
Dzięki dożynkom społeczność odtwa-
rza stare umiejętności, zwyczaje, obrzędy, 
przypominając sobie lokalną historię. 

Wojewódzkie Święto Plonów będzie 
imprezą, którą z zaszczytem przywitamy 
jako gospodarze wspólnie ze współorgani-
zatorami - mówią władze gminy. 

Główną atrakcją będzie konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy, który 
jest symbolem podziękowania rolnikom 
za trud, wytrwałość i ciężką pracę na roli. 

Impreza odbędzie się 3 września. Za-
praszamy do wspólnego świętowania 
(red.). 
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14 stycznia 2016 roku Arkadiusz 
Rojna, jako członek rady nadzor-
czej ZUWŚ, złożył wniosek o prze-
kazanie dokumentów dotyczących 
spółki. Pismo miało aż 40 punktów. 
Trafiło ono także do urzędu gmi-
ny. I szybko doszło do spotkania 
burmistrza z Arkadiuszem Roją, 

na którym Tomasz Ciszewicz prze-
konywał rozmówcę do jego wycofa-
nia. Na nagraniu słychać wyraźnie 
jak burmistrz mówi do Arkadiusza 
Rojny: „Dla mnie ważne jest – nie-
oficjalnie – abyś wycofał to pismo” 
oraz „chciałbym, żebyś to wycofał, 
bo to jest bez sensu”. 

Jak sprawę komentuje sam bur-
mistrz? Po upublicznieniu nagrań 
wydał oświadczenie, w którym 
przeczytać możemy m.in.: „Spra-
wa Pana Rojny jest dla mnie bar-
dzo przykra, bo odbieram to jako 
zemstę za to, że nie dostał on sta-
nowiska, na które liczył. To wów-

czas zaczął pisać donosy na spół-
kę, krytykować działalność Rady 
Nadzorczej, w której zasiadał”. Na 
nagraniach nie ma jednak choćby 
fragmentu, który sugerowałby, że 
A. Rojna oczekiwał awansu. Sły-
chać za to inne słowa burmistrza 
dotyczące donosów: „Uzmysłowię 
prezesowi, że nie jesteś autorem 
tego donosu. Bo ja ci ufam” – mówi 
T. Ciszewicz do ówczesnego członka 
rady nadzorczej spółki. 

Swoje oświadczenie wydał także 
Arkadiusz Rojna. Informuje w nim 
opinię publiczna m.in. o rozmowie, 
którą Tomasz Ciszewicz odbył z 
jego matką, tuż przed upublicznie-
niem nagrań. „Rozmowę z nią prze-
prowadził Pan w podobnym tonie, 
jak ze mną” – czytamy w oświad-
czeniu. 

Co jeszcze słychać na nagra-
niach? Tomasz Ciszewicz o prowa-

dzonej przez siebie polityce kadro-
wej mówi tak: „Będą lecieć głowy. 
Tak jak to robię tutaj w urzędzie. 
Zwolniłem w urzędzie 25 osób i 
nie miałem żadnych skrupułów. 
Jak będę potrzebował, jak ktoś mi 
podpadnie, to zwolnię następne”. 
Opisuje także podejście do swoich 
oponentów: „Są różni idioci, którzy 
próbują mnie tutaj ugryźć, ale się 
nie przejmuję i potem szybko wy-
prostowuję” oraz „ktoś jest moim 
wrogiem i spada głowa, i ja nie 
odpuszczam”. Słyszymy też inne 
zapewniania Tomasza Ciszewicza: 
„Jak ja tu jestem, to ta osoba w mie-
ście już nie znajdzie pracy. Wiesz o 
co chodzi, bo mam taki wpływ na 
różne rzeczy. Do tego doprowadzi-
łem”.
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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

to dieta najwyższej jakości, to zbilansowany zestaw 
posiłków przygotowanych zgodnie ze standardami 

zdrowego żywienia o odpowiednio dobranej kaloryczności

• Codziennie 5 posiłków z dostawą pod wskazany adres.
• Zdrowo, smacznie i wygodnie

• Dostawy realizujemy pięć dni w tygodniu.
• Jesteśmy już w Słubicach, Świebodzinie, Kostrzynie i Rzepinie.

zamówienia pod numerem: 501 864 046
www.facebook.com/MakRestauracje

Decyzją zarządu wojewódz-
twa lubuskiego w tym roku to 
Cybinka będzie gospodarzem 
Regionalnego Święta Plonów

Na stronie Jawne Słubice opublikowano fragmenty nagrania rozmowy burmistrza z członkiem rady nadzorczej ZUWŚ. Słychać na 
nich jak Tomasz Ciszewicz nakłania Arkadiusza Rojnę do wycofania pisma z pytaniami o funkcjonowanie komunalnej spółki

CYBINKA

REKLAMA
508 386 232 24h

Szukasz
nieruchomości? 

Kolejna afera taśmowa
SŁUBICE Nagrania rozmowy Tomasza Ciszewicza

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMA

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Burmistrz Ciszewicz do członka rady nadzorczej
gminnej spółki:

„DLA MNIE WAŻNE JEST
BYŚ WYCOFAŁ TO PISMO”
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No to mamy kolejną aferę taśmo-
wą w Słubicach. Tym razem głównym 
bohaterem jest Tomasz Ciszewicz. 
Twórcy strony Jawne Słubice upu-
blicznili fragmenty nagrań rozmowy 
burmistrza z członkiem rady nadzor-
czej Zakładu Usług Wodno-Ścieko-
wych. 

Wysłuchałem całości tego nagra-
nia. Moja opinia? Smutna i zatrwa-
żająca to ocena słów naszego burmi-
strza. 

Jedną kwestią są słowa, których 
używa Tomasz Ciszewicz dla zobra-
zowania swoich metod pracy. Przy-
znaje, że musi być czasem bezwzględ-
ny, że będą lecieć głowy, że nie miał 
żadnych skrupułów by zwolnić z urzę-
du 25 osób i zapewnia, że wyrzuci z 
pracy kolejnych „jak będzie tego po-
trzebował”.

Z nagrań dowiadujemy się, że je-
śli ktoś jest wrogiem burmistrza, to 
najpewniej straci głowę, bo Tomasz 
Ciszewicz „nie odpuszcza” i po-
trafi szybko wyprostować „różnych 
idiotów, którzy próbują go ugryźć”. 
Słyszymy o wielkich wpływach bur-
mistrza. Jeśli ktoś go zawiedzie, to 
będzie miał „zamknięte drogi” nie 
tylko w Słubicach, ale także „w więk-
szym kręgu”.

Zatrważające jest moim zdaniem 
wielokrotne odwoływanie się burmi-
strza do najbliższej rodziny swego 
rozmówcy. W mojej ocenie brzmi to 
jak zawoalowana, ale jednak groźba.

Ale słowa Ciszewicza to jedno, 
bardzo martwi mnie coś innego.

Mamy otóż członka rady nadzor-
czej komunalnej spółki ZUWŚ, który 
składa do prezesa tej spółki wniosek 
o dostęp do dokumentów dotyczących 
jej działalności.

Pismo do wiadomości dostaje 
burmistrz Ciszewicz, jako reprezen-
tant stuprocentowego właściciela 
(wniosek można przeczytać w sieci, 
ma aż 40 punktów). I bardzo szybko 
dochodzi do spotkania, na którym 
burmistrz, przynajmniej dwukrotnie, 
zupełnie otwarcie nalega na jego 
wycofanie. Mówi jasno: „Dla mnie – 
nieoficjalnie - ważne jest abyś wyco-
fał to pismo”.

I to jest - według mnie - największy 
skandal.

W mojej ocenie z nagrań tych wyni-
ka po prostu, że burmistrz Ciszewicz 
wpływał na członka rady nadzorczej, 
by ten wycofał się z zadawania pytań 
i sprawdzania prawidłowości funk-
cjonowania ZUWŚ. Uważam, że to 
kolejny przykład złego nadzorowania 
komunalnych spółek.

Najwyższa pora, by Tomasz Cisze-
wicz przedstawił wyniki kontroli w 
trzech gminnych spółkach. Jeśli takie 
w ogóle były przeprowadzone…

Całość tej wypowiedzi jest oczy-
wiście moją subiektywną oceną udo-
stępnionego nagrania dźwiękowego. 
Ale sprawą zajęły się także regional-
ne media. Zbigniew Borek, doświad-
czony dziennikarz Gazety Lubuskiej 
pisze jasno: „Polecam więc prokura-
torom, żeby sobie obejrzeli pierwszy 
lepszy film o mafiosach. Ci często 
opowiadają ofiarom o ich rodzinach, 
podają ich adresy i szkoły, czasem 
wysyłają żołnierzy w odwiedziny. 
Nie, nie mam powodu posądzać o to 
burmistrza – z tego cytatu wynika, że 
ludzki z niego pan. Ale groźbą w tym 
cuchnie na kilometr. Może więc spra-
wie przyjrzy się inna prokuratura?”.

ROBERT WŁODEK

Nawiążę
współpracę
ze stolarzem

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

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

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

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

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

(woda, prąd).
tel.: 691 940 610 
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Sprzedam trzy
 działki budowlane

w Radachowie
- 1000 m kw. każda

tel.: 0049 1771343231

Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe

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

tel.: 661 067 914

Sprzedam mieszkanie
w Rzepinie

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

tel.: 720 854 048 

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

12 kwietnia, podczas symbolicznego śniadania wielkanocnego, 
podsumowano konkurs wielkanocny „na najładniejszą pisankę i 
stroik wielkanocny”

Najpiękniejsze 
stroiki wybrane

Kultywujemy tradycję!GÓRZYCA 

Celem ogłoszonego przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Górzycy kon-
kursu było kultywowanie tradycji 
związanej z Wielkim Tygodniem i 
Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na 
temat symboliki w obrzędowości 
ludowej, wyszukiwanie talentów 
artystycznych, pobudzenie inwen-
cji twórczej oraz ukazywanie po-
zytywnych form spędzania czasu 
wolnego. 

Na konkurs wpłynęło 115 prac 
wykonanych przeróżnymi techni-
kami. Komisja konkursowa powo-
łana przez organizatora, przy oce-
nie poszczególnych prac brała pod 
uwagę m.in. zgodność z tematem, 
oryginalność zastosowanej techni-
ki, estetykę wykonania oraz ogólny 
wyraz artystyczny, wśród najmłod-
szych zwracano dużą uwagę na sa-
modzielność wykonania.

Specjalnie dla laureatów oraz 
dla zaproszonych gości 6-latki z 
„zerówki” działającej przy Szkole 
Podstawowej w Czarnowie przygo-
towały wielkanocny montaż słow-

no-muzyczny, dzieci przygotowała 
do występu Wioletta Niewiadom-
ska.

 W miłej przedświątecznej at-
mosferze dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, w towarzystwie 
wójta, wiceprzewodniczącej Rady 
Gminy, sołtyski Górzycy, probosz-
cza parafii Górzyca oraz kierowni-
ka Warsztatu Terapii Zajęciowej z 
Żabic, wręczyła nagrody i pamiąt-
kowe dyplomy laureatom wielka-
nocnego konkursu.

Po części oficjalnej odbyło się 
uroczyste śniadanie wielkanocne 
rozpoczęte od homilii wygłoszo-
nej przez ks. Tadeusza Zgórskiego. 
Zgodnie z tradycją, przy świątecz-
nym stole nie zabrakło symbolicz-
nego jajeczka, wielkanocnej baby i 
żurku. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
jak co roku, wspierają nas w wiel-
kanocnych przedsięwzięciach. 

MARTA HOŁUBOWICZ
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Na konkurs wpłynęło 115 prac 

www.robertwlodek.pl
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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

Przyroda budzi się do życia, słońce coraz mocniej świeci, 
dni coraz dłuższe. Nieubłaganie zbliżają się wakacje. Coraz 
bliżej też pielgrzymki na Jasną Górę, a tych w rzepińskiej 
parafii będą aż trzy

Burmistrz Marek Kołodziej-
czyk, przy kontrasygnacie 
skarbnika Agnieszki Skiby, 
podpisał z dyrektorem Re-
gionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej Jakubem Pio-
sikiem umowę na realizację 
inwestycji „Modernizacja 
budynku Zespołu Szkół w 
Cybince” i „Modernizacja 
placu utwardzonego przy 
budynku użyteczności pu-
blicznej w Bieganowie 11”

8 marca z okazji Dnia Ko-
biet w Miejskim Domu 
Kultury odbył się koncert 
smyczkowy oraz pokaz 
mody z humorem. Praw-
dziwy i doskonały prezent 
dla pań z okazji ich święta

Mieszkańcy
pobiegną
w pielgrzymce

Będą ważne remonty

Panie podbiły serca 

Przygotowania do I Biegowej Pielgrzymki Dofinansowanie dla gminy

Dzień Kobiet w Miejskim Domu Kultury

RZEPIN CYBINKA 

RZEPIN 

1 kwietnia odbyło się spotkanie 
organizacyjne, w czasie którego 
rozmawiano o przebiegu tego wy-
darzenia, planach pielgrzymów, 
programie dnia. Uczestnicy spo-
tkania mogli poznać siebie, trasę 
pielgrzymki i inne sprawy zwią-
zane z jej organizacją. Spotkanie 

zakończyło się wspólnym, 7 kilo-
metrowym treningiem. Teraz tyl-
ko należy czekać na 27. kwietnia, 
start biegowej pielgrzymki. Swój 
cel rzepińscy pielgrzymi-biegacze 
planują osiągnąć po trzech dniach, 
wieczorem 29. kwietnia (red.). 

W spotkaniu uczestniczyli także 
sekretarz Sebastian Łukaszewicz, dy-
rektor departamentu infrastruktury 
społecznej Sławomir Kulczyński oraz 
zaproszeni goście. 

Na realizację inwestycji „Moderni-
zacja budynku Zespołu Szkół w Cy-
bince pod potrzeby likwidacji barier 
architektonicznych dla osób niepełno-
sprawnych” gmina Cybinka otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 46 tys. zł.

W ramach zadania zostaną w bu-
dynku szkoły wyremontowane cztery 
sanitariaty wraz z przystosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych. Z kolei 
na realizację zadania „Modernizacja 
placu utwardzonego przy budynku 
użyteczności publicznej w Bieganowie 

11” pozyskano środki w wysokości 25 
tys. zł. Przewidywany czas realizacji za-
dań to wrzesień 2017 roku (red.). 

To przypadek sprawił, że bohater-
ki tego pokazu, czyli seniorki ze Sto-
warzyszenia Seniorów Rzepińskich, 
mają oryginalny sposób na siebie i 
rozwijanie talentu w każdym wieku. 
Te lekkie, zwiewne i kobiece kreacje, 
jak również łączenie kolorów oraz 

dodatki zostały zaprezentowane na 
pokazie. Nienaganny gust z pew-
nością pomoże koneserom mody w 
tworzeniu nowych projektów. 

Oprawę artystyczną i całe show 
wyreżyserowali panowie: dyrektor 

Miejskiego Kultury Tomasz Sidor-
kiewicz oraz Mariusz Szpakowski.

STOWARZYSZENIE
SENIORÓW RZEPIŃSKICH  
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Rusza pielgrzymka mieszkańców Rzepina 

Ruszą ważne remonty 

To był doskonały prezent dla pań z okazji ich święta 



WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu

ubijaki
elektronarzędzia

młoty wyburzeniowe
usługi minikoparką
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TEL.: +48 515 130 840

REGION4
www.pograniczelubuskie.pl

Stomatologia Słubice, we 
współpracy z firmą 3M Po-
land i Colgate oraz urzęd-
nikami z miasta zorgani-
zowała akcję bezpłatnego 
badania uzębienia dzieci 
i młodzieży z placówek 
oświatowych. Jest się z 
czego cieszyć, bo stan 
uzębienia sprawdzono u 
500 słubickich dzieci

Pod koniec marca odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
Powiatowego Konkursu Plastycznego "Magia bezpiecz-
nej i urokliwej zimy"

Przebadali pół tysiąca 
dzieci

Zima pożegnana na dobre

"Zaopiekuj się z nami swoimi ząbkami"

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

SŁUBICE 

SŁUBICE 

To już trzecia tego typu akcja 
profilaktyczna zorganizowana 
przez Stomatologię-Słubice. Jej 
całkowity koszt to około 100 ty-
sięcy złotych. 

Profilaktyką i opieką stomato-
logiczną objęto ponad 500 dzieci 
ze szkół podstawowych, gimna-
zjalnych oraz przedszkoli z gminy 
Słubice. Były przeglądy stomato-
logiczne, ortodontyczne oraz la-
kowanie zębów u każdego dziec-
ka. – To już trzecia taka akcja i 
mogę powiedzieć, że stan uzę-
bienia i jamy ustanej u naszych 
dzieci poprawia się. To powód do 
zadowolenia – mówi Bohdan Sta-
rzyński ze Stomatologii Słubice. 

Dzieci po badaniu dostały pi-
semny opis stanu uzębienia. 40 
z nich zostanie poddanych dal-
szemu leczeniu. Koszty pokryje 
gmina Słubice, przeznaczonych 
zostanie na to około 30 tysięcy 
złotych. 

W tym roku w ramach akcji 
profilaktycznej przeprowadzono 
także konkurs na temat zdrowych 
zębów i pięknego uśmiechu pod 
hasłem „Zdrowe zęby – piękny 
uśmiech”. Wpłynęło ponad 220 
prac. Nagrody główne, elektrycz-
ne szczoteczki do zębów ufundo-
wane przez Stomatologię Słubice, 

Jego organizatorem był Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy. Konkurs skierowany był do 
dzieci w wieku przedszkolnym i 
szkolnym.

Jego celem było rozbudzanie wy-
obraźni plastycznej, pogłębienie 
wiary we własne możliwości oraz 
integracja środowiska szkolnego i 
przedszkolnego z powiatu słubic-
kiego. 

Na konkurs wpłynęło aż 168 prac 
z 16 placówek, wykonanych do-
wolną techniką płaską. Niezależna 
komisja konkursowa w składzie: 
Anna Panek-Kusz, Izabela Van de 
Pol oraz Tomasz Fedyszyn, doko-
nała wyboru najładniejszych prac, 
spośród których wyłoniła 19 laure-
atów w czterech kategoriach wie-
kowych. 

Honorowymi gośćmi byli zwy-

cięzcy konkursu wraz ze swoimi 
opiekunami a także przedstawicie-
le starostwa powiatowego: Amelia 
Szołtun oraz Grażyna Bajon. 

Wręczone nagrody zostały ufun-
dowane przez organizatora kon-
kursu, Straż Miejską oraz prywat-
nych sponsorów, za co serdecznie 
dziękujemy. 

ALICJA LANGE-LELOKAS
BEATA CICHECKA-NOWAK

KATARZYNA KONIECZNA

otrzymali: Marcel Piskunowicz z 
przedszkola „Miś Uszatek”, Ur-
szula Tomczak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Słubicach oraz Go-
sia Kwiecińska z Gimnazjum nr 2 
w Słubicach. Przyznano także 20 
wyróżnień. Dostały je przedszko-
laki z „Misia Uszatka”: Aleksan-
dra Bejenka i Natasza Makówka, 
przedszkola „Jarzębinka”: Bianka 
Fornalczyk, Paulina Bielak i Julia 
Marycka, z „Krasnala Hałabały”: 
Zosia Starczewska. Z Niepublicz-
nego Przedszkola Super Dziecko 
wyróżniono Fiilipa Wojtysiaka, z 
przedszkola „Pinokio” Nadię Du-
szę. Krystian Kutasiewicz i Alek-
sandra Stań zrobili najciekawsze 
prace wśród uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Golicach, a Natalia 
Gronek i Zosia Nowicka wśród 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
3. Wyróżnienia powędrowały też 
do uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2. Otrzymali je: Piotr Michal-
ski, Eryk Połeć, Julian Łowiec-
ki, Błażej Maciaszczyk, Zuzanna 
Kaliska, Paula Jastrzębska. Jury 
doceniło też prace uczennic Gim-
nazjum nr 2: Pauliny Łyżwińskiej 
i Alicji Parzyjagła (red.). 
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Udało się zbadać 500 dzieci 

Na konkurs wpłynęło aż 168 prac 
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Po kilkuletniej przerwie 
pojawiła się możliwość 
zorganizowania wysta-
wy związanej ze świętami 
Wielkanocy. W między-
czasie „urodziło” się paru 
nowych twórców lokal-
nych, którzy zechcieli za-
prezentować odbiorcom 
sztuki swoje dzieła

„Wiersze to jeszcze jeden 
sposób mówienia do dru-
giego człowieka - i do sie-
bie samego” . Tymi słowa-
mi księdza Twardowskiego 
rozpoczęło się niezwykłe 
spotkanie poetyckie pt. 
„Wiersze z szuflady”, któ-
re odbyło się w bibliotece 
słubickiej 

W bibliotece słubickiej odbył się XIII Międzyprzedszkol-
ny Gminny Przegląd Wiersza Ekologicznego Ptasie Tre-
le pt. "Na zielonej łące"

Wystawa Wielkanocna 

Prezentacja twórczości
lokalnych artystów

„Na zielonej łące”

„Mistrzostwo Twórczych Palców” w bibliotece

Wiersze z szuflady… Ptasie Trele 2017

KRZESZYCE 

SŁUBICE SŁUBICE 

Poza tematyką sakralną przed-
stawioną w obrazach oraz rzeźbie 
Jarosława Ćwiertnia, na wystawie 
znalazło się także mnóstwo in-
nych ciekawych prac. Miniaturowe 
stroje ludowe ilustrujące motywy 
z danych regionów naszego kraju, 
palmy wielkanocne - nieodłączny 
symbol rozpoczynający Wielki Ty-
dzień, a także baranki, kurczaczki, 
koszyczki, serwetki no i oczywiście 
pisanki. Część z nich wykonana zo-
stała przez rodzimych artystów. 

Dzięki Iwonie Danisiewicz, Bo-
żenie Czyżak, Bogumile Skórskiej, 

Danucie Sokalskiej, Jolancie Soliń-
skiej i Halinie Sawulak mogliśmy 
poznać prawdziwy kunszt  pracy i 
podziwiać cierpliwość i dokładność 
tego, co tworzą.  

Na wystawie, dzięki uprzejmości 
dyrektora Wojciecha Popka i Miro-
sława Pecucha z Muzeum w Bog-
dańcu, zaprezentowane zostały też 
pisanki pokonkursowe z Muzeum 
Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Pi-
sanki wykonane zostały zapomi-
nanymi już technikami, dlatego 
mamy nadzieję, że nasza wystawa 
przypomni tradycje ludowe, co w 

przyszłości zaowocuje podobnymi 
dziełami do tych, które podziwiać 
można w krzeszyckiej bibliotece do 
końca kwietnia. 

Po zwiedzeniu „Sali wystaw” 
przyszła kolej na dyskusję przy 
kawie i herbacie. Sympatyczna at-
mosfera i doskonały humor dopi-
sywały podczas luźnych rozmów 
przy poczęstunku. 

Na zakończenie podziękowania 
i zaproszenie na kolejne wystawy, 
które jeszcze przed nami i na które 
już zapraszamy (red.). 

W niezmiernie ciepłej, wiosen-
nej atmosferze o swojej pasji i 
wierszach opowiedzieli lokalni ar-
tyści ze Słubic i Rzepina: Elżbieta 
Nowak, Jan Rzeszutek, Anna Łaz-
dowska-Elińska, Lucyna Żukowska 
oraz Mieczysław Antonowicz. 

Prezentacji poezji towarzyszy-
ły wspomnienia artystów, między 
innymi o tym, kiedy rozpoczęła się 
ich przygoda z pisaniem wierszy, 
co ich inspiruje, o czym lubią pi-
sać. Emocjonalnym akcentem było 
dla nich publiczne czytanie swoich 
wierszy, które zostały przyjęte z 

ogromnym aplauzem!
Spotkaniu towarzyszyła wysta-

wa prezentująca sylwetki twórców 
lokalnych i ich poezję, którą moż-
na oglądać do końca kwietnia w 
oddziale dla dorosłych słubickiej 
biblioteki.

 Biblioteka słubicka zachęca i za-
prasza artystów lokalnych, którzy 
mają pasje, aby dzielili się swoją 
twórczością, wyjęli ją z przysłowio-
wej „szuflady” i pokazali na światło 
dzienne (red.). 

Głównym organizatorem było 
Przedszkole nr 1 „Jarzębinka" przy 
współpracy z biblioteką.

W części konkursowej zaprezen-
towało się 22 przedszkolaków z te-
renu Słubic, Kunowic i Golic. 

W oczekiwaniu na wyniki wszy-
scy obejrzeli fantastyczne przed-
stawienie w wykonaniu rodziców 
dzieci z „Jarzębinki”, które zosta-
ło bardzo entuzjastycznie przyjęte 
przez zgromadzonych widzów!

Jury w składzie: Jan Zgrzywa, 
Sylwia Cor oraz Małgorzata Do-
bosz, po wysłuchaniu wszystkich 
uczestników, postanowiło przy-
znać pięć wyróżnień w dwóch kate-
goriach wiekowych.

W kategorii 3-4 lata wyróżnienia 

trafiły do  Zuzanny Lipki, Oliwii 
Podolskiej oraz do Zosi Szkarłat, z 
kolei w kategorii 5-6 lat wyróżnio-
no Leonarda Chwałko oraz Nadię 
Kotulską. 

Laureatką XIII Międzyprzed-
szkolnego Gminnego Przeglądu 
Wiersza Ekologicznego Ptasie Tre-
le i zdobywczynią  statuetki "Trelik 
2017" została Iga Kusz ze słubic-
kiego Przedszkola Samorządowego 
nr 1 „Jarzębinka”.

Uczestnicy przeglądu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upo-
minki ufundowane przez organi-
zatorów. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i do zobaczenia za rok 
(red.). fot
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Świąteczna wystawa wróciła do biblioteki 

Prezentacji poezji towarzyszyły wspomnienia artystów 
W części konkursowej zaprezentowało się 22 przedszkolaków 

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.

Dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszu-
kujemy pracowników na stanowisko:

• kierowca pojazdu ciężarowego 
• pomocnik rolnika 
(doświadczenie w obchodzeniu się nowoc-
zesnymi traktorami)
• mechanik maszyn 
budowlanych i rolniczych

Dokumenty aplikacyjne można wysyłać na 
maila lub zgłaszać się telefonicznie:
Email: ph-nutzfahrzeuge@t-online.de
Tel.: 0049 33746/72180, 14913 Riesdorf 
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Folkstheater, razem ze sto-
warzyszeniem osób niepeł-
nosprawnych TWK Słubice,  
organizuje przejazd stołem 
na kółkach. Wszystko z okazji 
Dnia Europy

Nadleśnictwo Lubniewice oraz Gminna Biblioteka Publiczna w 
Krzeszycach ogłaszają konkurs fotograficzny 

Animator kultury Alicja Jan-
kowska zawitała z warsztata-
mi wielkanocnymi do zerówki 
w Rąpicach

Słubicki stół na kółkach

Zdjęcia natury Powstały wielkanocne 
zające

„Śledź dla Europy”

Konkurs dla gimnazjalistów Świąteczne warsztaty

SŁUBICE 

KRZESZYCE CYBINKA 

Stół przejedzie 9 maja od Placu 
Bohaterów w Słubicach przez most 
nad Odrą i polsko-niemiecką gra-
nicę, aż do Placu Mostowego we 
Frankfurcie – będzie załadowany 
upieczonymi z ciasta śledziami, któ-
re będą rozdawane w trakcie prze-

Konkurs zorganizowany przez 
Nadleśnictwo Lubniewice swym 
honorowym patronatem objął wójt 
Krzeszyc Stanisław Peczkajtis. Jego 
celem jest propagowanie fotografii, 
jako kreatywnej formy spędzania 
wolnego czasu. Ważne jest także 
inspirowanie do twórczych poszu-
kiwać i poznanie pracy leśnika oraz 
promowanie zdrowego stylu życia. 

Konkursowe zdjęcia mają przed-
stawiać efekty pracy leśników, a tak-
że obrazować walory przyrodniczo-
-turystyczne gminy Krzeszyce.

Uczestnikami konkursu mogą być 
uczniowie Gimnazjum Publicznego 
im. Adama Mickiewicza w Krze-

szycach. Potrwa on do końca maja, 
a prace cały czas można składać w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Krzeszycach. 

Dla trzech zwycięzców konkursu 
oraz autorów trzech wyróżnionych 
prac organizator przewidział nagro-
dy rzeczowe i finansowe, uczestnicy 
otrzymają także specjalne dyplomy. 

Podsumowanie zmagań i rozdanie 
nagród połączone z integracyjnym 
ogniskiem odbędzie się 9 czerwca w 
Postomskich Młynach. 

Z regulaminem konkursu można 
zapoznać się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Krzeszycach (red.). 

Dzieci wykonały przepiękne prace 
- zające wielkanocne. Każdy inny i 
każdy wyjątkowy!

Do wykonania wielkanocnych za-
jęcy potrzebowaliśmy tylko rolkę po 
papierze toaletowym, kawałek mate-
riału na "ubranko", sznurek na wąsy 
oraz "włochaty drucik" na uszy. 

Dzieci wspaniale poradziły sobie 
z tworzeniem tego zwierzaka, od lat 

kojarzonego ze świętami wielkanoc-
nymi. 

Dziękujemy wszystkim zaangażo-

wanym, zarówno tym młodszym jak 
i tym starszym (red.). 

jazdu. 
Członkowie TWK spotkają się 

z nami na wspólnym pieczeniu i 
tworzeniu przeróżnych chlebów w 
kształcie śledzi, które 9 maja będą 
tworzyć wielką górę śledzi na sto-
le na kółkach. Następnie będziemy 
opracowywać krótkie przesłania dla 
Europy, które podsumujemy w for-
mie „Listu do Europy”. List będzie 
wetknięty w chlebowe śledzie i roz-
dawany ludziom, których spotkamy 
w trakcie przejazdu. 

Przejazd rozpocznie się na Placu 
Bohaterów, z przystankiem przy po-
czcie, gdzie jeden śledź będzie kla-

syczną pocztą wysłany do Brukseli. 
Później przejazd skieruje się na most 
między Słubicami i Frankfurtem 
nad Odrą, na którym tego dnia za-
blokowany będzie ruch uliczny. Na 
moście TWK odśpiewa piosenkę o 
Słubicach, przeczytany zostanie list: 
„Śledź dla Europy”. 

Następnie stół będzie toczył się 
dalej: przez most do Europaplatz we 
Frankfurcie, gdzie wspólnie z ludźmi 
z Nowej Ameryki będziemy święto-
wać Dzień Europy.

W takcie przejazdu osoby siedzące 
przy stole będą mogły tworzyć prze-
słania dla Europy, które także zosta-

ną utkwione w śledziach. 
Projekt Club Real i TWK Słubice w 

ramach Folkstheater/Teatr Ludowy.
Organizatorzy szczególne podzię-

kowania kierują dla Adama Pohol-
skiego za jego zaangażowanie w 
pośrednictwo oraz dla całej społecz-
ności Novej Ameryki za współpracę 
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Zapraszamy na przejazd stołem na kółkach przez most 

Dzieci stworzyły piękne wielkanocne ozdoby
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Już po raz drugi w Pensjonacie „Leśniczówka” w Drzecinie nie-
opodal Słubic odbyło się wydarzenie z cyklu „Rok w lesie”. Jest 
to wspólny projekt Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych 
oraz Pensjonatu „Leśniczówka”

Świąteczne, rodzinne warsz-
taty wpisały się już na stałe w 
działania kulturalne biblioteki 
słubickiej. Dlatego także w 
tym roku, 5 kwietnia, zapro-
siliśmy naszych czytelników i 
mieszkańców z powiatu słu-
bickiego do wspólnego wy-
konania palm wielkanocnych

W tygodniu przed Światowym Dniem Świadomości Autyzmu 
w  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyła się akcja pt. „Za-
przyjaźnij się z autystą – uśmiechniętym optymistą”

Od stycznia trwały próby przedstawienia „Obrazki z wystawy” 
w ramach wielkiego polsko-niemieckiego projektu edukacyj-
nego Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie

Kolejne spotkanie 
z przyrodą

Świąteczne
warsztaty

Uśmiechnięci optymiści

To będzie wydarzenie
Tuż za rogiem – NATURA

Kolorowe palmy wielkanocne w bibliotece

Zrozumieć dzieci autystyczne

Coraz bliżej wielkiej premierySŁUBICE 

SŁUBICE 

SŁUBICE 

SŁUBICE 

Inicjatywa ta ma na celu propago-
wanie wiedzy o przyrodzie, właściwe-
go zachowania w lesie oraz turystyki 
pieszej. 

Poprzednie spotkanie (w lutym 
bieżącego roku) cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców Słubic i Drzecina. Ostatnie 
spotkanie odbyło się 9 kwietnia i tym 
razem również frekwencja dopisała. 
W słoneczne, niedzielne popołudnie 
zgromadziło się około 130 uczest-
ników przyrodniczego wydarzenia, 
głównie rodzice z dziećmi.

Na spotkaniu słuchacze mogli po-
szerzyć swoją wiedzę przyrodniczą o 
leśnej faunie i florze. Dzieci uczyły się 
śpiewu ptaków oraz wspólnie poko-
lorowały krajobraz leśny. Spacer za-
gadkowym szlakiem z podleśniczym 
Nadleśnictwa Rzepin pozwolił zdobyć 

nowe wiadomości o lesie oraz dowie-
dzieć się, jak prawidłowo poruszać po 
wyznaczonych leśnych duktach.

Zwieńczeniem wydarzenia z cyklu 
“Rok w lesie” było wspólne posadze-
nie drzewa zakończone grillowaniem, 
które z pewnością umocni więzi ro-
dzinne i zakorzeni szacunek do natu-
ry. Każdy z uczestników mógł również 
zabrać sadzonkę drzewa do domu.

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przy-
rodniczych wraz z Pensjonatem 
"Leśniczówka" zapraszają wszyst-
kich miłośników przyrody na kolej-
ne spotkanie „Rok w lesie”  oraz do 
codziennych odwiedzin Pensjonatu 
położonego w sercu lasu, którego wy-
jątkowa atmosfera sprzyja organizo-
waniu wszelakich spotkań i obcowa-
nia z przyrodą (red.). 

Wszyscy uczestnicy, a było ich 
ponad 100 osób, mieli wspaniałą za-
bawę przy tworzeniu pięknych i nie-
powtarzalnych palm wielkanocnych. 
Do stworzenia palm wykorzystali 
między innymi bukszpan, trzciny, 
zboża, gałązki wierzbowe, kolorowe-
wstążki, ozdoby i kwiaty z bibułki.

Świąteczne warsztaty to wspania-
ły moment na rodzinne spotkanie, 
podtrzymywanie i przekazywanie 
tradycji. Dlatego cieszymy się bar-
dzo, że na warsztatach spotkały się 
tak licznie wszystkie pokolenia.  

Każdy w tym dniu wyszedł z bi-
blioteki z piękną, kolorową, a przede 
wszystkim samodzielnie wykonaną 
palmą wielkanocną (red.). 

We wszystkich klasach wychowawcy 
przeprowadzili rozmowy z uczniami 
dotyczące funkcjonowania osób do-
tkniętych zaburzeniem rozwojowych 

ze spektrum autyzmu. 
Uczniowie wspólnie z nauczycielami 

przygotowali prace plastyczne pt. "Nie-
bieska dłoń dla mojego przyjaciela". 

Podsumowaniem był "Niebieski 
marsz" dookoła szkoły, podczas któ-
rego zostały w niebo wypuszczone nie-
bieskie balony.

Autyzm jest tajemniczym zabu-
rzeniem. Osoby dotknięte tą chorobą 
mają problemy z mówieniem, postrze-
ganiem świata, rozumieniem relacji 

społecznych. W odmienny sposób od-
bierają wrażenia zmysłowe. Nie jest 
to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie 

świata: jest po prostu inne i zasługuje 
na nasze zrozumienie. 

AGNIESZKA NAPIERAŁA

Jego finałem będą trzy przedsta-
wienia na scenie Kleist Forum we 
Frankfurcie, do muzyki Musorgskiego 
i Respighi'ego, granej przez Branden-
burską Orkiestrę Państwową, wspo-
maganą przez dziecięcą i młodzieżową 
orkiestrę.

W projekcie brały udział dzieci i mło-
dzież z różnych szkół po obu stronach 
Odry, także z Rzepina, Kowalowa i 
oczywiście ze Słubic (uczniowie ze słu-

bickiej publicznej i niepublicznej szko-
ły muzycznej oraz z liceum). 

Każda z grup na cotygodniowych 
treningach przygotowywała i doskona-
liła swoją część wielkiego przedstawie-
nia, w ramach którego ponad 300 pol-
skich i niemieckich uczniów zatańczy 
obrazy Botticellego i Hartmanna.

Premiera przedstawienia odbędzie 
się w sobotę 6 maj o godz. 14:30. Ko-
lejne występy zaplanowane są na 6 

maja o godz. 17:00 oraz 7 maja o godz. 
15:00.

DOROTA RUTKA
opiekun grupy uczennic

z Zespołu Szkół Licealnych 
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Do Drzecina przyjechało około 130 osób 

W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób 

Podsumowaniem akcji sył "Niebieski marsz" dookoła szkoły 

Premiera przedstawienia już 6 maja 
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Pod koniec  kwietnia w Starościnie 
odbyły się najważniejsze, największe i 
najbardziej prestiżowe zawody orga-
nizowane co roku przez szkoły leśne 
podległe Ministrowi Środowiska

Są mamy z maluszkami chętne do 
spotkań, wspólnych pikników, za-
baw i warsztatów

W sobotę 22 kwietnia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Długoszynie odbył się Piknik Ekologiczny "Dzień Zie-
mi w CZG-12"

Nasi
najlepsi

Klub MAM powrócił

Dzień Ziemi w CZG-12

Mistrzostwa Polski Szkół w umiejętnościach leśnych

Zapraszamy na spotkania 

Piknik ekologiczny

GÓRZYCA 

CYBINKA 

SULĘCIN

Zwycięzca zawodów, czyli Technikum Leśne w 
Starościnie, będzie reprezentował Polskę na Mi-
strzostwach Europy w umiejętnościach leśnych w 
Szwajcarii. 

Mistrzostwom towarzyszyły  dodatkowe im-
prezy: pokaz broni z XIX i XX wieku ze zbiorów 
Wojciecha Pokrzywki; wystawa bonsai oraz po-
kaz ich formowania w wykonaniu Alfreda i Jacka 
Rostkowskich, Technikum Leśne w Starościnie 
zorganizowało dodatkowo dzień otwarty, podczas 
którego można było obejrzeć ciekawe gabinety 
leśne i ich nowoczesne wyposażenie. Dodatkowo 
można było także obejrzeć sprzęt renomowanych 
firm, takich jak m.in. Makita, Husqvarna, czy Mo-
torola.                                       

DAMIAN UTRACKI
TL Starościn

Chodzi oczywiście o IX Mistrzostwa Polski 
Szkół w umiejętnościach leśnych. Zawody obej-
mowały całość wiedzy i umiejętności leśnych i 
trwały trzy dni, podczas których przeprowadzo-
nych zostało 21 konkurencji, w tym pięć z użyciem 
pilarek. 

Wystartowały wszystkie reprezentacje szkół 
leśnych, których organem prowadzącym jest 
Minister Środowiska. Honorowy patronat nad 
mistrzostwami objął m.in. Sławomir Wencel, dy-
rektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinie, zaś patronat medialny TVP3 oraz 
Gazeta Lubuska.

Pierwsze spotkanie po zimowej przerwie odby-
ło się 22 marca, oprócz zabaw i pogawędek panie 
stworzyły różne formy z elementem wielkanocnym. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się mini-
-pomponiki, nożyczki i kreda, którą można było 
pomalować tablicowe pisanki. 

Podczas spotkania, mimo chłodnej wiosny, 
dopisali goście odwiedzający Zakład: miesz-
kańcy gminy Sulęcin, Ośna, Łagowa i Lub-
niewic oraz inne zainteresowane osoby, któ-
re miały możliwość zapoznać się z procesem 
doczyszczania odpadów na linii sortowniczej. 
Dzieci z kolei dowiedziały się o możliwościach 
ponownego zagospodarowania opakowań. 

Staraliśmy się podczas imprezy uświada-
miać gości o konieczności segregacji odpadów 
w naszych gospodarstwach domowych, bo już 
za trzy lata gminy będą miały obowiązek osią-
gnięcia 50-procentowego poziomu recyklingu 
odpadów komunalnych. 

Podczas Dnia Ziemi w CZG-12 prezentowana 
była Mobilna Ścieżka Edukacji ENERIS, której 
myśl przewodnia to: REDUKUJ – swój wpływ 
na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surow-
ców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to, cze-
go nie da się już użyć jako surowca wtórnego, 
można jeszcze przetworzyć w kompost, energię 
lub ciepło. 

Przekazaliśmy mieszkańcom około 50 sa-
dzonek kwiatów w zamian za oddane surowce 
i odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Długoszynie, bo akcja 
„zamień odpady na sadzonki” ma wymiar nie 
tylko edukacyjny, chcielibyśmy ją kontynu-
ować w kolejnych latach, w okresie wiosennym.

Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia 
przyczynili się do zmniejszenia swego wpływu 
na środowisko, wybierając autobus lub wspól-
ny przyjazd (np. z sąsiadem) oraz za ogranicze-
nie zużycia jednorazowych opakowań. 

Dziękujemy również Partnerom, którzy za-
pewnili dzieciom atrakcje i zapoznali gości z 
zasadami bezpieczeństwa: Powiatowej Ko-
mendzie Policji z Sulęcina, Powiatowej Straży 
Pożarnej z Sulęcina oraz Parafialnej Akademii 
Piłkarskiej BOSKO.  

Patronat honorowy nad piknikiem objął RE-
KOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Patronat medialny: Sulecin24, Radio Plus, 
NewsLubuski, Pogranicze Lubuskie, Przekrój 
Lokalny (K.R.). 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowa-
ne osoby do uczestniczenia w spotkaniach Klubu 
Mam w Miejsko-Gminnym Ośrodeku Kultury w 
Cybince (red.). 
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W Starościnie odbyły się IX Mistrzostwa Polski Szkół w umiejętnościach leśnych 

Zapraszamy na kolejne spotkania Klubu Mam 



REGION10
www.pograniczelubuskie.pl

Aktywna integracja to szereg działań, które już udało się 
zrealizować w ramach projektu dofinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn. „Aktywna in-
tegracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach”. Jego celem jest zwiększenie aktyw-
ności społecznej i/lub zawodowej u co najmniej 113 klientów 
PCPR w Słubicach w okresie od 1 września 2016 roku do 31 

pomocy przedmedycznej oraz treningu umiejętności wy-
chowawczych. 
Zajęcia z zakresu podstaw obsługi komputera i Interne-

cówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cy-
bince, osoby opuszczające piecze zastępczą, a także osoby 
z niepełnosprawnością. 
W ramach projektu realizowane będą, poza opisanymi wy-
żej usługami o charakterze społecznym i edukacyjnym, tak-
że usługi o charakterze zawodowym. 19 kwietnia starosta 
słubicki podpisał umowę na realizację zadania publicznego 
z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodo-
wym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”. 
Do realizacji usług o charakterze zawodowym został wyło-
niony Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Gorzowie Wlkp. Usługi te będą kierowane do uczestników 
projektu tj. osób niepełnosprawnych, osób przebywających 
w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą. 

grudnia 2018 roku, dzięki zastosowaniu wachlarza usług ak-
tywnej integracji. Wartość całego projektu to 1.231.075,40 
zł. Wysokość dofinansowania z UE to 1.046.414,09 zł.
W okresie od 01.09.2016 roku do 31.03.2017 roku wspar-
ciem objętych zostało 17 osób (rodzice zastępczy, młodzież 
przebywająca w rodzinach zastępczych i Placówce Opie-
kuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince, osoby z 
niepełnosprawnością). 
Rodzice zastępczy skorzystali z poradnictwa psychologicz-
nego, domowych konsultacji prowadzonych przez pedago-
ga, zajęć psychoedukacyjnych, zajęć kulinarnych z elemen-
tami zarządzania budżetem domowym, kursu pierwszej 

tu, trening z zakresu prowadzenia zdrowego stylu życia, 
indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, to 
wszystko udało się zorganizować dla osób niepełnospraw-
nych.                     
Młodzież z rodzin zastępczych oraz Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince wzięła udział w 
warsztatach kształtujących umiejętności osobiste, treningu 
kreowania przyszłości z elementami nauki kreatywnego 
spędzania czasu wolnego, zajęciach psychoedukacyjnych 
z zakresu edukacji seksualnej oraz zajęciach z elementami 
socjoterapii i treningu zastępowania agresji. Jedna osoba 
opuszczająca rodzinę zastępczą ukończyła kurs prawa jaz-
dy kat. B.
Od początku kwietnia Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Słubicach rozpoczęło kolejne działania w ramach 
projektu, z nowo zrekrutowaną grupą 48 osób. Są to dzieci  
i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych oraz Pla-

Usługi o charakterze zawodowym obejmować będą indy-
widualne i grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia 
mające na celu wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

Aktywna integracja w powiecie słubickim 

W bieżącym roku szkolnym rzepińscy gimnazjaliści odnieśli szereg sukcesów w 
konkursach wiedzy

Organizatorem projektu jest Kancelaria Sejmu we współpracy z Minister-
stwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem 
Pamięci Narodowej

Jesteśmy dumni
z naszych uczniów

Trzymamy kciuki
za nasze uczennice

Osiągnięcia naszych gimnazjalistów Nasi kandydaci do Sejmu Dzieci i MłodzieżyRZEPIN RZEPIN 

Miłosz Ziółkowski, uczeń klasy drugiej, może 
poszczycić się zdobyciem tytułu finalisty Olimpia-
dy Historycznej Gimnazjalistów. Uczestniczyło w 
niej ponad tysiąc uczniów z całej Polski, z tego 68, 
po przejściu etapu okręgowego, zostało zakwalifi-
kowanych do eliminacji centralnych. Etap ten od-
był się 4 marca na Uniwersytecie Warszawskim, 
a w uroczystości wręczania nagród i dyplomów  
uczestniczył m.in.: wiceminister Edukacji Naro-
dowej Maciej Kopeć. Miłosz jest również finalistą 
Ogólnopolskiego Konkursu Losy Żołnierza i Dzie-
je Oręża Polskiego oraz finalistą konkursu przed-
miotowego z historii i geografii.

Uczennica klasy drugiej Kamila Markiewicz 6 
kwietnia uczestniczyła w uroczystości w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sule-

Temat zadania rekrutacyjnego brzmi: „Prze-
strzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli 
propagujących systemy totalitarne. Lokalni bo-
haterowie w przestrzeni publicznej”. Warunkiem, 
udziału w sesji sejmu jest pozytywna ocena re-
alizacji projektu mającego na celu nagłośnienie 
wśród mieszkańców swoich miast konieczności 
zmiany nazw ulic nadanych w czasach funkcjo-
nowania komunizmu oraz poszerzenie wiedzy na 
temat lokalnych bohaterów.

W związku z udziałem w projekcie uczennic 
rzepińskiego liceum: Nadii Oleszczuk i Alicji Ła-
gowskiej, 21 marca odbyło się spotkanie z kierow-
nikiem referatu inwestycji i zamówień publicz-
nych Joanną Pych, która prowadzi prace zespołu 
odpowiedzialnego za przygotowywanie miasta do 

chowie, gdzie z rąk Lubuskiej Kurator Oświaty 
Ewy Rawy odbierała dyplom laureata konkursu 
przedmiotowego z biologii.

Osiągnięcia Miłosza i Kamili dają im w roku na-
stępnym przywilej zwolnienia z przystąpienia do 
jednej z części egzaminu gimnazjalnego.

Tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z 
języka polskiego uzyskał uczeń klasy trzeciej Kac-
per Misztak, a w Lubuskiej Gimnazjalnej Platfor-
mie Wiedzy, w konkursie „Czytam i rozumiem”, 
laureatem został Lesław Józefowicz.

Warto podkreślić, że wszyscy laureaci to 
uczniowie, którzy nie tylko systematyczne pracują 
i pogłębiają swoją wiedzę, ale także chętnie anga-
żują się w różne inicjatywy i przedsięwzięcia na 
terenie szkoły (red.). 

koniecznej zmiany nazw ulic. W jego trakcie zo-
stał omówiony sposób w jaki urząd planuje prze-
prowadzić zmiany. Przedstawiono terminy gra-
niczne, a także omówiono wszystkie propozycje 
nowych nazw ulic, które zostały zaproponowane 
przez mieszkańców. Dodatkowo uczennice odby-
ły rozmowę z burmistrzem Sławomirem Dudzi-
sem, który poparł inicjatywę licealistek, oferując 
jednocześnie wsparcie przy realizacji projektu. 
Uczennice zobowiązały się do wyboru jednej ulicy 
oraz lokalnego bohatera, którego sylwetkę będą 
chciały przybliżyć mieszkańcom Rzepina.

Efektem spotkania było sformułowanie planu 
działań, które zostaną podjęte w ramach realizacji 
przedmiotowego projektu (red.). 

fot
o. 

UM
IG

 w
 Rz

ep
ini

e 

fot
o. 

UM
IG

 w
 Rz

ep
ini

e 

Rzepińscy gimnazjaliści mają się czym pochwalić Uczennice odbyły rozmowę z burmistrzem Sławomirem Dudzisem 



Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Zostało ono zorganizowane z ini-
cjatywy starosty słubickiego Marcina 
Jabłońskiego. Powiatowych radnych 
reprezentował przewodniczący Rady 
Powiatu Słubickiego Wiesław Kołosza. 
Można śmiało stwierdzić, że rozmowy 
te otworzyły nowy etap w kontaktach 
między czterema, leżącymi po obu 
stronach Odry, powiatami. O czym za-
tem dyskutowano?

Będzie jak dawniej?

Wszyscy starostowie byli zdania, że 
współpraca między ich samorządami 
powinna być zdecydowanie bardziej 
zacieśniona. - Tak, jak to było kilka-
naście lat temu - przypominał starosta 
sulęciński Adam Basiński. Według nie-
go wspólne działania powinny polegać 
na rozwoju szkolnictwa zawodowego 
po obu stronach Odry. W związku z 
tym omówiono możliwości współdzia-
łania szkół zawodowych i wymiany 
uczniów w zakresie praktyk.

Drogi, zdrowie i…
budowa mostu

Rozmawiano także o transgranicz-
nej służbie zdrowia. - Współpraca szpi-
tali, służb sanitarnych oraz – przede 
wszystkim - w zakresie transgranicz-
nego ratownictwa medycznego, to 
kolejne ważne elementy współpracy 
leżących po obu stronach Odry samo-
rządów - mówili starostowie. 

Szefowie czterech powiatów zajęli 
się także problemem infrastruktury 
drogowej. Wniosek: trzeba poświę-
cić sporo uwagi, z uwzględnieniem 
bezpiecznych i drożnych dojazdów, 
drogowym (ale także promowym) 
przejściom granicznym. Była też mowa 
o ewentualnej budowie mostu granicz-
nego, w okolicach Eisenhuettenstadt. 
- Bo oprócz budowy mostów między 
naszymi relacjami, musimy myśleć 
także o tych realnych - skwitował z 
uśmiechem starosta Rolf Lindemann.

Projekty unijne
i wspólna pomoc społeczna

I wreszcie: wspólne projekty unij-
ne, których realizacja w danym za-
kresie ma przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców polsko-
-niemieckiego pogranicza (ochrona 
przeciwpowodziowa, współpraca 
straży pożarnych). Starosta słubicki 
Marcin Jabłoński podkreślił, że należy 
się także skupić się na szeroko pojętej 
pomocy społecznej – dotyczy to, np. 
zorganizowania paneli dyskusyjnych 
związanych z sytuacją dziecka i rodzi-
ny po stronie polskiej oraz niemieckiej 
czy wizyt studyjnych w poszczególnych 
instytucjach, w celu zapoznania się ze 

specyfiką pracy danego urzędu. Należy 
też rozmawiać na temat intensywnej 
współpracy pracowników instytucji 
społecznych z obu stron Odry.

Poznać problemy sąsiada

Według obecnych na spotkaniu 
starostów konieczne jest zacieśnienie 
działań nie tylko między zarządami 
danych powiatów, ale także między 
ich radnymi. To oni znają przecież naj-
lepiej potrzeby swoich mieszkańców 
oraz ich problemy, które dzięki trans-
granicznej współpracy można rozwią-
zywać wspólnie lub w oparciu o dobre 
praktyki wypracowane przez partne-
rów. - Należy wzmocnić kontakty mię-

dzy mieszkańcami naszych powiatów 
oraz działającymi na ich terenie sto-
warzyszeniami czy organizacjami po-
zarządowymi - przekonywał starosta 
krośnieński Mirosław Glaz.

To dopiero początek

- To pierwsze tego typu spotkanie po 
dłuższej przerwie, toteż zdajemy sobie 
sprawę, że chcąc zrealizować powyższe 
cele, musimy w podobnym gronie spo-
tkać się jeszcze nie raz, a w międzycza-
sie zachęcić i umożliwić naszym współ-
pracownikom podjęcie współdziałania 
na poziomie roboczym - mówił po 
spotkaniu starosta Marcin Jabłoń-
ski. - Uważamy, że „chcieć to móc”, a 

dzięki determinacji każdej ze stron uda 
się z pewnością podjąć szereg wspól-
nych działań, które mają na celu dobro 
mieszkańców naszej części polsko-nie-
mieckiego pogranicza - dodał M. Ja-
błoński. Nie inaczej uważali pozostali 
starostowie, którzy także wyrazili chęć 
zorganizowania kolejnych, podobnych 
spotkań. Wzięli także udział w briefin-
gu dla dziennikarzy.

Na zakończenie starosta wręczył 
swoim partnerom wielkanocne stroiki, 
wykonane własnoręcznie przez pod-
opiecznych Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej. Sam też odebrał od swoich partne-
rów upominki (red.).  

Czterech starostów jednym głosem 
o transgranicznej współpracy
Współdziałanie szkół za-
wodowych w Polsce i w 
Niemczech, kwestie trans-
granicznej służby zdrowia, 
unijne projekty, a także spra-
wy społeczne - to tylko nie-
które tematy, które poruszyli 
starostowie: słubicki (Marcin 
Jabłoński), powiatu Odra-
-Szprewa (Rolf Lindemann), 
sulęciński (Adam Basiński) 
oraz krośnieński (Mirosław 
Glaz) podczas spotkania, 
które odbyło się 30 marca w 
słubickim starostwie powia-
towym. 

POWIAT SŁUBICKI

kwiecień 2017



2 Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

- Koniec tego projektu nie oznacza 
końca naszej współpracy - podkreślał 
obecny na spotkaniu starosta słubicki 
Marcin Jabłoński. Towarzyszyli mu: 
komendant Powiatowej Straży Pożar-
nej st. kpt. Wojciech Śliwiński oraz jego 

zastępca st. kpt. Michał Borowy. Stro-
nę niemiecką reprezentowała m.in. 
zastępca nadburmistrza Frankfurtu 
Claudia Possardt, której starosta prze-
kazał okolicznościowy list (red.). 

Podczas posiedzenia zaopinio-
wano projekty uchwał dotyczą-
cych: dofinansowania z budżetu 
województwa prac przy zabytkach, 
w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego, a także w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego. Przedstawiono także 
informację o sytuacji finansowej 
podmiotów leczniczych za 2016 
rok.

Po zakończeniu obrad członko-

wie komisji wraz z zaproszonymi 
gośćmi udali się na obiad, przygo-
towany przez uczniów słubickiego 
"Rolniczaka" (red.). 

Od kwietnia Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach, już po 
raz kolejny, realizować będzie program 
korekcyjno-edukacyjny dla osób stosu-
jących przemoc w rodzinie. 

Program skierowany jest do osób 
mających trudności w relacji z partne-
rem/partnerką, reagujących agresją w 
sytuacjach konfliktowych. Koncentru-
je się na przekazaniu wiedzy na temat 
niestosowania przemocy, treningu 
umiejętności społecznych i asertyw-
ności oraz nauce konstruktywnego 
rozwiązywania sporów i korzystania ze 
wsparcia społecznego. 

Program obejmuje 60 godzin zajęć 

w trakcie 15 spotkań. Zakładamy moż-
liwość dołączenia do nowych uczestni-
ków w trakcie jego trwania. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
programu można uzyskać w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach przy ul. Sienkiewicza 28, 
osobiście w poniedziałki w godz. od 
8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w 
godz. od 7.30 do 15.30 lub pod nume-
rem telefonu tel. (095) 758 21 40.

Osoby chętne do udziału w progra-
mie powinny zgłosić się osobiście do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Słubicach (red.). 

Obecni byli: burmistrz Słubic 
Tomasz Ciszewicz, zastępca burmi-
strza Rzepina Krystian Pastuszak, 
burmistrz Cybinki Marek Kołodziej-
czyk, burmistrz Ośna Lubuskiego 
Stanisław Kozłowski oraz wójt Gó-

także temat transportu zbiorowego 
na terenie powiatu, jednak sprawa 
ta zostanie omówiona szerzej pod-
czas kolejnego, majowego spotkania 
(red.). 

Zmagania odbyły się w trzech kate-
goriach: szkoły podstawowe, gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne. Najpierw 
był test, a później część ustna. 

Uczestnicy usłyszeli życzenia powo-
dzenia od starosty Marcina Jabłoń-
skiego, który jest jednocześnie preze-
sem zarządu oddziału powiatowego 

Spotkanie odbyło się w Urzędzie 
Gminy w Cybince i było pierwszym 
z cyklu pięciu spotkań w ramach 
kampanii społecznej mającej na 
celu pozyskanie kandydatów na 
rodziny zastępcze z powiatu słu-

bickiego. Kolejne spotkania plano-
wane są w gminach: Rzepin, Ośno 
Lubuskie, Górzyca, a ostatnie w 
Słubicach.

Uczestnikom spotkania zostały 
przybliżone informacje dotyczące 
tego, czym jest rodzicielstwo za-
stępcze, kto i w jaki sposób może 
pełnić funkcję rodziny zastępczej 
oraz jakie formy wsparcia oferują 
jednostki odpowiedzialne za pieczę 
zastępczą. 

- Spotkanie było okazją do cie-
kawej dyskusji na temat rodziciel-
stwa zastępczego. Pozwoliło tak-
że pozyskać informacje na temat 
wsparcia, jakie można zaoferować 
dzieciom wychowującym się w pie-
czy zastępczej - podkreśla Anna 
Gołębiowska, dyrektor Powiato-

wego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach (red.). 

rzycy Robert Stolarski. W spotkaniu 
wziął też udział wicestarosta Leopold 
Owsiak oraz geodeta powiatowy 
Grzegorz Majek, który opowiedział o 
przystąpieniu Związku Powiatów Lu-
buskich do projektu geodezyjnego. 

Opiewa on na kwotę prawie 59 
mln zł. Powiat słubicki otrzymałby 
ok. 3,5 mln zł, przy 15-procentowym 
wkładzie własnym. Projekt zakłada 
powstanie wspólnej platformy geo-
dezyjnej dla całego województwa, 
środki na logistykę, sprzęt, oprogra-
mowanie, itp.

Podczas spotkania poruszono 

ZOSP RP w Słubicach, po czym zasiedli 
do pisania. 

Tuż przed rozstrzygnięciem konkur-
su wszyscy biorący w nim udział mogli 
poobserwować pokaz, jaki zafundowali 
im słubiccy strażacy. 

A oto wyniki: trzecie miejsce w ka-
tegorii szkół podstawowych zajęła Sa-
bina Kusz, drugą nagrodę wywalczył 
Szymon Czaja, a najlepiej spisał się 
Nikodem Bogoń. Wśród gimnazjali-
stów, tak, jak w zeszłym roku, najlep-
szy okazał się Jakub Radkiewicz, przed 
Kacprem Siwym i Kacprem Wieczo-
rem. Z kolei pierwsze miejsce wśród 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
podobnie, jak w roku ubiegłym, zajął 
Kacper Kucharczuk, druga była Karo-
lina Czaja (ona także powtórzyła swój 
wynik sprzed roku), a trzecia nagroda 
powędrowała do Pauliny Reus. 

Podziękowano także opiekunom za-
wodników za sprawne przygotowanie 
ich do konkursu.

Gratulujemy! Zdobywcy pierwszych 
i drugich miejsc będą reprezentować 
powiat podczas eliminacji wojewódz-
kich turnieju, które odbędą się 28 
kwietnia w Zielonej Górze. W imieniu 
starosty życzymy powodzenia (red.). 

Podsumowali
wspólny projekt

Komisja sejmiku 
w Słubicach

Rodzina wolna 
od przemocy! 

Będzie duża kasa
na powiatową geodezję

Oni na pewno poradzą
sobie z żywiołem

Promujemy rodzicielstwo 
zastępcze w powiecie

3 kwietnia w hali koncertowej we Frankfurcie nad Odrą podsumo-
wano projekt pod nazwą "System wspólnych transgranicznych 
działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej", który powiat słu-
bicki realizował wspólnie z Frankfurtem nad Odrą od 2015 roku.

- Cieszę się, że spotykamy się w szkole, która już wkrótce, dzię-
ki projektowi systemowemu, zmieni się w nowoczesne Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - mówił 7 kwietnia staro-
sta Marcin Jabłoński w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, 
witając członków komisji budżetu i finansów sejmiku wojewódz-
twa lubuskiego, której obrady odbyły się tym razem w Słubicach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach rozpoczyna 
kolejną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób sto-
sujących przemoc w rodzinie.

12 kwietnia w gabinecie sta-
rosty odbyło się spotkanie 
Marcina Jabłońskiego z sze-
fami wszystkich gmin wcho-
dzących w skład powiatu słu-
bickiego. 

Jaki gaz wydziela się przy 
ładowaniu akumulatora? 
Jaka powinna być odległość 
hydrantu od budynku? Aż 
wreszcie: jaką średnicę mają 
przeciwpożarowe węże ssaw-
ne? Między innymi z takimi 
pytaniami musieli poradzić 
sobie uczestnicy powiato-
wych eliminacji turnieju "Mło-
dzież zapobiega pożarom", 
które odbyły się 31 marca w 
siedzibie Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Po-
żarnej w Słubicach.

21 marca Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach, we współpracy z 
Placówką Opiekuńczo-Wy-
chowawczą „Nasza Chata” w 
Cybince, zorganizowało spo-
tkanie informacyjne dla osób 
zainteresowanych tematem 
rodzicielstwa zastępczego. 
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Starosta i wicestarosta wręczyli 
sportowcom listy gratulacyjne i na-
grody pieniężne. - Cieszymy się, że 
choć w taki sposób możemy wam 
podziękować za wasze sukcesy - mó-
wili. Zawodnicy i ich trenerzy chętnie 
opowiadali o swoich dyscyplinach, 
sukcesach i planach.

- W imieniu całego zarządu klubu 
chciałbym podziękować za to, że po-

Uroczystość była przede wszystkim 
okazją do podsumowania konkur-
sów: literackiego, recytatorskiego, 
matematycznego oraz chemicznego. 
Wzięli w nich udział gimnazjaliści z 
całego powiatu, a najlepsi odebrali 
zasłużone nagrody i dyplomy. Część 
zwycięzców zaprezentowała się także 
publiczności.

Powiat słubicki reprezentowa-
ła członek zarządu powiatu Amelia 
Szołtun, która przekazała dyrektoro-
wi szkoły Marii Jaworskiej list gratu-
lacyjny od starosty Marcina Jabłoń-
skiego. - Cieszy fakt, że w tej szkole 
tradycje związane z patronem szkoły, 
jego życiem oraz twórczością są kul-
tywowane i pielęgnowane. Pozwala 
to na przekazanie młodym ludziom 
nie tylko wiedzy na temat Zbigniewa 
Herberta, ale także trudnej epoki, w 
której przyszło mu żyć i tworzyć - pi-

Komendant posłużył się ciekawą 
prezentacją multimedialną, podobnie 
jak kierownik Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Żabicach Monika Karasiń-
ska, która przedstawiła sprawozdanie 
z działalności rehabilitacyjnej i wyko-
rzystania środków finansowych swojej 

sał starosta.
Było się też czym pochwalić: Ame-

lia Szołtun wraz z Marią Jaworską 
przekazały uczniom wiadomość, że 
już wkrótce przy ich szkole rozpocz-
nie się budowa nowoczesnej hali 
sportowej. Obie panie nie zdołały 
nic więcej powiedzieć, gdyż ich sło-
wa utonęły w burzy oklasków zado-
wolonych uczniów, którzy na obiekt 
sportowy z prawdziwego zdarzenia 
czekają od lat (red.). 

placówki w 2016 roku. Natomiast wi-
ceprzewodniczący komisji rewizyjnej 
przy radzie powiatu Tomasz Pisarek 
przedstawił sprawozdanie z kontroli w 
słubickim szpitalu, w zakresie wykony-
wania czynności właścicielskich. 

Podjęto uchwałę w sprawie dosto-
sowania sieci szkół ponadgimnazjal-
nych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą. 
Ponadto zmieniono uchwałę budżeto-
wą powiatu oraz Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2017-2026. Rad-
ni, zdecydowaną większością głosów, 
podjęli też decyzję o wniesieniu skargi 
na rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Zielonej Górze dotyczące finansów po-
wiatu (red.). 

Odbyła się ona w Collegium Polo-
nicum i przyciągnęła wielu gimna-
zjalistów z całego powiatu.

Każda ze szkół ponadgimnazjal-
nych miała 15 minut na przedsta-
wienie prezentacji o swojej placów-
ce. Dodatkowo w holu rozstawiono 
stoiska promocyjne. – Dzięki takiej 

prezentacji gimnazjaliści uzysku-
ją w jednym miejscu informacje o 
szkołach oraz proponowanych przez 
nie kierunkach kształcenia – mówił 
podczas otwarcia prezentacji staro-

sta słubicki Marcin Jabłoński, który, 
wraz z Młodzieżowym Centrum Ka-
riery OHP w Słubicach, był organiza-
torem imprezy (red.).

Powodem radości prezesa go-
rzowskiego okręgu PZW było 
podpisanie ze starostą umowy na 
wydzierżawienie jeziora Czyste-
go Wielkiego i Czystego Małego w 
gminie Ośno Lubuskie gorzowskie-
mu okręgowi Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Dokument określa 
przeznaczenie prowadzenia dzia-
łalności rekreacyjno-oświatowej i 
amatorskiego połowu ryb na tych 
akwenach. 

- Wielu próbowało uregulować tę 
kwestię bezskutecznie przez lata, a 

starosta dokonał tego w kilka mie-
sięcy - mówił obecny przy podpisa-
niu umowy Ryszard Płaczkowski, 
prezes słubickiego koła PZW nr 2. 

- Kiedy tylko dowiedziałem się o 
tym problemie, uznałem, że trze-
ba coś z tym zrobić. Cieszę się, że 
się udało - odpowiadał Marcin Ja-
błoński, który zapewne sam chwyci 
teraz za wędkę: dostał bowiem od 
prezesa gorzowskiego okręgu PZW 
kartę wędkarską oraz honorową 
odznakę "Za zasługi dla rozwoju 
wędkarstwa w okręgu gorzow-

skim".
- Dzięki tej umowie nasz okręg 

ma do dyspozycji 40 hektarów 
wody do połowów. Wody atrak-
cyjnej, wśród pięknej przyrody - 
podkreślał prezes J. Włodarczak. 
Zapewnił, że wędkarze będą dbać o 
jeziora - wyremontują m.in. kładki 
i pomosty. 

Polski Związek Wędkarski sku-
pia na terenie powiatu słubickiego 
ok. 2 tys. członków (red.). 

zawodnicy i ich trenerzy: Edward 
Czernik, Jacek Grześkowiak i Krzysz-
tof Wesołek (trenerzy), Antoni Plich-
ta, Jakub Czak, Piotr Żak oraz Anna 
Butkiewicz (zawodnicy). 

Raz jeszcze gratulujemy i czekamy 
na kolejne miejsca na podium (red.). 

mimo nawału obowiązków pan sta-
rosta znalazł dla nasz czas i docenił 
naszych zawodników - podsumował 
spotkanie prezes zarządu "Lubusza" 
Zbigniew Faliński. Towarzyszył mu 
jego zastępca, powiatowy radny Ry-
szard Chustecki. 

A oto uhonorowani przez starostę 

Czempioni i ich trenerzy 
spotkali się u starosty

Oddali cześć
swemu patronowi

Marcowa sesja
za nami

Tutaj młodzi mogli
zdecydować, co dalej

Ośniańskie jeziora posłużą wędkarzom

- To prawdziwa przyjemność 
znaleźć się w towarzystwie 
tak znakomitych, wielokrot-
nie utytułowanych sportow-
ców - mówili starosta Marcin 
Jabłoński i jego zastępca 
Leopold Owsiak podczas 
spotkania z zawodnikami Lu-
buskiego Klubu Sportowego 
"Lubusz".

"Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu, po złote runo nico-
ści twoją ostatnią nagrodę" - wersami z "Przesłania pana Co-
gito" Zbigniewa Herberta, odczytanymi przez Kamila Wołczka, 
ucznia Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach rozpoczęła się 
gala z okazji Dnia Patrona "ogólniaka", którym od 14 lat jest 
właśnie Zbigniew Herbert. 

Podczas sesji rady powiatu, 
która odbyła się 29 marca, 
komendant Powiatowej Ko-
mendy Policji w Słubicach 
mł. insp. Rafał Wawrzyniak 
przedstawił sprawozdanie ze 
swojej działalności oraz in-
formację o stanie porządku i 
bezpieczeństwa w minionym 
roku. 

- To superpomysł, by w jed-
nym miejscu zgromadzić 
przedstawicieli wszystkich 
szkół średnich z okolicy. 
Wciąż się jeszcze waham, 
ale niewykluczone, że dziś 
wybiorę tę właściwą szko-
łę – mówiła nam 11 kwietnia 
Anna, gimnazjalistka ze Słu-
bic, którą spotkaliśmy na III 
Powiatowej Prezentacji Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

- Cieszymy się bardzo, że po latach nareszcie udało się załatwić tę kwestię - mówił 11 kwietnia 
w gabinecie starosty prezes zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie 
Wlkp. Jan Włodarczak.
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Potrzebujesz prawnika?
Pomoc otrzymasz bezpłatnie

Przyniosły wiosnę

Pięknie recytowali

Ostatnie chwile
na przekazanie
1 procentu!

Zgodnie z ustawą o nieod-
płatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej po-
wiat słubicki od zeszłego 
roku realizuje zadanie pole-
gające na udzielaniu nieod-
płatnej pomocy prawnej dla 
osób fizycznych. Spójrzmy, 
kto może z niej skorzystać.

- Wszystkiego najlepszego 
z okazji pierwszego dnia 
wiosny! - z takim okrzykiem 
wpadły 21 marca do gabi-
netu starosty Marcina Ja-
błońskiego dzieci ze słubic-
kiego przedszkola "Krasnal 
Hała-Bała". 

Wiemy już, kto będzie repre-
zentował powiat słubicki pod-
czas Lubuskiego Konkursu 
Recytatorskiego PRO ARTE 
2017, którego finał wojewódz-
ki odbędzie się w dniach 18 i 
19 maja w Kostrzynie nad 
Odrą i Żaganiu. Ale po kolei.

Już tylko kilka dni zostało nam na rozliczenie się z fisku-
sem za ubiegły rok. Przypominamy, że przekazując jeden 
procent z własnego PIT na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego, nie tracisz ani złotówki - rozdysponowujesz 
jedynie kwotę, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz 
Skarbu Państwa.

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

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

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

Z bezpłatnej pomocy prawnej 
mogą skorzystać osoby:

• którym w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zwrócenie się o 
udzielenie pomocy zostało przy-
znane świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy o po-
mocy społecznej i wobec których 
w tym okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia

• które posiadają ważną Kartę 
Dużej Rodziny,

• które uzyskały zaświadczenie, 
o którym mowa w ustawie o kom-
batantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego,

• które posiadają ważną legi-
tymację weterana albo legityma-

cję weterana poszkodowanego, 
o których mowa w ustawie o we-
teranach działań poza granicami 
państwa,

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

klęski żywiołowej, katastrofy na-

turalnej lub awarii technicznej 
znalazły się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosły straty.

• kobiety w ciąży.
Pomoc prawną świadczą adwo-

kaci i radcowie prawni. Polega 
ona na poinformowaniu osoby 
uprawnionej o obowiązującym 

stanie prawnym, przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczywa-
jących na niej obowiązkach oraz 
na wskazaniu osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania dotyczącego 
jej problemu prawnego. 

Będzie można też uzyskać po-
moc w sporządzeniu wymagają-
cego wiedzy prawniczej projektu 
pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy (z wyłączeniem 
pism procesowych), w postępowa-
niu przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w postępowaniu sądo-
wo administracyjnym. 

Prawnicy pomogą także w spo-

rządzeniu projektu pisma o zwol-
nienie od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika z 
urzędu (red.). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
(pomieszczenie nr 8)
ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

poniedziałki od godz. 12:00 do godz. 16:00
wtorki od godz. 8:00 do godz. 12:00;
środy od godz. 8:00 do godz. 12:00.
czwartki od godz. 11:30 do godz. 15:30;
piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie
(świetlica nr 2) 
ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin

poniedziałki od godz. 15:00 do godz. 20:00;
wtorki od godz. 15:00 do godz. 20:00;
czwartki od godz. 15:00 do godz. 20:00;
piątki od godz. 9:00 do godz. 14:00.

I rzeczywiście, od razu zrobiło się 
wiosennie - przedszkolaki wręczy-
ły staroście, a także wicestaroście 
Leopoldowi Owsiakowi, członko-
wi zarządu powiatu Amelii Szołtun 
oraz prezesowi szpitala Małgorzacie 
Krasowskiej-Marczyk, a także innym 
pracownikom starostwa własnoręcz-
nie wykonane tulipany. 

Wszyscy chętnie sięgnęli za port-
fele, bowiem wizyta maluchów miała 

W powiatowych eliminacjach, 
które odbyły się 7 kwietnia w Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury, 
wzięło udział 38 młodych recytato-
rów w różnym wieku. 

Jury w składzie: Olga Olejnik 

także szczytny cel - zbieranie pienię-
dzy dla Hospicjum Domowego św. 
Wincentego a'Paulo w Słubicach. 
- Chcemy, by chorzy ludzie również 
poczuli, że nadeszła wiosna - oznaj-
miły staroście dzielne przedszkolaki 
(red.).

Słubicach) przyznało dziewięć no-
minacji do dalszego etapu konkur-
su oraz osiem wyróżnień. 

Dla wszystkich nominowanych 
były słodycze, które przekazał sta-
rosta Marcin Jabłoński. W jego 

imieniu gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w dalszych etapach kon-
kursu (red.). 

(pracownik RCAiK w Zielonej Gó-
rze), Małgorzata Horyza (SMOK 
Słubice) oraz Barbara Druć (polo-
nistka Zespołu Szkół Licealnych w 

Dlatego po raz kolejny, w imie-
niu starosty, gorąco zachęcamy 
mieszkańców naszego powiatu do 
przekazywania swojego jednego 
procentu na rzecz wybranych or-
ganizacji i stowarzyszeń. To nas 
przecież nic nie kosztuje, a jedyne 
co musimy zrobić, to wpisać nazwę 
danej organizacji w odpowiedniej 

rubryce w naszym rocznym zezna-
niu podatkowym (wzór poniżej). 

A naprawdę warto, bo skorzystać 
może wiele organizacji pożytku pu-
blicznego, działających na terenie 
powiatu słubickiego. 

Dla ułatwienia raz jeszcze publi-
kujemy ich wykaz. Sami możecie 
wybrać, komu chcecie pomóc:

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

Tu znajdziesz pomoc:



Projektem po zdrowie

Najważniejsze jest zdrowie mieszkańców!

Powiat Słubicki od kwietnia 
2015 roku realizuje projekt 
„Profilaktyka chorób układu 
krążenia i promocja zdrowe-
go stylu życia w powiecie 
słubickim”. Przez 25 miesięcy 
mieszkańcy mieli możliwość 
udziału w wielu aktywno-
ściach, a przede wszystkim 
mogli skorzystać z bezpłat-
nych badań profilaktycznych.

Projekt „Profilaktyka chorób 
układu krążenia i promocja 
zdrowego stylu w powiecie 
słubickim" kończy się 30 
kwietnia. Prosimy starostę 
MARCINA JABŁOŃSKIEGO o 
kilka słów podsumowania.

Głównym celem przedsięwzięcia 
była poprawa zdrowia publicznego i 
ograniczenie społecznych nierówno-
ści w zdrowiu oraz zmniejszenie za-
chorowalności na choroby związane 
ze stylem życia. Projekt skierowany 
był do osób bezpośrednio zagrożo-
nych zapadalnością na choroby ukła-
du krążenia, a działaniami objęte zo-

Co, Pana zdaniem, jest 
najważniejszym rezulta-
tem przedsięwzięcia?

Celem projektu była profi-
laktyka chorób układu krąże-
nia. To współcześnie poważny 
problem zdrowotny, dlatego 
w powiecie słubickim posta-
wiliśmy przede wszystkim na 
uświadomienie tego zagro-
żenia jak największej liczbie 
mieszkańców. Przebadanych 
zostało blisko 6400 osób, co 
daje prawie 14 proc. popula-
cji w powiecie. To była akcja 
o spektakularnym wymiarze, 
duży sukces, a także w ostat-
nim czasie przykład udanej 
współpracy pomiędzy powia-
tem a szpitalem im. prof. Z. 
Religi w Słubicach.

Jakie korzyści przyniósł 
projekt mieszkańcom po-
wiatu?

Przez 25 miesięcy odby-
ło szereg akcji, wydarzeń, 
eventów – prozdrowotnych, 
sportowych, związanych ze 
zdrowym żywieniem. Ponad 
4 tysiące osób wzięło w nich 
aktywny udział. Mam nadzie-
ję, że mieszkańcy naszego po-
wiatu uświadomili sobie, jak 
ważny jest zdrowy styl życia, 
w jaki sposób na nasze zdro-
wie wpływa profilaktyka, zbi-
lansowana dieta, czy aktyw-
ność fizyczna. W projekcie 
docieraliśmy z działaniami 
do różnych grup społecznych 
i wiekowych, a działania 
projektowe odbywały się we 
wszystkich gminach powiatu, 
co gwarantowało skuteczność 
w dotarciu do mieszkańców, 
ale także ułatwienie dla osób, 
które chciały korzystać z na-
szej oferty.

W związku z naszym sku-
tecznym wnioskiem o przy-
znanie dodatkowych środków 
przez  Ministerstwo Zdrowia, 
udało się poszerzyć projekt o 
szereg działań skierowanych 
do seniorów. Na koniec kilka-
dziesiąt wcześniej przebada-
nych osób mogło skorzystać z 
wyjazdu do sanatorium.

Łączna wartość projektu 

przekroczyła kwotę 3 milio-
nów złotych!

Kilka tysięcy przebada-
nych osób, kilka tysięcy 
biorących udział w aktyw-
nościach projektowych. 
Jak udało się dotrzeć do 
tak dużej populacji?

Warto podkreślić, że to 
pierwsze tak duże przedsię-
wzięcie w obszarze zdrowia 
na terenie powiatu słubickie-
go. Do tej pory nie prowadzo-
no działań profilaktycznych 
na taką skalę. Na bieżąco 
promowaliśmy projekt, aby 
dotrzeć do każdego miesz-
kańca we wszystkich gminach 
powiatu. Poszczególnym 
działaniom towarzyszyła sze-
roko zakrojona akcja infor-
macyjna, do tego imprezy i 
wydarzenia prozdrowotne w 
każdej z gmin. Cieszę się, 
że tak duża grupa naszych 
mieszkańców skorzystała z 
projektu – uczestniczyła w 
badaniach profilaktycznych, 
aktywnościach związanych ze 
zdrowym stylem życia.

Projekt się kończy, a 
mieszkańcy powiatu mają 

ochotę na więcej akcji 
prozdrowotnych. Czy pla-
nujecie Państwo pozyski-
wać środki na kolejne, 
podobne przedsięwzię-
cia?

Mam nadzieję, że z końcem 
przedsięwzięcia akcja proz-
drowotna się nie skończy i 
nasi mieszkańcy nadal będą 
dbać o swoje zdrowie, wdra-
żając porady i zalecenia leka-
rzy, dietetyków, instruktorów 
sportu. Tego staraliśmy się 
ich nauczyć przez ostatnie 

dwa lata.
Oczywiście planujemy sta-

rać się o kolejne środki na 
działania społeczne. Jeżeli 
będzie taka możliwość i po-
jawią się konkursy podob-
nego typu, przystąpimy do 
nich z pewnością. Jeżeli uda 
się zdobyć środki i zaplano-
wać kolejne przedsięwzięcia, 
mieszkańcy na pewno o tym 
usłyszą.

Dziękujemy za rozmo-
wę.

stały dzieci i młodzież w wieku 7-19 
lat oraz osoby powyżej 30 roku życia.

Zdrowe serce
w każdym wieku

Finansowane z funduszy ze-
wnętrznych są nie tylko nowe drogi, 
przedszkola, czy parki. Także działa-
nia bardziej „miękkie”, prospołeczne 
i… prozdrowotne. Przekonali się o 
tym mieszkańcy powiatu słubickie-
go, którzy od kwietnia 2015 roku 
mieli możliwość wzięcia udziału w 
projekcie „Profilaktyka choróbukła-
du krążenia i promocja zdrowego 
stylu życia w powiecie słubickim”.

Projekt to przede wszystkim bez-

płatne badania profilaktyczne dla 
mieszkańców – zarówno podstawo-
we, jak i pogłębione, pozwalające 
ocenić stan zdrowia układu krąże-
nia. Ale oprócz tego szereg działań 
związanych z aktywnym stylem 
życia – pikniki i imprezy dla całych 
rodzin, zimowy event na lodowisku, 
warsztaty dla uczniów, nauczycie-
li, personelu medycznego, zajęcia 
pozalekcyjne dla dzieci w formie 
Uniwersytetu Zdrowego Stylu Ży-
cia, zajęcia sportowe dla seniorów i 
nie tylko – wszystko ma wpłynąć na 
zmianę nawyków, zachęcić miesz-
kańców powiatu do dbania o zdro-
wie swoje i najbliższych (red.). Jak wskazują dane statystyczne, mieszkańcy powiatu słu-

bickiego są bardziej niż inni narażeni na ryzyko chorób 
cywilizacyjnych, w tym zwłaszcza choroby niedokrwien-
nej serca, która niesie za sobą poważne konsekwencje, od 
znacznego upośledzenia aktywności, po zawał serca. W 
wielu wypadkach można zapobiec najgorszemu scenariu-
szowi odpowiednio wcześnie diagnozując chorobę i wdra-
żając skuteczne leczenie i zdrowy styl życia.

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL13: 
Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Kwota dofinan-
sowania wynosi 3 092 757,00 mln zł.
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Prozdrowotnie,
aktywnie
i artystycznie
22 kwietnia powiat słubicki zorganizował Piknik Prozdrowotny, który był podsumowaniem pro-
jektu „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu w powiecie słubickim”. I 
chociaż pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu, spora grupa mieszkańców przybyła na dep-
tak już o godzinie 14.00. – Spędźcie ten dzień aktywnie i skorzystajcie z tego, co przygotowaliśmy 
– zachęcał starosta Marcin Jabłoński podczas otwarcia imprezy.

Event odbył się 22 kwietnia w 
godz. 14.00–20.00, na deptaku 
przy ulicy Jedności Robotni-
czej w Słubicach. Wydarzeniu 
towarzyszyło szereg imprez 
dodatkowych, tak aby każdy z 
mieszkańców mógł wybrać coś 
dla siebie. W tym dniu odbyło 
się kilka maratonów – biego-
wy, indoorcycling, taneczny, fi-
zjoterapii oraz kulinarny. A na 
amatorów artystycznych wra-
żeń czekał bogaty program na 
piknikowej scenie.

Ruszyliśmy maratonem!

Akcja prozdrowotna roz-
poczęła się o godz. 11.00 w 
Collegium Polonicum, gdzie 
odbywał się maraton tańca, 
prowadzony przez tancerzy 
grupy BOHEMA. Na początku, 
nieśmiało „tańczyli walca” w 
kilka zaledwie par. Po godzinie 
maraton nabrał tempa, zarów-
no z powodu żywej salsy, jak i 
kolejnych uczestników, którzy 
zachęceni telewizyjną relacją 
na żywo, przybywali na zajęcia.

Później gorące i szybkie ryt-
my zaczęły rozbrzmiewać w 
foyer Collegium Polonicum, 
gdzie na stacjonarnych rowe-
rach prowadzone były dyna-
miczne ćwiczenia w rytm spe-
cjalnie dobranej muzyki.

O 14.00 na deptaku
zrobiło się głośno

Artyści szykowali się do wy-
stępów, a starosta Marcin Ja-
błoński na powitanie miesz-
kańców powiatu ze sceny. Jako 
pierwszy, aby zachęcić miesz-
kańców do wspólnej zabawy, 
wystąpił chór Konsonans, póź-
niej na „parkiecie” przed sceną 
pojawiła się grupa tancerzy z 
BOHEMY. I chociaż było zim-
no, to oni w tanecznych i ską-
pych strojach rozgrzali publicz-
ność w rytmach standardowych 
i latynoamerykańskich. 

Zgromadzoną wokół sceny 
publiczność powitał gospodarz 
wydarzenia, starosta słubicki, 
Marcin Jabłoński. Podsumo-
wał działania projektowe i za-
chęcił mieszkańców do wspól-
nego świętowania. – Przez 25 
miesięcy odbyło szereg akcji, 

wydarzeń, eventów – prozdro-
wotnych, sportowych, związa-
nych ze zdrowym żywieniem. 
Ponad 4 tysiące osób wzięło w 
nich aktywny udział. Mam na-
dzieję, że będziecie się Państwo 
dobrze bawić również dzisiaj, 
na pikniku, który kończy cały 
projekt – mówił M. Jabłoński.

Bitwa na dwie patelnie

Największa grupa uczestni-
ków pikniku dzielnie asysto-
wała mistrzom gotowania. W 
szranki w bitwie o dwie patel-
nie stanęli Mariusz Szwed i Syl-
wia Biały, laureaci programów 
MasterChef i Hell’s kitchen. 
Od 14.00 pod namiotem, gdzie 
odbywała się bitwa, czuć było 
aromaty z całego świata. Obo-
je przyrządzili zdrowe dania, 
ze szczyptą egzotycznych przy-
praw. Tematyka pikniku zwią-
zana była ze zdrowym stylem 
życia, dlatego też nasi wojow-
nicy-kucharze przygotowali dla 
słubiczan tysiąc porcji zdrowej 
tajskiej zupy oraz gulaszu z ka-
szą pęczak. – Jesteśmy ocza-
rowani maratonem, możemy 
się przyglądać i podpatrywać, 
jak mistrzowie mieszają w „ga-
rach” – opowiadali mieszkań-
cy.  – To jest naprawdę pyszne, 
a połączenie smaków niesamo-
wite. Koniecznie trzeba spróbo-
wać. Przychodźcie, bo wszystko 
wam zjemy– uśmiechali się je-
dząc.

A na koniec
BAJER-owanie

Piknik podsumowujący pro-
jekt miał charakter rodzinny 
i prozdrowotny. Mieszkańcy 
mogli wziąć udział w ciekawych 
przedsięwzięciach – dla aktyw-
nych przygotowano maraton 
indoorcycling, maraton fizjo-
terapii, maraton tańca, słubicki 
maraton biegowy oraz fitness 
ze sceny, który prowadziła in-
struktorka Anita Radkiewicz. 
Nie zabrakło też atrakcji dla 
dzieci, kabaretu i występów 
lokalnych artystów. Na scenie 
pojawił się chór Konsonans, 
tancerze z grupy BOHEMA, 
TERAZ MY – KABARET z Su-
lęcina, reprezentowany przez 

słuchaczy Uniwersytetu III 
wieku. Pierwszy raz na scenie 
pojawił się także zespół wo-
kalny, który powstał podczas 
realizacji zajęć muzycznych w 
ramach DNI AKTYWNEGO 
SENIORA.

Nieco później zrobiło się sen-
tymentalnie, bo na scenie poja-
wili się Edyta Kręgiel z Piotrem 
Tamborskim.  Dla zgromadzo-
nej publiczności wystąpili też 
WANIAN i MACIEK BARDEN. 
Na koniec w świat biesiadnych 
kawałków porwała słubiczan 
Kapela BAJER.

Organizatorem pikniku na 
zlecenie powiatu słubickiego 
był Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury. Patronat medialny 
nad wydarzeniem objęli portal 
slubice24.pl oraz telewizja HTS 
Słubice, która relacjonowała 
wydarzenie na żywo.
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Podsumowaliśmy projekt
26 kwietnia powiat słubicki 
zorganizował konferencję, 
która była podsumowaniem 
projektu „Profilaktyka chorób 
układu krążenia i promocja 
zdrowego stylu życia w po-
wiecie słubickim”. 

Spotkanie odbyło się 26 
kwietnia, w godz. 11.00-14.00, 
w sali konferencyjnej Colle-
gium Polonicum w Słubicach. 
Była to doskonała okazja do 
podsumowania wszystkich 
działań projektowych realizo-
wanych przez powiat słubicki 
od kwietnia 2015 roku. Pod-
czas spotkania przedstawione 
zostały najważniejsze efekty 

przedsięwzięcia.

Dyskusja stolikowa

Zaproszeni goście wzięli 
również udział w dyskusji w 
formie WORD CAFE w czte-
rech ważnych tematach dla 
powiatu słubickiego. Panel 
pn. „Środowiskowe uwarun-
kowania chorób układu krą-
żenia” prowadziła Bożena 
Seremak-Kowalska, zastępca 
ordynatora na oddziale cho-
rób wewnętrznych słubickie-
go szpitala. Kolejny temat 
zdrowotny, dotyczący prze-
wlekłego stresu i jego wpływu 
na choroby układu krążenia, 
poprowadził dr n. med. Mie-

czysław Płończak, ordynator 
oddziału chorób wewnętrz-
nych.

Pozostałe dwa tematy do-
tyczyły zdrowego żywienia 
oraz stylu życia. Magdalena 
Cieślak, dietetyk kliniczny, 
prowadziła panel dotyczący 
wzorów żywieniowych w pro-
filaktyce i leczeniu chorób 
sercowo-naczyniowych, w 
tym nadciśnienia tętniczego. 
Natomiast Piotr Kiedrowicz, 
instruktor i trener sportowy, 
rozmawiał z uczestnikami na 
temat zdrowego stylu życia, 
próbując znaleźć odpowiedź 
na pytanie, czy jest to trend, 
czy też konieczność (red.). 
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Realizatorem projektu jest Powiat Słubicki. Projekt jest dofi-
nansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL13: 

Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Stopka redakcyjna

Na sportowo!

Smalec z fasoli? Jest pyszny!

Ćwiczył cały powiat, bo zajęcia sportowe odbywały się w każdej gminie. Uczest-
nicy mieli w czym wybierać – fitness, ćwiczenia sprawnościowe, ćwiczenia kory-
gujące sylwetkę, wzmacniające poszczególne partie mięśni. W terenie, w sali, w 
siłowni. A dodatkowo odnowa biologiczna i spotkania z ciekawymi ludźmi. 

– Nagle okazało się, że smalec z fasoli, czy chipsy z jarmużu to nie wymysł szalo-
nych wegetarian, a pyszne, zdrowe, szybkie i łatwe w przygotowaniu przekąski 
– opowiadała Magdalena Cieślak, dietetyk i jednocześnie organizatorka Szkoły 
Żywienia.

Z aktywności sportowych 
mogli skorzystać mieszkańcy 
powiatu słubickiego. Zajęcia 
odbywały się od lutego do 
kwietnia 2017 roku. Każdy 
mieszkaniec mógł wybrać coś 
dla siebie. Projekt to strzał w 
dziesiątkę. Świadczy o tym nie 
tylko spora ilość uczestników, 
ale też fakt, że już są chętni na 
podobne zajęcia w przyszłości 
– wyjaśnia Piotr Kiedrowicz 
ze Słubickiej Akademii Biego-
wej, która była organizatorem 
zajęć. – Łącznie w zajęciach 
sportowych uczestniczyło 
ponad 170 osób. Największe 
zapotrzebowanie na zajęcia 
było wśród pań w grupach 
wiekowych 30+ i 50+. Udało 
się także utworzyć dwie grupy 
dziecięce – dodaje prowadzą-
cy. 

Na powietrzu, w sali, w 
saunie

Zajęcia podzielone były na 
dwa bloki – pierwszy to zaję-
cia w każdej gminie powiatu 
słubickiego, dostosowane do 
potrzeb danej grupy. Drugi 
blok to oferta kompleksowa, 
gdzie oprócz ćwiczeń na po-
wietrzu i w sali, można było 

„Szkoła Żywienia” była ko-
lejnym działaniem w ramach 
projektu zdrowotnego. Pod 
koniec marca w każdej z pię-
ciu gmin powiatu słubickiego 
odbyły się otwarte zajęcia teo-
retyczne będące wprowadze-
niem do tematyki zdrowego 
żywienia. Po wprowadzeniu 
teoretycznym, pod okiem 
fachowców, uczestnicy mo-
gli nauczyć się jak zdrowo i 
smacznie gotować.

Najpierw teoria…

W części teoretycznej 
uczestnicy „Szkoły Żywienia” 
wysłuchali 30 godzin wykła-
dów dotyczących odżywiania 
w różnych chorobach układu 
krążenia np. cukrzycy, miaż-
dżycy, dyslipidemi, nadci-
śnieniu. Dowiedzieli się, jak 
dbać o mikrobiotę w jelitach 
i jak ważna jest funkcja pro-
biotyków i prebiotyków w 

naszym organizmie. Nie za-
brakło również ważnych in-
formacji na temat profilak-
tyki chorób układu krążenia. 
– W zajęciach wzięło udział 
kilkadziesiąt osób. To poka-
zuje, że tego typu inicjatywy 
są w naszym powiecie bardzo 
potrzebne – wyjaśnia M. Cie-
ślak.

A później do garów!

Podczas warsztatów kuli-
narnych kucharze i dietety-
cy pokazali uczestnikom, w 
jaki sposób zamienić tłustą, 
ciężką tradycyjną kuchnię na 
lekką, smaczną i zdrową. – 
Nagle okazało się, że smalec z 
fasoli, czy chipsy z jarmużu to 
nie wymysł szalonych wegeta-
rian, a pyszne, zdrowe, szyb-
kie i łatwe w przygotowaniu 
przekąski – mówi Magdalena 
Cieślak z firmy Tervis, która 
była realizatorem zadania. 

Zarówno zajęcia teoretycz-
ne, jak i praktyczne cieszyły 
się sporym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców powiatu. 
– Bardzo cieszy mnie, że w 
naszych zajęciach brały udział 
całe rodziny, i że w takim 
międzypokoleniowym gronie 
wspólnie odkrywały zalety 
zdrowego gotowania – dodaje 
M. Cieślak.

skorzystać z odnowy biolo-
gicznej, a także wysłuchać 
ciekawych wykładów dotyczą-
cych sportu, zdrowego żywie-
nia i zdrowego życia. Zajęcia 
te odbywały się w soboty na 
terenie Słubickiego Ośrodku 
Sportu i Rekreacji.

Zajęcia kompleksowe obej-
mowały marszobiegi oraz 
bieganie, zajęcia w sali gim-
nastycznej, później godzin-
na odnowa biologiczna, czyli 
sauna, masaże. Czwarta go-
dzina przeznaczona była na 
relaks przy zdrowym żywie-

niu i zajęciach teoretycznych, 
podczas których uczestnicy 
spotykali się ze specjalistami 
od żywienia, fizjoterapii, ma-
sażu, czy z wybitnymi spor-
towcami.– Przygotowaliśmy 
dziesięć takich spotkań, każ-
de z nich trwało cztery godzi-
ny – mówi Piotr Kiedrowicz. 
– Intensywność zajęć dopa-
sowana została do aktualnych 
możliwości uczestników. Każ-
dy uczestnik otrzymał rów-
nież koszulkę projektową – 
dodaje (red.). 
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Miło nam poinformować o pierwszych sukcesach Stowarzy-
szenia „Kreatywna Kultura”, działającego od drugiej połowy 
zeszłego roku przy MGOK 

6 kwietnia w hali ZSO odbył 
się turniej piłki koszykowej 
chłopców w ramach Mi-
strzostw Rejonu

Blisko 150 uczniów z Zespołu 
Szkół wzięło udział w kolej-
nym pokazie spektaklu te-
atralnego w ramach projektu 
iTeatr - Internetowy Teatr Te-
lewizji Polskiej

Zapraszamy
do współpracy

Wielkie gratulacje!

Internetowy spektakl

Pierwsze projekty Stowarzyszenia Kreatywna
Kultura!

Sukces drużyny rzepińskiego LO

Spotkanie z teatrem

CYBINKA  RZEPIN 

CYBINKA 

10 marca zarządzeniem burmistrza 
Cybinki projekt Alicji Jankowskiej ze 
Stowarzyszenia Kreatywna Kultura 
otrzymał dofinansowanie w wysoko-
ści 974 zł na realizację zadania „Dzia-
łania międzypokoleniowe podczas 
Nocy Świętojańskiej”, które odbędzie 
się w Sądowie już w czerwcu! 

Natomiast 7 kwietnia do siedziby 
Lokalnej Grupy Działania Zielona 
Dolina Odry i Warty został złożony 
wniosek o dofinansowanie na zago-
spodarowanie Placu Kultury przy 
naszym budynku. Za plan i realizację 
zagospodarowania terenu odpowiada 
wiceprezes stowarzyszenia Monika 
Cieślarczyk, przy skonstruowaniu 
wniosku pomagały Kamila Pomocka i 

Arleta Hołubowicz, którym należą się 
serdeczne podziękowania.

Pozostaje teraz czekać aż przy 
MGOK pojawi się ciąg pieszo-jezdny, 
fontanna chodnikowa z iluminacją 
świetlną oraz infrastruktura towarzy-
sząca (ławki i kosze)! Pozostaje nam 
trzymać kciuki za pozytywną weryfi-
kację wniosku i otrzymanie dofinan-
sowania! Warto dodać, że bez zabez-
pieczenia finansowego gminy Cybinka 
nie byłoby nawet szans na złożenie 
wniosku.

Oby więcej takich działań! Jeśli po 
głowie chodzi Ci ciekawy pomysł i 
chcesz coś zdziałać - nie zwlekaj! Za-
pisz się już dziś do Stowarzyszenia 
"Kreatywna Kultura" (red.). 

Do rywalizacji przystąpiły zespoły, 
które awansowały z turniejów powia-
towych. Zmagania zakończyły się suk-
cesem drużyny rzepińskiego LO, która 
dzięki zwycięstwu awansowała do pół-
finałów wojewódzkich.

Skład zespołu LO Rzepin: Mateusz 
Kowalik, Łukasz Płaza, Jakub Łagow-
ski, Wiktor Owadiuk, Bogdan Jurkie-
wicz, Wojciech Sidorkiewicz, Wojciech 
Czak, Amadeusz Biały, Sebastian Ja-
kubczak, Kacper Grabowski, Michał 
Downar-Zapolski, Patryk Zahariev, 
Hubert Pilsak. Trenerem drużyny jest 
Krzysztof Didyk (red.). 

29 marca w sali widowiskowej 
MGOK w Cybince, równo o godzinie 
10:00, rozpoczęła się transmisja ba-
śni japońskiej pt. "Syn Smoka", nada-
wanej na żywo z Teatru Ludowego w 
Krakowie. 

Dzieci miały okazję obejrzeć histo-
rię chłopca o imieniu Taro, który za-
brał wszystkich w fantastyczną podróż 

przez świat japońskich duchów i wy-
obrażeń (red.). 
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Jest szansa na zagospodarowanie Placu Kultury 

Turniej zakończył się sukcesem drużyny rzepińskiego LO 

Spektakl obejrzało 150 uczniów 

reklama1.indd   1 08/11/2016   15:23
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Mija już półmetek realizacji szwajcarskiego, międzynarodowe-
go projektu BILDER EINER AUSSTELLUNG, w którym uczest-
niczy młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie

Zarząd Koła Diabetyków w 
Rzepinie zorganizował swoim 
członkom spotkanie z okulistą 
Danutą Kunt i chirurgiem An-
drzejem Kuntem

W połowie marca w Techni-
kum Leśnym w Starościnie 
odbyły się V Mistrzostwa Pol-
ski Szkół Leśnych w piłce ręcz-
nej chłopców

Czytanie jest jak witamina 
i szczepionka. Dzieci, któ-
rym czytamy są mądrzej-
sze i znacznie lepiej radzą 
sobie w życiu

Finał już blisko

Profilaktyka przede wszystkim

Do podium zabrakło niewiele

Burmistrz czyta dzieciom

Projekt z udziałem naszej młodzieży

Spotkanie edukacyjne diabetyków

V Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w piłce ręcznej chłopców

Bajkowe spotkanie

RZEPIN 

RZEPIN 

RZEPIN 

CYBINKA 

łach: kostiumów (projektowanie i 
wykonanie), video (warsztaty filmo-
wanie i fotografia) oraz tanecznym 
(próby z choreografem z Berlina do 
muzyki „Obrazki z wystawy” Modesta 
Musorgskiego).

Dwie pierwsze grupy praktycznie 
zrealizowały swoje zadania, nato-
miast trzecia - taneczna pilnie ćwiczy 
i doskonali choreografię pod okiem 
zawodowych tancerzy z Niemiec. 

Dzięki wytrwałości i zaangażowa-
niu uczniowie robią wyraźne postę-
py. Wymaga to od nich olbrzymiego 
wysiłku, ponieważ ćwiczą w każdy 
czwartek w hali sportowo-widowisko-
wej ZSO, a także uczestniczą w pró-
bach we Frankfurcie nad Odrą, gdzie 
na scenie Kleist Forum wspólnie łączą 
układy w jedną sceniczną całość. 

Zwieńczeniem wysiłku będą wy-
stępy finałowe w dniach 6 i 7 maja w 
Kleist Forum we Frankfurcie, na któ-
re serdecznie wszystkich zapraszamy. 
Młodzież wystąpi w zaprojektowa-
nych przez siebie kostiumach oraz 
przygotowanej przez sekcję video 
scenografii. 

W całym przedsięwzięciu bierze 
udział ponad trzystu uczniów z Polski 
i Niemiec (red.). 

Spotkanie miało charakter edu-
kacyjny, odbyło się w ramach ob-
chodów 10-lecia Koła Diabetyków 
w Rzepinie.

Wszyscy cierpiący na cukrzycę 
zmagamy się z zagrożeniem ze 
strony powikłań cukrzycowych. 

Do turnieju zgłosiło się sześć 
szkół leśnych, które zostały losowo 
przydzielone do dwóch grup. Me-
cze rozgrywano w hali widowisko-
wo-sportowej w Rzepinie. 

W piątek 17 marca odbyły się 
mecze fazy grupowej, w których 
drużyny grały systemem „każdy z 
każdym” w ramach swojej grupy. 
Dwie najlepsze drużyny z każdej z 
grup awansowały dalej. W sobotę 
rozegrane zostały półfinały, mecze 
o piąte i trzecie miejsce oraz finał. 

Całość rozgrywek przebiegała w 
miłej, sportowej atmosferze, przy 
jednoczesnej postawie fair play. 
Większość pojedynków miała za-
cięty i wyrównany charakter, co 
tylko dodatkowo potęgowało na-
pięcie i doping wśród kibiców.

W finale drużyna z Białowieży 

Dlatego też burmistrz Marek 
Kołodziejczyk z ogromną przy-
jemnością  przyjął zaproszenie 
przedszkolaków z Bajkowego 
Przedszkola w Cybince i wziął 
udział w akcji „Cała Polska czy-

ta dzieciom”. Nagrodą za piękne 
czytanie były gromkie brawa i dy-
plom, o czym jednogłośnie zade-
cydowały dzieci słuchające bajek 
(red.). 

Bardzo ważnym elementem prze-
ciwdziałania powikłaniom cu-
krzycy jest wiedza na ich temat, 
jak i wiedza o samej cukrzycy.

Okulista skoncentrowała się na 
omówieniu powikłań cukrzyco-
wych dotyczących narządu wzro-
ku. Podstawowym warunkiem 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
powikłań cukrzycowych, jak rów-
nież złagodzenia skutków jeśli po-
wikłania już wystąpią, jest utrzy-
manie prawidłowego poziomu 
glukozy we krwi.

Powikłania cukrzycy są nie-

pokonała drużynę z Warcina 20:14, 
zdobywając tym samym tytuł Mi-
strza Polski szkół leśnych w piłce 
ręcznej. Drużyna ze Starościna 
zmagania skończyła tuż za podium. 

Na zakończenie w hali widowi-
skowo-sportowej w Rzepinie od-

było się uroczyste podsumowanie 
oraz zamknięcie mistrzostw. Zwy-
cięskie drużyny, ich zawodnicy 
oraz opiekunowie zostali wyróż-
nieni i nagrodzeni pamiątkowymi 
dyplomami, medalami i pucharami 
(red.). 

bezpieczne dla zdrowia i życia. 
Cykliczne wizyty u okulisty są ko-
niecznością. Zmiany w oku, które 
mogą zachodzić, są zwykle nieod-
wracalne.

Chirurg Andrzej Kunt skupił się 
na innym poważnym powikłaniu 
cukrzycy, jakim jest stopa cukrzy-
cowa. Profilaktyka i odpowiednie 
leczenie może uchronić przed am-
putacją.

Kluczowym elementem profi-
laktyki i leczenia tego schorzenia 
jest szczególna dbałość o zdrowie 
i dobrą kondycję stóp oraz dba-
łość o obniżenie poziomu cukru 
we krwi.

Zarząd Koła podziękował leka-
rzom za ich wykłady (red.). 

Praca odbywa się w trzech zespo-
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Premiera przedstawienia już 6 maja 

Bajki przedszkolakom czytał burmistrz Marek Kołodziejczyk 

Do turnieju zgłosiło się sześć szkół leśnych 

Spotkanie odbyło się w ramach obchodów 10-lecia Koła Diabetyków w Rzepinie 
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Do Rąpic przybyły aż dwie Panie Wiosny 

Do turnieju zgłosiło się sześć szkół leśnych 

Podczas warsztatów wykonane zostały kartki wielkanocne 

Seniory uczyli się korzystać z komputera 

21 marca obchodziliśmy 
pierwszy Dzień Wiosny

1 kwietnia w sali widowiskowej MGOK odbyła się II edycja konkursu piosenki wszela-
kiej pn. „Przebojowy Prima Aprilis”, nad którym honorowy patronat objął burmistrz 
Marek Kołodziejczyk

4 kwietnia w MGOK Cybin-
ka wystartował kurs kom-
puterowy dla seniorów 60+

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„SŁONECZKO”, jeszcze pod koniec marca, rozpoczęło 
cykl warsztatów realizujących projekt pn. „Każdy z nas 
jest piękny”

Podwójna
wiosna

Przebojowy Prima Aprilis

Seniorzy poznają sieć Każdy jest piękny

Pożegnanie zimy

Kolejny konkurs piosenki

Ruszył kurs komputerowy Świąteczne warsztaty

CYBINKA 

CYBINKA 

CYBINKA RZEPIN 

Do Rąpic przybyły aż dwie Panie 
Wiosny, które zapewniły dzieciom 
moc atrakcji. Wspólnych zabaw i 
śpiewów nie było końca. 

Dodatkowej energii dodał dzie-
ciom słodki poczęstunek i aby zima 
nie wróciła maluchy pokolorowały 
wiosenne malowanki, które można 
podziwiać na przygotowanej wy-
stawie (red.). 

W światłach reflektorów, przed 
licznie zgromadzoną publicznością 
oraz wymagającym jury (w składzie 
Renata Hryniewicz – dziennikarka 
Gazety Lubuskiej, Zbyszko Jatczak 
– dyrektor Społecznego Ogniska 
Muzycznego oraz Grzegorz Dawi-
dowicz – utalentowany artysta z 

ufundowano nagrody za pierwsze 
trzy miejsca. W organizacji festi-
walu pomogły firmy: "U Beaty" 
Beata Łubek, Wojciech Kolen-
do Zakład Budowlany, Kazimierz 
Radkiewicz Sklep Magda, Zakład 
Metalowy GEMO sp. z o. o. oraz 
Beata i Adam Słodownik.

gminy Cybinka) stanęło aż 15 soli-
stów oraz jeden zespół.

Repertuar był bardzo szeroki, nie 
zabrakło klasyków z polskiej muzy-
ki oraz hitów disco polo. Uczestni-
cy niejednokrotnie dwoili się i tro-
ili, by jak najlepiej zaprezentować 
się przed jury, które każdy występ 
oceniało profesjonalnie nie szczę-
dząc pochwał i krytyki.

Szczególne podziękowania na-
leżą się sponsorom, dzięki którym 

sklepu EMPIK, a także pamiątko-
wy dyplom. Zdobywcy drugiego i 
trzeciego miejsca otrzymali bon o 
wartości kolejno 100 zł oraz 50 zł 
do wykorzystania w sieci salonów 
sklepu EMPIK.

Wyróżnienie Gazety Lubuskiej 
otrzymała Hanna Dworak, a nagro-

Po występach oraz długiej na-
radzie jury wyłoniono zwycięską 
trójkę. Pierwsze miejsce zajęła Ma-
ria Andryszak z Cybinki, drugie Ni-
cole Nowicka z Rąpic, a na trzecim 
stopniu podium stanęła Adrianna 
Brzozowska z Cybinki.

Zwycięzca otrzymał pamiątkową 
statuetkę, zaproszenie na występ 
podczas obchodów Dni Cybinki 
2017 oraz bon o wartości 200 zł 
do wykorzystania w sieci salonów 

dę specjalną burmistrza Cybinki 
wylosował Oskar Rabuliński.

Nagrody oraz pamiątkowe dy-
plomy wręczył burmistrz Marek 
Kołodziejczyk wraz dyrektorką 
MGOK Eweliną Skórską.

Imprezę poprowadzili Natalia 
Góreńczyk, uczennica gimnazjum 
w Cybince i Krystian Mazurkie-
wicz, uczeń Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zielonej Górze (red.). 

Na pierwszych zajęciach, tzw. „za-
poznawczych”, instruktor poznał 
kursantów, a kursanci komputery! 

Kurs składa się z sześciu bloków 
tematycznych, na których senio-
rzy nauczą się m. in. jak obsługiwać 
komputer, jak korzystać z Internetu 
oraz wielu innych udogodnień tech-
nologii. Kurs prowadzi informatyk 
Piotr Smykaj (red.). 

Podczas warsztatów wykonane 
zostały kartki wielkanocne. Oprócz 
członków stowarzyszenia, ich ro-
dzin i opiekunów, uczestniczyli w 
nich także podopieczni Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, któ-
rzy zaproszeni zostali do udziału w 
projekcie.

Zajęcia prowadziła Iwona Par-
szywka-Marczuk - instruktor plasty-
ki w MDK, wspaniale przekazała całą 
wiedzę o technice scrapbookingu, 
którą kartki zostały wykonane. Pra-
ce wykonane na warsztatach będzie 
można podziwiać w lipcu podczas 
Dni Rzepina. 

Serdeczne podziękowania kieruje-
my w stronę pracowników i dyrekcji 
Miejskiego Domu Kultury w Rzepi-
nie, którzy udostępnili i przygotowali 
salę dla tak dużej grupy uczestników. 
W warsztatach udział wzięło ponad 
40 osób oraz wolontariusze.

Następne warsztaty już w maju.
Projekt jest współfinansowany 

przez powiat słubicki w ramach re-
alizacji zadania publicznego „Wspie-
ranie ochrony i promocji zdrowia tj.: 
„Organizacja i prowadzenie działań 
w zakresie ochrony i promocji zdro-
wia na terenie powiatu słubickiego” 
(red.). 
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R.W. Jakie plany na najbliższe czte-
ry lata dla miasta i mieszkańców ma 
nowy burmistrz Rzepina?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.
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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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Zapraszamy na najnowszy 
program kabaretu "Ciach" 

Ponad 3 tysiące uczniów z województwa lubuskiego skorzysta z nowego narzędzia dydak-
tycznego z zakresu ochrony środowiska. Do końca czerwca mobilna Ścieżka Edukacji Eko-
logicznej ENERIS uzupełni edukację ekologiczną w 13 szkołach podstawowych oraz gim-
nazjach regionu. Wystawa odbywa się w ramach współpracy ENERIS Surowce z Celowym 
Związkiem Gmin CZG-12

W sobotę 13 maja w Kołczynie w gminie Krzeszyce odbę-
dzie się jubileuszowy – X Międzynarodowy Kołczyński Bieg 
Olimpijski

Firma MARTON zajmująca się badaniem słuchu zawitała 
do członków Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich 

Będzie
sporo
śmiechu

Uczymy mądrego
korzystania z natury

Zapraszamy na
jubileuszowy bieg

Seniorzy
zbadali słuch

Spotkanie z kabaretem

Ścieżka Edukacji Ekologicznej w lubuskich szkołach

X Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski

Firma MARTON z wizytą u seniorów rzepińskich

CYBINKA 

REGION

KRZESZYCE

RZEPIN 

Występ odbędzie się 13 maja w 
sali widowiskowej MGOK Cybinka, 
o godz. 18:00. Bilety w cenie 30 zł 
są jeszcze do nabycia w sekretaria-
cie MGOK. 

W trakcie najnowszego progra-
mu kabaretu Ciach, pt. "Gołębie 
i krety" widziano jedną kobie-
tę i trzech mężczyzn (choć wielu 
uważa, że jest odwrotnie) oraz: 
szlafrok w paski – podarty, bukiet 
kwiatów sztucznych, ręcznik ką-
pielowy – damski, kaburę czarną 
– nową, Colt - kaliber 7,1 – zabaw-
kę, kilogram ziemniaków i trupa – 
sztucznego. Jak łatwo się domyślić, 
program przedstawia skecze o te-
matyce rodzinnej (red.).  

Mobilna Ścieżka Edukacji Eko-
logicznej ENERIS to dziewięć 
dwustronnych tablic, składających 
się na lekcję ekologii. Od począt-
ku kwietnia uczniowie placówek 
oświatowych z terenu sześciu lu-
buskich gmin: Lubniewic, Sulę-
cina, Krzeszyc, Witnicy, Dębna 
i Międzyrzecza mogą dzięki nim 
zapoznać się z najważniejszymi in-
formacjami dotyczącymi skutków 
oddziaływania człowieka na środo-
wisko. Poznają zasady sortowania 
odpadów, oszczędzania energii, a  
także odpowiedzialnego korzysta-
nia z zasobów naturalnych. Myśl 
przewodnia ścieżki mieści się w 
trzech hasłach: REDUKUJ – swój 
wpływ na środowisko; ODZYSKUJ 
– tak dużo surowców, jak to możli-
we; PRZETWARZAJ – to, czego nie 
da się już użyć jako surowca wtór-
nego, można jeszcze przetworzyć w 
kompost, energię lub ciepło. 

Jako pierwsi ze Ścieżką Eduka-
cji Ekologicznej ENERIS zapoznali 
się uczniowie Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Lubniewicach, gdzie 
wystawa była prezentowana przez 
pierwszy tydzień kwietnia. Do koń-
ca czerwca wystawę obejrzy ponad 
3 tysiące uczniów 13 lubuskich pla-
cówek oświatowych mieszczących 
się na terenie gmin członkowskich 
Celowego Związku Gmin CZG-12. 
Mobilna ścieżka Edukacji Ekolo-
gicznej ENERIS jest doskonałym 
uzupełnieniem stacjonarnej wy-
stawy zlokalizowanej na terenie 
zakładu w Gorzowie Wlkp. oraz 
ścieżki zlokalizowanej w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Ko-
munalnych w Długoszynie. 

Z mobilną Ścieżką Edukacji 
Ekologicznej ENERIS, uczącą od-
powiedzialnych postaw wobec śro-
dowiska, będą mogli się zapoznać 
także dorośli mieszkańcy regionu. 
Tablice zostaną zaprezentowane 

Zawodnicy pobiegną na dystan-
sie 5 km, bez podziału na kategorie 
wiekowe. Start i meta znajdować 
się będzie na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Kołczynie. Zbiórka 
o 10:45, później nastąpi ceremo-
niał olimpijski, a zawodnicy wy-
startują o 11:30. 

Organizatorzy przewidzieli rów-
nież festyn i wiele atrakcji, w tym 
losowanie 10 rowerów górskich. 

Dla tysiąca pierwszych uczestni-
ków przygotowano jubileuszowe 
medale. 

Zakończenie biegu przewidziano 
na godz. 14:00. 

Zapisy pod numerami telefonów: 
95 757 48 14 oraz 608 352 509, ma-
ilowo na adres: spkolczyn@wp.pl 
lub przed startem w biurze biegu. 
Serdecznie zapraszamy (red.). 

W spotkaniu, które odbyło się 7 
kwietnia w Rzepinie, uczestniczyło 
około 30 członków stowarzysze-
nia. Mariola Hawran, właścicielka 
firmy MARTON opowiadała se-
niorom o najczęstszych objawach 
problemów ze słuchem, występu-
jących nie tylko wśród starszych 
pacjentów. Omówiła także metody 
badań słuchu i zalety stosowania 
aparatów słuchowych renomowa-
nych na rynku firm. 

W drugiej części spotkania 

członkowie Stowarzyszenia Senio-
rów Rzepińskich poddali się bez-
płatnemu badania słuchu. 

Firma MARTON ma swoje gabi-
nety w różnych miejscowościach 
województwa lubuskiego, między 
innymi w Słubicach. Z jej usług 
można także skorzystać w Rzepi-
nie. Gabinet znajduje się w tutej-
szej przychodni przy ul. Słubickiej. 
Czynny jest we wtorki i w czwartki, 
w godzinach: 11-16 (red.).  

podczas ogólnodostępnych wy-
darzeń o tematyce ekologicznej 
organizowanych przez CZG-12. 
Pierwszą okazją do wzięcia udzia-
łu w „mobilnej lekcji ekologii” był 
Piknik Ekologiczny „Dzień Ziemi w 
CZG-12”, który odbył się na terenie 

Zakładu Unieszkodliwiania Od-
padów Komunalnych w Długoszy-
nie. Wystawa będzie także jedną 
z atrakcji Pikniku Ekologicznego 
„Reduce, Reuse, Recycle” organi-
zowanego 8 czerwca w Gliśnie. 

BARTOSZ LEWICKI
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Wystawa odbywa się w ramach współpracy ENERIS Surowce z Celowym Związkiem Gmin CZG-12 

Firma MARTON bezpłatnie przebadała seniorom słuch 

W spotkaniu wzięło udział około 30 osób
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Gmina zawarła porozumienie 
o współpracy z przedstawicie-
lami zarządu Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Perła Cy-
binka” 

Jeszcze w wielkanocnym kli-
macie spotkaliśmy się w krze-
szyckim Dyskusyjnym Klu-
bie Książki w bibliotece, aby 
podzielić się refleksjami na 
temat życia codziennego na 
podstawie książki Sylwii Chut-
nik pod przewrotnym tytułem 
„W krainie czarów”

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Górzycy był orga-
nizatorem „Zajączkowego 
Jarmarku Wielkanocnego”

Pod wpływem wystawy wielkanocnej odbyły się w bibliotece 
warsztaty dla dzieci i młodzieży

8 kwietnia  na placu MGOK, już po raz drugi, burmistrz Marek 
Kołodziejczyk otworzył „Kiermasz Wielkanocny” organizowa-
ny przez Cybinkę i gminne placówki

Są porozumienia, będą 
wnioski

W krainie czarów Sylwii 
Chutnik

Wielkanocne
warsztaty

Świąteczny jarmark

Frekwencja
dopisała 

Siłownie i Plac Kultury coraz bliżej…

Opowiadanie o życiu

Tradycyjne spotkanie

Wykonaliśmy świąteczne arcydzieła

Za nami drugi "Kiermasz Wielkanocny"CYBINKA 

KRZESZYCE 

GÓRZYCA 

KRZESZYCE 

CYBINKA 

Jego celem jest prowadzenie 
działalności rekreacyjno-spor-
towej, zwłaszcza w zakresie ini-
cjowania, wspierania i pomocy w 
przedsięwzięciach integracyjnych, 
promujących zdrowy tryb życia, 
realizowanych przez instytucje, a 
także nieformalne grupy społecz-
ne, w szczególności na rzecz dzieci 
i młodzieży oraz rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej, z dbałością o 
zrównoważony rozwój społeczno-
ści i lokalnego środowiska. 

Klub złoży do Lokalnej Grupy 
Działania Zielona Dolina Odry i 
Warty wniosek o przyznanie dofi-
nansowania projektu pn.: „Przebu-
dowa pomieszczeń hali sportowej 
w Cybince z przeznaczeniem na 
cele rekreacyjne, w tym siłownię”.

Burmistrz podpisał również po-
rozumienie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia „Kreatywna Kul-
tura”. Jego celem jest prowadzenie 
działalności edukacyjnej, kultural-

Jest to zbiór różnych opowiadań 
o wychodzeniu z okresu dzieciń-
stwa (krainy czarów) i wkraczaniu 
w dorosłość. Większość bohaterów 
opowiadań spotyka się ze śmiercią, 
doświadcza drastycznych prze-
mian: mamy tu monolog podsta-
rzałej prostytutki, która pracuje 

Gościliśmy Klub Seniora z Gó-
rzycy, uczestników Środowiskowe-
go Domu Samopomocy oraz Domu 
Pomocy Społecznej „Dom Seniora”  
z Kostrzyna nad Odrą . 

Jak co roku nie zawiedli nas nasi 
przyjaciele z Górzycy, Kostrzyna 
oraz okolic. 

Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie.

JOANNA
TARABUŁA

aby utrzymać siebie i tęskni za 
pozostawioną córką, mamy przeży-
cia wnuczki, która patrzy na ciało 
kochanego dziadka. Ten widok po-
zostawi trwały ślad w psychice na 
całe życie. Mamy wreszcie relacje 
dzieci, które przeżyły getto.

Przeszłość wdziera się w życie 
codzienne bohaterów opowiadań, 

funduje czytelnikowi zachwyt i iry-
tację. Jedne opowiadania są wspa-
niałe, drugie niekoniecznie. Wątki, 
tematy i teorie, które pojawiają się 
w "Krainie czarów" są charaktery-
styczne dla twórczości pani Chut-
nik.

JULIA MAJKUT

Pisanki, palmy, koszyczki, stro-
iki - jednym słowem atrakcyjne 
rękodzieło wypełniło stoiska na 
placu. Oprócz tego pyszne ciasta, 
zrobione z wielkim sercem przez 
rodziców ze szkoły w Cybince i w 
Białkowie. Dla wszystkich miesz-
kańców wydawane były również 
jabłka. 

W części artystycznej zaprezen-
towały się dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego „Bajkowe Przedszkole”, 
zespół „Lubuszanki”, zespół „An-
tidotum”. Pięknie zaśpiewała rów-
nież młodzieżówka z Zespołu Szkół 
w Cybince.

Podczas kiermaszu odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu biblio-
teki publicznej „Tradycje – zwy-

czaje – obrzędy” na najpiękniejszą 
palmę wielkanocną. Nagrody dla 
zwycięzców wręczyli: burmistrz 
Marek Kołodziejczyk oraz dyrektor 
biblioteki Grażyna Łyżwińska. W 
trakcie kiermaszu obyło się rów-
nież otwarcie wystawy pt. ”Piękno 
Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Lubuskiego”. Na wysta-
wie podziwiano zdjęcia przyrody, 
które reprezentował Krzysztof Gaj-
da - autor zdjęć. 

Powodem do dumy dla organi-
zatorów było to, że mieszkańcy 
Cybinki nie zawiedli swoją obec-
nością. To umocniło ich w przeko-
naniu, że za rok kolejny ”Kiermasz 
Wielkanocny” (red.). 

Pośród kolorowych wstążek, ser-
wetek, piórek i naręczy bukszpanu 
powstały zupełnie ciekawe prace 
uczestników Młodzieżowego Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Zadania 
były bardzo różne, między innymi 
wykonanie jajka-pisanki techniką 
decoupage, pleciono wianki z ga-
łązek brzozy, a następnie je deko-
rowano.  Powstały także świątecz-
ne kartki, gotowe do wysłania, co 
w erze komputeryzacji i mody na 
smsy jest czymś coraz rzadszym. 

Warsztaty miały przede wszyst-
kim na celu propagowanie i zachę-
canie do poznawania zanikających 
tradycji i twórczego zaangażowa-

nia młodego pokolenia. 
Sympatyczne zajączki, kurcza-

czki oraz baranki, zawsze powodu-
ją uśmiech na buziach i są tematem 
wielu prac związanych z Wielkano-
cą. Przy powstawaniu tych wszyst-
kich prac panował ciepły klimat, 
który sprawił, że zajęcia się trochę 
przeciągnęły w czasie. Dlatego od-
będzie się ciąg dalszy naszych spo-
tkań, na które oczywiście już teraz 
zapraszamy. 

Na pewno nie zabraknie z naszej 
strony ciekawych propozycji do 
wykonania kolejnych „małych ar-
cydzieł”, w krzeszyckiej bibliotece 
(red.).

nej oraz charytatywnej, zwłaszcza 
w zakresie inicjowania, wspierania 
i pomocy w przedsięwzięciach inte-
gracyjnych, edukacyjnych oraz kul-
turalnych realizowanych przez in-
stytucje, a także nieformalne grupy 
społeczne, w szczególności na rzecz 
dzieci i młodzieży, rodzin w trud-
nej sytuacji życiowej oraz osób 
niepełnosprawnych z dbałością o 
zrównoważony rozwój społeczno-
ści i lokalnego środowiska. W celu 
umożliwienia realizacji postano-
wień porozumienia stowarzyszenie 
złoży do Lokalnej Grupy Działania 
Zielona Dolina Odry i Warty wnio-
sek o przyznanie dofinansowania 

projektu pn.: „Doposażenie miej-
sca rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców i gości w miejscowo-
ści Cybinka, celem stworzenia Pla-
cu Kultury w Cybince”.

Na realizacje obu projektów gmi-
na Cybinka udzieli pożyczki. Dzięki 
podpisanemu porozumieniu, orga-
nizacje pozarządowe będą mogły 
ubiegać się o 100 proc. dofinanso-
wania zadań ze środków Unii Euro-
pejskiej, w przypadku gdyby gmina 
Cybinka chciała złożyć wnioski 
o dofinansowanie samodzielnie, 
maksymalny poziom dofinansowa-
nia z UE nie przekroczyłby 63,63 
proc (red.).  
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Na realizacje obu projektów gmina Cybinka udzieli pożyczki 

Kolejne spotkanie DKK 

Jak co roku nie zawiedli nas nasi przyjaciele z Górzycy, Kostrzyna oraz 

Warsztaty miały przede wszystkim na celu zachęcanie do poznawania zanikających tradycji 

Podczas kiermaszu odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursu biblioteki publicznej „Tradycje – zwyczaje 
– obrzędy” na najpiękniejszą palmę wielkanocną  



REKLAMA16
www.pograniczelubuskie.pl

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


