
Jego głównym zadaniem ma być 
utworzenie i prowadzenie szkoły, opra-
cowanie statutu oraz jej aktu założy-
cielskiego. Według władz uczelni oferta 
nowego liceum ma być atrakcyjna dla 
rodziców, którzy dziś wysyłają swoje 
dzieci do szkół w Gorzowie czy Zielonej 
Górze. – Widzimy tu ogromy potencjał 
– mówią przedstawiciele Collegium Po-
lonicum.   

Czy w Słubicach potrzebne jest kolej-
ne liceum? Czy nowa szkoła będzie kon-
kurencją dla słubickiego ogólniaka? O 
tym przekonamy się już niedługo (red.). 

W środku
gazety 

znajdziesz

Wiadomości
Powiatowe

Kolejny ogólniak 
w mieście?

Ustawy regulujące funkcjonowa-
nie samorządu terytorialnego w Pol-
sce zostały zmienione w 1999 roku. 
Wtedy powołano do życia powiaty i 
wprowadzono bezpośrednie wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów. 
Od tego czasu mija właśnie 18 lat. I 

samorząd czeka kolejna rewolucja. 
Głównie za sprawą proponowanych 
przez Prawo i Sprawiedliwość zmian 
w ordynacji wyborczej do samorzą-
dów właśnie. Najważniejsza z nich to 
zakaz ponownego startowania w wy-
borach tych wójtów i burmistrzów, 

którzy pełnią dziś swój urząd drugą 
kadencję. 

Jeśli propozycja rządzącej w Pol-
sce partii zostanie faktycznie wpro-
wadzona w życie to wielu z dziś 
urzędujących szefów gmin będzie 
musiało znaleźć sobie nowe zajęcie. 

Zmiana nastąpi choćby w Słubicach. 
O reelekcję nie będzie mógł ubiegać 
się burmistrz Tomasz Ciszewicz, któ-
ry pełni swój urząd nieprzerwanie 
od 2010 roku. Z fotelem burmistrza 
będzie musiał pożegnać się także 
Stanisław Kozłowski – włodarz Ośna 
Lubuskiego oraz Robert Stolarski – 
wójt Górzycy. W wyborach wystar-
tować będą mogli urzędujący dziś 
burmistrzowie Rzepina i Cybinki: 
Sławomir Dudzis i Marek Kołodziej-
czyk. Oni swój urząd piastują zaled-
wie dwa lata. 

Zmiany dotkną także samorządy 
gminne wchodzące w skład powiatu 
sulęcińskiego, ale burmistrz Sulęcina 
– Dariusz Ejchart – może spokojnie 
szykować się do następnej kampa-
nii. On sprawuje swój urząd dopiero 
pierwszą kadencję. Bezpieczny jest 
także Stanisław Peczkajtis – wójt 
Krzeszyc. 

Jeśli proponowane zmiany w or-
dynacji wyborczej do samorządów 

zostaną wprowadzone w życie w ko-
lejnych wyborach nie będzie mógł 
startować Janusz Krzyśków – wójt 
Słońska, a także burmistrzowie To-
rzymia i Lubniewic: Ryszard Stanu-
lewicz i Tomasz Jaskuła. 

Mówi się także o tym, że szefo-
wie gmin nie będą musieli uzyskać 
ponad połowy głosów wyborców, co 
oznacza, że wójtów, burmistrzów i 
prezydentów wybieralibyśmy tylko w 
jednej turze głosowania. Wygra ten, 
który będzie miał najwięcej głosów. 
Z dużą krytyką spotyka się z kolei 
pomysł zabraniający startowania w 
wyborach komitetom niepartyjnym.  

Te zmiany będą oznaczać rewolu-
cję w samorządzie. Czy kampania z 
nowymi nazwiskami wystartuje już 
za chwilę? O tym przekonamy się 
wkrótce. 

ROBERT WŁODEK

www.pograniczelubuskie.pl
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

• kas fiskalnych
• kserokopiarek
• komputerów

sprzedaż i serwis

Słubice, Kościuszki 14a
95 758 85 08, 95 758 85 09

www.m-tech.sklep.pl

Słubicka uczelnia chce za-
trudnić organizatora – założy-
ciela Liceum Akademickiego 

Rządząca w Polsce partia zapowiada daleko idące zmiany w ordynacji wyborczej do samorzą-
dów. Jeśli zostaną wprowadzone w życie to po najbliższych wyborach czekają nas spore zmiany 
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Szukasz
nieruchomości? 

Będziemy mieli nowych burmistrzów

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMA

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego
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KOLORY
DALTONISTY

Zacznę dziś poważnie. Otóż mam 
do zakomunikowania fundamental-
nie ważną wiadomość. Informację, 
która powinna znaleźć się na żół-
tych paskach telewizji publicznych i 
komercyjnych, newsa wręcz epoko-
wego: do mojej ukochanej wioski w 
pobliżu - do Kłopotu w gminie Cy-
binka - przyleciały bociany. Zresz-
tą pojawiły się już także w innych 
miejscowościach. A to oznacza jed-
no – zima się skończyła, od teraz 
roztaczam, także przed sobą, świe-
tlaną wizję miesięcy letnich, słońca 
i uśmiechu. Jak ja lubię przekazy-
wać Wam takie informacje!

No to wracamy do szarej rze-
czywistości. Na pierwszej stronie 
gazety zamieściłem artykuł o pro-
ponowanych przez rządzącą partię 
zmianach w ordynacji wyborczej 
do samorządów. Jeśli zapowie-
dzi te zmaterializują się w postaci 
uchwalonej i ogłoszonej noweli, 
będziemy już za chwilę świadkami 
prawdziwej rewolucji w naszym sa-
morządzie, także – a może przede 
wszystkim – rewolucji o charakterze 
personalnym. 

Jak oceniam propozycje tych 
zmian? 

Każdy kij ma dwa końce. Każda 
moneta ma dwie strony. Wszystko 
ma swoje plusy i minusy. 

Wydaje się bowiem, że przedsta-
wiane propozycje, o których sze-
roko dyskutuje się w przestrzeni 
publicznej, mogą okazać się nie do 
końca zgodne z konstytucją i obo-
wiązującym prawem, choćby fun-
damentalną zasadą niedziałania 

prawa wstecz. Myślę tu oczywiście 
o wprowadzeniu dwukadencyjno-
ści wójtów, burmistrzów oraz pre-
zydentów, która to zasada miałaby 
działać wstecz, czyli obejmowała-
by także urzędujących dziś szefów 
gmin.

Ale – według mnie – ta obawa 
dotyczyć może także dyskutowane-
go zakazu startowania w wyborach 
samorządowych komitetów niepar-
tyjnych. W mojej ocenie byłoby to 
złamaniem art. 32 konstytucji, który 
mówi, że wszyscy są równi wobec 
prawa i nikt nie może być dyskry-
minowany w życiu społecznym czy 
politycznym. Wszyscy to znaczy tak-
że ci obywatele, którzy nie są człon-
kami partii politycznych. 

 Ale jest oczywiście druga strona 
medalu. Doskonale wiemy, że polski 
samorząd boryka się z wieloma pro-
blemami, nie wszystko funkcjonuje 
w nim w należyty sposób, stąd wnio-
sek, że wymaga pewnych zmian. 
Myślę tu o ograniczeniu różnych 
patologii w samorządzie. W mojej 
opinii te patologie możemy obser-
wować także – niestety – na naszym 
podwórku, tu w Słubicach. Przy-
kładów – oczywiście według mnie 
– jest całkiem sporo. Niezmiernie 
krytycznie oceniam choćby funkcjo-
nowanie gminnych spółek… 

Dlatego zmiany, także te o cha-
rakterze personalnym, są potrzeb-
ne. Również w naszym samorządzie. 

Konkludując: reforma samorządu 
TAK, reforma ordynacji wyborczej 
także, ale w zgodzie z obowiązują-
cym prawem, z poszanowaniem tego 
prawa, z głową, i przede wszystkim 
dla dobra mieszkańców, a nie dla 
maksymalizacji partykularnych in-
teresów partii politycznych. 

Samorząd to fundament obywa-
telskiej Polski i należy go umac-
niać, a nie psuć. 

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 

www.pograniczelubuskie.pl
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Sprzedam trzy
 działki budowlane

w Radachowie
- 1000 m kw. każda

tel.: 0049 1771343231

Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe

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

tel.: 661 067 914

Sprzedam mieszkanie
w Rzepinie

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

tel.: 720 854 048 

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

W sobotę 11 marca w Rąpicach odbył się Dzień Kobiet

Uczniowie klas szkoły przy-
sposabiającej do pracy w 
Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym złożyli 
wizytę w przedszkolu Pino-
kio

Życzenia dla 
wszystkich pań

Wspólna nauka

Dzień Kobiet w Rąpicach

Współpraca SOSW z przedszkolem

CYBINKA 

SŁUBICE 

Panie spotkały się przy kawie oraz 
słodkim poczęstunku, którym towa-
rzyszyły rozmowy i dobry humor. 

Z okazji święta sołtys Ryszard Ba-
naszkiewicz złożył życzenia oraz wrę-
czył każdej z Pań kwiaty (red.). 

Uczniowie SOSW, pod kierun-
kiem Beaty Sznajder i Joanny 
Heppner, wykonali pomoce dy-
daktyczne dla grupy Żabki z przed-
szkola Pinokio. 

W czasie wizyty w przedszko-
lu, która miała miejsce 16 marca, 
uczniowie przekazali własnoręcz-
nie wykonane literki do nauki czy-
tania i pisania.

BEATA SZNAJDER
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Panie spotkały się przy kawie oraz słodkim poczęstunku 

Wizyta w Przedszkolu Pinokio 
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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

9 marca odbyło się oficjalne otwarcie drogi w miejscowości 
Radzików oraz drogi relacji Mielesznica-Rąpice

W Kownatach (powiat sulę-
ciński) trwa budowa parku 
rozrywki o nazwie "Majaland"

W świetlicy wiejskiej w 
Drzeńsku odbyło się spo-
tkanie z okazji Dnia Soł-
tysa. Z gospodarzami 
sołectw należących do 
gminy Rzepin spotkali się: 
burmistrz Sławomir Du-
dzis, jego zastępca Kry-
stian Pastuszak, sekretarz 
gminy Halina Kuźmińska 
oraz skarbnik Małgorzata 
Barwińska

Uroczyste otwarcie dróg

„Majaland” Podziękowali
gospodarzom sołectw

Skończone inwestycje

Mieszkańcy czekają na park rozrywki Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

CYBINKA 

SULĘCIN  RZEPIN 

Uroczystego otwarcia dróg do-
konali: burmistrz Cybinki Marek 
Kołodziejczyk, wicemarszałek wo-
jewództwa lubuskiego Stanisław 
Tomczyszyn, starosta słubicki 
Marcin Jabłoński, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Piotr Jędrze-
jewski, sołtys Radzikowa Marcin 

Sołtysiak i sołtys Rąpic Ryszard 
Banaszkiewicz.

Swoją obecnością otwarcie dróg 
zaszczycili również: zastępca dy-
rektora departamentu rozwoju 
obszarów wiejskich Arkadiusz Dą-
browski, dyrektor departamentu 
infrastruktury społecznej Sławo-

mir Kulczyński, komendant powia-
towy policji Rafał Wawrzyniak, dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych 
Jan Stachowiak oraz przedstawi-
ciel Eurovia Polska Marcin Weryk.

Burmistrz Cybinki Marek Koło-
dziejczyk podkreślił w swoim wy-
stąpieniu, że otwarcie dróg umożli-
wi mieszkańcom krótszy dojazd do 
centrum gminy, miejsc pracy, szkół 
i zapewni większe bezpieczeństwo.

Na realizację obu inwestycji gmi-
na Cybinka otrzymała dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 
(red.).  

Burmistrz Torzymia Ryszard Sta-
nulewicz powiedział naszej redakcji, 
że park rozrywki Kownaty może być 
kołem napędowym nie tylko dla jego 
gminy, ale również całego powiatu su-
lęcińskiego.

Podobnego zdania są mieszkańcy, 
którzy twierdzą, że obecnie Torzym ko-
jarzony jest wyłącznie z licznymi cięża-
rówkami przejeżdżającymi przez mia-
sto. W gminie potrzeba miejsc pracy, 
a budowa parku rozrywki może pomóc 
w ich stworzeniu. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
otwarcie „Majaland” planowane jest 
na początek przyszłego roku.

RYSZARD WALDUN

Rozpoczynając spotkanie bur-
mistrz podziękował wszystkim 
sołtysom za udaną współpracę z 
władzami samorządowymi gmi-
ny, życzył im jednocześnie dalszej 
owocnej pracy na rzecz wiejskiego 
środowiska. Wyrażając wdzięcz-
ność za trud i wysiłek, jaki sołtysi 
wkładają w sumienne wykonywa-
nie swoich obowiązków, burmistrz 
wręczył im pamiątkowe podzięko-
wania.

Spotkanie było również okazją 
do podsumowania ostatnich inwe-
stycji w sołectwach oraz omówie-
nia spraw bieżących (red.). 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

 

fot
o. 

R. 
Wa

ldu
n 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Rz

ep
ini

e 

Na realizację obu inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Otwarcie „Majaland” planowane 
jest na początek przyszłego roku Burmistrz podziękował sołtysom za ich codzienną pracę 
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Mieszkańcy Ośna Lubuskiego zrzeszeni w klubie morsów zakończyli tegoroczny sezon zimowy

„Wiersze z szuflady…” to tytuł spotkania poetyckiego, na któ-
rym zaprezentują swoje wiersze lokalni artyści mieszkający 
w Słubicach i Rzepinie: Elżbieta Nowak, Jan Rzeszutek, Anna 
Łazdowska-Elińska, Lucyna Żukowska oraz Mieczysław Anto-
nowicz

Morsy pożegnały zimę

Poezja naszych mieszkańców

Aktywność przede wszystkim

„Wiersze z szuflady…”

OŚNO LUBUSKIE 

SŁUBICE 

- W grudniu 2006 roku Łukasz 
Biernacki i Robert Kiewra postano-
wili po raz pierwszy spróbować zi-
mowej kąpieli w Jeziorze Reczynek 
w Ośnie Lubuskim. Jeszcze tej samej 
zimy dołączyli do nich kolejni chętni. 
Zimowe kąpiele szybko weszły nam 
w krew i stały się rytuałem – mówi 
Sylwia Biernacka z klubu morsów.

Od tamtej pory spotykają sie regu-
larnie, w każdą niedzielę na kąpie-
lisku miejskim w Ośnie Lubuskim, 
wspólnie wchodzą do wody. Każda 
kąpiel jest poprzedzona indywidu-
alną rozgrzewką. Dla niektórych jest 
to trucht wokół jeziora, dla innych 
nawet kilkudziesięciokilometrowy 
dystans. Przepiękne trasy i ścież-
ki leśne zachęcają do solidnej roz-
grzewki.

Cotygodniowe spotkania stały sie 

dla wielu osób pretekstem do pod-
jęcia regularnych treningów biego-
wych. Ośno Lubuskie zaczęło tętnić 

Słubicka biblioteka, w imieniu lo-
kalnych artystów, serdecznie zaprasza 
na niezwykłe spotkanie z poezją, które 
odbędzie w oddziale dla dorosłych 29 
marca o godz.16.00.

I kilka słów o twórcach.
Elżbieta Nowak to słubiczanka, któ-

ra kocha przyrodę i z niej czerpie twór-

cze inspiracje. Zadebiutowała w trzech 
antologiach: „Tacy MALI wielcy mY” 
(2015), „Wiersze pisane sercem i emo-
cjami” (2016), „Piórem Amora” (2016). 
Swoje wiersze zamieszcza na autorskiej 
stronce portalu www.wiersze.kobieta.
pl – Serwisie Autorów Polskich.

Jan Rzeszutek to rzepinianin, 

historia i geografią. Jest członkiem To-
warzystwa Walki z Kalectwem, Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Słubicach oraz zespołu muzycznego 
„Konsonans” (red.). 

uczestnik warsztatów Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, czyli 
instytucji, która wydała jego tomik. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Słoneczko” w 
Rzepinie oraz Towarzystwa Walki z 
Kalectwem w Słubicach. Pomimo swej 
niepełnosprawności, na co dzień jest 
pełen optymizmu i uśmiechu. Wspar-
ciem w rozwijaniu jego zainteresowań 
są rodzice.

Anna Łazdowska-Elińska to słubi-
czanka, miłośniczka muzyki i teatru. 
Dotychczas jej wiersze publikowane 
były w gazecie „Moje Miasto”, w Ra-
diowej Książce Poetyckiej, w Radiu 
Zachód oraz w Lubuskim Piśmie Lite-
racko-Kulturalnym „Pro Libris”.

Lucyna Żukowska jest Sybiraczką, 
słubiczanką, emerytowaną nauczyciel-
ką, miłośniczką poezji, dobrej książki, 
przyrody, działaczką społeczną. Jest 
honorowym prezesem Słubickiego 
Koła Związku Sybiraków. Była, wraz z 
rodziną, zesłana na Sybir.

Mieczysław Antonowicz to słubicza-
nin, człowiek wielu pasji, interesuje się 
poezją, muzyką, śpiewem, turystyką, 

sportowym życiem. W ciągu całego 
tygodnia można spotkać tu biega-
czy i rowerzystów dbających o swoją 
kondycję i zdrowie. - Ścieżka wokół 
jeziora stała sie dla nas naturalną 
areną sportowych zmagań. Zimowe 
pływanie oraz towarzysząca temu 
aktywność sportowa zachęciła nas do 
sprawdzenia się w nowej dyscyplinie 
- narodził się pomysł zorganizowania 
triathlonu – dodaje S. Biernacka.

W 2012 roku odbył sie I Mini 
triathlon, który na starcie zgroma-
dził około 40 uczestników. W 2013 
roku było już 80 zawodników, a w 
2014 roku na starcie stanęło 130 
sportowców.

RYSZARD WALDUN
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Ośniańskie morsy powitały wiosnę 
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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

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w 
Muszkowie, filii Biblioteki Gminnej w Krze-
szycach, zbiegło się z pączkowym ucztowa-
niem

Słubicka firma M-tech jest obecna na rynku od 2002 
roku. Specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie ksero-
kopiarek, komputerów oraz kas fiskalnych. Teraz zmie-
nia swoją siedzibę

Dobre książki
i dobra kawa

Zapraszamy
do nowej siedziby

Kolejne spotkanie DKK Ważna informacja dla klientówKRZESZYCE SŁUBICE 

Zgodnie z tradycją było dyskutowanie i smakowanie.
Obecne na spotkaniu czytelniczki wyrażały zgodną opi-

nię na temat książki S. J. Watson „Zanim zasnę”. 
Trudno jest doświadczyć amnezji i trudne są powroty 

do rzeczywistości, a czasami bywają niewiarygodne.
Nie wszystkim miłośniczkom DKK odpowiadał bardzo 

zawiły watek książki, lecz chęć jej przeczytania przewa-
żyła. 

EMILIA HŁADKA

M-tech kompleksowo zaopatruje firmy, biura, urzędy, a także 
szkoły w urządzenia biurowe i materiały eksploatacyjne. Serwi-
suje większość urządzeń biurowych wiodących na rynku marek. 
Duży wybór tonerów, atramentów i części eksploatacyjnych do 
urządzeń techniki biurowej zaspokaja potrzeby nie tylko lokal-
nego rynku.

M-tech ma więc duży wybór sprzętów, ale równie ważne dla 

mieszkańców są atrakcyjne ceny, a także wykwalifikowany per-
sonel, który zaspokoi nawet najbardziej wymagających klientów.

Od kwietnia M-tech zmienia swoją siedzibę. Teraz firma zapra-
sza klientów do nowego lokalu, przy ulicy Kościuszki 14 a (przy 
dwupasmówce, pomiędzy stacją paliw ORLEN a Mc’Donalds-
-em). Numery telefonów pozostają bez zmian (red.).  

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

więcej na stronie www.tdg.pl

tel. 95 737 03 03 | kom. 602 151 851
e-mail: zwrotpodatku@tdg.pl

TDG FK Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

• Niemcy • Holandia • promocja Kindergeld •

Nie pobieramy opłat wstępnych!

Pracowałeś za granicą? Odzyskamy Twój podatek.
Oferujemy szybkie i profesjonalne działanie i miłą obsługę.

• kas fiskalnych
• kserokopiarek
• komputerów

sprzedaż i serwis

Słubice, Kościuszki 14a
95 758 85 08, 95 758 85 09

www.m-tech.sklep.pl
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W ramach Międzynarodowe-
go Dnia Języka Ojczystego, 
w sali konferencyjnej Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
odbyła się pierwsza edycja 
konkursu ortograficznego „O 
pióro burmistrza Rzepina”

W całym kraju odbyły się ob-
chody z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Uroczystości miały 
miejsce również w Rzepinie

14 lutego na całym świecie należy do zakochanych. Święto mi-
łości zawitało także do Rąpic

O pióro burmistrza

Patriotyczne święto

Bajkowe
walentynki

Rozstrzygnięto konkurs ortograficzny

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Święto zakochanych w RąpicachRZEPIN 

RZEPIN 

CYBINKA 

Wspólna inicjatywa nauczycielek 
języka polskiego ZSO, Anny Białous 
i Iwony Kowalewskiej oraz burmi-
strza Sławomira Dudzisa, spotkała 
się z niezwykle pozytywnym przyję-
ciem mieszkańców.

W środę 1. marca w kinie Chrobry 
odbyła się projekcja filmu „Historia 
Roja”, na którą wstęp był bezpłatny. 
Do południa seans obejrzeli ucznio-
wie rzepińskich szkół, a po południu 
mieszkańcy miasta.  

Dalsza część obchodów miała 
miejsce w czwartek 2. marca. Na 
godzinę 18.00 uczniowie ZSO w 
Rzepinie przygotowali wieczorni-
cę, podczas której zaprezentowali 

wzruszające przedstawienie przypo-
minające sylwetki Żołnierzy Wyklę-
tych. Po wieczornicy ulicami miasta 
przeszedł Marsz Wyklętych, w któ-
rym udział licznie wzięli mieszkańcy 
i uczniowie niosący podobizny Żoł-
nierzy Wyklętych oraz symbolicz-
nie zapalone pochodnie. Przemarsz 
zakończył się apelem na Placu Ra-
tuszowym, gdzie wybrzmiały patrio-
tyczne pieśni, a burmistrz Rzepina 
Sławomir Dudzis wygłosił przemó-
wienie. 

Na obchodach nie zabrakło klas 
policyjnych z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Rzepinie, harcerzy 
oraz mieszkańców gminy (red.). 

Dzieci z wielką radością wykony-
wały papierowe drzewa szczęścia. 
W rolę Walentynek wcieliły się opie-
kunki maluchów, które obdarowały 
swoje pociechy słodkimi podarun-
kami, a „Walentym” okazał się bur-
mistrz Cybinki Marek Kołodziej-
czyk, który ufundował  transport do 
Cybinki, dzięki czemu dzieci mogły 

poznać bajkę „Wilk i koźlęta” w innej 
wersji – opowieści muzycznej. 

W sali widowiskowej MGOK dzie-
ci, dzięki dźwiękom instrumentów: 
gitary elektrycznej, saksofonu i pu-
zonu, przeniosły się w świat bajek. 
Był to bardzo mile spędzony czas 
(red.).  

Piszący oraz Ambroży, dwudzie-
stopięcioletni bohater dyktanda, 
przemierzali szlaki turystyczne, za-
chwycali się melanżem i feerią barw 
wysokogórskich krajobrazów.

W konkursie zwyciężyła Anna Ko-
walczyk, drugie miejsce zajęła Ewa 
Ziółkowska, a trzecie Michał Smo-
czyk.

Wszystkim uczestnikom orto-
graficznych zmagań należą się ser-
deczne podziękowania za udział i 
odwagę, a laureatom gratulujemy 
doskonałej znajomości prawideł  
polskiej ortografii. Zapraszamy za 
rok (red.). 

REKLAMA Z024003536A

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
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W konkursie zwyciężyła Anna Kowalczyk 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

W rolę Walentynek wcieliły się opiekunki maluchów 
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W 2016 roku historycznego 
dla klubu i całego regionu 
osiągnięcia dokonała najlep-
sza zawodniczka Dominika 
Podhajecka, która wywalczy-
ła cztery srebrne medale Mi-
strzostw Polski Krasnalek! 

Słubicka biblioteka zaprasza na wspólne zabawy z zastosowa-
niem metody Weroniki Sherborne. Zajęcia poprowadzi peda-
gog-terapetua Agnieszka Napierała

Młody klub z wielkimi sukcesami

Czytanie
na dywanie

Podsumowanie roku 2016 sekcji tenisa GKT Smecz Górzyca

Zajęcia terapeutyczne dla trzylatków

GÓRZYCA 

SŁUBICE 

Najpierw w lutym ubiegłego roku 
w Akademii Angelique Kerber popu-
larna Dominatorka została podwój-
ną halową wicemistrzynią Polski, a 
w sierpniu jedyna reprezentantka 
województwa lubuskiego dorzuciła 
kolejne dwa srebrne medale Mi-
strzostw Polski w singlu i deblu na 
kortach ziemnych w Piotrkowie Try-
bunalskim.

Ponadto utalentowana dziesięcio-
latka wygrała Turniej WTK Skrzatek 
(do lat 12) o puchar wojewody lubu-
skiego, zdobyła również dwa złote i 
dwa srebrne medale mistrzostw wo-
jewództwa w rywalizacji ze starszymi 
tenisistkami (do lat 12 w deblu i sin-
glu, na hali i na kortach otwartych). 
Do wszystkich wymienionych sukce-
sów dodać należy jeszcze trzy złote, 
jeden srebrny i jeden brązowy medal 
Dominiki w deblu, a także trzy srebr-
ne i jeden brązowy medal w grze po-
jedynczej w kategorii Skrzatek (do 
lat 12 - Wrocław, Bydgoszcz, Sobota, 
Szczawno-Zdrój).

W roku ubiegłym świetne rezulta-
ty notował również jeden z najmłod-
szych naszych zawodników Jacek 
Biernacki, który wygrał m.in. Dusz-
niki Open Cup i wywalczył drugie 
miejsce w turnieju AlgidaCup w Po-

Oferta przeznaczona jest dla dzie-
ci trzyletnich i ich rodziców. Każde 
spotkanie to 45 minut świetnej zaba-
wy rodzica z dzieckiem na dywanie. 

Podstawowym założeniem meto-
dy Weroniki Sherborne jest rozwój 
dziecka poprzez ruch. Pomaga ona 
ukształtować u malucha świado-
mość własnego ciała i usprawnić je 
ruchowo, poznać przestrzeń i dzielić 
się nią z innymi ludźmi poprzez na-
wiązanie z nimi bliskiego kontaktu. 

Prowadzenie ćwiczeń tą metodą 
ma na celu stworzenie dziecku okazji 
do poznania własnego ciała, uspraw-
nienia motoryki, poczucia własnej 
siły, sprawności i w związku z tym 
możliwości ruchowych. 

Dzięki temu dziecko zaczyna mieć 
zaufanie do siebie i zyskuje poczucie 
bezpieczeństwa. Podczas różnego 

rodzaju zabaw uczestnik zajęć po-
znaje przestrzeń, w której się znaj-
duje, przestaje ona być dla niego 
groźna, czuje się bezpieczniej, staje 
się aktywny i przejawia większą ini-
cjatywę.

Proponowane ćwiczenia odbywają 
się w parach lub w grupie. Obecność 
rodzica sprawia, że dziecko czuje się 
bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Wiele 
ćwiczeń prowadzonych metodą We-
roniki Sherborne stanowi dla dzieci 
dużą atrakcję i wesołą zabawę w gru-
pie, stwarza możliwość do twórczego 
działania oraz pobudza spontanicz-
ność i aktywność własną dziecka.

Zajęcia będę odbywać się w słubic-
kiej bibliotece w oddziale dla dzieci. 
Są bezpłatne, ale liczba miejsc jest 
ograniczona (red.). 

znaniu oraz trzecie miejsce w turnie-
ju Tenis 10 Cup o puchar Agnieszki 
Radwańskiej w Poznaniu, grając ze 
starszymi rywalami.

Dwunastoletnia Wiktoria Podha-
jecka została ponadto wicemistrzy-
nią województwa do lat 14 w deblu 
i dwa razy stawała tuż za podium w 
grze singlowej. Kolejne dwa brązo-
we medale mistrzostw województwa 
(do lat 12) dorzucili w grze podwój-
nej debiutanci Hubert Kamiński i 
Jakub Mizerski (10 lat). 

Zawodnicy GKT Smecz Górzyca 
zdominowali również we wszyst-
kich kategoriach wiekowych lokalne 
turnieje organizowane w Górzycy 
i w Rzepinie (Dominika i Wiktoria 
Podhajeckie, Bartosz Żukliński, Ksa-
wery Rupniak, Jacek Biernacki, Na-
talia Waszak, Wiktor Łobaczewski, 
Oliwia Gruszka, Jakub Mizerski, Jo-
natan Jabłoński, Hubert Kamiński).

Przypomnijmy, że Górzycki Klub 
Tenisowy SMECZ został powołany 
do życia w roku 2008, jest nie tyl-
ko jedynym klubem tenisowym w 
powiecie słubickim ale i jedynym w 
rejonie od Gorzowa do Zielonej Góry 
(jednym z sześciu w województwie 
lubuskim).

W ostatnich latach nastąpił nie-
zwykle dynamiczny rozwój klubu, 
który w roku 2014 został wcielony w 
struktury Polskiego Związku Teniso-
wego (PZT), a jego przedstawiciele 
brali udział w utworzeniu Związku 
Tenisa Województwa Lubuskiego, 
czego efektem było powołanie człon-
ka GKT Smecz Górzyca do zarządu 
ZTWL. 

W roku 2015 GKT Smecz Górzy-

ca przystąpił do ogólnoświatowego 
systemu kształcenia dzieci w ramach 
programu PZT Tenis10, a nad teni-
sową edukacją młodych sympatyków 
tego sportu czuwa doświadczony in-
struktor tenisa i trener zawodników 
startujących w zawodach Tenis10 
oraz turniejach PZT na terenie całej 
Polski.

Na zajęcia z tenisa ziemnego 
uczęszcza już około 25 dzieci ze Słu-
bic, Górzycy, Kostrzyna nad Odrą, 
Rzepina, Ośna, Słońska i Czarnowa. 

Sukcesy młodych zawodników 
wymuszają na klubie ciągły rozwój i 
zmianę systemu szkolenia, co pocią-
ga za sobą konsekwencje finansowe 
dlatego ważne będzie znalezienie od-
powiedniego wsparcia sponsorów w 
realizacji sportowych planów stowa-
rzyszenia. W roku 2016 zawodnicy 
GKT Smecz Górzyca startować będą 
m.in. w mistrzostwach Polski, mi-
strzostwach województwa, ogólno-
polskich i wojewódzkich turniejach 
klasyfikacyjnych PZT do lat 12, 14 i 
16, a najmłodsi tenisiści brać będą 
udział w ogólnopolskich turniejach 
Tenis10. W planach na rok bieżący 
jest organizacja na kortach w Górzy-
cy (pierwszy raz w historii) letnich 
Mistrzostw Województwa Skrzatek 

i Skrzatów, a także jednego turnie-
ju ogólnopolskiego (OTK) do lat 
12 dziewczynek i chłopców, a także 
ogólnopolskiego turnieju dzieci do 
lat 10 (Tenis10).

Zachęcamy gorąco sympatyków 
i mecenasów sportu do wsparcia 
jednego z najlepiej rozwijających się 
klubów sportowych w województwie 
w kształceniu tenisowym dzieci i 

młodzieży oraz w organizacji plano-
wanych turniejów dla młodziutkich 
tenisistów. W ramach wzajemnej 
współpracy możemy Państwu za-
oferować szereg możliwości rekla-
mowych i promujących (szczegóły 
i kontakt: GKT Smecz Górzyca tel. 
604 071 319, e-mail: gkt.smecz@
wp.pl).
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Dominika Podhajecka pobiła w zeszłym roku wiele rekordów 
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Na ostatnim spotkaniu Klubu Książki uczestnicy pozna-
li kolejną cześć z serii bajek psychoedukacyjnych pt. 
"Bursztyn"

W sobotę, 11 marca 2017 roku 
w Kłodawie rozegrane zosta-
ły VI Mistrzostwa Wojewódz-
twa Lubuskiego w halowej 
piłce nożnej drużyn OSP

Sukces naszych strażaków Bajki bez barier
Mistrzostwa drużyn OSP Spotkanie DKK dla dzieci i młodzieżyCYBINKA KRZESZYCE 

W turnieju wzięło udział osiem drużyn, 
reprezentujących jednostki OSP z: Bogdań-
ca, Bukowca, Cybinki, Lubiszyna, Santocka, 
Siedliska, Siedlnicy oraz Żółwina. 

Drużyny podzielone zostały na trzy gru-
py. Nasz zespół trafił do grupy C. W pierw-
szym meczu ponieśliśmy wyraźną porażkę 
z drużyną z Żółwina, przegrywając 0:6. Nie 
podłamało to jednak chłopaków i w drugim 
meczu grupowym, mając nóż na gardle, 
pokonali aktualnego mistrza województwa 
lubuskiego oraz kraju OSP Santocko 1:0, po 
przepięknej bramce piętą autorstwa Damia-

na Malicza,  dzięki czemu zajęliśmy drugie 
miejsce w grupie i awansowaliśmy do dal-
szej części turnieju. 

Na drugim etapie rozgrywek drużyny 
rywalizowały systemem każdy z każdym. 
Grę rozpoczynaliśmy z zerowym dobyt-
kiem punktowym (ze względu na porażkę 
z zespołem z Żółwina, który również awan-
sował z naszej grupy). Rozegraliśmy tym 
samym cztery kolejne spotkania odnosząc 
dwa zwycięstwa z drużynami z Siedlnicy 
(2:1) oraz Bogdańca (1:0), remis z drużyną 
z Siedliska (1:1) oraz porażkę z drużyną z 
Bukowca (1:2). 

Osiągnięte wyniki, przy korzystnych re-
zultatach pozostałych spotkań, pozwoliły 
nam ostatecznie na zajęcie trzeciego miejsca 
w końcowej klasyfikacji turnieju i zdobycie 
brązowego medalu!

Sukces ten smakuje jeszcze bardziej, bio-

rąc pod uwagę fakt, że w wyniku licznych 
kontuzji oraz spraw rodzinnych na turniej 
pojechaliśmy w okrojonym składzie, a przy 
odrobinie szczęścia była szansa na zajęcie 
nawet drugiego miejsca. 

Mistrzem województwa została bezkon-
kurencyjna tego dnia ekipa z Żółwina. Dru-
gie miejsce zaś zajęli strażacy z Bukowca. 

Po zakończeniu rywalizacji wszystkie 
zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
zaś najlepsza trójka turnieju puchary oraz 
medale. Wręczone zostały również nagrody 
indywidualne. 

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za 
sportową rywalizację. Okazja do rewanżu 
już za rok.

Naszą drużynę tworzyli: Klimczak Mate-
usz, Kobusiński Wiesław, Kozinoga Gabriel, 
Łacny Marcin, Malicz Damian oraz Sylwe-
strzak Damian (red.). 

Opowieść wprowadziła nas w świat 
niewidomej dziewczynki Alicji, która 
pokazuje, jak można poznawać rzeczy-
wistość innymi zmysłami niż wzrok. Po 
omówieniu bajki przeszliśmy do kilku 
zabaw, które umożliwiły dzieciom 
zdrowym poznanie sposobu funkcjo-
nowania dzieci pozbawionych tak waż-
nego zmysłu jak wzrok.

Pierwszą zabawą było memo dźwię-
kowe. Są to pojemniczki wypełnione 
ryżem, kaszą, guzikami itp. Dzieci po-
trząsały pojemnikami, a ich zadaniem 
było odnalezienie za pomocą słuchu 
dwóch pojemników o takiej samej za-
wartości. Drugą zabawę nazwaliśmy: 
„co to za przedmiot?”. Dzieci z zasło-
niętymi oczami odgadywały przedmio-
ty codziennego użytku.

Na uczestników spotkania czekał 

też tor przeszkód. Ostatnią zabawą 
było rysowanie z zawiązanymi ocza-
mi. Dzieci malowały prosty obraz, na 
którym miało znaleźć się drzewo, dom, 
człowiek, słońce i chmury. Ach co po-
wstało -  śmiechom  nie było końca!  
Znacznie lepiej dzieci poradziły sobie z 
rysowaniem kredkami olejnymi, które 
są wyczuwalne pod palcem.  Na spo-
tkaniu dzieci poznały również alfabet 
Braille’a. 

Dzięki takiej formie zabaw dzieci 
uczą się współpracy, spędzają ciekawie 
i aktywnie czas oraz przełamują stereo-
typy dotyczące różnych chorób i nie-
pełnosprawności. Poznają problemy, 
które towarzyszą rówieśnikom chorym 
i niepełnosprawnym, uczą się akcepto-
wania inności.
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W turnieju strażacy z OSP Cybinka zajęli trzecie miejsce Dzięki takiej formie zabaw dzieci uczą się współpracy 
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W Bibliotece Miejskiej odbyło się otwarcie wystawy rę-
kodzieła Dariusza Ferenza, w ramach projektu „Promu-
jemy miejscowe talenty”

Już po raz kolejny w Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy odbyło się Integracyjne Spo-
tkanie Kobiet. Już przy wejściu wszystkim paniom wręczono upominki - zestawy herbat

Nasz wielki talent

Integracyjne spotkanie pań

Wystawa rękodzieła Dariusza Ferenza

Spotkanie na Dzień Kobiet

CYBINKA 

GÓRZYCA 

W otwarciu uczestniczył burmistrz 
Marek Kołodziejczyk oraz sekretarz 
Sebastian Łukaszewicz. Na spotkanie 
licznie przybyli także członkowie ze-
społu Antidotum, w którym pan Da-
riusz spełnia swoje pasje wokalne.

Na wystawie podziwiano wyszywa-
ne obrazy, pięknie haftowane serwety 
oraz obrusy. Wykonanie dzieł, różny-
mi technikami, wymaga sporo czasu, 
ale także ogromnej precyzji, skupienia 
oraz cierpliwości (red.). 

Po uroczystym powitaniu wszystkich 
przybyłych przez dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury Małgorzatę Gniew-
czyńską, głos zabrał wójt gminy Gó-
rzyca Robert Stolarski, który otworzył 
Integracyjne Spotkanie Kobiet oraz 
złożył serdeczne życzenia wszystkim 
paniom z okazji ich święta. Życzenia 
dla pani dyrektor i wszystkich kobiet 
oraz podziękowania za zaproszenie 
złożył również przedstawiciel Rejono-
wego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów z Kostrzyna nad Odrą. Na 
zaproszenie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Górzycy przybyli również part-
nerzy zza Odry - panie ze  Stowarzysze-
nia "Kindering". 

Spotkanie kobiet rozpoczęło się od 
wystąpienia Haliny Kwartnik ze Słubic, 
która zaprezentowała wszystkim dwie 
piosenki. Następnie na scenę wkroczy-
ła Małgorzata Rynarzewska, artystka - 

malarka, a także projektantka odzieży, 
która przygotowała pokaz mody pod 
hasłem "Synestezja". W rolę modelek 
wcieliły się uczennice Zespołu Szkół w 
Górzycy. 

O tym jak można odpowiednio się 
przygotować i spokojnie przejść przez 
okres klimakterium opowiadała zgro-
madzonym doktor Ewa Osak, specja-
lista ginekolog-położnik. O wartości 
mężczyzny bez kobiety opowiadał w 
swoim wierszu lokalny poeta Tadeusz 
Kramek, oddany przyjaciel Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górzycy. Bardzo 
wyczekiwanym panelem była część 
poświęcona zdrowiu, właściwemu od-
żywaniu, którą poprowadziła Agata 
Mianowany-Woźniak, dietetyk i psy-
chodietetyk, która również udzielała 
paniom porad dietetycznych, możliwa 
była także analiza składu ciała. Pani 
Agata podarowała ponadto kilka vo-

ucherów dla kobiet, m.in. na stworze-
nie planu żywieniowego na siedem dni 
i konsultacje dietetyka. 

Piękna kobieta to również zdrowa i 
zadbana pani: jak dbać o swoją twarz, 
szyję i dekolt opowiadała Emilia Szcze-
paniak reprezentująca firmę Oriflame. 
Panie miały również możliwość wypró-
bowania kosmetyków, które pomagają 
dbać kobietom o siebie.

Największą popularnością cieszył 
się występ Bartosza Baranowskiego z 
barmańskim show. Pan Bartosz pre-
zentował sztukę flair i komponowania 
koktajli. 

Po obejrzeniu występów, wysłucha-
niu paneli wszyscy obecni w Gminnym 
Ośrodku Kultury zostali zaproszeni na 
uroczysty bankiet, na którym można 
było skosztować samych smakołyków 
(niekoniecznie dietetycznych). 

Wśród obecnych na sali pań rozloso-

wano również upominki niespodzian-
ki, które sprawiły wiele radości. 

Podczas trwania Integracyjnego 
Spotkania Kobiet można było wykonać 
badania mammograficzne, w ramach 
profilaktyki raka piersi, w  podstawio-
nym przez NZOZ "Diagnostyk" z Zielo-
nej Góry mammobusie. 

Całe spotkanie było projektem 

współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu 
Współpracy Interreg VA Brandenbur-
gia - Polska 2014-2020 "Redukować 
bariery - wspólnie wykorzystywać silne 
strony". 

MARTA HOŁUBOWICZ
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W otwarciu wystawy uczestniczył burmistrz Marek Kołodziejczyk 

To kolejne Integracyjne Spotkanie Kobiet organizowane w Górzycy 
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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

Na ostatnim spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Młodzieży klubowicze poznali kolejną część z serii ba-
jek psycho-edukacyjnych pt. „Żywe srebro”

Gminny Ośrodek Kultury w 
Krzeszycach zorganizował 
uroczyste obchody Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. 
Dzięki pomocy Fundacji Stu-
denci dla Rzeczypospolitej 
oraz Instytutu Pamięci Naro-
dowej GOK przyłączył się do 
akcji Namioty Wyklętych

Ciekawa lekcja historii Przełamujemy 
stereotypy

Mieszkańcy oddali hołd bohaterom niezłomnym Spotkanie DKK dla młodzieżyKRZESZYCE KRZESZYCE 

Program wydarzenia był bardzo 
obszerny. Impreza rozpoczęła się 
uroczystym apelem, podczas którego 
padło wiele pięknych i wzruszających 
słów na temat odwagi, wielkiego ser-
ca i bohaterstwa działaczy ruchu an-
tykomunistycznego. Delegacje Rady 
Powiatu, Rady Gminy Krzeszyce, 
Zespołu Szkół Samorządowych oraz 
władze gminy Krzeszyce złożyły wią-
zanki i znicze pod pomniki Danuty 
Siedzikówny – Inki.

Po części oficjalnej wszyscy zainte-

resowani mogli wysłuchać prelekcji 
nt. „Polskie podziemie antykomuni-
styczne w latach 1944-1956”, przy-
gotowanej i poprowadzonej przez 
dr Piotra Krzyżanowskiego – wykła-
dowcę Akademii im. Jana z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim. Namiot 
Wyklętych wypełniła zaciekawiona 
i poruszona młodzież z Publicznego 
Gimnazjum w Krzeszycach. Wykład 
rozbudził pragnienie odkrywania 
historii w uczniach, którzy po jego 
zakończeniu zasypali dr Krzyżanow-
skiego serią pytań. 

Nie tylko młodzież mogła liczyć 
na atrakcje. Namioty wyklętych od-
wiedziły cztery grupy dzieci z Przed-
szkola Gminnego im. Misia Uszatka w 
Krzeszycach. Z wypiekami na twarzy 
oglądali prezentację Grupy Rekon-
strukcyjnej Żołnierzy Wyklętych: Da-
miana Kuligowskiego i Jakuba Bąka. 
Każdy mógł obejrzeć i przytrzymać 
oryginalną broń z czasów okupacji. 
Dzieci otrzymały kolorowanki, prze-
kazane przez Fundację Studenci dla 

Rzeczypospolitej i, poruszone tema-
tem, obiecały stworzyć w przedszkolu 
galerię prac. Dodatkowy prezent sta-
nowiły ryngrafy i odblaskowe opaski 
nadesłane przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Dzieci były zachwycone 
i ogromnie zaciekawione, zadawały 
pytania, aktywnie uczestnicząc w po-
kazie.

Na kolejną grupę gimnazjalistów 
czekał film „Zapora”, przygotowany 
przez IPN. Młodzież nie kryła wzru-
szenia i wdzięczności za tak ciekawą i 
emocjonującą lekcję historii.

Oprócz bogatego programu dydak-
tyczno-informacyjnego można było 
obejrzeć galerię prac plastycznych 
pochodzących z zeszłorocznej edycji 
konkursu plastycznego: „Odkryjmy 
na nowo nieznaną historię Polski”, na 
temat „Inka-bohaterka, która zacho-
wała się, jak trzeba” oraz „Odważny 
Miś Wojtek”, a także zapoznać się z 
literaturą dotyczącą okresu okupacji 
i sylwetkami żołnierzy niezłomnych 
opisanymi na biogramach (red.). 

Opowieść pozwoliła nam poznać 
świat Hani, która boryka się z proble-
mem ADHD. Bajka ukazuje problem 
dziecka z zespołem nadpobudliwości 
psychoruchowej, z zaburzeniami kon-
centracji uwagi, daje możliwość utoż-
samienia się z bohaterką i jej proble-
mem. 

Za pomocą bajki w prosty sposób 
zostało wyjaśnione młodzieży pojęcie 
ADHD. Zaburzenie to charakteryzuje 
się: brakiem koncentracji uwagi, który 
u naszej Hani daje o sobie znać zawsze, 
gdy gubi kapcie, idzie do łazienki bez 

ręcznika, nie założy skarpetki czy nie 
wytrzyma do końca oglądanej bajeczki; 
a także pobudliwością, gdy małe piór-
ko jest przyczyną zniszczenia pięknego 
zamku oraz nadruchliwością (mała 
bohaterka musi ciągle skakać, biegać i 
figlować).

W nawiązaniu do książki prowadzo-
ne były zabawy stosowane w terapii 
nadpobudliwości psychoruchowej, 
było to połączenie zajęć z wiedzy teore-
tycznej z pracą ”terapeuty- biblioteka-
rza” (red.). 
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To była lekcja historii, nawet dla najmłodszych 

Za pomocą bajki w prosty sposób zostało wyjaśnione młodzieży pojęcie ADHD 



Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Budowa boiska wielofunkcyj-
nego przy Zespole Szkół Ekono-
miczno-Rolniczych w Słubicach 
– z pieniędzy pozyskanych ze sprze-
daży leżącego od lat odłogiem terenu 
niedaleko słubickiego Rolniczaka, na 
sąsiedniej działce, powstanie wkrótce 
nowoczesne boisko wielofunkcyjne. 
Będzie ono miało nawierzchnię ze 
sztucznej trawy. Będą na nim pola do 
piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki 
i tenisa ziemnego. Wokół boiska po-
wstanie 200-metrowa bieżnia lekko-
atletyczna, a także skocznia do skoku 
w dal, wzwyż oraz rzutnia do pchnię-
cia kulą. Będzie też osobna bieżnia do 
sprintu (100 m) oraz oddzielne boisko 
do koszykówki. Dla lubiących ćwiczyć 
powstanie siłownia pod chmurką, a 
dla najmłodszych miniplac zabaw. 
Murawa będzie dostępna dla wszyst-
kich mieszkańców, ale dokładne za-
sady użytkowania będzie określał go-
spodarz, czyli dyrekcja Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Rolniczych (projekt 
boiska obok).

Informatyzacja i moderniza-
cja zasobów geodezyjnych po-
wiatów województwa lubuskie-
go do świadczenia e-usług.

Termomodernizacja budynku 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Słubicach 
oraz Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Ośnie Lubuskim

Budowa hali sportowej przy 
Zespole Szkół Licealnych w Słu-
bicach - powiat słubicki zamierza 
wybudować, przy wsparciu środków 
unijnych, nowoczesną halę sportową 
o powierzchni około 1000 m². Goto-
wy jest już projekt wraz z wizualizacją, 
którą prezentujemy obok.

Zgodnie z Wieloletnią Progno-
zą Finansową na lata 2017-2026, 
w powiecie będą realizowane na-
stępujące projekty:

"Aktywna integracja" realizo-
wana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach 
- głównym celem projektu jest zwięk-
szenie aktywności społecznej i zawo-
dowej wśród wychowanków przeby-
wających w pieczy zastępczej, rodzin 
przeżywających trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
oraz osób niepełnosprawnych z tere-

nu powiatu słubickiego. Uczestnicy 
projektu będą mogli skorzystać z róż-
norodnych form wsparcia, takich jak: 
poradnictwo specjalistyczne, różnego 
rodzaju szkolenia, wyjazdy integracyj-
ne i spotkania z doradcą zawodowym.

Profilaktyka chorób układu 
krążenia i promocja zdrowego 
trybu życia w powiecie słubickim 
- dzięki współpracy z słubickim szpita-
lem powiat słubicki od 2015 roku re-
alizuje projekt zdrowotny, w ramach 
którego m.in. mieszkańcy mogą zrobić 
niektóre badania za darmo. Organi-
zowane są także różnorodne imprezy 
prozdrowotne, pikniki, eventy, itp.

Rozwój e-usług w powiecie 
słubickim - po pierwsze: e-Prze-
wodnik, czyli aplikacja na urządze-
nia mobilne wraz z lektorem, która 
umożliwia pobieranie informacji w 
różnych językach, dotyczących atrak-
cji turystycznych, zabytków i innych 
ciekawych miejsc na terenie powiatu. 
Po drugie: e-Dziennik, czyli elektro-
niczny dziennik lekcyjny, wdrożony 
w pięciu szkołach, umożliwiający ro-
dzicom bezpośredni wgląd w bieżące 
dane i postępy w nauce swoich dzieci. 
Po trzecie: m-Słubice, czyli aplikacja 
mobilna pozwalająca na przekazywa-
nie informacji dotyczących ostrzeżeń 
pogodowych, sytuacji kryzysowych, 
ważnych zapowiedzi oraz ciekawych 
wydarzeń. To jednak nie wszystko: w 
ramach projektu zostanie także zre-
alizowana dostawa infrastruktury ser-
werowej, sprzętu klienckiego dla pra-
cowników obsługi starostwa, sprzętu 
użytkowego do obsługi e-Usług, m.in. 
dostawa wpłatomatu, notebooków dla 
szkół oraz skanera archiwizacyjnego 
sieciowego.

Modernizacja kształcenia za-
wodowego w powiecie słubickim 
- doskonalenie jakości kształcenia za-
wodowego - środki finansowe pójdą 
na stworzenie w powiecie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i szeroko 
pojętego szkolnictwa zawodowego - 
technicznego, które pozwoli szkolić 
specjalistów na lokalnym rynku pracy 
(dodajmy, że powiat słubicki jest jedy-
nym w regionie, w którym brakuje tak 
ważnej placówki, jak CKZ). Z oferty 
Centrum, prócz młodzieży, mogliby 
korzystać także dorośli (red.). 

Mamy prawie 8 milionów
na projekty i inwestycje!
Nowe boisko przy „Rolniczaku”, nowoczesna hala przy Ze-
spole Szkół Licealnych, prężne projekty… W budżecie powia-
tu słubickiego na 2017 rok przeznaczono 7.861.279,00 zł na 
różne inwestycje i projekty. Przyjrzyjmy się, na co środki te 
zostaną wydane.

POWIAT SŁUBICKI

marzec 2017
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W związku z tym zapraszamy 
uczniów ostatnich klas gimnazjów, za-
równo z terenu naszego powiatu, jak 
i sąsiednich, do składania podań ze 
wskazaniem szkoły i kierunku kształ-
cenia. Dokumenty można przesyłać na 
adres "Rolniczaka", który już od wrze-
śnia zastąpiony będzie przez CKZiU.

A teraz przypomnijmy kilka waż-
nych szczegółów, związanych z powyż-
szymi zmianami:

W zeszłym roku powiat słubicki 
podpisał umowę z urzędem marszał-
kowskim w sprawie przystąpienia do 
projektu systemowego, dotyczącego 
modernizacji kształcenia zawodowego 
w powiecie słubickim w latach 2016-

Siedziba Ośrodka będzie się mie-
ścić się przy ul. Rzepińskiej 8 w Ośnie 
Lubuskim. W skład placówki wejdą: 
ośmioklasowa Podstawowa Szkoła 
Specjalna w Ośnie Lubuskim z oddzia-
łami od klasy IV do klasy VIII oraz in-
ternat, w którym będzie 36 miejsc dla 
wychowanków. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, 
które z powodu zaburzeń rozwojowych, 
trudności w uczeniu się i zaburzeń w 
funkcjonowaniu społecznym mogą być 

zagrożone niedostosowaniem społecz-
nym i wymagają stosowania specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy i wy-
chowania oraz specjalistycznej pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej. Do 
zadań MOS należy eliminowanie przy-
czyn i przejawów zaburzeń zachowania 
oraz przygotowanie wychowanków do 
życia zgodnego z obowiązującymi nor-
mami społecznymi i prawnymi. 

Utworzenie Ośrodka przyczyni się 
do racjonalnego wykorzystania obiek-
tu Zespołu Szkół Ekonomicznych w 

Ośnie, przy zachowaniu obecnych 
miejsc pracy. Przede wszystkim jednak 
będzie służyło edukacji dzieci i mło-
dzieży wymagających specjalnej orga-
nizacji nauki. 

Obiekt będzie w najbliższym czasie 
modernizowany.

Zapraszamy rodziców, opiekunów 
prawnych, szkoły i placówki oświatowe 
oraz organy prowadzące do skorzysta-
nia z oferty Ośrodka w Ośnie Lubu-
skim.

W razie pytań można kontaktować 

Przypomnijmy, że jednym z zało-
żeń wspomnianego już projektu jest 
utworzenie na bazie Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego (piszemy o tym szerzej 
w tym numerze). 

- Podczas spotkania mieliśmy oka-
zję zobaczyć warunki, w jakich kształci 
się młodzież oraz osoby dorosłe u na-
szych sąsiadów. Mogliśmy przyjrzeć 
się jakimi pracowniami dysponują i 
jak kształtuje się proces praktycznej 

O obu placówkach szerzej piszemy w 
tym numerze. A wracając do sesji: proce-
dowano także w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej powiatu na 2017 rok oraz 

w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych w 
2017 roku, na które przeznacza się środ-
ki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Na koniec szefowe Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej "Nasza Chata" 
oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
przedstawiły sprawozdania z działalno-
ści swych placówek w ubiegłym roku. 

Omówiono także informację zarządu 
powiatu o nieruchomościach powiatu 
słubickiego zbytych w 2016 roku (red).

wództwa lubuskiego, obejmującego 
inwestycje w rozwój infrastruktury 
edukacyjnej szkolnictwa zawodowe-
go. Środki te można przeznaczyć na 
budowę nowej infrastruktury oraz na 
przebudowę lub remont już istnieją-
cej bazy służącej do praktycznej nauki 
zawodu. Poddziałanie to jest ściśle 
związane i realizowane równolegle ze 
wspomnianym już powyżej projektem 
modernizacji kształcenia zawodowego 
w powiecie słubickim. 

 - Po spotkaniu możemy wyciągnąć 
wiele pouczających wniosków, na pod-
stawie których podejmiemy decyzję, 
co do zakresu modernizacji naszych 
obiektów – dodaje A. Szołtun (red.). 

nauki zawodu. Było to bardzo inspiru-
jące spotkanie, które dało nam jeszcze 
szersze spojrzenie na jakość kształce-
nia zawodowego – mówi Amelia Szoł-
tun, członek zarządu powiatu. - Wiemy 
już, które z dobrych praktyk należałoby 
przenieść na grunt szkolnictwa zawo-
dowego u nas – podkreśla. 

Powiat słubicki ma szansę skorzy-
stać z dodatkowych środków finanso-
wych w wysokości około 1 mln zł. Są to 
pieniądze pochodzące z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla woje-

się z następującymi osobami:
p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ekono-

micznych w Ośnie Lubuskim - Jolanta 
Kawecka-Smalec, tel. 95 757 60 22, se-
kretariat@zseosno.pl

doradca ds. oświaty w Starostwie Po-

wiatowym w Słubicach -  Urszula Za-
kowicz: tel. 95 759 20 63, u.zakowicz@
powiatslubicki.pl

członek zarządu powiatu słubickie-
go - Amelia Szołtun: tel. 95 759 20 43, 
a.szoltun@powiatslubicki.pl

Nie będzie likwidacji ośniańskiego "Ekonomika" lecz 
jego stopniowe wygaszanie

To ważna informacja, zwłaszcza dla uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim oraz ich rodziców: w związku 
z utworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii informuje-
my, że powiat słubicki nie zamierza likwidować Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. 

Powiat słubicki, jako organ prowadzący szkołę, nie będzie do-
konywać naboru do technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Ośnie Lubuskim od roku szkolnego 2017/2018. 

Obecni uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych będą mie-
li możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egza-
minu z kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2016/2017, 
2017/2018 i 2018/2019.

 Zespół szkół zostanie poddany procedurze stopniowego wyga-
szania, a proces ten zakończy się 31 sierpnia 2019 roku.

2020 w ramach projektu Priorytet 
8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia 
zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Na nasze szkoły zawodowe udało 
się pozyskać kwotę 7.107.984,53 PLN, 
przy jednoczesnym wkładzie własnym 
powiatu, który wynosi 513.701,67 PLN.

Co dalej? 31 sierpnia Rada Powiatu 
rozwiązuje Zespół Szkół Ekonomicz-
no-Rolniczych i na jego bazie tworzy 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego. Zmiana ta wzbogaci 
dotychczasową ofertę kształcenia za-
wodowego i wprowadzi kształcenie 
ustawiczne, tak dla młodzieży, jak i 
słuchaczy. Wzbogacona zostanie ofer-

ta dydaktyczno-wychowawcza szkół 
wchodzących w skład Centrum. 

Kształcenie prowadzone będzie w 
technikum w zawodach: technik eko-
nomista, technik architektury krajo-
brazu oraz technik żywienia i usług 
gastronomicznych, ponadto od 1 wrze-
śnia uruchomione zostanie kształcenie 
w zawodzie technik hotelarstwa. 

W branżowej szkole I stopnia 
uczniowie będą mieli możliwość wy-
boru zawodu, w którym chcieliby się 
kształcić.

Oferta Centrum dodatkowo zosta-
nie wzbogacona o działania w zakresie 
staży, praktyk zawodowych, w tym za 
granicą, poradnictwa zawodowego i in-
formacji zawodowej, dających upraw-
nienia w zawodzie oraz umiejętności 
poruszania się na współczesnym rynku 
pracy. 

Centrum będzie współpracować z 
pracodawcami i organizacjami praco-
dawców. 

Serdecznie zapraszamy absolwen-
tów gimnazjów z obszaru powiatu oraz 
powiatów sąsiednich do składania po-
dań o przyjęcie do technikum lub bran-

żowej szkoły I stopnia, czyli szkół, które 
będą funkcjonować w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Słubicach, przy al. Niepodległości 23. 

 Internat dla uczniów zabezpieczony 
będzie niedaleko, bo w Zespole Szkół 
Technicznych im. inż. Tadeusza Tań-

skiego w Słubicach.
Warto złożyć podanie: w grę 

wchodzi nauka w najnowocze-
śniejszym centrum edukacji w 
powiecie słubickim. Serdecznie 
zapraszamy!

Można już składać podania do nowoczesnego 
centrum edukacji

Młodzieżowy Ośrodek
Terapii rusza już we wrześniu

Jest szansa na kolejne duże 
pieniądze

Zielone światło
dla placówek

Podczas lutowej sesji powiatowi radni ostatecznie zdecydo-
wali, że z początkiem września Zespół Szkół Ekonomiczno-
-Rolniczych w Słubicach przekształci się w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego.

W lutym powiatowi radni podjęli m.in. uchwałę o utworzeniu Młodzieżowego Ośrodka Socjo-
terapii w Ośnie Lubuskim. Rozpocznie on działalność 1 września.

8 marca w Centrum Kształce-
nia Zawodowego we Frank-
furcie nad Odrą odbyło się 
spotkanie, które miało zwią-
zek z realizacją przez powiat 
słubicki projektu moderniza-
cji kształcenia zawodowego. 

Powstanie Młodzieżowe-
go Ośrodka Socjoterapii w 
Ośnie Lubuskim oraz utwo-
rzenie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Słubicach w miejscu "Rol-
niczaka" staje się faktem: 
podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu radni zdecydowaną 
większością głosów podjęli 
uchwały w tych sprawach. 
Obie placówki rozpoczną 
swą działalność już z począt-
kiem września.

POWIAT SŁUBICKI
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Osoby obecne na spotkaniu: Amelia Szołtun – czło-
nek zarządu powiatu słubickiego, Maria Skal-
niak – dyrektor ZSER, Małgorzata Kościńska – na-
uczyciel przedmiotów zawodowych, Walter Jahn 
– kierownik zespołu międzynarodowej,  Michael Ritter – 
Bachelor of Science,  Katarzyna Rybińska – Master of Arts
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- Mija właśnie pół roku, od-
kąd została pani prezesem 
słubickiego szpitala. To okres, 
który prosi się o podsumowa-
nie. Zacznijmy więc od tego, w 
jakim stanie była lecznica, kie-
dy przejmowała ją pani po po-
przednim zarządzie? 

Rzeczywiście, minęło już pół roku, 
jednak dla mnie ten czas wydaje się 
o wiele krótszy, tyle się działo… 

W momencie, gdy objęłam sta-
nowisko prezesa zarządu słubickie-
go szpitala 20 września 2016 roku, 
spółce zagrażała realna strata w 
wysokości około 1 miliona złotych i 
prawdopodobieństwo, że ubiegły rok 
zamknięty zostanie ujemnym wyni-
kiem finansowym. Mało tego: mogło 
dojść do zamknięcia części komórek 
w szpitalu, z uwagi na znaczne braki 
kadrowe (to zagrożenie w dalszym 
ciągu jest jeszcze realne, choć dużo 
udało się już uporządkować, pomi-
mo sporych braków dostępności ka-
dry medycznej na rynku). 

Sprawy te można oczywiście wy-
prostować i robimy to, jednak wy-
maga to długotrwałego procesu i 
znacznego wysiłku. Proces ten musi 
być realizowany przy współpracy 
wielu osób, nie tylko pracowników 
szpitala. Tylko przy odbudowaniu 
właściwej atmosfery w szpitalu i wo-
kół szpitala, da się w pełni realizo-
wać jego zadania. 

Oprócz finansów i ogromu spraw 
bieżących moje pierwsze decyzje 
dotyczyły  wznowienia przeprowa-
dzania serwisów sprzętu medycz-
nego. Dla zabezpieczenia ciągłości 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
musiałam podjąć niełatwe rozmowy, 
które niekoniecznie były korzystne 
finansowo dla spółki. 

Śmiało mogę powiedzieć, że prak-
tycznie każda sprawa związana z 
działalnością spółki wymagała i na-
dal wymaga uporządkowania. Na-
leżało wyciszyć emocje wokół szpi-
tala. Dodatkowo pracę utrudniała 
konieczność reakcji na wpływające 
z niezidentyfikowanych źródeł do-
nosy. Nie jest łatwo odbudować za-
ufanie, jednakże każdego dnia do-
kładamy wszelkich starań, aby nasi 
pacjenci czuli się bezpiecznie i byli 
zadowoleni z naszych usług. 

Między innymi z takimi pytania-
mi musieli poradzić sobie 10 marca 
uczestnicy VII edycji powiatowego 
konkursu z zakresu wiedzy o obro-
nie cywilnej i powszechnej samo-
obronie, który odbył się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Słubi-
cach.

Konkurs był przeznaczony dla 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu słubickiego. 

Zmagania z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Obrony Cywilnej 
przeprowadzono pod patronatem 
starosty Marcina Jabłońskiego - 
szefa obrony cywilnej powiatu, 
w ramach upowszechniania pro-
blematyki z zakresu powszechnej 
samoobrony ludności i obrony cy-

 
- Zatem w nowy rok udało się 

wejść z zyskiem?

Tak, choć bardzo długo trwały 
negocjacje z NFZ w sprawie zapła-
ty nadwykonań. Na dzień dzisiejszy 
mogę zdradzić, że zamknęliśmy rok 
2016 na plusie! 

Porównując do roku poprzednie-
go, muszę stwierdzić, iż rok ten był 
trudny dla spółki -  ze względu na 
brak finansowania całości świad-
czeń ze strony NFZ, ale także  ko-
nieczności utworzenia wielu rezerw 
oraz m.in. wszczęcia kosztownych, 
wymaganych serwisów sprzętu me-
dycznego. Nie da się też ukryć, że 
kilkakrotne zmiany władzy spółki 
miały swoje niekoniecznie pozytyw-
ne odbicie w jej działalności.. 

 
- Widać więc, że finanse szpi-

tala mają się coraz lepiej. Jed-
nak co to oznacza dla jego pa-
cjentów? 

W naszej działalności pacjent i 
jego dobro jest najważniejsze. Dla-
tego wszelkie nasze działania są 
ukierunkowane na zabezpieczenie 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
powiatu na najwyższym poziomie. 

Rocznie w szpitalu leczonych jest 
prawie 14 tysięcy osób, przy naj-
większym obłożeniu oddziałów: cho-
rób wewnętrznych, ortopedycznego 
oraz ginekologiczno-położniczego. 
Przez poradnie szpitala w skali roku 
przewija się około 28 tys. pacjentów. 
Posiadając płynną sytuację finan-
sową mamy możliwość zwiększania 
usług medycznych świadczonych 
przez szpital. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom naszych pacjentów staramy 
się zwiększyć możliwość dostępno-
ści do naszych usług. Pierwszym 
takim działaniem było wyznaczenie 
dodatkowego dnia, w którym miesz-
kańcy gminy Rzepin mogą skorzy-
stać z punktu pobrań materiałów do 
badań. A skoro już przy tej gminie 
jesteśmy, należy wspomnieć i po-
dziękować jej władzom za wsparcie 
udzielone w ostatnich miesiącach, 
m. in. za doposażenie karetki czy 
przeznaczenie 50 tys. zł na zakup 
niezbędnego sprzętu medycznego.  

 
- Od prawie dwóch lat powiat 

słubicki, wspólnie z pani szpi-
talem, realizuje projekt  „Pro-
filaktyka chorób układu krąże-
nia i promocja zdrowego stylu 
życia w powiecie słubickim”. Z 
bezpłatnych badań w ramach 
tego projektu skorzystało już 
wielu mieszkańców naszego 
powiatu. Na czym polega rola 
szpitala w tym przedsięwzię-
ciu?

Pacjenci mają możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych badań w 
szpitalu w ramach podpisanego 
porozumienia z powiatem słubic-
kim. Zaangażowanie naszej kadry 
medycznej pozwala na dotarcie do 
okolicznych miejscowości, tworząc 
w ten sposób mieszkańcom powiatu 
najlepsze warunki do skorzystania z 
badań. Wyniki tych badań konsul-
tuje nasz lekarz, który w uzasadnio-
nych przypadkach kieruje pacjentów 
na kolejne badania, tym razem po-
głębione.

 
- Spójrzmy teraz w przy-

szłość…

Przed nami duże wyzwanie. Przede 
wszystkim rewolucyjna reforma dla 
polskiego systemu ochrony zdrowia. 
Szpital w Słubicach znajdzie się w 
sieci podstawowego zabezpieczenia 
zdrowotnego, (w tzw. sieci szpitali) 
przy zmianie zasad finansowania 
na system ryczałtowy, co niesie za 

sobą pewne zagrożenia dla naszej 
jednostki. 

Od 1 lutego zostaliśmy podłączeni 
do Skoncentrowanej Dyspozytor-
ni Medycznej (SDM) w Gorzowie 
Wlkp. w ramach realizacji harmo-
nogramu wdrożenia Systemu Wspo-
magania Dowodzenia  Państwowego 
Ratownictwa Medycznego i koncen-
tracji dyspozytorni medycznej w wo-
jewództwie lubuskim. 

W związku z potrzebami, zwłasz-
cza inwestycyjnymi i dostosowania 
do standardów, poszukujemy do-
datkowych źródeł finansowania i 
wsparcia dla naszej jednostki. Pra-
cujemy nad nową koncepcją szpita-
la, bo widoczne są wieloletnie bra-

ki inwestycji w infrastrukturę czy 
sprzęt. Widząc potrzeby mieszkań-
ców powiatu wprowadziliśmy m.in. 
możliwość rehabilitacji dzieci i nie-
mowląt, usługi z zakresu medycyny 
pracy, a także rozszerzyliśmy zakres 
usług laboratoryjnych oraz wznowi-
liśmy możliwość wykonywania sze-
rokiego spektrum badań ultrasono-
graficznych (USG).

Podsumowując, pomimo istot-
nych trudności stawiamy na rozwój 
i przystosowanie swojej działalności 
przede wszystkim do potrzeb i ocze-
kiwań naszych pacjentów. 

- Dziękuję.

wilnej, a tym samym pogłębiania 
wiedzy i umiejętności w tym zakre-
sie. 

Uczestników konkursu powita-
ła członek zarządu powiatu Ame-
lia Szołtun, która przypomniała, 
jak ważnej tematyki dotyczy kon-
kurs, po czym życzyła wszystkim 
uczniom jak najlepszych wyników. 

W konkursie w formie testu 
udział wzięły wszystkie szkoły po-
nadgimnazjalne z terenu powiatu 
słubickiego. Każdą z nich repre-
zentowały dwa zespoły, w składzie 
po dwóch uczniów.

W klasyfikacji zespołowej pierw-
sze trzy miejsca zajęły:

I miejsce – I zespół z Zespołu 

Szkół Licealnych w Słubicach,
II miejsce – I zespół z Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lu-
buskim,

III miejsce – I zespół z Techni-
kum Leśnego w Starościnie.

W klasyfikacji indywidualnej 
pierwszych sześć miejsc zajęli 
uczniowie:

I miejsce – Julia Zator z Liceum 
Ogólnokształcącego w Rzepinie, 

II miejsce – Klaudia Klimaszew-
ska z Zespołu Szkół Licealnych w 
Słubicach,

III miejsce – Izabela Sokołowska 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Ośnie Lubuskim,

IV miejsce – Oliwia Wolfigiel z 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Ośnie Lubuskim,

V miejsce – Mikołaj Męczywór z 
Technikum Leśnego w Starościnie,

VI miejsce – Karolina Czaja z 
Zespołu Szkół Licealnych w Słubi-

cach.

Za zajęcie poszczególnych miejsc 
przyznano: w klasyfikacji zespo-
łowej: I-III miejsce – puchar i 

dyplom; w klasyfikacji indywidu-
alnej: I-VI miejsce – nagrody rze-
czowe i dyplom.

Wszystkim uczestnikom konkur-
su serdecznie gratulujemy (red.). 

Dla nas najważniejszy jest pacjent

Dla nich zagrożenia nie mają tajemnic

Rozmowa z MAŁGORZATĄ KRASOWSKĄ-MARCZYK, prezesem 
szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach

Jakie stworzenia narażone są na ptasią grypę? W jaki spo-
sób do organizmu człowieka może przedostać się wąglik? Aż 
wreszcie: jak prawidłowo wyprowadzać zwierzęta domowe z 
płonących pomieszczeń? 

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

Zdaniem starosty…
Ostatnie miesiące wyraźnie pokazują, że pani prezes Małgo-

rzata Krasowska-Marczyk włożyła ogromny wysiłek w rato-
wanie słubickiego szpitala i w krótkim czasie osiągnęła zada-
walające rezultaty. Naprawiła, nadrobiła oraz zrealizowała to, 
czego nie zrobił jej poprzednik. Trzeba w tym miejscu podkre-
ślić, że kontynuacja przez niego polityki wobec szpitala dopro-
wadziłaby do nieuchronnej zapaści lecznicy. Można więc śmiało 
powiedzieć, że pani prezes zastąpiła go w ostatniej chwili. 

Pani prezes i jej pracownikom życzę, by ich praca nadal przy-
czyniała się do rozwoju słubickiego szpitala. Jego zadania po-
winny być realizowane bez zarzutu – chodzi przecież o zdrowie 
i życie mieszkańców naszego powiatu.

Starosta Słubicki
Marcin Jabłoński
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Starosta na terminalu,
a terminal z dotacją 

Tutaj nie
ma nudy

Nowe drogi w Cybince

- Naszym celem jest zapewnienie 
spokoju i stabilizacji funkcjonu-
jącym tutaj przedsiębiorcom - 
mówił 14 marca starosta Marcin 
Jabłoński podczas spotkania 
z przedstawicielami firm dzia-
łających na terenie świeckiego 
terminala. Na pewno pomocna 
będzie w tym zakresie rządowa 
dotacja, którą właśnie przyzna-
no. 

Rzepińskie Koło Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków 
to organizacja, w której wie-
le się dzieje. Oto kilka new-
sów przygotowanych przez 
członków koła:

- Nareszcie mieszkańcy 
skorzystają z dobrego do-
jazdu do pracy, do szkoły 
oraz znacząco poprawi się 
bezpieczeństwo na obu 
wyremontowanych odcin-
kach dróg - mówił 9 marca 
burmistrz Cybinki Marek 
Kołodziejczyk podczas uro-
czystego otwarcia drogi w 
Radzikowie. Została też od-
dana do użytku droga z Mie-
lesznicy do Rąpic. 

INFORMACJA
STAROSTY SŁUBICKIEGO

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność 
Powiatu Słubickiego

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza
trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Powiatu Słubickiego

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

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

Na spotkaniu obecni również byli: 
dyrektor wydziału gospodarki nieru-
chomości w Lubuskim Urzędzie Woje-
wódzkim Grzegorz Dłubek, kierownik 
świeckiego terminala Andrzej Skałuba 
oraz naczelnicy w starostwie: wydziału 
gospodarki nieruchomości Anna Śli-
wińska oraz spraw społecznych - Woj-
ciech Skwarek.

Starosta poinformował zebranych 
o  tym, iż prawdopodobnie Skarb Pań-
stwa udzieli dotacji w wysokości 2,7 
mln zł na pokrycie kosztów eksploata-
cyjnych terminala (kilka dni później 
okazało się to faktem – przyp. red.) - Od 
kilku miesięcy terminal jest własnością 
Skarbu Państwa, jednak powiat słubic-

ki jest zainteresowany przejęciem go. 
Gdyby tak się stało, to miejsce z pewno-
ścią zyskałoby na atrakcyjności. Póki co 
taka wizja jest możliwa do roztoczenia 
przez właściciela, którym nie jest po-
wiat, a Skarb Państwa - dodał starosta.

Przedsiębiorcy poruszyli szereg waż-
nych dla nich tematów, wśród których 
znalazły się: problem opłat za parking 
dla ciężarówek, kwestia umowy z nie-
mieckim Urzędem Celnym czy podatek 
od nieruchomości. Poruszono także 
temat mediów: wywozu śmieci, ogrze-
wania, klimatyzacji, wentylacji czy In-
ternetu. Mówiono także o wydzieleniu 
pomieszczenia gospodarczego na tere-

nie obiektu.
- Trzeba zerwać z deklaracjami, a 

zacząć działać. Musimy zadbać, by to 
miejsce było bardziej przyjazne niż do-
tychczas. Mam jednak też świadomość, 
że to wszystko wymaga sporego nakła-
du pracy - podsumował spotkania Mar-
cin Jabłoński, zapewniając, że do końca 
drugiego kwartału dojdzie do ponow-
nych rozmów, tym razem z wybraną 
przez przedsiębiorców ze Świecka de-
legacją. Wówczas najprawdopodobniej 
będzie poruszony temat m.in. harmo-
nogramu zadań, którego sporządzenia 
życzą sobie przedsiębiorcy z terminala 
jeszcze w tym roku (red.). 

15 lutego zorganizowano imprezę 
integracyjną „Kwartalnik” (urodziny 

oraz imieniny członków Koła PSD Dia-
betyków, połączone z walentynkami) 
Moc życzeń skierowano jubilatkom i 
solenizantkom: Janinie, Danucie i Ka-
tarzynie. Nastrój panował świąteczny. 
Koleżanki „Walentynki” czytały wier-
sze o tematyce miłosnej. Na imprezie 
zabrakło „Walentego”...

Podczas spotkania integracyjnego 
tydzień później diabetycy świętowali 
imieniny Mirosławy. Rozkoszowali się 
pączkami z okazji tłustego czwartku, 
nie licząc kalorii. Zarząd Koła poin-
formował członków o planach i orga-
nizacji obchodów dziesięciolecia Koła. 
Wsparcia w organizacji zbliżającej się 
imprezy udzieli starosta słubicki Mar-
cin Jabłoński oraz burmistrz Rzepi-
na Sławomir Dudzis. Szukamy nadal 
sponsorów, dla których zdrowie jest 
najważniejsze. Liczymy na wsparcie 
finansowe.

Podczas obchodów Dnia Kobiet, 

zamiast czekoladek i kwiatów, pa-
nie otrzymały dawkę poezji - „List do 
kobiety” Juliana Tuwima bardzo się 
spodobał. Bo poezja, podobnie jak pio-
senka, jest dobra na wszystko - pod-
kreśla Leokadia Musolf z rzepińskiego 
koła Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków (red.). 

Inwestycje przeprowadzono dzięki 
dofinansowaniu ze środków woje-
wództwa lubuskiego. 

W uroczystym przecięciu wstęgi, 
prócz burmistrza Cybinki, wzięli także 
udział: wicemarszałek województwa 
Stanisław Tomczyszyn, starosta słu-

Z kolei przebudowa drogi z Mielesz-
nicy do Rąpic odbyła się na odcinku 
ponad 2700 m. Tutaj także położono 
nawierzchnię bitumiczną, w Rąpicach 
wykonano chodniki z kostki betono-
wej. Kwota dofinansowania powiatu 
słubickiego to 6.000 zł, a całkowita 
wartość inwestycji to 924.019 zł. Dofi-
nansowanie ze środków Unii Europej-
skiej wyniosło 587.953 zł, a z budżetu 
gminy Cybinka przeznaczono na tę in-
westycję 336.066 zł (red.). 

bicki Marcin Jabłoński oraz dyrektor 
departamentu infrastruktury społecz-
nej urzędu marszałkowskiego w Zielo-
nej Górze Sławomir Kulczyński wraz z 
zastępcą dyrektora departamentu roz-
woju obszarów wiejskich Arkadiuszem 
Dąbrowskim. Nie zabrakło także sołty-
sów Rąpic oraz Radzikowa: Ryszarda 
Banaszkiewicza i Marcina Sołtysiaka.

W Radzikowie przebudowano dro-
gę na odcinku ponad 500 metrów. 
Wykonano nawierzchnię bitumiczną, 
chodniki z kostki betonowej oraz ciąg 
pieszo-rowerowy.

Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 411.147 zł, dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej to 258.052 zł, a 
z kasy gminy Cybinka przeznaczono na 
inwestycję 153.095 zł. Ponadto, w ra-
mach zawartego porozumienia pomię-
dzy gminą Cybinka a powiatem słu-
bickim, wykonany został zjazd łączący 
drogę gminną z powiatową. Kwota 
dofinansowania przez powiat słubicki 
to 9.000 zł.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach na okres 21 dni 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie, stanowią-
cych jeziora, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykaz 
wywieszono 16.03.2017 r.
www.bip.powiatslubicki.pl

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.
Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 1200 w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słu-
bicach. 
Szczegóły oferty na stronie bip.powiatslubicki.pl, w zakładce: 
Sprzedaż nieruchomości
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, dnia 2017-02-21

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podsta-
wie 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.). 
Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku o godz. 1300 w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w 
Słubicach. 
Szczegóły oferty na stronie bip.powiatslubicki.pl, w zakładce: 
Sprzedaż nieruchomości.
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.: 95-759 2039, 95-759 2040.

Zarząd Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a

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

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.
Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.  
Szczegóły oferty na stronie bip.powiatslubicki.pl, w zakładce: Sprzedaż 

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

Słubice, dnia 2017-02-21

Lp.
Działka 

ewidencyjna Położenie 
nieruchomości

Nr księgi 
wieczystej

Opis 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł]Nr Pow. [ha]

1. 580/2 1,4860 Słubice,
Al. Niepodległości

GW1S/000
18945/0 niezabudowana 3.072.000,00 300.000,00

Zarząd Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a

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

L.p. Położenie 
nieruchomości

Działka 
numer

Powierzchnia 
działki
[ha]

KW
nr

Cena 
wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł]

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

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. – Dz. U. z 2016 r., 
poz. 710 z późn. zm.). 

Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.  
Szczegóły oferty na stronie bip.powiatslubicki.pl, w zakładce: Sprzedaż 
nieruchomości.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel.: 95-759 2039, 95-759 2040. 



Sprawdź swoje serce

Szkoła Żywienia 
ruszyła w marcu!

Czy właściwie o siebie dbasz? 
Kiedy ostatnio pobierano Ci 
krew i wykonano komplet 
podstawowych badań? War-
to pamiętać, że najprostsze 
badanie krwi potrafi ocenić 
stan naszego zdrowia.

Zakończyła się rekrutacja do 
niezwyczajnej szkoły.  20 mar-
ca wystartowała Szkoła Ży-
wienia powołana w ramach 
projektu „Profilaktyka chorób 
układu krążenia i promocja 
zdrowego stylu życia w po-
wiecie słubickim”, realizowa-
nego przez powiat słubicki. 
Mieszkańcy będą mogli sko-
rzystać z zajęć teoretycznych, 
będących wprowadzeniem 
do tematyki zdrowego ży-
wienia, a później na chętnych 
czekają zajęcia praktyczne, 
czyli zdrowe gotowanie pod 
okiem fachowców!

- Remontujemy domy i mieszka-
nia, co roku robimy przeglądy tech-
niczne samochodów, zmieniamy 
garderobę, podwyższamy standard 
naszego życia,  ale czy potrafimy za-
dbać o swoje zdrowie? Cóż to wszyst-
ko jest warte, gdy zabraknie zdrowia 
i pojawi się choroba? Profilaktyka, 
jak choćby zwykłe, proste badanie 
krwi, potrafi zapobiec wielu nie-
szczęściom – podkreśla Małgorzata 
Krasowska-Marczyk, prezes szpitala 
im. prof. Z. Religi w Słubicach. 

Jak wskazują dane statystyczne, 
mieszkańcy powiatu słubickiego są 
bardziej niż inni narażeni na ryzy-
ko chorób cywilizacyjnych, w tym 
zwłaszcza choroby niedokrwiennej 
serca, która niesie za sobą poważne 
konsekwencje, od znacznego upośle-
dzenia aktywności, po zawał serca. 
W wielu wypadkach można zapobiec 
najgorszemu scenariuszowi odpo-
wiednio wcześnie diagnozując cho-
robę i wdrażając skuteczne leczenie i 
zdrowy styl życia. 

Zachęcanie mieszkańców powiatu 

Najpierw teoria
W każdej gminie powiatu 

słubickiego odbędą się warsz-

taty teoretyczne. Tematyka 
dotyczyć będzie żywienia w 
poszczególnych jednostkach 
chorobowych. W każdej gmi-
nie odbędzie się sześć godzin 
wykładowych, podzielonych na 
dwa bloki tematyczne, każdy 
po trzy godziny.

Blok 1
1. Żywienie u osób chorych 

na nadciśnienie
2. Żywienie u osób chorych 

na hipercholesterolemię i tri-
glicerlemię

3. Żywienie u osób chorych 
na miażdżycę

Blok 2
1.Podstawy zdrowego żywie-

nia u osoby zdrowej – profilak-
tyka chorób układu krążenia

2. Żywienie u osób chorych 
na cukrzycę

3. Żywienie u osób z zaburze-
niem mikroflory jelitowej

TERMINY najbliższych 
zajęć:

27.03.2017, godz. 16:30-
19:30, Ośno Lubuskie, Miejski 
Dom Kultury, zajęcia prowadzi 
Agata Piekarska

28.03.2017, godz. 16:30-
19:30, Cybinka Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury, zajęcia 
prowadzi Anna Pachciarek

29.03.2017, godz. 16:30-
19:30, Rzepin, Liceum Ogól-
nokształcące (sala 101), zajęcia 
prowadzi Anna Pachciarek

30.03.2017, godz. 16:30-
19:30, Słubice, Collegium Polo-
nicum (sala nr 20), prowadzą-
ca Magdalena Cieślak

Później praktyka
Po części teoretycznej, na 

uczestników zajęć czekają 
warsztaty praktyczne. W każ-
dej gminie odbędą się dwa spo-
tkania, każde trwające trzy go-
dziny. Podczas zajęć dietetyk i 
kucharz przekażą uczestnikom 
wiedzę dotycząca zdrowego go-
towania.

Terminy dostępne są na 
www.slubickiportalzdrowia.pl, 
www.powiatslubicki.pl.

kontakt: 796 422 416, mail: 
kontakt@zdrowe.com

słubickiego do badań profilaktycz-
nych i promowanie zdrowego stylu 
życia jest głównym celem projektu 
„Profilaktyka chorób układu krąże-
nia i promocja zdrowego stylu życia 
w powiecie słubickim”. Powiat słu-
bicki we współpracy ze szpitalem im. 
prof. Z. Religi w Słubicach, zaprasza-
ją społeczność powiatu do skorzy-
stania z bezpłatnych badań, po to, 
aby zapobiegać chorobom układu 
krążenia. To ważne, gdyż choroby te 
są najczęstszą przyczyną śmierci w 
naszym kraju – niemal co drugi Po-
lak umiera z ich powodu. Na rozwój 
chorób układu krążenia mają wpływ 
liczne czynniki, ale wiele z nich moż-
na wyeliminować, wystarczy wpro-
wadzić pewne zmiany w stylu życia, 
aby ograniczyć ryzyko ich wystąpie-
nia. 

Dwa etapy diagnostyki

W ramach działań projektowych 
mieszkańcy mogą skorzystać z pod-
stawowego pakietu badań, który 
obejmuje badania gospodarki lipido-
wej, jak cholesterol, HDL i LDL cho-
lesterol, trójglicerydy oraz poziom 
glukozy i kreatyniny, badanie pod-
stawowe moczu, badanie morfologii 
krwi i poziom TSH – wyznacznika 
niewydolności tarczycy. – Jest to 
zestaw badań, który umożliwia peł-
ną ocenę zagrożenia naszego stanu 
zdrowia chorobami cywilizacyjny-

mi – mówi Jerzy Piszka, kierownik 
pracowni diagnostyki laboratoryjnej 
słubickiego szpitala. 

Ważne dla społeczności powiatu 
jest także to, że krew do badań po-
bierana była nie tylko w szpitalu, ale 
również np. w świetlicach wiejskich, 
domach kultury, remizach. - Chcie-
liśmy wyjść naprzeciw wszystkim 
mieszkańcom, w związku z tym zor-
ganizowaliśmy punkty pobrań rów-
nież w mniejszych miejscowościach 
naszego powiatu, takich jak Drzecin, 
Białków, Cybinka, Górzyca – mówi 
Dorota Górecka, naczelna pielę-
gniarka słubickiego szpitala. Słubi-
czanie na badania mogą zgłaszać się 
do szpitala. 

Część pacjentów po ocenie wyni-
ków badań została zakwalifikowana 
przez lekarzy do etapu drugiego, 
czyli do badań pogłębionych, któ-
re obejmują dwa nowoczesne testy 
laboratoryjne: hemoglobinę gliko-
waną, która jest retrospektywnym 
wyznacznikiem stężenia glukozy we 
krwi oraz pro-BNP - markera niewy-
dolności lewokomorowej serca.  

Profilaktyka
przede wszystkim

- Mamy dwóch głównych zabój-
ców: choroby układu krążenia oraz 
nowotwory. Coraz częściej występuje 
cukrzyca i pojawiają się jej powikła-
nia.Zapominamy, że system ochrony 

zdrowia, w tym leczenie szpitalne ma 
tylko 10 proc. wpływu na nasze zdro-
wie. Tak naprawdę o naszym zdro-
wiu w ponad 53 proc. decydujemy 
my sami poprzez swoje zachowania, 
a przede wszystkim przez prewencję 
– mówi jasno M. Krasowska-Mar-
czyk. Dlatego podkreśla, że osoby z 
grup ryzyka, leczące się np. w porad-
ni kardiologicznej, powinny z badań 
profilaktycznych korzystać regular-

nie. Nie tylko w ramach projektu. 
Ważne jest to, abyśmy świadomie 
dbali o swoje zdrowie. Prezes szpita-
la obiecuje, że będzie mieszkańcom 
w tym pomagać. – Projekt, który nie-
stety kończy się w kwietniu to pierw-
szy krok w kierunku krzewienia pew-
nej świadomości zdrowotnej wśród 
mieszkańców. Ale z naszej strony nie 
jest to krok ostatni – podsumowuje 
M. Krasowska-Marczyk.

Zgłoś się na badania!
Wystarczy wypełnić deklarację uczestnictwa – na miejscu w punk-

cie pobrań. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą sterylnego pojemni-
ka z moczem.

Istotną kwestią dla osób, które poddały się badaniom w pierw-
szym etapie, jest udanie się z wynikami badań do swojego lekarza 
rodzinnego.

Informacje o terminach badań dostępne są na www.slubickipor-
talzdrowia.pl

fot
o. 

Ad
am

 Cz
ern

eń
ko



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

Nie naprawisz serca

Kreatywnie o profilaktyce

- Chciałyśmy użyć takiego symbolu, który będzie czytelny dla młodych ludzi – mówi Pola 
Szkwarek, członkini zwycięskiej ekipy. 

Jak przy pomocy znaku graficznego pokazać, że 
warto dbać o serce? Takie niełatwe zadanie postawił 
przed młodzieżą organizator konkursu „Rok Zdrowe-
go Serca”. A młodzież wywiązała się z niego na piątkę 
z plusem.

- Żyjemy w takich czasach, w 
których każdy ma telefon, po-
stanowiłyśmy do tego nawią-

zać. Porównałyśmy organizm 
człowieka do maszyny. Mimo, 
że jest ona skomplikowana, nie 

jest to urządzenie, które można 
naprawić, czy naładować, kiedy 
się zepsuje – wyjaśnia Pola. 

Do udziału w konkursie or-
ganizator, czyli Fundacja na 
rzecz Collegium Polonicum, 
zaprosiła wszystkie szkoły z 
terenu powiatu słubickiego. 
Z zaproszenia skorzystało 20 
placówek. W każdej z nich 
nad konkursowym zadaniem 
pracowała trzyosobowa dru-
żyna. A nie było ono łatwe. 
Należało stworzyć logotyp 
i hasło do kampanii „Rok 
Zdrowego Serca”. Logotyp to 
symbol, wyraźny graficzny 
znak, który odbiorcom koja-
rzy się z tym, co propaguje – 
w tym przypadku jest to profi-
laktyka chorób serca i układu 
krążenia. Uczniowie mieli 
najróżniejsze pomysły – po 
nadesłanych pracach widać, 
że wyobraźnia nie ma granic!

Jury wybrało najlep-
szych

Jury w składzie: Małgorzata 
Krasowska-Marczyk, Karoli-
na Dreszer-Smalec, Ewa Bie-
lewicz-Polakowska, Tomasz 
Stefański i Tomasz Fedyszyn 
obradowało 3 marca. Ocenia-
jący mieli trudny orzech do 

zgryzienia. Jak z tylu różnych 
prac wybrać tę najciekawszą, 
najlepszą? Po analizie kart 
oceny okazało się, że najwię-
cej punktów zdobyła propo-
zycja przygotowana przez 
uczennice Zespołu Szkół Li-
cealnych w Słubicach. Dru-
gie miejsce zajęli uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Kre-
sowian w Czarnowie, a trzecie 
reprezentanci Publicznego 
Gimnazjum im. UNICEF z 
Cybinki. 

Nagrody otrzymają zarów-
no członkowie zwycięskich 
drużyn, jak i szkoły. Szkoły 
otrzymają piłki do gry w siat-
kówkę, koszykówkę i piłkę 
ręczną. Natomiast uczniowie 
dostaną plecaki górskie (za 1 
miejsce), oraz łyżwy i karnety 
na lodowisko (15 wejść za 1 i 
2 miejsce oraz 10 wejść za 3 
miejsce). 

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymają pamiątkowe 
kubki i koszulki z nadrukowa-
nym zwycięskim logotypem. 

Wszystkim uczniom i ich 
opiekunom gratulujemy kre-
atywności, pomysłowości i 
życzymy dalszych sukcesów!

I miejsce: Zespół Szkół Licealnych w Słubicach. Skład drużyny: Magdalena Sobiegraj, Pola Szkwa-
rek, Marta Świder.Nauczyciel koordynator: Joanna Baś.

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Kresowian 
w Czarnowie

I miejsce - Zespół Szkół Licealnych im. Zbignie-
wa Herberta w Słubicach

III miejsce - Publiczne Gimnazjum im. UNICEF 
z Cybinki

Magdalena Sobieraj dodaje, 
że najtrudniejsze było hasło, 
które nawiązuje do logotypu, a 
brzmi ono: „Serce to nie bate-
ria, nie naładujesz go.” Dziew-
czyny przyznają, że na począt-
ku każda miała inną wizję, ale 
udało się je ze sobą połączyć. I 
wspólnie narysować. Mimo to 
wygraną były zdziwione. – Nie 
spodziewałyśmy się tego, że na 

taką ilość uczestników możemy 
zająć pierwsze miejsce, choć 
praca wyszła nam naprawdę 
fajnie – mówi Marta Świder. 

Każda z dziewczyn odnosiła 
już sukcesy w konkursach pla-
stycznych, ale indywidualne. 
Do wspólnej pracy zmotywo-
wała je opiekunka Joanna Baś. 
- Skomponowałam drużynę, a 
później dopytywałam się, czy 
praca już powstała, ponieważ 
był to czas ferii szkolnych. Mia-
łam dobre wyczucie, kogo za-
angażować do tego konkursu 
– mówi z uśmiechem. 
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Stowarzyszenie „Wsparcie” zrzesza osoby z niepełnosprawnością, ich rodziców, opiekunów i 
przyjaciół. Zostało założone w marcu 2013 roku przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepi-
nie z inicjatywy jego pracowników, którzy w podmiocie ekonomii społecznej dostrzegli ogrom-
ne szanse na pozyskiwanie środków na rehabilitację i edukację osób z niepełnosprawnością W budynku, gdzie będzie się znajdowało centrum jest już 

wszystko prawie gotowe

Aktywizujemy osoby
niepełnosprawne 

Inwestycja
w Torzymiu
na ukończeniu

Co słychać w Stowarzyszeniu „WSPARCIE”? Znamy termin otwarcia Centrum PulmonologiiREGION SULĘCIN 

Stowarzyszenie „Wsparcie” stawia 
sobie za cel aktywizację osób z niepeł-
nosprawnością. 

Dzięki zaangażowaniu i determinacji 
jego członków przez ten niedługi czas 
zorganizowano liczne wyjazdy, pikniki 
integracyjne oraz zawody sportowe. 

Ubiegły rok był wyjątkowo aktywny, 
dzięki licznym dotacjom pozyskanym 
w ramach zadań publicznych z powia-
tu słubickiego, gminy Cybinka, gminy 
Rzepin oraz zarządu województwa lu-
buskiego. 

Podopieczni stowarzyszenia wy-
jechali na kilkudniową wycieczkę do 
Wrocławia, w trakcie której nie tylko 
poznawali wspaniałe zakątki miasta, 
ale też, co ważniejsze, zdobywali nowe 
doświadczenia. 

Kolejny z wyjazdów był uwieńcze-
niem kilkumiesięcznych treningów 
Nornic Walking. O formę podopieczni 
dbali dzięki dofinansowaniu zadania 
„Marszem po zdrowie”, a efekty trenin-
gów sprawdzali w pięknej nadmorskiej 
miejscowości.

Jednak nie tylko wyjazdami może-
my się poszczycić. Działamy także na 
gruncie lokalnym. Turniej piłki nożnej 
osób niepełnosprawnych o puchar sta-
rosty słubickiego stał się wydarzeniem 
cyklicznym i cieszy się niezwykłą po-
pularnością wśród jego uczestników. 
W tym roku odbędzie się już po raz 
czwarty. „Przez zabawę do zdrowia” to 

ostatni ze zrealizowanych przez stowa-
rzyszenie projektów, który umożliwił 
zacieśnienie więzi pomiędzy osobami 
z niepełnosprawnością z terenu trzech 
powiatów oraz niezapomnianą zaba-
wę i rywalizację na dmuchanym torze 
przeszkód.

Z tego miejsca pragniemy serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, które 
wspierają działania stowarzyszenia i 
zapewnić, że nie zamierzamy zwalniać 
tempa, a o naszych kolejnych przed-
sięwzięciach będziemy informować na 
bieżąco (red.).  

Oprowadzający naszego dziennika-
rza Tomasz Pisarek - dyrektor ds. in-
westycji szpitala w Torzymiu - pokazał 
sale dla pacjentów z łazienkami i toa-
letami, miejsce na salę intensywnego 
nadzoru i inne pomieszczenia. 

Lubuskie Centrum Pulmonologii 

będzie przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych. 

We wtorek 14 marca montowane 
były meble, a oficjalnie otwarcie zapla-
nowano na 5 kwietnia.

RYSZARD WALDUN
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Oficjalnie otwarcie zaplanowano na 5 kwietnia 

POWIAT SŁUBICKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH 
REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020 

CEL PROJEKTU:  ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I/LUB ZAWODOWEJ
U CO NAJMNIEJ 113 KLIENTÓW PCPR W SŁUBICACH W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. 

DZIĘKI ZASTOSOWANIU WACHLARZA USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:  1.046.414,09 PLN

• osoby z niepełnosprawnością;
• dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych / placówce opiekuńczo – wychowawczej), pełnoletnich wychowanków 

opuszczających pieczę zastępczą, a także rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze.

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne (indywidualne i grupowe), 
- warsztaty kształtujące umiejętności osobiste,
- treningi mające na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompe-
tencji społ.,
- zajęcia psychoedukacyjne, integracyjno – rekreacyjne, 
- zajęcia ukierunkowane  na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
-  wyjazdy integracyjne dla uczestników projektu i ich otoczenia,

- szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy,  
- spotkania z doradcą zawodowym, 
- pośrednictwo pracy, 
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, spotkania, szkolenia, 
- zapewnienie opieki nad osobą zależną, podczas zajęć, szkoleń.

- piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (maj 2017 rok),
- jedno i/lub kilkudniowe wyjazdy integracyjne dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia (czerwiec – sierpień 2017 rok) 

- zabawę integracyjną z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (grudzień 2017 rok),
- zabawę integracyjną dla środowiska pieczy zastępczej (grudzień 2017 rok).

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28, pokój nr 4                                                   

lub pod numerem telefonu: 95 758 21 40 wew. 24. Osoba do kontaktu: Justyna Tyburczy, pracownik socjalny.  

PN. „AKTYWNA INTEGRACJA REALIZOWANA PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH”

Aktualnie trwa rekrutacja na rok bieżący, do udziału w projekcie zapraszamy:

UCZESTNICY PROJEKTU BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA, OFERUJEMY M.IN.:

PONADTO, W RAMACH DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM PLANUJEMY ZORGANIZOWAĆ:
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14 marca był bardzo pracowitym 
dniem w filii bibliotecznej w Muszko-
wie. Wszyscy z utęsknieniem czekali 
na nadchodzącą wiosnę

Dzień Kobiet od lat kojarzy się tylko 
z kwiatami i ewentualnie jakimś upo-
minkiem. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury postanowił dodać do tego 
podstawowego zestawu, wręczane-
go 8 marca wszystkim Paniom, ele-
menty magii

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum pozyskała środki na kolejne działania 
aktywizujące społeczności lokalne. Uruchomiła Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. Jednym z najważniejszych zadań ośrodka jest przyznawanie dota-
cji na powstawanie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Panna ,,Marzanna” w bibliotece

Magiczny Dzień Kobiet

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum wspiera bezrobotnych

KRZESZYCE 

CYBINKA 

SŁUBICE 

Pierwsze oznaki przedwiośnia można było 
zauważyć na ziemi i niebie, na skalniakach i po-
dwórkach mieszkańców Muszkowa pojawiły się 
przebiśniegi, zawilce i krokusy, zaczęły także po-
jawiać się bazie. Na niebie można było zaobser-
wować migracje ptactwa, przyleciały już do nas 
żurawie i bociany! 

Tak więc z radością na ustach uczestnicy biblio-
tecznych zajęć zaczęli przygotowywać się do poże-
gnania Pani Zimy, postanowili zrobić Marzannę, 
którą ostatecznie pożegnali 21 marca na placu za-
baw w Muszkowie . 

Pożegnanie Marzanny jest staropolskim zwy-
czajem związanym z pierwszym dniem wiosny. 
Kukła jest symbolem zimy, a ceremonia jej po-
żegnania, według zwyczaju, ma spowodować jej 
odejście i przebudzenie przyrody do życia (red.). 

Specjalnie dla Pań do sali widowiskowej nasze-
go ośrodka kultury zawitał światowej klasy iluzjo-
nista Jędrzej Bukowski!

Godzinny show obfitował w największe iluzje 
artysty oraz w te mniejsze, dobrze znane z telewi-
zyjnych programów, które na żywo robiły spore 
wrażenie. 

Odważni śmiałkowie z publiczności mieli także 
okazję pomóc artyście w sztuczkach oraz znaleźć 
w sobie odrobinę magii. 

Zgromadzeni mogli zobaczyć m. in. unoszący 
się stół, magiczne pudełko czy lewitującą różę. 

Godzinne show, okraszone sporą dawką humo-
ru, zakończyło się gromkimi brawami, ale to nie 
był koniec atrakcji przygotowanych na ten dzień, 
ponieważ dyrektor MGOK Ewelina Skórska za-
prosiła wszystkich do foyer sali widowiskowej, 
gdzie każdy przy słodkim poczęstunku mógł spę-
dzić resztę wieczoru (red.). 

- Zależy nam na tym, żeby trafić do tych 
osób, którym na rynku pracy jest trudno się 
odnaleźć, z różnych powodów. Tak napraw-
dę to, że kogoś nie ma na rynku pracy nawet 
kilka lat najczęściej jest zbiegiem różnych 
okoliczności – mówi Magdalena Tokarska, 
prezes Fundacji na rzecz Collegium Poloni-
cum i menadżer w Ośrodku Wsparcia Eko-
nomii Społecznej. I wyjaśnia, że ekonomia 
społeczna jest właśnie takim obszarem, w 
którym odnaleźć mogą się różne osoby: te, 
które potrzebują pomocy, żeby „stanąć na 
nogi” oraz te, które chcą im w tym pomóc. – 
Ekonomia ta dlatego nazywana jest społecz-
ną, że łączy w sobie zarówno cel społeczny, 
jak i biznesowy – tłumaczy M. Tokarska. 

Osoba bezrobotna, która trafia pod opiekę 
pracowników ośrodka może liczyć na kom-
pleksowe wsparcie, które pozwoli jej w zu-
pełnie nowy sposób funkcjonować na rynku 
pracy. 

Od animacji po dotację

Na czym polega ta pomoc? – Obejmuje 
różne działania, od animacji i szkoleń po 
wsparcie finansowe. Naszym celem jest to, 
żeby osoby, które zgłaszają się do ośrodka 
jako bezrobotni, po roku, dwóch wsparcia, 
pracowały, prowadziły swój własny biznes, 
najczęściej w formie spółdzielni socjalnej, 
mało jeszcze u nas znanej – mówi Marzena 
Słodownik, animatorka OWES. Dodajmy, że 
w województwie lubuskim podobnych spół-
dzielni, założonych lub prowadzonych przez 
osoby bezrobotne jest około 60. Liczba ta ro-
śnie z każdym rokiem. – Spółdzielnia socjal-
na jest szansą dla osób bezrobotnych, które 
chciałyby prowadzić własny biznes, ale boją 
się, że same nie dadzą rady. Spółdzielnię za-
kłada minimum pięć osób, które wzajemnie 
się wspierają, pomagają sobie – wyjaśnia M. 
Słodownik. 

25 tysięcy na start

Dotacja na start jest wysoka, ponieważ wy-
nosi max. 25 tys. zł na nowo utworzone miej-
sce pracy, są to środki których nie trzeba 
zwracać. Obecnie w siedzibie ośrodka w Zie-
lonej Górze trwają szkolenia dla tych grup, 
które mają pomysły jak prowadzić swój biz-
nes i starają się o przyznanie dotacji. - Jeśli 
w Słubicach będą również takie grupy, to i tu 
zorganizujemy dla nich szkolenia – obiecuje 
M. Słodownik. 

Choć pozyskanie dotacji może wydawać 

się skomplikowanym procesem, animator-
ka wyjaśnia, że tak nie jest. Do dyspozycji 
osób zainteresowanych pomocą są doradcy, 
szkoleniowcy, specjaliści od biznesplanów, 
właśnie po to, żeby jak najlepiej przygoto-
wać ich do biznesowego startu oraz pomagać 
przez pierwszy rok działania. – Osoby zain-
teresowane skorzystaniem z naszej pomocy 
zapraszamy na spotkania otwarte, podczas 
których przedstawimy szczegóły naszej ofer-
ty – mówi M. Słodownik (red.).  
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Uczestnicy zajęć zaczęli przygotowywać się do pożegnania zimy 

Godzinny show obfitował w największe iluzje artysty 

Przywitaliśmy
już wiosnę

Życzenia
dla Pań

Rozkręcamy społeczny biznes!
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

przy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
zaprasza 6 kwietnia 2017 o godz. 16.00 na spotkanie otwarte

„Akcja – dotacja na biznes” dla osób i grup zainteresowanych
rozkręceniem biznesu w formie spółdzielni socjalnej

i uzyskaniem na ten cel bezzwrotnej dotacji

Przyjdź na spotkanie, jeżeli:

• nie pracujesz
• masz pomysł na biznes, ale nie wiesz od czego zacząć
• masz kilku znajomych i chcielibyście razem działać?

U nas dowiesz się:

• czym jest spółdzielnia socjalna i dlaczego warto ją prowadzić
• czym jest przedsiębiorstwo społeczne

• kto możne uzyskać dotację, w jakiej wysokości i na co ją przeznaczyć
• jak skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i biznesowego

Miejsce:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice
Zgłoszenia do 4 kwietnia br.

 (tel. 603 112 487, e-mail: m.slodownik@fundacjacp.org)
www.fundacjacp.org, www.owes.zgora.pl
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18 marca w Zespole Szkół w 
Górzycy odbył się konkurs te-
matyczny „Podróże po lektu-
rze” dla uczniów gimnazjum 
województwa lubuskiego, 
którego patronem jest Lubu-
ski Kurator Oświaty oraz wójt 
gminy Górzyca

Niczym jak z bajki, uśmiechnięta ,"Pani Wiosna" z ogromnym 
koszykiem pełnym słodkich niespodzianek i ,"Pani z Japonii" z 
tajemniczą skrzynką, codziennie witały dzieci i ich wychowaw-
czynie w swojej bibliotece

Polsko-Niemieckie StowarzysznieHumanitas otrzymało dotację z Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Po-
daj rękę, podaj rękę zbudujemy nową więź-aktywny Senior”

Podróże po lekturze Warsztaty dla 
najmłodszych

Będziemy pomagać
osobom starszym

Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy Japońskie bajki „KAMISHIBAI” 
dla przedszkolaków w bibliotece

Projekt dla seniorów ASOS 2017

GÓRZYCA KRZESZYCE 

GÓRZYCA 

W konkursie wzięło udział 17 
uczniów z sześciu szkół: Gimnazjum 
im. Ks. Jana Twardowskiego w To-
rzymiu, Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Sulęcinie, Publicznego Gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza w Krze-
szycach, Gimnazjum Publicznego w 
Ośnie Lubuskim, Zespołu szkół w 
Chlebowie i Publicznego Gimnazjum 
w Górzycy. Pieczę nad gimnazjalista-
mi  sprawowali nauczyciele – poloni-
ści z poszczególnych szkół.

Dyrektor Zespołu Szkół w Górzycy 
Ewa Thiemann serdecznie powitała 
przybyłych gości: uczniów z opiekuna-
mi, życząc uczestnikom powodzenia.

Później uczniowie udali się do klas, 
aby w ciągu godziny rozwiązać test 
dotyczący podanych lektur. Tym ra-
zem uczestnicy zmierzyli się z prozą 
Henryka Sienkiewicza, Małgorzaty 
Musierowicz, tekstami dramatyczny-
mi Aleksandra Fredry i  Adama Mic-
kiewicza oraz liryką Jana Kochanow-
skiego.

Komisja oceniająca w składzie: Ma-
ria Syktus – przewodnicząca, Wioletta 
Frącala - sekretarz, Edyta Kozłowska, 
Joanna Michałowska, Kamila Kwiręg 
i Edyta Kosmalska, sprawdziła prace 

Projekt skierowany jest do 80 
osób w wieku 60 plus z terenu gmi-
ny Górzyca, a jego głównym celem 
jest poprawa jakości i poziomu życia 
osób starszych poprzez aktywność 
społeczną.

Grupę docelową będą stanowiły 
osoby starsze w wieku 60 plus z te-
renu pięciu sołectw (Górzyca, Czar-
nów, Żabice, Pamięcin i Laski Lubu-
skie) gminy Górzyca. Zakładamy że 
wśród tej grupy znajdą się również 
osoby niepełnosprawne. 

Projekt zakłada prowadzenie w 
terminie od marca do końca grud-
nia 2017 roku szeregu zajęć warsz-
tatowych manualno-artystycznych 
z zakresu wikliniarstwa, ceramiki, 
kulinariów, zajęć warsztatowych 
sprawnościowo-ruchowych, takich 
jak "zumba w stylu retro",  zajęć edu-
kacyjno-profilaktycznych na temat 

zdrowego trybu życia, zagrożeń zdro-
wotnych w wieku starszym, przewi-
duje także spotkania i pogadanki z 
psychologiem. 

Zajęcia te będą realizowane w po-
szczególnych sołectwach w wynaję-
tych na ten cel salach wiejskich lub 
miejscach spotkań. 

W największym sołectwie Górzy-
ca zakładamy wykonanie siłowni 
zewnętrznej wyposażonej w typowe 
elementy dla osób starszych, które 
pozwolą im być w ciągłej aktywności 
ruchowej.

W ramach wspólnych działań dla 
osób uczestniczących w projekcie 
przewidujemy wspólny pięciodniowy 
wyjazd do Międzyzdrojów dla czter-
dziestoosobowej grupy oraz wspólne 
podsumowanie projektu na wigilii w 
miejscowości Górzyca. 

W ramach projektu zakładamy 

utworzenie 20-osobowej grupy wo-
lontariuszy, którzy zostaną prze-
szkoleni w zakresie pierwszej pomo-
cy, wsparcia osobom starszym, jak 
również roli wolontariatu w życiu 
codziennym. Wolontariusze zosta-
ną skierowani do pomocy osobom 
starszym, które mają problem z po-
ruszaniem się, jak również osobom 
samotnym w celu pomocy w życiu 
codziennym (zakupy, opłaty, przy-
niesienie drzewa, węgla i co naj-
ważniejsze rozmowy przy szklance 
herbaty czy kawy). Wolontariusze 
zostaną zaopatrzeni w rowery uzbro-
jone w sakwy służące do przewozu 
zakupów, apteczki pierwszej pomo-
cy oraz kaski ochronne. Zakup ten 
pozwoli nie tylko sprawnie i szybko 
dojechać do starszych przyjaciół, ale 
również umożliwi aktywny tryb życia 
samych wolontariuszy (red.). 

W trzydniowych warsztatach 
uczestniczyły trzy grupy przed-
szkolaków, przyszłych czytel-
ników, nowych twórców  sztuki 
„Kamishibai”. Po przedstawieniu 
oryginalnej bajki pod tytułem 
,,Kotka Milusia”, dzieci miały za-
danie. Po uprzednim wysłuchaniu 
wierszy związanych z wiosną, mu-
siały stworzyć własne ilustracje na 
podstawie właśnie „Kamishibai”. 

KAMISHIBAI to sztuka, która 
wywodzi się z Japonii. To opowia-
danie historii za pomocą ilustra-
cji/obrazów wykonanych na kar-
tonowych planszach, które wsuwa 
się do drewnianego pudełka tzw. 
butai. Kartonowe plansze z obra-
zami opowiadają historię, a każda 
plansza przedstawia kolejny frag-
ment opowieści. Tył kartonu jest 
zarezerwowany na teks i miniatu-

rę obrazka. Scena stoi zwrócona 
do publiczności. Opowiadający/
czytający stoi za nią i czyta opo-
wieść, zmieniając płynnie plansze. 

Zajęcia cieszyły się wielkim za-
interesowaniem, było to coś no-
wego w promowaniu czytelnic-
twa. Mamy nadzieję, że maluchy 
na długo zapamiętają zajęcia w 
krzeszyckiej bibliotece. Miały też 
okazję poznać pracę swoich ulu-
bionych bibliotekarek. Dowiedzia-
ły się jak funkcjonuje czytelnia, 
na czym polega wypożyczanie i co 
robią panie kiedy w bibliotece jest 
cicho i spokojnie, kiedy nie sły-
chać dziecięcego gwaru.

Nasi milusińscy nie mogą do-
czekać się kolejnych spotkań, na 
które oczywiście my panie biblio-
tekarki już zapraszają (red.). 

uczniów. Zwycięzcami zostali: Julia 
Zacharczuk (Gimnazjum Jana Pawła 
II w Sulęcinie), Wiktoria Zawadzka 
(Publiczne Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Krzeszycach), Wero-
nika Domańska (Publiczne Gimna-
zjum w Chlebowie), Oliwia Kowalczyk 
(Gimnazjum im. Ks. Jana Twardow-
skiego) oraz Wiktoria Jaszczurowska 
(Gimnazjum Jana Pawła II w Sulęci-
nie). 

Drużynowo zwyciężyło Publiczne 
Gimnazjum w Górzycy. Na kolejnych 
miejscach znalazły się szkoły: Pu-
bliczne Gimnazjum im. Adama Mic-
kiewicza w Krzeszycach, Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Zespół 
Szkół w Chlebowie, Gimnazjum Pu-
bliczne w Ośnie Lubuskim oraz Gim-

nazjum im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Torzymiu.

Na zakończenie dyrektor Ewa 
Thiemann pogratulowała wszystkim 
uczestnikom, a zwłaszcza zwycięz-
com. Każdy laureat i finalista otrzymał 
nagrodę książkową i dyplom za udział 
w konkursie, a nauczyciele odebra-
li podziękowania za przygotowanie 
uczniów do LGPW „Podróże po lektu-
rze” oraz za pracę w komisji. Ponadto 
każda ze szkół otrzymała pamiątkę w 
postaci albumu.

Konkurs przebiegł w niezwykle mi-
łej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie 
wraz z nauczycielami, podczas poczę-
stunku, mogli wymienić się doświad-
czeniami oraz podyskutować na temat 
zainteresowań czytelniczych (red.). 

fot
o. 

UG
 w

 Gó
rzy

cy
 

fot
o. 

UG
 w

 Kr
ze

szy
ca

ch
 

Drużynowo zwyciężyło Publiczne Gimnazjum w Górzycy 

W trzydniowych warsztatach uczestniczyły trzy grupy przedszkolaków 
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69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

W programie dni otwartych znajdzie się m.in. VII Dyktando Słubickie
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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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Pod koniec lutego rozegrano IV turniej 
tenisa stołowego z cyklu Grand Prix 
Górzycy w tenisie stołowym.  W za-
wodach udział wzięło aż 34 pingpon-

W sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego odbyło się uroczyste podpisa-
nie umów z organizacjami pozarządo-
wymi na realizację zadań publicznych 
samorządu gminy

Burmistrz Cybinki Marek Koło-
dziejczyk spotkał się w urzędzie 
marszałkowskim z dyrektorem 
departamentu  infrastruktury spo-
łecznej Sławomirem Kulczyńskim

Mistrzostwa to najważniejsze, naj-
większe i najbardziej prestiżowe za-
wody, które organizowane są przez 
szkoły leśne podległe Ministrowi 
Środowiska

Mistrzowie tenisa
stołowego

Rozdano prawie
150 tys.

Współpraca
samorządów

Zapraszamy do Starościna

Zakończono cykl turniejów

Dofinansowanie organizacji pozarządowych

Spotkanie burmistrza ze Sławomirem Kulczyńskim Zbliżają się IX Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych 

GÓRZYCA 

CYBINKA  

CYBINKA RZEPIN 

W kategorii kobiety (OPEN) zwyciężyła 
Klaudia Koryzna, druga była Roksana Kory-
zna, a trzecia Agnieszka Nawrot. W grupie 
dziewcząt do lat 10 najlepsza okazała się Oli-
wia Parkoła, druga była Hanna Pudliszew-
ska, a trzecia Julia Hojka. 

Wśród chłopców do lat 10 bezkonkuren-
cyjny okazał się Bartosz Dybka, na drugim 
miejscu zawody ukończył Mateusz Kowalski, 
a na trzecim Oskar Czarnogrecki. 

W kategorii mężczyźni 14-30 lat zwyciężył 
Jakub Dziwosz, drugi był Kacper Janicki, a 
trzeci Kamil Walczak. Natomiast w kategorii 
mężczyźni 31-54 lata wygrał Marcin Najder, 
drugi był Stanisław Kostyszak, a trzeci Da-
niel Czerepowski. 

Wśród panów powyżej 55 roku życia naj-
lepszy okazał się Zbigniew Cybulski, drugi 
był Zenon Walczak, a trzeci Jerzy Łapiński. 

Klasyfikacja końcowa całego cyklu tur-
niejów przedstawia się następująco. W ka-
tegorii kobiety (OPEN) zwyciężyła Klaudia 
Koryzyna, druga była Roksana Koryzyna, a 
trzecia Agnieszka Nawrot. 

W kategorii dziewcząt do lat 10 najlep-
sza okazała się Oliwia Parkoła, druga była 
Hanna Pudliszewska, a trzecia Julia Hojka. 
Z kolei wśród chłopców do lat 10 zwyciężył 
Bartosz Dybka, drugi był Mateusz Kowalski, 
a trzeci Oksar Czarnogrecki. 

Wśród panów w wielu 14-30 lat wygrał 
Jakub Dziwosz, drugi był Kacper Janicki, a 
trzeci Daniel Stojanowski. W kategorii wie-
kowej 31-54 lata najlepszym okazał się Da-
niel Czerepowski, drugi był Stanisław Kos-
tyszak, a trzeci Marcin Najder. A u panów 
powyżej 55 lat zwyciężył Zbigniew Cybulski, 
drugi był Jerzy Borkowiak, a trzeci Zenon 

W spotkaniu uczestniczyli Marek Kołodziej-
czyk - burmistrz Cybinki, Agnieszka Skiba - 
skarbnik, Sebastian Łukaszewicz - sekretarz oraz 

Spotkanie dotyczyło omówienia możliwo-
ści  współpracy samorządów, możliwości po-
zyskania środków zewnętrznych przez gminę 
i  organizacje pozarządowe z Cybinki. 

Gmina na początku 2017 roku złożyła do 
urzędu marszałkowskiego wnioski o dofi-
nansowanie remontu dachu w szkole pod-

Obejmują całość wiedzy i umiejętności leśnych. 
Potrwają trzy dni, w ciągu których przeprowa-
dzonych zostanie 21 konkurencji, w tym pięć z 
użyciem pilarek. Zawsze startuje w nich komplet 
reprezentacji szkół leśnych. 

Zwycięzca zawodów będzie reprezentował Pol-
skę na Mistrzostwach Europy w umiejętnościach 
leśnych. 

Wśród zaproszonych gości spodziewamy się 
przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Śro-
dowiska, DGLP, RDLP w Szczecinie oraz wielu 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, które 
otrzymały dofinansowanie: Hieronim Banaszkie-
wicz – prezes LKS Odra Rąpice,  Piotr Kobyłecki 
- prezes GKS Perła Cybinka, UKS Perła  Cybinka 
i GKS Syrena Cybinka, Leokadia Szołtun -  pre-
zes Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa, 
Zbyszko Jatczak -  dyrektor Społecznego Ogniska 
Muzycznego, Ewelina Skórska - prezes Stowa-
rzyszenia  Kreatywna Kultura  w Cybince oraz 
Eugenia Niedźwiedzka - prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Pro-Eko.

W tym roku gmina Cybinka udzieli wsparcia, 
przyznając środki finansowe na realizację ośmiu 
zadań na łączną kwotę 146 tys. zł (red.). 

stawowej w Białkowie na kwotę ponad 275 
tys. zł, na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków na kwotę ponad 1,1 mln zł, na 
przebudowę  dziesięciu dróg rolniczych na 
terenie całej gminy na łączną kwotę prawie 
3 mln zł (red.). 

leśników oraz przedstawicieli branży drzewnej.
Honorowy patronat nad IX Mistrzostwami 

Polski Szkół Leśnych w umiejętnościach leśnych 
objął m.in. Sławomir Wencel, dyrektor Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie 
(red.). 

Walczak. 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 

otrzymali dyplomy i puchary z rąk dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzaty 
Gniewczyńskiej. 

Pamiątkowe statuetki i nagrody otrzymali: 
Jerzy Borkowiak - najstarszy uczestnik za-
wodów, Oliwia Parkoła - najmłodsza uczest-
niczka zawodów, Krzysztof Urbański - trener 
sekcji tenisa stołowego oraz Robert Wojt-
czak - współorganizator zawodów (red.). 
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Zakończył się cykl turniejów tenisa stołowego 

Burmistrz Marek Kołodziejczyk spotkał się ze Sławomirem Kulczyńskim 

W tym roku gmina Cybinka przyzna środki finansowe na realizację ośmiu zadań na łączną kwotę 146 tys. zł 
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„Drzewo Ławeczka” – to wy-
stawa fotografii Doroty Łaj-
ło, którą od tygodnia można 
oglądać w Galerii RZ’art Miej-
skiego Domu Kultury w Rze-
pinie

Masz 5, 25, a może 75 lat i lu-
bisz śpiewać? Masz zespół i 
chcesz wyjść z „garażowego” 
grania? A może chcesz tylko 
posłuchać dobrej muzyki i do-
pingować znajomych? 

W czwartek 16. marca w sali Miejskiego Domu Kultury przepro-
wadzona została zbiórka krwi. Organizatorami akcji byli Tere-
nowy Klub Honorowych Dawców Krwi oraz burmistrz Rzepina

Uczniowie ZSO uczestniczyli 
w obozie tanecznym w ra-
mach szwajcarskiego mię-
dzynarodowego projektu BIL-
DER EINER AUSSTELLUNG 
w EuroCamp am Helenesee

Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis podpisał z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” 
z Krosna Odrzańskiego umowę na przebudowę ulicy Sienkiewicza 

Drzewo Ławeczka

Zapraszamy
na scenę!

Honorowi dawcy 
znów dopisali

Nauka tańca 
ponad granicami

Rusza kolejna
inwestycja drogowa!

Wernisaż Doroty Łajło 

II edycja „Przebojowego Prima Aprillis”

Kolejna zbiórka krwiUczniowie LO w projekcie BILDER EINER AUSSTELLUNG

Umowa na przebudowę ulicy Sienkiewicza podpisana

RZEPIN 

CYBINKA 

RZEPIN RZEPIN 

RZEPIN 

Przypomnijmy, że pierwsza wy-
stawa - „Twarze Afryki” prezen-
towana była dziewięć lat temu, w 
2008 roku. Była to pierwsza wysta-
wa w nowo otwartym MDK. W 2011 
roku Dorota Łajło prezentowała w 
Rzepinie kolejną wystawę „Mały 
Portret Afryki”, a w 2013 cykl uka-
zujący krajobraz miejski – wysta-
wę „Ulice, Miasta i My”. Wystawy 
te prezentowane były również w 
innych miastach Polski i wiele mó-
wią o ich autorce, jej wrażliwości i 
postrzeganiu świata.

Dorota Łajło jest autorką wielu 
pięknych i ciekawych zdjęć, które 
można oglądać na prowadzonych 
przez nią portalach i stronach in-

ternetowych.
Od kilku lat pasjonuje się fo-

tografią reportażową, portretem 
reporterskim, a od pewnego cza-
su „pograniczem” fotografii kon-
ceptualnej. Jej wyjątkowe zdjęcia 
zostały wielokrotnie dostrzeżone i 
docenione w wielu ważnych kon-
kursach.

Aby mogło dojść do powstania 
wystawy „Drzewo Ławeczka”, którą 
można oglądać w Miejskim Domu 

Kultury przez parę miesięcy, do 
zdjęć pozowała młoda modelka – 
Teresa Libner.

A co pani Dorota robi, jeśli nie 
fotografuje? Na co dzień jest pe-
dagogiem i wychowawcą dzieci w 
szkole podstawowej. Każdą wolną 
chwilę poświęca na podróże – te 
bliskie i te dalekie. Pisze również 
wiersze (red.). 

Ruszyły zapisy do drugiej edy-
cji konkursu piosenki wszelakiej 
"Przebojowy Prima Aprilis". 

Dla zwycięzców przewidziano 
atrakcyjne nagrody, a wydarzenie 
objęte zostało patronatem burmi-
strza Cybinki Marka Kołodziejczy-
ka. 

Przyjdź! Dopinguj! Weź udział! 
(red.). 

Rzepińscy krwiodawcy dopisa-
li jak zwykle. W sali rzepińskiego 
MDK zjawili się oczywiście etatowi 
honorowi dawcy krwi, ale także co 
cieszy szczególnie, bardzo liczna 
była grupa młodzieży z Technikum 
Leśnego w Starościnie oraz LO w 
Rzepinie. 

Akcje zbierania krwi mają w 
Rzepinie już wieloletnią tradycję 
i na pewno nie była to ostatnia 
tak wspaniała inicjatywa. Kolej-
ne zbiórki krwi planowane są na 
czerwiec, wrzesień oraz grudzień 
(red.). 

W projekcie uczestniczy 308 
uczniów z różnych szkół z Polski i Nie-
miec. 

Nasza trzydziestoosobowa grupa 
młodzieży, której koordynatorem jest 
Wioletta Nowak, wspomagana przez 
nauczycieli ZSO, realizowała warsztaty 
w trzech zespołach: kostiumów (pro-
jektowanie, wykonanie), video (warsz-

taty filmowanie i fotografia) oraz ta-
necznym (próby z choreografem do 
muzyki Modesta Musorgskiego). 

Kolejne zajęcia odbędą się w hali 

sportowej ZSO, EuroCampamHelene-
see oraz w Kleist Forum we Frankur-
cie. Do Rzepina co czwartek będą przy-
jeżdżać instruktorzy tańca z Niemiec, 
aby doskonalić przygotowywany przez 
naszych uczniów układ taneczny. 

Wszystkich zapraszamy na premie-
rę, która odbędzie się w dniu 6 i 7 maja 
2017 roku w Kleist Forum.

Przedstawieniom finałowym towa-
rzyszyć będzie orkiestra z Frankfurtu 
nad Odrą (red.). 

Wykonawca został wybrany w 
przetargu nieograniczonym, w któ-
rym zaoferował wykonanie zadania 
za kwotę ponad 311 tys. zł brutto.  

Zakres planowanych prac obej-
muje m.in. poszerzenie ulicy 
Sienkiewicza, wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej oraz czę-
ściową wymianę krawężników i bu-
dowę nowego ciągu pieszego. 

Warto również podkreślić, że 
oprócz ulicy Sienkiewicza przed-
miotowa przebudowa obejmie 
również odcinek ulicy Kolejowej, 
łączącej DW 139 (ul. Słowackiego) 
z przebudowywaną ul. Sienkiewi-
cza. Dodatkowo w ramach zawarte-
go porozumienia z ZDW w Zielonej 
Górze zjazd z ul. Słowackiego na 
ul. Kolejową zostanie uzbrojony w 
kanalizację deszczową, co skutecz-
nie rozwiąże problem z zalegającą 
wodą w tym miejscu.

Prace rozpoczną się kiedy tylko 
warunki atmosferyczne i gruntowe 
na to pozwolą (prawdopodobnie na 

przełomie marca i kwietnia br.). 
Planowane zakończenie to 30 maja 
2017 roku (red.). 
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To kolejna wystawa Doroty Łajto 

Rzepińscy krwiodawcy dopisali jak zwykle 

Rzepińscy uczniowie w polsko-niemieckim projekcie 

INFORMACJA
Burmistrz Słubic informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Słubicach w dniu 27 lutego 2017r. wywieszono wy-
kazy nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Gmi-
ny Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

- Słubice ul. Rysia, działka 949/52 o pow. 18m2 – teren 
zabudowany w kompleksie garaży murowanych (rząd V seg-
ment 31),

- Słubice os. Przemysłowe, część działki 74/53 o pow. 
720m2 – tymczasowe odstawianie firmowych samochodów 
oczekujących na serwis w zakładowej stacji obsługi,

- Słubice pl. Przyjaźni, część działki 629/75 o pow. 18m2 
– zabudowany garażem murowanym.

 Wykazy wywieszono dnia 27 lutego 2017r. na okres 
21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz za-
mieszczono na stronie urzędu bip.slubice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akade-
mickiej 1 - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i 
Architektury lub telefonicznie 095 737 20  51. 

Słubice, dn. 22.03.2017r. 
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Prace rozpoczną się kiedy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne 
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W Dzierżoniowie odbyły się zawody w Taekwondo – Polish 
Open Cup 2017

Zakończyły się trzydniowe warsztaty inspirowane rysunkami 
Juliana Bohdanowicza, które miały na celu pokazać  różnicę 
między karykaturą a rysunkiem satyrycznym

To rodzinne święto obcho-
dzone od wielu lat w celu uho-
norowania dziadków przez 
ich największe skarby, czyli 
wnuków. Nie inaczej było w 
Rąpicach 

Spotkanie członkiń Dys-
kusyjnego Klubu Książki w 
kołczyńskiej bibliotece, filii 
Biblioteki Gminnej w Krze-
szycach, połączono z ob-
chodami Dnia Kobiet

Na spotkaniu Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Młodzieży, 
które odbyło się 14 marca, 
klubowicze poznali kolejną 
część z serii bajek psycho-
-edukacyjnych pt. „Tajemnica 
znikających ciasteczek” Alek-
sandry Chmielewskiej

Rozpoczęła się rekrutacja 
do kursu komputerowego 
dla początkujących, dedy-
kowanego seniorom

Wielki sukces
w Taekwondo

Warsztaty
z karykatury

Występy w Rąpicach

Pouczająca lektura

Zrozumieć chorych

Nie taki komputer straszny

Natalia Grobelna z Krzeszyc
na podium zawodów w taekwondo

Warsztaty z karykatury i rysunku satyrycznego

Dzień Babci i Dziadka 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Kołczynie

Spotkanie DKK dla młodzieży

Kurs komputerowy dla seniorów

SULĘCIN 

KRZESZYCE 

CYBINKA 

KRZESZYCE 

KRZESZYCE 

CYBINKA 

Puchar Polski  miał rangę turnie-
ju ogólnopolskiego.  480 zawodni-
ków z całego kraju rywalizowało 
w walkach, układach formalnych 
TUL oraz w technikach szybkościo-
wych i specjalnych. 

Prawie 40 zawodników reprezen-
towało barwy Klubu Sportowego 
Dragon. W klasyfikacji medalowej 
finalnie klub zajął piąte miejsce. 
Dodatkowo każda sekcja w klubie 
przywiozła medal.  Reprezentantką 
klubu była  między innymi uczen-
nica klasy II  Szkoły Podstawowej 
z Zespołu Szkół Samorządowych w 
Krzeszycach Natalia Grobelna. 

Natalia brała udział w trzech 

Przewodnikiem po historii karyka-
tury i satyry  na przestrzeni wieków 
była artysta-plastyk Urszula Kołodziej-
czak z Gorzowa Wlkp.

Warsztaty podzielone były na trzy 
etapy: prezentacja  unikatowej wysta-
wy prac J. Bohdanowicza, historia ry-
sunku humorystycznego oraz wykona-
nie własnych karykatur oraz rysunków 
sytuacyjnych.  

W zajęciach wzięły udział trzy klasy 

W środę 15 lutego odbyła się uro-
czystość Dnia Babci i Dziadka. Dzieci, 
chcąc podziękować swoim dziadkom, 
przygotowały bogaty program arty-
styczny. Wkładając całe swoje serdusz-
ka w wykonywane piosenki i tańce oraz 
recytowane wiersze, dostarczyły wiele 
radości swoim dziadkom. 

Po występach, zakończonych wiel-
kimi brawami, dzieci wręczyły dziad-

kom własnoręcznie zrobione prezenty. 
Następnie wszyscy udali się na słodki 
poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców. 

Dziękujemy seniorom za przybycie 
oraz dzieciom za wspaniałe występy 
(red.). 

Przy kawie i pysznym cieście 
czytelniczki dyskutowały na temat 
książki autorstwa księdza Jana Kacz-
kowskiego pt.” Grunt pod nogami”.

„Grunt pod nogami” to zbiór ka-
zań, które ksiądz Jan Kaczkowski 
przekazuje swoim czytelnikom. To 
także rekolekcje, wspaniały przekaz 
wiary, miłości, a także oswajanie ze 
śmiercią. Na swoim przykładzie au-
tor pokazywał, jak pogodzić z choro-

Książka ukazuje życie chłopca, 
który jest wyjątkowy, ponieważ 
urodził się z zespołem Downa. Mi-
kołaj wyróżnia się na tle innych 
dzieci, również ze względu na swój 
wygląd, specyficzny dla zespołu 
Downa. 

Zgłosić się może każdy mieszka-
niec gminy Cybinka, który ukończył 
60 lat i chciałby nauczyć się od pod-
staw obsługi komputera i Internetu. 

Aby zapisać się na kurs wystarczy 
przyjść do sekretariatu MGOK Cy-
binka. 

Na zajęciach seniorzy nauczą się 

W nawiązaniu do tekstu prze-
prowadzony został szereg rożnych 
zabaw i ćwiczeń stosowanych u 
dzieci z zespołem Downa. Młodzież 
musiała wykorzystać swoją wiedzę 
teoretyczną w praktyce. Były to 

ćwiczenia m.in. pod kątem rozwo-
ju sprawności ruchowej, koordy-
nacyjne, malowanie palcami, jak 
również ćwiczenia dbające o rozwój 
aparatu mowy (red.). 

m.in. pisania i edytowania tekstów, 
wyszukiwania informacji w Interne-
cie, korzystania z poczty elektronicz-
nej. 

Każdy z uczestników otrzyma ma-
teriały szkoleniowe oraz certyfikat 
ukończenia kursu. Jego koszt to 30 
zł. Liczba miejsc jest ograniczona!

Pierwsze zajęcia odbędą się 4 
kwietnia (wtorek) o godz. 11:00 dla 
grupy pierwszej, a o godz. 13:00 dla 
grupy drugiej. Zajęcia odbywać się 
będą co wtorek przez sześć tygodni 
(red.).  

bą najbliższych i jak z nimi postępo-
wać. 

Warto przeczytać, oderwać się od 
codzienności i spojrzeć na życie z 
innej perspektywy. Książka poucza-

jąca, pozwalająca wyzbyć się wielu 
życiowych lęków.

Kolejne spotkanie 5 kwietnia godz. 
15.00 (red.). 

konkurencjach i zdobyła trzy me-
dale (drugie miejsce walki kalaki, 
drugie miejsce techniki specjalne 
i trzecie miejsce techniki szybko-
ściowe). 

Trenerów Michała Popiela i Ka-
mile Przysiężniak  cieszy postawa 
zawodniczki. - Ciężką pracą i wy-
trwałością zawodnicy osiągają naj-
wyższe laury w Polsce i zagranicą.  
Trenerom dziękujemy za wysoki 
poziom przygotowania zawodni-
ków oraz gratulujemy im wygra-
nych  walk  i złotych medali - pod-
kreślają rodzice zawodników.

RYSZARD WALDUN

z Zespołu Szkół w Krzeszycach wraz z 
wychowawcami. Świetna zabawa  oraz 
dopisujący humor uczestników świad-
czą o trafnie dostosowanym temacie 
dla młodzieży. 

Warsztaty odbyły się w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Krzeszycach w 
dniach 6-8 marca. 

Powstałe podczas warsztatów prace 
będzie można obejrzeć w Zespole Szkół 
w Krzeszycach (red.). 
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Nasi zawodnicy odnieśli na turnieju wiele sukcesów 

Czytelniczki dyskutowały na temat przeczytanej książki autorstwa księdza Jana Kaczkowskiego 

Kolejne spotkanie DKK dla młodzieży 

Warsztaty podzielone były na trzy etapy 

Dziękujemy seniorom za przybycie oraz dzieciom za wspaniałe występy 
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Czy organizacja pozarządowa 
może pozyskiwać środki na 
swoje działania oferując na 
rynku produkty lub usługi? Jak 
zwiększyć „siłę ekonomiczną” 
organizacji?

8 marca obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Kobiet. 
Święto wszystkich pań to ide-
alna okazja, aby złożyć im ży-
czenia i podarować kwiaty 

Były już zupy, były sałatki, przyszła więc pora na pyszne deli-
cje. W każdym z nas drzemie łasuch i czasami lubimy zjeść coś 
słodkiego

W połowie lutego w Rąpicach odbył się bal przebierańców

W Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
zakończył się projekt eduka-
cyjny pt.  „Z lekturą na scenie 
- inscenizacja Dziadów cz. II A. 
Mickiewicza” 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od-
był się kolejny koncert muzyczny pt. "Wilk i koźlęta"

Akcja ekonomizacja!

Najserdeczniejsze życzenia od uczniów

Szarlotka
w roli głównej

Bal karnawałowy

Mali aktorzy

Koncert
z przesłaniem

Pomoc dla organizacji pozarządowych

Akademia z okazji Dnia Kobiet 

Kulinarne czwartki w bibliotece

Wspólna zabawa

Zakończenie projektu edukacyjnego w SOSW

Kolejne spotkanie muzyczne w SOSW

SŁUBICE 

GÓRZYCA 

SŁUBICE 

CYBINKA 

SŁUBICE 

SŁUBICE 

Osoby, które działają w orga-
nizacjach pozarządowych znają 
to uczucie, kiedy chciałyby zrobić 
jeszcze dużo, ale na wszystkie po-
mysły, potrzeby brak środków i 
trzeba wybierać, co uda się zreali-
zować, a co nie… 

Organizacje najczęściej utrzy-
mują się z dotacji (np. z gminy, 
starostwa) i z darowizn. Ale mogą 
również próbować środki pozyski-
wać z rynku: ZARABIAJĄC!

Jak się do tego przygotować? Jak 
budować swoją ofertę? Jak wyglą-
da zarabianie od strony księgowej? 
Jak się promować wśród lokalnej 
społeczności? Na te pytania odpo-

Z okazji święta pań uczniowie z 
Gimnazjum w Górzycy postanowili 
zorganizować uroczystą akademię. 
Od dłuższego czasu trwały próby 
do występu, który pod przewodnic-

twem Urszuli Budynkiewicz i Alek-
sandry Murawskiej przygotowali 
gimnazjaliści. 

Uczniowie w swój występ włożyli 
wiele serca, co było widać podczas 
akademii. Uroczystość barwna 
była w kolorowe stroje, a chłopcy 
prezentowali się znakomicie! Gim-
nazjaliści zaprezentowali program 
artystyczny, w którym przedstawili 
swoje umiejętności aktorskie i mu-
zyczne.  

Na zakończenie prowadzący aka-

demię, w imieniu swoim i męskiej 
części społeczności szkolnej, złożył 
wszystkim paniom życzenia. Nie 
zabrakło również kwiatów i upo-
minków.

Serdecznie dziękujemy chłop-
com za wspaniały występ i jedno-
cześnie gratulujemy odwagi! 

ALEKSANDRA MURAWSKA
URSZULA BUDYNKIEWICZ

Owszem, możemy wybrać się po 
sernik czy jabłecznik do cukierni. 
Kiedy jednak na naszym stole po-
jawia się własnoręcznie upieczone 
ciasto, to jego rozchodzący się za-
pach przyciągnie nawet tych, któ-
rzy na co dzień sumiennie liczą 
kalorie. Po prostu domowym wy-
piekom trudno się oprzeć. 

Nie trzeba być koniecznie cu-
kiernikiem, aby miło zaskoczyć na-
szych bliskich. Inspiracji wystarczy 
poszukać na naszych spotkaniach 
Kulinarnych Czwartków. 

Na marcowym spotkaniu klubo-
wiczki wspólnie upiekły jabłecznik. 
Podczas przygotowywania ciasta 
dzielono się dobrymi radami, dzię-

ki którym nasze wypieki mogą zy-
skać kolejne walory. 

Nasze ciasto wyszło przepyszne, 
czego dowodem jest fakt, że nad 
podziw szybko znikało z talerzy-
ków. Ogromnym atutem naszej 
szarlotki jest niezmierna łatwość 
jej przygotowania. Polecamy!

Kolejne spotkanie Kulinarnych 
Czwartków odbędzie się 6 kwietnia 
o godz. 16.00  w oddziale dla doro-
słych biblioteki słubickiej. Tema-
tem spotkania będzie „Makowiec 
w roli głównej”. Serdecznie zapra-
szamy!

MAŁGORZATA DOBOSZ
BPMIG Słubice

Po barwnej prezentacji strojów 
dzieci ruszyły do zabawy. 

Wspólne tańce w rytm skocznej 
muzyki oraz konkursy sprawiły 
dzieciom wiele radości.

Uczniowie gimnazjum wystąpili 
na scenie prezentując pozostałym 
wychowankom ośrodka przedsta-
wienie wyreżyserowane na podsta-
wie lektury szkolnej. 

Dla wielu z nich sporym wyzwa-
niem było nauczenie się na pamięć 
swoich ról oraz wystąpienie przed 
publicznością. Wszyscy jednak sta-
nęli na wysokości zadania i spisali 
się wspaniale. 

Końcowy efekt oraz niesamowity 

Za sprawą instrumentów muzycznych i opowiadania pana Jurka, 
dzieci poznały treść bajki braci Grimm. 

Oprócz "uczty" muzycznej dzieci z tego spotkania wyszły wzboga-
cone o mądrość życiową – wiedzą, że trzeba zawsze słuchać rodziców 
i nie wolno otwierać obcym drzwi.      AGNIESZKA NAPIERAŁA

Szerokie uśmiechy na twarzach 
maluchów gościły przez cały dzień. 

Już nie możemy doczekać się ko-
lejnego balu (red.). 

nastrój przedstawienia dopełniły 
kostiumy, oświetlenie oraz inne ele-
menty scenografii. 

Wszystkim przyjaciołom, życz-
liwym osobom, które pomogły w 

przygotowaniu serdecznie dziękują 
organizatorki projektu: Magdalena 
Karczewska i Jolanta Czerneńko 
(red.). 

wiadać będą doradcy i specjaliści z 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej podczas spotkania zorgani-
zowanego specjalnie dla słubickich 
organizacji pozarządowych, które 
odbędzie się 30 marca w siedzibie 
Fundacji na rzecz Collegium Polo-
nicum. – Zapraszamy przedstawi-
cieli naszych fundacji i stowarzy-
szeń. Razem możemy zastanowić 
się, jak budować wspólną markę 
organizacji pozarządowych, jak 
przekonywać mieszkańców, żeby 
korzystali z naszych usług – mówi 
Marzena Słodownik, animatorka z 

Fundacji. – Warto pamiętać też o 
tym, że mieszkańcy kupując usłu-
gi czy produkty oferowane przez 
organizacje pozarządowe, wspie-
rają ich działania. A to oznacza, że 
wspierają osoby czy grupy, którym 
te organizacje pomagają. Dobro za-
wsze powraca – dodaje (red.). 

Akcja ekonomizacja
Spotkanie dla przedstawicieli

organizacji pozarządowych 
30 marca 2017 r. godz. 17.00

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. T. Kościuszki 1

Budynek biblioteki CP, I piętro
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Gimnazjaliści zaprezentowali program artystyczny 

Wspólne tańce sprawiły dzieciom wiele radości 

Dzieci poznały treść bajki braci Grimm. 

Uczniowie w inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza 

Kolejne spotkanie Kulinarnych Czwartków w słubickiej bibliotece 
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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

• budowy domów
• remonty
• elewacje
• dachy
• hale przemysłowe
• sprzedaż materiałów budowlanych

FIRMA BUDOWLANA
ROK ZAŁOŻENIA 2004

RAFAŁ POLECHOŃSKI

PHU RANK
RAFAŁ POLECHOŃSKI
ul. 1-go Maja 6
69-100 Słubice

rank11@wp.pl

tel. 607 633 453

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


