
20 stycznia odbyła się niezwykle 
wzruszająca uroczystość. Do naszej 
klasy przybyli kochani dziadkowie 
i najdroższe babcie, a my naszym 
programem artystycznym pokazali-
śmy jak bardzo ich kochamy! 

Trzecioklasiści przedstawili pięk-
ny program artystyczny. W więk-
szości były to wzruszające wiersze 
i piosenki okolicznościowe. Goście 
obejrzeli także pokazy taneczne w 
wykonaniu wnuków. Dzieci nie za-
pomniały o prezentach dla swoich 
dziadków (red.). 

W środku
gazety 

znajdziesz

Wiadomości
Powiatowe

Dzień Babci
i Dziadka 

Nie brakowało rekordów, choć ich 
bicie nie jest celem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W Słubicach ze-
brano 88 tysięcy złotych (dla przykładu 
rok temu do puszek trafiło 57 tys. zł), a 

na ulicę miasta wyszło 100 wolontariu-
szy. Ogromnym powodzeniem cieszyły 
się gadżety przekazane na licytację, np. 
rzeczy od reprezentacyjnego bramkarza 
Łukasza Fabiańskiego. Jego dwie ko-

szulki zostały sprzedane za 3 tysiące zł! 
Licytowana była też flaga z herbem gmi-
ny, wycieczka rowerowa z burmistrzem, 
jogging z zastępcą burmistrza czy replika 
dzwonu z kościoła mariackiego.

Ponad 36 tysięcy zebrał Sulęcin. Były 
zimowe kąpiele w Jeziorze Ostrowskim, 
a w centrum miasta przy fontannie har-
cerze Komendy Hufca w Sulęcinie przy-
gotowali ognisko oraz szereg gier i zabaw 
kierowanych do dzieci i młodzieży, po-
łączonych z indywidualnym pokonywa-
niem asekurowanej wspinaczki na skrzy-
niach i przejściu po linie.

W sali widowiskowej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury odbyła się seria koncer-
tów z udziałem solistów Studia Piosenki 
pod kierunkiem Waldemara Handzele-
wicza i studia kierowanego przez muzy-
ka Marka Stadnika. Gościnnie wystąpiła 
również Ewa Jacykowska. Na scenie wy-
stąpiły sulęcińskie przedszkolaki, grupy 
taneczne z zespołu „Trans” oraz Orkie-
stra Dęta OSP z Grochowa. W przerwach 
pomiędzy występami małych i starszych 
rodzimych artystów odbyła się licyta-
cja wielu gadżetów przekazanych przez 
sponsorów i osoby indywidualne, którą 

przeprowadzili pracownicy ośrodka.
Rekordowo było także w innych gmi-

nach. Znów na wysokości zadania stanęli 
wolontariusze z Rzepina, podczas całe-
go finału zebrali grubo ponad 60 tys. zł. 
Uśmiechów nie brakowało w Cybince. Tu 
po podliczeniu wszystkich funduszy oka-
zało się, że na konto WOŚP trafi 20 tys. 
Hojni byli także mieszkańcy Ośna Lubu-
skiego. Tu do puszek trafiło kolejne 17 
tys. zł. W Krzeszycach, w ramach 25. fi-
nału po raz pierwszy zorganizowano bieg 
„Policz się z cukrzycą”, a wolontariusze 
zebrali 13 tysięcy zł. Koncertowo zagrała 
też Górzyca, w której udało się uzbierać 
14 tysięcy złotych. 

W tym roku orkiestra Jurka Owsiaka 
grała dla ratowania życia i zdrowia dzie-
ci na oddziałach ogólno pediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorom
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

Uczniowie klasy III a wraz 
z wychowawczynią Olą Mu-
rawską postanowili zorgani-
zować uroczystość dla swo-
ich wspaniałych dziadków

We wszystkich gminach znów zagrała Orkiestra Jurka Owsiaka. I znów okazało się, jak bar-
dzo chcemy pomagać, zwłaszcza dzieciom i seniorom

GÓRZYCA 

REKLAMA
508 386 232 24h

Kolejne rekordy WOŚP
REGION

Szukasz
nieruchomości? 

Pomagania ciąg dalszy

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMA

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego
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Za nami jubileuszowy finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. I znów możemy odtrąbić 
wielki sukces. Pomimo niechęci 
centralnych władz do fundacji 
Jurka Owsiaka, pomimo wyma-
zywania orkiestrowych serduszek 
z relacji publicznej telewizji, Po-
lacy znów pokazali wielkie serca 
i nie szczędzili grosza wrzucane-
go do puszek stu tysięcy wolon-
tariuszy w całym kraju. Znów w 
całej akcji padł rekord. I za to 
wszystkim mieszkańcom należą 
się wielkie słowa uznania. Także 
w naszym regionie.

W gazecie zamieszczamy szcze-
gółowe relacje z efektów pra-
cy sztabów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w poszcze-
gólnych gminach. W tym roku 
na szczególną uwagę zasługują 
przede wszystkim słubiczanie, 
którzy znów pobili rekord i ze-
brali ponad 88 tysięcy złotych. 
Wielkie słowa uznania należą się 
także mieszkańcom Rzepina, stąd 
na konto WOŚP trafi ponad 60 ty-
sięcy złotych. 

Na stronie trzeciej możecie 
przeczytać o niedoszłych, mam 
nadzieję, planach składowania 
w Kunowicach milionów (!) ton 
odpadów po ptasiej grypie, która 
w ostatnich tygodniach szalała 
w okolicach Gorzowa Wlkp. Na 
stronach Lubuskiej Izby Rolniczej 
pojawiła się informacja, prze-
kazana ponoć przez wojewodę 
Dajczaka na spotkaniu w dniu 11 
stycznia, że obornik będzie skła-

dowany właśnie na terenie naszej 
gminy. Służby wojewody demen-
tują, twierdząc, że nie zapadła 
jeszcze decyzja dotycząca tego, 
gdzie odpad finalnie się znajdzie. 
Czy mogą to być Kunowice? Na 
to pytanie rzeczniczka LUW nie 
chciała udzielić mi odpowiedzi. 
Jasne dementi usłyszałem z kolei 
z urzędu miasta. Rzeczniczka ma-
gistratu potwierdziła, taki pomysł 
się pojawił, ale władze gminy sta-
nowczo się jemu sprzeciwiły. Po-
noć skutecznie. Wypada się tylko 
cieszyć i trzymać urzędników za 
słowo. Sprawę będę oczywiście 
nadal śledził wyjątkowo dokład-
nie, a o wszelkich decyzjach będę 
Was informował. 

No i należałoby jeszcze od-
trąbić koniec walki powiatowej, 
która męczy już pewnie zdecy-
dowaną większość mieszkańców. 
Wyrok Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego jest jasny i osta-
teczny. Piotr Łuczyński został 
odwołany ze stanowiska zgodnie 
z prawem, a starostą słubickim 
jest Marcin Jabłoński. Wszystko 
wskazuje też na to, że inicjatorzy 
referendum nad odwołaniem rady 
powiatu ponieśli klęskę, komisarz 
wyborczy zakwestionował prawie 
800 zebranych przez nich podpi-
sów i odrzucił wniosek o organi-
zację powszechnego głosowania. 
O tych ważnych ustaleniach z 
ostatnich dni minionego roku tak-
że możecie przeczytać na stronie 
trzeciej gazety. Wypada mi tylko 
raz jeszcze wyrazić nadzieję, że 
rozstrzygnięcia te zakończą jało-
wy, wielomiesięczny spór. 

Na koniec chciałbym wszystkim 
czytelnikom złożyć najserdecz-
niejsze życzenia w Nowym Roku. 
Niech wszelkie smutki odejdą, a 
sukcesy same się realizują. Zdro-
wia i uśmiechu.

ROBERT WŁODEK
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Sprzedam trzy
 działki budowlane

w Radachowie
- 1000 m kw. każda

tel.: 0049 1771343231

Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe

w Boczowie o pow. 40 m²
z piwnicą i garażem.

tel.: 661 067 914

Sprzedam mieszkanie
w Rzepinie

55 m² na działce 460 m²
lub zamienię na kawalerkę
w Słubicach lub Rzepinie

tel.: 720 854 048 

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

na terenie woj. lubuskiego.
Tel. kont. 505 172 003

W związku z przyjętą 1 kwietnia ustawą o dekomunizacji, któ-
ra zakłada usunięcie z przestrzeni publicznej wszystkich nazw 
symbolizujących komunizm, informujemy, że w Rzepinie pa-
tronów zmieni pięć ulic

Zaproponuj
nazwę ulicy!

Decydujmy razem RZEPIN 

Po przeanalizowaniu wszystkich 
nazw ulic oraz zasięgnięciu opinii 
w Instytucie Pamięci Narodowej w 
Szczecinie ustalono, że ulice: gen. 
Karola Świerczewskiego, Marcele-
go Nowotki, Hanki Sawickiej, Walki 
Młodych i Bohaterów Radzieckich 
spełniają normy art. 1 ustawy de-
komunizacyjnej, a zatem wymagają 
zmiany.   

Urząd Miejski w Rzepinie przygo-
tował wstępną propozycję „nowych” 
nazw ulic. Ulica Bohaterów Radziec-
kich mogłaby nazywać się Bohaterów 
Westerplatte, Hanki Sawickiej po 
zmianie będzie nosić nazwę Walen-
tego Bayera, Karola Świerczewskie-
go zmieni się na św. Jana Pawła II, 
Marcelego Nowotki na Nadtorową, 
a Walki Młodych na prof. Mariana 
Eckerta. 

Władze gminy zachęcają miesz-
kańców do przesyłania własnych 
propozycji lub opiniowania przed-
stawionych. 

Opinie w sprawie propozycji oraz 
pomysły nowych nazw wraz z uza-

sadnieniem należy zgłaszać e-ma-
ilem na adres: zmianaulic@rzepin.pl  
z tytułem: „nazwa ulicy” lub pocztą 
na adres: Urząd Miejski, Plac Ratu-
szowy 1, 69-110 Rzepin.

Pomysłodawcy nazw powinni 
przedstawić swoją propozycję nowej 
nazwy ulicy wraz z uzasadnieniem, 
a także podać imię i nazwisko (albo 
nazwę wnioskodawcy) oraz adres za-
mieszkania. 

Proponowane nazwy należy po-
dawać zgodnie z zasadami polskiej 
pisowni, nie mogą one być nazwami 
trudnymi w codziennym użyciu, być 
ośmieszające, poniżające itp.

Nazwa powinna być zgodna z tra-
dycją i dziejami regionu lub narodu 
oraz polskimi regułami nazewniczy-
mi lub uwzględniać cechy charakte-
rystycznych dla danej okolicy.

Wyniki sondy oraz dane pomysło-
dawców najpopularniejszych pro-
pozycji zostaną przekazane Radzie 
Gminy, która podejmie ostateczną 
decyzję w formie uchwały (red.). 
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Pracuj w Promedica24 
jako opiekun/ka osób starszych w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie,
nie znasz języka – zapraszamy na kurs języka

niemieckiego od podstaw!

Gorzów Wlkp. 501 357 383

O sprawie zrobiło się głośno. Na stronach Lubuskiej 
Izby Rolniczej można przeczytać, że rozwiązany został 
problem utylizacji obornika, a wojewoda Władysław 
Dajczak poinformował, że zapadła decyzja o jego skła-
dowaniu w Kunowicach

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że Piotr Łu-
czyński został odwołany ze stanowiska słubickiego sta-
rosty zgodnie z prawem. Z kolei wojewódzki komisarz 
wyborczy odrzucił wniosek o zorganizowanie referen-
dum w sprawie odwołania rady powiatu

Obornik z terenów skażonych ptasią grypą 
trafi do Kunowic?

Starostą Jabłoński, referendum nie będzie

Czy mieszkańcy mają się czego obawiać?

Ważne rozstrzygnięcia w sprawie powiatu

SŁUBICE 

SŁUBICE 

Z naszych informacji wynika, że 
burmistrz Tomasz Ciszewicz wysłał 
do różnych instytucji pismo, w któ-
rym stanowczo sprzeciwił się składo-
waniu odpadów po ptasiej grupie na 
terenie Kunowic. Z korespondencji 
tej wynika jednak, że informacje o 
zamiarze przetransportowania obor-
nika na teren gminy potwierdził wła-
dzom miasta prezes ZUO Internatio-

nale w Kunowicach. 
Warto dodać, że z tego samego 

pisma wynika, że chodzić mogło o 
nawet kilka milionów ton oborni-
ka. Dziś gmina twierdzi, że problem 
został już rozwiązany, a odpady po 
ptasie grypie nie będą składowane w 
Kunowicach. – Mogę mieszkańców 
uspokoić. Był taki zamiar, ale jasno 
się sprzeciwiliśmy i na dziś tego te-

Po kolei. 21 grudnia wojewódz-
ki komisarz wyborczy wydał po-
stanowienie, w którym odrzucił 
wniosek Słubickiej Inicjatywy 
Referendalnej, na czele której 
stał Robert Tomczak, o zorgani-
zowanie referendum w sprawie 
odwołania rady powiatu. W uza-
sadnieniu wskazał na ogrom-

ną ilość błędów formalnych we 
wniosku. Stwierdził, że prawie 
800 podpisów mieszkańców nie 
spełniało wymogów ustawy. W 
większości chodziło o nieprawi-
dłowy PESEL oraz o to, że osoby 
podpisujące wniosek nie figu-
rują w rejestrach wyborców w 
gminach wchodzących w skład 

i w swoim rozstrzygnięciu przy-
znał, że radni zgodnie z prawem 
odwołali Piotra Łuczyńskiego, a 
prawowitym starostą słubickim 
jest Marcin Jabłoński. 

Wyrok NSA jest ostateczny i 
kończy sprawę długiej batalii o 
to, kto zgodnie z prawem powi-
nien sprawować władzę w powie-
cie słubickim. 

Czy zakończy to polityczny spór 
w samorządzie? O tym przekona-
my się w najbliższych miesiącach 
(red.). Podtrzymał on wcześniejszy wy-

rok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

powiatu słubickiego. Były też źle 
podane adresy. Na listach Słu-
bickiej Inicjatywy Referendalnej 
znalazł się także podpis osoby 
niepełnoletniej i osoby… zmarłej. 

Inicjatorzy referendum po-
informowali, że nie zgadzają 
się z decyzją komisarza i złoży-
li odwołanie od jego decyzji w 
Wojewódzkim Sądzie Admini-
stracyjnym w Gorzowie Wlkp. O 
dalszym przebiegu tej sprawy bę-
dziemy informować. 

Natomiast 29 grudnia sprawą 
powiatu słubickiego zajmował się 
Naczelny Sąd Administracyjny. 

Sprawie będziemy się oczywiście 
przyglądać nadal, a o szczegółach 

dalszych ustaleń poinformujemy w 
przyszłym wydaniu gazety (red.). 

matu już nie ma – mówi nam Beata 
Bielecka, rzeczniczka Urzędu Miasta 
w Słubicach. 

Informacje przekazane przez Lu-
buską Izbę Rolniczą dementują także 
służby prasowe wojewody lubuskie-
go. – Nie zapadła jeszcze formal-
na decyzja o miejscu, w którym ten 
obornik będzie składowany – powie-
działa nam Aleksandra Chmielińska-
-Ciepły, rzeczniczka LUW w Gorzo-
wie. Nie chciała jednak odpowiedzieć 
na pytanie, czy Kunowice nadal roz-
patrywane są jako ewentualne miej-
sce docelowe dla tych odpadów. – 
Odsyłam do Głównego Inspektoratu 
Weterynarii – powiedziała lakonicz-
nie. Do czasu zamknięcia tego nume-
ru Pogranicza Lubuskiego nie udało 
nam się uzyskać oficjalnego stanowi-
ska tej instytucji. 
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Mieszkańcy Ośna Lubuskiego zasili konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy kwotą  17 tys. zł. Była  dobra zabawa i 
przepyszne ciastka

Niezwykle udane były dla rzepinianek eliminacje do XXIII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

17 grudnia odbyło się spo-
tkanie wigilijne mieszkań-
ców Rąpic

Udany finał

Liczymy na finał

Opłatek
i kolędy

Konkurs czytania

Pięknie śpiewały kolędy

Przedświąteczne
spotkanie

OŚNO LUBUSKIE

RZEPIN 

CYBINKA 

Organizacją wystroju sali oraz 
repertuarem i konferansjerką za-

jęła się Joanna Olszewska Gredka 
- dyrektor MDK. Wraz z pracow-

Na początku grudnia w Dębnie 
odbyły się eliminacje rejonowe do 
XXIII Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Zgło-
siło się 103 wykonawców, w katego-
riach: soliści, duety i zespoły. 

Miejski Dom Kultury w Rzepinie 
reprezentowały dwie solistki wystę-
pujące w najmłodszej kategorii wie-
kowej: Sofia Jelonkiewicz (siedem 
lat), która otrzymała wyróżnienie 
oraz Sara Egwu-James, która wy-

śpiewała pierwsze miejsce. W naj-
starszej kategorii rzepiński MDK 
również miał swoją przedstawicielkę, 
wystąpiła Paulina Jaroszonek. 

Decyzją jury Sara znalazła się też 
w pięcioosobowym gronie finalistów, 
którzy reprezentować będą nasz re-
gion podczas konkursu finałowego w 
Będzinie.

Gratulujemy serdecznie! Trzyma-
my kciuki za finał (red.). 

Spotkanie rozpoczęła radna, 
która przywitała zgromadzonych 
gości. Głos zabrali również pro-
boszcz oraz burmistrz Marek Koło-
dziejczyk. Później wszyscy składali 
sobie świąteczne życzenia i dzielili 
się opłatkiem. Wspólnie  zasiedli 
do tradycyjnego wigilijnego stołu, 
przy którym nie zabrakło  wspól-
nych rozmów i śpiewania kolęd 
(red.). 

nikami i wolontariuszami zadba-
ła o to, by mieszkańcy poczuli 
klimat WOŚP. Przepyszne ciasta 
i obsługa stoiska to zasługa na-
uczycieli i uczniów ZSP oraz so-
łectw Połęcka, Smogór i Sienna.

Na scenie można było podzi-
wiać młodych artystów którzy 
śpiewem, muzyką, grą aktorską 
i tańcem sprawili, że wszyscy ba-
wili się wspaniale. 

Licytowane przedmioty pocho-
dziły od miejscowych  firm oraz 
mieszkańców, których hojność 
nie zna granic. 

W Ośnie grupa 25 wolontariu-
szy składająca się z uczniów Ze-
społu Szkół Ekonomicznych oraz 
Zespołu Szkół Publicznych dziel-
nie zbierała do puszek pieniążki, 
nad ich pracą opiekę sprawował 
szef sztabu Piotr Romanowski. 
Podziękowania należą się tak-
że policji która pilnowała bez-
pieczeństwa kwestujących. Tak 
dobry wynik zbiórki zaskoczył 
wszystkich (red., ZSE Ośno). 
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Sara znalazła się w pięcioosobowym gronie finalistów 

Nie zabrakło życzeń i dzielenia się opłatkiem 
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66-435 KRZESZYCE
ul. Skwierzyńska 46 D tel. 95 71 17 047

www.m-blach.pl

BLACHODACHÓWKA
BLACHA TRAPEZOWA

termin realizacji 2-4 dni

Dookoła nas świątecznie, więc wszędzie można spotkać róż-
nych Mikołajów, również takich w kajakach

15 grudnia gościliśmy u nas 
Bajkowe Przedszkole z Cybinki

Świąteczny  spływ

Uśmiechów
nie brakowało

Mikołajowie w kajakach

Występy dzieci

SŁUBICE 

CYBINKA 

Grupa Mikołajów ze Słubic, Cy-
binki, Gubina i Berlina tym razem 
popłynęła w kajakach i kanadyj-
kach po niemieckiej rzece Szpre-
wie. Ostre słońce, szron i delikatny 
mróz powitały grupę na starcie w 

okolicach Fürstenwalde, a ogni-
sko na mecie spływu, przy czerwo-
no zachodzącym słońcu i na nowo 
bielejącej roślinności, było tylko 
jednym z pięknych przeżyć tego 
aktywnego dnia (red.). 

W ramach „Jasełek” na scenie 
kina Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Cybince odbyły się 

wspaniałe występy dzieci, które 
przygotowały niezawodne panie z 
Bajkowego Przedszkola w Cybince. 

Było pięknie, nastrojowo i wzru-
szająco! Dziękujemy za ten czas 
(red.). 
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Spotkanie Mikołajów w kajakach 

Występy przygotowały niezawodne panie z Bajkowego Przedszkola 
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W sali kinowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury od-
była się gala wręczenia wyróżnień burmistrza Cybinki 
„Perły Cybinki 2016”

W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Cybince odbył się XV Koncert Noworoczny. Aż czterokrotnie, 
wypełniona po brzegi sala, rozbrzmiewała wspaniałymi dźwię-
kami  instrumentów oraz głosem śpiewu, a artyści za swoje 
występy zostali nagrodzeni owacjami na stojąco

Perły Cybinki Święto
melomanów

Podziękowania dla aktywnych mieszkańców XV Koncert NoworocznyCYBINKA CYBINKA 

Skąd wziął się pomysł zorganizo-
wania tej uroczystości pod nazwą 
„Perły Cybinki”? Z prostej analogii: 
urzekające pięknem perły powsta-
ją z całkiem zwyczajnych składni-
ków: ziarenka piasku, odprysku 
muszli, białek wytwarzanych przez 
małże, które jako jedyne wiedzą, 
jak je połączyć, aby osiągnąć tak 
zachwycający rezultat. Podobnie 
jest z ludźmi. Takie cechy jak: do-
broć, wspaniałomyślność, hojność, 

empatia, szlachetność, otwartość, 
aktywność pojedynczo podobają 
się i są godne naśladowania, jed-
nak połączone w działaniu olśnie-
wają, tworząc swoiste „perły”.

Uroczystość była podziękowa-
niem dla wszystkich tych, którzy 
przyczynili się do tego, aby mała 
ojczyzna jaką jest gmina Cybinka 
rozkwitała, była znana, stawała 
się ciekawym miejscem do życia; 
podziękowaniem  dla tych, którzy 

Przewodniczący Zarządu Związku 
Tadeusz Pietrucki podziękował wszyst-
kim delegatom za współpracę przy trud-
nych projektach, takich jak np. dążenie 
do utworzenie Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
w Długoszynie i życzył wszystkim zgody 
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

DOFINANSOWANIA
DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

EKOLOGICZNYCH

O dotację Celowego Związku Gmin 
CZG-12 mogą ubiegać się jednost-
ki sektora samorządu terytorialnego 
(placówki oświatowe, ośrodki kultury) 

oraz podmioty niezaliczane do sektora 
finansów publicznych i niedziałające w 
celu osiągnięcia zysku, zlokalizowane 
na terenie gmin członkowskich Związ-
ku (gminy: Bledzew, Cybinka, Dębno, 

Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, 
Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, Ośno 
Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Sulęcin, To-
rzym i Witnica).

Zgłaszane w ramach konkursu 
przedsięwzięcia mogą mieć formę ty-
powo edukacyjną np. zajęcia terenowe, 
konkursy ekologiczne (Działaj lokalnie 
– myśl globalnie) lub zakładać np. po-
stawienie tablic edukacyjnych (trwałe 
formy ochrony przyrody). 

W ramach działania „Działaj lokal-
nie-myśl globalnie” można uzyskać 
dotację w wysokości do 50 proc. kosz-
tów przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 
1000 zł. Działania o charakterze inwe-
stycyjnym mogą zostać dofinansowane 
w wysokości do 3000 zł (max. 70 proc. 
kosztów przedsięwzięcia). 

Dokładne zasady dofinansowań 
określa regulamin. Wnioski można 
składać do 28 lutego 2017 roku. Zapra-
szamy do udziału w konkursie i zgłasza-
nia swoich inicjatyw.

Regulamin i formularz dostępne są 
na stronie internetowej Związku www.
czg12.pl/edukacja/dofinansowania. 

Informacji udziela też dział edukacji 
CZG-12 (tel. 95 755 93 71).

Profesjonalne przygotowanie oraz 
wykonanie utworów w pełni zadowo-
liło najbardziej wymagających melo-
manów. Nad ponad 60 osobową gru-
pą artystów na scenie czuwał Zbyszko 
Jatczak - dyrektor Społecznego Ogni-
ska Muzycznego w Cybince. 

Tegoroczne koncerty rozbrzmiewa-
ły znanymi i lubianymi przebojami z 
filmów i seriali, w wykonaniu uczniów  
i absolwentów Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Cybince.

Na koncertach pojawił się Arkadiusz 

Tkocz z zespołu LóóSTRA, uświetnia-
jący występy grą na skrzypcach, byli 
też muzycy z zespołu Cadillac – wyko-
nujący nieśmiertelne utwory Dżemu.  

Koncert patronatem objął bur-
mistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, 
który za wspaniałą ucztę muzyczną 
nagrodził wykonawców koszem sło-
dyczy.

Weekendowe koncertowanie za-
kończyło się ogromnym sukcesem 
(red.). 

sprawiają, że życie tutaj toczy się 
piękniej, bardziej kolorowo i le-
piej.  

Podczas powitania obecnych 
na sali kinowej burmistrz Marek 
Kołodziejczyk podziękował zaan-
gażowanym w aktywne działanie 
na rzecz gminy: - To dzięki Wam 
możemy przygotowywać imprezy 
gminne skierowane do mieszkań-
ców, które cieszą się coraz więk-
szą popularnością. To dzięki Wam 
możemy aktywnie spędzać czas, to 
dzięki Wam możemy czuć się bez-
piecznie. To dzięki wam wreszcie 
na antenie radiowej bez komplek-
sów mogę powiedzieć, że ludzie  w 
Cybince są wspaniali – mówił. 

Burmistrz wręczył wyróżnienia 
w siedmiu kategoriach: wolonta-
riat i sprawy społeczne, mecena-
si, wydarzenie, kultura, promocja 
sportu i turystyki, Inicjatywa lo-
kalna, ambasadorzy gminy Cybin-
ka.

Podczas uroczystości wyświe-
tlone zostały prezentacje, dzięki 
którym obecni mogli zobaczyć jak 
zmieniła się gmina Cybinka, nie 
tylko w kontekście inwestycji, ale 
również w zakresie działań spo-
łecznych i nowych wydarzeń. Galę 
uświetnił swoim występem  zespół 
AnDreo i Karina, który przypo-
mniał włoskie covery Al Bano i Ro-
mina Power.

Podsumowując uroczystość  bur-
mistrz mówił - Dostąpiłem dziś 
wielkiego zaszczytu podziękowa-
nia ludziom, którzy swoim zaan-
gażowaniem i pracą, życzliwością 
i hojnością wzbogacili  naszą gmi-
nę na tak wielu poziomach i w tak 
wielu dziedzinach. Wiem, że wasza 
praca nigdy nie była  obliczona na 
zysk, na jakiekolwiek profity, po-
pularność czy poklask. Działaliście 
z czystej bezinteresownej chę-
ci zrobienia czegoś dla ludzi, dla 
mieszkańców naszej gminy. I za 
to jeszcze raz serdecznie dziękuję 
(red.). 
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Burmistrz Kołodziejczyk podziękował mieszkańcom zaangażowanym w pracę gminy 
Na scenie wystąpiło 60 artystów 

14 grudnia 2016 roku odbyło się jubileuszowe setne po-
siedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-
12. Zgromadzenie tworzą burmistrzowie, wójtowie 
oraz reprezentanci gmin członkowskich Związku

Jubileuszowe posiedzenie REGION 

Setne posiedzenie
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3 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się 
„żywa lekcja historii”, w której udział wzięli uczniowie z Zespo-
łu Szkół w Cybince

Mieszkańcy mówią, że w Ośnie Lubuskim nie dba się o ochronę środowiska. Nadal funkcjonują 
tu kotłownie węglowe, nie tylko w Domu Widowiskowym, ale także w Zespole Szkół Publicz-
nych, biurowcu ZGK czy budynku na stadionie miejskim. Mamy nadzieję że już niebawem z 
naszego miasta znikną widoki jak te na zdjęciu. 

Mieszkańcy Ośna Lubuskiego przez długie 20 dni musieli ko-
rzystać z wody dostarczanej beczkowozami

W niedzielę 15 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
grała także w Rzepinie. Podczas 25. finału rzepinianie po raz 
kolejny pokazali, że mają wielkie serca

Podróż w czasieZlikwidujmy trujące 
kotłownie węglowe

Najgorszy był
brak informacji

Hojni jak zwykle

Historia opowiedziana inaczejRemont Domu Widowiskowego

Woda była skażona

WOŚP zagrała rekordowo!

CYBINKA OŚNO LUBUSKIE

OŚNO LUBUSKIE

RZEPIN 

Głównym celem lekcji było przybli-
żenie dzieciom dziejów Polski za cza-
sów panowania królów elekcyjnych, 
począwszy od Henryka Walezego, aż 
do Jana III Sobieskiego. 

Krótkie informacje dotyczące wy-
darzeń z tego okresu przeplatane były 
pokazami strojów ówczesnej ludności, 
od chłopa ubranego w długie, lniane 
suknie po szlachcica noszącego pięk-

nie zdobiony żupan, skórzane buty i 
kołpak na głowie. 

Uczniowie posłuchali opowieści o  
husarzach, poznali i zobaczyli elemen-
ty prawdziwej zbroi rycerskiej. Był też 
pojedynek i wystrzał z broni palnej. 
Zwieńczeniem lekcji był konkurs wie-
dzy historycznej. Na zwycięzców cze-
kały nagrody w postaci wybijanych na 
miejscu monet (red.)

Mieszkańcy Ośna Lubuskiego 
po raz pierwszy mogli decydować 
na co wydać 250 tys. z budżetu 
gminy

Najwięcej osób oddało swój głos 
na projekt pn. „Remont i moderni-
zacja sali Domu Widowiskowego”. 

Nie znamy dokładnego zakre-
su remontu, ale mieszkańcy mó-
wią, że ważna jest modernizacja 
kotłowni węglowej. Przejście na 
ogrzewanie gazem z pewnością 
poprawi jakość powietrza w mie-
ście. W Ośnie Lubuskim nadal 
funkcjonują kotłownie węglowe, 

nie tylko w Domu Widowiskowym, 
ale także w Zespole Szkół Publicz-
nych, czy w biurowcu  ZGK. 

Mamy nadzieję że już niebawem 
z naszego miasta znikną widoki 
jak te na zdjęciu (HER). 

Po raz pierwszy w historii miasta 
- w takim stopniu - została skażona 
woda w wodociągu miejskim. Wie-
le szczęścia sprawiał widok ciągnika 
z beczką oznajmującego klaksonem 
swe przybycie. - Czy ktoś pomyślał, że 
są ludzie starsi, inwalidzi, którzy nie 
wychodzą  z domów i nieświadomie 
spożywają skażoną wodę? Czy ktoś 
pomyślał o matkach opiekujących się 
małymi  dziećmi, które przez nieudol-
nie zorganizowaną akcję informacyj-
ną nie wiedziały o skażeniu – pytają 
mieszkańcy, którzy twierdzą, że do 
dziś nie usłyszeli pełnego wyjaśnie-
nia  przyczyn skażenia i na własną 
rękę musieli dowiadywać się o nim w 
Sanepidzie.  - Przecież w naszym mie-
ście władza jest lepiej opłacana niż w 
innych miastach - mówią. 

Jest i pozytywny aspekt problemu. 
Mieszkańcy połączyli się i stworzy-
li front obywatelski „Nie dla Coli w 

Rzepiński sztab zebrał w tym roku 
63.115 zł! Tym samym pobity został re-
kord zbiórek na rzecz fundacji WOŚP.

Od rana na ulicach Rzepina kwesto-
wali wolontariusze, a licytacje fantów 
licznie przekazanych przez darczyń-
ców, a także występy rzepińskich ar-
tystów, rozpoczęły się o godz. 13.00 w 
hali ZSO. Aukcji było tak dużo, że trwa-
ły prawie do godziny 23.00. O godz. 
20.00 tradycyjnie odbyło się światełko 
do nieba.

Ponad 63 tys. złotych to wynik, 
za który podziękowania należą się 
hojnym mieszkańcom, ale również 
artystom występującym podczas nie-
dzielnego finału, darczyńcom, wolon-
tariuszom, sztabowi organizacyjnemu 
oraz wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organizację 25 finału (red.). 

kranie”, który – jak mówią – na tyle 
wystraszył urzędników, że w końcu 
opublikowali informację, której celem 
było uspokojenie nastrojów społecz-
nych (HER).

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

 

fot
o. 

DP
 

Celem zajęć było przybliżenie uczniom dziejów Polski 

Czy z krajobrazu Ośna znikną dymiące kominy? 
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Rzepiński sztab WOŚP zebrał ponad 60 tys. zł 
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Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, wspólnie ze Świętym 
Mikołajem, odwiedzili wychowanków Zespołu Szkół Specjal-
nych w Krośnie Odrzańskim

13 wozów ratowniczo-ga-
śniczych z wyposażeniem i 
jeden lekki pojazd bojowy 
dostaną lubuskie Ochotnicze 
Straże Pożarne, jeden z nich 
trafi do gminy Rzepin

Z inicjatywy kierownictwa 
Urzędu Miejskiego w Rzepi-
nie, dyrekcje wszystkich szkół 
i przedszkoli z terenu gminy 
Rzepin, kierownictwo Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, dy-
rektorzy: Miejskiego Domu 
Kultury, Biblioteki Miejskiej, 
Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół oraz 
miejskich spółek komunal-

nych zorganizowali naszą – 
rzepińską Świąteczną Paczkę

Prezentów
nie brakowało

Mieszkańcy będą
bezpieczniejsi

Świąteczna Paczka

Odwiedziny Mikołaja Wóz strażacki dla Kowalowa

Obdarowali dwie rodziny

RZEPIN RZEPIN 

RZEPIN 

Ponoć Święty Mikołaj odwiedza tyl-
ko grzeczne dzieci, dlatego w dniu 5 
grudnia przybył również do uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie 
Odrzańskim. 

Wygląda na to, że wszystkie dzieci 
były grzeczne, ponieważ każde, bez wy-
jątku, otrzymało swoją paczkę. 

Jak co roku, całe wydarzenie było 
bardzo miłe i wszyscy z uśmiechem na 
ustach witali Mikołaja wchodzącego do 
szkoły. 

Z inicjatywy wychowawczyni klasy 
Agaty Staniszewskiej, Mikołaj przybył 
w towarzystwie uczniów klasy III c o 
profilu pedagogiczno-psychologicz-

nym ZSO w Rzepinie. 
Po rozdaniu paczek, uczniowie obu 

szkół wzięli udział w zabawach integra-
cyjnych oraz wspólnie, przy karaoke, 
śpiewali kolędy. 

Wracając do domu, Mikołaj wraz 
z uczniami odwiedził także chłopca 
o imieniu Arek, który jest niepełno-
sprawny i sam nie może wyjść z domu. 
Dlatego, jak co roku, Mikołaj o nim 
pamięta, przywożąc mu upragnioną 
paczkę. 

Dzień był pełen wrażeń, radości i 
owocnych doświadczeń dla młodzieży 
z klasy III c LO. Wspaniała inicjatywa! 
Do zobaczenia za rok (red.). 

Marszałek Elżbieta Anna Polak 
podpisała umowę o dofinanso-
waniu zakupu. Całość projektu to 
kwota prawie jedenaście milionów 
złotych.

Głównym celem projektu jest 
doposażenie jednostek OSP z tere-
nu województwa lubuskiego w sa-

Zebrane środki finansowe umożliwi-
ły obdarowanie dwóch potrzebujących 
rodzin zamieszkujących gminę. Pierw-
szej z rodzin zakupiony został opał na 
zimę, natomiast drugiej rodzinie sfi-
nansowano koszty leczenia.

Po raz kolejny okazało się, że dzięki 
wzajemnej współpracy można bardzo 
wiele dokonać i sprawić, aby na  twa-
rzach wielu ludzi pojawił się promień 
nadziei na lepsze jutro (red.). 

mochody ratowniczo-gaśnicze do 
prowadzenia akcji ratowniczych i 
usuwania skutków katastrof i klęsk 
żywiołowych.

Wśród 13 jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych jednym z 
beneficjentów ww. projektu, jako 
jedyna z powiatu słubickiego,  zo-
stała jednostka OSP z Kowalowa 
(red.). 
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Dzień był pełen wrażeń, radości i owocnych doświadczeń 

Jeden z nowych wozów strażackich trafi do Kowalowa 

Dzięki wzajemnej współpracy można bardzo wiele dokonać 
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Czerwony burak jest powszechnie znanym warzywem. Ze 
względu na swoje właściwości odżywcze powinien jak naj-
częściej pojawiać się na naszych stołach. Popularnym daniem 
przygotowywanym z czerwonych buraków  jest barszcz. To 
obowiązkowa potrawa na naszych wigilijnych stołach

W ostatnim czasie dwa małżeństwa z gminy Krzeszyce świętowały swój jubileusz

Barszcz
w roli głównej

Najszczersze życzenia
Kulinarne czwartki Medale za długoletnie pożycieSŁUBICE KRZESZYCE 

Co prawda wigilia już za nami, 
jednak klubowiczki trzeciego spo-
tkania Kulinarnych Czwartków 
postanowiły nieco przedłużyć 
tak przyjemny okres świąteczny i 
wspólnie ugotowały barszcz we-
dług przepisu Danuty Golubskiej. 
Nieodzownym dodatkiem do czer-
wonego barszczu są pierogi i uszka 
z grzybami, najlepiej własnoręcz-
nie ulepione, których oczywiście i u 
nas nie zabrakło. Degustacji takich 
pyszności towarzyszyła wymiana 
przepisów oraz doświadczeń kuli-
narnych. 

Niezwykle ciepła i serdeczna  
atmosfera panująca na naszych 
spotkaniach powinna stać się za-
chętą dla wszystkich miłośników 
dobrej kuchni. Niekoniecznie trze-
ba się znać na sztuce kucharskiej, 
aby uczestniczyć w Kulinarnych 
Czwartkach.

Kolejne spotkanie Kulinarnych 
Czwartków odbędzie się 2 lutego 
o godz. 16.00 w oddziale dla doro-
słych biblioteki słubickiej. Tema-
tem spotkania będzie „Sałatka w 
roli głównej”. 

Serdecznie zapraszamy (red.). 

28 grudnia w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Krzeszycach odbyła 
się uroczystość 55-lecia pożycia 
małżeńskiego Państwa Zofii i Jana 
Fabianowiczów zamieszkałych w 
Dzierzążnie.

Pani Zofia przyjechała po woj-
nie z tzw. terenów zaburzańskich 
i osiedliła się w Dzierzążnie. Pan 
Jan z rodzicami również przybył z 
terenów zaburzańskich i zamiesz-
kał w sąsiedniej wiosce Zaszczyto-
wie. Poznali się na zabawie i w roku 
1961 zawarli związek małżeński. 
Wspólnie prowadzili gospodarstwo 
rolne. 

Jubilaci dochowali się trójki 
dzieci, siedmiorga wnuków i dwoj-
ga prawnucząt.

29 grudnia swoją uroczystość 
50-lecia związku świętowali Pań-
stwo Wanda i Jan Krukowie z Kra-
snołęgu. 

Pani Wanda po wojnie osiedliła 
się w Rudnicy. Pan Jan z rodzicami 
również przybył z terenów zabu-
rzańskich i zamieszkał w Krasnołę-
gu. Jubilaci poznali się na zabawie 
sylwestrowej w Kołczynie i w roku 
1966 zawarli związek małżeński. 

Pan Jan pracował jako mecha-
nik. Wspólnie z żoną prowadził też 
gospodarstwo rolne. 

Jubilaci dochowali się dwójki 
dzieci, siedmiorga wnuków i dwóch 
prawnuczek.

Wójt udekorował Jubilatów me-
dalami za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, które nadaje Prezydent 
RP, wręczył upominki oraz złożył 
wyrazy uznania i szacunku, życząc 
dalszych szczęśliwych lat wspólne-
go życia (red.). 
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Tematem spotkania był barszcz 
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15 stycznia odbył się I Krze-
szycki Bieg „Policz się z cu-
krzycą”, zorganizowany 
w ramach jubileuszowego 
XXV finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przez 
Gminny Ośrodek Kultury i 
sztab WOŚP znajdujący się 
w Zespole Szkół Samorządo-
wych w Krzeszycach

Słowa pięknej i mądrej pieśni Stanisława Sojki już od kilku lat przyświecają spo-
łeczności Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach we wszystkich działa-
niach charytatywnych podejmowanych na rzecz innych. Tak było i tym razem

W miejscowości Górzyca dobiegła końca budowa przystani rzecznej na rzece 
Odrze, przy której będą mogły cumować małe jednostki pływające oraz statki 
turystyczne

Policzyli się z cukrzycą

Życie nie tylko po to
jest by brać

Mamy przystań

Bieg organizowany w ramach WOŚP

Finał WOŚP

Ożywimy turystykę w gminie

KRZESZYCE 

KRZESZYCE 

GÓRZYCA 

XXV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy odbył się pod hasłem: „Dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorom”. Oba cele są niezwykle ważne i 
bliskie naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom 
oraz całej lokalnej społeczności. Nie mogło więc 
nas i w tym roku zabraknąć wśród wolontariuszy 
Jerzego Owsiaka.

W Zespole Szkół Samorządowych orkiestra 
zagrała już po raz jedenasty z rzędu. W czasie 
dziesięciu kolejnych finałów zebraliśmy w Krze-
szycach niemal 60 tys. zł. W bieżącym roku 34 
wolontariuszy, pod kierownictwem Anny Rze-
mienieckiej, zebrało kwotę 13.188,67 złotych i 65 
Euro. Złożyły się na to środki zebrane przez wo-
lontariuszy podczas kwesty na terenie Krzeszyc, 
dochód z kawiarenki otwartej podczas niedziel-
nego koncertu przez rady rodziców SP im. Win-
centego Witosa  i PG im. Adama Mickiewicza w 
Krzeszycach, dochód z licytacji gadżetów przeka-
zanych przez fundację WOŚP oraz innych darów 

przekazanych przez ofiarodawców, a także wpi-
sowe na I Krzeszycki Bieg „Policz się z cukrzycą”. 

Bezpieczeństwo kwestującym uczniom zapew-
nili strażacy z OSP Krzeszyce. Oni też zabezpiecza-
li trasę biegu „Policz się z cukrzycą”. Dziękujemy 
im serdecznie za gotowość do pracy na rzecz in-
nych.

Po raz kolejny grał z nami, w przenośni i do-
słownie, Grzegorz Zawadzki, zapewniając impre-
zie profesjonalne nagłośnienie. Dziękujemy pięk-
nie i polecamy się na przyszłość.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wspaniałe 
wypieki, a szkolnym radom rodziców za poprowa-
dzenie kawiarenki, która cieszyła się i w tym roku 
ogromnym powodzeniem.

Wśród pomocników znaleźli się też członkowie 
Klubu UKS „Żak”, działającego przy ZSS Krzeszy-
ce oraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy obu 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samo-
rządowych.

Sztab WOŚP przy ZSS Krzeszyce

Budowa przystani jest efektem projektu part-
nerskiego pn. „Odra dla turystów 2020- lubuskie 
przystanie”, którego liderem i beneficjentem jest 
Nowa Sól. Zakładał on budowę dziesięciu przy-
stani rzecznych na Odrze w gminach: Siedlisko, 
Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra (gmina 
wiejska), Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybin-
ka, Górzyca oraz Kostrzyn. 

Koszt budowy przystani rzecznej w Górzycy to 
ok 700 tys. zł, z czego wkład własny gminy Górzy-
ca będzie wynosił 14 tys. zł. 

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki 
w regionie lubuskim, w tym aktywizacja żeglugi 
na obszarze Doliny Środkowej Odry i stworzenie 
dogodnych warunków dla rozwoju turystyki w 
miejscowościach nadodrzańskich w wojewódz-
twie lubuskim. 

W okresie wiosenno-jesiennym przewidziane 
są rejsy turystyczne po Odrze. Mamy nadzieję, że 
budowa przystani przyczyni się do ożywienia tu-
rystycznego Odry (red.). 

Inicjatorką i główną organizatorką 
biegu była Lucyna Poznańska. Spraw-
ną i miła obsługę biegu zapewniły pra-
cownice gminy Krzeszyce. Przybyłych 
zawodników ciepło przywitali wójt Sta-
nisław Peczkajtis oraz dyrektor ZSS w 
Krzeszycach Barbara Adamska. 

Bieg poprzedziła rozgrzewka prowa-

dzona przez Olę Zawadzką. 
Na starcie stanęło 80 biegaczy w 

różnym wieku, którzy przyjechali z 
różnych miejscowości naszego woje-
wództwa. Uczestnicy mieli do prze-
biegnięcia dystans 2,5 km. Na mecie 
każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal, a zwycięzcy w kategorii kobiet i 
mężczyzn otrzymali puchary. 

Wśród wszystkich zawodników 
rozlosowano pamiątkowe koszulki z 
WOŚP oraz upominki. Po ukończeniu 
biegu każdy uczestnik mógł zjeść talerz 
gorącej zupy, wypić herbatę oraz zjeść 
ciastka szczęścia ufundowane przez 
firmę Janeco International Polska z 
Krzeszyc. 

Najszybszym zawodnikiem okazał 
się Kamil Pikuła z Drezdenka, drugie 
miejsce zajął Bogdan Kozioł z Łukomi-
na, a na trzecim miejscu uplasował się 
mieszkaniec Deszczna, Michał Lesz-

czyński. Wśród kobiet zwyciężyła Ka-
mila Kowalczyk z Lemierzyc, pokonu-
jąc dwie mieszkanki Kołczyna, Lucynę 
Poznańską i Justynę Brzezińską. Naj-
młodszym zawodnikiem był Ksawery 
Sawicki z Lemierzyc, natomiast naj-
starszą zawodniczką była Alina Parchi-
mowicz z Krzeszyc, a wśród mężczyzn 
Stanisław Liczner, także mieszkaniec 
Krzeszyc. 

Nad bezpieczeństwem zawodników 
na trasie czuwali ochotnicy z miejsco-
wej straży pożarnej, a opiekę medyczną 
zapewniła Asia Brach. 

Pierwszy bieg cieszył się sporym za-
interesowaniem i już czekamy na ko-
lejną edycję. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do jego realizacji 
oraz sponsorom: firmie Janeco Inter-
national Polska, wójtowi gminy Krze-
szyce oraz Marzannie Rzemienieckiej 
(red.). 
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Bieg „Policz się z cukrzycą” zorganizowano w Krzeszycach po raz pierwszy 

Kolejna udana zbiórka WOŚP w Krzeszycach 

Przystań jest już prawie gotowa 



19 grudnia starosta Marcin Jabłoński oraz przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza 
uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim. Przedstawili radnym koncepcję po-
wstania na bazie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Młodzieżowego Ośrodka Socjotera-
pii. Mówiono też o planach przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie.

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Zacznijmy od liczb: w powiecie 
słubickim zamieszkują łącznie 83 
rodziny zastępcze, w których prze-
bywa 113 dzieci. Prawie połowa z 
nich to rodziny zastępcze spokrew-
nione tj. babcia, dziadek, siostra 
lub brat. Pozostałe tworzą ciocie, 
wujkowie lub osoby niespokrew-
nione, tzw. rodziny zastępcze nie-
zawodowe. Wśród nich funkcjonu-
je również pięć rodzin zastępczych 
zawodowych, w tym trzy pogotowia 
rodzinne. Na terenie powiatu, poza 
rodzinną pieczą zastępczą, funkcjo-
nuje również Placówka Opiekuń-
czo-Wychowawcza „Nasza Chata” 
w Cybince, w której zamieszkuje 30 
wychowanków. 

Kto może zostać rodzicem 
zastępczym?

- Dzieci potrzebujących jest jed-

29 grudnia Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie, pod-
trzymując decyzję Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gorzo-
wie Wlkp., ostatecznie zdecydował, 
kto ma być starostą. To Marcin Ja-
błoński. 

Wyrok ten jednoznacznie roz-
wiewa wszelkie wątpliwości co do 
osoby, która powinna sprawować 
funkcję słubickiego starosty. Grud-

zawodowego kwalifikacyjnego oraz 
egzaminu maturalnego – zapew-
niał zebranych starosta. 

Nie było to pierwsze spotkanie, 
które dotyczyło powstania w Ośnie 
Młodzieżowego Ośrodka Socjote-
rapii - 6 grudnia starosta wraz z 
przewodniczącym Rady Powiatu 
oraz Urszulą Zakowicz, doradcą ds. 
oświaty w starostwie, spotkał się 

Przypomnijmy: nowa placów-
ka „wystartowałaby” we wrześniu 
2017 roku. Jej profil skierowany 
byłby dla uczniów i wychowanków 
z niedostosowaniem społecznym. 
W tym miejscu należy podkreślić, 
że na terenie województwa lubu-
skiego istnieją dwa młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii: jeden w Przy-
toku, dla uczniów szkoły podstawo-
wej, prowadzony przez starostwo 
zielonogórskie, drugi w Zaborze, 
dla uczniów gimnazjum, prowa-
dzony przez Urząd Marszałkowski. 
Ten właśnie MOS ma być wkrótce 
zlikwidowany, istnieje więc real-
na szansa na utworzenie podobnej 
placówki w Ośnie Lubuskim, wła-
śnie na bazie ZSE. 

Przeprowadzono już rozmowy z 
marszałek województwa oraz lu-
buskim kuratorem oświaty. Uzy-
skano aprobatę i zapowiedź pomo-
cy, a pani kurator wyraziła zgodę 
na funkcjonowanie obok MOS-u 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Ośnie Lubuskim do czasu wygasze-
nia nauczania. - Uczniowie będą 
mieli pełną możliwość ukończenia 
szkoły, przystąpienia do egzaminu 

nak wiele, dlatego wciąż poszuku-
jemy kandydatów na rodziny za-
stępcze, czyli osób i rodzin, które 
potrzebującym dzieciom zapewni-
łyby opiekę zastępczą - mówi dy-
rektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Słubicach Anna 
Gołębiowska. 

- Rodzicem zastępczym może być 
osoba, która nie jest i nigdy nie była 
pozbawiona władzy rodzicielskiej 
(ani też władza rodzicielska nie jest 
jej ograniczona czy zawieszona), 
nie ma ograniczonych zdolności do 
czynności prawnych, wypełnia obo-
wiązek alimentacyjny (o ile takowy 
wynika z tytułu egzekucyjnego), 
daje rękojmię należytego sprawo-
wania pieczy zastępczej, stale prze-
bywa na terytorium Polski i jest w 
stanie zapewnić dziecku odpowied-
nie warunki bytowe i mieszkanio-
we. Zdolność do sprawowania wła-

niowa decyzja sądu wskazuje rów-
nież, że Rada Powiatu, odwołując 
ze stanowiska poprzedniego staro-
stę, działała w pełni zgodnie z pra-
wem. – Wreszcie możemy spokoj-
nie zająć się problemami, z którymi 
boryka się powiat – skomentował 
decyzję NSA starosta Marcin Ja-
błoński. Wyrok jest ostateczny, co 
oznacza, że nie można się od niego 
odwoływać (red.). 

w tej sprawie z nauczycielami oraz 
pracownikami administracji i ob-
sługi ośniańskiego „Ekonomika”. 

Kolejnym ważnym etapem było 
podjęcie przez powiatowych rad-
nych uchwały w sprawie  woli 
utworzenia Młodzieżowego Ośrod-
ka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim. 
Stało się to 30 grudnia, podczas se-
sji Rady Powiatu (red.). 

ściwej opieki nad dzieckiem musi 
być potwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim oraz opinią psycholo-
giczną. Ponadto kandydat na ro-
dzica zastępczego nie może być 
skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo popełnione umyśl-
nie - tłumaczy A. Gołębiowska.

Trzeba tu podkreślić, że rodzina 
zastępcza może liczyć na pomoc i 
wsparcie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach, 
m.in. na pomoc finansową na 
utrzymanie dzieci, wsparcie spe-
cjalistów (koordynatora rodzin-
nej pieczy zastępczej, psychologa, 
prawnika) czy też spotkania grupy 
wsparcia rodzin zastępczych.

Wszystkie chętne osoby, 
które chciałyby pomóc dzie-
ciom i stworzyć im namiastkę 
rodziny w formie rodziny za-
stępczej, zapraszamy do kon-
taktu z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach, 
ul. Sienkiewicza 28, tel. 95 58 
21 40 (red.). 

Rodzina zastępcza może liczyć na pomoc

Naczelny Sąd
Administracyjny:
Starostą pozostaje
Marcin Jabłoński

W miejscu „Ekonomika”
powstanie Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii

W powiecie słubickim trwa kampania społeczna mającą na celu 
propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, ale również po-
szukiwanie nowych rodzin zastępczych.

Wygląda na to, że spór o fotel starosty słubickiego znalazł 
swój finał. 

POWIAT

POWIAT POWIAT

SŁUBICKI

SŁUBICKI SŁUBICKI

styczeń 2017

Wizyta św. Mikołaja, poczęstunek, świąteczne animacje i zabawy integracyjne, a także wspólne gry i konkursy z nagrodami - to 
wszystko, a nawet więcej, czekało na uczestników Mikołajkowej Zabawy Integracyjnej dla rodzin zastępczych z terenu naszego 
powiatu oraz dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince. Impreza odbyła się 9 grudnia w Rodzin-
nym Centrum Rozrywki w Kunowicach.

Obecni uczniowie ośniańskiego „Ekonomika” będą mogli 
bez przeszkód skończyć szkołę oraz zdać kwalifikacyjne 
egzaminy zawodowe i maturę.



2 Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz eduka-
cji prawnej, powiat słubicki od zeszłego roku realizuje zadanie 
polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla 
osób fizycznych. Kto może z niej skorzystać?

Przez cały okres przedświąteczny w Powiatowym Ośrodku 
Wsparcia w Rzepinie nie zwalniali tempa.

Światełko, opatrzone odpowied-
nim certyfikatem, zostało odebra-
ne przez harcerzy 17 grudnia, pod-
czas nabożeństwa w kościele p.w. 
Najświętszego Zbawiciela w Zielo-
nej Górze. Dzień później przekaza-
no je mieszkańcom Słubic, podczas 
mszy w kościele NMP Królowej 
Polski oraz na „Magicznej Gwiazd-
ce z Grupą Pomagamy”.

Zanim światełko znalazło się 
za Odrą harcerze trafili z nim do 
Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
Przyjął ich burmistrz Tomasz Ci-
szewicz, który wkrótce potem, wraz 
z wicestarostą Leopoldem Owsia-
kiem, udał się na most graniczny. 
Tutaj Betlejemskie Światło Pokoju 
zostało przekazane przedstawicie-
lom Frankfurtu nad Odrą.

Dwa dni później druhowie, z 

komendantem słubickiego hufca 
Tadeuszem Strażewiczem na czele, 
zjawili się w Starostwie Powiato-
wym, by betlejemski płomień prze-
kazać staroście Marcinowi Jabłoń-
skiemu i pracownikom starostwa. 
- To symboliczne światełko ma 
szczególne znaczenie zwłaszcza w 
tych trudnych czasach. Niech więc 

pali się, gdzie tylko może - mówił 
komendant, podczas gdy harcerki 
przekazywały Betlejemskie Światło 
Pokoju na ręce starosty.

Tę pokojową akcję zapoczątko-
wano w 1986 roku w Austrii. Pięć 
lat później Betlejemskie Światło 
Pokoju zaczęło grzać także w Pol-
sce i dzieje się tak do dziś (red.). 

Rozbłysło światło pokoju
19 grudnia słubiccy harcerze, 
w towarzystwie miejskich i 
powiatowych włodarzy, prze-
kazali sąsiadom zza Odry 
Betlejemskie Światło Pokoju. 
Uroczystość odbyła się w po-
łowie granicznego mostu.

POWIAT SŁUBICKI

W zmaganiach udział wzięło kilku-
dziesięciu uczniów z prawie wszystkich 
szkół średnich w powiecie. Zanim za-
siedli do pisania wysłuchali wykładu o 
cukrzycy, który poprowadziła naczelna 
pielęgniarka słubickiego szpitala Doro-
ta Górecka. Można było także zbadać 
sobie poziom cukru we krwi, z czego 
skorzystali m.in. wicestarosta Leopold 
Owsiak oraz dyrektor ZST Stanisław 
Woronowicz. Obaj panowie dzielnie 
znieśli ukłucie w palec, dzięki czemu 
wiedzą, że cukier mają w normie. - 
Warto się badać regularnie - podkre-
ślali.

Później przyszedł czas na spraw-
dzenie wiedzy zawodników. - Pyta-
nia nie były trudne, było jednak kilka 
podchwytliwych - śmiali się po teście 
uczniowie. 

Najlepsza okazała się Julia Górska. 
Kolejne miejsca zajęli: Adrianna Szper-

ka, Dominika Jednoróg, Izabela Soko-
łowska, Karol Struś, Marek Maryniak, 
Patryk Przybylski, Wiktor Brudzisz, 
Ewa Jurkiewicz oraz Antoni Nowak. 

W klasyfikacji drużynowej zwycięży-
ła ekipa z Zespołu Szkół Licealnych w 

Słubicach, przed Zespołem Szkół Eko-
nomicznych w Ośnie Lubuskim oraz 
Liceum Ogólnokształcącym w Rzepi-
nie. W imieniu starosty gratulujemy!

Impreza była dofinansowana ze 
środków powiatu słubickiego (red.). 

O cukrzycy wiedzą wszystko
- Cukrzyca to podstępna choroba, dlatego niełatwo ją wykryć. Jednak dzięki uświadomieniu młodzieży 
informacje o leczeniu i profilaktyce będzie można przekazać wielu osobom - mówił 22 listopada Jan 
Tokarski, prezes słubickiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, które w Zespole Szkół 
Technicznych zorganizowało Cukro Quiz, czyli test wiedzy o cukrzycy.
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Starosta podkreślił, że wysokie 
osiągnięcia w nauce zaprocentują 
wkrótce w postaci znalezienia atrak-
cyjnej pracy, na czym skorzystają nie 
tylko wyróżnieni uczniowie, ale także 
wszyscy mieszkańcy powiatu. 

A oto nasze orły: z Zespołu Szkół 

Licealnych w Słubicach: Rafał Kli-
mowicz, Klaudia Klimaszewska, Ka-
tarzyna Sikorska oraz Grzegorz Choj-
ka; z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Ośnie Lubuskim: Agata Rupala, 
Donata Chyb oraz Anna Alicja Cho-
lawczyk (obecnie uczennica ZSE-R 
w Słubich); ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Słu-
bicach: Szymon Zielony, Wiktoria 
Wilkanowska, Iwona Stępień, Sylwia 
Pieprz, Kacper Najdyk, Adam Kosiń-
ski, Klaudiusz Sieczkowski, Maciej 

Szkoda, Karol Litomski, Krystian 
Gregorczyk, Jan Szafrański, Dorota 
Dziubińska oraz Maciej Nowosielski; 
z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rol-
niczych w Słubicach: Robert Sękow-
ski, Oliwia Matysiak, Patrycja Ziętek, 
Mateusz Zachariasz, Damian Rzepski 
oraz Gabriel Kozinoga natomiast z 
Zespołu Szkół Technicznych w Słu-
bicach: Maciej Kozłowski, Monika 
Sobańska, Katarzyna Lindner oraz 
Krystian Szydłak. Gratulujemy (red.). 

Orły zleciały się do starostwa
- Zarówno wy, jak i wasi naj-
bliżsi mają powody do dumy. 
Można powiedzieć, że z oka-
zji zbliżających się świąt 
zrobiliście sobie i im piękny 
prezent - mówił 16 grudnia 
starosta Marcin Jabłoński 
podczas wręczania stypen-
diów i nagród najlepszym 
uczniom powiatowych szkół.
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Z bezpłatnej pomocy prawnej 
mogą skorzystać osoby:

• którym w okresie 12 miesięcy po-
przedzających zwrócenie się o udzie-
lenie pomocy zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej i wobec których w tym okresie nie 
wydano decyzji o zwrocie nienależ-
nie pobranego świadczenia

• które posiadają ważną Kartę Du-
żej Rodziny,

• które uzyskały zaświadczenie, o 
którym mowa w ustawie o komba-
tantach oraz niektórych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i 
okresu powojennego,

• które posiadają ważną legityma-
cję weterana albo legitymację we-
terana poszkodowanego, o których 
mowa w ustawie o weteranach dzia-
łań poza granicami państwa,

• które nie ukończyły 26 lat,
• które ukończyły 65 lat,
• które w wyniku wystąpienia klę-

ski żywiołowej, katastrofy naturalnej 
lub awarii technicznej znalazły się 
w sytuacji zagrożenia lub poniosły 
straty,

• kobiety w ciąży.
Pomoc prawną świadczą adwoka-

2 grudnia uczestnicy Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Rzepinie zostali 
zaproszeni przez Zrzeszenie Lebenshilfe 
z Frankfurtu nad Odrą na kiermasz bo-
żonarodzeniowy, podczas którego mieli 
okazję spotkać się z sąsiadami zza Odry. 

Podczas kiermaszu można było obej-
rzeć i zakupić różnego rodzaju ozdoby i 

stroiki świąteczne, skosztować potraw 
regionalnych oraz pośpiewać pieśni 
bożonarodzeniowe. Była to również do-
skonała okazja dla uczestników POW do 
zwiedzenia całego obiektu, wystąpienia 
na scenie i zaprezentowanie naszych 
polskich kolęd.

POW Rzepin

ci i radcowie prawni. Polega ona na 
poinformowaniu o obowiązującym 
stanie prawnym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach oraz na wskaza-
niu osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania dotyczącego jej problemu 
prawnego. Będzie można też uzyskać 
pomoc w sporządzeniu wymagające-
go wiedzy prawniczej projektu pisma 
w zakresie niezbędnym do udzielenia 
pomocy (z wyłączeniem pism proce-
sowych), w postępowaniu przygo-
towawczym lub sądowym i pism w 
postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym. Prawnicy pomogą także w 
sporządzeniu projektu pisma o zwol-
nienie od kosztów sądowych lub o 
ustanowienie pełnomocnika z urzę-
du (red.). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
(pomieszczenie nr 8)

ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice
poniedziałki od godz. 12:00 do godz. 16:00

wtorki od godz. 8:00 do godz. 12:00;
środy od godz. 8:00 do godz. 12:00.

czwartki od godz. 11:30 do godz. 15:30;
piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie
(świetlica nr 2) 

ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin
poniedziałki od godz. 15:00 do godz. 20:00;

wtorki od godz. 15:00 do godz. 20:00;
czwartki od godz. 15:00 do godz. 20:00;

piątki od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Tu znajdziesz pomoc:

Dla kogo bezpłatna
pomoc prawna

Kiermasz
po sąsiedzku
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Gdzie i kiedy?
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Wśród gości na sesji znaleźli się: 
radna sejmiku województwa Grażyna 
Dereń oraz senator Waldemar Sługoc-
ki, który zabrał głos, ustosunkowując 
się m.in. do zeszłorocznych wydarzeń 
w powiecie. - Wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (wydany 29 grud-
nia, ostatecznie określający, że staro-
stą słubickim jest Marcin Jabłoński 
- przyp. red.) pokazuje, że żyjemy jesz-
cze w państwie, w którym jest szacu-
nek do prawa - mówił. Senator życzył 
także radnym i mieszkańcom powiatu 
wszystkiego najlepszego w nowym 
roku. 

Następnie przyszedł czas na podej-
mowanie uchwał. I tak, pierwsza z nich 
dotyczyła ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2016, zaś kolejna objęła 
zmiany uchwały budżetowej powiatu 
na 2016 rok. Uchwalono też doku-
ment zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu Słubickiego na lata 
2016-2026.

Później przyszła pora na uchwalenie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-
wiatu Słubickiego na lata 2017-2026 
oraz wspomnianej uchwały budżeto-
wej. Podjęto też uchwałę w sprawie 
uchwalenia Programu Ochrony Śro-
dowiska dla Powiatu Słubickiego na 
lata 2017-2020 z perspektywą na lata 
2021-2024 oraz w sprawie woli utwo-
rzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjo-
terapii w Ośnie Lubuskim.

Kolejne dwa dokumenty dotyczyły 
organizacji wspólnej obsługi przez Sta-
rostwo Powiatowe w Słubicach oraz 
planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok.

Porządek obrad rozszerzono o dwa 
punkty: pierwszy dotyczył skierowania 
apelu do wojewody o podjęcie współ-
pracy z zarządem powiatu, natomiast 
drugi mówił o wyrażeniu stanowiska 
w sprawie planowanej reorganizacji 
administracji podatkowej, kontroli 
skarbowej i służby celnej. W praktyce 
chodzi tutaj o zachowanie miejsc pra-
cy osób zatrudnionych w rzepińskiej 
Izbie Celnej, w związku z planowanymi 
w kraju zmianami (red.). 

Badania bezpośrednie (mierzenie, 
ważenie, pomiar ciśnienia oraz po-
ziomu wydychanego CO) oraz pod-
stawowe (analiza krwi i moczu) będą 
wykonywane w każdej gminie, aby 
umożliwić wszystkim chętnym skorzy-
stanie z bezpłatnych badań. 

Jak się zgłaszać?

Wystarczy wypełnić deklarację 
uczestnictwa – na miejscu w punkcie 

pobrań. Należy pamiętać o zabraniu ze 
sobą sterylnego pojemnika z moczem.

Wszystkie wyniki badań ocenio-
ne zostaną przez lekarza specjalistę 
chorób wewnętrznych. Osoby, które 
zostaną zakwalifikowane do drugiego 
etapu badań zostaną poinformowane o 
terminach telefonicznie bądź mailowo. 
Wszystkie badania w ramach projektu 
są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy 
(red.). 

6 grudnia  zjawił się u nich przewod-
niczący Rady Powiatu Wiesław Koło-
sza wraz z wolontariuszami z II klasy 
profilu psychologiczno-pedagogiczne-
go LO w Rzepinie. Wizyta w mikołaj-
ki zobowiązuje, toteż nie obyło się bez 
prezentów w postaci słodyczy oraz bile-
tów do kina, które ufundował starosta 
Marcin Jabłoński. Było też ubieranie 
choinki, śpiewanie kolęd, słodki poczę-

stunek. Nie zabrakło św. Mikołaja ze 
swymi śnieżynkami.

Przewodniczy Rady Powiatu i jego 
młodzi pomocnicy także nie odjechali 
z pustymi rękoma. Od wychowanków 
„Naszej chaty” otrzymali przepiękne, 
własnoręcznie wykonane stroiki. 

Niewykluczone, że kolejne spotka-
nie w tym samym składzie odbędzie się 
podczas karnawału (red.). 

Badania bezpośrednie i podstawowe dla mieszkańców powiatu słubic-
kiego wykonywane będą w następujących terminach:

• 25 stycznia, godz. 8.00-11.00, Słubice,
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi (poradnia przy szlabanie)

• 25 stycznia, godz. 8.00-10.00, Bieganów, świetlica wiejska
• 28 stycznia, godz. 9.00-12.00, Cybinka, remiza strażacka

• 28.stycznia, godz. 8.00-11.00, Lisów, świetlica wiejska
• 30 stycznia, godz. 8.00-11.00, Słubice,

NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi (poradnia przy szlabanie)

Tym razem budżet bez problemów

Kolejny miesiąc
bezpłatnych
badań dla
mieszkańców

Mikołaj w
„Naszej Chacie”

W przeciwieństwie do roku ubiegłego, kiedy to radni nie 
uchwalili powiatowego budżetu, tym razem zrobili to prze-
ważającą większością głosów. Podczas ostatniej w ubie-
głym roku sesji zdecydowano również o utworzeniu w 
miejscu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Ale po kolei.

Zapraszamy mieszkańców powiatu słubickiego na bezpłatne 
badania w ramach projektu „Profilaktyka chorób układu krą-
żenia oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubic-
kim”. Akcja skierowana jest do osób w przedziałach wieko-
wych 7-19 lat oraz powyżej 30-ego roku życia, którzy do tej 
pory nie skorzystali z tej możliwości

Tegoroczne mikołajki zostaną z pewnością na długo w pamię-
ci wychowanków „Naszej chaty” w Cybince. 
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Co oznacza to dla powiatu słubic-
kiego? Bardzo dużo: w ramach pro-
jektu powstanie tu Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego, 
na bazie Zespołu Szkół Ekonomicz-

- To świetnie, że pomyślano o ta-
kim spotkaniu. Dzięki temu wszy-
scy mogliśmy dyskutować, wymie-
nić doświadczenia, podsumować 
mijający rok, a także porozmawiać 
ze starostą o planach na przyszły 
- mówili nam członkowie powiato-
wych organizacji.

Każdy z nich otrzymał świątecz-
ny stroik, wykonany przez uczest-
ników Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Żabicach, a także powiatowe 
kalendarze. Był czas na rozmowy 
w luźnej atmosferze, świąteczny 
poczęstunek, a także prezenta-
cje dwóch organizacji: o prężnej 
działalności rzepińskiego stowa-
rzyszenia na rzecz osób niepełno-
sprawnych „Słoneczko” opowie-
działa jego szefowa Elżbieta Pych, 
a Adam Szulczewski z Sektora 3 w 
Słubicach opowiedział, dlaczego 
warto przekazywać jeden procent 
swego podatku lokalnym organiza-

no-Rolniczych (pisaliśmy o tym 
kilkakrotnie w poprzednich wiado-
mościach). 

Wartość projektu to ponad 7,6 
mln zł, z czego dofinansowano pra-
wie 7,2 mln!

Powstanie nowoczesnej placów-
ki edukacyjnej w powiecie oznacza 
podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego. Nie zabraknie także 
kursów, szkoleń, praktyk zawodo-
wych, współpracy ze szkołami wyż-
szymi, itd.

Umowę podpisali w imieniu po-

wiatu: starosta Marcin Jabłoński, 
członek zarządu powiatu Ame-
lia Szołtun, przy kontrasygnacie 
skarbnika Anny Górskiej (red.). 

cjom pożytku publicznego. Była też 
mowa o korzyściach, jakie mogą 
wynieść stowarzyszenia ze współ-

pracy z Ośrodkiem Wsparcia Eko-
nomii Społecznej w Zielonej Górze 
(red.). 

Centrum Kształcenia
w powiecie coraz bliżej

Świątecznie i pożytecznie

22 grudnia w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Zielonej Górze 
podpisano i uroczyście wręczo-
no umowy dotyczące projektu 
podnoszenia jakości kształce-
nia zawodowego. 

Przedstawiciele około trzydzie-
stu stowarzyszeń i organizacji 
działających na terenie naszego 
powiatu wzięli udział 20 grudnia  
w świątecznym spotkaniu ze 
starostą i zarządem powiatu w 
słubickim hotelu Horda. 
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Na zdjęciu starosta Marcin Jabłoński, wicestarostwa Leopold Owsiak w towarzysztwie Elżbiety Pych, prezesta stowarzyszenia na 
rzecz osób niepełnosprawnych Słoneczko oraz Barbary Rochmińskiej i Haliny Schmidt ze Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich 
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Jak prawdziwi artyści

Zabawa na całego!

Jeden procent dla powiatu

Na długo przed świętami 
uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Żabicach oraz Po-
wiatowego Ośrodka Wsparcia 
w Rzepinie przygotowywali w 
swych pracowniach niesamowi-
te kartki i stroiki.

12 grudnia w klubie „Witkacy” 
w Słubicach odbyła się Mikołaj-
kowa Zabawa Integracyjna zor-
ganizowana z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych.

Przypominamy, że przekazując 
jeden procent z własnego PIT na 
rzecz organizacji pożytku publicz-
nego, nie tracisz ani złotówki - 
rozdysponowujesz jedynie kwotę, 
którą i tak musiałbyś przekazać na 
rzecz Skarbu Państwa.

Zarząd Powiatu Słubickiego
ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słubickiego

Zarząd Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Powiatu Słubickiego

L.p. Położenie 
nieruchomości

Działka 
numer

Powierzchnia 
działki

[ha]

KW
nr

Cena 
wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł]

1. Cybinka,
ul. Krośnieńska 280/2 0,6774 ZG1K/00033929/0 500.000,00 50.000,00

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. – Dz. U. z 2016 r., 
poz. 710 z późn. zm.). 
Termin przeprowadzonego poprzedniego przetargu: 10.11.2016 r.
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi

prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
2. Nieruchomość jest zabudowana budynkami: administracyjno - socjalnym 

o powierzchni użytkowej 236 m2, magazynowym o powierzchni użytkowej 
133,50 m2 i wiatą stalową o powierzchni użytkowej 271 m2.

3. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Gminy Cybinka (uchwała Rady Miasta i Gminy Cybinka nr 140/XIX/2000 z dnia 
15 grudnia 2000 r.) działkę zapisano jako tereny zainwestowane przeznaczone 
do rehabilitacji i uzupełnień.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem. 

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym 
O/Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
na konto Starostwa;

2) okazanie oryginału dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetargu 
bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów 
wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,

4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu –
okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis
z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
gospodarczej – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, 
w przypadku kopii – powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta – zgodnie z zasadą 
prezentacji).

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli 
się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedawcy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego
ponosi nabywca.

6. Przetarg odbędzie się 17 lutego 2017 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.
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OGŁOSZENIE

redagowane przez Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice

tel./fax: 95 759 20 10/11
e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl

Kartki trafiły m.in. do starosty 
Marcina Jabłońskiego, który, wraz 
z przewodniczącym Rady Powiatu 
Wiesławem Kołoszą, przekazał je 

Karasińska otrzymała od starosty 
betlejemską gwiazdę, a każdy z 
uczestników Warsztatu - słodkie 
upominki, które wylądowały pod 
ogromną choinką (red.).

Zaproszonych gości powitali: sta-
rosta Marcin Jabłoński, członek za-
rządu powiatu Amelia Szołtun oraz 
dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie Anna Gołębiowska.

Na zgromadzonych gości czekało 
wiele atrakcji m. in. wigilijny po-
częstunek, zabawy integracyjne czy 

konkurs na najlepszy strój świątecz-
ny. 

W prowadzeniu zabaw integracyj-
nych pracownikom PCPR pomagali 
również wychowankowie Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince. 

Na zgromadzonych gości czekał też 
„warsztat świąteczny”, który cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Pod okiem pracowników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Żabicach moż-
na było wykonać przepiękne ozdoby 
choinkowe, a młodzież z internatu 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Słubicach po-
magała wykonać kartki świąteczne, 

które uczestnicy spotkania mogli za-
brać ze sobą do domu (red.)

w Słubicach. Dane te wyraźnie poka-
zują, że naprawdę warto przekazać od 
siebie ten mały - wielki procent:

- W 2016 r. podatnicy z terenu po-
wiatu słubickiego przekazali na rzecz 
Organizacji Pożytku Publicznego z te-
renu powiatu 75.296,50 zł.

- Łącznie Organizacje Pożytku 
Publicznego z terenu powiatu słu-
bickiego otrzymały w ubiegłym roku 
101.802,80 zł z tytułu jednego pro-
centu podatku. 

- Wszyscy mieszkańcy powiatu 
przekazali na rzecz ww. organizacji 
572.820,50 zł. 

- Średnio deklarację przekazania 
jednego procentu podatku zawierała 
połowa złożonych w 2016 r. zeznań 

podatkowych.
Dlatego po raz kolejny, w imieniu 

starosty, gorąco zachęcamy miesz-
kańców naszego powiatu do przeka-
zywania swojego jednego procentu 
na rzecz wybranych organizacji i 
stowarzyszeń. To nas przecież nic nie 
kosztuje, a jedyne co musimy zrobić, 
to wpisać nazwę danej organizacji w 
odpowiedniej rubryce w naszym rocz-
nym zeznaniu podatkowym (wzór po-
niżej). A naprawdę warto, bo skorzy-
stać może wiele organizacji pożytku 
publicznego, działających na terenie 
powiatu słubickiego. Dla ułatwienia 
raz jeszcze publikujemy ich wykaz. 
Sami możecie wybrać, komu chcecie 
pomóc:

Niestety, wciąż wielu z nas nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że jeden 
procent naszego podatku możemy 
przekazać niektórym organizacjom i 
stowarzyszeniom. 

Teraz trochę liczb, które dostaliśmy 
od Adama Szulczewskiego z Sektora 3 

1. Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” w Słubicach - KRS 000045619
2. Miejski Klub Sportowy „Spójnia” w Ośnie Lubuskim - KRS 0000624653. 
3. Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” z Górzycy - KRS 000072912
4. Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty Górzyca - KRS 0000260311
5. „Esmail” Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ze Słubic - KRS 0000289506
6. Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół na Rzecz Pomocy Szkole z Rzepina - KRS 0000331626
7. Stowarzyszenie „PoPROstu”. Pracownia Rozwoju Osobistego ze Słubic - KRS 0000361431
8. Hospicjum św. Wincentego A’Paulo w Słubicach - KRS 0000363064
9. Fundacja Kształcenia Kreatywnego z Pamięcina - KRS 0000370124
10. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Słubicko - Kostrzyński - KRS 0000400415
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim „Konwalia” - KRS 0000409661
12. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” z Rzepina - KRS 0000450623
13. Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” ze Słubic - KRS 0000509185
14. Fundacja Hospicjum „Dajmy Nadzieję” ze Słubic - KRS 0000519191
15. Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach - KRS 0000105271
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Cybince - KRS 0000116212

adresatom w całym województwie i 
nie tylko. Podobnie miała się rzecz 
ze stroikami - te były wręczane 
i robiły furorę podczas różnych, 
przedświątecznych spotkań staro-
sty. 

Dlatego 14 grudnia, podczas wi-
gilijnego obiadu, który odbył się w 
siedzibie Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Żabicach, Marcin Jabłoń-
ski podziękował za ogrom pracy i 
pomysłowość, jakimi wykazali się 
uczestnicy WTZ podczas tworze-
nia tych świątecznych niesamowi-
tości. Kierownik placówki Monika 

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (j.t. – Dz. U. z 2016 r., 
poz. 710 z późn. zm.). 
Termin przeprowadzonego poprzedniego przetargu: 10.11.2016 r.
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona 
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w 
rozporządzaniu nią.
2. Nieruchomość jest zabudowana budynkami: administracyjno 
- socjalnym o powierzchni użytkowej 236 m2, magazynowym o po-
wierzchni użytkowej 133,50 m2 i wiatą stalową o powierzchni użyt-
kowej 271 m2.
3. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Gminy Cybinka (uchwała Rady Miasta i Gminy Cybinka 
nr 140/XIX/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r.) działkę zapisano jako 
tereny zainwestowane przeznaczone do rehabilitacji i uzupełnień.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed prze-
targiem.  
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiato-
wego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku 
Spółdzielczym O/Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków na konto Starostwa;
2) okazanie oryginału dowodu wniesienia wadium organizatorowi 
przetargu bezpośrednio przed otwarciem przetargu,
3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmio-
tów wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,
4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do 
przetargu – okażą dokument potwierdzający prawo do reprezento-
wania (aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – wydane nie później niż 
3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku kopii – powinny być 
parafowane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do re-
prezentowania oferenta – zgodnie z zasadą prezentacji).
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygry-
wająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone 
wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium wpłacone przez po-
zostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
6. Przetarg odbędzie się 17 lutego 2017 roku o godz. 1200 w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w 
Słubicach. 
7. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy właściciel w 
ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu, o czym powiadomi 
nabywcę nie później 
niż na 7 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. 
8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem prze-
targu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr 
tel.: 95-759 2039, 95-759 2040.

Słubice, dnia 2016-12-15

Zabawa została zorganizowana w ramach projektu „Ak-
tywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.



Dużo korzyści dla mieszkańców

Wiele atrakcji przed nami!

Przede wszystkim dzięki 
profilaktyce zdrowego stylu 
życia i bezpłatnym bada-
niom. Dotychczas skorzy-
stało z nich 4648 osób! Do 
tego wydarzenia sportowe, 
konsultacje medyczne w 
ramach Białych Sobót, szko-
lenia dla nauczycieli i perso-
nelu medycznego, a także 
warsztaty zdrowego żywie-
nia dla uczniów.

Szereg aktywności czeka 
mieszkańców powiatu słubic-
kiego do kwietnia 2017 roku. 
Projekt zdrowotny nabiera 
tempa – przed nami even-
ty, zajęcia sportowe, szkoła 
żywienia, konkurs dla szkół, 
a dla dzieciaków zajęcia na 
uniwersytecie. A największa 
pula środków przeznaczona 
jest na badania dla mieszkań-
ców. Tylko korzystać!

Projekt „Profilaktyka chorób 
układu krążenia i promocja zdro-
wego stylu życia w powiecie słu-
bickim”, realizowany przez Powiat 
Słubicki to korzyści dla wszystkich. 
Badania profilaktyczne skierowa-
ne zostały do mieszkańców całe-
go powiatu – w sumie do tej pory 
przebadanych zostało ponad 6000 
osób! Mieszkańcy mogli skorzystać 
z konsultacji oraz badań specjali-
stycznych – internistycznych i kar-
diologicznych.

Zgodnie z pierwotnymi zało-
żeniami, działania projektowe 
powinny się zakończyć w czerw-
cu 2016 roku. Jednak Minister-
stwo Zdrowia wyraziło zgodę na 
przedłużenie przedsięwzięcia do 
kwietnia 2017 roku i zorganizo-
wanie nowych działań dla miesz-
kańców powiatu. Na tym etapie 
realizacji projektu, zadbamy 
szczególnie o aktywność fizyczną 
oraz sposób odżywiania naszych 
mieszkańców. A oprócz tego 
przeprowadzonych zostanie wie-
le aktywności dla najmłodszych. 

Noworoczny event,
konkurs, uniwerek

Zaczęliśmy z przytupem i 
atrakcjami dla mieszkańców w 
każdym wieku. 21 stycznia od-
był się piknik rodzinny na lodo-
wisku. Na wszystkich chętnych 
czekały gry i zabawy sportowe, 
jazda na łyżwach, oraz szereg in-
formacji związanych z realizacją 
działań w projekcie. Kolejnym 
ciekawych przedsięwzięciem jest 
konkurs „Rok zdrowego serca” 
dla uczniów szkół w powiecie, w 
ramach którego można wygrać 
super nagrody dla siebie i dla 
szkoły. Do tego szeroka gama 
zajęć na Uniwersytecie Zdrowe-
go Stylu Życia, które odbędą się 
podczas ferii zimowych i będą 
miały formę zajęć akademickich.

Sportowo i dietetyczne

Kolejne miesiące to przede 
wszystkim cykliczne zajęcia spor-
towe oraz warsztaty dietetyczne. 
– To szczególnie ważne zadanie, 
gdyż realizowane będzie w każ-

dej gminie – wyjaśnia Izabela 
Soboćko, kierownik projektu. – 
W każdej pojawi się instruktor 
zajęć i dietetyk, który bezpłatnie 
poprowadzi zajęcia przystoso-
wane do potrzeb osób, które się 
zgłosiły – dodaje. 

Podobnie będzie z warsztatami 
zdrowego żywienia, które odbę-
dą się w każdej gminie powiatu. 
Będą podzielone na część teore-
tyczną i praktyczną, która połą-
czona zostanie ze zdrowym goto-
waniem. Celem warsztatów jest 
nauka przygotowywania posił-
ków z zastosowaniem zdrowych 
zamienników oraz obróbki ter-
micznej korzystnej dla zdrowia.

Duży nacisk położymy także na 
promocję działania wśród osób 
starszych mających problemy 
zdrowotne związane z choroba-
mi układu krążenia.

Bezpłatne badania
dla mieszkańców powiatu!

Najważniejszą informacją jest 
to, że udało się przeznaczyć jesz-
cze sporo środków na badania 

profilaktyczne dla mieszkańców. 
Akcja trwa już od grudnia i skie-
rowana jest do osób w przedzia-
łach wiekowych 7 – 19 lat oraz, co 
jest nowością, do osób powyżej 
30-ego roku życia, którzy do tej 

pory nie skorzystali z możliwości 
wykonania bezpłatnych badań w 
ramach projektu. Gorąco zachę-
camy do wzięcia udziału w bada-
niach!

Kontakt:
Biuro Projektu znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, ul. 
Piłsudskiego 20, pokój 111 (I piętro), 69-100 Słubice. Zapraszamy do 
kontaktu w każdą środę.

Projekt „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego 
stylu życia w powiecie słubickim” finansowany jest ze środków Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Progra-
mu Operacyjnego PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w 
zdrowiu. Kwota dofinansowania wynosi 2 752 757,00 zł.

Rodzinnie
i prozdrowotnie 

Oprócz badan profilaktycznych, 
społeczność powiatu mogła sko-
rzystać z wielu atrakcji, które towa-
rzyszyły promocji zdrowia. Szeroka 
gama wydarzeń gwarantowała licz-
ny udział mieszkańców z różnych 
grup społecznych, co jest wielkim 
atutem projektu. W ramach przed-
sięwzięcia odbyło się wiele pikni-
ków oraz imprez o charakterze ro-
dzinnym. Promocja zdrowia bardzo 
często szła w parze z wydarzeniami 
kulturalnymi i sportowymi.

Ważnym elementem projektu 
były także warsztaty o tematyce 
zdrowotnej dla lekarzy, nauczycieli 
i uczniów. 

Białe soboty dla zdrowia 

Działania profilaktyczne w obsza-
rze zdrowia, a w szczególności bez-
płatne badania dla mieszkańców, są 
w powiatach zjawiskiem rzadkim, a 
tym samym niezwykle cennym. 

Mieszkańcy powiatu skorzystali 
także z porad medycznych podczas 

tzw. Białych Sobót. W czasie akcji 
lekarze różnych specjalności (m. 
in. internista, ginekolog, ortope-
da, laryngolog) konsultowali dole-
gliwości u osób, które przyszły po 
poradę. Położne pokazywały jak w 
fachowy sposób badać piersi, była 
też okazja sprawdzenia słuchu przy 
pomocy specjalistycznego sprzę-
tu. Ratownicy medyczni mierzyli 
mieszkańcom poziom cukru we 
krwi oraz ciśnienie. 

Efekty projektu
będą długofalowe

W konkursach organizowanych 
podczas badań, imprez czy punk-
tów medycznych można było wy-
grać cenne nagrody związane ze 
zdrowym trybem życia. W szkołach 
z terenu powiatu pozostaną so-
kowirówki, które były elementem 
warsztatów dietetycznych dla dzie-
ci. Nieocenioną wartością projektu 
było połączenie badań lekarskich, 
promocji zdrowia z zabawą i wyda-
rzeniami kulturalnymi. 

Liczby mówią same za siebie
Warsztaty szkolne: 

• odbyło się 30 warsztatów
• wzięło w nich udział 750 uczniów
• rozdano 90 sokowirówek szkołom 

Szkolenia dla lekarzy
i personelu medycznego: 

• odbyły się 4 szkolenia
• wzięło w nich udział 45 osób 

Szkolenia dla nauczycieli 
• odbyło się 14 szkoleń 

• wzięło w nich udział 168 osób

Eventy sportowe: 
• odbyło się 16 wydarzeń
• udział wzięło 3189 osób

WYDARZENIA W GMINACH – Białe Soboty
• odbyło się 5 wydarzeń - po jednym w każdej gminie

• z konsultacji skorzystało 430 osób
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Docieramy bezpośrednio
do mieszkańców
I od razu widać efekty, gdyż 
badaniom w ciągu miesiąca 
poddało się 630 osób! Spo-
łeczność powiatu jest na 
bieżąco informowana o ter-
minach i punktach badań, 
które znajdują się nie tylko w 
gminach, ale i w sołectwach 
– świetlicach wiejskich, ośrod-
kach kultury, remizach stra-
żackich, w domach.

Powiat Słubicki, jako realiza-
tor projektu, postawił na pro-
filaktykę wśród mieszkańców. 
We współpracy ze Szpitalem 
im. prof. Z. Religi w Słubicach, 
zapraszają społeczność powia-
tu do skorzystania z bezpłat-
nych badań, które oferowane 
są od 2015 roku.

Wszystko po to, aby zapo-
biegać chorobom układu krą-
żenia. To ważne gdyż choroby 
te są najczęstszą przyczyną 
śmierci w naszym kraju – nie-
mal co drugi Polak umiera z 
ich powodu. Na rozwój chorób 
układu krążenia mają wpływ 
liczne czynniki, ale wiele z nich 
można wyeliminować, wystar-
czy wprowadzić pewne zmiany 
w stylu życia, aby ryzyko wy-
stąpienia uległo znacznemu 
zmniejszeniu.

Zmniejszyć
zachorowalność

Potrzeba realizacji projek-
tu uwidoczniła się znacząco 
po przeprowadzonej diagno-
zie potrzeb, z której wynika-
ło, że w sposób szczególny w 
budowaniu kompleksowych 
programów profilaktycznych 
na obszarze powiatu, należy 
uwzględnić działania zmierza-
jące do zmniejszenia zachoro-
walności na choroby układu 
krążenia. Dlatego realizatorzy 
postawili na poprawę zdrowia 
publicznego i ograniczenie spo-

łecznych nierówności w zdro-
wiu oraz zmniejszenie zachoro-
walności na choroby związane 
ze stylem życia na obszarze po-
wiatu słubickiego. Taki jest 
nadrzędny cel przedsięwzięcia.

Badania w terenie

Pakiet bezpłatnych badań 
obejmuje badania bezpośred-
nie (mierzenie, ważenie, po-
miar ciśnienia oraz poziomu 
wydychanego CO) oraz podsta-
wowe (analiza krwi i moczu). 
Badania wykonywane są w 
każdej gminie, aby dać szansę 
wszystkim chętnym do skorzy-
stania z tej możliwości. – Na 
obecnym etapie realizacji pro-
jektu postanowiliśmy docierać 
bezpośrednio do mieszkańców. 
Osoby zaangażowane ze stro-
ny szpitala podjęły wyzwanie i 
„wychodzą do ludzi” – wyjaśnia 
Małgorzata Krasowska-Mar-
czyk, Prezes Zarządu szpitala. 
A Dorota Górecka, naczelna 
pielęgniarka w szpitalu, do-
daje: – Nie każdy pacjent ma 
możliwość dojazdu do Słubic, 
dlatego to my wyjechaliśmy w 
teren.

I od razu było widać efekty. 
Społeczność powiatu była na 
bieżąco informowana o termi-
nach i punktach badań – były 
plakaty, informacje na por-
talach, w mediach, kontakty 
bezpośrednie z liderami spo-
łecznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. Te działania 
dały wymierne rezultaty. W 
ciągu miesiąca badaniom pod-
dało się 630 osób! 

Wiele osób skorzysta
z badań

Na badania mogą się zgłaszać 
mieszkańcy powiatu słubickie-
go, a przede wszystkim osoby 
bezpośrednio zagrożone zacho-
rowaniem na choroby układu 
krążenia. Akcja skierowana jest 

do osób w przedziałach wieko-
wych 7 – 19 lat oraz powyżej 
30-ego roku życia, którzy do 
tej pory nie skorzystali z moż-
liwości wykonania bezpłatnych 
badań w ramach projektu.

Wyniki badań ocenione zo-
staną przez lekarza specjalistę 
chorób wewnętrznych. Osoby, 
które zostaną zakwalifikowa-
ne do II etapu badań, zostaną 
poinformowane o terminach 
telefonicznie bądź mailowo. 
Wszystkie badania w ramach 
projektu są bezpłatne

Dobra współpraca

Dzięki zaangażowaniu szpi-
tala– zarządu i pracowników, 
współpraca układa się wyjątko-
wo dobrze. Zespół projektowy 
postawił na sprawne zarządza-
nie procesem organizacji ba-
dań. Cotygodniowe spotkania 
w dużym zespole, pomagają 
sprostać wyzwaniom, zapobie-
gać problemom. – Wszystko 
idzie szybko i sprawnie, a to 
skutkuje efektywnością – mówi 
Izabela Soboćko, kierownik 
projektu. – Spotykamy się w 

szpitalu, dyskutujemy, podsu-
mowujemy i robimy plan dzia-
łania na kolejny tydzień – do-
daje.

Przed zespołem projektowym 
jeszcze wiele pracy – konsulta-
cja wyników badań z internistą 
oraz kierowanie pacjentów na 
badanie pogłębione i kardiolo-
logiczne. 

Jak się zgłaszać
na badania

Wystarczy wypełnić deklara-

cję uczestnictwa – na miejscu 
w punkcie pobrań. Należy pa-
miętać o zabraniu ze sobą ste-
rylnego pojemnika z moczem.

Co udało się osiągnąć?

Kontakt:
NZOZ

Szpital im. prof. Z. Religi
w Słubicach sp. z o.o.
ul. Nadodrzańska 6,

69-100 Słubice
tel. 95 750 14 10,

sekretariat@szpitalslubice.pl

• 16 265 mieszkańców uczestniczyło
w programach promocji zdrowia

• 11 063 osoby uczestniczyły w programach
profilaktyki chorób układu krążenia

• 4 648 osób poddało się badaniom
bezpośrednim i podstawowym

• 71 osób poddało się już badaniom pogłębionym
• 150 mieszkańców otrzymało prezent

w postaci glukometru lub ciśnieniomierza – 
– prezent otrzymuje co 20-sta osoba
poddająca się badaniom.
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Konkurs: Rok
zdrowego serca 

Na ferie - zdrowy uniwersytet!

Tak brzmi hasło konkursu 
plastycznego. Tym razem 
działania projektowe swo-
ją pomysłowością wesprą 
dzieci i młodzież. Do wzięcia 
udziału w konkursie zapro-
szone są trzyosobowe druży-
ny z każdej ze szkół z terenu 
naszego powiatu. Każda z 
nich stworzy niepowtarzalny 
logotyp!

Rusza właśnie rekrutacja 
na półkolonie w nietypo-
wej, bo akademickiej for-
mie – zajęć łączących ruch, 
dobrą zabawę i odpoczy-
nek z poznawaniem za-
sad zdrowego stylu życia. 
W Collegium Polonicum 
przez ferie działać będzie 
Uniwersytet Zdrowego 
Stylu Życia. 

Jak pokazać, że warto dbać o serce? Podpowie nam młodzież!

Zadaniem każdej drużyny bę-
dzie stworzenie logotypu i ha-
sła kampanii pod nazwą „Rok 
zdrowego serca”. Technika wy-
konania pracy jest dowolna – 
można tu popisać się kreatyw-
nością i pomysłowością. 

A3 do 31.2017

Każda praca konkursowa 
musi zostać przygotowana w 

Jego studentami mogą zo-
stać uczniowie klas 4-6 ze szkół 
podstawowych z terenu powiatu 
słubickiego. Organizatorzy przy-
gotowali 150 indeksów. Uniwer-
sytet składa się z 3 wydziałów: 
Zdrowego Serca, Zdrowego Ży-
wienia i Kultury Fizycznej. 

Co czeka na przyszłych stu-
dentów?

- Przede wszystkim dobra za-
bawa, połączona z pożyteczną i 
potrzebną wiedzą na temat tego, 
jak dbać o siebie – mówi Ka-
tarzyna Kochańska z Fundacji 
na rzecz Collegium Polonicum, 
organizatora uniwersytetu.Stu-
denci pod okiem fachowej kadry 
m.in. ze Szpitala im. prof. Z. Re-
ligi w Słubicach będą poznawali, 
jak działa układ krążenia, na co i 
dlaczego może zachorować serce, 
jak udzielać pierwszej pomocy 
tym, których serce już sprawia 
problemy. Przez 10 wspólnych 
wykładowo-warsztatowych dni 

formacie A3 – to jedynie wy-
tyczne. Na zgłoszenia swoich 
projektów szkoły mają czas do 
31 stycznia. Należy je dostar-
czyć do siedziby Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum w 
Słubicach, która jest organiza-
torem konkursu.

Ogłoszenie wyników i roz-
danie nagród dla najciekaw-
szego projektu odbędzie się 22 
marca w Collegium Polonicum 
w Słubicach. Wyboru dokona 
specjalnie w tym celu powoła-
na komisja. Laureaci zostaną 
uhonorowani podwójnie, na-
grody dostaną nie tylko auto-
rzy trzech najlepszych prac, ale 
również ich szkoły. 

Jakie nagrody
dla najlepszych?

Uczniowie otrzymają plecaki, 
łyżwy i karnety na lodowisko, a 
szkoły zestawy piłek do gry w 

koszykówkę, siatkówkę i piłkę 
nożną. Każdy z uczestników, 
nie tylko laureaci, otrzyma pa-
miątkową koszulkę i kubek. A 
zwycięski logotyp będzie na-
drukowany na gadżetach oraz 
w publikacji, która przybliży 
mieszkańcom naszego powia-
tu, jak dbać o serce i zapobie-
gać chorobom układu krążenia. 

Konkurs to kolejne prozdro-
wotne działanie prowadzone 
w ramach projektu „Profilak-
tyka chorób układu krążenia i 
promocja zdrowego stylu życia 
w powiecie słubickim”. Orga-
nizowany jest przez Fundację 
na rzecz Collegium Polonicum 
na zlecenie Powiatu Słubickie-
go. Regulamin konkursu oraz 
formularze zgłoszeniowe są 
dostępne na stronach: www.
powiatslubicki.pl, www.slubic-
kiportalzdrowia.pl, www.fun-
dacjacp.org.

uczniowie będą również razem 
ćwiczyć fitness, tańczyć, szyko-
wać zdrowe przekąski, dowiedzą 
się, jak sobie radzić ze stresem i 
porażkami (bo tego nie lubi nasze 
serce), a także wielu innych waż-
nych i potrzebnych informacji o 
zdrowiu. Oczywiście wszystko w 
lekkiej i przyjemnej formule, bez 
egzaminów i zaliczeń – w końcu 
na ferie liczy się to, żeby odpo-
cząć. Zajęcia potrwają od 10.00 
do 14.00. Każdy młody student-
codziennie otrzymazdrowe dru-
gie śniadanie i obiad. 

Jak na prawdziwej uczelni

Uniwersytet to nie tylko za-
jęcia, ale również wycieczki: w 
pierwszym tygodniu ferii wy-
jazd do Centrum Nauki Keplera 
w Zielonej Górze, a w drugim 
wspólne wyjście do kina. Na za-

kończenie - absolutorium i bal 
uniwersytecki. Czyli prawdziwe 
połączenie przyjemnego z poży-
tecznym. Uczniom spoza Słubic 
nasz powiat zapewnia dojazd au-
tokarami. 

Uniwersytet Zdrowego Sty-
lu Życia organizowane są przez 
Fundację na rzecz Collegium 
Polonicum na zlecenie Powiatu 
Słubickiego w ramach projek-
tu „Profilaktyka chorób układu 
krążenia i promocja zdrowego 
stylu życia”. Jest to kolejne proz-
drowotne działanie w projekcie, 
tym razem skierowane do młod-
szych mieszkańców powiatu. – 
Mamy nadzieję, że po zajęciach 
akademickich dzieci podzielą się 
wiedzą z rodzicami, dziadkami 
i rodziną, że w wielu domach 
zapanuje moda na zdrowy styl 
życia – mówi Izabela Soboćko, 
kierownik projektu. 

Jak zgłosić się na zajęcia?
Należy dostarczyć do Fundacji na rzecz Colle-

gium Polonicum wypełnioną kartę zgłoszeniową. 
Jest ona dostępna na stronachwww.fundacjacp.
org, www.slubickiportalzdrowia.pl, www.po-
wiatslubicki.pl, oraz w siedzibie fundacji: budy-
nek biblioteki Collegium Polonicum, ul. T. Ko-
ściuszki 1, Słubice. Więcej informacji pod tel. 61 
829 6791. 
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Realizatorem projektu jest Powiat Słubicki. Projekt jest dofi-
nansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL13: 

Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Stopka redakcyjna

Ale była jazda!
Przychodziły całe rodzi-
ny – dzieci z rodzicami i 
dziadkami. Niektórzy jeź-
dzili dookoła toru, inni sza-
leli z klaunem ganianego i 
prowadzili wojnę balono-
wą. – Super przedsięwzię-
cie dla każdego – chórem 
krzyczały dzieci, które 
podjechały właśnie do ba-
lustrady. – Chcemy więcej 
takich wydarzeń!

W sobotę, 21 stycznia, na lo-
dowisku w Słubicach, miesz-
kańcy powiatu słubickiego 
aktywnie spędzili czas w gro-
nie najbliższych. Wydarze-
nie rozpoczęło się o godzinie 
10.00. Można było pojeździć 
na łyżwach, wziąć udział w 
grach i zabawach, zjeść ciepły 
posiłek, a przede wszystkim 
zadbać o swoje serce, gdyż 
jazda na łyżwach korzystnie 
wpływa na układ sercowo-na-
czyniowy.

Coś dla serca

Celem spotkania na lodowi-
sku było propagowanie oraz 
promocja zdrowego i aktyw-

nego stylu życia. Warto zwró-
cić uwagę, że jazda na łyżwach 
to sport aerobowy, który po-
zytywnie wpływa na kondycję 
organizmu oraz układu serco-
wo-naczyniowego i oddecho-
wego, dzięki czemu zmniejsza 
ryzyko zawału, nadciśnienia 
i choroby niedokrwiennej 
serca. Poza tym łyżwiarstwo 
poprawia kondycję i wytrzy-
małość. 

Na wszystkich chętnych 
czekały tego dnia darmo-
we wejściówki na lodowisko 
oraz możliwość wypożycze-
nia łyżew i kasków. Wszystko 
było bezpłatne, gdyż zostało 
sfinansowane przez Powiat 
Słubicki w ramach projektu 
zdrowotnego.

Gry i zabawy
przyciągnęły najmłod-

szych

Organizatorzy przedsię-
wzięcia przygotowali wiele 
gier, zabaw i konkursów dla 
młodszych i starszych uczest-
ników. Najmłodsi mieli oka-
zję do bliskich spotkańz klau-
nem, który animował zabawy, 
gry i konkursy na lodzie. Był 
ganiany w kole, wojna balo-

nowa, węże, zabawa zbierz 
owoce, konkurs jazdy slalo-
mem, hokej na lodzie – strze-
lanie do bramki, a także za-
bawa „STOP”. A wszystko w 
duchu zdrowej rywalizacji i w 
fantastycznej atmosferze.

To nie koniec
szaleństw sportowych 

Event rozpoczął serię zajęć 
dla różnych grup wiekowych 
na terenie powiatu słubickie-
go. Już od lutego w każdej 
gminie odbywać się będą za-
jęcia sportowe, w każdej 2 go-
dziny zajęć tygodniowo. Ćwi-
czenia będą dostosowane do 
grupy, jej potrzeb i możliwo-
ści oraz zgodnie z pomiarem 
wydolności i wytrenowania 
poszczególnych uczestników.

Do tego treningi sportowe, 
połączone z odnową biolo-
giczną oraz zajęcia teoretycz-
ne, które poprowadzą specja-
liści od zdrowego stylu życia.

Serdecznie zapraszamy
Zespół projektu



REGION 11
www.pograniczelubuskie.pl

15 stycznia w Polsce oraz 
poza jej granicami odbywał 
się 25 finał WOŚP. Swój sztab 
miała również Górzyca, która 
od paru lat włącza się w orga-
nizację Orkiestry

Pod koniec października do 
słubickiej biblioteki zawitał 
niezwykły gość – Krecik. Cze-
ski bohater bajek i kreskówek 
w tym roku obchodził swoje 
60. urodziny, które  biblioteka 
słubicka świętowała wspólnie 
z jubilatem

Mamy kolejny rekord

Setki uczestników spotkania

Orkiestra znów zagrała

Akcja „Krecik moim przyjacielem” dobiegła końca

GÓRZYCA 

SŁUBICE 

Podczas imprezy, która miała miej-
sce w Gminnym Ośrodku Kultury, 
obejrzeliśmy występy najmłodszych 
mieszkańców - przedszkolaków z Pra-
cowni Edukacji Kulturalnej oraz Nie-
publicznego Przedszkola „Słoneczko” 
a także uczniów Szkoły Podstawowej w 
Górzycy. Można było spróbować pysz-
nych pierogów, bigosu, zakupić pop-
corn, watę cukrową, spróbować domo-

W ramach akcji wszyscy odwiedzający 
bibliotekę mogli obejrzeć kolekcjonerską 
wystawę, której właścicielem jest Jan 
Rodak z Witnicy. Składa się ona z blisko 
dwustu eksponatów przedstawiających 
wizerunek tego sympatycznego zwierząt-

wych ciast, napić się kawy czy herbaty. 
Swojego szczęścia próbowano również 
w serduszkowej loterii, w której każ-
dy los był tym szczęśliwym. Podczas 
tegorocznego finału można było także 
zarejestrować się jako dawca szpiku 
kostnego, bo swoje stoisko miała tu 
fundacja DKMS. 

Na specjalne zaproszenie przybyła 
do Górzycy szkoła tańca QUEST, która 
zachwyciła wszystkich swoimi popisa-
mi tanecznymi. 

Jednak największą popularnością 
cieszyła się licytacja gadżetów, wśród 
których najwyższą cenę osiągnął tablet 
podarowany przez dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury, kask strażacki 
przekazany przez jedną z mieszkanek 

Górzycy, bon na zabieg - microblading 
brwi do wykonania w salonie kosme-
tologicznym Klaudii Kozłowskiej w 
Górzycy oraz voucher na czarter stat-
ku ufundowany przez stowarzyszenie 
„Odra dla turystów”. 

Po podsumowaniu i podliczeniu 
wszystkich zebranych pieniędzy oka-
zało się, że pobiliśmy dotychczasowe 
rekordy i zebraliśmy kwotę 14.223,41 
zł i 31 Euro.

Z tego miejsca pragniemy podzię-
kować wolontariuszom, darczyńcom 
i wszystkim, którzy tego dnia byli z 
nami.

Zapraszamy na kolejny finał WOŚP 
już za rok (red.). 

ka. 
Wystawa była połączona z cyklem spo-

tkań z Krecikiem i książką w roli głównej, 
przeznaczonych dla dzieci z przedszkoli 
i szkół. Przez cały listopad i grudzień 
przedszkolaki i uczniowie ze Słubic i 
Kunowic mieli okazję  uczestniczyć w 
zajęciach poświęconych bohaterowi cze-
skiej bajki.  Podczas zajęć dzieci z cieka-
wością oglądały wystawę i prezentację 
multimedialną, przedstawiającą  historię 
powstania bajki o sympatycznym Kreci-
ku. Uczestnicy mieli również możliwość 
obejrzenia fragmentów bajek o przygo-
dach naszego solenizanta, jak również 
wysłuchania bajki o Kreciku zaprezen-
towanej w formie Teatrzyku Kamishi-

bai. Na koniec spotkania, każde dziecko 
otrzymało własnoręcznie wykonany me-
dal „Krecik moim przyjacielem”. 

Akcja „Krecik moim przyjacielem” to 
również konkurs plastyczny, ogłoszony 
pod koniec października, skierowany do 
uczniów szkół podstawowych z terenu 
powiatu słubickiego. Zadaniem uczniów 
klas I-III było  wykonanie ilustracji do 
bajki pt. „Krecik” Zdenka Milera, nato-
miast dzieci z klas IV-VI miały wykonać 
ciekawą przestrzenną pracę techniczną 
przedstawiającą postać Krecika.

Konkurs okazał się bardzo popular-
ny wśród dzieci, wpłynęły aż 182 prace! 
Uroczyste wręczenie nagród laureatom i 
wyróżnionym w konkursie odbyło się 13 
grudnia w oddziale dziecięcym słubickiej 
biblioteki. 

Dzięki naszej akcji Krecik i  biblioteka 
zyskali nowych przyjaciół. We wszystkich 
„krecikowych” spotkaniach w bibliote-
ce wzięło udział około 600 uczestników 
(red.). 
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Górzyca znów zagrała rekordowo 

We wszystkich „krecikowych” spotkaniach wzięło udział około 600 osób 
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Rozpoczęły się zajęcie pozalekcyjne w 
Zespole Szkół w Górzycy oraz Szkole 
podstawowej w Czarnowie

6 grudnia to bardzo wyjątkowy dzień, który kochają szczególnie dzieci, bo do-
stają w nim prezenty od Mikołaja

Wigilia bożonarodzeniowa to ma-
giczny czas. To moment, który warto 
spędzić razem, w gronie rodzinnym, 
odpocząć od codziennych trudów i 
zmartwień. Pięknych chwil nie zabra-
kło również w niedzielę 18. grudnia na 
Placu Ratuszowym w Rzepinie

W czwartkowe popołudnie w Krze-
szyckiej Bibliotece odbyło się spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dzieci i młodzieży. Tematem naszych 
rozmów była kolejna część książki z 
cyklu Bajki bez barier, pt. „Czarodziej-
ka” J. M. Chmielewskiej

Wystrzałowa szkoła Wór prezentów
i świetna zabawa

Jarmark,
wigilia
i prezenty

Czarodziejka Kaja

Wyrównać szanse edukacyjne Spotkanie z Mikołajem w Muszkowie

Miejska wigilia

Kolejne spotkanie DKK dla młodzieży 

GÓRZYCA KRZESZYCE 

RZEPIN 

KRZESZYCE 

Ruszyła realizacja projektu pn. „Wystrza-
łowa szkoła - doświadczam i wiem więcej!” 
współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach 
Osi priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, 
Działania 8.2 „Wyrównywanie dysproporcji w 
jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz 
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych i zdrowotnych”. 

Na jego realizację gmina Górzyca otrzyma-
ła dofinansowanie w kwocie prawie 230 tys. 
zł. Projekt będzie realizowany od stycznia do 
końca października 2017 roku i jest skierowa-
ny do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w 
Górzycy oraz Szkoły Podstawowej w Czarno-
wie.

Głównym jego celem jest zmniejszenie 
dysproporcji w jakości kształcenia w gminie 
Górzyca poprzez dostosowanie oferty do zdia-

gnozowanych potrzeb uczniów, podniesie-
nie poziomu wiedzy i kompetencji min. 144 
uczniów i ośmiu nauczycieli ZS w Górzycy i 
SP w Czarnowie, stworzenie warunków do 
nauczania opartego na metodzie eksperymen-
tu w obszarze nauk matematyczno-przyrod-
niczych, w tym doposażenie szkół w pomoce 
naukowe.

Realizacja projektu przyczyni się do wyrów-
nania szans edukacyjnych uczniów, zarażenia 
ich uczuciem do przedmiotów ścisłych, zgłę-
biania wiedzy poprzez jej doświadczanie.W 
ramach działań opartych na metodzie eks-
perymentu odbędą się zajęcia wyrównawcze 
dla uczniów ze szczególnymi potrzebami oraz 
zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia, 
realizowane w doposażonych pracowniach 
przystosowanych do przeprowadzania do-
świadczeń. 

Zaplanowano również pozaszkolne warsz-
taty przyrodnicze i chemiczne oraz wyjazd 
edukacyjny, a także cykl szkoleń uzupełniają-
cych i podnoszących umiejętności nauczycieli 
w obszarze nauczania eksperymentu. Zakoń-
czyła się już rekrutacja uczestników projektu, 
pierwsze zajęcia są już realizowane (red.). 

10 grudnia do sali wiejskiej w Muszkowie za-
witał Mikołaj. 

Czas oczekiwania na przybycie miłego gościa 
został wypełniony licznymi zabawami i tań-
cami. Gdy wybiła godzina 17.30 na progu sali 
stanęła postać ubrana w czerwony kostium, w 
oczach dzieci było widać zachwyt, a na ich bu-
ziach pojawił się uśmiech. 

Mikołaj obdarował wszystkich prezentami i 
długo tańczył z dziećmi. 

Mali goście rozchodzili się do domów z 

uśmiechami na buzi, radośni, szczęśliwi i zado-
woleni z miło spędzonego popołudnia.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim mieszkańcom Muszkowa za szczególne 
wsparcie inicjatywy, Świętemu Mikołajowi za 
przybycie oraz osobom, które pomogły przy or-
ganizacji przedsięwzięcia!  

GBP- filia biblioteki
w Muszkowiesołtys

z Radą Sołecką Muszkowa

O godzinie 15.30 prowadzący imprezę po-
witali ze sceny wszystkich przybyłych miesz-
kańców, przedstawiając bogaty program 
artystyczny oraz wydarzenia towarzyszące. 
Jednym z takich wydarzeń był jarmark bo-
żonarodzeniowy, na którym wystawcy za-
prezentowali swoje rękodzieła i wyroby, 
takie jak ozdoby świąteczne, stroiki, deko-
racje czy zabawki. Można było degustować 
potrawy wigilijne przygotowane przez panie 
z przedszkoli i szkół. Wśród smakołyków był 
barszcz, krokiety, pierogi i śledzik. Wsparcie 
w przygotowaniu poczęstunku okazali także 
rzepińscy przedstawiciele gastronomii.

Wiele działo się również na scenie, gdzie 
występy przyciągnęły tłumy rzepinian. Re-
pertuar był tradycyjnie świąteczny. Dzieci i 
młodzież reprezentujące rzepińskie przed-
szkola i szkoły, scholę parafialną oraz MDK 
wprowadziły świąteczny nastrój, wykonując 
kolędy i pastorałki. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty 
Świętego Mikołaja, który w towarzystwie 
swoich pomocników częstował słodkościami 

„Czarodziejka” to bajka psychoedukacyjna, 
która wprowadza dzieci w świat rówieśnika z 
autyzmem, pomaga poznać i zaakceptować in-
ność. 

Majka pod dębem, który uważa za magicz-
ny, widuje pewną dziewczynkę. Kaja zawsze 
zachowuje się tak samo: obchodzi dąb trzy 
razy, powtarzając jakieś dziwne słowa, stuka w 
pień, wącha go, a później układa pod drzewem 
wzorki z patyków i żołędzi. Czy Kaja jest cza-

rodziejką? 
Klubowicze z wielkim zaangażowaniem roz-

mawiali o autyzmie oraz wykonywali etui na 
okulary z filcu dla babci i dziadka na prezent z 
okazji zbliżającego się ich święta. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy 
przedewszystkim dużo zdrowia, szczęścia i ra-
dości a także stu lat (red.). 

najmłodszych mieszkańców gminy. 
Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis wraz 

z księdzem proboszczem Stanisławem Wenc-
lem złożyli wszystkim przybyłym serdeczne 
życzenia oraz tradycyjnie podzielili się opłat-
kiem z mieszkańcami. Burmistrz serdecznie 
podziękował za okazaną życzliwość i pomoc 
wszystkim osobom i instytucjom zaangażo-
wanym w przygotowania oraz organizację 
wigilii miejskiej w Rzepinie (red.). 

Wszyscy byli przedstawiciele wszystkich służb mundurowych i innych 
grup zawodowych, których dotyczy lub może dotyczyć ustawa odbiera-
jąca nabyte prawa emerytalne mogą zgłaszać się do nowopowstające-
go stowarzyszenia, którego celem będzie obrona i przywrócenie naszych 
praw, honoru i godności. 

Kontakt tel. nr 607602523.

KOMUNIKAT 

Szukamy psychoterapeuty lub ergoterapeuty na pełny 
etat lub połowę etatu do pracy 
stacjonarnej w gabinecie lub w terenie.

Wymagana znajomość języka niemieckiego.

Dokumenty aplikacyjne proszę wysyłać na adres:
REVITA Physio- u. Ergotherapie im Lutherstift
z. Hd. Frau Stephan
Heinrich-Hildebrand-Str. 22
D-15232 Frankfurt/Oder

Psycho - i Ergoterapeuta
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Mali goście wracali do domów z uśmiechami na ustach 

To była wspaniała miejska wigilja 

Klubowicze rozmawiali o autyzmie 
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Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Cybince, pod pa-
tronatem burmistrza Marka 
Kołodziejczyka,  zorganizo-
wał „Mikołajkowe spotkanie z 
seniorami”

Uczennice Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach rozpoczę-
ły swoją wielką przygodę – udział w projekcie edukacyjnym 
Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie - „Ob-
razki z wystawy”

Projekt „Samoobrona kobiet. 
Silne Baby” realizowany w 
ramach inicjatywy lokalnej 
finansowanej przez gminę 
Cybinka, dobiegł końca. 15 
grudnia w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyło się 
jego podsumowanie

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Cybince od samego rana zbierali do puszek datki na terenie 
całej gminy. W godzinach popołudniowych w sztabie WOŚP, który mieścił się budynku MGOK 
w Cybince przeliczano datki, a w sali kinowej trwała licytacja wcześniej zebranych fantów prze-
platana występami artystycznymi 

Chcą współpracować
z seniorami

„Obrazki
z wystawy”

Baby coraz silniejsze

20 tysięcy trafiło na WOŚP

Międzypokoleniowe świętowanie Pierwsze próby wielkiego przedstawienia

Podsumowanie projektu

Zagraliśmy koncertowo!

CYBINKA SŁUBICE 

CYBINKA 

CYBINKA 

Wydarzenie podzielone zostało 
na dwie części. W pierwszej go-
ście obejrzeli program artystyczny. 
Na scenie jako pierwsza wystąpiła 
Ludwika Mrozowska (wspaniała, 
pogodna seniorka, utalentowana 
aktorka-amator) z krótkim monolo-
giem „Pan z telefonu” oraz” Kobieta 
z miasta”.

Z pięknym programem specjal-
nie dla seniorów wystąpiły dzieci z 
Bajkowego Przedszkola w Cybince. 
Na scenie znalazł się również jeden 
z najstarszych mieszkańców naszej 
gminy – wiecznie młody – Bolesław 
Przepióra, który zaśpiewał i zagrał 
na harmonijce ustnej, wystąpiła 
także Leokadia Kozinoga-Dominik, 
która recytowała wiersz. Wnuczka 

Rezultatem wielu godzin regular-
nych, cotygodniowych prób, które pod 
opieką profesjonalnych choreografów 
Be i Mevlany Van Vark, potrwają aż do 
maja, będzie wielkie taneczne przed-
stawienie 6 i 7 maja 2017 roku na sce-
nie Kleist Forum we Frankfurcie. 

320 polskich i niemieckich uczniów 
z różnych szkół, z różnych miejsco-
wości po obu stronach Odry stwo-
rzy scenografię i kostiumy, a przede 
wszystkim do muzyki Musorgskiego i 
Respighi’ego zatańczy obrazy Botticel-
lego i Hartmanna. 

Grupa słubickich licealistek, wspól-
nie z dziewczynami z Gimnazjum 
Karla Liebknechta we Frankfurcie, 

przygotowuje jedną część przedstawie-
nia - taneczną wizualizację obrazu Bot-
ticellego „Narodziny Wenus“. Zagrają 
również polscy i niemieccy uczniowie, 
a muzyczne doznania uświetni Bran-
denburska Orkiestra Państwowa we 
Frankfurcie pod dyrekcją Howarda 
Gryffithsa. Będzie to więc wielkie, arty-
styczne wydarzenie, którego miłośnicy 
muzyki, tańca i sztuki nie mogą prze-
gapić. 

Dorota Rutka
nauczyciel w ZSL

w Słubicach,
opiekun i koordynator

projektu 

Na spotkaniu, prócz uczestniczek, go-
ścił burmistrz Marek Kołodziejczyk, któ-
ry wraz z instruktorami prowadzącymi 
kurs - asp. szt. Adamem Tomaśko oraz 
mł. asp. Marcinem Wojciechem - wręczył 
uczestniczkom dyplomy. Nie zabrakło 

Licytację prowadzili Marian Dworak i 
Zbyszko Jatczak. Na scenie pojawiły się 
dzieci z publicznego Bajkowego Przed-
szkola w Cybince i dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Białkowie. Były też występy 
Hanny Dworak, zespołu Antidotum i 
Lubuszanek, Tatiany Brzozowskiej, Grze-
gorza Dawidowicza& Szymona Rauhut. 
Pokaz pierwszej pomocy wraz z instruk-
tażem przeprowadzili strażacy z Ochot-
niczej Staży Pożarnej w Cybince. W holu 
budynku MGOK można było spróbować 
tradycyjnych wypieków i ciast, które po-
dawali harcerze oraz wolontariusze z Pla-
cówki Opiekuńczo Wychowawczej Na-
sza Chata w Cybince. Przed budynkiem 
MGOK można było spróbować tradycyj-
nych potraw, takich jak pierogi i pyzy z 
mięsem przygotowane przez Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich w Grzmiącej, 
grochówki i barszczu przygotowanego 
przez Towarzystwo Miłośników Polesia i 
Białkowa, a także spróbować kiełbasek z 
grilla przygotowanych przez Polski Zwią-
zek Wędkarski Koło w Cybince.

Punktualnie o godzinie 20.00 odbył się 
pokaz fajerwerków, który był symbolicz-
nym światełkiem do nieba. W sumie pod-
czas 25 finału WOŚP w Cybince zebrano 
20.027,27 zł. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom 
oraz osobom zaangażowanym w realiza-
cję tego przedsięwzięcia (red.). 

dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury Eweliny Skórskiej oraz kierow-
nika posterunku policji w Cybince st. asp 
Marka Żelka.

W projekcie zrealizowano dwie godziny 
zajęć teoretycznych oraz 16 godzin zajęć z 
zakresu praktycznej nauki skutecznych 
metod samoobrony przeznaczonych dla 
każdej kobiety. Dzięki dofinansowaniu 
projektu przez gminę można było zakupić 

na kurs profesjonalny sprzęt, który przy-
dał się do ćwiczeń praktycznych.

Z relacji uczestniczek wynika, że kurs 
dał im większą pewność siebie, wiele 
nauczył i sprawił, że panie czują się bez-
pieczniej. Projekt miał jeszcze inną war-
tość – zintegrował  lokalną społeczność, 
był to również świetny przykład współ-
pracy samorządu lokalnego z policją 
(red.).

Ryszarda Serwecińskiego – Mario-
la Kurłowicz – odczytała autorski 
wiersz swojego dziadka. Nie zabra-
kło też naszych Lubuszanek, które 
przygotowały krótki program arty-
styczny.

W drugiej części spotkania za-
prosiliśmy gości na ciasto i herbatę. 
Przy nastrojowych, świątecznych 
dekoracjach burmistrz Marek Koło-
dziejczyk, dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury Ewelina 

Skórska oraz kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Renata Kubiak, 
razem z gośćmi, dyskutowali  na 
różne tematy, mówili o potrzebach 
seniorów i sposobach ich zaspoko-
jenia.  

Dziękujemy  serdecznie wszyst-
kim artystom za wspaniałe występy, 
przedszkolankom za przygotowanie 
dzieciaczków, a wszystkim gościom 
za uczestniczenie w „Mikołajkowym 
spotkaniu z seniorami” (red.). 
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Dziękujemy  wszystkim artystom za wspaniałe występy 

Długie próby muszą przynieść efekt 

Kurs dał paniom większą pewność siebie 

Orkiestra zebrała 20 tys. zł 
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69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

R.W. Jakie plany na najbliższe czte-
ry lata dla miasta i mieszkańców ma 
nowy burmistrz Rzepina?

S.D. Chciałbym, aby Rzepin i cała 
gmina w końcu zaczęły się napraw-
dę rozwijać. Wydatnie pomóc w tym 
powinny środki zewnętrzne, między 
innymi dofinasowanie z Unii Euro-
pejskiej, bo okres finansowania 2014-
2020 będzie jednym z ostatnich tego 
typu okresów pomocowych. Właśnie 
dlatego koniecznie trzeba go właściwie 
wykorzystać.

R.W. Czy gmina jest przygotowa-
na do absorpcji środków unijnych z 
nowego rozdania? Czy ma Pan plany, 
pomysły na konkretne projekty, cze-
go one dotyczą, bądź będą dotyczyły?

S.D. Aby być przygotowanym na ab-
sorpcję środków unijnych trzeba mieć 
przed sobą po pierwsze - konkretne 
cele, które chce się zrealizować, po 
drugie - znaleźć odpowiedni program, 
który pozwoli na realizację tych celów 
i po trzecie - mieć przygotowaną pełną 
dokumentację m.in.: decyzje lokaliza-
cyjne, decyzje środowiskowe, pozwole-
nia na budowę i tym podobne, tak aby 
wniosek był kompletny i przygotowany 
do złożenia, jak tylko odpowiedni pro-
gram dofinansowujący ruszy.

Jeżeli chodzi o te dwie pierwsze kwe-
stie to nie ma z tym najmniejszego 
problemu. Natomiast jeżeli chodzi o 
dokumentacje, to tu mamy niestety, 
poważny problem. Brak dokumentacji 
powoduje, że od razu musieliśmy się 
tym zająć, ponieważ w niektórych 
przypadkach stworzenie dokumentacji 
trwa kilka miesięcy, rok, a niekiedy 
jeszcze dłużej. Dodać należy również, 
że jest to dość kosztochłonna część 
inwestycji. W tym roku na różnego ro-
dzaju dokumentację planujemy wydać 
około 0,5 mln złotych.

R.W. Jakie są najbardziej potrzebne 
inwestycje dla mieszkańców Rzepina 
i gminy?

S.D. Jest ich naprawdę wiele. Zdaje 
sobie sprawę, że w ciągu kadencji nie 
zdołamy ich wszystkich zrealizować, 
ale będziemy robić wszystko, aby zre-
alizować ich jak najwięcej.

Miastu potrzebna jest obwodnica, 
która połączy istniejącą już obwod-
nicę z ulicą Słubicką. Pozwoli to na 
„wyrzucenie” tirów z miasta, a jedno-
cześnie połączy nasze najlepsze tereny 
inwestycyjne, znajdujące się między 
Rzepinem a Gajcem, z autostradą A2.

Bardzo zależy nam, na tym, aby oży-
wić tzw. „Stare Miasto”. W tej chwili jest 
ono zapomniane przez wszystkich, no 
i chyba trudno się dziwić. Chcemy aby 
mieszkańcy z innych części Rzepina, a 
również turyści chętnie odwiedzali to 
miejsce, nie tylko z myślą o zakupach, 
ale też, aby tu odpocząć i w miłym 
otoczeniu spędzić wolny czas z rodziną.

Aby tak się stało należy zrewitalizo-
wać całe Stare Miasto.

Jest to niezmiernie trudne i kosztow-
ne,alezamierzamypodzielićtąinwesty-
cję na etapy i stopniowo ją realizować.

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

Obwodnica i miejsca pracy
Ze Sławomirem Dudzisem, nowym burmistrzem Rzepina, o potrzebach mieszkańców i priorytetach na obecną kadencję, 
rozmawia Robert Włodek

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

R.W. Spotkał się Pan z prezesem 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy. Chciałby Pan, by gminne te-
reny inwestycyjne włączyć do strefy 
właśnie i dzięki temu ściągnąć do 
Rzepina inwestorów, którzy stworzą 
tu miejsca pracy. Jak przebiegają te 
rozmowy, czy jest szansa na to, że 
Pański plan się powiedzie? 

S.D. Tak. Spotkałem się, a może in-
aczej-spotykałem się, bo tych spotkań 
było kilka.

Oczywiście, że chciałbym aby te na-
sze tereny włączyć do Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

alenietylkoja,bochybachcetegozdecy-
dowanawiększośćmieszkańcówgminy. 
Powód jest oczywisty. Będąc w strefie 
ekonomicznej dużo łatwiej i dużo szyb-
ciej można znaleźć inwestorów, a dzięki 
temu utworzyć nowe miejsca pracy.

Jeżeli chodzi o stan prac związanych 
z przyłączeniem do strefy ekonomicz-
nej, to jesteśmy już na bardzo zaawan-
sowanym etapie.

Zgromadziliśmy całą dokumentacje 
do tego potrzebną, Rada Miejska w 
Rzepinie podjęła już uchwałę o chę-
ci przystąpienia do strefy, a zarząd 
województwa lubuskiego pozytywnie 
zaopiniował nasze starania.

W tej chwili złożyliśmy wniosek z 
całą dokumentację do zarządu K-SSSE 

Na spotkaniu przekazane zostaną 
informacje dla osób prowadzących 
działalność w zakresie produkcji pier-
wotnej oraz sprzedaży bezpośredniej 

żywności i konieczności rejestracji 
gospodarstw rolnych działających na 
rynku spożywczym (red.).

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

Zaproszenie do urzędu
Wójt gminy Krzeszyce zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. Skwierzyńskiej, 31 marca o godz. 10:00

w Kostrzynie, a stamtąd lada dzień 
zostanie wysłany do Ministerstwa Go-
spodarki w celu ostatecznego zatwier-
dzenia poszerzenia istniejącej strefy o 
tereny znajdujące się w gminie Rzepin. 
Z niecierpliwością będziemy oczeki-

wać decyzji z ministerstwa.
Chciałbym też dodać, że w całym 

tym procesie bardzo dużą rolę odegrał 
i w dalszym ciągu odgrywa mój do-
radca ds. nowych inwestycji Leopold 
Owsiak, któremu bardzo dziękuję, bo 
włożył w to nie tylko dużo pracy, ale 

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

R.W. Walczy Pan też o budowę ko-
lejnej części rzepińskiej obwodnicy. 
Jakie są realne szanse na tę inwe-
stycję?

S.D. Jak już wcześniej kilkukrotnie 
powiedziałem jest to kluczowa dla nas 
inwestycja, jeden z najważniejszych 
priorytetów, która pozwoli również na 
ożywienie naszej strefy przemysłowej, 
ale też bardzo usprawni ruch samocho-
dów, przede wszystkim ciężarowych.

Obwodnica ta już kilkukrotnie była 
zapisana w planach inwestycyjnych 
województwa lubuskiego i kilkukrot-
nie znikała z tych planów.

Nie ukrywam, że przeprowadziliśmy 
tu też kilka rozmów z przedstawiciela-
mi zarządu województwa lubuskiego, 
ale także z Dyrekcją Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, i z wieloma radnymi 
Sejmiku Wojewódzkiego. Z pewnością 
jednak na tym nie poprzestaniemy.

W chwili obecnej wykonanie ob-
wodnicy Rzepina zostało zaplanowane 
przez zarząd województwa na rok 2016 
(7 mln zł) i 2017 (7 mln zł). Mam wiel-
ką nadzieję, że ten termin będzie już 
ostatecznym.

Dodać mogę tylko, że po rozmowach 
z Nadleśnictwem Rzepin mamy przy-
rzeczenie, że teren przyszłej obwodni-
cy biegnącej przez las - do końca kwiet-
nia 2015 roku będzie przygotowany 
pod inwestycję.   

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

W programie dni otwartych znajdzie się m.in. VII Dyktando Słubickie

Fo
to

: M
. B

ar
d

en

Fo
to

: M
. B

ar
d

en

Fo
to

: D
P

POWIAT SULĘCIŃSKI Nowa stanica rybacka

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

W końcu będzie remont
Dzięki wsparciu państwa przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

Zostanie ona wybudowana w ra-
mach projektu „Przyjazne krajobrazy 
Nowej Ameryki - etap 
I (miejscowość Polne)” 
współfinansowanego 
przez Unię Europejską 
ze środków Europejskie-
go Funduszu Rybackie-
go zapewniającego in-
westycje, w zrównowa-
żone rybołówstwo. 

Umowę podpisano w obecności 
wójta Słońska Janusza Krzyśkowa i 
skarbnika powiatu Anny Kulczyń-
skiej. Wykonawcą inwestycji budowy 
stanicy rybackiej wraz z zapleczem so-
cjalno-szkoleniowym i infrastrukturą 

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

Przewidywana war-
tość inwestycji wyniesie 
prawie 350 tys. zł brutto. 
Projekt zakłada budowę 
parterowego budynku 
o powierzchni użyt-
kowej 180,72 m², po-
wierzchni zabudowy 200 
m² i kubaturze 900 m³. 

Przewidziano również wydzielony teren 
dlasamochodówosobowych,zbiornikna 
ścieki komunalne oraz plac utwardzony, 
funkcjonalnie powiązany z istniejącymi 
ciągiemkomunikacyjnymwsąsiedztwie. 

MACIEK BARDEN

W Lubuskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Gorzowie Wlkp. burmistrz 
Cybinki – Marek Kołodziejczyk wraz 
ze skarbnikiem gminy – Agnieszką 
Skibą podpisali umowę o dofinansowa-
nie środkami pochodzącymi z budżetu 
państwa zadania pn. „Przebudowa dro-

gi gminnej nr 001020F w miejscowości 
Drzeniów jako alternatywy dla drogi 
krajowej nr 29” w  ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „Narodowy 
program przebudowy dróg lokalnych – 
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
- Rozwój” (red.).

W programie mi. in. VII Dyk-
tando Słubickie, Turniej językowy, 
IV Konkurs wiedzy o Unii Euro-
pejskiej, interesujące wykłady, 
warsztaty i wiele innych, ciekawych 
atrakcji. 

Dni otwarte mają na celu bliż-
sze zapoznanie zainteresowanych 
z uniwersytetem, jego kadrą oraz 
sposobem prowadzenia zajęć, jak 
również poszerzenie zainteresowań 
oraz ukazanie problemów i kwestii, 
z jakimi ma się do czynienia na po-
szczególnych kierunkach studiów.

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

Udział w wydarzeniach jest bez-
płatny (red.).

Amamysięczympochwalićzarówno 
w temacie architektury, bogatej historii 
jak i miejsc cennych przyrodniczo. 

Tej wiosny zorganizowane zosta-
ną dwie wycieczki rowerowe i cztery 
wycieczki busowe po miejscach cieka-

wych pod względem historycznym i 
przyrodniczym, o których opowiedzą 
przewodnicy. Każdy będzie mógł wziąć 
udział w konkursie fotograficznym i 
podszkolić się w tej sztuce podczas 
warsztatów prowadzonych przez zna-

komitego fotografa przyrody – Piotra 
Charę. Zwieńczeniem projektu będą 
warsztaty kulinarne oraz wielka biesia-
da w Białkowie, na której będzie można 
posmakować specjałów z Polesia oraz 
nauczyć się ich przygotowywania! 

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

Projekt „Jutro zaczęło się wczoraj” 
Ruszył projekt skierowany do mieszkańców gminy Cybinka i Słubice. Jego celem jest sięgnięcie do miejscowego 
dziedzictwa historycznego, odkrywając i pokazując mieszkańcom gmin to, co działo się tutaj w przeszłości oraz 
prezentując walory przyrodnicze okolicy

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

Uniwerek otwiera drzwi mieszkańcom
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia słubickiej uczelni w ramach Dnia Otwartych Drzwi oraz Poznańskiego Festiwalu 
Nauki i Sztuki! Czekamy w środę 15 kwietnia 

Udział we wszystkich wydarzeniach 
jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest 
ograniczona. Wszelkie informacje o 
wydarzeniach oraz zapisach znaleźć 
można na stronie Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum oraz Sektora 3 
Słubice.

Projekt „Jutro zaczęło się wczoraj” 
jest realizowany w ramach programu 
Lokalne Partnerstwa PAFW – Program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundacja 
na rzecz Collegium Polonicum pełni 

rolę lidera projektu, natomiast do grona 
partnerów należą Cybińskie Stowarzy-
szenie Rozwoju PRO-EKO, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, 
BibliotekaPublicznawCybince,Funda-
cja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, 
Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach 
„Gospodynie”, Towarzystwo Miłośni-
ków Białkowa i Polesia oraz Roland 
Semik społeczny opiekun zabytków 
powiatu słubickiego (red.).
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Rzepinianka Nina Larek, obec-
nie słuchaczka III roku PSP im. 
Czesława Niemena w Poznaniu, 
otrzymała prestiżowe stypen-
dium artystyczne  na rok szkolny 
2016/2017 przyznane przez Ko-
misję Stypendiów Artystycznych 
Stowarzyszenia Muzycznego Vi-
vidus w Poznaniu

Związek Tenisa Województwa Lu-
buskiego był organizatorem grud-
niowego Wojewódzkiego Turnieju 
Klasyfikacyjnego Skrzatek (do lat 
12) o puchar wojewody lubuskie-
go. W zawodach tenisowych gry 
pojedynczej rewelacyjnie spisa-
ła się Dominika Podhajecka. Za-
wodniczka GKT Smecz Górzyca 
odniosła komplet efektownych 
zwycięstw, triumfując w całej im-
prezie

17 grudnia na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, już po raz drugi, 
odbyło się gminne kolędowanie pod nazwą „Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka”

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych 
w Ministerstwie Rodziny i Pra-
cy zorganizowano wystawę prac 
uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowych Do-
mów Samopomocy 

Wielkie gratulacje!

Triumf Dominiki Mieszkańcy złożyli 
sobie życzenia

Nasze emocje, 
nasza pracaTrzymamy kciuki za kolejne sukcesy

Dominatorka znów w akcji Za nami gminna wigilia

Godni reprezentanci z ŚDS

RZEPIN 

GÓRZYCA CYBINKA 

GÓRZYCA 

Otrzymało je 10 uzdolnionych  osób, za 
szczególne osiągnięcia artystyczne.

Koncert połączony z rozdaniem stypen-
diów artystycznych odbył się w poznańskim 
urzędzie miasta 12 stycznia.

Ubiegłe lata 2015 i 2016  obfitowały w na-
grody w konkursach wokalnych, w których 
Nina siedmiokrotnie otrzymywała wysokie 
miejsca, zwyciężyła w VI Ogólnopolskim 
Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Muzol” Śmi-
giel 2015, a także w XXII Festiwalu Piosenki 
Angielskiej „Face the music” - Brzeg 2015, 
zdobyła Grand Prix w III Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki Artystycznej - Międzychód 
2016, zwyciężyła w Ogólnopolskim Prze-
glądzie Piosenki  Europejskiej „Nutka Poli-
glotka” - Warszawa 2016, była laureatką  XI 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu 
Piosenki „HofferSuperhitFestival” -  Dział-
dowo 2016, jest także finalistką XXVII Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki „Karolek” – 
Wrocław 2016 (finał konkursu odbędzie się 
1 marca).

Gratulujemy i bardzo cieszymy się z suk-
cesów Niny. Trzymamy kciuki za kolejne 
konkursy, występy i festiwale! Życzymy wie-
lu sukcesów zawodowych i osobistych (red.). 

Dominika, rozstawiona w zawodach 
z numerem drugim, pokonała w swoim 
pierwszym meczu fazy eliminacyjnej Marię 
Lemańską (UKS Dwójka Strzegom), a na-
stępnie  Martę Halbersztadt (NST Kotowice) 
pewnie wygrywając grupę B. 

W fazie finałowej zawodniczki rywalizo-
wały z przeciwniczkami, które zajęły iden-
tyczne miejsca w swoich grupach, tak więc 
Dominika mierzyła się ze zwyciężczyniami 
pozostałych trzech grup. W pierwszym me-
czu utalentowana dziesięciolatka nie oddała 
nawet gema Julii Piotrowskiej (Dwójka Zie-
lona Góra). W drugim pojedynku na Domini-
kę czekała faworytka imprezy, starsza o rok 
Olimpia Janecka (GKT Nafta Zielona Góra), 
rozstawiona w zawodach z numerem pierw-
szym. Od początku spotkania Dominika na-
rzuciła swój ofensywny styl, a jej przewaga 
nie podlegała żadnej dyskusji. Zwycięstwo w 
tym kluczowym dla wyników turnieju spo-
tkaniu nie było ani na moment zagrożone. W 
ostatnim swoim meczu nasza reprezentant-
ka zmierzyła się z rewelacyjnie spisującą się 
w turnieju Amelią Drozd (GKT Nafta Zielona 
Góra). Zawodniczka GKT Smecz Górzyca do 
końca utrzymała koncentrację w zawodach, 
pewnie pokonując swoją rywalkę, tracąc za-
ledwie jednego gema.

Mimo niezwykle udanego roku Dominiki 
(wystarczy wymienić cztery srebrne meda-

W tym roku organizatorzy zapewnili przyby-
łym szereg atrakcji  wprowadzających  w magicz-
ny, świąteczny nastrój. Od rana z okien biblioteki 
rozbrzmiewały kolędy i pastorałki, zapraszając 
wszystkich mieszkańców gminy na wspólne ko-
lędowanie.

Na placu  można było nabyć żywe karpie, cho-
inki, wędzone pstrągi, a na przygotowanym jar-
marku bożonarodzeniowym można było zakupić 
ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, wigilijne 
potrawy, ciasta oraz lukrowane pierniki.  

Gminne kolędowanie uroczyście otworzył 
burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, składa-
jąc mieszkańcom  bożonarodzeniowe życzenia. 
Po otwarciu scena przy jarmarku rozbrzmie-
wała dźwiękami kolęd i pastorałek w wykona-
niu uczniów z Zespołu Szkół w Cybince i Szkoły 
Podstawowej w Białkowie, zespołu Lubuszanki 

le Mistrzostw Polski Krasnalek, dwa złote i 
dwa srebrne medale Mistrzostw Wojewódz-
twa Skrzatek i kilka medali w turniejach 
WTK i OTK do lat 12) współautor sukcesów 
utalentowanej tenisistki, jej tata i jednocze-
śnie trener Daniel Podhajecki, w ostatnich 
dniach postanowił zmienić jej system szko-
lenia. Przy organizacyjnym wsparciu firmy 
Steinpol Central Services Sp. z o.o. z Rze-
pina zajęcia z Dominiką prowadzi również 
Andrzej Żwawiak - były zawodnik z Zielonej 
Góry. Dodatkowa praca z nowym trenerem 
już przynosi zamierzone efekty (red.). 

oraz Antidotum, tworząc świąteczny klimat.  Nie 
zabrakło także przygotowanych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Białkowie jasełek oraz 
spotkań z Mikołajem, który rozdawał mieszkań-
com płytę z kolędami nagraną przez Zespół AN-
TIDOTUM.

2 i 44 Drużyna Harcerska „Stanica” przekazały  
burmistrzowi Betlejemskie Światło Pokoju.

Wspólne kolędowanie zakończył występ 
uczestników Środowiskowego Domu Samopo-
mocy „Pod Słońcem” z Bieganowa. 

Celem organizacji przedsięwzięcia była inte-
gracja mieszkańców gminy Cybinka. Wszystkim 
zaangażowanym instytucjom i organizacjom, a 
przede wszystkim wielu osobom dobrej woli ser-
decznie dziękujemy za przygotowanie, natomiast 
mieszkańcom za liczne uczestnictwo (red.). 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy 
był jedynym ośrodkiem reprezentującym pozosta-
łe województwa.   

Ogólnie przedstawiono dorobek artystyczny z 11 
placówek.

Tego dnia uczestniczyliśmy także w spotkaniu 
wigilijnym z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej.

JOANNA TARABUŁA

fot
o. 

UM
iG

 w
 Rz

ep
ini

e 

fot
o. 

UG
 w

 Gó
rzy

cy
 

fot
o. 

DP
 

fot
o. 

DP
 

Prestiżowe wyróżnienie dla rzepinianki 

Wielkie wyróżnienie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy 

Kolejne sukcesy Dominatorki z Górzycy 

Celem organizacji wigilii była integracja mieszkańców 
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Książka na telefon to kolejna propozycja klubu wojskowego dla mieszkańców Wę-
drzyna. Jak nas poinformowała Anna Wyczachowska - kierownik klubu - z usługi 
mogą skorzystać mieszkańcy miejscowości, którzy ze względu na wiek, przewlekłą 
chorobę lub niepełnosprawność nie mogą wypożyczyć książek lub gazet w sposób 
tradycyjny

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy gruntowny remont po-
mieszczeń. Teraz przyszła najwyższa pora na pokazanie 
ukończonej sali taneczno-konferencyjnej! 

Niecodzienny prezent dla wychowanków Domu Dziec-
ka w Sulęcinie sprawiła miejscowa firma Molex

10 grudnia Koło łowiec-
kie „Dzik” ze Słońska było 
organizatorem wieczoru 
kolęd, podczas którego 
zbierano środki finansowe 
na leczenie i rehabilitację 
Mikołaja Wysoczańskiego

Udało się! Jesteśmy w strefie ekonomicznej. Rzepin stanie przed ogromną szansą – 
właśnie powstała tu Podstrefa KS SSE!

Emilka Kusz doczekała się wydania pierwszego w jej ży-
ciu tomiku autorskich wierszy pt. „Wiersze, wierszyki”

Książka na telefon Sala jak nowa

Rewelacyjna
zabawa

Przyjemne
z pożytecznym

Nareszcie jesteśmy
w strefie ekonomicznej

Pierwszy tomik
wierszy Emilki!

Innowacyjna biblioteka Kolejny etap remontu MGOK

Molex daje prezent dzieciom

Śpiewanie z pomaganiem

Gmina włączona do KS SSE

Literacki debiut zdolnej dziewięciolatki

SULĘCIN CYBINKA 

SULĘCIN

SŁOŃSK 

RZEPIN 

SŁUBICE 

Wystarczy zadzwonić na numer 
261 676 904 i bezpłatnie pracownik 
biblioteki klubu 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej w Wę-
drzynie dostarczy książkę lub gaze-
tę pod wskazany adres. 

Rzecznik prasowy 17 WBZ w Mię-
dzyrzeczu por. Tomasz Cyga pod-
kreśla, że misją klubu jest między 
innymi zapewnienie wolnego czasu 
dla żołnierzy i ich rodzin, a misja ta 
jest spełniana należycie, bo w ka-
lendarzu imprez i propozycji są te 
adresowane zarówno dla żołnierzy, 
jak i ich dzieci i pozostałych człon-
ków rodziny. 

Ze zdaniem rzecznika prasowego 
17 Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej w Międzyrzeczu zgadza 
się mieszkanka Wędrzyna Stani-
sława Makowska: - Kiedy nie prze-
chodzę obok klubu żołnierskiego 
w Wędrzynie widzę, że od rana do 

Poza malowaniem, nową podłogą, 
lustrami, wymianą drzwi oraz komplet-
ną wymianą elektryki wyburzyliśmy też 
jedną ścianę, co znacznie powiększyło 
przestrzeń do użytkowania. 

Jeśli jesteście zainteresowani wynaj-
mem sali na imprezy okolicznościowe, 
szkolenia, itp. to dzwońcie do MGOK 
Cybinka +48 (68) 391 13 42 (red.). 

Dzieci mogły poszaleć na terenie 
Term Maltanskich w Poznaniu. Jak 
mówi Anna Krawczyk, dyrektor Domu 
Dziecka w Sulęcinie, była to dla dzie-
ciaków super frajda i niespodzianka, za 

którą dziękujemy firmie Molex. To był 
bardzo piękny prezent mikołajkowo-
świąteczny. 

RYSZARD WALDUN

Podczas aukcji można było wy-
licytować gadżety od prezydenta 
RP, plecaki, piłki przekazane przez 
PZPN i prezesa Zbigniewa Bońka, a 
także inne rzeczy, które rozchodziły 
się jak ciepłe bułeczki, wszystko by 
pomóc niepełnosprawnemu chłop-
cu.

Zarówno Franciszek Jamniuk - 
główny organizator koncertu - jak 
i Monika Butrym, mama Mikołaj-
ka, są zadowoleni z efektów zbiórki 
pieniędzy. Na konto wpłynęło 10 ty-
sięcy złotych.

RYSZARD WALDUN

Po długich staraniach, pomimo 
wielu przeszkód prawnych, organi-
zacyjnych i technicznych, powstała 
PODSTREFA RZEPIN! Należące 
do niej tereny weszły w skład Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. O włączenie 
gminy do KSSSE samorząd zabie-
gał prawie dwa lata. I dzięki wspól-
nym wysiłkom udało się! Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 
16 grudnia 2016 roku do KSSSE 
dopisane zostały grunty znajdujące 
się na terenie gminy Rzepin.

Powstanie długo wyczekiwanej 
podstrefy pozwala zaoferować in-
westorom to czego oczekują, czyli 
zwolnienia i ulgi podatkowe oraz 
uregulowany pod względem praw-
nym, atrakcyjny teren pod inwe-
stycje. Zmiana granic specjalnej 
strefy ekonomicznej, dostosowu-
jąca tereny do potrzeb inwestorów, 
tworzy odpowiednie warunki do 
realizacji nowych inwestycji, w wy-
niku których w perspektywie kilku 
najbliższych lat może powstać wie-

Pierwsze spotkanie z twórczością 
młodej słubiczanki odbyło się w słu-
bickiej bibliotece w maju 2016 roku. 
Mieliśmy wówczas okazję poznać i 
wysłuchać wierszy Emilki, opowieści w 
jaki sposób je pisze oraz obejrzeć liczne 
fotografie jej autorstwa. 

Wydany tomik wierszy dodatkowo 

wzbogacony jest w kolorowanki Emilki 
oraz piękne ilustracje wykonane przez 
słubickiego artystę plastyka Tomasza 
Fedyszyna.

Serdecznie zapraszamy na spotka-
nie autorskie z Emilką Kusz, niezwykle 
uzdolnioną 9-latką! Odbędzie się ono 
w oddziale dziecięcym słubickiej bi-

blioteki 27 stycznia o godz.17.30.
Spotkanie realizowane jest  przez 

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w 
Słubicach w ramach inicjatywy „Mło-
dzi zdolni”, promującej młode osoby z 
regionu, które mają pasje (red.). 

nocy tętni on życiem, dzieci mogą 
pobawić się w klubie malucha,  mło-
dzież wziąć udział w zajęciach sek-
cji i pracowni działających w klubie, 
dorośli wziąć udział w koncertach 
i innych propozycjach, a wszyscy 
obejrzeć filmy w cyfrowym kinie, 
jest siłownia, sauna i biblioteka – 
mówi. - Klub żołnierski to taki nasz 
ośrodek kultury. Nie mamy teatru, 
czy innej instytucji kultury, to do-
brze, że dzięki dowódcy 17 Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej 
w Międzyrzeczu i pracującej w klu-
bie Annie Wyczachowskiej mamy 
tak dużo atrakcji dla mieszkańców 
w różnym wieku – dodaje. 

Anna Wyczachowska i pozostali 
pracownicy klubu wojskowego mó-
wią, że czekają na wszelkie propo-
zycje co do funkcjonowania klubu. 

RYSZARD WALDUN

le nowych miejsc pracy.
Podstrefa Rzepin łącznie zajmu-

je powierzchnię 12,8924 ha i zlo-

kalizowana jest w centralnej części 
gminy, na terenach w pobliżu wsi 
Gajec (red.). 
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Wędrzyński klub wojskowy cieszy mieszkańców 

Kolejny etap remont zakończony 

Dzieci są bardzo wdzięczne za prezent 

Udało się zebrać 10 tys. zł 

Spotkanie autorskie z Emilką odbędzie się 27 stycznia 
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Media Expert to największa sieć elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – poprzez 400 
elektromarketów jesteśmy obecni w niemal 400 miastach na terenie całego kraju. Sieć zatrudnia ok. 7 tys. 

pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko: 
 
Kierownik Salonu. Miejsce pracy: SULĘCIN 
 
Kierownik Salonu odpowiedzialny jest za: 
zarządzanie  salonem  RTV, AGD, IT/MM  
zarządzanie zespołem pracowników 
realizacje planów sprzedażowych 
utrzymanie wysokiego standardu obsługi klienta 
motywowanie i ocena pracowników 
organizacja i planowanie czasu pracy podległego zespołu 
coaching pracowników 
 
Od kandydatów oczekujemy: 
min. 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym (mile widziane zarządzanie w handlu) 
wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem pracowników 
odporności na stres oraz doskonałej organizacji pracy 
komunikatywności, kreatywności, samodzielności 
znajomość branży RTV, AGD, IT/MM będzie dodatkowym atutem 
możliwość relokacji 
niekaralności 
 

Doradca klienta. Miejsce pracy: KOSTRZYN 
 
Co możesz zyskad pracując u nas: 
umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu 
bardzo dobre wynagrodzenie połączone z atrakcyjnym systemem premiowym łącznie nawet do 800 zł brutto 
(średnie wynagrodzenie 4300 zł brutto) 
ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich 
możliwośd skorzystania z dofinansowania  karty MultiSport 
specjalne premie świąteczne oraz liczne konkursy sprzedażowe  
pomoc i opiekę  naszej fundacji „Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich. 
 
Prosimy o składanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez stronę www.mediaexpert.pl. W 
zakładce INFORMACJE- PRACA (zamieszczona na dole strony internetowej) proszę o wybranie interesującej 
Paostwa oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj”. 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TERG S.A., 
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”. 

 

Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

e-mail: marton.aparaty@gmail.com   www.aparatysluchowe-marton.pl 

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6/107, 69-100 SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977

Godziny Przyjęć:
pon., śr., pt. - 800 - 1600, wt., czw. - 1000 - 1800 

Sulęcin SPZOZ SZPITAL POWIATOWY
UL. WITOSA 4, 69-200 SULĘCIN

Godziny Przyjęć:
pon., czw., pt. - 800 - 1600, wt. - 800 - 1200

 
NZOZ Nowy Szpital

UL. NARUTOWICZA 6, 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
Godziny Przyjęć:

pon. - 930 - 1700, wt. - 1400 - 1700, śr. - 930 -1500

STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice
tel. +48 95 718 30 00

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

www.stomatologia-slubice.pl

N o w o c z e s n a  S t o m a t o l o g i a

tomografia komputerowa • ortodencja • protetyka • rentgenodiagnostyka • znieczulenie The Wand i Sleeper • endodoncja
mikroskop i platforma laserowa • znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) • wybielanie laserem

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

info@stomatologia-slubice.pl

350.000,00 zł brutto
powierzchnia domu 112,30 m2
powierzchnia działki 300 m2
4 pokoje
ogrzewanie C.O. podłogowe
funkcjonalny rozkład pomieszczeń

Biuro Sprzedaży
ul. Konstytucji 3-go Maja 8B

69-100 Słubice

 

www.wimar-slubice.pl

693 66 92 92
95 711 92 92

Niniejszym reklama  nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W Naszym biurze uzyskacie Państwo Bezpłatnie informacje
oraz pomoc starając się o kredyt hipoteczny w tym również MDM

Nowe Domy Na Sprzedaż

Osiedle Perłowe Kunowice




