumenty przesądziły
o przyjęciu przez Radę Gminy
Otyń uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii szkoły w
Bobrownikach
23 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Otyń. Głównym
punktem obrad była uchwała w sprawie
zamiaru likwidacji filii szkoły w Bobrownikach.
- Budynek znajduje się w opłakanym
stanie. Naprawy wymaga komin, dach,
stolarka okienna i instalacja centralnego
ogrzewania. Dostosowanie budynku do
wymogów ministerialnych i Sanepidu to
koszt ok. 150-200 tysięcy złotych – mówił Wiesław Krukowski, dyrektor Zespołu Szkół w Otyniu.
Dodał, że dziś w filii nie ma świetlicy,
w której rodzice mogliby przed pracą zostawić swoje pociechy, nie ma sali komputerowej. Ponadto nie jest zapewnione
wyżywienie.
Dyrektor podkreślił, że to rodzice 11
uczniów złożyli pisemne deklaracje przeniesienia dzieci z Bobrownik do Otynia.
– Szkoła w Otyniu gwarantuje o niebo
lepsze warunki – dodał. Zapewnił także,
że żaden z nauczycieli w wyniku likwidacji filii nie straci pracy, a dzieciom gmina
zapewni dowóz do szkoły w Otyniu.
Radny Ryszard Barański mówił, że
mieszkańcy mają sentyment do budynku. – Jest obawa, że szkoła zostanie
sprzedana. Mieszkańcy tego nie chcą –
zaznaczył radny.
- Ja nie mówię, że budynek zostanie
sprzedany. Dziś nie ma koniunktury na

Głosowanie nad likwidacją szkoły w Bobrownikach podczas nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Otyń
handel nieruchomościami. Poza tym
zyski ze sprzedaży nie są tego warte.
Mamy pół roku na decyzję, co dalej.
Mam nadzieję, że znajdziemy wspólnie
z mieszkańcami i radą sołecką pomysł
na funkcjonowanie tego budynku – mówiła B. Wróblewska.
– Od lat słyszałam, że budynek szkoły
ma być wyremontowany. Ale w Wieloletniej Prognozie Finansowej nigdy nie
było zaplanowanej nawet złotówki na
ten cel. Kończymy rozliczenie termomodernizacji szkoły w Otyniu. Planujemy
pozyskanie 85% środków z Unii Europejskiej na termomodernizację Zespołu
Szkół w Niedoradzu. Musimy wybrać
priorytety. Nie stać nas na inwestowanie
we wszystkie budynki – dodała Wójt.
- Ja wiem, że sentyment będzie zawsze,
bo sam pochodzę z małej miejscowości.
Mamy jednak XXI wiek. Musimy patrzeć na dobro dzieci. W szkole w Otyniu
realizujemy program „Cyfrowej szkoły”.
Dzieci mają dostęp do laptopów, tablic

multimedialnych. W Bobrownikach tego
nie ma – mówił W. Krukowski.
Swoje wątpliwości wyraził także radny Piotr Trojanowski. – Słowa oszczędności nie można używać w odniesieniu
do dzieci. Zgoda rodziców na likwidację to nie wszystko, są jeszcze pozostali
mieszkańcy – stwierdził radny.
- Nikt nie mówi o oszczędzaniu na
dzieciach. Jestem ostatnią osobą, która
tak stwierdzi. Mówimy o stworzeniu dobrych warunków nauczania dla dzieci –
odpowiedział W. Krukowski
– Sprawę zamiaru likwidacji poruszyłam podczas zebrania wiejskiego w Bobrownikach . Nikt z obecnych nie sprzeciwiał się temu – dodała B. Wróblewska.
Po długiej dyskusji radni 9 głosami
za, przy 1 przeciw i 2 wstrzymujących
się, podjęli uchwałę w sprawie zamiaru
likwidacji filii szkoły w Bobrownikach.
Pozytywną opinię o zamiarze likwidacji filii w marcu br. wydał Lubuski Kurator Oświaty.
Opr.red.

Nie wypalaj łąk, to głupota
Ochotnicza Straż Pożarna w Otyniu przypomina mieszkańcom gminy, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r
o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz szuwarów i trzcinowisk.
Wypalanie traw jest niedozwolone oraz, co gorsze, niebezpieczne. Pożar nieużytków może skończyć się pożarem lasu,
a nawet zagrozić zabudowaniom. Osobom, które wypalają trawy grozi kara aresztu lub grzywny.
Wbrew błędnym przekonaniom, wypalanie traw wcale nie pomaga środowisku, lecz jeszcze bardziej je wyjaławia, zabijając
przy tym wszystkie żyjące w nim organizmy. Pamietaj, wypalanie nieużytków to głupota. 
Oprac. red.
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Spółka splajtowała, kłopot został
Problemy z kanalizacją w Zakęciu i Konradowie. Wykonawca
robót sprzed dwóch lat okazał
się nieuczciwy, bo w kilku miejscach brakuje rur…
W 2013 roku ostatecznie rozliczono budowę kanalizacji w Konradowie.
Inwestycja kosztowała blisko 4,5 miliona złotych. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
„Eko-Wark” Spółka z.o.o. W tym roku
podczas przyłączania poszczególnych
domostw do sieci kanalizacyjnej okazało się, że brakuje rur.
- Na razie odkryliśmy cztery takie
przypadki. Wiem, że spółka „Eko-Wark”
jest w stanie upadłości. Na pewno sprawy
nie puścimy płazem. Będziemy dochodzić roszczeń finansowych i wyjaśniać
z inspektorem nadzoru, jak do tego mogło dojść – tłumaczy Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń.
Wójt zapewnia mieszkańców, że gmina w ramach własnych środków wybuduje brakujące odcinki sieci kanalizacyjnej.

Opr.red.

W kilku miejscach brakuje rur. Spółka, która wykonywała roboty splajtowała.

Skrót zostanie
Będzie przejazd między
specjalną strefą ekonomiczną
a Zakęciem
Firma Jost Polska działa w specjalnej
strefie ekonomicznej w Nowej Soli od kilku lat. Niedawno postanowiła rozbudować
swoją fabrykę. Kłopot w tym, że zamontowany płot odciął mieszkańców Zakęcia
od skrótu, który pokonywali spiesząc do
pracy rowerem lub pieszo. Sprawa tego terenu nie była prawnie uregulowana przez
poprzednie władze gminy.

- Sprawę zgłosiła mi radna Małgorzata
Naumowicz. Niezwłocznie skontaktowałam się z dyrekcją spółki Jost. Udało
nam się dojść do porozumienia, skrót dla
pieszych i rowerzystów będzie otwarty
w najbliższym czasie, po zakończeniu
inwestycji firmy. W tym miejscu pragnę
serdecznie podziękować zarządowi firmy Jost w Nowej Soli za przychylność w
rozwiązaniu tego problemu – mówi Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń.
Opr.red.

Właśnie tym skrótem mieszkańcy Zakęcia podążali do pracy.
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Zapowiedzi kulturalne
u 17.04.2015 r., godz. 20:00

Koncert grupy „LabiRYTM”. Formacja ma na swoim koncie liczne koncerty
w całej Polsce, a także występy na przeglądach, na których niejednokrotnie zajmowała czołowe miejsca. Do najbardziej
spektakularnych sukcesów składu można
zaliczyć wyróżnienie na Fesitwalu w Jarocinie 2008 i zajęcie drugiego miejsca na
Debiutach w Opolu w 2007 roku. Po wielu
roszadach międzyzespołowoczłonkowych
ukształtował się nowy skład, z którym LabiRYTM wystąpił na Małej Scenie Przystanku Woodstock w 2013 roku: Mariusz
Jastrzębski (vocal), Krzysztof Jurecki (vocal), Łukasz Kontowski (bas), Julia Janczura (instr. klaw.), Szymon Kasprolewicz
(perkusja), Roman Witak (gitara), Krystian
Karolewski (gitara).

u 26.04.2015 r., godz. 20:00

Koncert: Gerry Jablonski and The
Electric Band. Gminne Centrum Kultury w Otyniu po raz drugi gościć będzie
w swoich progach znakomitych wykonawców bluesrockowych brzmień.
Światowego formatu zespół powstał
w szkockim Aberdeen. Band ma na
swoim koncie dwa albumy wydane w
Fat Hippy Records, a w ubiegłym roku
odbyła się premiera trzeciego krążka
pt. :Twist Of Fate”. Wszystkie płyty
grupy rozchodzą się na całym świecie
niczym świeże bułeczki. W skład zespołu wchodzą: charyzmatyczny wokalista Gerry Jablonski, Lewis Fraser
(perkusista) Grigor Leslie (basista)
oraz Piotr Narojczyk (warszawski harmonijkarz).

u 1.05.2015 r., godz. 15:00

IX Otyńskie Spotkania Zespołów
Śpiewaczych. Tego dnia odbędzie się
impreza cykliczna pod patronatem wójta
gminy Otyń - po raz pierwszy - Barbary Wróblewskiej. Organizatorem jest
Gminne Centrum Kultury w Otyniu, a
gospodarzem zespół „Jarzębinki”. Jak
co roku zaproszone zespoły zaprezentują swój dorobek artystyczny, a na koniec
wszystkie grupy zaśpiewają wspólnie
dwa utwory: „Hej sokoły” oraz „W zielonym gaju”.
Więcej informacji na temat kulturalnych wydarzeń w gminie możesz znaleźć na stronie: www.gckotyn.pl oraz na
naszym profilu facebookowym www.
facebook.com/gckwotyniu
Robert Kobus

Wydarzenia kulturalne, które są już za nami:
u 22.01.2015 r.

Spektakl pt. „Kopciuszek” z okazji Dnia
Babci i Dziadka w wykonaniu ”Ladies
Room”, młodych aktorek z Gminnego
Centrum Kultury w Otyniu. Po przedstawieniu młodzież wręczyła seniorom symbolicznego tulipana z najlepszymi życzeniami. Był również czas na kawę, herbatę,
ciasto i wspólne rozmowy. Grupa „Ladies
Room” zaczęła formować się w maju
2014 roku pod kierownictwem instruktora
Roberta Kobusa, a w jej skład wchodzi 7
dziewcząt z naszej gminy. Akcja spektaklu
została przeniesiona na polską wieś, a konkretnie do Otynia. Nie jest to zwykłe odwzorowanie baśni braci Grimm. Zamożny
rolnik szuka żony i w tym celu organizuje

biesiadę w stodole, spraszając do siebie
wszystkie panny z całej gminy. Dziewczyny zaprezentowały wysoki poziom sztuki
aktorskiej, co można było usłyszeć w komentarzach osób przybyłych na przedstawienie. Informacja dla tych, którzy nie
obejrzeli jeszcze „Kopciuszka”: grupa zapowiada, że w niedługim czasie da kolejny
występ w GCK w Otyniu.

u 23.01.2015 r.

Koncert Tomka Wachnowskiego, cenionego kompozytora i wokalisty z 30
letnim doświadczeniem, jednego z najlepszych interpretatorów piosenek Jacka
Kaczmarskiego. Trzy razy grał na Fe-

stiwalu piosenki polskiej w Opolu, dwa
razy na koncertach „Krainy Łagodności”
i raz jako solista w 1999r. na koncercie
premier, gdzie wykonywana przez niego
piosenka „Byłoby miło” zajęła II miejsce. Koncertował również poza granicami kraju, m.in. w Pekinie czy Chicago. W
2013 roku wygrał Grand Prix Prezydenta
Polski Bronisława Komorowskiego podczas Festiwalu Piosenki Poetyckiej im.
Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” oraz
ukazała się najnowsza płyta artysty pt.
„Ludzie lubią mieć”. 23 stycznia gościł
na scenie Gminnego Centrum Kultury
w Otyniu śpiewając w pierwszej części
koncertu piosenki autorskie, a w drugiej
swoje interpretacje utworów J. Kacz-

marskiego, co z pewnością zadowoliło
miłośników dobrej muzyki.

u 12.02.2015 r.
Walentynkowy koncert Eli Dębskiej,
która wystąpiła w Otyniu już po raz
drugi! Prócz największych przebojów
Leonarda Cohena („Hallelujah”) i Janis
Joplin („Mercedes Benz”), wokalistka
wykonywała również swoje autorskie
utwory („Kochałam Cię dziś rano”). Każdy koncert Eli Dębskiej w GCK cieszy
się ogromnym zainteresowaniem, a sama
piosenkarka mówi o otyńskiej publiczności: „Jesteście lepsi od Poznania”.

u 15.02.2015 r.
Wystawa malarstwa Barbary Słodownik, która w twórczości szuka wytchnienia od szarości dnia codziennego. Pejzaże,
kwiaty to główne motywy jej artystycznych wizji. Wciąż poszukuje nowych
inspiracji, stosując różnorodne techniki i
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nieustannie doskonali swój warsztat malarski. Obecnie uczestniczy na zajęciach
w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu
pod okiem Bogusławy Barczak.

u 20.02.2015 r.

GOPS w Otyniu oraz sołtys wraz z Radą
Sołecką wsi Otyń. W środę dzieci uczestniczyły w warsztatach zdrowego stylu życia, również z konkursami i nagrodami!
W czwartek odbyły się zajęcia plastyczne, w czasie których uczestnicy mogli
wziąć udział w konkursie, malując farbami prace na temat zdrowego stylu życia. Dzieci miały także okazję zapoznać
się z tajnikami quillingu. W ostatni dzień
ferii w stadninie konnej „Kucyk” odbyło
się ognisko, w ramach którego było: pieczenie kiełbasek, przejażdżka bryczką,
przejażdżka w siodle oraz rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego (wręczenie nagród i dyplomów).

Spotkanie z kabaretem „Czesuaf”
(Wojtek Kowalczyk, Maciek Morze
oraz Tomek Nowaczyk), który w zimowy piątkowy wieczór zaczął rozgrzewać otyńską publiczność masowaniem,
a następnie - śmiechem. Z pewnością
był to miły początek weekendu. W

wsi Bobrowniki nagrodę w postaci szarfy wykonanej dla szanownego obywatela z wyznaczonego przydziału papieru
toaletowego.

u 14.03.2015 r.
Koncert zespołu „Rhiannon”, w którego skład wchodzą międzynarodowi
muzycy z bogatym doświadczeniem i
instrumentarium: E. Grzela (whistle tin,
flet prosty, flet poprzeczny, wokal), K.
Marszałek, (skrzypce, wokal), E. Pervezentsewa (bodhran, łyżki), B. Ostaszewski (banjo tenorowe, bouzouki irlandzkie,
gitara, mandolina, wokal) oraz S. Marin-

u 6.03.2015 r.

cenę biletu zostało wliczone 10-letnie
doświadczenie sceniczne, zadowolenie
klienta oraz niebanalna uroda zespołu.
Grupa powstała w 2002 roku w Poznaniu i ma na swoim koncie duże sukcesy,
m.in.: I Nagroda Główna Grand Prix
Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką
Kabaretową OSPA w Ostrołęce, „Złota
Kaseta” na XIII Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK 2008, Grand Prix na
IV Trybunałach Kabaretowych w Piotrkowie Trybunalskim.

u 16.02 -20.02.2015 r.
Ferie 2015 - Przez tydzień dzieci z całej
gminy mogły brać udział w zajęciach proponowanych przez GCK w Otyniu. Przez
pierwsze dwa dni było karnawałowo. Z
racji ostatków, w poniedziałek odbył się
prowadzony przez animatora bal przebierańców z konkursami i nagrodami (dla
dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej).
Natomiast we wtorek miała miejsce zabawa karnawałowa dla dzieci z klas 4-6
szkoły podstawowej. Współorganizatorami wyżej wymienionych zabaw byli:

Koncert Łazar & Massier (jednego z
najbardziej uznanych zespołów poezji
śpiewanej w regionie) z okazji Dnia Kobiet. Kapela zaprezentowała piosenki z
repertuaru Edith Piaf oraz recital „Wróż
sobie, wróż...”. Sala kameralna Gminnego Centrum Kultury w Otyniu była

wypełniona po brzegi przez płeć piękną,
oczywiście nie zabrakło również panów.
Był to udany wieczór, który otworzył
obchody Dnia Kobiet w naszej gminie.

u 8.03.2015 r.
Dzień Kobiet w stylu PRL, który odbył się w sali wiejskiej w Bobrownikach.
Wieczorem panie śpiewały wraz z zespołem „Jarzębinki” znane przeboje sprzed
lat, m.in.:. „Polonez Warszawski”, „Walentyna Twist”, czy też „Dziewczyno z
PRL-u”. W programie było także oglądanie historycznych kronik. Nie zabrakło
również słodkiego poczęstunku, kawy,
herbaty i dobrego wina. Na zakończenie
Wójt Gminy Otyń wręczyła sołtysowi

czenko (gitara, bouzouki irlandzkie, harfa irlandzka, mandolina, wokal). Było to
wydarzenie niecodzienne, gdyż w Dniu
św. Patryka w Gminnym Centrum Kultury rozbrzmiewała muzyka celtycka
(m.in.: irlandzka, szkocka, bretońska czy
angielska), dzięki czemu można było zapoznać się z jej historią oraz spróbować
swoich sił w tańcu irlandzkim.

u 15.03. 2015 r.
Wystawa fotografii A. Szewczykowskiego i I. Gmyrek pod nazwą „Cicho
i spokojnie”. Pozostając wierni od lat
srebrowej technice wywoływania zdjęć
autorzy wystawy zaprezentowali kolejny zestaw monochromatycznych fotografii w czasach, gdy światowa krytyka
dostrzegła i nagrodziła oskarem walory
czarno-białego filmu zrealizowanego przez polskich twórców. Wystawę
uświetnił koncert uczniów szkoły muzycznej Grażyny Bacewicz w Nowej
Soli. Warto odwiedzić galerię Gminnego
Centrum Kultury, gdyż fotografie przedstawiają głównie naszą gminę.
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u 21.03.2015 r.
„Ptasie przedstawienie” z okazji pierwszego dnia wiosny. Tego dnia dziecięce
grupy teatralne z Gminnego Centrum
Kultury w Otyniu - „Leo Minor” i „Złota Ryba” zaprezentowały widowni swój
premierowy spektakl oparty na wierszach J. Brzechwy i J. Tuwima. Przedstawienie rozpoczęło się symbolicznym
przebudzeniem ptaków z zimowego marazmu, któremu towarzyszył utwór M.
Grechuty „Wiosna, ach to Ty”.
Robert Kobus
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Pójdą rury w ziemię
Kolejny etap budowy
kanalizacji w gminie. Tym
razem dzięki środkom unijnym
kanalizacja zostanie doprowadzona do kilku domostw
w Konradowie
10 marca odbyło się otwarcie ofert w
ramach przetargu na budowę kanalizacji w Konradowie. Najtańsza spośród
pięciu złożonych opiewała na kwotę
119 tysięcy złotych. Teraz dokumenty
dokładnie sprawdzą urzędnicy z otyńskiego ratusza. Po procedurze oceny
zostanie wybrana najkorzystniejsza
oferta.
Dodajmy, że roboty ujęte w przetargu
dotyczą projektu „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Konradowo”

finansowanego z Unii Europejskiej. Dofinansowanie wyniesie 75% kosztów
kwalifikowanych.
Projekt polega na budowie kanalizacji dla kilku domków jednorodzinnych w miejscowości Konradowo. Planowana jest m.in. likwidacja
zbiornika bezodpływowego, budowa
sieci o długości 200 m i studni rewizyjnych.
Inwestycja ma charakter uzupełniający
do prac rozpoczętych w 2011 r., a związanych z unijnym projektem „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Konradowo i Zakęcie”.
Roboty zakończą się w czerwcu tego
roku.
Opr. red.

Zmiany w poborze podatków
Na wniosek sołtysów podczas
VII sesji Rady Gminy w Otyniu
2 marca br. wycofano z porządku obrad uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru należności
pieniężnych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Dokument ten przewidywał
m.in. zmniejszenie prowizji
sołtysów za zbierane podatki.
- W związku z tym płatności za podatek należy dokonać w kasie Urzędu
Gminy, banku, na poczcie albo przelewem na rachunek bankowy urzędu: 72
96740006 0000 0000 0680 0002. Przepraszam mieszkańców za wszelkie niedogodności z tym związane – mówi Barbara Wróblewska, Wójt Gminy Otyń.
B. Wróblewska przypomina, że do tej
pory, w zależności od miejscowości, sołtysi pobierali prowizję w wysokości od 15
do 29% od każdej zebranej złotówki. Zwykle otrzymywali prowizję roczną w wysokości od 1195 złotych do 12 990 złotych.

W sprawie wysokości prowizji sołtysi, radni i wójt rozmawiali podczas spotkania
9 marca br.
Podczas gdy w innych gminach te stawki
były zdecydowanie niższe. - W gminie
wiejskiej Nowa Sól (gmina o zbliżonej
liczbie mieszkańców, co nasza) stawka ta
wynosiła 5% w dużych miejscowościach i
8% w małych miejscowościach, w gminie
Bytom Odrzański – 8%, a w gminie Sie-

dlisko – 6% - tłumaczy wójt. W sprawie
odbyły się spotkania sołtysów z radnymi
i wójtem. Ostatecznie podczas sesji 26
marca br. Rada Gminy uchwaliła, że sołtysi będą otrzymywać wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości 300 złotych za
każdy miesiąc.
Opr. red.
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SPORT

Nasi Spartakusi ze sportowymi
osiągnięciami
Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS OTYŃ” powstał w 2009 r. Klub
prowadzi bezpłatne zajęcia w sekcjach
tenisa stołowego oraz siatkówki.
Treningi siatkówki odbywają się raz
w tygodniu. Uczestniczy w nich około
20 osób i mają formę rekreacyjną. Treningi tenisa stołowego odbywają się
trzy razy w tygodniu i skupiają około
25 zawodników. UKS zatrudnia dwóch
instruktorów, których pracę wspierają
nauczyciele wychowania fizycznego,
rodzice oraz dyrekcja Zespołu Szkół w
Otyniu.
Od początku istnienia Klubu dominującą w nim dyscypliną jest tenis stołowy.
Na tym polu zawodnicy odnoszą liczne
sukcesy na arenie zarówno krajowej jak
i międzynarodowej. Do najważniejszych
z nich należą:
- złote i srebrne medale Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Gimnazjum i Szkół
Podstawowych
- trzykrotny udział w finałach ogólnopolskich drużyn szkolnych
- liczne medale Mistrzostw Województwa w różnych kategoriach wiekowych
- kilkukrotne drużynowe awanse do półfinału oraz 8 miejsce w Finale Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich
Klubów Sportowych o Puchar Ministra
Sportu i Turystyki
- liczne nagrody na Międzynarodowym
Turnieju Mini Cup Drzonkówm m.in.
nagrody indywidualne dla najlepszych
zawodniczek, wygrana reprezentacji
Zespołu Szkół w Otyniu w punktacji
ogólnej, nagroda dla najlepszego trenera
- brązowe i srebrne medale na Międzynarodowych Mistrzostwach Belgii

- o tyńska tenisistka Dorota Mituta (17
letnia), która pierwsze kroki w tej dyscyplinie stawiała w Otyniu jest już
trzykrotną Drużynową Mistrzynią Polski Osób Niepełnosprawnych i reprezentantką kadry Polski
- r ównież na uwagę zasługuje Aleksandra Górna (16 letnia), która systematycznie wygrywa turnieje wojewódzkie
i awansuje do rozgrywek na poziomie
ogólnopolskim i międzynarodowym.
Rok 2015 zaczął się nowymi sukcesami – cztery drużyny, zajmując miejsca
1 i 2, zdobyły awans do półfinału Wojewódzkiego w rozgrywkach międzyszkolnych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
Działalność klubu to nie tylko systematyczne treningi, ale również działania
podejmowane w celu propagowania aktywności fizycznej dzieci oraz całych rodzin. Na stałe do kalendarza rozgrywek
wpisał się już, trzykrotnie organizowany
w Otyniu, Wojewódzki Turniej Rodzinny
w Tenisie Stołowym, w którym każdego
roku bierze udział ponad 100 zawodników z całego województwa lubuskiego.
Integracyjne turnieje rodzinne organizowane są również w ramach samego UKS
-u, co skutkuje dobrą atmosferą oraz
współpracą między zawodnikami, ich
rodzicami oraz władzami klubu.
Cyklicznie, we współpracy z Zespołem Szkół w Otyniu i ZKS Drzonków,
organizowana jest Międzyszkolna Liga
Tenisa Stołowego, w której bierze udział
około 80 zawodników naszego województwa.
Głównym źródłem utrzymania klubu
jest dotacja gminy Otyń, która w bieżącym roku została utrzymana przez obecną
Panią Wójt Barbarę Wróblewską w do-
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tychczasowej wysokości, co daje dalszą
możliwość rozwoju Klubu. Okolicznościowo jego działalność wspierają również życzliwe osoby (głównie poprzez
akcję 1 % podatku) i instytucje (Bank
Spółdzielczy w Nowej Soli, ROLPEX
Nowa Sól, wcześniej Credit Agricole).
Dzięki temu już od 5 lat kontynuowana
jest praca z dziećmi i młodzieżą, którzy z
roku na rok podnoszą swoje umiejętności,
co sprawia, że częściej awansują do zawodów na szczeblach ogólnopolskich.
Tradycyjnie już udział reprezentacji
klubu w Mistrzostwach Belgii możliwy
jest dzięki zaangażowaniu pana Alana Kapuszynskiego i pani Kingi Kozy,
którzy każdego roku zapewniają zawodnikom oraz ich opiekunom nocleg, wyżywienie oraz ciekawe atrakcje podczas
ich całego pobytu w Belgii.
Zaangażowanie i praca Pani Prezes
UKS Marzeny Mituty oraz przychylność
władz gminnych została dostrzeżona
przez Lubuski Związek Tenisa Stołowego, którego prezes Ryszard Kulczycki
w październiku 2014 roku osobiście
uhonorował Panią Wójt oraz panią prezes srebrnymi odznakami PZTS za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju talentów sportowych młodzieży
z naszej gminy.
Działalność UKS „SPARTAKUS
OTYŃ” możesz wesprzeć przekazując
1 % swojego podatku na Stowarzyszenie „Pomoc szkole w Otyniu”
KRS 0000323010 z zaznaczeniem celu
szczegółowego: Wsparcie
UKS „SPARTAKUS OTYŃ”.
Ze sportowym pozdrowieniem
Sylwia Hawryliszyn

