
W wyniku zdarzenia, do którego do-
szło 21 lutego w godzinach popołudnio-
wych, ranne zostały cztery osoby, które 
trafiły do szpitali w Słubicach i w Zielo-
nej Górze.

Na miejscu natychmiast pojawiły się 
służby ratownicze. Policja zabezpieczy-
ła miejsce zdarzenia, a ruch cały czas 
odbywał się wahadłowo. Przez kilka 
godzin kierowcy borykali się z utrud-
nieniami w ruchu drogowym, szybko 
powstały korki. 

Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi, 
nie wiadomo jeszcze, jaka była bezpo-
średnia przyczyna wypadku (red.). 
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Jeszcze w październiku 2016 roku 
wicemarszałkowie województwa lubu-
skiego podpisali porozumienie, które 
reguluje zasady i tryb współpracy po-
między stronami w zakresie finanso-

wania zadań związanych z realizacją 
Projektu Ochrony Przeciwpowodzio-
wej w Dorzeczu Odry i Wisły jako za-
dania realizowanego przez Marszałka 
Województwa Lubuskiego przy pomo-

cy Lubuskiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych.

Na to zadanie samorząd wojewódz-
twa otrzyma do 2022 roku ponad 461 
mln zł, w tym z rezerwy celowej bu-

dżetu państwa na przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
kwotę ponad 350 mln oraz środki Fun-
duszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020 w kwocie ponad 100 
mln zł.   

Najwięcej z tych pieniędzy trafi wła-
śnie do Słubic. Całkowita wartość re-
alizowanych tu inwestycji przeciwpo-
wodziowych sięgnie 250 mln zł. 

Przedmiotem inwestycji  będzie wy-
konanie prac niezbędnych dla poprawy 
ochrony przeciwpowodziowej miasta 
Słubice. Pieniądze pójdą na wzmocnie-
nie istniejących wałów przeciwpowo-
dziowych rzeki Odry,  budowę nowego 
wału okrężnego o długości około 5,9 
km, odbudowę Raczej Strugi na długo-
ści około 765 m poniżej wału okrężne-
go oraz na długości około 1,3 km powy-
żej mostu na drodze Słubice-Drzecin, a 
także odbudowę Czarnego Kanału na 
długości 4156 m.

Pieniądze z Urzędu Marszałkow-

skiego w Zielonej Górze trafią także na 
ochronę przeciwpowodziową Nowej 
Soli i obszarów poniżej miasta  Krosno 
Odrzańskie. Tu wartość zadania gru-
bo przekroczy 200 mln zł. W ramach 
projektu przeprowadzona będzie tak-
że budowa nowego wału na odcinku 
pomiędzy miejscowościami Wężyska 
- Chlebowo, który ma zastąpić istnieją-
cy wał, będący w złym stanie technicz-
nym, uszkodzony w czasie powodzi lip-
cowej 1997 roku. 

Celem całego przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego jest poprawa stopnia ochro-
ny przeciwpowodziowej lewobrzeżnej 
doliny rzeki Odry w miejscowościach 
województwa lubuskiego, ale najbar-
dziej cieszyć mogą się mieszkańcy 
właśnie Słubic, to do naszego miasta 
trafi najwięcej środków, które realnie 
zwiększą bezpieczeństwo (UM, red.).
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

Przy wjeździe do KS SSE do-
szło do wypadku. Samochód 
osobowy zderzył się z tirem

To informacja już potwierdzona. Ustalone zostały warunki dofinansowania projektów w 
ramach „Ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Chodzi m.in. o zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe dorzecza Odry. Na realizację zadań samorząd województwa 
otrzyma ponad 461 mln zł. Tylko do Słubic trafi 250 mln zł

SŁUBICE

REKLAMA
508 386 232 24h

Będzie znacznie
bezpieczniej

SŁUBICE 

Szukasz
nieruchomości? 

Miliony na ochronę przeciwpowodziową

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMA

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego



REGION2
www.pograniczelubuskie.pl

KOLORY
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Jak bumerang powraca temat 
obwodnicy Słubic, a właściwie jej 
braku. 

Cieszyć mogą się w Rzepinie. W 
tym mieście właśnie ruszyła budo-
wa kolejnego etapu objazdówki. 

A słubiczanie? Mogą tylko pozaz-
drościć mieszkańcom innych gmin. 

- Słubice są skazane na korki, po-
nieważ z perspektywy Warszawy są 
miastem, którego nikt nie zauważa 
– powiedział kilka dni temu Tomasz 
Ciszewicz w prasowym artykule.

Z wypowiedzi burmistrza wyła-
nia się - moim zdaniem - smutny 
obraz jego nieskuteczności. Wylicza 
spotkania w sprawie obwodnicy i 
wysłane do Warszawy pisma, ale 
brak decyzji o budowie drogi tłu-
maczy niewystarczającym wspar-
ciem polityków…

Takich tłumaczeń nie słychać 
w Rzepinie, Krośnie, Kostrzynie, 
Strzelcach, czy w Drezdenku. Tam 
burmistrzowie byli bardziej sku-
teczni od Tomasza Ciszewicza, a 
ich obwodnice zostały wpisane do 
dokumentów.

Mi, po raz kolejny, wypada wyra-
zić nadzieję, że przyszły burmistrz 
Słubic rozwiąże ten poważny pro-
blem mieszkańców. 

W ostatnim wydaniu pisałem 
Wam o tym, że obornik po ptasiej 
grypie szalejącej w okolicach Go-
rzowa trafić może do Kunowic. I w 
tym temacie jestem winny dwie in-
formacje. Obornik nie będzie skła-
dowany w naszej gminie, a władze 
województwa podjęły decyzję o 
tym, aby ptasie odchody trafiły w 

okolice Bogdańca. Nie zazdrosz-
czę tamtejszym mieszkańcom, ale 
cieszę się, że my możemy spać spo-
kojnie. 

Niestety jest i zła informacja. 
Ptasia grypa dotarła także do nas. 
Nowe ognisko tej choroby zdia-
gnozowano po niemieckiej stronie, 
a w strefie zagrożenia znalazły się 
gminy Górzyca i Kostrzyn. Na razie 
powodów do paniki jednak nie ma, 
a za skuteczną pracę odpowiednich 
służb weterynaryjnych należy trzy-
mać kciuki. 

Na pierwszej stronie zamiesz-
czamy tekst o wielkiej inwestycji 
Urzędu Marszałkowskiego w za-
bezpieczenie przeciwpowodziowe 
lubuskich gmin. To ogromny pro-
jekt na grubo ponad 400 milionów 
złotych, z którego aż ćwierć miliar-
da trafi do Słubic, na remonty i bu-
dowę nowego wału. Moim zdaniem 
to jedna z najlepszych informacji 
dla miasta w ostatnich latach, która 
– mam nadzieję – już niedługo bez-
pośrednio przełoży się na znaczne 
zwiększenie bezpieczeństwa miesz-
kańców Słubic, oczywiście głównie 
w zakresie przeciwpowodziowym.

Polecam także wywiad z Agniesz-
ką Lipską, jedną z mieszkanek Su-
lęcina, radną i społeczniczką, która 
zagrała w głośnym filmie „Sztuka 
Kochania” w reżyserii Marii Sa-
dowskiej. Filmowy hit opowia-
da historię Michaliny Wisłockiej, 
słynnej seksuolożki z czasów PRL, 
walczącej o wydanie książki, któ-
ra zmienić miała życie seksualne 
Polaków. Pani Agnieszka nie jest 
jedyną mieszkanką naszego regio-
nu, która zagrała w tej produkcji. 
Naprawdę warto zapoznać się z jej 
refleksjami. Rozmowa znajduje się 
na stronie 16. 

 Miłej lektury i oby do wiosny. 
Bociany już ponoć w drodze.

ROBERT WŁODEK

Nawiążę
współpracę
ze stolarzem

(wspólnik)/ wynajmę 
warsztat stolarski
tel.: 604 295 699

Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe w Rzepinie,
CO, ciepła woda, balkon

tel.: 602 684 766,
po godz. 16. 

Sprzedam atrakcyjną działkę 
budowlaną o powierzchni 0,3 
ha w Radachowie przy dro-

dze 134 Ośno Lubuskie-Krze-
szyce blisko lasu, uzbrojoną 

(woda, prąd).
tel.: 691 940 610 
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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

Podczas ferii w MDK w Rzepinie działo się, jak zawsze, bardzo wiele

Atrakcji
nie brakowało

Ferie zimowe w Miejskim Domu KulturyRZEPIN 

W pierwszym tygodniu odbyły się 
warsztaty decoupage, warsztaty ro-
dzinne, na których powstały karmni-
ki, najmłodszych odwiedził również 
iluzjonista. Odbyła się wycieczka do 
Technikum Leśnego w Starościnie, 
a także warsztaty srcapbookingu. W 
kinie najmłodsi mogli obejrzeć naj-
nowszą bajkę p.t. „Sing”.

Zorganizowana została też wy-
cieczka do Zielonej Góry, w czasie 
której dzieci odwiedziły Centrum 
Nauki Keplera - Planetarium i Cen-
trum Przyrodnicze. Zwieńczeniem 
pierwszego tygodnia był wyjazd do 
Słubic, gdzie atrakcjami były naj-
pierw wizyta na lodowisku, a następ-
nie zwiedzanie Komendy Powiatowej 
Policji.

Drugi tydzień ferii w rzepińskim 
MDK obfitował w równie wiele atrak-
cji. Pod okiem Kamili Kozłowskiej 
można było kreatywnie spędzić czas 
na zajęciach fotograficznych. Były 
też warsztaty kulinarne w Drzeńsku, 

połączone z zajęciami ruchowymi. 
Chętni mogli wybrać się na wyciecz-
kę do Teatru im. Juliusza Osterwy w 
Gorzowie Wlkp. na sztukę, pt. „Kró-
lowa Śniegu”, by później zwiedzić 
także oddział Poczty Polskiej i wysta-
wę kolejnictwa.

Podobnie jak w pierwszym tygo-
dniu odbył się wyjazd na lodowisko 
do Słubic, a po nim trochę odpoczyn-
ku w lokalnej telewizji Horyzont TV 
Słubice. Tam Marta Szymańska-Ptak 
zdradziła tajniki funkcjonowania tej 
placówki. Lokalne źródło informacji 
to również prasa. Po wizycie w tele-
wizji swoje drzwi otworzyła również 
słubicka redakcja Gazety Lubuskiej.

Przez cały okres trwania ferii pro-
wadzone były warsztaty muzyczne z 
nauki gry na gitarze.

Zwieńczeniem drugiego tygodnia 
był bal karnawałowy, na który bile-
tem wstępu było obowiązkowe prze-
branie (red.). 
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Zwieńczeniem ferii był bal karnawałowy 
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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

Opera „Mojżesz” to produkcja Opery Lwowskiej. Świato-
wa premiera widowiska miała miejsce 23 czerwca 2001 r. 
i została dedykowana Ojcu Świętemu podczas jego piel-
grzymki na Ukrainę.

Mojżesz zagości w Zielonej Górze
Opera LwowskaREGION

Projekt uzyskał błogosławieństwo 
papieża Jana Pawła II przy wsparciu 
Stolicy Apostolskiej, która przyzna-
ła na ten cel 75 tys. dolarów. „Moj-
żesz” został zrealizowany w 100. 
rocznicę istnienia lwowskiej sceny 
i 400-lecia gatunku opery. W pre-
mierowym spektaklu wzięło udział 
prawie 250 artystów. Inscenizację 
wyreżyserował polski artysta uro-
dzony we Lwowie, Zbigniew Chrza-
nowski. Opera składa się z dwóch 
aktów, pięciu scen z prologiem i 
epilogiem. Scenografia, wykonana 
według projektu braci Tadeja i Mi-
chała Ryndzaków, przenosi widza 
na wypaloną przez słońce pustynię. 
Do tego dochodzą gra świateł i efek-
ty dymne. Mamy uczucie uczestni-
czenia w trudzie i monotonii życia 
tułaczy. Uwagę oglądających zwraca 
taniec, a zwłaszcza ceremonia odda-
wania czci złotemu cielcowi.

Nie sposób pominąć odtwórcę 
roli tytułowego Mojżesza Oleksan-
dera Hromysza. Aktor dla potrzeb 
spektaklu zapuścił brodę, a swoją 
grą świetnie pokazuje przemiany 

wewnętrzne bohatera. Poemat Iwa-
na Franki został napisany w 1904 r., 
wkrótce ukazały się jego przekłady 
na inne języki, w tym także polski.

Mojżesza będziemy mieli okazję 
obejrzeć w piątek (24.03.) w hali 
CRS w Zielonej Górze, początek o 
godz. 19. Informacje na temat bile-
tów pod nr tel. 730 885 555 lub 669 
853 150 lub mejlowo na adres bile-
tyopera@wp.pl.
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Jak już tradycją się stało, 
Gminny Ośrodek Kultury  
przygotował program  skie-
rowany do dzieci i młodzieży 
na czas wolny od nauki

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii pt. „Drzewo 
ławeczka”  Doroty Łajło. Otwarcie w piątek 3 marca o godz. 
17.00 w galerii Rz’art w MDK w Rzepinie

Ferie
z GOK

Nowa wystawa mieszkanki Rzepina

Tak się bawiliśmy

Zaproszenie na wystawę fotografii Doroty Łajło

GÓRZYCA 

RZEPIN 

Był to  czas, w którym dzieci mogły 
ciekawie oraz aktywnie, pod okiem 
opiekunów, spędzić czas i jednocze-
śnie zdobyć wiedzę techniczną, ma-
nualną i kulinarną. 

Zajęcia, w których uczestniczyły 
dzieci to doskonała metoda na zdo-
bywanie wiedzy i pokazanie talen-
tów, odkrycie tego, ile każdy ma w 
sobie energii.

W tym roku dzieci spróbowały 
swoich sił w zajęciach manualnych, 

robiąc wazony metodą wydzierane-
go papieru, technicznych, tworząc 
„stwory zimowe” oraz kulinarnych, 
przygotowując danie „kopytka z so-
sem” w  wersji dziecięcej. 

Były zajęcia z Młodzieżowym Cen-
trum Karier z Kostrzyna, podczas 

MDK w swojej galerii miał już 
okazję zaprezentować trzy wysta-
wy fotograficzne artystki: „Twarze 
Afryki” i „Mały portret Afryki”, 
które były rezultatem podróży po 
Czarnym Lądzie oraz „Ulice Mia-
sta, i My”, której cykl fotografii 
powstał pod wpływem wnikliwej 
obserwacji i fascynacji sposobem, 
w jaki człowiek wpływa na miejsce, 
w którym żyje i jak to miejsce de-

terminuje jego życie.
Najnowszy cykl „Drzewo  ławecz-

ka” jest odpowiedzią na wewnętrz-
ną potrzebę poszukiwania nowych 
obrazów rzeczywistości. Jest jed-
nocześnie apoteozą piękna, jakie 
może kryć w sobie człowiek w swej 
nieskrywanej lekkości i szczerości. 
Człowiek zespolony z otoczeniem, 
przyrodą, a w szczególności z ulu-
bionym przez autora motywem, 

jakim są drzewa. Jednak w całym 
cyklu najistotniejszą rolę odgrywa 
motyw dziewczyny. Tytuł „Drzewo 
ławeczka” jest jedynie uproszczo-
nym skrótem myślowym autora. 

Serdecznie zapraszamy na wy-
stawę, a także na rozmowę z rze-
pińską artystką.       

Dorota Łajło to mieszkanka Rze-
pina, pedagog, wychowawca dzieci 
i młodzieży. Od kilku lat pasjonuje 
się fotografią reportażową, por-
tretem reporterskim, o od pewne-
go czasu „pograniczem” fotografii 
konceptualnej. Jest autorką wielu 
fotograficznych wystaw na terenie 
całego kraju. Zajęła m.in. pierw-
sze miejsce w trzeciej edycji kon-
kursu fotograficznego National 
Geographic Channel, trzecie miej-
sce w kategorii portret w V edycji 
Konkursu Fotograficznego Empik 
2013. Otrzymała dwa wyróżnie-
nia na ogólnopolskim konkursie 
fotograficznym „Zmiany klimatu 
dotykają najbiedniejszych” 2012 
oraz zdobyła Grand Prix wystawy 
FotoGlob na X Ogólnopolskich 

Spotkaniach Podróżników, Żegla-
rzy i Alpinistów KOLOSY w Gdyni 
w 2008 roku. Dwukrotnie jej foto-
grafie uczestniczyły w wystawach 
w największych miastach na tere-
nie Polski,  w czasie konkursowych 

i pokonkursowych wystaw  - Prawa 
człowieka w obiektywie - organizo-
wanych przez Amnesty Internatio-
nal (red.). 

których dzieci poznawały drogę zdo-
bywania zawodu. Nie zabrakło baj-
kowego czasu i wspólnej dyskoteki 
z konkursami oraz relaksacyjnych 
kąpieli w SPA. Ogromnym powo-
dzeniem cieszył się też wyjazd do 
Rodzinnego Centrum Rozrywki w 
Kunowicach. 

Na podkreślenie zasługuje to, że 
zajęcia były darmowe, a każdego 
dnia dzieci otrzymały ciepłą zupkę. 

Na zakończenie Feriady każdy z 
uczestników otrzymał  pamiątkowy 
dyplom.

Chcielibyśmy podziękować pa-
niom, które zawsze są z nami: Alek-
sandrze Murawskiej, Uli Budynkie-
wicz oraz paniom z Młodzieżowego 
Centrum Karier w Kostrzynie.

HALINA KOWALCZYK
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Na zakończenie Feriady każdy z uczestników otrzymał  pamiątkowy dyplom 
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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

Stomatologia Słubice, we współpracy z firmą 3M Poland i 
Colgate oraz urzędnikami z miasta zorganizuje w marcu ak-
cję bezpłatnego badania uzębienia dzieci i młodzieży z słu-
bickich placówek oświatowych. Na fotel usiądzie 600 dzieci

Z dnia na dzień zapełnia się lista startowa w najstarszym w 
naszym regionie Biegu Śladami Wiosny, który odbędzie 26 
marca w  Przemysławiu

W piątkowe popołudnie 27 stycznia odbyło się wyjątkowe 
spotkanie autorskie! Słubicka biblioteka gościła 9-letnią 
Emilkę Kusz, która zaprezentowała swój pierwszy, ale jakże 
wyjątkowy tomik wierszy pt. „Wiersze, wierszyki”Darmowe przeglądy zębów

dla dzieciaków

Do biegu gotowi? Pierwszy tomik 
wierszy Emilki 
Kusz już jest!

„Zaopiekuj się z nami swoimi ząbkami”

Zbliża się XXXIIII edycja biegu  Debiut młodej poetki

SŁUBICE

KRZESZYCE SŁUBICE 

To już trzecia tego typu akcja profilak-
tyczna zorganizowana przez Stomatolo-
gię-Słubice.

Profilaktyką i opieką stomatologicz-
ną zostanie objętych łącznie 600 dzieci 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz przedszkoli z gminy Słubice. W ra-
mach profilaktyki odbędą się przeglądy 
stomatologiczne, ortodontyczne oraz 
lakowanie maksymalnie dwóch zębów u 
każdego dziecka. Możliwa będzie także 
impregnacja. 

Całkowity koszt tej akcji może prze-

XXXIIII edycja biegu jest orga-
nizowana przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Krzeszycach i sołectwo 
Przemysław i odbędzie pod hono-

Były wiersze, fotografie, byli 
zaproszeni goście i... niezwykła 
atmosfera. Niespodzianką dla 
Emilki była recytacja jej najnow-
szych wierszy przez grupę teatral-
ną „Drewniane pudełko zwane 
wyobraźnią”, działającą pod kie-
runkiem Barbary Druć. Na koniec 
spotkania były kwiatki dla poetki, 
autografy i pamiątkowe zdjęcia!

Zapraszamy do obejrzenia wy-

stawy fotografii z Emilką w roli 
głównej oraz rozkładówek z jej to-
miku przedstawiających wiersze, 
kolorowanki, zagadki oraz ilustra-
cje autorstwa Tomasza Fedyszyna. 
Wystawę można obejrzeć w oddzia-
le dla dzieci słubickiej biblioteki.

Spotkanie i wystawa została zre-
alizowana w ramach inicjatywy 
„Młodzi zdolni” (red.).

kroczyć 100 tys. złotych. Oprócz tego zo-
stanie wybranych około 40 dzieci, u któ-
rych przeprowadzone zostanie leczenie 
stomatologiczne. Będzie to kosztowało 
30 tys. zł. - Jeśli wystarczy nam pienię-
dzy, to wyleczymy więcej dzieci - mówi 
nam Bohdan Starzyński ze Stomatologii  
Słubice. 

Dzieci zostaną wybrane z spośród 
najbardziej potrzebujących. - Będziemy 
to konsultować z pedagogami szkol-
nymi, nauczycielami i pracownikami 
MOPS - dodaje B. Starzyński. 

rowym patronatem marszałek Elż-
biety Polak. 

Na wszystkich uczestników bie-
gu głównego, jak i też biegów dla 
dzieci, czekają pamiątkowe meda-
le oraz losowanie cennych nagród. 
Najlepsi w poszczególnych katego-
riach otrzymają pamiątkowe pu-
chary i nagrody. 

Zapisy na stronie: http://zapi-
sy.maratonczykpomiarczasu.pl/
bieg-sladami-wiosny. Zapraszamy 
(red.). 

W tym roku w ramach akcji profilak-
tycznej przeprowadzony zostanie także 
konkurs „Rzeźba w mydle” na temat 
zdrowych zębów i pięknego uśmiechu. 
Nagrody przewidziane są dla 20 dzieci. 

Cała akcja ruszy już 8 marca. Od 9 
rano w Stomatologii Słubice przy ul. Pi-
skiej 3 rozpoczną się  wizyty dzieci pod 
opieką nauczyciela. Będą miały robiony 
przegląd stomatologiczny, przegląd or-
todontyczny, u każdego dziecka zalako-
wane zostaną maksymalnie dwa zęby. 
Jeśli będzie taka potrzeba mali pacjenci 
zostaną poddani zabiegowi impregnacji. 
Dzieci dostaną wyniki przeglądu na pi-
śmie, by mogły przekazać je rodzicom.

Formalne zakończenie akcji będzie 
miało miejsce 31 marca w SMOK-u. 
Tego dnia rozdane zostaną nagrody w 
konkursie „Rzeźna w mydle”, odbędzie 
się także wykład podnoszący wiedzę pa-
cjentów (red.).
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To pierwszy tomik młodej słubiczanki 
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O specyfice bankowości spółdzielczej, z Agnieszką Peczkajtis-Opłacińską, dyrektorem krze-
szyckiego oddziału Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, rozmawia Robert Wło-

70 lat blisko klientów
Jubileusz Banku Spółdzielczego w BarlinkuROZMOWA

R.W. Czym różni się bank 
spółdzielczy od wszystkich, 
wielkich, komercyjnych ban-
ków, które tak mocno promują 
swoje usługi na polskim rynku?

A.P-O. Najprościej to wytłumaczyć 
na naszym podejściu do klientów. 
Bardzo skupiamy się na doradztwie, 
pomagamy w kwestiach formalnych, 
w trudnej drodze przejścia przez za-
wiłe procedury bankowe. 

W bankach komercyjnych pra-
cownicy nastawieni są na sprzedaż. 
Nieważne kto przychodzi, nieważne 
na co potrzebne są pieniądze, ważne 
by sprzedać produkt, np. kredyt go-
tówkowy, dodatkowo otoczony róż-
nymi płatnymi ubezpieczeniami, na 
życie, albo od utraty pracy. A proszę 
mi powiedzieć po co klientce, która 
ma 60 lat ubezpieczenie kredytu od 
utraty pracy? Ale banki komercyjne 
mają produkty preferowane, które 
muszą sprzedać, więc na siłę przeko-
nują klientów do ich zakupu. 

My naszych klientów w pierwszej 
kolejności pytamy na co potrzebu-
ją pieniędzy i ile mogą miesięcznie 
przeznaczyć na spłatę. I do tej po-
trzeby klienta dostosowujemy ofer-
tę. Ważne jest też to, że w naszych 
umowach nie ma żadnych gwiazdek, 
małych druczków. Klienta informu-
jemy zawsze o najważniejszych rze-
czach, np. o tym, czy może spłacić 
kredyt przed czasem, jakie będzie 
musiał ponieść konsekwencje, jeśli 
nie spłaci kredytu w terminie. Czę-
sto prosimy też klientów, by przy-
nieśli ze sobą oferty innych banków, 
byśmy mogli je rzetelnie porównać. 
Wiemy, że mieszkańcy potrafią czę-
sto skorzystać z niekorzystnych pro-
pozycji. Staramy się im to tłumaczyć. 

Nawet jeśli decyzja kredytowa dla 
jakiegoś klienta jest niekorzystna, 
staramy się sami pomagać, nego-
cjować, w niektórych przypadkach 
przekonywać centralę, że warto ją 
zmienić i pomóc klientowi, dać mu 
lepsze warunki. 

R.W. Czyli można powie-
dzieć, że bank spółdzielczy jest 
bliżej ludzi...

A.P-O. Tak. Mamy oczywiście 
swoje procedury i regulaminy. Ale 
staramy się wszystko dopasować do 
klienta, pomóc mu w przejściu przez 
formalności, nie naciągać go, a do-
radzać. Zależny nam bardzo na tym, 
by klient był zadowolony z naszych 
usług, bo wtedy mamy pewność, że 
poleci nas swoim znajomym, rodzi-
nie. To najlepszy i najskuteczniejszy 
sposób promocji naszych usług. 

Poza tym warto zauważyć, że je-
steśmy nawet w najmniejszej gmi-
nie, choćby takiej jak Krzeszyce. I 
to od dziesiątków lat. Mieszkańcy 
są przyzwyczajeni do nas, wiedzą, 
że zawsze mogą przyjść i poradzić 
się. Nie łączymy się z innymi ban-
kami, nie mamy fuzji, nie ma zmian 
właścicielskich, tak często obserwo-
wanych na rynku banków komercyj-
nych. Nie zmieniamy pracowników. 
W naszym banku jest pani, która 
pracuje tu ponad 30 lat. To wszyst-
ko powoduje, że jesteśmy dla miesz-
kańców wiarygodną, sprawdzoną in-
stytucją. Obsługujemy kilka pokoleń 
mieszkańców. 

R.W. Bank spółdzielczy ofe-
ruje pełny zakres usług. A do-
kładniej?

A.P-O. Łatwiej byłoby mi powie-
dzieć o tym, czego bank spółdzielczy 
nie oferuje. Mamy wszystkie rodzaje 

kredytów: dla firm, dla rolników, dla 
osób fizycznych. Gotówkowe, miesz-
kaniowe, inwestycyjne, przeróżne. 
Nie mamy kredytu we frankach, ale 
obserwując dzisiejszą sytuację, to 
chyba dobrze. 

Mamy platformę walutową, ban-
kowość internetową, fundusze inwe-
stycyjne, ubezpieczenia… Nie oferu-
jemy za to opcji walutowych

Podsumowując zakres usług i pro-
duktów jest bardzo szeroki, niczym 
nie odstępujemy od konkurencji. 
Mamy produkty dla osób młodych, 
dla osób starszych, dla rolników, czy 
kredyty preferencyjne. 

Mamy też dużo firm, także np. z 
Gorzowa. Ale staramy się nie sięgać 
dalej. Bo proszę pamiętać, że czę-
sto odwiedzamy naszych klientów 
biznesowych, przywozimy im do-
kumenty. Współpracujemy z takimi 
klientami, których widujemy kilka 
razy w roku, a którzy w banku byli 
chyba tylko w momencie podpisania 
umowy…  

Kiedyś doradca siedział w banku i 
czekał na klienta. Teraz jest inaczej. 
Klient zawiera z nami umowę, ma 
pełną bankowość internetową, więc 
na co dzień wszystkich czynności, 
przelewów, dokonuje za pomocą 
Internetu, albo telefonu, a doradca 
ma ten kontakt sam podtrzymać, 
czasem pomóc w dostarczeniu doku-
mentów, doradzić. I my często robi-
my to w siedzibie klienta. 

R.W. Czy ceny tych usług są 
porównywalne do tych, które 
oferują klientom inne banki?

A.P-O. Ceny są jak najbardziej 
porównywalne, nawet powiedziała-
bym, że są niższe. Bo jak mówimy 
klientowi, że konto jest za darmo, to 
ono naprawdę jest darmowe. Nie ma 
tu żadnych warunków dodatkowych, 
gwiazdek, czy małych druczków. Na 
przykład dla nowych przedsiębior-
ców, tych którzy dopiero założyli 
swój biznes, mamy zupełnie dar-
mowe konto, bez względu na obrót, 
wpływy… 

Jeżeli sprzedajemy kredyt, to wa-
runki określamy bezpośrednio do 
tego kredytu. Nie mówimy klien-
towi – dostanie pan taki kredyt, z 
taką prowizją, ale pod warunkiem, 
że weźmie pan dodatkowo kartę kre-
dytową, kartę płatniczą, bankowość 
internetową i zaciągnie jeszcze jakąś 
ekspres pożyczkę przynajmniej raz 
w roku. U nas czegoś takiego nie ma. 

 R.W. Banki spółdzielcze to 
jednak nie tylko usługi finan-
sowe dla klientów. Angażujecie 
się Państwo w  życie społeczne 
nawet najmniejszych samorzą-
dów. Jakieś przykłady?

A.P-O. Wspieramy lokalne ini-
cjatywy w każdym roku. Średnio 
wydajemy na to kilkanaście tysięcy 
złotych rocznie. Dla przykładu  - od 
ponad 20 lat wspieramy Krzeszycką 
Jesień, od bardzo wielu lat pomaga-
my także dziecięcym klubom sporto-
wym. Zresztą uczestniczymy także w 
różnych akcjach dla najmłodszych, 
wspomagamy rzeczowo organizację 
dnia dziecka. 

Mamy taką zasadę, że wspieramy 
swoich klientów. Na pomoc mogą 
liczyć na pewno organizacje, któ-
re mają u nas konto, które z nami 
współpracują. 

R.W. GBS Bank obchodzi w 
tym roku swój jubileusz. To już 
70 lat pracy w lokalnej społecz-
ności. Czy mieszkańcy w związ-

ku z tą rocznicą mogą oczeki-
wać jakiś atrakcji, promocji?

A.P-O. 70 urodziny obchodzi nie 
tylko Gospodarczy Bank Spółdziel-
czy w Barlinku, ale także nasz od-
dział w Krzeszycach. Mieszkańcom 
mogę obiecać wiele niespodzianek w 
związku z jubileuszem, ale o głównej 
imprezie nie mogę powiedzieć, bo 
póki co, to tajemnica. Zdradzę tylko, 
że będzie to jedna, duża impreza, w 
czerwcu. 

R.W. Gdzie w okolicy Bank 
Spółdzielczy w Barlinku na 
swoje odziały?

A.P-O. Łącznie oddziałów jest 13. 
Te najbliższe są w Słońsku, Krzeszy-
cach, Kostrzynie, Bogdańcu, Witnicy 
i w Gorzowie. Warto może dodać, że 
godziny ich otwarcia są dostosowane 
do potrzeb klientów. To też jest coś, 
co nas wyróżnia. Wszystkich miesz-
kańców serdecznie zapraszamy. 

R.W. Serdecznie dziękuję za 
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W hali sportowej w Cybince odbył się XI Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego pod patronatem burmistrza Marka Kołodziejczyka

Mieszkańcy Rąpic mogli wy-
słuchać występów zespołu 
„Antidotum”

Pierwsze zajęcia na ferie zi-
mowe 2017 w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury to wy-
drapywanki kosmiczne 

Zapraszamy szkoły, przed-
szkola i inne placówki pełnią-
ce funkcje opiekuńczo-wy-
chowawcze z terenu gmin 
członkowskich Celowego 
Związku Gmin CZG-12 do 
udziału w konkursie „LipDub 
- segregujemy odpady śpie-
wająco”!

Pingpongiści
rywalizowali

Piękna aranżacja mszy

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
dla mieszkańców gmin:

Sulęcin, Lubniewice, Łagów, Ośno Lubuskie

Kosmiczne warsztaty

Śpiewająca segregacja

Mistrzostwa tenisa stołowego

Muzyka do nabożeństwa

Nieziemska zabawa i kino

Konkurs dla placówek oświatowych

CYBINKA 

CYBINKA 

CYBINKA 

REGION 

Do rozgrywek zgłosiło się 28 zawod-
ników. Po kilkugodzinnej, zaciętej rywa-
lizacji wyłoniono najlepszych graczy w 
kategoriach: „Grupa męska (poniżej 13 
lat)”, „Grupa męska (od 13 lat)”, „Grupa 
żeńska (bez ograniczeń wiekowych)”.

Wśród uczestników do 13 lat zwyciężył 
Kacper Bujanowski (Białków), drugi był 
Zbigniew Bujanowski, a trzeci Wiktor Ni-
parko, obaj także z Białkowa. 

W kategorii powyżej 13 lat najlepszy 
okazał się Jakub Pasternak (Sądów), 
drugi był Igor Nowak, a trzeci Kacper 
Szafrański, obaj z Białkowa. 

U pań zwyciężyła Aleksandra Gawry-
luk (Grzmiąca), druga była Agata Baran 
(Białków), a trzecia Karolina Nowicka 
(Kłopot). 

Organizator MGOK Cybinka, jak i pa-
tron turnieju burmistrz Marek Kołodziej-
czyk, wzorem poprzednich lat, nagrodzili 
najlepszych zawodników nagrodami 
ufundowanymi przez sponsorów. Wśród 
nich znaleźli się: Cybińskie Stowarzysze-

nie Rozwoju PRO-EKO, Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Cybinka, Zakład Usług 
Transportowych sp. j. Łozowski Andrzej 
i Marek, Sklep „BENEFIT” Grzegorz 
Samulski, Zakład Zegarmistrzowski 
„CZAS” Krzysztof Portka, Handel-Usługi 
Janusz Mrozowski, Agro Bieganów Sp. z 
o. o. oraz Rotrans Roman Kozinoga. 

Poza nagrodami rzeczowymi, każdy 
ze zwycięzców został obdarowany przez 
burmistrza oraz dyrektora MGOK Ewe-
linę Skórską pamiątkowym dyplomem i 
medalem.

Atrakcją turnieju była dodatkowa na-
groda, która została rozlosowana wśród 
wszystkich uczestników. Właścicielem 
nowego roweru górskiego został Kacper 
Bujanowski z Białkowa. Encyklopedią 
dla dzieci nagrodzono także najmłodsze-
go uczestnika turnieju - Kacpra Kobyłec-
kiego z Cybinki.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom 
(red.). 

Do PSZOK można przywieźć bezpłatnie m.in. takie odpady jak:
- posegregowane opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
(puszki i pojemniki po farbach, lakierach, smarach itp.)

- baterie i akumulatory
- przeterminowane leki

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
(kompletne i niekompletne)

- odzież
- zużyte opony
- gruz ceglany,

- zmieszane odpady z remontów 
(gruz z betonu, gruz ceglany, materiały ceramiczne i inne elementy np. kawałki rur PCV)
Warunkiem BEZPŁATNEGO przekazania odpadów do PSZOK jest uiszczenie

opłaty za śmieci – potwierdzenie wpłaty należy pokazać
pracownikowi PSZOK (wagowemu) ! Do PSZOK przyjmowane

są odpady powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych.
Szczegółowe informacje na temat rodzaju odpadów przyjmowanych w ramach PSZOK

dostępne są w Urzędach Gmin oraz w biurze CZG-12.
Godziny otwarcia PSZOK w Długoszynie

(Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,
Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 93 71)

od poniedziałku do piątku: 6.00 – 22.00
w soboty: 7.00 – 15.00

Powstały planety, słońca, ufo-
ludki, wybuchające gwiazdy i uro-
cze bazgroły na ścianie tablicowej. 

Po części plastycznej mali 
uczestnicy zajęć przenieśli się w 

świat animacji.
Było to „małe kino z popcornem” 

i dobrym humorem (red.). 

W niedzielę 29 stycznia w koście-
le w Rąpicach zespół „Antidotum” 
wzbogacił swoim śpiewem liturgię 
mszy. Po nabożeństwie, wspólnie z 
mieszkańcami, członkowie zespołu 
zaśpiewali kilka kolęd, a następnie 
- zaproszeni przez radną - udali się 
na słodki poczęstunek (red.). 

Celem konkursu jest popularyzacja 
ekologicznych postaw dzieci i młodzie-
ży, rozwijanie zainteresowań tematyką 
eko, rozwijanie aktywności twórczej 
oraz prezentacja umiejętności tanecz-
nych. Konkurs ma charakter zespołowy.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 
marca, a prace konkursowe należy do-
starczyć do 28 kwietnia. 

W konkursie zostanie wyłonionych 
czterech laureatów głównych - po jed-
nym w każdej kategorii. Na konkurs 

placówka może przesłać tylko jeden 
film! 

Rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpi 
do 31 maja.

Szczegóły na www.czg12.pl/eduka-
cja/konkursy 2017 

Koordynator konkursu: Katarzyna 
Radej, dział edukacji ekologicznej /Ce-
lowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 
80, 69-200 Sulęcin/tel. 95 755 93 71/72

edukacja@czg12.pl
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Do rozgrywek zgłosiło się 28 zawodników 

Powstały piękne, kosmiczne prace 

Po mszy zespół spotkał się z mieszkańcami 
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W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się II Turniej Sza-
chowy o puchar burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka

Nowy rok to nowe wy-
zwanie. Jan Rzeszutek nie 
spoczął na laurach. Jak 
sam przyznaje, w zaciszu 
domowym powstają ko-
lejne jego wiersze. Obok 
prezentujemy jeden z nich

Ostatni taki turniej

Dojrzała twórczość pogodnego Janka

Turniej królewskiej gry

Autor nadal nieodkryty

CYBINKA 

RZEPIN 

Szachiści rozegrali pojedynki w tzw. 
systemie kołowym, w którym każdy 
z uczestników skonfrontował swoje 
umiejętności z wszystkimi rywalami w 
partiach 2 x 10 minut (szachy szybkie). 

Turniej zgromadził entuzjastów kró-
lewskiej gry z gminy Cybinka, którzy 
zmierzyli się w trzech kategoriach wie-
kowych (dzieci, młodzież i dorośli).

Zawody rozegrano w miłej atmos-

ferze, w duchu „fair play”, zgodnie z 
szachową maksymą „Gensunasumus”. 

Pomiędzy poszczególnymi rundami 
szachiści  analizowali wspólne gry i 
rozgrywali rewanże. 

Gminne rozgrywki szachowe zgro-
madziły grupę kibiców, którzy obser-
wowali zmagania. 

Zwycięzcy w poszczególnych katego-
riach wiekowych zostali wynagrodze-

II Turniej Szachowy pod patronatem 
burmistrza był okazją do spotkania się 
entuzjastów królewskiej gry z gminy 
Cybinka i ostatnim turniejem w za-

mkniętej formie. Następny rozgrywany 
już będzie dla wszystkich pasjonatów 
szachów z naszego powiatu (red.). 

Jego teksty są bardzo przemyśla-
ne, głębokie i niezwykle życiowe. Au-
tor, przez swoją twórczość, przenosi 
nas do swojego świata, który opisuje 
z wdziękiem i wrażliwością. Ta doj-
rzała twórczość naprawdę wzrusza. 

Jan Rzeszutek to człowiek, który 
pomimo swej niepełnosprawności i 
wynikających z niej ograniczeń, do-
cenia to, co ma, czyli przede wszyst-
kim wspaniałą, kochającą rodzinę. 
Na co dzień jest uśmiechnięty i po-

godny, pełen pasji i zaangażowania w 
rozwijaniu własnych zainteresowań. 
Niezwykle ciepły człowiek. 

- Janek to pisarz nadal nieodkry-
ty. Ze swoje strony szczerze wszyst-
kich zachęcam do zapoznania się z 
tomikiem jego wierszy – mówi nam 
Danuta Sawicka i dodaje, że Janek 
Rzeszutek, wraz ze swoimi rodzica-
mi: panią Anią i panem Zygmuntem, 
zaraża optymizmem i pogodą ducha 
(red.).  

ni wręczonymi w imieniu burmistrza 
Marka Kołodziejczyka przez sekretarza 
gminy Sebastiana Łukaszewicza oraz 
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury Ewelinę Skórską okazały-
mi pucharami. Przyznano specjalną 
nagrodę dla weterana gry w szachy 
Edwarda Wiencka.

Specjalne podziękowania należą się 
Piotrowi Maryckiemu za wykonanie 
dwóch pucharów dla dzieci oraz Jaro-
sławowi Lazarczykowi, który wygrawe-
rował do nich tabliczki.

W kategorii dorosłych najlepszy 
okazał się Marcin Wojciech, drugi był 
Dawid Wincek, a trzeci Edward Win-
cek. W grupie młodzieżowej zwyciężył 
Samuel Gajecki, a wśród dzieci bez-
konkurencyjni byli Zuzanna Wojciech 
i Jakub Szyszko. 
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Turniej był okazją do spotkania się entuzjastów królewskiej gry z gminy Cybinka 

Radna Danuta Sawicka z młodym poetą i jego rodzicami

WIOSNA

Idzie wiosna
Słonko delikatnie dogrzewa
Pąki rozkwitają pięknością
Tak cudnie pachną wiosną

Wiosenny poranek
Wszystko się budzi ze snu

Ci co spali już biegają po lesie
Patrzą na drzewa rodzące się pąki

I zieleniejące się gałązki

I otwierają powoli kielichy
Bo wiedzą, że nadchodzi wiosna
Cichutko wczesnym porankiem

A zasypiają wieczorem
Okryte kołderką rosy.
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Jak Państwu wiadomo, 
na polskim rynku jest 
obecnie bardzo wie-
le możliwości budowy 

domu w różnych technologiach. Każda rodzi-
na chciałaby dziś żyć spokojnie, w pełnym za-
dowoleniu, ciesząc się jednocześnie domem, 
który nie przynosi utrapienia i nie przysparza 
zmartwień, za co go utrzymać i ogrzać. Dlate-
go też ekspert radzi, by każda rodzina, mająca 
wolną wolę, myślała przede wszystkim o sobie 
i o tym, co daje nam Matka Natura. Domy eko-
logiczne są domami, na które stać każdego, 
ponieważ koszt budowy takiego domu jest 
taki sam jak koszt zakupu mieszkania w blo-
ku. Swój własny, energooszczędny dom mogą 
Państwo mieć już w cenie 1800 zł/m2. Oferta 
domów szkieletowych jest skierowana dla każ-
dego. W tych domach doskonale odnajdą się 
osoby starsze, które pragną harmonii i spoko-
ju, a przede wszystkim potrzebują komfortu. 
W swoim własnym domu z ogrodem nie będą 
musieli zmagać się z trudami mieszkania na 
wysokich piętrach w bloku czy też martwić się 
o opłaty. Domy szkieletowe są również ideal-
nym rozwiązaniem dla ludzi młodych, wkra-
czających dopiero w życie. Posiadając dom

energooszczędny, mogą sobie pozwolić na 
normalne życie, przede wszystkim mogą żyć 
dla siebie i własnych przyjemności, a nie po 
to, by móc utrzymać dom. Koszt ogrzewania 
gazowego lub elektrycznego w domu szkie-
letowym wynosi miesięcznie ok. 150-200 zł, 
podczas gdy w domu murowanym jest to 800-
1200 zł. Jak łatwo przeliczyć, rocznie może-
my zaoszczędzić ok. 10 000 zł. Mieszkanie w 
domu energooszczędnym pozwala uniknąć 
niepotrzebnych kosztów związanych z utrzy-
maniem domu, dzięki czemu każda rodzina 
może pozwolić sobie na coroczny wyjazd na 
wakacje czy też na inne przyjemności. Muszą 
Państwo być świadomi tego, że sami decy-
dują o własnym życiu i o komforcie własnego 
mieszkania. Już dziś można naprawdę god-
nie żyć w swoim własnym energooszczędnym 
domu, który będzie służył dla nas i naszej ro-
dziny, a nie odwrotnie. Jeżeli zainteresowała 
Państwa porada naszego eksperta i chcą się 
Państwo dowiedzieć więcej, zapraszamy do 
obejrzenia reportażu z opiniami klientów o 
domach energooszczędnych na www.domy-
-majhaus.pl. Przyjdź, zobacz, przekonaj się
sam lub zadzwoń pod numer 957597054 lub
733588888 w godz. 10-20.

Eksper t  radz i  – 
Jesienno-zimowa 
aura, może nam 
przynieść różnego 
rodzaju infekcje, 
osłabienie organi-
zmu, jak i różnego 
typu samopoczu-
cie związane z tą 
porą roku. Pamię-
tajmy, że są inne 

sposoby zapobiegawcze, żeby te dolegliwości 
jak najmniej dotknęły nas i naszą rodzinę. Dla-
tego też w Gorzowie Wielkopolskim otwarty 
został największy ośrodek bioenergoterapii, 
uzdrawiania i rozwoju świadomości, w którym 
dowiesz się, jak ochronić siebie, swoje dzieci, 
rodzinę od jakichkolwiek powikłań zdrowot-
nych, problemów finansowych, rodzinnych, 
zawodowych, tych, z którymi borykają się 
wszyscy ludzie na Ziemi. Dlatego zapraszamy 
do Ośrodka Eden, w którym mogą Państwo 
doświadczyć uzdrowienia z każdej dolegli-
wości, skorzystać z masażu uzdrawiającego, 
bioenergoterapii i radiestezji. Osoby chcące 
dowiedzieć się więcej o swojej przyszłości za-
praszamy na wróżby z tarota i kart anielskich. 

Oferujemy również porady z zakresu numero-
logii, astrologii lub wizytę u jasnowidza.

Zobacz opinie ludzi, którzy zmienili swoje ży-
cie, bądź przyjdź i przekonaj się sam: www. 
osrodek-eden.pl.

Pomożemy ci wybrać prezent, który wpłynie 
uzdrawiająco na Twoje zdrowie i otoczenie, 
w którym przebywasz. Dzięki temu zobaczy-
my uśmiech na twarzy twojej i twoich bliskich. 
Posiadamy największy sklep stacjonarny i in-
ternetowy z ponad 4 tys. asortymentu. Znaj-
dziesz tutaj książki, muzykę dla każdego, 
amulety, talizmany, kryształy i minerały do 
poprawy samopoczucia i zdrowia. Posiadamy 
również fi gurki aniołów, słoni i inne orientalne 
ozdoby do każdego domu. Polecamy biżute-
rię z kamieni półszlachetnych wspomagającą 
w wielu dolegliwościach. Każdy znajdzie dla 
siebie coś pięknego i wyjątkowego. Zaprasza-
my, przyjdź i przekonaj się sam.

Tel. 95 717 64 64, 733 588 888,
e-mail: eden@uzdrowiciele.pl,
sklep@osrodek-eden.pl
www.osrodek-eden.pl, www.uzdrowiciele.pl

ekspert radzi ekspert radzi ekspert radzi ekspert radzi ekspert radzi ekspert radzi ekspert radzi

Budowa domów energooszczędnych 
1800 zł m2



Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

O tym rozmawiali 27 stycznia 
szefowie powiatowych samorzą-
dów leżących po dwóch stronach 
Odry: Marcin Jabłoński (starosta 
słubicki) oraz Rolf Lindemann 
(nowo wybrany starosta powiatu 
Odra-Szprewa) wraz z Franzem 
Bergerem (przewodniczącym tam-
tejszej Rady Powiatu). 

Podczas tradycyjnego, nowo-
rocznego spotkania w Beeskow, 
poruszono tematy przyszłości 
współpracy powiatów, leżących za-
równo po stronie niemieckiej, jak 
i polskiej.

Na spotkaniu obecni byli rów-
nież inni polscy partnerzy powiatu 
Odra-Szprewa: starosta krośnień-
ski oraz wicestarosta sulęciński. 
W ich imieniu głos zabrał starosta 

Red. Powiat słubicki współ-
pracuje ze swoim partnerem 
zza Odry już 12 lat. To okres, 
który aż prosi się o krótkie 
podsumowanie…

M.J. Tak, w czerwcu  2005 roku 
pomiędzy powiatem słubickim 
a powiatem Odra-Szprewa do-
szło do podpisania porozumie-
nia, dzięki czemu oba samorzą-
dy współdziałały przy realizacji 
wspólnych projektów o charakte-
rze transgranicznym.

Red. Z jakim skutkiem?

M.J. Może zacznę od tego, że był 
to czas pełen ważnych wydarzeń, 
nie tylko dla naszych powiatów, 
ale również dla dwóch, leżących 
po dwóch stronach Odry, państw. 
Wejście Polski w struktury Unii 
Europejskiej, a następnie do stre-

słubicki Marcin Jabłoński, który 
podziękował partnerom zza Odry 
za dotychczasową współpracę, za-
znaczając jednak, że liczy na wię-
cej. Chodzi m.in. o współpracę w 
zakresie bezpieczeństwa oraz po-
zyskiwania środków unijnych. 

Słubicki starosta wręczył swo-
jemu odpowiednikowi zza Odry 
upominek: obraz, przedstawiający 
most w Kłopocie. Szef powiatu Od-
ra-Szprewa został też zaproszony 
do Słubic, by tu, wspólnie z M. Ja-
błońskim, kontynuować rozmowy 
o dalszej, transgranicznej współ-
pracy.

Czy styczniowe spotkanie stano-
wi w tej kwestii przełom? Progno-
zy, po raz pierwszy od kilku lat, są 
obiecujące (red.). 

fy Schengen, stanowiło znaczącą 
podstawę dla rozpoczęcia współ-
pracy między naszymi samorzą-
dami.

Trzeba w tym miejscu zazna-
czyć, że nasze wzajemne relacje, 
choć jak najbardziej poprawne, 
zawsze mogłyby być ściślejsze. 
Nowo wybrany starosta powiatu 
Odra-Szprewa jest pełen dobrej 
woli, mam więc nadzieję, że nasze 
styczniowe spotkanie w Beeskow 
będzie przełomowe. Nie tylko je-
śli chodzi o współpracę dwóch, 
leżących po obu stronach Odry 
powiatów. Bliższymi relacjami 
są bowiem także zainteresowani 
starostowie: sulęciński oraz kro-
śnieński.

Red. Kiedy zatem kolejny 
krok?

M.J. Chcielibyśmy się raz jesz-

cze spotkać w marcu, w podobnym 
gronie, tym razem po stronie pol-
skiej, w Słubicach. Z przyjemno-
ścią podejmę się roli organizatora 
tego spotkania. Mam nadzieję na 

obiecującą i merytoryczną rozmo-
wę z naszymi partnerami na temat 
współdziałania na szeroko pojętej 
płaszczyźnie transgranicznej. 

Wspólnie wypracowane stano-

wisko z pewnością wpłynie pozy-
tywnie na przyszłość naszej części 
polsko-niemieckiego pogranicza. 
Zaczynamy działać!

Przełom w transgranicznej
współpracy między powiatami

Nasza współpraca
wymaga pogłębienia

Czym jest współpraca transgraniczna? Co przyniesie ona 
nam, mieszkańcom powiatu słubickiego, a co naszym sąsia-
dom z partnerskiego powiatu zza Odry?

Rozmowa z MARCINEM JABŁOŃSKIM, starostą słubickim

POWIAT SŁUBICKI

luty 2017
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Było też głośne „sto lat”. Imprezę 
zorganizował Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów. 

Po przywitaniu wszystkich przez Ka-
zimierę Chrzanowską z zarządu Związ-
ku, życzenia wszystkim babciom i 
dziadkom złożyli: zastępca burmistrza 
Słubic Roman Siemiński oraz wicesta-
rosta Leopold Owsiak, który… sam jest 
dziadkiem (red.). 

W zmaganiach, które odbyły 
się w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta w Słubicach, wzięły udział 
dzieci i młodzież z terenu gminy 
Słubice. 

Oprócz wiedzy z najnowszej hi-
storii Polski, oceniane były także 
prace plastyczne.

Konkurs zorganizował Społeczny 

Komitet Budowy Pomnika w Słubi-
cach, przy współpracy wojewody, 
burmistrza Słubic oraz starosty 
słubickiego, który ufundował dla 
najlepszych nagrody w postaci hi-
storycznych książek. W jego imie-
niu wręczył je naczelnik wydziału 
spraw społecznych starostwa Woj-
ciech Skwarek (red.). 

W dniach 14-15 stycznia na linii 
startu stawili się najlepsi przeła-
jowcy z całego kraju, nie zawiedli 
także słubiczanie. Ich sukcesom 
przeglądała się spora grupa kibi-
ców, którzy, podobnie jak zawod-
nicy, mogli liczyć na ciepły posiłek.

Najlepsi zostali udekorowani 

pucharami, statuetkami, a także 
nagrodami rzeczowymi i finanso-
wymi. Gratulowali im m.in. wice-
starosta Leopold Owsiak oraz szef 
SOSiR-u Zbigniew Sawicki. 

Impreza była współorganizowa-
na i współfinansowana przez po-
wiat słubicki (red.). 

Jubileusz rozpoczęła projekcja filmu, 
prezentującego placówkę i jej wycho-
wanków. Zebrana w sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie 
publiczność była zachwycona, sądząc 
po oklaskach, które co chwilę towarzy-
szyły pokazowi. Następnie przyszedł 

czas na część artystyczną, którą przy-
gotowali - jakżeby inaczej - wychowan-
kowie POW. Otrzymali oni także dyplo-
my, a każdy z nich opisywał konkretną 
cechę danego pensjonariusza ośrodka. 
Jego kierownik podziękowała także 
osobom, które w ciągu ostatnich pię-
ciu lat wspierały placówkę i okazywały 
jej życzliwość oraz zrozumienie. Wśród 
nich był też starosta Marcin Jabłoń-
ski, który w swym liście gratulacyjnym 
przypomniał, że szczególną zasługą 
wszystkich pracowników ośrodka jest 
umiejętność okazywania niepełno-
sprawnym ludziom nie tylko wiedzy, 
ale także serca.

Poza starostą powiat reprezentowali: 
przewodniczący Rady Powiatu Wiesław 
Kołosza, członkowie zarządu powiatu 
Amelia Szołtun i Danuta Sawicka oraz 

radny Wojciech Dereń. Na uroczystości 
nie zabrakło także Sławomira Kulczyń-
skiego, pierwszego kierownika Powia-
towego Ośrodka Wsparcia, a obecnie 

dyrektora departamentu infrastruktu-
ry społecznej w Urzędzie Marszałkow-
skim w Zielonej Górze. Był też Jakub 
Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Po części oficjalnej przyszła kolej na 

słodki poczęstunek oraz zabawę (red.). 

Staroście towarzyszył przewod-
niczący Rady Powiatu Wiesław 
Kołosza, nie zabrakło także burmi-
strza Rzepina Sławomira Dudzisa. 

Podczas rozmów rzepińscy dia-
betycy wyrazili zainteresowanie 
realizowanym przez powiat tzw. 
projektem zdrowotnym, w ramach 
którego będą mogli wykonać nie-
które badania za darmo. Starosta 
z kolei zapewnił członków koła o 
pełnym poparciu nie tylko dla rze-
pińskich diabetyków, ale także dla 
wszystkich, działających aktywnie 
na powiatowej arenie, stowarzy-
szeń i organizacji. Podkreślono 
także wagę spraw społecznych, któ-
re należą do najważniejszych zadań 
powiatu.

Była też mowa o zbliżającym się 
dziesiątym jubileuszu rzepińskiego 
koła Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków. Starosta poinformował o 

przyznaniu przez zarząd powiatu 
dofinansowania dla tej uroczysto-
ści. Odbędzie się ona w maju.

Kilka dni wcześniej rzepińscy 
diabetycy zebrali się na spotkaniu 
integracyjnym, podczas którego 
członkowie koła zostali zapoznani 
z programem obchodów jego 10-le-
cia (red.). 

Podczas swojego wystąpienia 
starosta przedstawił między inny-
mi informację na temat projektu 
dotyczącego podnoszenia jakości 
kształcenia zawodowego w powie-
cie słubickim, który będzie miał 
niebagatelne znaczenie również 
dla mieszkańców Cybinki. 

Starosta mówił także o planach 
powstania Młodzieżowego Ośrod-
ka Socjoterapii w Ośnie Lubu-
skim, potrzebie wsparcia dla ro-
dzin zastępczych i zwiększenia ich 
ilości, jako jednej z form pomocy 
potrzebującym dzieciom. Wskazał 
też na konieczność systemowego 
rozwiązania dotyczącego przygoto-
wywania projektów na inwestycje 
drogowe, co pozwoli na pozyski-

wanie dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych. 

Były także życzenia świąteczne 
dla wszystkich mieszkańców gminy 
Cybinka (red.). 

Sto lat dla wszystkich
babć i dziadków!

Konkurs z historią w tle

Święto dwóch kółek

Pięć lat z sercem

W tym roku stuknie
im dziesiątka

Z wizytą w Cybince
Widowiskowym występem 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Słubicach rozpoczęły się 
obchody Dnia Babci i Dziadka, 
które odbyły się 20 stycznia w 
klubie Witkacy. 

- Rozwijanie idei patriotycznych wśród młodzieży to jeden z na-
szych ważniejszych celów - mówili organizatorzy konkursu wiedzy 
o stanie wojennym. 

111 kolarzy w 15 kategoriach wiekowych wzięło udział w finale Pu-
charu Polski w Kolarstwie Przełajowym, który zorganizowano w 
okolicach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

- Pięć lat to może nie aż tak wie-
le. Jednak był to okres ciężkiej 
pracy, wzruszeń i aktywnych 
działań - mówiła 20 stycznia, 
podczas uroczystych obcho-
dów pięciolecia Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Rzepi-
nie, jego kierownik Katarzyna 
Misztak. 

O zagadnieniach związanych z polityką społeczną, służ-
bie zdrowia, a także o wsparciu stowarzyszeń i organizacji 
działających na terenie powiatu słubickiego, rozmawiał 1 
lutego starosta Marcin Jabłoński z członkami rzepińskie-
go koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 

22 grudnia starosta Marcin Jabłoński wraz z członkiem zarzą-
du Amelią Szołtun i skarbniczką powiatu Anną Górską uczest-
niczyli w posiedzeniu Rady Miejskiej w Cybince. 
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Projekt realizowany będzie przez 
PCPR w Słubicach do 31 grudnia 
2018 roku. W chwili obecnej trwa 
rekrutacja na rok bieżący (więcej 
informacji na ten temat znajduje 
się na stronie Centrum).

 W ramach projektu Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach obejmie wsparciem 
mieszkańców powiatu słubickiego, 
zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym, w szczegól-
ności osoby przebywające w pieczy 
zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą, rodziny przeżywające 
trudności w pełnieniu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, w tym 
rodziny zastępcze, a także osoby z 
niepełnosprawnością. 

Projekt zakłada zwiększenie ak-
tywności społeczno-zawodowej 
wśród ww. grupy osób dzięki zasto-
sowaniu wachlarza usług aktywnej 
integracji o charakterze społecz-
nym, edukacyjnym i zawodowym. 

W ramach usług aktywnej in-
tegracji przeprowadzone zostaną 

Dowiedzieliśmy się, że zgodnie z 
decyzją władz szpitala, pacjenci będą 
mogli skorzystać z dodatkowego 
dnia, w którym będzie czynny punkt 
pobrań w Rzepinie.

Dziś już wiadomo, że owym do-
datkowym dniem jest środa. Punkt 
pobrań będzie czynny tego dnia, po-
dobnie jak w poniedziałki i czwartki, 
od 7.00 do 10.00.

 - To bardzo dobra decyzja i wspa-
niała wiadomość dla mieszkańców 
całej gminy. Pani prezes szpitala 
należą się podziękowania - skomen-

Pod młotek trafił przekazany przez 
starostę voucher na spędzenie dnia 
z Powiatowym Zespołem Zarządza-
nia Kryzysowego. Wylicytowano go 
za 150 zł. Sprzedano także bilety na 
marcowy Koncert Galowy Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” (100 zł) oraz, 
przekazane przez słubicki szpital, 
karnety z pakietem badań laborato-
ryjnych oraz na pięciodniowy cykl 
zabiegów rehabilitacyjnych. Ich ceny 
plasowały się od 100 do 200 zł za 
sztukę. Dziękujemy!

Do akcji Jurka Owsiaka przyłączy-
li się także wychowankowie Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince (na zdjęciu), któ-
rzy tegoroczny finał WOŚP zorgani-
zowali wspólnie z gminą Cybinka. 
Wychowankowie wraz z wychowaw-
cami upiekli ciasta, które następnie 

tował przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza (red.). 

sprzedawali w zamian za datki na 
pomoc Orkiestrze.

Placówka przekazała również fan-
ty na licytację w postaci voucherów 
na udział w warsztatach plastycz-
nych oraz zaproszenia na karnawa-
łowy bal maskowy (red.). 

W podsumowaniu 2016 roku 
udział wzięli zaproszeni goście, 
m.in. starosta słubicki Marcin Ja-
błoński oraz burmistrz Słubic To-
masz Ciszewicz.

Naradę roczną rozpoczął komen-
dant powiatowy policji w Słubicach 
mł. insp. Rafał Wawrzyniak. Pod-
czas prezentacji multimedialnej 
podsumował i omówił wyniki pra-
cy policjantów osiągnięte w roku 
2016.

Zastępca komendanta woje-
wódzkiego policji w Gorzowie 
Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski w 
swoim wystąpieniu podziękował 
policjantom, pracownikom cywil-
nym komendy oraz samorządow-
com za codzienną pracę. 

Głos zabrali również zaproszeni 
goście, którzy ocenili pracę słu-
bickiej policji na bardzo wysokim 

Radni uchwalili także Wielolet-
nią Prognozę Finansową powiatu 
słubickiego na lata 2017-2026 oraz 
podjęli uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej powiatu na 
ten rok.

Kluczową uchwałą podjętą pod-
czas tej sesji była ta w sprawie wy-
rażenia zgody na obsługę spłaty i 
restrukturyzacji zobowiązań po-
wiatu słubickiego. Co oznacza to w 

różnorodne działania, w tym m.in. 
poradnictwo psychologiczne, pe-
dagogiczne, warsztaty i treningi 
kształtujące umiejętności osobi-
ste, zajęcia edukacyjne, szkolenia i 
kursy zawodowe oraz pomoc w ak-
tywnym poszukiwaniu pracy.

Poza usługami aktywnej inte-
gracji, w ramach projektu podej-
mowane będą również działania 
o charakterze środowiskowym tj. 
zabawy integracyjne, wyjazdy inte-
gracyjne oraz pikniki. 

Łączna wartość projektu na lata 
2016-2018 to 1.231.075,40 PLN, z 
czego dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-

poziomie, podkreślając ich zaan-
gażowanie i profesjonalizm, jaki 
włożyli w pracę w 2016 roku. 

W trakcie swoich wystąpień po-
dziękowali policjantom za ich służ-

praktyce? Chodzi o tzw. subroga-
cję, która polegałaby na spłaceniu 
zobowiązań finansowych powiatu 
przez inny podmiot. Byłby nim 
bank, któremu powiat spłacałby 
„pożyczkę” w dogodnych ratach.

- To zręczny zabieg. No i daje 
możliwość wyprowadzenia powia-
tu na prostą - mówili nam po sesji 
zadowoleni mieszkańcy (red.). 

nego to 1.046414,09 PLN.
Projekt „Aktywna integracja re-

alizowana przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Słubi-
cach” współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Lu-
buskie 2020, Oś Priorytetowa 7. 
Równowaga społeczna, Działanie 
7.2. Programy aktywnej integracji 
realizowane przez powiatowe cen-
tra pomocy rodzinie.

PCPR
Słubice

bę. Wyrazili również chęć dalszego 
wsparcia i współpracy na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców całego powiatu (red.). 

Rusza „Aktywna integracja” Rzepiński punkt 
pobrań czynny 
także w środy

Dla najmłodszych 
i ich dziadków

Jaki był miniony rok
dla słubickiej policji?

O dostosowaniu szkół i powiatowej kasie

Powiat Słubicki podpisał z Województwem Lubuskim umowę na dofinansowanie projektu „Aktywna 
integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Ze względu na potrzeby mieszkańców gminy Rzepin, a także na 
prośbę burmistrza Rzepina, mając ponadto na uwadze zwiększo-
ną w zimie zachorowalność, słubicki szpital postanowił zwiększyć 
dostępność punktu pobrań materiałów do badań laboratoryjnych 
w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Rzepinie.

W całym kraju nie milkną jeszcze echa styczniowego, orkiestrowe-
go grania. Dlatego tym bardziej jest nam miło, że i powiat słubicki 
wziął udział w tej szczytnej akcji.

13 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach odbyła się narada roczna z udziałem zastępcy 
komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzego Głąbowskiego.

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 17 lutego,  podjęto 
uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimna-
zjalnych i specjalnych do tzw. nowego ustroju szkolnego. Było to ko-
nieczne ze względu na reformę systemu edukacji w Polsce.
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W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu

Współpraca dla potrzebujących

Jeden procent dla powiatu

12 stycznia, w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego, 
odbyło się pierwsze w tym roku 
planowe posiedzenie komisji 
bezpieczeństwa i porządku. Po-
prowadził je przewodniczący ko-
misji, starosta Marcin Jabłoński. 

27 stycznia w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego odbyło 
się spotkanie starosty z szefami 
jednostek oświatowych i pomo-
cy społecznej. 

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.

Starosta Powiatu Słubickiego
ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa

L.p.
Działka ewidencyjna Położenie

nieruchomości
Nr księgi 

wieczystej
Opis 

nieruchomości

Cena
wywoławcza

[zł]
Wadium

[zł]Nr Pow.
[ha]

1. 649/1 0,0492
Słubice
ul. Jedności 

Robotniczej 15

GW1S/000
14446/4 zabudowana 1.600.000,00 160.000,00

Termin przeprowadzonego poprzedniego przetargu: 24.11.2016 r.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest: 
1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2 i pow. użytkowej 700,54 m2, 

czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, poddasze w części 
użytkowe,

2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym się z dwóch 
boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy Mickiewicza przez 
działki nr 652/1, 652/3 i 649/3.

Cena 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.). 
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonym     

prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
2. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

„Centrum miasta Słubic” zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/265/01 Rady Miejskiej 
z dnia 29 marca 2001 r. dla nieruchomości obowiązuje zapis:
6.01 - przeznaczenie terenu dla funkcji usługowej i ewentualnie z funkcją 
mieszkaniową jako uzupełniającą. Wyznacza się nowe tereny pod zabudowę 
zgodnie z rysunkiem planu. Powyższe dotyczy zarówno zabudowy narożników 
ulicy Mickiewicza z ulicą Dąbrówki, jak i ulicą Jedności Robotniczej. Ustala się 
wysokość zabudowy w nawiązaniu do istniejących obiektów, a linie zabudowy 
według rysunku planu. Od ulicy Mickiewicza należy przewidzieć dojazd do wnętrza 
zespołu w postaci luki w zabudowie bądź w rodzaju przejazdu bramowego. 
Dopuszcza się możliwość rozbudowy  i nadbudowy na działce narożnej 
ul. Jedności Robotniczej z Aleją Młodzieży Polskiej. Dla nowego obiektu należy 
utrzymać dotychczasową linię zabudowy i funkcję usługową co najmniej 
w parterze budynku.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Słubicach nr 15 8369 0008 
0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice, nie później niż 3 dni 
przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
na rachunek bankowy Starostwa lub dostarczenia wadium do Starostwa
Powiatowego w Słubicach, pok. nr 205. 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. Koszt sporządzenia aktu notarialnego 
ponosi nabywca.
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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

Kolejnym zagadnieniem rozpatry-
wanym w trakcie posiedzenia było 
występowanie ognisk ptasiej grypy na 
północy województwa, rozmawiano o 
związanych z tym zagrożeniach, mając 
na względzie ptactwo hodowlane w na-
szym powiecie. 

Poruszono także temat braku na te-
renie powiatu noclegowni dla osób bez-
domnych w okresie zimowym (red.). 

dań w niesieniu pomocy osobom po-
trzebującym, w szczególności osobom 
niepełnosprawnym z terenu powiatu. 
Samorządy gminne i powiatowe reali-
zują własne zasady w tym zakresie, ale 
niezbędna wydaje się kooperacja oraz 

informowanie się o wspólnych działa-
niach dla dobra potrzebujących. 

Starosta zaproponował cykliczne, 
kwartalne spotkania w podobnym 
gronie oraz pełną wymianę informacji 
(red.). 

z Sektora 3 w Słubicach. Dane te 
wyraźnie pokazują, że naprawdę 
warto przekazać od siebie ten mały 
- wielki procent. W 2016 roku po-
datnicy z terenu powiatu słubickie-
go przekazali na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego z terenu po-
wiatu 75.296,50 zł. Łącznie Or-
ganizacje Pożytku Publicznego z 
terenu powiatu słubickiego otrzy-
mały w ubiegłym roku 101.802,80 
zł z tytułu jednego procentu podat-
ku. Wszyscy mieszkańcy powiatu 
przekazali na rzecz ww. organizacji 
572.820,50 zł. Średnio deklarację 
przekazania jednego procentu po-
datku zawierała połowa złożonych 
w 2016 roku zeznań podatkowych.

Dlatego po raz kolejny, w imie-
niu starosty, gorąco zachęcamy 
mieszkańców naszego powiatu do 
przekazywania swojego jednego 
procentu na rzecz wybranych or-
ganizacji i stowarzyszeń. To nas 
przecież nic nie kosztuje, a jedyne 
co musimy zrobić, to wpisać nazwę 
danej organizacji w odpowiedniej 
rubryce w naszym rocznym zezna-
niu podatkowym (wzór poniżej). 
A naprawdę warto, bo skorzystać 
może wiele organizacji pożytku pu-
blicznego, działających na terenie 
powiatu słubickiego. Dla ułatwie-
nia raz jeszcze publikujemy ich wy-
kaz. 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 dosta-
liśmy od Adama Szulczewskiego 

Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” w Słubicach - KRS 000045619
Miejski Klub Sportowy „Spójnia” w Ośnie Lubuskim - KRS 0000624653. 
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” z Górzycy - KRS 000072912
Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty Górzyca - KRS 0000260311
 „Esmail” Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ze Słubic - KRS 0000289506
Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół na Rzecz Pomocy Szkole z Rzepina - KRS 0000331626
Stowarzyszenie „PoPROstu”. Pracownia Rozwoju Osobistego ze Słubic - KRS 0000361431
Hospicjum św. Wincentego A’Paulo w Słubicach - KRS 0000363064
Fundacja Kształcenia Kreatywnego z Pamięcina - KRS 0000370124
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Słubicko - Kostrzyński - KRS 0000400415
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim „Konwalia” - KRS 0000409661
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” z Rzepina - KRS 0000450623
Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” ze Słubic - KRS 0000509185
Fundacja Hospicjum „Dajmy Nadzieję” ze Słubic - KRS 0000519191
Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach - KRS 0000105271
Ochotnicza Straż Pożarna w Cybince - KRS 0000116212
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach: Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” (z dopiskiem WTZ) – KRS 000072912

Podczas posiedzenia uchwalony zo-
stał plan pracy komisji na 2017 rok, a 
następnie jej członkowie zapoznali się 
ze sprawozdaniem starosty z działalno-
ści komisji w 2016 roku.

Dokument ten został przygotowany 
do przedłożenia Radzie Powiatu.

Komisja rozpatrywała także problem 
zapobiegania przestępczości nieletnich 
w powiecie.

Przybyli na nie dyrektorzy placó-
wek oświatowych, ośrodków pomocy 
społecznej, dla których organem pro-
wadzącym jest powiat słubicki, kie-
rownicy OPS i ŚDP gminy Słubice oraz 
naczelnik wydziału  spraw społecznych 
w starostwie.

Starosta Marcin Jabłoński poin-
formował, że spotkanie ma na celu 
wypracowanie wspólnych celów i za-

Termin przeprowadzonego poprzedniego przetargu: 24.11.2016 r.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest: 
1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2  i pow. użytkowej 
700,54 m2, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, pod-
dasze w części użytkowe,
2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym 
się z dwóch boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy 
Mickiewicza przez działki nr 652/1, 652/3 i 649/3.
Cena 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.). 
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona 
ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w 
rozporządzaniu nią.
2. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego „Centrum miasta Słubic” zatwierdzonym 
uchwałą nr XXVII/265/01 Rady Miejskiej  z dnia 29 marca 2001 r. 
dla nieruchomości obowiązuje zapis:
6.01 - przeznaczenie terenu dla funkcji usługowej i ewentualnie z 
funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą. Wyznacza się nowe te-
reny pod zabudowę zgodnie z rysunkiem planu. Powyższe dotyczy 
zarówno zabudowy narożników ulicy Mickiewicza z ulicą Dąbrówki, 
jak i ulicą Jedności Robotniczej. Ustala się wysokość zabudowy w 
nawiązaniu do istniejących obiektów, a linie zabudowy według ry-
sunku planu. Od ulicy Mickiewicza należy przewidzieć dojazd do 
wnętrza zespołu w postaci luki w zabudowie bądź w rodzaju przejaz-
du bramowego. Dopuszcza się możliwość rozbudowy  i nadbudowy 
na działce narożnej 
ul. Jedności Robotniczej z Aleją Młodzieży Polskiej. Dla nowego 
obiektu należy utrzymać dotychczasową linię zabudowy i funkcję 
usługową co najmniej w parterze budynku.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium 
w pieniądzu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Słu-
bicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdziel-
czym O/Słubice, nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
na rachunek bankowy Starostwa lub dostarczenia wadium do Sta-
rostwa Powiatowego w Słubicach, pok. nr 205. 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 prze-
pada na rzecz sprzedawcy. Koszt sporządzenia aktu notarialnego 
ponosi nabywca.
4. Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2017 roku o godz. 1100 w 
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 
w Słubiach. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna 
się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
5. Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu 
z ważnych powodów. 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub 
pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040. 

Słubice, 2017-01-05



Jedyny taki uniwersytet

Przebadaliśmy już ponad 5200 osób!

Najkrótszy, ale na pewno naj-
zdrowszy uniwersytet dzia-
łał podczas ferii w Collegium 
Polonicum. Zgromadził 150 
studentów, którzy dojeżdżali 
na zajęcia z 19 miejscowości.  
Przez 10 dni odbyły się trzy 
wykłady, 144 godziny warsz-
tatów, jeden wyjazd do Cen-
trum Edukacji do Zielonej 
Góry, było kino, inauguracja, 
absolutorium, odbył się także 
bal dla naszych absolwentów.

Udana współpraca pomię-
dzy powiatem słubickim a 
szpitalem im. prof. Z. Religi 
w projekcie „Profilaktyka 
chorób układu krążenia 
oraz promocja zdrowego 
stylu życia w powiecie słu-
bickim” sprawia, że od grud-
nia 2016 roku badaniom 
profilaktycznym poddało 
się już ponad 5200 miesz-
kańców powiatu.

Zakończyły się trwające przez całe 
ferie zajęcia dla dzieci w ramach 
Uniwersytetu Zdrowego Stylu Ży-
cia. Podczas warsztatów i wykładów 
odbywających się na prawdziwym 
uniwersytecie – w Collegium Polo-
nicum – 150 młodych studentów z 
całego powiatu słubickiego szkoliło 
się z podstaw zdrowego stylu życia. 
– To były wspaniałe ferie. Zamiast 
siedzieć w domu, aktywnie i poży-
tecznie spędziliśmy czas – cieszyli 
się studenci z czwartej grupy.

Zespół projektowy, składają-
cy się z przedstawicieli powiatu 
słubickiego oraz szpitala, zapla-
nował w okresie od grudnia 2016 
r. do kwietnia 2017 r. przepro-
wadzenie 1800 profilaktycznych 
badań laboratoryjnych. W skład 
pakietu wchodzą: badania bez-
pośrednie (mierzenie, ważenie, 
pomiar ciśnienia oraz poziomu 
wydychanego CO) oraz podsta-
wowe (analiza krwi i moczu).

Aby umożliwić wszystkim 
chętnym skorzystanie z bezpłat-
nych badań, wykonywane są one 

w każdej gminie, w tzw.punktach 
badań, które znajdują się w przy-
chodniach, ale również w świetli-
cach wiejskich, ośrodkach kultu-
ry, remizach strażackich, a nawet 
w domach. – Oprócz zaplanowa-
nych terminów realizujemy akcje 
i spotkania dedykowane, np. w 
zakładach pracy, czy urzędach 
na terenie powiatu – wyjaśnia 
Dorota Górecka, naczelna pielę-
gniarka w szpitalu. 

Ważną informacją dla pacjen-
tów jest także to, że rozpoczął 
się II etap badań, tzw. badań 
pogłębionych. Wszystkie wyniki 
badań ocenione zostaną przez 
lekarza specjalistę chorób we-
wnętrznych. Osoby, które zosta-
ną zakwalifikowane do II etapu 
badań, zostaną poinformowane 

o terminach telefonicznie bądź 
mailowo.

Badania pogłębione wyko-
nywane są w szpitalu im. prof. 
Z. Religi w Słubicach. W skład 
badań pogłębionych wchodzą: 
cholesterol + trójglicerydy, gli-
kozowana hemoglobina, żelazo, 
pro BNP. Dodatkowo wykony-
wane będzie badanie EKG, które 
zostanie opisane przez lekarza 
specjalistę.

Akcja skierowana jest do osób 
w przedziałach wiekowych 7-19 
lat oraz powyżej 30-ego roku 
życia, którzy do tej pory nie sko-
rzystali z możliwości wykonania 
bezpłatnych badań w ramach 
projektu.

Piramida, zdrowy kręgosłup
i resuscytacja

Pod okiem dietetyków młodzi 
studenci budowali piramidę zdro-
wego żywienia, uczyli się także, ja-
kie niezdrowe dodatki są ukryte na 
przykład w popularnych parówkach. 
– Dowiedzieliśmy się jak zdrowo 
żyć, co jeść, aby nasz organizm miał 
w sobie wszystkie niezbędne wita-
miny i mikroelementy – wyjaśniali 
słuchacze Wydziału Zdrowego Ży-
wienia.

Natomiast na Wydziale Zdro-
wego Serca studenci nauczyli się 
udzielania pierwszej pomocy, do-
wiedzieli się, na co i dlaczego może 
zachorować serce. – Zobaczyliśmy 
jak wygląda nasze serce i cały układ 
krwionośny – opowiadali z dumą i 
ciekawością. – Ratownicy medyczni, 
z którymi mieliśmy zajęcia, opowia-
dali nam jak zdrowo żyć, żeby nasze 
serce służyło nam jak najdłużej –wy-
jaśniali studenci.

Były też zajęcia praktyczne, fit-
ness, nauka tańca, jazda na rowe-
rach stacjonarnych, ćwiczenia na 
zdrowy kręgosłup. Wszystko po to, 
żeby rozruszać młodzież na Wydzia-

le Kultury Fizycznej. – Nauczyliśmy 
się układu tanecznego, który potem 
mogliśmy zaprezentować podczas 
balu uniwersyteckiego. I wszystko 
się udało – radośnie dodali studenci.

Prawdziwi studenci

Podczas absolutorium w auli Col-
legium Polonicum studenci w kolo-
rowych biretach i koszulkach czekali 
na dyplomy ukończenia uniwersyte-
tu.– Kiedy otwierałam uniwersytet 
10 dni temu, widziałam w auli dzie-
ci. Dzisiaj wyglądacie jak prawdziwi 
studenci – podsumowała Małgorza-
ta Krasowska-Marczyk, prezes szpi-
tala im. prof. Z. Religi w Słubicach 
oraz honorowy rektor uniwerytetu, 
po czym uścisnęła dłonie i wręczyła 
dyplomy wszystkim naszym studen-
tom.

Ciekawie, kolorowo i wesoło spędzali czas studenci Uniwersytetu Zdro-
wego Stylu Życia

Nauka i zabawa

Ważna informacja dla pacjentów!

Uniwersytet Zdrowego Stylu Życia to nie tylko nauka, ale i rozryw-
ka. Studenci pojechali do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, 
poszli też do kina. Na zakończenie natomiast, po absolutorium, cze-
kał na nich prawdziwy uniwersytecki bal, ze stołem szwedzkim peł-
nym zdrowych przekąsek, muzyką taneczną, animatorami i Dj-em. 
Bo dobra zabawa i odpoczynek też są zdrowe! 

Galeria zdjęć oraz relacje telewizyjne i radiowe dostępne na www.
slubickiportalzdrowia.pl

Istotna kwestią dla osób, które poddały się badaniom labora-
toryjnym w pierwszym etapie, jest udanie się z wynikami badań 
do swojego lekarza rodzinnego.
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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

2

Wiosna
będzie
sportowa

Dodatkowe środki na 
działania dla seniorów!

Ruszyły zajęcia sportowe w 
każdej gminie powiatu słu-
bickiego. Zakres zajęć jest 
szeroki – fitness, ćwiczenia 
sprawnościowe, ćwicze-
nia korygujące sylwetkę, 
wzmacniające poszczegól-
ne partie mięśni. W terenie, 
w sali, w siłowni, a później 
odnowa biologiczna i spo-
tkania z ciekawymi ludźmi.

Powiat słubicki zawniosko-
wał do Ministerstwa Zdrowia 
o dodatkowe środki do pro-
jektu „Profilaktyka chorób 
układu krażenia i promocja 
zdrowego stylu życia w po-
wiecie słubickim” na reali-
zację działań dla osób 60+. 
– Udało się! Ministerstwo po-
zytywnie oceniło nasz wnio-
sek i przyznało 340 tysięcy 
złotych – wyjaśnia Izabela So-
boćko, kierownik projektu.

Sportowe zajęcia ogólno-
rozwojowe to kolejne ciekawe 
przedsięwzięcie, realizowane w 
ramach projektu zdrowotnego.  
Realizatorem zajęć na zlecenie 
powiatu słubickiego jest Słubic-
ka Akademia Biegowa. Każdy 
mieszkaniec może wybrać coś 
dla siebie. Zajęcia są podzielone 
na dwa bloki – pierwszy odbę-
dzie się w każdej gminie powia-
tu słubickiego i zostanie dosto-
sowany do potrzeb danej grupy.

Drugi blok to oferta komplek-
sowa, gdzie oprócz ćwiczeń na 
powietrzu i w sali, będzie moż-

W ramach przyznanych fun-
duszy odbędzie się szereg zajęć 
dla seniorów, będzie kampania 
informacyjna dotycząca zdrowe-
go stylu życia, będą pakiety re-
kreacyjne, zorganizowany zosta-
nie piknik zdrowotny kończący 
projekt. Celem zajęć dla senio-
rów będzie próba zmiany nawy-
ków odżywiania i spędzania wol-
nego czasu, co jest bezpośrednio 
związane z profilaktyką chorób 

układu krążenia.– Nasi seniorzy 
będą uczyć się, ale także dobrze 
bawić. Podczas pięciu spotkań 
adresowanych specjalnie do tej 
grupy wiekowej, chętni senio-
rzy z całego powiatu będą mogli 
skorzystać z bardzo atrakcyjnych 
form aktywności – mówi I.So-
boćko.

Ćwiczenia, taniec
i zdrowe gotowanie

Zajęcia dla osób powyżej 60 
roku życia odbędą się w marcu i 
kwietniu. Dzień Aktywnego Se-
niora rozpoczynać się będzie wy-
kładem, później seniorzy będą 
mogli tańczyć, śpiewać, ćwiczyć. 
Dzień zakończy się spotkaniem 
z dietetykiem i smakowaniem 
przygotowanych wspólnie zdro-
wych potraw. – Ważna jest 
również kampania promująca 
zdrowy styl życia wśród osób 
starszych, którą przeprowadzi-
my łącznie z realizacją spotkań – 
dodaje kierownik projektu. 

Wyjazdy prozdrowotne

W ramach nowych działań 
planowane są wyjazdy prozdro-
wotne dla min. 50 osób w wieku 
60+ do ośrodków specjalizują-
cych się w profilaktyce chorób 
układu krążenia i promujących 
zdrowy styl życia. – Do wyjaz-
dów kwalifikowane będą osoby 
powyżej 60 roku życia, które są 
uczestnikami projektu i wzięły 
udział w badaniach - wyjaśnia 
I. Soboćko.

Piknik zdrowotny
na koniec

W kwietniu zorganizowana 
zostanie konferencja podsu-
mowująca projekt, będzie też 
piknik dla wszystkich miesz-
kańców powiatu. Podczas trwa-
nia imprezy odbędą się zawody 
sportowe, zajęcia ruchowe 
dla różnych grup wiekowych, 
pokazy kulinarne promujące 
zdrowe odżywianie, konsulta-

cje z personelem medycznym 
oraz z dietetykiem. – To już 
ostatnie dwa miesiące działań 
w projekcie. Dzięki przyznaniu 
dodatkowych środków możemy 

zadbać o zdrowie najstarszych 
mieszkańców naszego powiatu, 
a także uroczyście i aktywnie 
zakończyć projekt – podsumo-
wuje Izabela Soboćko. 

na skorzystać z odnowy biolo-
gicznej, a także wysłuchać cie-
kawych wykładów dotyczących 
sportu, zdrowego żywienia i 
zdrowego życia. – Przygotowa-
liśmy dziesięć takich spotkań, 
każde z nich trwać będzie cztery 
godziny – mówi Piotr Kiedro-
wicz, reprezentujący Słubicką 

Akademię Biegową, która jest 
realizatorem zajęć. – Inten-
sywność zajęć dopasowana 

będzie do aktualnych możliwo-
ści uczestników. Każda osoba 
otrzyma również koszulkę pro-

jektową. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych – dodaje prowa-
dzący. 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nie-

ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa – lokalu użytkowego nr 1 położonego w Torzymiu przy ul. War-
szawskiej 5.

Przetarg odbędzie się w dniu 28marca 2017r. o godz. 11:00 w  sali na-
rad Starostwa Powiatowego w Sulęcinie ul. Lipowa 18a  (piętro I, pokój nr 
206).

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powia-
towego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, opublikowano na stronie internetowej 
www.powiatsulecinski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Sulęcinie – na stronie www.bip.powiatsulecinski.pl.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie 
Powiatowym w Sulęcinie ul. Lipowa 18a (pokój nr 204), tel. 95 755 52 43  
wewn.23.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – lokalu użytkowego nr 1 położonego 
w Torzymiu przy ul. Warszawskiej 5. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28marca 2017r. o godz. 11:00 w  sali narad Starostwa Powiatowego 
w Sulęcinie ul. Lipowa 18a  (piętro I, pokój nr 206). 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży:

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, 
ul. Lipowa 18a, opublikowano na stronie internetowej www.powiatsulecinski.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – na stronie 
www.bip.powiatsulecinski.pl.   

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Sulęcinie ul. Lipowa 18a (pokój nr 204), tel. 95 755 52 43  wewn.23. 

Nr 
przetargu

Pow. lokalu Oznaczenie 
geodezyjne 

(gmina,   
obręb, 

nr i pow. 
działki)

Udział 
w nieruchomości 

wspólnej 

Nr księgi 
wieczystej

Cena 
wywoławcza

Wadium

1/2017 

Lokal użytkowy 
nr 1 położony 
jest na parterze 
budynku. 
Pow. użytkowa 
lokalu: 
136,96 m2. 
Do lokalu 
przynależą trzy 
pomieszczenia 
o łącznej pow. 
użytkowej 
47,02 m2.

gm. 
Torzym, 
obręb 0073 
Torzym,
działka nr  
471/2 
o pow. 
0,0408 ha

56/100 GW1U/000
17479/7 

110.100,00 zł+ 
podatek VAT 
obowiązujący 

na dzień 
sprzedaży

15.000,00 zł

OGŁOSZENIE
ZI.M.A. – Zimowe Inspiracje Młodych Artystów to tegoroczne hasło zimowych 
ferii, w których licznie uczestniczyły dzieci ze Słubic i nie tylko

Manhattan – jedna z najbardziej znanych i jednocześnie najdroższych dzielnic 
Nowego Jorku. Babilon – słynne miasto świata starożytnego. Co może łączyć 
starożytne, już  nieistniejące miasto ze współczesnym Manhattanem? 

Serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia wystawy fotografii uczest-
ników warsztatów odbywających 
się w Galerii OKNO Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Słubicach. Fotografie posłużyły 
do zilustrowania kalendarza Ga-
lerii OKNO na 2017 rok

Z.I.M.A. w słubickiej
bibliotece!

Apokaliptyczny
kryminał

Warto obejrzeć
ilustracje

Artystyczne inspiracje na ferie

Kolejne spotkanie DKKWystawa fotografii w bibliotece

SŁUBICE 

SŁUBICE SŁUBICE 

W programie znalazło się wiele ciekawych 
atrakcji, m.in. zajęcia plastyczne, podczas któ-
rych dzieci mogły wykonać zimowe drzewa me-
todą kirinami oraz miasto nocą.  

Bardzo ciekawe zajęcia odbyły się z udziałem 
Grzegorza Trzmielewskiego - modelarza zapał-
czanego, który wprowadził dzieci w tajniki swojej 
pasji budowania statków z zapałek. W trakcie za-
jęć plastycznych Grzegorz pomagał uczestnikom 
w projektowaniu i szkicowaniu różnych modeli 
statków, które dzieci następnie wyklejały zapał-
kami. Uczestnicy mieli wielką satysfakcję ze spo-
tkania, podczas którego otrzymali również auto-
grafy na papierowych statkach.  

Podczas ferii do biblioteki zawitał Teatr EDU-
-ARTIS z Krakowa ze wspaniałym, interaktyw-
nym spektaklem dla dzieci pt. „Witajcie w naszej 
bajce”. Mottem przewodnim spektaklu było za-
chęcenie do czytania, pokazano jak można cieka-
wie spędzić czas z książką. Widownia bawiła się 
doskonale, wypełniając salę gromkim śmiechem. 
W tym dniu odwiedziły nas dzieci ze słubickich 
przedszkoli, szkół oraz mieszkańcy miasta.

To pytanie było punktem wyjścia do dyskusji, 
która wywiązała się na styczniowym spotkaniu 
słubickiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym 
razem omawialiśmy książkę autorstwa Lecha 
Majewskiego „Manhattan Babilon”.

Dla wielu z nas Manhattan kojarzy się z ata-
kiem na wieże World Trade Center. Tragedia ta 
stała się tłem powieści. Akcja toczy się w 2003 
roku, dwa lata po dramatycznym wydarzeniu. 
Główny bohater Cordelius obserwuje z okna swo-
jego mieszkania życie w znajdującym się vis-a-vis 
budynku. Dziwne sceny, których jest świadkiem 
intrygują go. Dochodzi do morderstwa…

Historię morderstwa poznajemy na tle panują-
cej grozy i strachu, odczuwanego wciąż po zama-
chu, przez mieszkańców Manhattanu.  Każde od-

Na dwunastu stronicach tegorocznej edy-
cji kalendarza można oglądać zdjęcia czar-
no-białe  i kolorowe, nawiązujące do abs-
trakcji i geometrii. Zdjęcia są nieobrabiane 
w programach graficznych, stworzone przy 
użyciu nowoczesnych technologii projekcji 
obrazu na różne podłoża, struktury i siebie 
nawzajem.  W kalendarzu zamieszczono je-
dynie 12 fotografii, jednak na wystawie moż-
na obejrzeć około 40 prac. 

Pomysłodawczynią kalendarza i prowa-
dzącą warsztaty fotograficzne była Anna Pa-
nek-Kusz – kurator Galerii OKNO.

Wystawę można oglądać w holu głównym 
oraz na pierwszym piętrze słubickiej biblio-
teki. Zapraszamy (red.). 

Wielką frajdą dla dzieci było „odkrycie na 
nowo” gier planszowych. Gry sprawnościowe, 
manualne i logiczne sprawiły wszystkim ogrom-
ną radość i dały dużo satysfakcji podczas rywali-
zacji ze sobą oraz rozwiązywania szeregu zadań. 
Cieszymy się bardzo, że gry planszowe stają się 
atrakcyjną formą zajęć nie tylko dla dzieci, ale 
również ich rodziców, co można było zauważyć 
podczas naszych spotkań. 

Na zajęciach nie zapomnieliśmy o książkach, 
które były wspólnie czytane oraz licznie wypoży-
czane. 

Po Zimowych Inspiracjach Młodych Artystów, 
i nie tylko, pozostały miłe wspomnienia, pamiąt-
kowe zdjęcia oraz wspaniałe prace plastyczne, 
które można oglądać w oddziale dla dzieci słubic-
kiej biblioteki. Cieszymy się, że kolejne ferie w bi-
bliotece dały dużo radości młodym uczestnikom. 

Ferie przeprowadzone zostały w ramach „Ma-
łej Akademii Sztuk Przepięknych”.

Do zobaczenia w bibliotece (red.). 

stępstwo od normy przejmuje ich przerażeniem. 
Panuje swoistego rodzaju psychoza strachu. 

W trakcie dyskusji padło retoryczne pytanie: 
czy wielkość Manhattanu, na podobieństwo Ba-
bilonu, zbliża się ku końcowi? Surrealistyczne 
wizje autora mogą sugerować czytelnikowi taki 
właśnie kres tej dzielnicy Nowego Jorku. 

Klubowicze zwrócili uwagę na kompozycję 
powieści. Kolejne rozdziały to nowe sekwencje, 
scenki z życia bohaterów powieści. Cała historia 
układa się w całość dopiero po jej przeczytaniu. 
Książka dla koneserów. 

MAŁGORZATA DOBOSZ
moderator DKK

BPMiG Słubice
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W ferie biblioteka znów tętniła życiem 

Kolejne spotkanie DKK 

Wystawę można oglądać w 
holu głównym oraz na pierw-
szym piętrze słubickiej biblioteki 
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Filia Biblioteki w Muszkowie, 
jak co roku w ferie, przygo-
towała różnorodne zajęcia 
i warsztaty. Progi biblioteki 
były otwarte dla wszystkich 
młodych czytelników, którym 
nie udało się wyjechać na zor-
ganizowane zimowe obozy

23 stycznia w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Rzepinie odbyła się akcja od-
dawania włosów na peruki 
dla osób chorych na raka

27 stycznia uczestnicy Akademii Trzeciego Wieku spotkali się w 
Miejskim Domu Kultury na pierwszym w tym roku wykładzie

Był to czas znakomitej zabawy, ciekawych spotkań, warszta-
tów plastycznych oraz zajęć kulinarnych

Teatr,
serca
i gofry

„Rak’n’Roll - Daj włos”Ciekawe wykłady
dla seniorów

Ferie w świetlicy Ferie z biblioteką w Muszkowie dobiegły końca!

Akcja w Zespole Szkół OgólnokształcącychSpotkanie Akademii Trzeciego Wieku

Dzieci nie narzekały na nudę

KRZESZYCE 

RZEPIN RZEPIN 

CYBINKA 

Co się działo? Powstały piękne 
aniołki z masy solnej, eksperymen-
towaliśmy z farbami 3D wykona-
nymi z własnej mikstury - dzieciaki 
malowały nimi piękne rysunki! 
Były zabawy z wełną, z której po-
wstały ,,wełniane ludziki” i pom-
pony. 

Zabrakło śniegu, jedyny bałwan 

stopniał - jaka zima taki bałwan 
,,topniejący” - stwierdziły dzieci. 
I szybciutko zabrały się do malo-
wania topniejącego już bałwana, 
któremu nos z marchewki odpadł, 
szaliczek i czapka też już leżały na 
ziemi. Mimo tego malowanie pastą 
do zębów było bardzo przyjemne. 

Dzieci w czasie zajęć poznały te-

Fryzjerka Sylwia Dudzis ścinała 
od 25 do 30 cm włosów, które na-
stępnie, w celu wykorzystania do 
wykonania peruk, zostały wysłane 
do siedziby Fundacji Rak’n’Roll.

W sumie swoje włosy oddało 
sześć osób. Każda, która zdecydo-
wała się je ściąć, została obdaro-
wana podziękowaniem ze strony 
fundacji. Ale najważniejsza i tak 
była satysfakcja z wzięcia udziału 
w przedsięwzięciu poświęconym 
tak szczytnemu celowi.

Organizatorzy akcji bardzo dzię-
kują wszystkim, którzy oddali swe 
włosy, za pomoc, empatię i dobre 
serce.

Podziękowania należą się rów-
nież dyrekcji Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Rzepinie za po-
moc w organizacji i przebiegu akcji 
(red.). 

Tematem spotkania była „Ra-
diestezja bliżej zdrowia”. Gościem, 
który przedstawił i przybliżył te-
mat, był inż. Bernard Duliński - dy-
plomowany mistrz radiestezji oraz 
wybitny znawca fizyki, z olbrzymią 
wiedzą i ponad trzydziestoletnim 
doświadczeniem. Pan Bernard to 

m.in. twórca odpromiennika likwi-
dującego szkodliwe promieniowa-
nie geopatyczne, a jednocześnie 
pozytywnie oddziaływującego na 
organizmy żywe. Posiada kwalifi-
kacje bioenergoterapeuty I klasy 
(red.). 

Pierwszego dnia gościliśmy u 
siebie bardzo ważnego umundu-
rowanego pana, dzieci odwiedził 
policjant Rafał Pomocka, który 
chętnie podzielił się informacjami 
z zakresu bezpieczeństwa w okre-
sie zimowym. Kolejnymi naszymi 
gośćmi byli leśnicy, z którymi dzie-
ciaki wybrały się do lasu, aby do-
karmić zwierzęta.

W czasie spaceru do paśnika 
dzieci mogły zaobserwować różne 
ślady zwierząt pozostawione na 

śniegu. 
Dzieci zbudowały zamek królo-

wej śniegu oraz wykonały bogato 
ozdobione korony. 

Każdego dnia ferii odbywały 
się, także zajęcia kulinarne m. in. 
przygotowanie popcornu, piecze-
nie ciasteczek czy przyrządzanie 
pysznych kanapek i hot-dogów. 
Nie brakowało również wspólnych 
zabaw, konkursów, czy szaleństw 
na śniegu (red.). 

atr ilustracji KAMISHIBAI- sztuka 
ta wywodzi się z Japonii, jest to 
opowiadanie historii za pomocą 
ilustracji/obrazów wykonanych 
na kartonowych planszach, które 
wsuwa się do drewnianego pudełka 
tzw. butai.

Kartonowe plansze z obrazami 
opowiadały historię, a każda plan-
sza przedstawiała kolejny fragment 
opowieści. Tył kartonu był zarezer-
wowany na tekst i miniaturę obraz-
ka. Parawan/scena stała zwrócona 
do publiczności. Opowiadający 
czytał opowieść, zmieniając płyn-
nie plansze. Taki teatr, a właści-
wie historyjki i bajki, pisały dzieci, 
później przedstawiały je na tej ma-
łej scenie. Pomysły dopisywały, a 
brawom nie było końca.

Piątek 10 lutego był ostatnim 
dniem zajęć w ramach ferii zimo-
wych. Upłynął bardzo spokojnie, 
a wszystko to za sprawą przygoto-
wań do zbliżającego się święta za-
kochanych. Dzieci wykonały kartkę 
walentynkową, którą dedykowały 
swoim rodzicom, koleżance czy ko-
ledze a nawet kuzynce. Jako, że ten 
piątkowy dzień obfitował w serca, 
serduszka i rozmowy o miłości, to 
na jego podsumowanie dzieci same 
wykonały gofry, czyli smakołyk, 
który kochają - i znów wszystko 
kręciło się wokół miłości tyle, że 
tym razem do jedzenia. 

Biblioteka dziękuje wszystkim 
dzieciom które uczęszczały za zaję-
cia (red.). 
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Tematem spotkania była „Radiestezja bliżej zdrowia”. 

Nie zabrakło śniegu i wędrówek po lesie 

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem 

W sumie swoje włosy oddało sześć osób 



REGION 13
www.pograniczelubuskie.pl

Tegoroczne ferie upłynęły 
bardzo szybko, jednak liczą 
się dobre wspomnienia, a 
tych z pewnością nie zabrak-
nie ich uczestnikom

W zimowym styczniu jest taki jeden szczególny dzień, który 
wzbudza wielkie emocje – Dzień Babci i Dziadka

Za nami III turniej z cyklu 
Grand Prix Górzycy w teni-
sie stołowym. W zawodach 
udział wzięło 31 pingpongi-
stów

Realizując blok tematyczny 
pod nazwą „Cztery żywioły” 
uczniowie klasy trzeciej po-
stanowili zaprosić do szkoły 
strażaków z OSP

To był intensywny tydzień Piękne święto
w środku zimy

Zacięta rywalizacja 

Strażacy odwiedzili szkołę

Skończyły się ferie Kochanym babciom, cudownym dziadkom

Zbliża się koniec rozgrywek

Ciekawe spotkanie z trudnym zawodem

KRZESZYCE GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Krzeszycach, jak co roku, zorganizo-
wała propozycję spędzenia wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży.

Dzieci chętnie uczestniczyły w in-
teresujących i wyjątkowych zajęciach. 
Każdego dnia angażowały się we 
wszystkie proponowane tematy prze-
wodnie. Codziennie doznawały no-
wych wrażeń, uczyły się nowych umie-
jętności i usprawniały swoje zdolności 
manualne i plastyczne. 

Dzieci po raz pierwszy zetknęły się z 
japońską sztuką kamishibai. Tworzyły 
własną bajkę na podstawie tej papie-
rowej sztuki, a później przedstawiały 
swoje opowieści. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć zajęć z masą solna, dzie-
ci wykonały afrykański amulet, a także 
figurki, postaci zwierząt, aniołków, 
zrobiły także wesoły brelok z włóczki, 
który ożywi każdy plecak. 

Uczestnicy ferii zetknęli się tak-
że z inną nową formą pracy- zrobiły 
swojego własnego lapbook-a. Jest to 
organizer, który może służyć do gro-
madzenia różnych informacji czy za-
interesowań, dzięki niemu wszystkie 
materiały mogą znaleźć się w jednym 
miejscu. 

W bibliotece zapanował zimowy 
krajobraz, pojawiły się różne postaci, 

W kategorii Kobiety OPEN zwy-
ciężyła Klaudia Koryzna, druga była 
Roksana Koryzna, a trzecie Agniesz-
ka Nawrot. Z kolei wśród mężczyzn 
w wieku 31-54 lata najlepszym oka-
zał się Stanisław Kostyszak, drugie 
miejsce zajął Marcin Nader, a trzecie 
Mirosław Rogowski, a wśród męż-
czyzn powyżej 55 roku życia zwycię-
żył Zbigniew Cybulski, drugi był Je-
rzy Łapiński, a trzeci Zenon Walczak. 

Zwycięzcy poszczególnych katego-
rii męskich rozegrali dodatkowy tur-
niej, w którym najlepszy okazał się 
Jakub Dziwosz przed Stanisławem 
Kostyszakiem i Zbigniewem Cybul-
skim.

Ostatni turniej podsumowujący 
całe rozgrywki zaplanowano na 24 
lutego o godz. 16.30. Zapraszamy 
(red.). 

25 stycznia szkołę odwiedzili 
strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Górzycy. Goście zapo-
znali trzecioklasistów ze specyfiką 
swojej pracy oraz z tematem bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego. 

Duże wrażenie na uczniach zrobił 
sprzęt: specjalne ubrania, hełmy, 
rękawice, aparaty ochrony dróg 
oddechowych, torby medyczne i 
inne przedmioty. Chętni ucznio-
wie mogli przymierzyć hełm i 
sprawdzić jak ciężki jest aparat 
tlenowy, który zakłada się na ple-
cy.

Sprawdzono też wiedzę dzieci 
na temat numerów alarmowych 
i umiejętność wzywania pomocy 
oraz omówiono rodzaje gaśnic. 

Na zakończenie uczniowie otrzy-
mali kalendarzyki strażackie, sami 
odwdzięczyli się pracami plastycz-
nymi. Trzecioklasiści podarowali 
strażakom „słoiczek skarbów”, w 
którym umieścili karteczki infor-
mujące o tym, za co dziękują i sza-
nują strażaków.  

Serdecznie dziękujemy jednost-
ce OSP w Górzycy za spotkanie i 
interesujące zajęcia.

ALEKSANDRA
MURAWSKA

W naszej pracowni odbył się w tym 
roku 24 stycznia. Na swoje święto 
przybyły kochane babcie i cudowni 
dziadkowie, którzy zawsze dla swoich 
wnuków mają czas, cierpliwość i bez-
graniczną miłość. 

Przybyłych gości powitała dyrek-
tor Małgorzata Gniewczyńska, która 
zaprosiła ich na występy naszych naj-
młodszych. Dzieci z zaangażowaniem 
zaprezentowały piękne wierszyki, 
wzruszające piosenki i wspaniałe tań-
ce, które bardzo się dziadkom podo-
bały i zostały nagrodzone burzą okla-

sków.
Wszystkie wnuczęta  obdarowały 

również swoich  bliskich własnoręcz-
nie przygotowanymi upominkami. 

Goście ze wzruszeniem patrzyli na 
swoje pociechy i wielkimi brawami 
dziękowali za występy. 

Dopełnieniem uroczystego spotka-
nia był słodki poczęstunek przygoto-
wany dzięki rodzicom naszych przed-
szkolaków. 

Serdecznie dziękujemy dziadkom 
za przybycie, a rodzicom za pomoc. 

MARTA HOŁUBOWICZ

m.in. narciarze, saneczkarze, pingwi-
ny, królowe śniegu. A to wszystko 
dzięki niepotrzebnym kartonom i ga-
zetom. 

Z okazji walentynek dzieci zrobiły 
upominki dla swoich najbliższych, w 
bibliotece zrobiło się magicznie i czer-
wono, a nasi milusińscy opowiadali 
komu wręczą prezenciki. Powstały 
piękne własnoręcznie zrobione lam-
piony walentynkowe oraz serduszka 
uszyte z filcu.

A na koniec? Przyszło nam po-
dziękować za tak aktywny udział w 
zajęciach. Dzieci zostały obdarowane 
dyplomami oraz skromnymi upomin-
kami, nie zabrakło także słodkości. 

Zajęcia każdorazowo połączone 
były z czytaniem wierszy i opowiadań 
związanych z zimą. Młodzi uczestnicy 

wspólnie z kolegami i koleżankami 
mogli bawić się w kalambury, po-
tańczyć zumbę, ponadto wiele rado-
ści sprawiały im zabawy ruchowe z 
chustą Klanza.

W ciągu tych dwóch tygodni ferii 
młodzi czytelnicy mogli brać udział w 
zajęciach z kodowania, które prowa-
dził wolontariusz Mariusz Koźlarek. 

Ten tydzień upłynął nam szybko. 
Ferie się skończyły, jednak my za-
praszamy do biblioteki na mnóstwo 
innych dodatkowych zajęć, które pro-
wadzone są u nas przez cały rok! 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za 
uśmiechy i wspaniale spędzony czas, 
a wam rodzice za każde miłe słowo 
(red.). 
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Ten tydzień upłynął nam szybko 

Serdecznie dziękujemy dziadkom za przybycie, a rodzicom za pomoc 

25 stycznia szkołę odwiedzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy 
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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
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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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Ostatni turniej podsumowujący całe rozgrywki zaplanowano na 24 lutego 
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Ferie to czas wypoczynku i naładowanie baterii na czas powrotu do zajęć w 
szkole. Takie też były ferie w bibliotece w Kołczynie. Przez dwa tygodnie, co-
dziennie organizowane były różnorodne zajęcia dla dzieci

W tym roku w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybin-
ce do walki o miano najlepszych stawiło się 24 uczestników, czyli aż 12 drużyn

Nowaki to młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka zielonogórskich arty-
stów. Ich talent i kreatywna praca przynoszą rezultaty w postaci wypełnionych 
po brzegi sal i śmiejącej się widowni, która polubiła ich charakterystyczną eks-
presję i oryginalny sposób poruszania tematyki obyczajowej. 

Podczas ferii zimowych odbyły się 
kolejne zajęcia edukacyjno-plastycz-
ne  z serii „Spotkania z przyrodą” pt. 
„Obrączkujemy ptaki”Zabawa z książką

Udane mistrzostwa Nowaki na scenie

Poznaliśmy różne
gatunki ptaków

Relacja z ferii w bibliotece w Kołczynie

II Drużynowy Turniej w FIFA16 dla dzieci i młodzieży Śmieszne walentynki

Kolejne spotkania z przyrodą

KRZESZYCE 

CYBINKA CYBINKA 

CYBINKA 

Każde znalazło coś dla siebie. Na wesoło, 
wśród śmiechów z rozsypanej mąki, ubru-
dzonych małych rączek i buziek farbami, po-
wstawały gniotki, kolorowa tęcza, balonowe 
dinozaury. Dzieci swoje manualne talenty 
pokazały tworząc piękne kwiaty i bibułko-
we pompony. Okazało się, że wykorzystu-
jąc rolki po papierze toaletowym, można 
wyczarować miłe króliczki i pszczółki. Za-
bawa z masą solną to dopiero była frajda. 
Zafarbowanie zwykłej soli kolorową kredą, a 
później wyczarowanie z niej kolorowego mo-
tyla, to dobry pomysł na ćwiczenia dla ma-
łych paluszków. Dzieci były bardzo skupio-
ne na swojej pracy, bardzo się starały robić 
wszystko jak najlepiej, bawiąc się przy tym 
doskonale. Podczas zajęć nie zapomnieliśmy 
o książce.Towarzyszyła nam wybrana przez 
dzieci „Księżniczka Żaba”. 

W drugim tygodniu ferii - oprócz zajęć - 

biblioteczna sala, ozdobiona kolorowymi 
balonami i serpentynami z bibuły, zamie-
niła się w salę bajkowych postaci. Odbył się 
bal przebierańców, na który dzieci czekały 
najbardziej. Zjawiła się Królewna Śnieżka, 
Spider-Man, Czarownica, a nawet Elsa z 
„Krainy Lodu”. Nawet mamy, aby nie wyróż-
niać się wśród dzieci, również postanowiły 
przenieść się choć na chwilę do dziecięcych 
lat i być małymi dziewczynkami. Kolorowo 
przebrane i wymalowane szalały z dziećmi. 
Śmiechu było co niemiara. Uśmiechnięte 
dzieciaki, skakały w rytm muzyki. Tańce, 
zabawa i szaleństwo na parkiecie. W czasie 
zabawy dzieci zajadały się łakociami, po-
pijając słodkimi napojami. Na koniec balu 
były upominki dla wszystkich milusińskich, 
którzy tak chętnie uczestniczyliw bibliotecz-
nych zajęciach.

DOROTA GAWROŃSKA

Każdy strzelony gol wywoływał gromkie 
brawa i napędzał przegrywających do jeszcze 
większego zaangażowania. 

Rywalizować zdecydowanie było o co, 
ponieważ dla wszystkich uczestników przy-
gotowane były pamiątkowe dyplomy i małe 
upominki, a na drużyny z podium czekały 
oficjalne piłki EURO 2016. Dodatkowo zwy-
cięzcy całego turnieju poza piłkami i dyplo-
mami otrzymali sportowe torby.

Rozgrywki trwały ponad pięć godzin i 
podczas 23 spotkań padło aż 69 bramek, a 
nieubłagana, podstawowa zasada podwójnej 
eliminacji ustaliła ostateczną kolejność zaję-

tych przez drużyny miejsc.
Pierwsze miejsce zajął zespół Holandii (w 

składzie Kacper Kopa i Dawid Tarabasz), na 
drugim miejscu uplasowała się drużyna Bel-
gii (Bartosz Kuźmicz i Michał Kuczyński), a 
na trzecim stopniu podium stanęła Anglia (w 
składzie: Hubert Majewski i Bartek Kondra-
towicz). 

Uroczystego wręczenia nagród w imieniu 
dyrektor MGOK Eweliny Skórskiej dokonał 
sędzia główny turnieju Piotr Smykaj.

Po pamiątkowym zdjęciu wszyscy wspól-
nie ustalili, że za rok rewanż (red.). 

W skład kabaretu wchodzą Adrianna Borek 
- kobieta, potrafiąca wcielić się w każdą postać 
oraz Tomasz Marciniak i Kamil Piróg - pełni 
energii, którą zarażają widownię.

To właśnie oni sprawili, że tegoroczne wa-
lentynki jeszcze długo zostaną w pamięci 
wszystkim, którzy postanowili 14 lutego spę-
dzić w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Cybince. 

Każdy skecz wywoływał falę braw, a nieje-
den tekst lub zachowanie artystów powodował 
ze śmiechu ból brzucha i wylewające się łzy. 
Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy 
i po półtorej godzinnym występie, który minął 
jak kwadrans, przyszedł czas na pożegnanie i 
wspólne zdjęcia.

Walentynki w MGOK nie mogły obyć się 
bez upominku, dlatego każdy z wchodzących 
na sale został obdarowany symbolicznym ser-
duszkiem i dwoma wyjątkowymi, które zo-
stały przekazane przez męską część kabaretu 
Nowaki. Były to „walentynkowe niezbędni-
ki” – upominki ufundowane przez dyrektora 
MGOK Cybinka Ewelinę Skórską (red.). 

Zajęcia miały charakter edukacyjno-arty-
styczny i były drugą częścią grudniowych za-
jęć pt. „Budki lęgowe”, na których stworzony 
został karmnik przy MGOK i przez kilka ty-
godni dokarmiane były ptaki.

Na zajęciach uczestnicy mogli dowiedzieć 
się np. co to są ptasie obrączki, w jakim celu 
się je zakłada i kto może to robić - opowiadał 
o tym ornitolog Arkadiusz Stann, który z po-
mocą Krzysztofa Gajdy, pracownika Krzesiń-
skiego Parku Krajobrazowego, obrączkował 
ptaki. 

Uczestnicy poznawali gatunek ptaka, płeć, 
jego wiek a także mieli możliwość nadania 
mu imienia! Z bliska można było oglądać 
takie ptaki jak sikorka modraszka, sikorka 
bogatka i uboga, jer, a największą niespo-
dziankę i ekscytujące wrażenia przyniosło 
wszystkim obrączkowanie pięknych grubo-
dziobów! 

Akcja trwała kilka godzin, ale nawet na 
chwilę nie było nudno! Na koniec uczestnicy 

zrobili z modeliny wisiorki-ptaki, które upie-
kliśmy w piekarniku.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w akcję i zachęcamy do udziału w kolejnych 
„Spotkaniach z przyrodą” (red.). 
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Atrakcją ferii był bal przebierańców 

Każdy strzelony gol wywoływał gromkie brawa 

Dzięki artystom z kabaretu tegoroczne walentynki zostaną zapamiętane na długo 

Dzieciaki mogły dowiedzieć się, w jaki sposób obrączkuje się ptaki 
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Warzywa i owoce to eksplo-
zja witamin! Warto zadbać, 
aby pojawiały się regularnie w 
naszym menu. Świetnym roz-
wiązaniem na ich wykorzysta-
nie są sałatki

W słubickiej komendzie odbyła się odprawa roczna. 
Podsumowania pracy słubickiej policji dokonał komen-
dant Rafał Wawrzyniak

Mieszkańcy, kombatanci, uczniowie miejscowej szkoły, 
duchowieństwo, władze gminy i powiatu oraz goście z Nie-
miec i innych państw wzięli udział w 72 rocznicy zagłady 
więźniów hitlerowskiego obozu Sonnenburg w Słońsku

W Sulęcinie zawiązało się  
stowarzyszenie pod nazwą 
Wolni i Niezłomni, którego 
prezesem został Jerzy Sykuła, 
a jego zastępcą Marcin Szar-
łowicz

Policjanci z Cybinki ustalili i za-
trzymali dwóch sprawców po-
bicia 21-letniego mężczyzny. 
Wobec podejrzanych został 
zastosowany środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru poli-
cyjnego, z zakazem kontakto-
wania się z pokrzywdzonym

Sałatka w roli głównej Priorytetem jest
bezpieczeństwo

Pamiętamy o 
przeszłości tego 
miejsca

Przygotowania do święta

Szybka akcja policji

Kulinarne czwartki w bibliotece Podsumowanie pracy policji

Smutna rocznica

Wolni i Niezłomni przygotowują uroczystości 

Zatrzymali sprawców pobicia

SŁUBICE SŁUBICE 

SŁOŃSK 

SULĘCIN 

CYBINKA 

Różnorodność kompozycyjna 
oraz łatwość ich przyrządzania 
sprawiają, że każdy może znaleźć 
coś dla siebie.

Na lutowym spotkaniu Kulinar-
nych Czwartków mieliśmy okazję 
degustować sałatki przyrządzone 
przez klubowiczki. Były pyszne 
m.in. z buraka, awokado, anana-
sa i sałaty z dodatkiem migdałów 
oraz słonecznika; sałatka z maka-
ronu ryżowego i świeżego ogórka; 
z marchwi z dodatkiem prażone-
go słonecznika; warzywne sałatki 
urozmaicone  ryżem, tuńczykiem 
czy  kiełkami fasoli. Sekretem sa-
łatek są nie tylko ich składniki, ale 
i przyprawy, które w indywidualny 

W obecnej chwili panowie przy-
gotowują się do obchodów święta 
żołnierzy wyklętych, ale jak mówią, 
to nie jedyne ich priorytety i zada-
nia, które planują. 

Warto w tym miejscu dodać, że 
w Sulęcinie stanie w końcu pomnik 
ku czci żołnierzy wyklętych. Zmie-
ni się jednak jego lokalizacja. Nie 
będzie to ul. Kilińskiego, monu-
ment zostanie zlokalizowany przy 
domu Joannitów obok promenady. 
Dodajmy, że autorem projektu jest 
prezes Stowarzyszenia Wolni i Nie-
złomni Jerzy Sykuła.

Obchody Narodowego Dnia Żoł-
nierzy Wyklętych odbędą się w Su-
lęcińskim Ośrodku Kultury i roz-
poczną się o godzinie 8.30.

Oprócz stowarzyszenia organiza-
torem sulęcińskich obchodów jest 
burmistrz Dariusz Ejchart. 

W części artystycznej zapre-

Do zdarzenia doszło 11 lutego w 
Cybince. Policjanci w rejonie jednego 
ze sklepów znaleźli dotkliwie pobite-
go 21-letniego mężczyznę. Funkcjo-
nariusze wezwali pogotowie, które 
zabrało pokrzywdzonego do szpitala. 
Policjanci od razu zaczęli intensywnie 
pracować nad sprawą. Szybko dokona-
li niezbędnych sprawdzeń i ustaleń. W 
wyniku sprawnych działań policjantów 

sposób podkreślają i uszlachetnia-
ją nawet najprostszą potrawę.

Na spotkaniu klubowiczki dzie-
liły się właśnie takimi sekretami. 
Rodzinna atmosfera zachęcała do 
wymieniania się kulinarnymi po-
mysłami. 

Kolejne spotkanie Kulinarnych 
Czwartków odbędzie się 2 marca 
o godz. 16.00 w oddziale dla doro-
słych biblioteki słubickiej. Tema-
tem spotkania będzie „Szarlotka 
Krysi w roli głównej”. Serdecznie 
zapraszamy (red.). 

W uroczystej naradzie uczest-
niczył zastępca komendanta wo-
jewódzkiego policji w Gorzowie 
Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski.

W podsumowaniu 2016 roku 
udział wzięli zaproszeni goście: 
starosta powiatu słubickiego Mar-
cin Jabłoński, burmistrz Słubic 
Tomasz Ciszewicz, zastępca burmi-
strza Rzepina Krystian Pastuszak, 
prokurator rejonowy Małgorzata 
Fila, komendant placówki straży 
granicznej w Świecku Krzysztof 
Krawiec, komendant Powiatowej 
Straży Pożarnej w Słubicach Woj-
ciech Śliwiński, zastępca woje-
wódzkiego inspektora transportu 
drogowego Mirosław Jesiołkiewicz 
oraz komendant SOK w Rzepinie 
Tadeusz Waszczyszyn. Obecni byli 

również policjanci i pracownicy 
słubickiej komendy.

Naradę roczną rozpoczął komen-
dant Rafał Wawrzyniak. Podczas 
prezentacji multimedialnej podsu-
mował i omówił wyniki pracy poli-
cjantów osiągnięte w roku 2016.

Zastępca komendanta woje-
wódzkiego Jerzy Głąbowski w swo-
im wystąpieniu podziękował poli-
cjantom i pracownikom cywilnym 
za codzienną pracę oraz samorzą-
dowcom. Podziękowania złożył 
przedstawicielom służb munduro-
wych za wsparcie i bardzo dobrą 
współpracę. Przedstawił również 
priorytetowe zadania i wyzwania, 
które czekają na lubuskich poli-
cjantów w 2017r.

Głos zabrali również zaproszeni 

Przez tego typu uroczystości nie 
zapominamy o historii związanej z 
naszą gminą i tę historię przekazu-
jemy młodszym pokoleniom – mó-
wił wójt  Janusz Krzyśkow.   

Te uroczystości to bardzo dobra 
lekcja historii dla naszych uczniów 
– podkreślał z kolei nauczyciel hi-
storii Zespołu Szkół w Słońsku Ar-
tur Wysokinski.

Obchody rocznicy dofinansowa-
nie były z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z projektu: 
„Redukować bariery- wspólnie wy-
korzystywać silne strony”. 

W części artystycznej z piosen-
kami patriotycznymi wystąpili 
uczniowie Zespołu Szkół w Słoń-
sku.

RYSZARD WALDUN

zentuje się pochodzący z Sulęcina 
Arkadiusz Haszler oraz uczniowie 
miejscowych szkół. 

Już dziś warto zapisać sobie w 
kalendarzu datę 1 marca i wziąć 

udział w sulęcińskich obchodach 
Narodowego Dnia Żołnierzy Wy-
klętych.

RYSZARD WALDUN

z Cybinki udało się ustalić, że 21-latka 
pobiło dwóch mężczyzn w wieku 25 i 
34 lat. Sprawcy rurkami metalowymi 
i drewnianymi bili pokrzywdzonego po 
całym ciele, powodując liczne obraże-
nia.

Mężczyźni trafili do aresztu. Zgro-
madzony przez policjantów materiał 
dowodowy pozwolił na przedstawienie 
im zarzutów pobicia. Policjanci wnio-
skowali o tymczasowy areszt wobec 
napastników (KPP, red.). 
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 Kolejne spotkanie Kulinarnych Czwartków odbędzie się 2 marca

 Podsumowanie pracy słubickich policjantów

 72 rocznica zagłady więźniów hitlerowskiego obozu Sonnenburg w Słońsku

 Projekt pomnika ku czci żołnierzy wyklętych
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Agnieszka Lipska, bo o niej 
mowa, to żona, matka, radna 
i pracownik jednej z sulęciń-
skich księgarni. Po premierze 
filmu „Sztuka Kochania” roz-
mawiał z nią Ryszard Waldun 

To była piękna przygoda
Radna z Sulęcina zagrała w filmie „Sztuka kochania”ROZMOWA 

R.W. Jak doszło do tego, że wy-
stąpiłaś w filmie „Sztuka Kocha-
nia”?

A.L. Przeczytałam ogłoszenie w jed-
nej z lokalnych gazet, to był artykuł 
mówiący o tym, że 24 kwietnia zeszłe-
go roku, w Gminnym Ośrodku kultury 
pod „Morwą” w Lubniewicach, odbę-
dzie się casting do filmu „Sztuka Ko-
chania” w reżyserii Marii Sadowskiej. 

Na początku przez myśl mi nie prze-
szło, że mogłabym wziąć udział w takim 
wydarzeniu. Postanowiłam przeczytać 
ogłoszenie starszej córce i zapropono-
wałam jej by pojechała na ten casting i 
spróbowała swoich sił. Córka zgodziła 
się i wraz z koleżanką pojechały w cie-
płe, niedzielne popołudnie do ośrodka 
„Pod Morwą”. 

Młodsza z córek również chciała 
spróbować swoich sił. Wraz ze znajo-
mymi zawieźliśmy ją do Lubniewic. No 
i na miejscu wszyscy zachęcali mnie, 
abym ja również wypełniła formularz 
zgłoszeniowy. Po krótkim namyśle 
zgodziłam się. Do środka weszłam ra-
zem z dziećmi. 

Na początku każdemu z nas zadano 
krótkie pytania o różnym stopniu trud-
ności. Następnie odbywały się próbne 
sesje zdjęciowe. Przesłuchań dokona-
ła siostra reżyser Marii Sadowskiej. 
Na koniec usłyszeliśmy następujące 
zdanie, cytuje: „Proszę czekać, jeżeli 

ście po długich schodach wraz z part-
nerem i udanie się w ustronne miejsce. 
W połowie odgrywanych scen był czas 
na wspólny posiłek. Całość trwała do 
godzin rannych i pozostało nam już 
czekać tylko na publikację filmu.

podczas seansu?

W Warszawie nie miałam przyjem-
ności się pojawić, ale oczywiście, kiedy 
tylko film pojawił się w kinach, bez za-
stanowienia pojechałam. Ogólne wra-
żenie jakie odczułam było pozytywne. 
Film wpadł w mój gust, był na wysokim 
poziomie, oglądało się go przyjemnie, 
w gronie przyjaciół, u boku małżonka. 
Kilka scen wprawiło mnie w zabawny 
nastrój, ale były też sceny o charakterze 
refleksyjnym. 

Chciałabym jeszcze dodać, że czu-

Polecam wszystkim spróbować swo-
ich sił, są to cudowne przeżycia, które 
na całe życie zostaną w sercu. 

R.W. Ile osób z Sulęcina, 
oprócz Ciebie, brało udział w 
filmie? 

A.L. Pani Mila Tyliszczak, Adrian-
na Wienskiel-Banak i dziecko,  prze-
praszam ale nie pamiętam nazwiska 
(to scena, w której na rekach trzyma 
je Eryk Lubos).

R.W. Jakich aktorów pozna-
łaś? 

Na planie filmowym miałam oka-
zje  poznać profesjonalnych aktorów, 
większą część obsady reżyserskiej (byli 
to między innymi: Magdalena Boczar-
ska, Maria Sadowska, Eryk Luboś, 
Wojciech Mecwaldowski, Anita Jan-
cia) oraz wspaniałe grono statystów. 

R.W. Czy byłaś na premierze 
filmu i jakie odczucia odniosłaś 

łam ogromną dumę i wzruszenie, kie-
dy miałam okazję przez ułamek sekund 
zobaczyć siebie na tak dużym ekranie.

R.W. Chciałabyś wziąć udział 
jeszcze raz w jakimś filmie? 

A.L. Myślę, że kariera aktorska nie 
jest moim życiowym powołaniem. Była 
to wspaniała przygoda, która na za-
wsze będzie dla mnie pamiątką. Udało 
mi się nabyć nowych doświadczeń, ale 
to na obecną chwilę w zupełności mi 
wystarczy. 

R.W. Komu chciałabyś po-
dziękować,  za to że trafiłaś do 
filmu, który jest w naszym kra-
ju taki głośny? 

Przede wszystkim moim dzieciom, 
znajomym, mężowi,  którzy od po-
czątku do końca wspierali mnie oraz 
dodawali otuchy w moich działa-
niach.

R.W. Serdecznie dziękuję za 
rozmowę. 

zadzwoni ktoś z Warszawy to można 
liczyć na jedną z ról”.

R.W. Nie bałaś się?

A.L. Na to pytanie mogę jasno od-
powiedzieć, że nie. Podeszłam do tego 
castingu bardzo swobodnie i bez stre-
su, bo to była spontaniczna decyzja, w 
której nie pokładałam dużych nadziei, 
wręcz przeciwnie - kibicowałam moim 
córkom, dlatego ogromnym szokiem 
był dla mnie telefon otrzymany po 
trzech tygodniach z Warszawy. 

Z czystym sumieniem mogę przy-
znać, że zupełnie zapomniałam o tym 
castingu, bo – tak jak mówiłam – nie 
wierzyłam w sukces. Było to dla mnie 
bardzo miłe zaskoczenie i nigdy nie 
spodziewałam się, że uda mi się ode-
grać jedną ze scen w tak wspaniałej 
obsadzie aktorskiej, na wysokim po-
ziomie. 

R.W. W jakiej scenie wzięłaś 
udział? 

A.L. Miałam zaszczyt wziąć udział 
w dwóch scenach, które postaram się 
krótko opisać. Pominę czas przygoto-
wań do scen, chociaż nie ukrywam, że 
było mi bardzo miło, kiedy tyle osób 
brało udział w  stylizowaniu mojej oso-
by. 

Przechodząc już do sceny pierwszej  
-to odbyła się ona na tarasie widoko-
wym przy zamku w Lubniewicach. 
Przydzielono mi partnera, z którym 
musiałam odegrać scenę dancingową. 
Był to bardzo długi czas ćwiczeń, trwa-
ło to około pięciu godzin. Odczuwałam 
już spore zmęczenie, jednak nie pod-
dałam się i wzięłam udział w kolejnej 
scenie, gdzie moim zadaniem było zej-
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Krzeszycka biblioteka zno-
wu zabrzmiała gwarem wielu 
głosów. Pojawili się w niej stali 
bywalcy oraz sympatycy or-
ganizowanych przez nią wy-
darzeń kulturalnych

1 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince od-
były się kolejne, objęte patronatem burmistrza Marka Koło-
dziejczyka, „Spotkania z przyrodą”

4 lutego odbył się w Kołczynie II Noworoczny Turniej Tenisa 
Stołowego im. Jana Peczkajtisa pod honorowym patronatem 
posłanki Krystyny Sibińskiej

Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków koło terenowe w 
Rzepinie skupia ludzi w więk-
szości chorych na cukrzycę. 
25 stycznia w Miejskim Domu 
Kultury odbyło się spotka-
nie integracyjne, na którym 
członkowie zostali zapozna-
ni z programem obchodów 
10-lecia koła

W Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku kultury odbyły się zajęcia 
z tworzenia komiksu, które 
poprowadził znany rysownik i 
ilustrator Szymon Teluk

Mistrzowie karykatury Ferie ze sztuką
i przyrodą

Entuzjazm
i rywalizacja

Szykuje się piękny jubileusz

Komiks i postaci z gier

Wystawa prac Juliana Bohdanowicza Kreatywne zajęcia

Turniej tenisa stołowego w Kołczynie

Inauguracja obchodów 10-lecia Terenowego Koła Diabetyków

Warsztaty dla młodzieży

KRZESZYCE CYBINKA 

KRZESZYCE 

RZEPIN 

CYBINKA 

Na spotkanie przyszła zastęp-
czyni wójta Irena Szpulak, był pro-
boszcz Jarosław Leśny, pojawili się 
także Ferdynand Głodzik, Urszula 
Kołodziejczak i Janina Jurgowiak 
z gorzowskiego oddziału Robot-
niczego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury. 

Dyrektor Jolanta Solińska uro-
czyście otworzyła wystawę rysun-
ków satyrycznych Juliana Boh-
danowicza z cyklu Mistrzowie 
Karykatury Polskiej, ze zbiorów 
Muzeum Karykatury im. Eryka Li-
pińskiego w Warszawie.

Każdy, kto czytał w przeszłości 
„Poradnik Domowy” albo „Wia-
domości Wędkarskie” miał okazję 
zetknąć się z lekkimi, wywołujący-
mi uśmiech na twarzy rysunkami 
uświetniającymi te i inne pisma. 

Urszula Kołodziejczak – historyk 
sztuki – przybliżyła historię kary-
katury od czasów prehistorycznych 
do momentu wyodrębnienia się jej 
jako samodzielnego gatunku wy-
powiedzi artystycznej. Zapoznała 
zebranych z sylwetką autora prac. 

Goście biblioteki, wyposażeni 
w niezbędną wiedzę, przystąpili 
do oglądania blisko osiemdziesię-

Tym razem były to zajęcia edukacyj-
no-plastyczne pod wdzięczną nazwą 
„Robale”. Część edukacyjną poprowa-
dziła Beata Taryma z Nadleśnictwa Cy-
binka, która wprowadziła mniejszych i 
większych uczestników zajęć w tajniki 
owadów i ich larw żyjących w drze-
wach, a także poruszyła wyobraźnię 
podsuwając karty pracy z rysunkami 
wydrążonej przez nie kory.

Cześć plastyczna to była również 
niezła zabawa z wyobraźnią! Animator 
kultury przygotował zajęcia, w których 
można było tworzyć takie „robale”, ja-
kie tylko sobie uczestnicy wymarzyli. Z 
różnych części z „warsztatu taty”, mo-
deliny, świecidełek i drucików powsta-
ły przepiękne kolorowe stwory (red.). 

Turniej został zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszy-
cach, przy współpracy trenera Henryka 
Grabowskiego i ogromnym zaangażo-
waniu rodziców. Zawody otworzył wójt 
Stanisław Peczkajtis, który przybliżył 
historię tej dyscypliny sportu w na-
szym regionie.  

Na turniej przybyło wiele osób w 
różnym wieku. Głównym celem tej 
imprezy była promocja zawodników 
naszej gminy. 

Największy entuzjazm wzbudziła 

rywalizacja w kategorii open kobiet i 
mężczyzn oraz najlepszych z gminy 
Krzeszyce. 

Zwycięzców w kategoriach uhono-
rowano pucharami i statuetkami oraz 
nagrodami, natomiast każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal. Wśród 
wszystkich osób rozlosowano nagrody, 
a później każdy mógł skosztować prze-
pysznej zupy gulaszowej, zjeść kiełba-
skę z cebulką, a na deser delektować się 
ciastem (red.). 

Centralne obchody z udziałem 
władz powiatu słubickiego, gminy 
Rzepin oraz PSD oddziału rejono-
wego w Zielonej Górze odbędą się 16 
maja w Rzepinie. 

Spotkanie integracyjne przebiega-
ło w bardzo miłej atmosferze. Anna 
Kowalska i Helena Miszkowicz czy-
tały na przemian wiersze: „Jak ja się 
dziś czuję?” Wisławy Szymborskiej 
oraz „Smutki i radości objawów sta-
rości” Tadeusza Rejniaka (zaczerp-
nięte z Internetu). 

W drugiej części spotkania zor-
ganizowano warsztaty „Wstęp do 
gier bitewnych”, które poprowadził 
pasjonat, modelarz i kolekcjoner 
figur z serii Warhammer Adam 
Szejna.

Na zajęciach z komiksu uczestni-
cy, oprócz zapoznania się z historią 
komiksu na świecie, mieli możli-
wość wykonania własnej pracy pod 
okiem instruktora. Na warsztatach 
z gier bitewnych dzieci nauczyły się 
malować figurki, dowiedziały się o 
różnych rodzajach gier bitewnych, 
postaciach, technikach i narzę-
dziach używanych do ich malowa-
nia.

Uczestnicy mięli możliwość po-
znać prace Adama Szejny nie tylko 

na ekranie, lecz wybrały się rów-
nież do biblioteki, gdzie można 
zobaczyć wystawę ręcznie malo-

wanych figur z gier, takich jak np. 
Warhammer (red.). 

Jubilatowi Kazimierzowi Sidorkie-
wiczowi, z okazji „okrągłej rocznicy”, 
odśpiewano gromkie „sto lat” oraz 
złożono życzenia długich lat życia w 
zdrowiu i szczęściu. 

Zarząd koła podziękował burmi-
strzowi Sławomirowi Dudzisowi oraz 
staroście słubickiemu Marcinowi 
Jabłońskiemu za złożone deklaracje 
finansowego wsparcia w organizacji 
obchodów 10-lecia terenowego koła 
diabetyków w Rzepinie (red.). 

ciu podkolorowanych rysunków. 
Zachwyca w nich szlachetna pro-
stota kreski, czystość koloru, dow-
cip, celność tekstu podanego w 
„chmurkach”, a także pewna dys-
cyplina, oszczędność rysunku. Jest 
to niewątpliwy wpływ Jana Marci-
na Szancera i Henryka Tomaszew-
skiego, pod których kierunkiem 
studiował Julian Bohdanowicz. 

Jego rysunki zamieszczały tak-
że: „Gazeta Wyborcza”, „Magazyn 
Rodzinny”, „Twój Styl”, „Szpilki”, a 
nawet „Świerszczyk”, „Płomyczek” 
i „Miś, w sumie około dwudziestu 
tytułów różnych czasopism. 

Miło jest oglądać prace ze świa-
domością, że były one na wysta-
wach w Ankarze, Londynie, Lizbo-
nie, Antwerpii, Kijowie, Brukseli, 

Monachium, a nawet w odległym 
Nowym Yorku, Tokio, czy Montre-
alu.

Wrażenia estetyczne wzbogacił 
gorzowski poeta Ferdynand Gło-
dzik kilkoma swoimi wierszami 
satyrycznymi, z których największe 
brawa otrzymał „Salon figur wo-
skowych” ośmieszający współcze-
snych polityków. 

Wszystkich wielbicieli satyry, 
humoru oraz dobrego rysunku 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Krzeszycach zaprasza na  tą wyjąt-
kową wystawę, którą będzie można  
zwiedzać do 30 marca. 

JANINA
JURGOWIAK
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Wystawę można zwiedzać do końca marca 

Uczestnicy zajęć rozwijali swoje zdolności manualne 

Każdy mógł stworzyć swój własny komiks 

Na turniej przybyło wiele osób w różnych kategoriach wiekowych 

W tym roku rzepińscy diabetycy obchodzą jubileusz dziesięciolecia 
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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

Nowe targowisko w Sulęcinie
BAZAR „KUPIECKA 4"

powierzchnie do wynajęcia

 Nowo powstające targowisko w Sulęcinie p.n. Bazar „Kupiecka 4”
przy ul. Kupieckiej z zadaszonym pasażem i pawilonami handlowo-usługowymi

• centrum handlowe  Sulęcina: Intermarche (z myjnią i stacją paliw),
Biedronka, Netto, Mila,  stacja paliw Orlen,

• sąsiedztwo rozpoczętej budowy obiektu handlowego z MARKETEM
„MRÓWKA”, w którym do wynajęcia będzie 1200 m2 powierzchni,

• dobry i bezkolizyjny dojazd,
• dogodne dojścia dla pieszych i duża ilość miejsc parkingowych,
• monitoring, nagłośnienie, instalacja telefoniczna oraz Internet,  
• pawilony z płyty warstwowej, powierzchnia  14m2  (instalacja elektr.,

wod.– kan., grzewcza),
• pawilony drewniane o powierzchni 8 m2 i 16 m2  (energia elektryczna

z dostępem do wody i wc),
• możliwość łączenia pawilonów,
• plac targowy do handlu z ręki, stolika, samochodu,
• zapewniona reklama i bieżącą informacja. ZAPRASZAMY

tel. 602 104 604, 602 104 504, www.kupiecka4.pl

DO WYNAJĘCIA W KOMPLEKSIE HANDLOWYM „KUPIECKA 4”

• PAWILONY HANDLOWE
• BOXY DREWNIANE
• W MARKECIE 1200 m2


