
Prokuratura zabezpieczyła szczątki 
i rozpoczęła śledztwo, przesłuchała już 
40-letnią mieszkankę Słubic, która przy-
znała, że poroniła kilka lat temu. Według 
śledczych martwy płód mógł być prze-
chowywany w mieszkaniu co najmniej od 
roku. Kościec nie był uszkodzony i zacho-
wał się w całości.

Niewykluczone, że postępowanie zosta-
nie umorzone, a kobieta nie usłyszy żad-
nych zarzutów (red.). 

W środku
gazety 

znajdziesz

Wiadomości
Powiatowe

Płód znaleziony 
w bloku

15 marca tego roku Tomasz Ci-
szewicz otrzymał z Prokuratury 
Rejonowej w Krośnie Odrzańskim 
pismo, w którym został poinformo-
wany o postawieniu zarzutów swe-
mu zastępy Romanowi S., byłemu 
burmistrzowi Cybinki. – 6 marca 
zostało wydane (…) postanowienie 

o przedstawieniu zarzutów Roma-
nowi S. – czytamy w piśmie. Jed-
nocześnie Tomasz Ciszewicz został 
poinformowany, że zarzuty nie do-
tyczą obecnie sprawowanej przez 
niego funkcji zastępny burmistrza 
Słubic. 

Co dokładnie prokuratura zarzu-

ca Romanowi S.? Według Gazety 
Lubuskiej to, że pomógł byłej dyrek-
torce Zespołu Szkół w Cybince sfał-
szować dokumenty dotyczące in-
dywidualnego nauczania uczniów, 
zatwierdzając dokumenty w czasie, 
w którym nie był już burmistrzem 
Cybinki. Roman S. twierdzi, że do-

kumentów nie podpisał, bo zdał 
pieczątki, jak przestał być burmi-
strzem. Z kolei Sebastian Łukasze-
wicz, sekretarz Cybinki zapewnia: 
jest pisemne oświadczenie kadro-
wej, że pieczątki nie zostały oddane. 

W Gazecie Lubuskiej z 29 kwiet-
nia burmistrz Ciszewicz mówi:  - 
Jak przyjmowałem Romana S. na 
stanowisko zastępcy burmistrza, to 
poinformował mnie o tym, że toczy 
się sprawa od 2014 roku. Jak pisze 
GL - braki w dokumentacji wykryto 
podczas ustalania arkusza organiza-
cyjnego na rok szkolny 2015/2016, 
czyli wiosną 2015 roku. Później 
gmina przeprowadziła kontrolę, a 
wszystkim zajęła się prokuratura. 
Pozostaje więc jedno pytanie? O ja-
kiej sprawie został poinformowany 
burmistrz pod koniec 2014 roku, 
skoro gmina Cybinka stwierdziła 
nieprawidłowości dopiero w 2015 

roku?
Ale kwestia byłego burmistrza 

Cybinki, a dziś zastępcy Tomasza 
Ciszewicza, to nie jedyna sprawa, 
którą zajmują się śledczy. W pi-
śmie z 8 maja słubicka Prokuratu-
ra Rejonowa informuje o wszczęciu 
śledztwa „w sprawie przekroczenia 
uprawnień i niedopełnienia obo-
wiązków przez funkcjonariuszy pu-
blicznych, tj.: burmistrza Słubic i 
jego zastępcy w związku ze zbyciem 
działki nr 720/1, położonej w Słubi-
cach przy ulicy 1-go Maja 15, działa-
jąc tym samym na szkodę interesu 
publicznego”.

Chodzi o zamianę atrakcyjnej 
działki po byłym Przedszkolu Pino-
kio na trzy inne. Jedną z nich gmi-
na wydzierżawiła już prywatnemu 
przedsiębiorcy na parking. 

ROBERT WŁODEK
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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

Prokuratura w Krośnie Odrzańskim postawiła zarzuty obecnemu wiceburmistrzowi Słubic Romanowi S., a słubiccy śledczy 
wszczęli postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Tomasza Ciszewicza

SŁUBICE 

REKLAMA
508 386 232 24h

Szukasz
nieruchomości? 

Makabryczne 
odkrycie Śledczy badają

postępowanie
urzędników

SŁUBICE Zarzuty dla wiceburmistrza i postępowanie w sprawie zamiany działek

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMA

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

W mieszkaniu w jednym z 
bloków na ulicy Kochanow-
skiego w Słubicach mężczyzna 
znalazł coś, co przypominało 
zwłoki dziecka. Pojemnik wy-
niósł na zewnątrz, na miejsce 
przyjechała policja
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Miesiąc temu pisałem o upublicz-
nieniu nagrań rozmowy byłego człon-
ka rady nadzorczej Zakładu Usług 
Wodno-Ściekowych z burmistrzem i 
skandalicznych – nie tylko według 
mnie – słowach Tomasza Ciszewicza. 

W dalszym ciągu jestem pod ogrom-
nym, negatywnym wrażeniem stwier-
dzeń, które mogliśmy usłyszeć. Nie 
chodzi mi oczywiście tylko o to, że 
burmistrz – w mojej ocenie – ewident-
nie wpływał na członka rady nadzor-
czej, by ten wycofał się z zadawania 
pytań dotyczących gminnej spółki. Za-
trważające były i są także inne słowa 
szefa gminy. „Ktoś jest moim wrogiem 
i spada głowa. I ja nie odpuszczam” – 
mówi Tomasz Ciszewicz. 

Strach się bać.
Ostatnie tygodnie przyniosły kolej-

ne, ciekawe informacje. 
Dowiedzieliśmy się, że Prokuratura 

Rejonowa w Krośnie Odrzańskim już 
15 marca informowała Tomasza Ci-
szewicza o postawieniu zarzutów jego 
zastępcy Romanowi S., który przed 
rozpoczęciem obecnej kadencji samo-
rządu sprawował funkcję burmistrza 
Cybinki. Burmistrz, w dość dziwny dla 
mnie sposób, broni swojego zastępcy. 
Mówi, że o sprawie wiedział już wtedy, 
gdy powoływał wiceszefa gminy. Ale z 
wypowiedzi urzędników z Cybinki, a 
także z materiałów prasowych, jasno 
przecież wynika, że cała sprawa uj-
rzała światło dzienne dopiero kilka 
miesięcy po powołaniu Romana S. na 
stanowisko zastępcy burmistrza Słu-
bic. Skąd ta sprzeczność? 

To pytanie pozostaje bez odpowie-
dzi. Podobnie tak kwestia poinformo-
wania opinii publicznej o postawaniu 
zarzutów zastępcy. Skoro Tomasz Ci-
szewicz stosowne pismo otrzymał z 
prokuratury już 15 marca, to dlaczego 
nie poinformował o tym mieszkań-
ców? Sprawa wypłynęła dopiero 29 
kwietnia, i to jedynie dzięki dociekli-
wości redaktor Renaty Hryniewicz z 
Gazety Lubuskiej.

Co najmniej dziwne to wszystko. 
Według mnie to zwykłe ukrywanie 
niekorzystnych politycznie informacji 
przed mieszkańcami. 

O zarzutach dla Romana S. zdecy-
dowała Prokuratura Rejonowa w Kro-
śnie Odrzańskim, z kolei śledczy ze 
Słubic zdecydowali się wszcząć śledz-
two „w sprawie przekroczenia upraw-
nień i niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariuszy publicznych, 
tj.: burmistrza Słubic i jego zastępcy”. 
Tym razem chodzi o zamianę działek. 
Gmina oddała prywatnemu przed-
siębiorcy teren po byłym przedszkolu 
na 1 Maja, w zamian otrzymała trzy 
działki w centrum miasta. Na jednej z 
nich jest już dziś prywatny parking, bo 
urząd szybko ją wydzierżawił. Sprawa 
wydaje się bardzo rozwojowa, pewnie 
będę do niej jeszcze wracał. 

Tyle prokuratury. Warto może jesz-
cze Wam powiedzieć, że przy całym 
tym zamieszaniu, powoli, po cichu, 
kolejne części SOSiR-u trafiają w pry-
watne ręce. 

Komunalna spółka właśnie wy-
dzierżawiła, na 20 lat, swój hotel.  
Majątek, który przez wiele lat był w 
rękach mieszkańców, trafia teraz do 
prywatnych firm. 

Czy o to właśnie Panu chodzi, Pa-
nie burmistrzu?

Cały ten tekst jest oczywiście moją 
smutną, subiektywną oceną lokalnej 
rzeczywistości. 

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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Łamanie i projekt:
Drukarnia Drukland, www.drukland.com.pl

Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

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

Od lutego trwa w szkołach gminy Rzepin realizacja projektu pn. „Z 
nauką pod rękę”

Podnosimy swoje
kompetencje

Z nauką jest nam wszystkim pod rękęRZEPIN  

Na realizację projektu gmina 
otrzymała prawie 225 tys. zł. Pro-
jekt realizowany jest w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rzepinie 
oraz w Szkole Podstawowej w Ko-
walowie. W jego ramach organi-
zowane są zajęcia pozalekcyjne z 
nauk przyrodniczo-matematycz-
nych. Uczniowie mogą korzystać 
z zajęć wyrównawczych oraz zajęć 
rozwijających zainteresowania. 

W SP w Kowalowie na zajęcia 
uczęszcza ponad 60 uczniów klas 
IV-V, natomiast w LO zaintereso-
wanie projektem wyraziło prawie 
50 osób. 

Oprócz zajęć pozalekcyjnych 
doposażone zostaną szkolne pra-
cownie w niezbędny sprzęt oraz 
pomoce edukacyjne. Celem projek-
tu jest wyrównywanie dyspropor-
cji w jakości kształcenia w gminie 
Rzepin oraz podniesienie poziomu 
kompetencji i umiejętności u min. 
102 uczniów. 

Uczestnikami projektu są rów-
nież nauczyciele nauk przyrod-
niczo-matematycznych chcący 
podnieść swoje kwalifikacje zawo-

dowe. Zorganizowane zostało dla 
nich specjalne szkolenie pn. „Eks-
peryment w procesie nauczania – 
w teorii i praktyce”. 

Mamy nadzieję, że dzięki projek-
towi nasi uczniowie przekonają się 
jak ciekawe i pełne niespodzianek 
są nauki matematyczno-przyrod-
nicze.

Na realizację projektu gmina 
otrzymała dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Osi priorytetowej 8 
- Nowoczesna edukacja, Działanie 
8.2 - Wyrównywanie dysproporcji 
w jakości kształcenia na poziomie 
ogólnym oraz dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyj-
nych i zdrowotnych, Poddziałania 
8.2.1. - Wyrównywanie dyspro-
porcji w jakości kształcenia na po-
ziomie ogólnym oraz dostosowa-
nie oferty edukacyjnej do potrzeb 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych i zdrowotnych- pro-
jekty realizowane poza formułą 
ZIT. (red.). 
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Uczniowie mogą korzystać z zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania 

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

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Święto było okazją do zamanifestowania swojego szacun-
ku i przywiązania do barw narodowych. Mieszkańcy Rzepina 
wspólnie stworzyli barwny biało-czerwony korowód

Obchody uroczystości Dnia 
Zwycięstwa rozpoczęły się w 
sali widowiskowej M-GOK w 
Cybince, gdzie wyświetlono 
projekcję dokumentu o dra-
matyczych losach Polski, od-
była się również żywa lekcja 
historii

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogło-
siło listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w 
konkursie ofert na wsparcie projektów realizowanych w 
ramach Programu „Senior+” edycja 2017

Manifestacja 
patriotyczna

Wzruszająca 
lekcja historiiMożemy się

już cieszyć

Biało-czerwony korowód

Dzień Zwycięstwa

Powstanie Klub Seniora

RZEPIN 

CYBINKA 

CYBINKA 

Obchody rozpoczęły się na placu 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepinie, 
skąd o godz. 17.30 na ulice miasta wy-
ruszyli uczestnicy korowodu.

I chociaż pogoda nie była wymarzo-

na, to w przemarszu udział wzięło po-
nad 300 osób.

Na zaproszenie organizatorów – 
burmistrza Rzepina Sławomira Dudzi-
sa oraz nauczyciela ZSO w Rzepinie 

Cała sala w głębokim skupieniu 
oglądała wyświetlaną projekcję. Wzru-
szające słowa wstępu burmistrza 
Marka Kołodziejczyka dokładnie od-
zwierciedliły przekaz  wyświetlanego 

dokumentu. 
Później odbyła się żywa lekcja hi-

storii, którą poprowadzili uczniowie z 

ojczyzny” oraz „Polaków, którzy zgi-
nęli tragiczną i męczeńską śmiercią na 
Wschodzie” (red.). 

gimnazjum w Cybince wraz z Bolesła-
wem Przepiórą – Kombatantem RP. W 
holu można było również obejrzeć wy-
stawę poświęconą „Polakom na fron-
tach II wojny światowej”.

Po zakończonej uroczystości bur-
mistrz Marek Kołodziejczyk, sekretarz 
Sebastian Łukaszewicz, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Anna Śliwińska, dy-
rektor M-GOK Ewelina Skórska oraz 
Bolesław Przepióra złożyli kwiaty pod 
tablicami pamiątkowymi „Weteranów 
walczących za wolność i niepodległość 

Plac Ratuszowy, gdzie odbyła się mani-
festacja patriotyczna.

Przed ratuszem wspólnie odśpiewa-
ny został hymn państwowy, a swoje 
przemówienie wygłosił burmistrz Sła-
womir Dudzis.

W tej części uroczystości mogliśmy 
podziwiać występ Orkiestry Dętej z 

Ośna Lubuskiego, tancerzy ze Studia 
Tańca Towarzyskiego „Bohema”, w 
zaprezentowanym przez nich tańcu pa-
triotycznym przygotowanym specjalnie 
na tegoroczne obchody, dziewczynki 
z grupy gimnastyki artystycznej w po-
kazie ze wstążkami oraz występy grup 
wokalnych z rzepińskich szkół (red.). 

Wiesława Kołoszy – w świątecznym 
marszu uczestniczyli wszyscy, niezależ-
nie od swoich poglądów politycznych 
czy wieku. Były przedszkolaki, byli 
uczniowie i seniorzy, osoby, które obec-
nie lub w przeszłości piastowały funkcje 
samorządowe w gminie.

W organizację obchodów zaanga-
żowało się wiele instytucji, takich jak: 
Miejski Dom Kultury, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących, Szkoła Podsta-
wowa nr 1, Zespół Szkół w Kowalowie, 
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rze-
pinie oraz Przedszkole Samorządowe 
nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie.

Uczestnicy biało-czerwonego koro-
wodu, przy akompaniamencie orkie-
stry dętej, niosąc blisko 200 metrową 
biało-czerwoną flagę, w asyście uczen-
nic LO w strojach husarek oraz grupy 
gimnastyki artystycznej, przeszli na 

W ramach tegorocznej edycji Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” w 
naszym województwie powstanie 
pięć placówek dziennego pobytu „Se-
nior +”, w tym jeden Dzienny Dom 
w gminie Kargowa oraz cztery kluby 
„Senior +”, w tym jeden w gminie 

Cybinka. 
Gmina na utworzeniu Klubu Se-

niora otrzyma dofinansowanie w wy-
sokości prawie 130 tys. zł.

Klub powstanie do końca bieżące-
go roku (red.). 
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Mieszkańcy Rzepina wspólnie stworzyli barwny biało-czerwony korowód 

Władze gminy i kombatanci złożyli kwiaty pod pamiątkowymi tablicami 
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- Chrzest przez zanurzenie 
to pełne mocy połącze-
nie się z Jezusem w jego 
śmierci i zmartwychwsta-
niu - mówi Gregory Fur-
man, pastor Domu Wol-
ności Kościoła Bożego w 
Chrystusie. Wspólnota 
20 maja nad jeziorem w 
Ośnie Lubuskim zorga-
nizowała chrzest wodny, 
do którego przystąpiło 11 
osób

Sołtys Kunowic zaprasza do wspólnego bicia rekordu 
Polski na najdłuższą kanapkę 

Duchowe przeżycie

Razem pobijmy
rekord świata!

Chrzest we Wspólnocie Domu Wolności Kościoła Bożego w Chrystusie

Zapraszamy na piknik z okazji Dnia Dziecka

OŚNO LUBUSKIE 

KUNOWICE 

-  Greckie słowo „baptize” ozna-
cza zanurzenie. Chrzest jest od-
cięciem się od starego życia w 
grzechu, w którym nasze sumienie 
staje się czyste przed Bogiem. Czy-
nimy to w imieniu Ojca, Syna i Du-
cha Świętego – wyjaśnia G. Fur-
man. Pastor dodaje, że sam Jezus 
nie wahał się przyjąć chrztu, mó-
wiąc Janowi Chrzcicielowi, żeby 
„uczynili zadość wszelkiej spra-
wiedliwości”. - Po zmartwychwsta-
niu Jezus uczynił chrzest jedną z 

pierwszych rzeczy jaką powinien 
zrobić człowiek, który uwierzył. 
Podczas chrztu ma miejsce pełne 
mocy duchowe przeżycie, podczas 
którego jednoczymy się z Chry-
stusem w jego śmierci zanurzając 
się w wodzie, i zmartwychwstaniu 
podczas wynurzenia -  tłumaczy G. 
Furman.  

Dom Wolności to kościół pro-
testancki, z nurtu kościołów cha-
ryzmatycznych, czyli tych, które 
stawiają na indywidualną relację 

- W imieniu organizatorów 
chciałbym serdecznie zaprosić 
wszystkich mieszkańców gminy 
Słubice i nie tylko. Spakujcie pik-
nikowy koc i zabierzcie ze sobą 
dzieci, mamę, tatę, ciocię, wujka, 
babcię, dziadka. Tym razem każdy 
może poczuć się dzieckiem i każdy 

może wziąć udział w biciu rekordu! 
Zapraszamy – mówi nam Katarzy-
na Horoszkiewicz. 

Na pikniku w Kunowicach, któ-
ry odbędzie się 3 czerwca, nie za-
braknie atrakcji dla dzieci, a sam 
rekord będzie okazją do integra-
cji międzypokoleniowej, między 

mieszkańcami obu sołectw, czyli 
Kunowic i Nowych Biskupic, ale i 
nie tylko.

-  Już od kilku lat w naszym Dniu 
Dziecka bierze udział wielu miesz-
kańców spoza Kunowic. W pomoc 
przy organizacji również włączają 
się różne grupy i stowarzyszenia. 
W tym roku organizujemy już ko-
lejną imprezę wspólnie z sołec-
twem Nowe Biskupice.  Zresztą nie 
po raz pierwszy, bo sołtys Nowych 
Biskupic Zbigniew Ziętek już od 
kilku lat chętnie z nami współdzia-
ła. Zawsze możemy liczyć na sto-
warzyszenia działające w Kunowi-
cach: „Stowarzyszenie Patronum” 
i „Stowarzyszenie Razem dla Dzie-
ci” – dodaje Katarzyna Horoszkie-
wicz. 

W tegorocznym Dniu Dziecka 
weźmie udział Fundacja Grupy 
Pomagamy. Organizatorzy chcą 
dać dzieciom i rodzicom dużą ra-
dość ze wspólnie spędzonego cza-
su. Chcą obudzić w mieszkańcach 
społeczną aktywność (red.). 

wierzącego z Bogiem, a także na 
obecność darów Ducha Świętego, 
takich jak dar modlitwy językami, 
uzdrowienia. Kościół prowadzi 
również poradnictwo duchowe, 
skierowane do osób, mających 
problemy, z którymi nie potrafią 
sobie poradzić, np. z uzależnienia-
mi czy problemami w relacjach. 

Podczas nabożeństwa usługiwa-
li: Gregory Furman - pastor Domu 
Wolności w Słubicach, Esther L 
Gadpaille - która przyleciała ze 
Stanów Zjednoczonych by głosić 
Słowo Boże i ewangelizować w Pol-
sce, cudem ocalała w zamachu ter-
rorystycznym na WTC 11 września 
2001 roku oraz pastor Bismarck 
Mpieri  z Berlina.

G. Furman zaprasza serdecznie 
na nabożeństwa, które odbywają 
się co niedzielę o godz.10.00 w bu-
dynku przy ul. Wojska Polskiego 
111a w Słubicach. W środy o 17.30 
mają miejsce spotkania, podczas 
którego rozważane jest Boże Słowo 
(red.). 

DZIEŃ DZIECKA

POLSKI
REKORD

NAJDŁUŻSZA KANAPKA

BIJEMY 

w KUNOWICACH
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Ochrzczonych zostało 11 osób 
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Mamy maj, czyli najlepsza pora na świeżutki szpinak. 
Wielu z nas pamięta popularną niegdyś bajkę o maryna-
rzu Papey’u, który dla pozyskania sił jadł właśnie szpinak! 

Pod koniec kwietnia rzepińskie Liceum Ogólnokształcące 
po raz kolejny obchodziło dzień otwarty szkoły

Kierunek prawo w Collegium Polonicum w Słubicach z cer-
tyfikatami "Laur europejski" oraz "Studia z przyszłością"

Szpinak w roli głównej

Zapraszamy
w nasze progi

Znów nas docenili

Kolejne spotkanie Kulinarnych Czwartków

Dni otwarte w LO

Duży sukces Collegium Polonicum

SŁUBICE 

RZEPIN

SŁUBICE 

Ze względu na jego zalety warto 
uwzględniać zielone listki w na-
szym menu. Nie wszyscy za nim 
przepadamy, ale w odpowiedni 
sposób podany może smakować 
wyśmienicie. Proponujemy prze-
pis na omlet ze szpinakiem Kazi-
miery Staniak.

Na majowym spotkaniu klu-
bowiczki sprawdziły przepis w 
praktyce. Wyszedł puszysty, sma-
kowity, palce lizać! Bardzo proste 
danie, a jednocześnie bardzo sycą-
ce. 

Czekając aż omlet się usmaży pa-
nie przeglądały książki kucharskie 
dostępne w słubickiej bibliotece. 

Szczególną uwagę przykuła książ-
ka „Zdrowie na talerzu. Leczni-
cze właściwości potraw”, w której 
znajdziemy mnóstwo wskazówek 
dotyczących zdrowego odżywia-
nia. Zawiera wiele ciekawostek 
dotyczących składników odżyw-
czych pomagających leczyć, opis 
szpinaku oraz innych zdrowych 
produktów, jak stosować odpo-
wiednią dietę przy najczęstszych 
chorobach i oczywiście cały wa-
chlarz przepysznych potraw, które 
warto przygotowywać. Skarbnica 
kulinarnej wiedzy. 

Zapraszamy na kolejne spotka-
nie Kulinarnych Czwartków, które 

Przybyli goście, w szczególności 
uczniowie klas trzecich gimnazjum, 
mieli okazję spotkać się z nauczyciela-
mi oraz uczniami liceum, którzy zapre-
zentowali im możliwość kształcenia, 
bazę dydaktyczną, a także swoje osią-
gnięcia w różnych dziedzinach. 

Bogaty program imprezy składał się 
z prezentacji szkoły i poszczególnych 
klas, pokazu musztry paradnej w wy-
konaniu Orkiestry Wojskowej z Żaga-
nia, pokazu gimnastyki artystycznej 
oraz pokazu samoobrony i musztry w 
wykonaniu klas policyjnych. 

Na terenie szkoły swoje stoiska 
promocyjne zaprezentowały: policja, 
wojsko, straż graniczna, straż pożarna, 
urząd miejski w Rzepinie, a także Lu-
buska Izba Celno-Skarbowa. 

Kierunek prawo prowadzony w 
Collegium Polonicum w Słubicach 
wspólnie przez wydział prawa i ad-
ministracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz wydział 
prawa Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zo-
stał dwukrotnie wyróżniony przez ko-
misję ekspercką w programie „Studia z 
przyszłością”. Nasz kierunek otrzymał 
nie tylko po raz drugi certyfikat „Stu-
dia z Przyszłością”, ale także certyfikat 
nadzwyczajny „Laur europejski”.

Konkurs i program akredytacji 
„Studia z Przyszłością” służy wyróżnia-
niu najbardziej innowacyjnych i no-
woczesnych kierunków i programów 
studiów na polskich uczelniach. Cer-
tyfikatem „Studia z Przyszłością” zo-
stają wyróżnione kierunki realizowane 
według oryginalnych i wartościowych 
programów kształcenia, dobrze odpo-
wiadające na potrzeby rynku pracy. 
Certyfikat uzyskują kierunki studiów, 
które - w opinii ekspertów - należą do 
grona akademickiej elity.

Na gali w Warszawie nagrodę w 
imieniu wydziału prawa i admini-
stracji UAM odebrała prodziekan ds. 

kształcenia i współpracy z otoczeniem 
prof. UAM dr hab. Joanna Haberko 
(red.). 

Organizatorzy zadbali również o 
poczęstunek w postaci wojskowej gro-
chówki, kawy i herbaty (red.). 

odbędzie się 1 czerwca (czwartek) 
o godz. 15.00 w oddziale dla doro-
słych biblioteki słubickiej. Tema-
tem spotkania będzie „Rabarbar w 
roli głównej” (red.). 
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Dzień otwartych drzwi w rzepińskim ogólniaku 

Kolejny sukces słubickiej uczelni 

Tym razem na stołach królował szpinak 

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.
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Kołczyn już od dziesięciu lat organizuje Międzynarodowy 
Kołczyński Bieg Olimpijski. W tym roku wzięło w nim udział 
blisko tysiąc osób. Przyjechał mistrz olimpijski w pięciobo-
ju nowoczesnym w Barcelonie Dariusz Goździak oraz dwu-
krotny mistrz olimpijski w wioślarstwie Tomasz Kucharski. 
Dotarł też prezes Lubuskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe Jan Graliński i prezes Szkolnego Związku Spor-
towego poseł Wojciech Ziemniak

W filii biblioteki w Rąpicach dwukrotnie gościliśmy przed-
stawicieli policji z Wrocławskiego Centrum Popularyzacji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wszyscy wygrali Przede wszystkim 
bezpieczeństwo

Za nami X Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski Ciekawe spotkaniaKRZESZYCE CYBINKA

Jubileuszową imprezę tradycyj-
nie rozpoczął ceremoniał olimpij-
ski. Uczniowie z miejscowej pod-
stawówki przypomnieli historię 
biegu, w którą wpisało się mnó-
stwo ludzi: nauczyciele-entuzja-
ści, aktywni rodzice i uczniowie 
oraz wspaniali goście: samorzą-
dowcy i olimpijczycy. 

To w głowie nauczyciela wycho-
wania fizycznego I. Góry zrodził 
się pomysł stworzenia biegu po 

to, by bieganie stało się stylem 
życia. I udało się! – biegają nawet 
ci, którzy nie potrafią jeszcze cho-
dzić (w wózkach pchanych przez 
rodziców). 

Nie zabrakło symboli prawdzi-
wych igrzysk. Flagę olimpijską 
wniosły medalistki mistrzostw 
województwa w lekkiej atletyce z 
MLUKS „Postomia” Sulęcin-Koł-
czyn. Zaszczytu zapalenia znicza 
olimpijskiego dostąpił Antek Ku-

Podczas pierwszego spotkania 
dzieci brały udział w zajęciach pt. 
„Bezpieczna droga do przedszko-
la”. Maluchy miały możliwość 
nauki przez zabawę. Policjanci 
przygotowali miasteczko ruchu, 
w którym znajdowały się znaki 
drogowe oraz sygnalizacja świetl-
na. Dzieci utrwaliły sobie numery 
alarmowe oraz dowiedziały się 
dlaczego należy zachować ostroż-
ność wobec obcych ludzi i zwie-
rząt.

Natomiast tematem drugiego 
spotkania była „Niebezpieczna 
zabawa z prądem”. Dzieci dowie-
działy się wielu ciekawych rzeczy 
dotyczących urządzeń elektrycz-
nych. Zapoznały się z symbolami 
ostrzegającymi przed zagroże-
niem związanym z porażeniem 
prądem.

Podczas tych dwóch spotkań 
policjanci przekazali maluchom 
wiele informacji, które przydadzą 
się w życiu codziennym (red.). 

dlaszyk z IV kl., podwójny mistrz 
szachowy w szkole i czołowy sza-
chista w województwie lubuskim. 
Znów zatańczyły „Greczynki”, w 
górę poleciały gołębie.

Na linii stanęło 770 uczest-
ników, 5-kilometrowy dystans 
pokonali z kijami nornic wal-
king, spacerem albo na rowerze. 
Na trasie można było zobaczyć 
dzieci, młodzież, seniorów i nie-
pełnosprawnych. Najstarszą za-
wodniczką była 81-letnia pani 
Janicka, która biega od początku. 
Najlepszy wynik uzyskał Patryk 
Sopota z Drezdenka, a za nim 
Bogusław Kozioł i Daniel Kraj-
czyński. Jako pierwsza kobieta 
przybiegła Klaudia Kobydecka z 
Kostrzyna nad Odrą, a za nią Ka-
mila Kowalczyk i Lucyna Poznań-
ska.

Pobiegły też drużyny. Byli to 
m.in. uczniowie okolicznych 
szkół, żołnierze i podopieczni 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego, sportowcy 
z lokalnych drużyn i niepełno-
sprawni ze stowarzyszenia Pro-
myk. 

Po biegu odbył się festyn ro-
dzinny z grochówką, ciastem, lo-
dami, atrakcjami dla dzieci itp. 
Ale najważniejsze było losowa-
nie 12 rowerów. Każdy zawodnik 
otrzymał jubileuszowy medal na 
pamiątkę. 

Bieg został wsparty przez za-
rząd województwa lubuskiego. 
Organizatorzy: Zespół Edukacyj-
ny w Kołczynie z dyrektor Beatą 
Brzezińską na czele, urząd gminy 
reprezentowany przez wójta Sta-
nisława Peczkajtisa oraz MLUKS 
„Postomia” Sulęcin-Kołczyn pod 
wodzą prezesa klubu – Eugeniu-
sza Sembratowicza serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do sprawnej organiza-
cji X Biegu Olimpijskiego (red.). 
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W biegu wzięło udział około tysiąca uczestników 

Maluchy miały możliwość nauki przez zabawę 
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Wielki finał zmagań w Fürstenwalde. Była wielka radość zwycięskiej drużyny z SG Gros-
sziethen i ciut mniejsza chłopaków ze słubickiego UKS Polonia, którzy zajęli ostatecznie 
drugie miejsce

Za nami finał EWE CUP
Zakończyły się polsko-niemieckie rozgrywki dla młodych piłkarzyREGION 

W finałowych zmaganiach o puchar 
EWE CUP zagrało osiem najlepszych 
drużyn piłkarskich, wyłonionych we 
wcześniejszych turniejach. Łącznie w 
całym turnieju wzięło udział 16 ekip z 
obu stron granicy. Z Polski w szranki 
sportowe stanęli zawodnicy z Między-
rzecza, Słubic, Sulęcina i Rzepina. 

Podczas EWE CUP odbyły się dwa 
turnieje: zakończony w styczniu tego 
roku EWE Winter CUP oraz turniej 
główny zorganizowany w maju 2017 
roku. Rozegrana została także runda 
eliminacyjna. Dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy weszły do zakończo-
nego właśnie turnieju o tytuł mistrza 
2017 roku.

W Fürstenwalde walczyli młodzi 
słubiczanie oraz drużyna SG Gros-
sziethen.

kimi – opowiada Łukasz Ryszczuk 
– trener UKS Polonia Słubice. - Z 
grupy wyszliśmy bez straty bramki, 
wszystkich pokonaliśmy, w półfinale 
też wygraliśmy 4:0. I w finale zjadła 
naszych chłopców trema, straciliśmy 
jedną bramkę i przegraliśmy. Emocje 
były ogromne – wspomina. 

Trener cały turniej uważa jednak 
za bardzo udany. - Bardzo żałujemy 
przegranej, ale z drugiej strony cie-
szymy się, bo udało się nam tak dale-
ko zajść. Za zajęcie drugiego miejsca 
dostaniemy 15 kompletów dresów, 
więc powód do zadowolenia także jest 
– mówi Ł. Ryszczuk.  

W turnieju w Fürstenwalde naj-
lepszym piłkarzem został Oskar 
Ryszczuk z UKS Polonia Słubice, 
prywatnie syn trenera słubiczan. - 

Rune Jarstein i legendarny bramkarz 
Dieter Burdenski.

Ale obok ostatnich zmagań w EWE 
CUP, które składały się z ośmiu me-
czów, rozegrana została również spe-
cjalna olimpiada dla drużyn, które 
nie zakwalifikowały się do końcowego 
etapu EWE CUP. Stawką w tych zma-
ganiach było nie tylko zwycięstwo, ale 
także jednodniowy pobyt w Tropical 
Islands. W olimpiadzie najlepsi oka-
zali się juniorzy z  SpG Markendorf/
Müllrose. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna Ilanki Rzepin.

W trakcie całych rozgrywek młodzi 
piłkarze i ich trenerzy byli wspierani 
przez byłych zawodowców. Z gwiaz-
dami polskiej i niemieckiej piłki prze-
prowadzone zostały specjalne trenin-
gi. Piłkarze dzielili się z młodzieżą 

swoimi doświadczeniami, rozmawiali 
o profesjonalnym sporcie. 

W Sulęcinie w takim treningu z 
miejscową drużyną wziął udział Pa-
weł Wojtala, wieloletni piłkarz Lecha 
Poznań oraz kilku innych zespołów z 
Polski i Niemiec, w tym Legii War-

szawa, Hamburger SV czy Werderu 
Brema. – Profesjonalny piłkarz musi 
mieć za sobą wiele tysięcy godzin tre-
ningu. Bez niego niczego w sporcie 
nie uda się osiągnąć – mówił młodym 
adeptom piłki w Sulęcinie. Służył 
radą, opowiadał o teoretycznych pod-
stawach, ale później sam podawał pił-
ki przed bramką i zagrzewał uczniów 
do wysiłku. 

- Bardzo cieszymy się z tego trenin-

ski. To nie tylko wspólne zajęcia, ale 
także rozmowy ze sportowymi wzor-
cami, możliwość zebrania autogra-
fów, zrobienia sobie wspólnych zdjęć 
– mówi Frank Lischke. – Taki wspól-
ny trening z gwiazdami piłki to także 
atrakcja dla trenerów, którzy mogli 
wziąć udział w specjalnych kursach i 
ćwiczyć swoje trenerskie umiejętno-
ści razem z zawodowymi, doświad-
czonymi piłkarzami z Niemiec i Pol-

gu – mówił Sebastian Bień. – Mam 
nadzieję, że nauczymy się czegoś, co 
pomoże nam w naszej karierze – do-
dawał. Jego kolega Antoni Babiak 
zdradził, że chciałby kiedyś wygrać 
Ligę Mistrzów: - Wiemy, że przed 
nami wiele lat ćwiczeń. Taki trening 
z panem Wojtalą daje mi wiele moty-
wacji i dobrej nauki – cieszył się. 

Frank Lischke – przedstawiciel 
EWE – już zaprasza na kolejną edycję 
EWE CUP. - W następnym sezonie 
taki turniej także zostanie zorgani-
zowany. Znów będzie on odbywał się 
i w Polsce i w Niemczech, grać będą 
dzieciaki z obu krajów – mówi. 16 
drużyn juniorów ze wschodniej Bran-
denburgii, z wyspy Rugia oraz oczy-
wiście z Polski, znów zagra o udział 
w finałowych zawodach EWE CUP 
2017/2018. Drużyny można jeszcze 
zgłaszać do połowy czerwca. 

Zawody piłkarskie o puchar EWE 
wystartowały w 2004 roku. Ich pomy-
słodawcą i organizatorem jest EWE, 
czyli firma zajmująca się sprzedażą 
gazu i energii elektrycznej po obu 
stronach Odry. Celem turnieju jest 
przede wszystkim promocja sportu i 
wspieranie młodego pokolenia piłka-
rzy w przygranicznym rejonie Polski 
i Niemiec. - W tym roku w trakcie 
całego turnieju EWE CUP zorgani-
zowaliśmy różne zajęcia dla dziecia-
ków, po obu stronach granicy. Mamy 
choćby wspólne treningi ze znanymi 
piłkarzami. Tu w Sulęcinie z Pawłem 
Wojtalą, po niemieckiej stronie mło-
dych piłkarzy odwiedził legendarny 
bramkarz niemiecki Dieter Burden-

ski – dodaje.  
Organizacja całego turnieju to dla 

firmy EWE wielkie przedsięwzięcie, 
ale i duży powód do satysfakcji. - 
Wspieranie sportu, w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży, stanowi 
istotny element naszej odpowiedzial-

ności regionalnej. Poprzez zaanga-
żowanie w promocję młodego poko-
lenia chcemy wesprzeć i wzmocnić 
młodzież w naszym regionie. Poprzez 
sport dzieci mogą już od wczesnych 
lat uczyć się stawiania sobie celów, 
tym samym  rozwijają w sobie takie 
zalety jak umiejętność pracy w zespo-
le, zręczność i uczciwość - mówił pre-
zes zarządu EWE Dariusz Brzozowski 

Obok zwycięskiego pucharu nagro-
dą dla najlepszej drużyny był także 
weekendowy pobyt w Tropical Is-
lands pod Berlinem. Drużynie ze Słu-
bic, która zajęła drugie miejsce, wrę-
czony został od EWE bon na komplet 
strojów treningowych. 

- Przeszliśmy eliminacje w Polsce. 
Walczyły cztery drużyny, systemem 
każdy z każdym. Pierwsze dwie druży-
ny awansowały do finałów rozgrywa-
nych już w Niemczech. Udało się nam 
i chłopakom z Międzyrzecza. W Für-
stenwalde rywalizowaliśmy dodatko-
wo z sześcioma drużynami niemiec-

Strzelił sześć bramek, walczył bardzo 
ofensywnie, choć muszę powiedzieć, 
że cała drużyna zasłużyła na wielkie 
brawa, bo chłopaki zagrali naprawdę 
dobry turniej – cieszy się dumny tata 
i jednocześnie trener młodych piłka-
rzy. 

Tytuł najlepszego bramkarza otrzy-
mał Dereck Henschke z SG Borussia 
Fürstenwalde.

Finalny dzień zawodów EWE CUP 
był dla młodych piłkarzy wielkim 
przeżyciem, nie tylko ze względu na 
zaciętą rywalizację. Odwiedzili ich 
także zawodowi piłkarze z Niemiec: 
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Drużyna ze Słubic, która zajęła ostatecznie  II miejsce: pierwszy od lewej Christian Blanck (przedstawiciel EWE), drugi po lewej le-
gendarny bramkarz Dieter Burdenski, później Rune Jarstein - zawodowiec kadry Herthy Berlin, na końcu trenerzy słubickiej drużyny

Paweł Wojtala podczas ćwiczeń praktycznych w Sulęcinie  

Oskar Ryszczuk z UKS Polonia Słubice odbiera nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju EWE CUP

Uczestnik finałowego turnieju EWE CUP – drużyna Orła MiędzyrzeczŻeby zostać zawodowym piłkarzem trzeba wiele tysięcy godzin treningów – mówił młodym piłkarzom Paweł Wojtala
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Okres wiosenno-wakacyjny będzie obfitował w wiele cie-
kawych wydarzeń, na które już teraz zapraszamy

26 kwietnia dzieci z filii bi-
blioteki w Rąpicach udały się 
na wycieczkę do przedsię-
biorstwa Handel Metalami 
"Lech", które prowadzi miesz-
kaniec Rąpic Lech Cholewa

Trzy pytania do Wiesława Pucka z Brandmed

Będzie się działo! Doceniamy ciężką pracę

Zapraszamy do Centrum Medycznego BRANDMED w Słubicach

Jest z czego wybierać Wizyta w lokalnej firmie

ROZMOWA 

GÓRZYCA CYBINKA 

Red. Jakie korzyści mogę mieć 
z tego, że odwiedzę Brandmed?

W.P. Przede wszystkim nasi pacjenci 
nie muszą zbyt długo czekać na konsul-
tację u specjalisty lub na rehabilitację. 
Mamy krótkie terminy. Przyjmują u 
nas uznani lekarze, jak np. prof. Grze-
gorz Oszkinis, specjalista w zakresie 
chirurgii naczyniowej, czy prof. Ja-
cek Kaczmarczyk, ortopeda. Mamy 
świetnych lekarzy innych specjalności, 
chociaż przyznaję, że chcielibyśmy ko-
jarzyć się jako placówka, która szcze-
gólną wagę przykłada do świadczenia 
usług rehabilitacyjnych. 

Ważne, że nie trzeba wybierać się po 
poradę do Zielonej Góry, Gorzowa, czy 
Poznania. To przecież czas i pieniądze.

Red. No właśnie. Trzeba je-
chać wiele kilometrów, ale za to 
będziemy mieli polską obsługę. 
Podobno Brandmed to placów-
ka dla Niemców i nie wiadomo, 
czy w ogóle przyjmują tam Pola-
ków…

W.P. To nieprawda. Zatrudniamy 
Polaków i świadczymy usługi dla Po-
laków. Nie różnicujemy pacjentów na 
podstawie tego, jakim paszportem się 

legitymują. To, że dzięki dwujęzycznej 
obsłudze możemy przyjmować pacjen-
tów zza Odry, traktujemy jako zaletę.

Red. Czy przyjmujecie tylko pa-
cjentów prywatnych?

W.P. Nie tylko. Pacjenci ubezpie-
czeni w niemieckich kasach chorych, 
czyli często również Polacy pracujący 
za zachodnią granicą, mają możliwość 
odzyskania poniesionych u nas kosz-
tów. Współpracujemy z niemieckimi 
ubezpieczycielami, którzy zwracają pa-
cjentom pieniądze na podstawie przed-
stawianych rachunków.

1 czerwca odbędą się Otwarte Mistrzo-
stwa Gminy Górzyca w lekkiej atletyce  dla 
przedszkolaków oraz klas 0-I. 

Zawodnicy zmagać się będą w trzech 
konkurencjach. Nie zabraknie słodkiego 
poczęstunku, który ufunduje piekarnia 
BARTEK z Górzycy. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii wiekowych oraz konku-
rencji otrzymają medale oraz pamiątkowe 
dyplomy.

Dzień później podobne mistrzostwa zo-
staną zorganizowane dla klas II-III, IV-VI 
oraz gimnazjum. 

Z kolei 11 czerwca odbędzie się Ro-
dzinny Festyn dla dzieci „Ale w koło jest 
wesoło”. To koncert plenerowy w wyko-
naniu Clown Circus Show Ruphert& Rico. 
W programie m.in.: olbrzymie tańczące 

clowny, animacje i konkursy z nagrodami, 
pokaz baniek mydlanych, malowanie wło-
sów, deszcze konfetti i fontanny zimnych 
ogni, słodkie niespodzianki.

Tego samego dnia odbędzie się otwar-
cie sezonu w tenisie ziemnym w dwóch 
kategoriach wiekowych: do lat 40 i powy-
żej. 

23 czerwca rozpocznie się cykl trzech 
turniejów siatkówki plażowej. Pierwszy 
zostanie zorganizowany w Radówku, dru-
gi w Laskach Lubuskich, trzeci w Górzycy. 

Od 3 do 14 lipca zorganizowane zosta-
ną „Wakacje z GOK”. W tym roku dzie-
ciom zostanie zaproponowany cykl zajęć 
na temat zdrowego żywienia. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy 
(red.). 

Jest to firma zajmującą się skupem, 
odbiorem, przerobem i transportem róż-
nego rodzaju odpadów oraz ich utylizacją.  

Pan Lech oprowadził dzieci po firmie 
oraz pokazał jak działają niektóre pojazdy 
i maszyny. Dzieci przekonały się, że praca 
w zakładzie jest bardzo ciężka, zwłaszcza 
w sortowni odpadów. 

Na zakończenie wyprawy dzieci po-
dziękowały panu Lechowi za ciekawą wy-
cieczkę oraz otrzymane słodkie upominki 
(red.). 
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Zapraszamy do Centrum Medycznego BRANDMED w Słubicach 

Właściciel firmy oprowadził dzieci po zakładzie 

Damian Kamiński
Rechtsanwalt

Kanzlei Viadrina
Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft

kaminski@kanzleiviadrina.com

Gartenstrasse 2, 15230 Frankfurt n.Odrą

tel. 0048 601 747 702 (PL)
tel. 0048 616 250 715 (PL)
tel. 0049 175 621 0752 (DE)

Dochodzenie Państwa roszczeń i reprezentowanie
interesów na terenie Niemiec
Dziedziny prawa karnego i rodzinnego
Usługi prawne w języku polskim i niemieckim

Sprawy moich Klientów
są dla mnie zawsze

na pierwszym planie!

Umów wizytę: tel. 95 758 26 49
info@brandmed.eu
www.brandmed.eu

www.facebook.com/centrummedycznebrandmed/

Konsultacje

Ortopedia
Chirurgia
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia urazowa
Dermatologia
Neurologia
Gastroenterologia
Urologia
Kardiologia
Dietetyka
Psychologia

Polsko-Niemieckie Centrum Medyczne BRANDMED
II piętro Galerii Prima, ul. Daszyńskiego 1, Słubice

Rehabilitacja

Fizjoterapia
Hydroterapia
Fizykoterapia
Terapia manualna
Masaż leczniczy
Drenaż limfatyczny
Fala uderzeniowa
Magnetostymulacja

Diagnostyka

Laboratorium diagnostyczne
USG 
EMG

Zajęcia ruchowe

Joga
Zdrowy kręgosłup 
Gimnastyka osób starszych
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27 kwietnia wyruszyła z Rzepina I Biegowa Pielgrzymka na 
Jasną Górę. Po trzech dniach i pokonaniu blisko 450 kilome-
trów, licząca 29 biegaczy i pięciu rowerzystów sztafeta dotarła 
szczęśliwie do celu swojej pielgrzymki – Jasnogórskiego Sank-
tuarium Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie

Kurs komputerowy dla senio-
rów nabiera rozpędu

W Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbyły się warszta-
ty robienia dekoracji metodą 
decoupage, które poprowa-
dziła animator kultury Alicja 
Jankowska

Pobiegli
do Częstochowy

Nowoczesność dla każdego

Twórczo
i wesoło

Wielki dystans, jeszcze większa satysfakcja Już widać postępy

Kolejne warsztaty 

RZEPIN CYBINKA  

CYBINKA  

Pomysłodawcami i inicjatorami 
pielgrzymki byli mieszkańcy Rzepina, 
którzy już w roku ubiegłym zorganizo-
wali podobną sztafetę do Rokitna. W 
tym roku podjęli wyzwanie pokonania 
o wiele dłuższej, wymagającej znacz-
nie więcej wysiłku, trasy. 

Uczestnicy biegu, zależnie od swo-
ich możliwości, pokonywali etapy 
liczące od 10 do 20 km. Zdaniem ks. 
Michała Dekierta - wikariusza parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Rzepinie, który również biegł na 
Jasną Górę, pokonanie w ciągu trzech 
dni z rzędu trasy o długości półmara-
tonu było dla pielgrzymów naprawdę 
ogromnym wyzwaniem.

Pielgrzymi-biegacze codziennie 

uczestniczyli we wspólnych mszach 
celebrowanych przez ks. Michała i ks. 
proboszcza Stanisława Wencla, który 
na trasie, jadąc na rowerze, towarzy-
szył biegnącym. 

Nad bezpieczeństwem pątników 
czuwała 8-osobowa ekipa wspierająca 
biegaczy na trasie oraz zabezpieczają-
ca logistykę.

Burmistrz Rzepina Sławomir Du-
dzis serdecznie gratuluje wytrwałości 
uczestnikom I Biegowej Pielgrzymki 
na Jasną Górę, wyrażając swoją dumę 
z rzepińskich pielgrzymów, zadeklaro-
wał jednocześnie dalsze wsparcie przy 
realizacji kolejnych przedsięwzięć 
(red.). 

Odważne kursantki potrafią już nie 
tylko korzystać w podstawowym stop-
niu z komputera, ale także nauczyły 
się pisać na klawiaturze, tworzyć do-
kumenty tekstowe, korzystać z Inter-
netu oraz wysyłać maile. 

Kurs potrwa do wakacji, a kursantki 
nauczą się jeszcze korzystać z m. in. 
skype, faceboka oraz sklepów inter-
netowych. Zajęcia prowadzi grafik i 
informatyk z MGOK Cybinka Piotr 
Smykaj (red.). 

Decoupage to technika zdobnicza 
polegająca na przyklejaniu na odpo-
wiednio spreparowaną powierzchnię: 
drewna, metalu, szkła, tkaniny, pla-
stiku lub ceramikę wzoru wyciętego z 
papieru lub serwetki papierowej. 

Na zajęcia przyszło wielu uczestni-
ków, którzy stworzyli piękne prace na 
jajkach styropianowych. Było twórczo 

i wesoło. 
Dziękujemy i zapraszamy na ko-

lejne kreatywne warsztaty do MGOK 
Cybinka (red.). 
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Pomysłodawcami i inicjatorami pielgrzymki byli mieszkańcy Rzepina 

Seniorzy cieszą się już z dużych postępów 

Na zajęcia przyszło wielu uczestników 



Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

- Przedstawione przez radne-
go Stupienkę komentarze i opisy 
mijają się z prawdą i nie mają od-
zwierciedlenia w prawomocnych 
orzeczeniach sądowych – komen-
tuje starosta Marcin Jabłoński, 
który podkreśla, że wszystkie do-
tychczas wydane wyroki dotyczą-
ce sporu wokół rozstrzygnięcia 
nadzorczego wojewody lubuskie-
go są korzystne dla obecnego za-
rządu powiatu. 

Mowa o wyrokach Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. z 1 września 
2016 r. i Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie z 29 
grudnia 2016 r., stwierdzających 
jednoznacznie, że obecny zarząd 
został wybrany zgodnie z pra-
wem. Wymieńmy także prawo-
mocne wyroki Sądu Rejonowego 
w Słubicach z 1 marca br., które 
mówią, że w okresie od 1 lipca 
do 31 sierpnia 2016 r. starosta 
Marcin Jabłoński, wicestarosta 
Leopold Owsiak oraz członek za-
rządu powiatu Amelia Szołtun, 
zajmowali swoje stanowiska w 
pełni zgodnie z prawem. I wresz-
cie: wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego z 20 kwietnia 

mocnego wyroku (jego fragment 
także publikujemy), będzie do-
browolny zwrot nienależnie po-
branego wynagrodzenia.  

- Ponadto pozostajemy w prze-
konaniu, że analogiczny wyrok 
zostanie wydany także wobec by-
łego starosty Piotra Łuczyńskiego 
– dodaje członek zarządu powiatu 

Amelia Szołtun. 
Przypominamy, że w jego 

przypadku chodzi o 56.843,28 
zł wraz z kosztami pracodawcy, 
które wyniosły 10.001,27 zł, zaś 
w przypadku Tomasza Stupien-
ki – 48.083,57 zł, wraz z kosz-
tami pracodawcy w wysokości 
8.085,13 zł (red.). 

br., który określa, że wszelkie de-
cyzje podjęte po 25 kwietnia 2016 
r. przez obecny zarząd powiatu, 
były podejmowane w pełni zgod-
nie z prawem. Fragment treści 
tego orzeczenia wraz z uzasadnie-
niem publikujemy obok.

Starosta: 
„To działalność

na szkodę powiatu”

- Tomasz Stupienko wielokrot-
nie dał dowody na to, że nie potrafi 
prawidłowo zastosować obowią-
zujących przepisów prawa. Jego 
publicznie wygłaszane tyrady 
dotyczące oceny stanu prawnego 
okazały się nic nie warte. Wszyst-

kie dotychczasowe prawomocne 
wyroki są dla niego niekorzystne. 
Koszty jego nieodpowiedzialno-
ści, niekompetencji i arogancji 
są dla powiatu dotkliwe. Składają 
się na to straty finansowe, wize-
runkowe i społeczne – podkreśla 
starosta Jabłoński.

Zarząd powiatu: 
„Mamy nadzieję na zwrot 

tych pieniędzy”

Wracając do oświadczeń To-
masza Stupienki, a konkretnie 
do wpisu zamieszczonego w prze-
strzeni publicznej 9 maja, zarząd 
powiatu ma nadzieję, że konse-
kwencją wspomnianego, prawo-

Dotychczasowe sądowe wyroki są korzystne dla obecnego
zarządu powiatu. Dla byłego wicestarosty – wręcz przeciwnie.
W sieci pojawiły się liczne 
informacje zamieszczane w 
przestrzeni publicznej przez 
niektórych powiatowych rad-
nych, w szczególności Toma-
sza Stupienkę. Dotyczą one 
m.in. rozpraw sądowych w 
sprawie ustalenia stosunku 
pracy, świadectw pracy oraz 
wynagrodzenia jego oraz by-
łego starosty Piotra Łuczyń-
skiego. 

POWIAT SŁUBICKI

maj 2017

Czy były starosta

i jego zastępca

zwrócą nienależne

wynagrodzenie? Chodzi o ponad100 tysięcy złz publicznychpieniędzy!

Czy to właśnie
dla nich Piotr Łuczyński

i Tomasz Stupienko
weszli bezprawnie 

do starostwa
w zeszłym roku?



2 Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Z tej okazji w jednym z rzepiń-
skich hoteli zebrali się członkowie 
Koła oraz zaproszeni goście, wśród 
których znaleźli się m.in. starosta 
słubicki Marcin Jabłoński, przewod-
niczący Rady Powiatu Wiesław Ko-
łosza oraz burmistrz Rzepina Sławo-
mir Dudzis.

- Cieszę się, że mogłem znaleźć się 

W ośniańskiej szkole naukę po-
bierali kandydaci na nauczycieli 
(Państwowe Liceum Pedagogiczne), 
przez co szkoła od wielu lat pełniła 
ważną rolę w mieście, powiecie i wo-
jewództwie. W miejsce szkoły kształ-
cącej pedagogów powstał Zespół 
Szkół Ekonomicznych - rozpoczęto 
kształcić ekonomistów. Początkowo 

Zmieniono także uchwałę budżeto-
wą powiatu na ten rok oraz procedo-
wano nad przyjęciem rekomendacji 
dla oceny zasobów pomocy społecznej 
dla powiatu słubickiego za ubiegły rok. 

Naczelnik wydziału spraw społecz-
nych w starostwie Wojciech Skwarek 

Po nabożeństwie uroczystości prze-
niosły się na plac przed siedzibą ko-
mendy Powiatowej Straży Pożarnej w 
Słubicach. Wzięli w nich udział m.in. 
powiatowy komendant Państwowej 
Straży Pożarnej st. kpt. Wojciech Śli-
wiński, starosta słubicki i zarazem 
prezes zarządu powiatowego ZOSP RP 
Marcin Jabłoński, zastępca lubuskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP bryg. 
Jarosław Korzeniewski, przewodniczą-

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO Lubu-
skie 2020. Jego całkowita wartość to 
1.231.075,40 zł. Wysokość dofinanso-
wania to 1.046.414,09 zł. W ramach 
projektu będą realizowane usługi o 
charakterze społecznym, edukacyjnym 
i zawodowym. 

Do realizacji usług o charakterze 
zawodowym został wyłoniony Woje-
wódzki Zakład Doskonalenia Zawodo-
wego w Gorzowie Wlkp. Usługi te kie-
rowane są do uczestników projektu tj. 
osób niepełnosprawnych i przebywają-
cych w pieczy zastępczej lub opuszcza-
jących pieczę zastępczą.

Wartość dotacji, na które podpi-

sano umowę to 82.000 zł. Usługi o 
charakterze zawodowym obejmują in-
dywidualne i grupowe poradnictwo za-
wodowe, szkolenia mające na celu wy-
posażenie w kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe oraz umiejętności pożądane 
na rynku pracy (red.). 

Leokadii Musolf – bukiet kwiatów. 
Był też czas na wręczanie medali, 

oznaczeń, dyplomów oraz podzięko-
wań. Wśród wyróżnionych znalazł 
się także starosta (otrzymał medal 
35-lecia Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków wraz z dyplomem) 
oraz przewodniczący Rady Powiatu, 
któremu wręczono dyplom za dzia-
łalność na rzecz rzepińskich dia-
betyków. Podobne podziękowanie 
otrzymał Wojciech Skwarek, naczel-
nik wydziału spraw społecznych w 
starostwie.

Po części oficjalnego przyszedł 
czas na obiad i… oczywiście na za-
bawę, która zakończyła się późnym 
wieczorem.

Obchody 10-lecia PSD Terenowe-
go Koła w Rzepinie zorganizowano 
pod patronatem honorowym słubic-
kiego starosty Marcina Jabłońskiego 
oraz burmistrza Rzepina Sławomira 
Dudzisa (red.). 

wśród ludzi, którzy cenią sobie nie 
tylko zdrowotną profilaktykę, także 
wzajemny szacunek – mówił sta-
rosta. - Życzę wam wszystkiego co 
najlepsze: niskiego cukru i wysokich 
lotów – dodał starosta ze śmiechem, 
wręczając prezesowi rzepińskich dia-
betyków Janowi Dąbrowskiemu list 
gratulacyjny, a sekretarzowi Koła 

było to Technikum Ekonomiczne, 
które współistniało z klasami liceum 
pedagogicznego, Zasadniczą Szkołą 
Odzieżową, Zasadniczą Szkołą Za-
wodową, Szkołą Przysposobienia 
Rolniczego, Liceum Ekonomicznego, 
Liceum Zawodowego, Policealnym 
Studium Zawodowym, Technikum 
Hotelarskim, Średnim Studium Za-
wodowym, Liceum Handlowym, 
Liceum Technicznym, Szkołą Poli-

Od Królewskiego Seminarium po Ekonomik
1864 - Królewskie Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie 
(dla młodzieży niemieckiej)
1925 - Ogólnokształcąca Szkoła Realna (dla młodzieży niemiec-
kiej)
1947 - Państwowe Liceum Pedagogiczne (edukacja kadry na-
uczycielskiej, urzędniczej i zarządczej)
1961 - Zespół Szkół Ekonomicznych (edukacja młodzieży, która 
trwa do dziś)

cealną, Liceum Profilowanym oraz 
Liceum Ogólnokształcącym.

Obecnie trwa proces dostosowania 
istniejącego Ekonomika do Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii, który 
zostanie włączony w Zespół Szkół 
Ekonomicznych wraz z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego 2017/2018.

Uroczyste obchody Zjazdu Absol-

przedstawił sprawozdanie z realizacji 
w ubiegłym roku programu współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi, a 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

Jan Stachowiak - sprawozdanie z dzia-
łalności swojej jednostki w 2016 roku 
(red.). 

cy Rady Powiatu Słubickiego Wiesław 
Kołosza oraz szefowie gmin powiatu 
słubickiego, będący jednocześnie pre-
zesami gminnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Zaproszeni goście uczestniczyli we 
wręczaniu wyróżnień, awansów i od-
znaczeń słubickim strażakom. Ponadto 
podsumowano konkurs plastyczny dla 
uczniów szkół podstawowych pn. "Słu-
bicka straż pożarna oczami dziecka". 
Nagrody i dyplomy wręczał starosta 
wraz z komendantem. Zostały też po-
święcone dwa, będące na służbie słu-
bickich strażaków, pojazdy.

- Niech fakt, że Wasza nieoceniona 
praca przynosi naszym mieszkańcom 

poczucie bezpieczeństwa, daje Wam 
satysfakcję. Swój mundur noście z 
dumą, a z każdej akcji wracajcie szczę-
śliwie do swoich bliskich - pisali w swo-
im liście, który wręczyli powiatowemu 
komendantowi, przewodniczący rady 
powiatu oraz starosta (red.). 

wentów rozpoczną się 3 czerwca o 
godz. 9.00 przyjęciem uczestników. 

Następnie o 10.30 w kościele św. 
Jakuba w Ośnie Lubuskim odbędzie 
się msza, a  o 12.00 uroczysty apel. 
Nie zabraknie sesji zdjęciowej, spo-
tkania roczników oraz obiadu. Ca-
łość zakończy bal absolwentów.

Zapraszamy na stronę internetową 
szkoły: www.zse_osno.superszkol-
na.pl

Święto rzepińskich diabetyków

Jubileusz szkoły
z tradycjami

Radni za usprawnieniem 
systemu płatności

Podziękowali strażakom

By wyrównać szanse

- Dziesięć lat minęło jak jeden dzień. Skłania to do chwili re-
fleksji i wspomnień – mówiła sekretarz rzepińskiego Koła Te-
renowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Leokadia 
Musolf otwierając uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia sto-
warzyszenia. 

70-lecie szkoły średniej w Ośnie Lubuskim to niewątpliwy do-
robek pedagogiczny, wychowawczy, a na pewno ekonomicz-
ny, ponieważ w sektorze gospodarczym zatrudnionych jest 
bardzo wielu z ponad 5 tysięcy absolwentów ośniańskiego 
Ekonomika. Absolwentów zdolnych, pracowitych i odpowie-
dzialnych. Na pewno spora ich część pojawi się 3 czerwca 
podczas zjazdu absolwentów.

Podczas kwietniowej sesji 
radni podjęli uchwałę w spra-
wie dopuszczenia zapłaty 
podatków stanowiących do-
chody budżetu powiatu tzw. 
innym instrumentem płatni-
czym. 

Mszą w kościele pw. Ducha 
św. w Słubicach rozpoczęły 
się 4 maja uroczyste obchody 
Powiatowego Dnia Strażaka. 

19 maja starosta Marcin Jabłoński podpisał umowę na realizację zadania publicznego z zakre-
su usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w ramach projektu „Aktywna integra-
cja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”. 
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- Obchodzenie tak doniosłej rocz-
nicy zdarza się w naszym gronie po 
raz drugi - mówił Mieczysław Pazda, 
ze Stowarzyszenia Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych w 
Słubicach. To właśnie ono zorganizo-
wało w swojej siedzibie urodzinowe 
przyjęcie dla pana Adama. 

Na uroczystości nie mogło za-
braknąć przedstawiciela starostwa 
powiatowego: była nim naczelnik 
wydziału oświaty Grażyna Bajon, 
która wręczyła jubilatowi wielki bu-
kiet kwiatów i list gratulacyjny od 
starosty. 

- Pana sędziwy wiek, a także szcze-
gólny wkład w powiatową edukację, 
jest naszym wspólnym i drogocen-
nym dziedzictwem oraz nieocenio-
nym źródłem doświadczeń i wiedzy 
dla kilku pokoleń mieszkańców po-
wiatu słubickiego - pisał Marcin Ja-
błoński.

Życiorysem Adama Soplicy można 

Uczniowie Zespołu Szkół Liceal-
nych w Słubicach swoje świadectwa 
odebrali w auli Collegium Poloni-
cum. Towarzyszył im starosta Mar-
cin Jabłoński, który podkreślił wagę 
ich szkoły dla powiatowej oświaty. 
Starosta przypomniał też, że już 
wkrótce przy liceum ruszy budowa 
nowoczesnej hali sportowej. Na ko-
niec, życząc powodzenia na maturze, 
wręczył najlepszym absolwentom 
nagrody pieniężne.

Podobne nagrody, w imieniu sta-
rosty, wręczyła także członek zarzą-
du powiatu Amelia Szołtun. Otrzy-

mali je z jej rąk najlepsi uczniowie 
ostatnich klas Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Ośnie Lubuskim oraz 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolni-
czych w Słubicach (na zdjęciu), któ-
ry już od września przekształci się w 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego. 

Tegorocznych absolwentów po-
żegnano także w Zespole Szkół 
Technicznych w Słubicach. Tutaj 
powodzenia abiturientom życzył 
wicestarosta Leopold Owsiak. On 
również wręczył najlepszym nagrody 
pieniężne od starosty (red.). 

11 maja na słubickim stadionie 
zmagali się gimnazjaliści i uczniowie 
szkół średnich, dzień później przy-
szła kolej na podstawówki. 

Uczestnicy rywalizowali w bie-
gach na krótkie i średnie dystansie, 
w pchnięciu kulą, rzucie piłeczką pa-
lantową, oszczepem i dyskiem, sko-

ku wzwyż i w dal oraz w sztafetach. 
Mistrzostwa wsparł powiat słu-

bicki (podczas otwarcia zmagań 
reprezentowała go członek zarządu 
powiatu Amelia Szołtun), który dla 
młodych lekkoatletów ufundował 
medale (red.). 

- Celem spotkań jest konfrontacja i 
ocena dorobku artystycznego teatrów 
szkolnych, stworzenie możliwości 
wymiany myśli i doświadczeń jego 
animatorów, a także kształtowanie i 
rozwijanie zainteresowań młodzieży 
kulturą teatralną oraz podnoszenie 
rangi teatru szkolnego w amatorskim 
ruchu artystycznym.

W tym roku na scenie pojawiły się 
cztery zespoły: Teatr „Z kartonu” z Ze-

- To bardzo ważne, że nauka przepi-
sów oraz popularyzacja bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym zaczyna się już w 
najmłodszych latach – mówił podczas 
otwarcia zmagań wicestarosta Leopold 
Owsiak. 

Turniej odbył się na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Słubicach. Zorga-
nizowało go: starostwo powiatowe, Ko-
menda Powiatowa Policji w Słubicach, 
Słubicki Automobilklub oraz wspomnia-
na "Trójka". - Sam nie wiem, czego się 
bardziej boję: testu czy toru przeszkód. 

Ale muszę dać radę! - śmiał się 12-letni 
Kuba. - Takie turnieje są bardzo fajne, 
bo oprócz zabawy możemy się naprawdę 
sporo nauczyć - dodał jego kolega.

W kategorii gimnazjów najlepsze oka-
zało się Gimnazjum nr 2 w Słubicach, 
przed Gimnazjum w Górzycy oraz w 
Ośnie Lubuskim. Wśród podstawówek 

zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Słubicach, a kolejne miejsca zajęły: Szko-
ła Podstawowa w Golicach oraz Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Słubicach.

Indywidualnie (wśród uczniów gim-
nazjów) nie do pokonania okazał się Ka-
mil Ławrynowicz. Na podium znaleźli się 
także: Mateusz Prażanowski oraz Jakub 
Kalinowski, wszyscy ze słubickiej „Dwój-
ki”. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to 
pierwsze miejsce zajął Hubert Kosiński, 
drugie Marcel Małachowski, a na trzecim 
uplasowała się Klaudia Czarnuszewicz. 
Wszyscy to uczniowie słubickiej „Trójki”. 

W imieniu starosty gratulujemy! Na-
grody i dyplomy wręczali m.in.: wicesta-
rosta Leopold Owsiak oraz dyrektorka 
SP-3 Hanna Wróbel (red.). 

by spokojnie obdzielić kilka osób: w 
1946 r. ukończył wieczorową szkołę 
dla dorosłych w Ośnie Lubuskim, a 
już rok później rozpoczął pracę w tu-
tejszej szkole podstawowej. W 1951 r. 
otrzymał nakaz pracy w szkole pod-
stawowej w Szprotawie, trzy lata 
później objął stanowisko inspektora 
w wydziale oświaty w Rzepinie, a 
następnie w Słubicach. Będąc już na 
emeryturze, od 1985 r. uczył w szkole 
w Kowalowie.

Pan Adam za swoją pracę i dzia-
łalność społeczną otrzymał wiele 
odznaczeń - wymieńmy tylko naj-
ważniejsze z nich: Krzyż Kawalerski 

społu Szkół w Cybince (opiekunowie: 
Agnieszka Worona i Emilia Tomaś-
ko), „Przyjaciele i Smyki” ze świetlica 
wiejskiej w Świecku (opiekunowie: 
Elżbieta i Robert Stranz), Koło Teatral-
ne „Trema” ze Szkoły Podstawowej w 
Białkowie (opiekun Anna Pikuła) oraz 
„Misz-Masz” z Domu Kultury w Rze-
pinie (opiekun: Małgorzata Michnie-
wicz). 

Poza konkursem wystąpili pod-
opieczni Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Pod Słońcem” w Biega-
nowie.

Jury w składzie: Maria Mielczarek 
(Regionalne Centrum Animacji i Kul-
tury w Zielonej Górze), Dorota Zamaj-
ska (osoba z wieloletnim doświadcze-
niem w prowadzeniu dziecięcych grup 

Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny 
Krzyż Zasługi, złota odznaka Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
złota odznaka Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci.

Podczas swoich urodzin soleni-
zant podkreślił rolę kombatantów we 
współczesnej Polsce. Jednocześnie, 
nie kryjąc łez wzruszenia, podzięko-
wał wszystkim za pamięć. Sam rów-
nież usłyszał wyrazy wdzięczności.

- Trudno znaleźć słowa, które były-
by dość piękne, aby podziękować Ci 
za Twoją pracę, poświęcenia, serce i 
miłość - mówił w imieniu wszystkich 
gości M. Pazda (red.). 

teatralnych) oraz Grażyna Łyżwińska 
(dyrektor BPMiG w Cybince, organi-
zator festiwalu), po burzliwej naradzie 
przyznały nominacje do udziału w 
przeglądzie wojewódzkim dwóm gru-
pom teatralnym: grupie „Z Kartonu” i 
grupie „Trema”.

Wyróżnienie za grę aktorską przy-
znano: Dominikowi Molowi (Zespół 
Szkól w Cybince), Klaudii Michalskiej 
(Szkoła Podstawowa w Białkowie) 
oraz Maciejowi Stranzowi (świetlica w 
Świecku).

W imieniu starosty gratulujemy! 
Impreza była sfinansowana ze środ-

ków powiatu słubickiego, który repre-
zentowała członek zarządu powiatu 
Amelia Szołtun (red.).

Sto lat, panie Adamie! Skok w dorosłość

Stadionowe
zmagania

Młodzi aktorzy zachwycili 
publikę

Młodzi znają się na bezpieczeństwie

Był wielki tort, toasty i łzy 
wzruszenia... Tak świętowa-
no 15 maja 90. urodziny Ada-
ma Soplicy, jednego z pierw-
szych nauczycieli na ziemi 
lubuskiej. 

- To niesamowite, jak ten czas szybko zleciał! - mówili nam 
tegoroczni maturzyści, którzy 28 kwietnia świętowali zakoń-
czenie nauki w swoich szkołach. 

Zawody w ramach Otwartych Mistrzostw Słubic w Lekkiej 
Atletyce za nami. 

Już po raz osiemnasty do 
Cybinki przyjechało kilku-
dziesięciu młodych aktorów. 
Przybyli, by wziąć udział 
w XVIII Powiatowym Festi-
walu Twórczości Dzieci i 
Młodzieży PRO-ARTE, nad 
którym patronat sprawował 
powiat słubicki. Organizato-
rem przeglądu, jak co roku, 
była Biblioteka Publiczna w 
Cybince.

Tor przeszkód, miasteczko dro-
gowe, a także pierwsza pomoc 
i część pisemna - to kategorie 
zmagań, z którymi musieli się 
zmierzyć 13 maja uczniowie sied-
miu podstawówek oraz trzech 
gimnazjów z terenu powiatu w 
kolejnej, czterdziestej już edycji 
powiatowego turnieju Bezpie-
czeństwo w Ruchu Drogowym.
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Poznać wspólną Europę

Cóż to była za biesiada!

Rywalizacja bez barier

Oni śpiewali najpiękniej

Nie tylko gotówka

- Jakie znaczenie ma poło-
żenie Słubic i Frankfurtu 
dla pokoju w Europie? - ta-
kie pytanie z ust Zuzi Ko-
strzewskiej ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Słubicach 
usłyszał 8 maja starosta 
Marcin Jabłoński. 

Żeglarskie szlagiery, szan-
ty oraz marynistyczne hity 
rozbrzmiewały 13 maja ze 
sceny w Collegium Poloni-
cum. 

- Wydarzenie to jest imprezą prestiżową, a jej rangę podnosi fakt umieszczenia jej w 
kalendarzu IPC oraz zainteresowanie zawodników z innych krajów - podkreślał przewod-
niczący zarządu Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Jerzy Jankowski.

Wiemy już, kto będzie reprezentował powiat słubicki podczas Lubuskiego Festiwalu Pio-
senki Pro Arte 2017, którego finał wojewódzki odbędzie się w połowie maja w Nowej Soli 
i Świebodzinie!
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redagowane przez Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice

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

Było to podczas uroczystego 
otwarcia 7. Dnia Europy przed 

To w ramach IV Przeglądu Piosen-
ki Biesiadnej "Biesiada bez granic". 
W tym roku impreza odbyła się pod 
hasłem "na żeglarską nutę". Zorga-
nizował ją Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury we współpracy z chórem 
Konsonans i jego instruktorem Pio-
trem Pakulskim, a patronat honoro-
wy nad imprezą objęli: starosta słu-

Związek, w dniach 13-14 maja, zorga-
nizował na słubickim stadionie Otwarty 
Miting Osób Niepełnosprawnych w Lek-
kiej Atletyce. 

- Impreza ta pozwala zmierzyć się 
niepełnosprawnym zawodnikom z ca-
łego kraju. Ważna jest, poza rywalizacją 
sportową, także integracja oraz promocja 
osób niepełnosprawnych, a także woje-
wództwa lubuskiego - podkreślali orga-
nizatorzy. 

Imprezę wsparł starosta Marcin Ja-
błoński, fundując puchar dla najmłodszej 
uczestniczki mitingu. Podczas uroczyste-
go otwarcia w sobotę reprezentował go 
jego zastępca Leopold Owsiak (red.). 

W kwietniowych eliminacjach, 
które odbyły się w Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury, wzięło udział 
kilkunastu wykonawców, w różnym 
wieku. Rada artystyczna w składzie: 
Maciej Sławny z Regionalnego Cen-
trum Animacji Kultury w Zielonej 
Górze, Piotr Tamborski oraz Mał-
gorzata Horyza ze Słubickiego Miej-
skiego Ośrodka Kultury zdecydowa-
ła, że do prezentacji wojewódzkich 
w kategorii Scena Dziecięca nomi-
nowana zostaje Maria Iwaszkiewicz, 
a wyróżnienia dostają: Gabrysia Bo-

ryń oraz Karolina Konsik.
Z kolei na wojewódzkiej Scenie 

Młodzieżowej wystąpią: Julia Rad-
kiewicz, Aleksandra Klincewicz, 
Karolina Tuszewicka, Patrycja Wa-
silewska i zespół FORTE, w skład 
którego wchodzą uczniowie Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
w Słubicach. Wyróżnienia dostali: 
Zuzanna Stolarek, Marta Boryń, 
Klaudia Czerniecka i Jerzy Sojka. 
Gratulujemy! Nominowani uczest-
nicy otrzymali od starosty słodycze 
(red.). 

Fot. Bogusław Adamowicz

bicki Marcin Jabłoński i burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz. 

Na scenie pojawiło się kilkana-
ście zespołów z całego wojewódz-
twa - prócz słubickiego Konsonansu 

wystąpili m.in. Jerzyki z Kunowic, 
Antidotum i Lubuszanki z Cybinki, 
Wrzos z Rzepina, Akolada z Zielonej 
Góry, Kapela Tadka z Kostrzyna nad 
Odrą oraz Retro ze Świebodzina.

Na dużej auli robiło się weselej z 
występu na występ. Oklaskiwali je 
m.in. wicestarosta Leopold Owsiak, 
burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Olejniczak. Po prezenta-
cjach przyszedł czas na wręczanie 
nagród i pucharów oraz... dalszy ciąg 
biesiady, tym razem już przy stołach.

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

Collegium Polonicum, a podob-
ne pytania dotyczące Unii Euro-
pejskiej usłyszeli od dzieci z obu 
stron Odry: burmistrz Słubic To-
masz Ciszewicz, nadburmistrz 
Frankfurtu nad Odrą Martin 
Wilke, minister sprawiedliwości, 
spraw europejskich i ochrony kon-
sumentów Brandenburgii Stefan 
Ludwig oraz dyrektor wydziału 
programów europejskich i rządo-
wych w Lubuskim Urzędzie Woje-
wódzkim Agnieszka Świątek.

Uroczystości, których tegorocz-

ne hasło to: "Wspólnie kształtować 
Europę", rozpoczęły się wspólnym 
odśpiewaniem "Ody do radości". 

Z okazji europejskiego święta w 
Słubicach i Frankfurcie nad Odrą 
zaplanowano kilkadziesiąt wyda-
rzeń przygotowanych przez orga-
nizacje i instytucje z Dwumiasta.

- W programie znalazło się wiele 
atrakcji dla wszystkich mieszkań-
ców. Dla najmłodszych: warsz-
taty plastyczne, przedstawienia 
teatralne i cyrkowe oraz gry i za-
bawy dotyczące Europy i Unii Eu-

ropejskiej. Dzieci szkolne mogły 
spróbować swych sił w konkur-
sach wiedzy o Polsce, Niemczech 
oraz UE. Młodzież zaprosiliśmy do 
udziału w wykładach i dyskusjach 

z ekspertami na temat bieżącej sy-
tuacji w Unii Europejskiej - infor-
mowała rzeczniczka słubickiego 
magistratu Beata Bielecka (red.). 

Dobre wieści dla naszych petentów: począwszy od 19 maja wydział 
geodezji i katastru w starostwie uruchomił możliwość płatności za usłu-
gi geodezyjne kartą. 

Wnioski składane w wydziałowym Biurze Obsługi Interesanta (pokój 
207) można opłacać od ręki. 

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza
trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność 
Powiatu Słubickiego

OGŁOSZENIE

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.
Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2017 r. o godz. 1200 w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w 
Słubicach. 
Szczegóły oferty na stronie bip.powiatslubicki.pl, w zakładce: 
Sprzedaż nieruchomości
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Starostwa Powiatowego  w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub 
pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040. 

Słubice, dnia 2017-02-21

Zarząd Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a

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

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

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

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

Słubice, dnia 2017-02-21

Lp.
Działka 

ewidencyjna Położenie 
nieruchomości

Nr księgi 
wieczystej

Opis 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł]Nr Pow. [ha]

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

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

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza
czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 

Powiatu Słubickiego

OGŁOSZENIE

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podsta-
wie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (j.t. – Dz. U. z 2016 r., 
poz. 710 z późn. zm.). 
Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w 
Słubicach. 
Szczegóły oferty na stronie bip.powiatslubicki.pl, w zakładce: 
Sprzedaż nieruchomości.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub 
pod nr tel.: 95-759 2039, 95-759 2040.

Zarząd Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a

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

L.p. Położenie 
nieruchomości

Działka 
numer

Powierzchnia 
działki
[ha]

KW
nr

Cena 
wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł]

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

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

Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.  
Szczegóły oferty na stronie bip.powiatslubicki.pl, w zakładce: Sprzedaż 
nieruchomości.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel.: 95-759 2039, 95-759 2040. 
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Rozpoczynamy rekrutację do 4-13 Hufca Pracy w 
Słubicach na rok szkolny 2017-2018

W oddziale dla dorosłych biblioteki słubickiej odbyło się bez-
płatne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Przeprowadził je instruktor, licencjonowany ratownik me-
dyczny Jacek Balcewicz

Połącz naukę
z pracą

Ratujmy życie 

Warto skorzystać z oferty

Szkolenie z pierwszej pomocy w bibliotece

SŁUBICE 

SŁUBICE 

Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat. Uczest-
nicy, którzy posiadają opóźnienia edukacyjne w nauce na po-
ziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, są w trudnej sytuacji 
życiowej, mogą uzupełnić wiedzę ogólną z zakresu szkoły podsta-
wowej i gimnazjalnej, łącząc naukę z pracą zarobkową. Młodzież 
OHP otrzymuje zarówno wsparcie w realizacji obowiązku szkolne-
go, praktyk zawodowych oraz rozwiązywania trudności życiowych. 

Po reformie oświaty kształcenie ogólne od 1 września 2017 r. 
rozpocznie się w Publicznej Szkole Podstawowej dla Dorosłych, 
mieszczącej się w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach. Prak-
tyczne przyuczenie do wykonywania określonej pracy kontynu-
owane jest w ponad 20 zakładach pracy na terenie powiatu słubic-
kiego lub w miejscach zamieszkania uczestników. 

4-13 HP oferuje możliwość przyuczenia do pracy w następu-
jących zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, 
kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, wulka-
nizator, murarz, piekarz, sprzedawca oraz stolarz. Ze względu na 
dynamiczne zmiany na rynku pracy dla młodzieży przygotowana 
jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Uczestnik po 
ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum może kontynu-
ować naukę w szkole branżowej bądź średniej.

Młodzież, która nie ma możliwości codziennego dojazdu do 
szkoły może starać się o przyjęcie do Internatu Zespołu Szkół 
Technicznych w Słubicach.

Młodzież Hufca Pracy ma możliwość uczestnictwa w różno-
rodnych konkursach edukacyjnych i sportowych oraz formach 
spędzania czasu wolnego. Uczestnicy Hufca Pracy w Słubicach 
biorą także udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży w 
ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. 

Kandydatów zainteresowanych kontynuowaniem nauki w ra-
mach OHP zapraszamy wraz z rodzicem bądź opiekunem praw-
nym do siedziby hufca (Al. Niepodległości 13, Słubice), w której 
można uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty edukacyj-
nej oraz wypełnić dokumenty niezbędne przy przyjęciu uczestni-
ka. Każdy kandydat powinien posiadać w czasie rozmowy kwali-
fikacyjnej: trzy fotografie legitymacyjne, opinię pedagoga szkoły, 
opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenie 
lekarskie o możliwości kontynuowania nauki w OHP. Podanie 
oraz inne dokumenty kandydat oraz rodzice wypełniają osobiście, 
w siedzibie hufca (red.). 

Gość biblioteki w niezwykle 
ciekawy, rzeczowy i praktyczny  
sposób przekazał najistotniejsze 
aspekty udzielania pierwszej po-
mocy w różnych sytuacjach życio-
wych. Prezentacja, która została 
wsparta autentycznymi przykła-
dami z ratowniczej codzienności 
wywołała swoistego rodzaju dys-
kusję. 

W nagłych sytuacjach zagraża-
jących nasze życie najważniejsze 
są pierwsze minuty. Jeśli tylko 

będziemy potrafili wykorzystać 
ten czas, mamy szansę uratować 
ludzkie życie. 

Dzięki spotkaniu można było 
zyskać podstawową wiedzę i śmia-
łość do czynnego reagowania i po-
dejmowania pierwszych kroków w 
udzielaniu pomocy. 

Usatysfakcjonowani i zadowo-
leni uczestnicy spotkania zostali 
obdarowani drobnymi upominka-
mi ufundowanymi przez słubicką 
Aptekę Centrum Zdrowia (red.). 
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Oferta hufca skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat 

Szkolenie przeprowadził instruktor Jacek Balcewicz 
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Piknik Ekologiczny
REDUCE, REUSE, RECYCKLE 

Już 8 czerwca w Gliśnie spotkają się reprezentacje pla-
cówek oświatowych z Polski i Niemiec w celu poszerzenia i 
utrwalenia swojej wiedzy w temacie gospodarki odpadami 
i szeroko pojętej ochrony środowiska

Hasło Pikniku: REDUCE, REUSE, RECYCLE nawiązu-
je do zasady 3R. Mówi ona głównie o ograniczaniu ilości 
produkowanych odpadów (reduce - ogranicz), o używaniu 
ponownie opakowań uznawanych za jednorazowe (reuse - 
użyj ponownie) oraz o unieszkodliwianiu odpadów (recycle 
– oddaj do odzysku). 

Działając w codziennym życiu według zasady 3R mo-
żemy znacznie ograniczyć ilość odpadów w naszych go-
spodarstwach domowych, co ma szczególne znaczenie w 
dzisiejszych czasach. Odpowiednia segregacja odpadów i 
wrzucanie ich do właściwego pojemnika stanowi jedną z 
najważniejszych czynności jaką musimy wykonać w celu 
ponownego wykorzystania opakowania w przyszłości. 

Podczas spotkania, oprócz zabaw i gier związanych z se-
gregacją odpadów, będziemy prezentować wystawy („Nie 
bądź jednorazowy”, Mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicz-
nej Eneris), organizować konkursy z nagrodami i zachęcać 
do korzystania z alternatywnych źródeł energii.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda 
Lubuski 

Podczas spotkania swoje stoiska zaprezentują: Funda-
cja Ekologiczna ARKA, Park Narodowy „Ujście Warty”, 
Technikum Leśne ze Starościna, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. Reprezentacja ze Szkoły Podstawo-
wej z Friedland (partner Pikniku) zaprezentuje swoje sto-
isko wraz z wynikami projektu „Fifty-Fifty” polegającego 
na zmniejszeniu zużycia energii w szkole.

(K.R.)

Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet państwa.
Więcej informacji na temat wydarzenia: www.czg12.pl

Jak co roku obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja w Rzepinie 
rozpoczęła msza celebrowa-
na w intencji Ojczyzny W ramach obchodów świąt 

majowych zorganizowany zo-
syał charytatywny „Bieg Dla 
Szymona”. Na apel burmistrza 
Sławomira Dudzisa, który sam 
także wziął udział w biegu, 
mieszkańcy miasta odpowie-
dzieli entuzjastycznie, tłumnie 
stawiając się na starcie 

Realizacja projektu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii w gminie Rzepin nabrała tempa. Cieszy się on 
wśród mieszkańców sporym zainteresowaniem

Świętowali na sportowo! Mieszkańcy
wystartowali

Jest szansa na dofinansowanie 

Uroczyście obchodzili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Razem pobiegliśmy dla Szymona!

Informacja dotycząca projektu OZE

RZEPIN RZEPIN 

RZEPIN 

Nabożeństwo odbyło się przy uro-
czystej oprawie muzycznej Chóru 
Wrzosy oraz w asyście pocztów sztan-
darowych gminnych jednostek. Po 
nabożeństwie pod pomnikiem „Po-
mordowanych w Jenieckich Obozach 
Roboczych” wiązanki kwiatów złożyli 
przedstawiciele: Związku Komba-
tantów RP i Inwalidów Wojennych, 
Związku Sybiraków, jednostek oświa-
towych gminy Rzepin, komisariatu po-
licji w Rzepinie, Związku Zawodowego 
Służby Celnej Województwa Lubuskie-
go, Rady Miejskiej w Rzepinie oraz 
urzędu miejskiego. Wartę honorową 
przy pomniku objęli harcerze, a na-
stępnie swoje przemówienie wygłosił 
burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis.

Po uroczystej części oficjalnej ob-
chodów, przed ratuszem nastąpił start 
biegów ulicznych pn. „Rzepińska Pę-
tla”. Biegi te mają już swoją tradycję 
i rokrocznie cieszą się ogromnym za-

Szczytny cel imprezy zmobilizował 
wszystkich. A była nim zbiórka pie-
niędzy na pomoc dla małego rzepinia-
nina Szymona, który uległ ciężkiemu 
wypadkowi komunikacyjnemu i teraz 
czeka go kosztowna rehabilitacja.

Dzięki wspaniałej frekwencji (104 
osoby na starcie) biegaczy, nie tylko z 
Rzepina, udało się zebrać ponad 4000 
zł!

Dziękując wszystkim uczestnikom 
„Biegu Dla Szymona” za ich ogromne 
zaangażowanie i chęć niesienia pomo-

cy, należy wymienić również współ-
organizatorów akcji: parafię Rzepin, 
Caritas, SKF „Omega” oraz Catering 
Dietetyczny „Zdrowe”. To dzięki Wam 
wszystkim możliwa stała się realizacja 
całego przedsięwzięcia.   

„Pamiętajmy, że każdy krok przybli-
ża marzenia” - to hasło tak pasujące do 
idei biegania, pokonywania własnych 
słabości i podążania ku wyznaczonym 
celom, wspaniale wpisuje się w akcję 
dla Szymona. Tym razem celem tym 
jest zdrowie małego chłopca (red.). 

W ostatnich dniach osoby, które 
wyraziły dalszą chęć uczestnictwa 
w programie OZE otrzymały drogą 
pocztową informację o obowiązko-

wym spotkaniu, które odbyło w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Rzepinie. Spotkanie dotyczyło 
wysokości podatku VAT i jego kwa-

lifikowalności. Dodatkowo przed-
stawiono różne interpretacje po-
datkowe oraz możliwe scenariusze 
dalszego rozwoju projektu.

Po spotkaniu przekazano miesz-
kańcom deklaracje, które należy 
wypełnić i złożyć w Biurze Obsłu-
gi Interesanta Urzędu Miejskiego 

w Rzepinie lub wysłać na adres 
pocztowy urzędu. Osobom, które z 
jakichś przyczyn nie mogły uczest-
niczyć w spotkaniu deklaracje udo-
stępnione zostały na portalu gmi-
ny. 

Celem cyklicznych spotkań jest 
wzbudzenie wśród mieszkańców 
gminy zainteresowania, którego 
efektem będzie ograniczenie ra-
chunków za energię, przy jedno-
czesnym zwiększeniu czystości po-
wietrza (red.). 

interesowaniem. Tak też było i w tym 
roku, biegi przyciągnęły na start ponad 
200 zawodników! Zawody odbywały 
się z podziałem na poszczególne kate-

gorie wiekowe, a na mecie na każdego z 
uczestników czekały medale oraz słod-
kie upominki (red.). 
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W Rzepinie nie zapomnieli o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Dochód z imprezy trafił do małego Szymona 
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W sportowe szranki stanęło 10 skrzatów i 8 skrzatek 

Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem przepięknych maszyn 

Na terenie kortów Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego odbyły się Mistrzostwa Wojewódz-
twa Lubuskiego w tenisie ziemnym w kategorii skrzat i skrzatka

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Słoneczko odwiedzili 
Parowozownię Wolsztyn i wzięli udział w XXIV Paradzie Paro-
wozów 

Mamy mistrzów tenisa

Ciekawy wyjazd
ze Słoneczkiem

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w tenisie ziemnym 

Wycieczka z atrakcjami

GÓRZYCA

RZEPIN 

W sportowe szranki stanęło 10 
skrzatów i osiem skrzatek, a w grach 
deblowych łącznie wystartowało dzie-
więć zespołów. 

Uroczystego otwarcia mistrzostw 
dokonali: wójt gminy Górzyca Robert 
Stolarski i wiceprezes zarządu Lubu-
skiego Związku Tenisa Ziemnego Da-
riusz Krzeptowski.

W sobotę odbyły się mecze w gru-
pach oraz pierwsze mecze gry deblo-
wej. W niedzielę odbyły się gry o po-
szczególne miejsca. 

W grach singlowych w katego-
rii skrzatów pierwsze miejsce i ty-
tuł mistrza województwa lubuskie-
go wywalczył Jakub Kawałkowski, 

wicemistrzostwo przypadło w udziale 
Andrzejowi Chorostin, a na trzecim 
miejscu podium stanął Kajetan Plon-
kowski. Kolejne miejsca odpowiednio 
zajęli: Szymon Machocki, Przemysław 
Grynienko, Jakub Mizerski, Jonatan 
Jabłoński, Piotr Machocki, Jakub Du-
szyński i Michał Timofiejczyk. 

W kategorii skrzatek pierwsze miej-
sce i tytuł mistrzyni województwa lu-
buskiego skrzatek przypadło w udziale 
Dominice Podhajeckiej, wicemistrzo-
stwo przypadło w udziale zawodnicze 
z UKS C'mon Zielona Góra, na trzecim 
stopniu podium stanęła Aniela Ostra-
szewska. Kolejne miejsca odpowiednio 
zajęły: Julia Piotrowska, Wiktoria Pa-

pież, Amelia Paluch, Oliwia Gruszka i 
Natalia Waszak. 

W grach deblowych skrzatek mi-
strzostwo przypadło w udziale Domi-
nice Podhajeckiej i Anieli Ostraszew-
skiej, wicemistrzostwo wywalczyła 
para Julia Piotrowska i zawodniczka 
UKS C'mon Zielona Góra. W kategorii 
skrzatów mistrzami została para Jakub 
Kawałkowski-Przemysław Grynienko, 
pokonując w finale wicemistrzów wo-
jewództwa lubuskiego Andrzeja Cho-
rostina i Kajetana Plonkowskiego.

Uroczystego wręczania medali, pu-
charów i nagród dokonali: starosta 
powiatu słubickiego Marcin Jabłoński, 
wójt gminy Górzyca Robert Stolarski i 

Przy okazji zwiedzili budynki 
starej, ponad 100-letniej parowo-
zowni, a także salę wystawową w 
muzeum. Podziwiali także zabyt-
kowe parowozy oraz pociąg w stylu 
retro. Wszyscy byli pod ogromnym 
wrażeniem przepięknych maszyn, 

które prezentowały się bardzo do-
stojnie. Doskonałych humorów nie 
popsuła nawet nieprzyjazna aura. 

W drodze powrotnej członkowie 
stowarzyszenia odwiedzili malow-
niczą wieś Dąbrówka Wielkopol-
ska, w której mieli okazję skosz-

tować lokalnych przysmaków: 
zupy pod tajemniczą nazwą „nie 
becz” oraz racuchów. Poczęstunek 
przygotowały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Podczas obiadu 
Agnieszka Budych – prezes Stowa-
rzyszenia Miłośników Kultury Dą-
browickiej - wyjaśniła tajemniczą 
nazwę przysmaku, a  następnie, 
specjalnie dla nas, Ewa Kubic-
ka - dyrektor Szkoły Podstawowej 
Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp. 
oraz kierownik Zespołu Śpiewacze-
go Dąbrowszczaka – oprowadziła 
nas po Izbie Pamięci Narodowej, w 
której mogliśmy poznać interesują-
cą historię tej przepięknej wsi. Izba 
pamięci jest lokalnym muzeum 
gromadzącym bogaty zbiór ekspo-
natów pochodzących od prywat-
nych darczyńców – mieszkańców 
Dąbrówki Wlkp. (red.). 

Daniel Podhajecki trener GKT Smecz. 
Górzycki Klub Tenisowy Smecz pra-

gnie gorąco podziękować wszystkim 
sponsorom, którzy przyczynili się do 
organizacji turnieju: Przedsiębiorstwu 
AS Chruściel  Sławomir Chruściel, Eo-
roKop Mariusz Prażanowski, Bankowi 
Zachodniemu WBK oddział w Kostrzy-

nie nad Odrą, Liquid Trans Sp z o.o., 
Brandenburg Wild  Sp. z o.o. oraz Le-
chowi Kunickiemu.

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my wysokiego poziomu wyszkolenia i 
życzymy wielu sukcesów na kolejnych 
turniejach (red.). 

reklama1.indd   1 08/11/2016   15:23
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10 maja odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych w kołczyńskiej bibliotece. Tematem spotka-
nia była książka Meltem Yilmaz pt. „Soraya”.

Tematem spotkania z ma-
łymi czytelnikami była na-
stępna część książki z serii 
„Bajek bez Barier” pt. „Leo i 
Nela” Joanny Chmielewskiej

W filii biblioteki w Rąpicach 
gościliśmy Michalinę Kon-
darewicz, wykwalifikowane-
go ratownika medycznego

Dramat wojny Rozumiemy problemy
innych

Jak ratować życie?

Majowe spotkanie DKK dla dorosłych Spotkanie DKK dla dzieci w kołczyńskiej bibliotece

Spotkanie z ratownikiem medycznym

KRZESZYCE KRZESZYCE 

CYBINKA 

To opowieść o losach 19-letniej 
Syryjki. Historia rozgrywa się te-
raz, w trakcie okrutnej, dziejącej się 
na naszych oczach wojny. Pewnego 
dnia dziewczyna wraz z rodzicami 
traci wszystko.  Jej ojciec staje się 
kaleką, matka powoli traci zmysły, 
a ona sama pogrąża się w rozpaczy. 
Cała rodzina trafia do obozu dla 
uchodźców w Turcji. Wtedy ojciec, 
aby polepszyć stan życia córki, po-
dejmuje dramatyczną decyzję, aby 
wydać Sorayę za mąż. Wszystko 
dzieje się za zgodą dziewczyny, któ-
ra wierzy, że za sprawą małżeństwa 
uda się również pomóc jej rodzinie. 

Nikt jednak nie wie, że jej mąż jest 
aż o trzydzieści lat starszy i posiada 
już jedną żonę. Miłość bywa jednak 
ślepa i… potrafi niszczyć bardziej 
niż wojna.

Soraya to smutna i wstrząsająca 
powieść, zdecydowanie zapada w 
pamięć. Książkę czyta się jednym 
tchem. Napisana z okrutną dosad-
nością, przedstawia autentyczne 
problemy ludzi żyjących w krajach 
objętych wojną. 

Książka warta przeczytania i za-
stanowienia się jak wiele mamy 
(red.). 

Zadaniem tych mądrych książe-
czek jest przybliżenie problematy-
ki różnych niepełnosprawności i 
schorzeń. Pozwala to lepiej zrozu-

Pani Michalina poprowadzi-
ła zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy medycznej. Dzieci mogły 
poczuć się jak mali ratownicy. Po-
znały procedury zachowania się w 
sytuacjach zagrożenia życia oraz 
obserwowały czynności ratowni-
cze w czasie zasłabnięć, zranień, 
zwichnięć i złamań. Wiele emocji 
wzbudził pokaz czynności z zakre-
su resuscytacji wykonany na fan-
tomie. Dzieci pod czujnym okiem 
pani ratownik mogły samodzielnie 
wykazać się praktyczną znajomo-
ścią udzielania pierwszej pomocy.

mieć dzieciom zdrowym problemy, 
z którymi borykają się dzieci z cho-
robą. 

Po przeczytaniu książeczki dzieci 
wykonały pracę plastyczną (red.). 

Zapoznały się ze sprzętem ratu-
jącym życie i utrwaliły znajomość 
numerów alarmowych. Była to do-
skonała lekcja – połączenie zabawy 

z przekazywaniem istotnej wiedzy, 
która może przynieść nieoceniony 
efekt – uratowanie życia (red.). 
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Tematem spotkania była książka Meltem Yilmaz pt. „Soraya” 

Po przeczytaniu książeczki dzieci wykonały pracę plastyczną 

Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie 

Do końca marca trwała rekrutacja na rok 2017 do projektu 
pn. „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Słubicach” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 
i/lub zawodowej uczestników projektu dzięki zastosowa-
niu wachlarza usług aktywnej integracji. Jest on skierowa-

ny przede wszystkim do dzieci i młodzieży przebywającej 
w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych/placówce 
opiekuńczo-wychowawczej), pełnoletnich wychowanków 
opuszczających pieczę zastępczą, a także rodzin przeży-
wających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych, w tym rodzin zastępczych.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach w celu pozyskania potencjalnych uczestników 
projektu prowadzili szereg działań promocyjno-informa-
cyjnych: zorganizowane zostały m.in. spotkania z rodzi-
nami zastępczymi, wychowankami Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince, uczestnikami 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Rzepinie. Ponadto, zorganizowano 
Dzień Otwarty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                              
w Słubicach, podczas którego można było uzyskać szczegó-
łowe informacje na temat realizowanego projektu. 

Ostatecznie udało się zakwalifikować do udziału w pro-
jekcie 48 osób, w tym osiem osób z niepełnosprawnością, a 
40 osób to dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach za-
stępczych, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince oraz pełnoletni wychowankowie pieczy 
zastępczej. 

Z początkiem kwietnia Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Słubicach rozpoczęło działania w ramach projektu 
z nową grupą. Aktualnie odbywają się indywidulane spo-
tkania z psychologiem, zajęcia w grupach w ramach grupo-
wego poradnictwa psychologicznego, a dla osób chcących 
zwiększyć swoją aktywność zawodową – indywidualne spo-
tkania z doradcą zawodowym.

W ramach projektu „Aktywna integracja realizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” 
zaplanowano również działania o charakterze środowisko-

wym m.in. pikniki i zabawy integracyjne. 30 maja obcho-
dzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i z tej okazji 
starosta słubicki Marcin Jabłoński zaprosił wszystkie rodziny 
zastępcze z terenu powiatu na Piknik z okazji Dnia Rodzi-
cielstwa Zastępczego. Odbędzie się on w sobotę 27 maja w 
Rodzinnym Centrum Rozrywki „Uśmiechnięta Planeta” 
w Kunowicach. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w 
ramach ww. projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z 
terenu powiatu słubickiego do wzięcia udziału w Pikniku z 
okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i wspólnej zabawy.

Kolejne osoby objęte wsparciem w ramach projektu „Aktywna integracja
realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”
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Już po raz 10. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem 
Olimpiady Sołectw. Zmagania odbyły się 20 maja u zwycięz-
ców poprzedniej edycji – w Czarnowie

Dzień Matki jest świętem, 
które warto celebrować w 
nietypowy, wyjątkowy spo-
sób. Mieszkańcy gminy Krze-
szyce mieli ku temu doskona-
łą okazję

Pamięcin 
zaskoczył

Zaśpiewaj mi, mamo!
I Spotkania Chóralne Jubileuszowa Olimpiada Sołectw KRZESZYCE GÓRZYCA 

W szranki stanęły wszystkie so-
łectwa wchodzące w skład gminy 
Górzyca: Stańsk, Czarnów, Żabice, 
Górzyca, Pamięcin, Radówek i Laski 
Lubuskie, na czele ze swoimi sołty-
sami. 

Uroczystego otwarcia zmagań do-
konali: dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Małgorzata Gniewczyńska 
oraz wójt gminy Górzyca Robert 
Stolarski, życząc wszystkim sporto-
wej rywalizacji.

Na zawodników czekały różno-
rodne konkurencje: bieg w alko-
goglach, rzut gumofilcem, wyścig 
na skrzynkach, przeciąganie liny, 
zgniatanie butelek na czas, a także 
konkurencje tylko dla włodarzy so-

21 maja na Placu „Inka” odbyły 
się I Spotkania Chóralne pod nazwą 
„Zaśpiewaj mi, mamo!”. 

Głównym założeniem organizato-
rów, czyli Gminnego Ośrodka Kul-
tury, było stworzenie imprezy, która 
na stałe zagościłaby w kulturalnym 
kalendarzu. 

Spotkania miały charakter nie-
konkursowego przeglądu. Wzięło 
w nim udział siedem zespołów wo-
kalnych: Chór Łęczanie z Ośna Lu-
buskiego, Chór Wrzosy z Rzepina, 
Chór Pokolenia z Glisna, Zespół 
Śpiewaczy Nowinianki, Zespół Rud-
niczanka, gospodarz – Chór Posto-
mia oraz uczennice GOK w Krzeszy-
cach: Weronika Galońska, Zuzanna 
Żmijak i Patrycja Sęp. Gościem spe-
cjalnym przeglądu był szczeciński 
Zespół Wokalny Harmonic Solu-
tion.

Całe niedzielne popołudnie w 
Krzeszycach rozbrzmiewały koły-

łectw: „szukam drobnych”  i zbija-
nie balonów lotką. Dużą wiedzą na 
temat gminy wykazali się uczestnicy 
quizu na temat Górzycy, w którym 
oczywiście wszyscy zdobyli najwięk-
szą liczbę punktów. Wielką pomy-
słowość pokazali startujący w kon-
kurencji „na swojską nutę”, w której 
należało wymyślić tekst przyśpiewki 
o gminie i zaprezentować ją na sce-
nie. Scenicznymi zwierzakami oka-
zali się mieszkańcy Czarnowa, któ-
rzy nie mieli sobie równych, ani w 
wykonaniu ani w tworzeniu tekstu. 

Na Olimpiadę Sołectw należało 
również przygotować jak najbogat-
szy bukiet z polnych kwiatów. Li-
czyła się wielkość, różnorodność i 
ułożona kompozycja. Rywalizacja 
między drużynami była nadzwyczaj 
zacięta. 

W ostatecznej klasyfikacji pierw-

sanki, pieśni ludowe i rozrywkowe. 
Na zakończenie wszyscy artyści wy-
konali wspólnie piosenkę „Wszyst-
kie dzieci nasze są” z repertuaru 
Majki Jeżowskiej. Nie mogło się 
również obejść bez krzeszyckiej bie-
siady. 

Na mieszkańców i wszystkich 
przyjezdnych czekały specjały: krze-
szyckie wypieki domowej roboty 
oraz grill, na którym serwowano 
lokalne produkty. Milusińscy mogli 
wykonać laurkę dla mamy. Zorgani-
zowano również akcję „Kwiatek dla 
Mamy”, dzięki czemu już chwilę po 
rozpoczęciu wszystkie panie trzy-
mały w ręku czerwone goździki. 

Wieczorem wystąpił znakomity 
duet: Agata Grześkiewicz oraz Mi-
chał K. Zawadzki, zabierając pu-
bliczność w podróż do lat 80. 

Po zachodzie słońca scena roz-
błysła światłem reflektorów, a pu-
bliczność przywitała Cygański Teatr 
Muzyczny Terno - założony i prowa-
dzony przez wybitnego akordeonistę 
i kompozytora Edwarda Dębickiego. 
Poza pięknym brzmieniem instru-
mentów i głosów wszystkich za-
chwycały barwne, falbaniaste stroje 
oraz pełne wdzięku i uroku cygań-
skie tańce.

I Spotkania Chóralne „Zaśpiewaj 
mi, Mamo” zapewne na długo pozo-
staną w pamięci wszystkich uczest-
ników. Była to wspaniała zabawa, 
zachęta do wspólnego śpiewania 
oraz prawdziwe święto Krzeszyc. 
Mamy nadzieję, że za rok spotka-
my się w jeszcze liczniejszym gronie 
(red.). 

daczem.
Wieczorną, rozrywkową część 

programu zapewniła gwiazda wie-
czoru zespół „No Problem”, posia-
dający w repertuarze utwory mi-
nionych lat, współczesne i aktualne 
hity z list przebojów polskiej muzyki 
rozrywkowej. 

Turniej był okazją do świetnej ro-
dzinnej zabawy, wzajemnej integra-
cji, a także miejscem, w którym na 
dzieci czekało wiele atrakcji.  

Warto dodać, że część zysku z 
organizowanej podczas Olimpiady 
Sołectw loterii fantowej zostanie 
przekazana na rzecz rodziny Bujak 
z Górzycy.

Na kolejne atrakcje zapraszamy 
już 11 czerwca do Kompleksu Spor-
towo-Rehabilitacyjnego, gdzie od-
będzie się festyn dla dzieci z okazji 
Dnia Dziecka (red.). 

sze miejsce wywalczył Pamięcin 
zdobywając 96 pkt., drugie Czarnów 
– 94 pkt., trzecie natomiast sołec-
two Górzyca z liczbą punktów 82. 
Na czwartej pozycji uplasował się 
Stańsk z 81 pkt., pozostałe miejsca 
zajęły: Żabice –  76 pkt., Radówek 
– 69 pkt. i Laski Lubuskie – 65 pkt. 

Wszystkie sołectwa otrzymały 
pamiątkowe puchary, dyplomy i 
nagrody. Uroczystego ich wręczenia 
dokonali: wójt gminy Górzyca, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz wicewójt gminy. Dodatkowo 
zwycięskie sołectwo przejęło puchar 
przechodni, który zgodnie z zasada-
mi regulaminu należy zdobyć trzy 
razy z rzędu, aby zostać jego posia-
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W tym roku zwyciężył Pamięcin 

Spotkania miały charakter niekonkursowego przeglądu 
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Zapraszamy do naszych placówek 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie  wynosi 9,85% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do 
zapłaty 5.490,17 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%, całkowity koszt kredytu 483,73 zł (w tym: prowizja 100 zł, odsetki  319,37 zł, składka z tytułu ubezpieczenia 70,80 zł,  składka płatna 
jednorazowa w dniu uruchomienia kredytu,  umowa zawarta na okres  24 miesięcy, 23 raty  równe w kwocie  221,64 zł, ostatnia rata  w wysokości 221,65 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 
03.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.  
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jednorazowa w dniu uruchomienia kredytu,  umowa zawarta na okres  24 miesięcy, 23 raty  równe w kwocie  221,64 zł, ostatnia rata  w wysokości 221,65 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 
03.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.  
 

• kierowca pojazdu ciężarowego 
• pomocnik rolnika 
    (doświadczenie w obchodzeniu się nowo-
    czesnymi traktorami)
• mechanik maszyn 
    budowlanych i rolniczych
• płaca 11 euro na godz.

PRACA W NIEMCZECH
Dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszukuje-
my pracowników na stanowisko:

Dokumenty aplikacyjne można wysyłać na maila 
do ph-nutzfahrzeuge@t-online.de lub zgłaszać się 
telefonicznie: 0049 33746/72180, 14913 Riesdorf 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na bezpłatne zaję-
cia zorganizowane w ramach projektu „Trzy RRRyby, czyli eko-
-działania w gminie Cybinka”

Pod tym hasłem od 8 do 15 maja w całej Polsce trwał XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To 
program, którego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości 
życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką sze-
rokich kręgów społeczeństwa 12 maja władze gminy, z burmistrzem Markiem Kołodziejczy-

kiem na czele, uczestniczyły w  XVIII Powiatowym Festiwalu 
Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO -ARTE. Patronat nad wy-
darzeniem sprawował powiat słubicki, a organizatorem - po 
raz osiemnasty - była Biblioteka Publiczna w Cybince

Trzy RRRyby

Biblioteka? Oczywiście! Gratulujemy
talentu!

Uczymy się ekologii

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek To już 18-sty taki festiwal

CYBINKA 

SŁUBICE CYBINKA 

Ich tematem priorytetowym jest za-
sada 3R, czyli Reduce - redukcja, Reuse 
- ponowne użycie i Recycle - recykling. 

W ramach projektu planowane są 
zajęcia: „Eko-dzierganie” - warsztaty 
dla młodzieży i dorosłych, „Eko-stwo-
ry” - warsztaty dla przedszkolaków, 
„Pogadanki ekologiczne  dla dzieci” 
- dla dzieci z przedszkoli i szkoły pod-

stawowej, „Mini piknik ekologiczny” 
dla dzieci i młodzieży w Sądowie oraz 
„Eko-sztuka w przestrzeni miejskiej” - 
tworzenie mozaiki z kolorowych zakrę-
tek. Szczegóły już wkrótce!

Zadanie dofinansowane przez Celo-
wy Związek Gmin CZG-12 w ramach 
dotacji "Działaj lokalnie-myśl global-
nie" (red.). 

Słubicka biblioteka oczywiście, 
jak co roku włączyła się do wspól-
nego świętowania.

Z tej okazji można było skorzy-
stać z wielu atrakcji przygotowa-
nych dla czytelników małych i du-
żych. Świętowanie rozpoczęliśmy 
twórczymi warsztatami bez granic, 
ph.: „Maskotka Europy Syriusz”. 
Uczniowie słubickich szkół pod-
stawowych wykonali prace prze-
strzenne przedstawiające maskot-
kę Europy. Dodatkowo stworzyli 
plan podróży Syriusza po krajach 
Unii Europejskiej. Kolejną atrak-
cją tego dnia był przygotowany Ką-
cik Gier Planszowych. Sympatycy 
„planszówek” mieli okazję przeżyć 
świetną zabawę podczas wspólnej 
rywalizacji.

Nowy dzień, kolejne atrakcje! W 
oddziale dla dzieci odbyły się nie-
zwykłe spotkania dla małych czy-
telników. Na początku Ciotka Klot-
ka czytała bajki, następnie dzieci 
wraz z instruktorką fitness Izabelą 
Smolską wkroczyły w świat tańca, 
a na koniec wykonały dla siebie 
niepowtarzalną zakładkę do książ-
ki. Podczas obchodów Tygodnia 
Bibliotek oczywiście nie zabrakło 
zajęć Klubu Plastusia. Dzieci wyko-
nały plakaty promujące bibliotekę!  

Dorosłym czytelnikom zapro-
ponowaliśmy spotkanie w ramach 
„Kulinarnych czwartków”. Na stole 
królował zielony, zdrowy szpinak 
oraz literatura kulinarna i nie tyl-
ko. Uczestnicy wspólnie przygo-
towali omlet i delektowali się jego 
pysznym smakiem.

Atrakcją ostatniego dnia Tygo-
dnia Bibliotek było przedstawie-
nie teatralne pt. „Akademia Pana 
Kleksa” w wykonaniu rodziców 
i nauczycieli dzieci z PS nr 1 „Ja-
rzębinka” w Słubicach. Było to 

Na scenie w tym roku zaprezen-
towały się cztery zespoły: Teatr „Z 
kartonu” (Zespół Szkół w Cybince - 
opiekun  Agnieszka Worona i Emi-
lia Tomaśko), „Przyjaciele i Smyki” 
(świetlica wiejska Świecko - opie-
kun Elżbieta, Robert Stranz), Koło 
Teatralne „Trema” (Szkoła Podsta-
wowa w Białkowie - opiekun Anna 
Pikuła) oraz „Misz-Masz” (Dom 
Kultury  w Rzepinie - opiekun Mał-
gorzata Michniewicz). Poza kon-
kursem wystąpili podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
„Pod Słońcem” w Bieganowie.

Nominacje do udziału w przeglą-
dzie wojewódzkim otrzymały dwie 
grupy teatralne: „Z KARTONU” i 
„TREMA”. 

Wyróżnienie za grę aktorską 
przyznano: Dominikowi Molowi 

(Zespół Szkół w Cybince), Klaudii 
Michalskiej (Szkoła Podstawowo-
wa w Białkowie) oraz Maciejowi 
Stranzowi (świetlica w Świecku). 

Wszystkim grupom artystycz-
nym gratulujemy talentu. Zapre-
zentowane sztuki teatralne wręcz 
przepełnione były ogromem pracy, 
wysiłku  i mocnego zaangażowania 
się w sztukę, pomysłu na wyko-
nanie strojów i aranżację sceny. 
Podziękowania należą się również 
wszystkim opiekunom grup za 
pomoc w rozwijaniu aktywności 
twórczej dzieci i młodzieży.

Życzymy wielu inspiracji w dal-
szym upowszechnianiu tradycji te-
atralnej i  młodych talentów (red.). 

fantastyczne przedstawienie, któ-
re zostało bardzo entuzjastycznie 
przyjęte przez zgromadzonych 
widzów! Sala była wypełniona po 
brzegi, goszcząc mieszkańców na-
szego miasta. 

Dla czytelników przygotowali-
śmy zabawę pt. „Książka-niespo-
dzianka”. Każdy mógł wypożyczyć 
książkę „w ciemno”, w domu ją roz-
pakować i mieć radość z czytania. 

Zaprosiliśmy również do zabawy 
fotograficznej pt. „Pokaż radość 

czytania”, która promuje czyta-
nie książek. Zdjęcia można nadal 
umieszczać na profilu facebooko-
wym słubickiej biblioteki. 

Wszystkim naszym czytelnikom 
małym i dużym, dziękujemy za ak-
tywne uczestnictwo w przygotowa-
nych przez bibliotekę działaniach. 
Dziękujemy za wspólną zabawę i 
liczne życzenia z okazji Dnia Bi-
bliotekarza i Święta Bibliotek… 
Oczywiście! (red.). 

Zapisy na:
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/content/maraton-mtb-cybinka-2017

lub zeskanuj kod

W roku 2017 opłata startowa dla dystansu MINI i MEGA wynosi:
- 30zł przy wpłacie na konto organizatora do dnia 16.06.2017
- 50zł przy wpłacie w biurze zawodów w dniu 02.07.2017

Dystans MEGA 45km, MINI 15km
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Słubicka biblioteka znów włączyła się do wspólnego świętowania 

Wszystkim grupom artystycznym gratulujemy talentu 
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Funkcjonująca na naszym rynku firma MARTON przeprowa-
dza profesjonalne badania u pacjentów, którzy mają problem 
z błędnikiem. Specjalistyczny sprzęt niezbędny do diagnostyki 
jest dostępny w gabinecie w Słubicach

W ramach „Dnia Europy 2017” w oddziale dziecięcym biblio-
teki słubickiej odbyły się warsztaty twórcze bez granic pod ha-
słem „Maskotka Europy Syriusz” 

Zarząd PSD Terenowego Koła w Rzepinie zorganizował 
swoim członkom i sympatykom wyjazd do Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu na spektakl „Nie ma jak lata 20, lata 30”

Uczniowie klasy Ia "akade-
mickiej" z LO w Rzepinie zajęli 
trzecie miejsce w regionie lu-
busko-zachodniopomorskim, 
startując w międzynarodo-
wym konkursie "Matematyka 
bez granic", do którego przy-
gotował ich Mirosław Józefo-
wicz

Warto się zbadać

Znamy Europę

Diabetycy
w Poznaniu 

Gratulujemy sukcesów!

Masz problem z błędnikiem? 

Warsztaty o integracji

Warsztaty o integracji

Kolejny sukces uczniów LO

SŁUBICE 

SŁUBICE 

SŁUBICE 

RZEPIN 

ICS Impulse jest to badanie, 
które umożliwia dokładną i obiek-
tywną ocenę odruchu przedsion-
kowo-ocznego. Stosowana tech-
nologia pozwala na szybką ocenę 
charakteru zaburzeń i wyznaczenie 
dalszego leczenia pacjenta. We-
dług omawianego urządzenia spe-
cjalista laryngolog jest w stanie 

określić lub z dużym prawdopo-
dobieństwem wykluczyć niektóre 
zaburzenia czynnościowe: Chorobę 
Meniera’a, choroby metaboliczne, 
bądź guza mózgu.

Zawroty głowy mogą występo-
wać u każdego z nas, przeważnie 
występują od niskiego ciśnienia 
czy chwilowego niedotlenienia mó-

Głównym zadaniem uczestników 
było wykonanie pracy przestrzen-
nej przedstawiającej wizerunek 
maskotki Europy. 

Uczniowie słubickich szkół 
wspaniale poradzili sobie z tym za-
daniem. Dodatkowo stworzyli plan 
podróży Syriusza po krajach Unii 
Europejskiej. Dzieci musiały wyka-

zać się wiedzą o Unii Europejskiej, 
dlatego przy tym zadaniu korzysta-
ły ze zbiorów bibliotecznych takich 
jak: książki, mapy, ulotki oraz in-
formatory o Unii Europejskiej. 

W warsztatach uczestniczyło po-
nad 60 uczniów wraz z opiekunami 
ze słubickich szkół podstawowych. 
Do zobaczenia za rok (red.). 

Spektakl opowiadający o przed-
wojennej Polsce składał się z wiecz-
nie żywych przebojów w specjalnych 
aranżacjach, prezentacji ówczesne-
go kina i żydowskiego poczucia hu-
moru. Bogactwo barw i kostiumów 
przykuło naszą uwagę. Niezapo-
mniana rozrywka przy największych 
i najbardziej znanych piosenkach 
międzywojennego kina polskiego. 

Ze sceny zabrzmiało ponad 20 hi-
tów, takich jak „Umówiłem się z nią 
na dziewiątą”, „To ostatnia niedzie-
la”, „Jesienne róże” czy „Miłość ci 
wszystko wybaczy.

Wyjazd do teatru jest imprezą 
integracyjną w ramach obchodów 
jubileuszu dziesięciolecia PSD Tere-
nowego Koła w Rzepinie (red.). 

zgu lecz objawy, które utrzymują 
się dłużej są sygnałem do natych-
miastowego zgłoszenia się do le-
karza. Są to np. bóle głowy, bardzo 
silne zawroty głowy, występujące 
również czarne punkty przed ocza-
mi, bądź nawet wymioty. System 
równowagi tworzony jest przed 
błędnik, nerw słuchowy i wiele in-
nych czynników. Dlatego zawroty 
głowy mogą być sygnałem bardzo 

różnych problemów, w których za-
lecana jest konsultacja laryngolo-
giczna. 

Zalecane przez specjalistę bada-
nie ICS (zawroty głowy) wykonu-
jemy w gabinecie protetycznym w 
przychodni lekarskiej w Słubicach. 
Badanie polega na założeniu spe-
cjalnych okularów z kamerką, któ-
ra rejestruje odruchy gałki ocznej 
w trzech pozycjach. Badanie jest 

bezbolesne, a wynik pacjent otrzy-
muje od razu. Z tak wykonanego 
badania specjalista może stwier-
dzić pierwsze objawy przesiewowe, 
jeżeli ma wątpliwości kieruje pa-
cjenta na bardziej specjalistyczne 
badania.

Zapraszamy do gabinetu firmy 
MARTON (pokój 107) w słubickiej 
przychodni (red.). 

Konkurs polegał na rozwiązaniu 
przez zespół klasowy 13 zadań, z któ-
rych jedno było w języku obcym. Na-
leżało je przetłumaczyć, rozwiązać, a 
następnie podać prawidłowe rozwią-
zanie w wybranym języku obcym. I 
jak widać uczniowie rzepińskiego LO 
świetnie sobie z tym poradzili, zosta-
wiając w tyle wiele innych, utytuło-
wanych, dobrych szkół. 

Kolejny raz nasi licealiści swoją 
postawą dowiedli, że LO w Rzepinie 
jest miejscem, gdzie można osiągać 
sukcesy, rozwijać się i doznać wielu 
pozytywnych wrażeń, zgodnie z ha-
słem: "LO Rzepin – po pierwsze wie-
dza, po drugie przygoda".

Panu Józefowiczowi i całej klasie 
Ia należą się wielkie brawa! Gratulu-
jemy (red.). 
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Zapraszamy na specjalistyczne badanie do gabinetu MARTON 

Uczniowie stworzyli plan podróży po krajach Unii Europejskiej 

Wyjazd był imprezą integracyjną w ramach obchodów jubileuszu dziesięciolecia PSD Terenowego Koła w Rzepinie 
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AUTORYZOWANY DEALER FIRMY 

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

W programie dni otwartych znajdzie się m.in. VII Dyktando Słubickie
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POWIAT SULĘCIŃSKI Nowa stanica rybacka

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

rolę lidera projektu, natomiast do grona 
partnerów należą Cybińskie Stowarzy-
szenie Rozwoju PRO-EKO, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, 
BibliotekaPublicznawCybince,Funda-
cja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, 
Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach 
„Gospodynie”, Towarzystwo Miłośni-
ków Białkowa i Polesia oraz Roland 
Semik społeczny opiekun zabytków 
powiatu słubickiego (red.).

W Starościnie odbyły się najważniejsze, największe i najbardziej prestiżowe zawody, organi-
zowane co roku przez szkoły leśne podległe ministrowi środowiska. Chodzi oczywiście o IX Mi-
strzostwa Polski Szkół w umiejętnościach leśnych

8 maja obchodzony jest Dzień 
Zwycięstwa, czyli dzień za-
kończenia II wojny światowej. 
Z tej okazji w foyer sali wido-
wiskowej, dzięki uprzejmości 
Aleksandry Proscewicz, poja-
wiła się wystawa poświęcona 
Polakom na frontach wojny

Od początku roku w Zespole 
Szkół w Górzycy oraz w Szko-
le Podstawowej w Czarnowie 
trwa realizacja projektu „Wy-
strzałowa szkoła – doświad-
czam i wiem więcej!”, współ-
finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Lubu-
skie 2020

9 maja dzieci z przedszkola „Pinokio” przedstawiły w 
krótkich formach scenicznych kilka krajów należących 
do Unii Europejskiej

W Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury zakoń-
czyła się wystawa zdjęć 
przyrodniczych Krzyszto-
fa Gajdy pt. "Piękno Par-
ków Krajobrazowych woj. 
lubuskiego"

Nasi uczniowe górą!

Wystawa o trudnych
czasach

Zajęcia pozalekcyjne 
trwają w najlepsze!

Dni Europy

Zdjęcia z naszej
okolicy

IX Mistrzostwa Polski Szkół w umiejętnościach leśnych

Ciekawa lekcja historii

Projekt edukacyjny

Dużo wiemy o Europie

Przyroda na fotografii

RZEPIN 

CYBINKA 

GÓRZYCA 

SŁUBICE 

CYBINKA 

Zawody obejmowały całość wie-
dzy i umiejętności leśnych i trwały 
trzy dni, podczas których przepro-
wadzonych zostało 21 konkurencji, 
w tym pięć z użyciem pilarek.

Tak jak zawsze wystartowały 
wszystkie reprezentacje szkół le-
śnych, których organem prowa-
dzącym jest minister środowiska 
(gospodarz TL Starościn, ZSL Go-
raj, TL Milicz, TL Białowieża, TL 
Warcino, ZSLiE Brynek, ZSL Za-
gnańsk, TL Tuchola, ZSL Rogozi-
niec, ZSL Lesko i ZSL Biłgoraj oraz 
zespół ZSL z Rucianego-Nidy). 

Honorowy patronat nad mistrzo-
stwami objął m.in. Sławomir Wen-
cel, dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinie, 
zaś patronat medialny TVP3 oraz 
Gazeta Lubuska.

Zwycięzcą zawodów zostało 
Technikum Leśne w Starościnie i 
to ono reprezentowało będzie Pol-
skę na Mistrzostwach Europy w 
umiejętnościach leśnych w Szwaj-
carii.

Z możliwości obejrzenia wysta-
wy skorzystali uczniowie gimna-
zjum z Zespołu Szkół w Cybince, 
którzy wraz z nauczycielką Beatą 
Kędzierską przybyli do foyer sali 

W ramach projektu ucznio-
wie klas IV-VI oraz gimnazjaliści 
uczestniczą w szeregu zajęć wy-
równawczych oraz rozwijających 
z przyrody, matematyki, fizyki, 
biologii, chemii oraz geografii. 
Na zajęciach uczniowie pracują 
warsztatowo w ośmioosobowych 
zespołach. Wykorzystując pomo-
ce naukowe zakupione w ramach 

mogli skorzystać z kilkudniowych 
szkoleń pn. „Interdyscyplinarne 
Laboratoria IBSE” oraz „Ekspe-
ryment w procesie nauczania”. 
Podczas zajęć warsztatowych pro-
wadzonych przez wykładowców z 
Centrum Chemii w Małej Skali z 
Torunia nauczyciele, dzięki wła-
snoręcznemu eksperymentowaniu, 
nabyli umiejętności posługiwania 

się sprzętem laboratoryjnym oraz 
poszerzyli swój warsztat  pracy o 
realizację eksperymentów i do-
świadczeń w naturalnym, najbliż-
szym otoczeniu szkolnym. Nabyte 
umiejętności nauczyciele z pew-
nością będą mogli wykorzystać w 
codziennej pracy z uczniami, aby 
urozmaicić przekazywaną podczas 
lekcji wiedzę teoretyczną (red.). 

projektu wykonują interesujące 
doświadczenia, ćwiczenia manual-
ne oraz zadania wymagające kre-
atywnego, jak również logicznego 
myślenia. Podczas zajęć doskonalą 

swoje umiejętności twórczego roz-
wiązywania problemów oraz pogłę-
biają abstrakcyjne myślenie. 

Projekt jest skierowany nie tyl-
ko do uczniów, także nauczyciele 

widowiskowej MGOK.
Uczniowie po przywitaniu przez 

dyrektorkę MGOK Ewelinę Skór-
ską mieli okazję dowiedzieć się od 
pani Aleksandry kilku ciekawostek 

związanych z powstawaniem wy-
stawy oraz wielu faktów o samej 
wojnie. 

Na zakończenie część uczniów 
wpisała się do kroniki (red.). 

Każda grupa dostała „swój” kraj, 
zapoznała się z jego historią, trady-
cjami, zabytkami      i potrawami. 
Wybrała to, co najbardziej charak-
terystyczne dla danego państwa i 
przedstawiła to na scenie. 

Zwiedziliśmy razem Francję, 
Grecję, Niemcy, Włochy, Polskę, 
Holandię i Hiszpanię.

Dzieci zaprezentowały się wspa-
niale. Otrzymały ogromne brawa 
od widzów – przedszkolaków i 
przybyłych licznie rodziców (red.). 

Odwiedzający wystawę mogli zo-
baczyć profesjonalne, piękne zdję-
cia przyrody naszych okolic.

Autor prac szczególnym upodo-
baniem darzy motyle dzienne oraz 
ptaki, które uwiecznia na fotogra-
fiach. 

5 maja uczniowie z Zespołu Szkół 
w Cybince (około 150 osób) mie-
li możliwość obejrzeć wystawę, o 
której opowiedział sam autor oraz 

uczestniczyć w wyjątkowej lekcji 
przyrody z użyciem profesjonalne-
go sprzętu do obserwacji elemen-
tów przyrody (red.).

Mistrzostwom towarzyszyły do-
datkowe imprezy, takie jak pokaz 
broni z XIX i XX wieku (m.in. z 
okresu wojny secesyjnej w USA 
oraz I i II wojny światowej) ze 
zbiorów Wojciecha Pokrzywki; wy-
stawa bonsai wraz z pokazem ich 
formowania w wykonaniu Alfre-
da i Jacka Rostkowskich (Szkół-

ka Bonsai Sulęcin); dzień otwarty 
TL, podczas którego można było 
obejrzeć ciekawe gabinety leśne i 
ich nowoczesne wyposażenie. Do-
datkową atrakcją była prezentacja 
sprzętu renomowanych firm, ta-
kich jak m.in. Makita, Husqvarna, 
Motorola (red.). 
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Zwycięzcą zawodów zostało Technikum Leśne w Starościnie 

Dzieci zaprezentowały się wspaniale 

Autor prac szczególnym upodoba-
niem darzy motyle dzienne oraz ptaki 

Z możliwości obejrzenia wystawy skorzystali uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół 

Na zajęciach uczniowie pracują warsztatowo 
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Siatkarze klubu Olimpia Sulęcin, po ponad 10 latach, 
awansowali do pierwszej ligi. To duża radość dla za-
wodników, działaczy oraz kibiców i wszystkich miesz-
kańców Sulęcina

Bohaterką spotkania podczas sobotniej wystawy w krze-
szyckiej bibliotece była Iwona Markowicz-Winiecka

Olimpia Sulęcin
w pierwszej lidze

„Poszukiwania 
Pani Iwony”

Wielki sukces naszej drużyny Spotkanie z twórcąSULĘCIN KRZESZYCE 

Turniej odbył się w Andrycho-
wie, o awansie sulęcińskiej dru-
żyny zdecydował mecz, w którym 
nasi pokonali gospodarzy, a mia-
nowicie MKS Andrychów 3:1. 

- Jestem bardzo dumny z druży-
ny - podkreśla Łukasz Hajec trener 
Olimpii Sulęcin. 

Z gry zawodników zadowole-
ni są zawsze wierni kibice, którzy 
za swoją drużyną jeżdżą na każdy 
turniej. Dawid Wartownik jeden z 

kibiców powiedział naszej redak-
cji, że serce się raduje z prezentu, 
który zafundowali siatkarze wiosną 
2017 roku. 

Dodajmy, iż Olimpia Sulęcin wy-
stępowała w pierwszej lidze w se-
zonie 2005/2006. 

Gratulujemy całej drużynie i 
czekamy na kolejne turnieje z ich 
udziałem.

RYSZARD WALDUN

Autorka przepięknych obrazów, 
jak sama twierdzi, jest nadal na 
drodze swoistych poszukiwań, co 
przedstawiła w swoich obrazach 
przepełnionych wiarą.

Nie obyło się też bez podzięko-
wań, kwiatów i wielu ciepłych słów, 
zarówno pod adresem artystki, jak 

i wszystkich zaproszonych gości. 
Wielu z nich na długo pozostało 
pod wrażeniem tych cudownych 
prac, a jeden z obrazów  można 
było wylosować i otrzymać na za-
wsze, ciesząc nim oczy w domo-
wym zaciszu.

Wystawa zakończyła się słodkim 

poczęstunkiem przy kawie i kulu-
arowych rozmowach na tematy nie 
tylko związane z malarstwem.

A biblioteka w Krzeszycach już 
zaprasza na kolejne wystawy, które 
w niedalekiej przyszłości (red.). 
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Siatkarzom gratulujemy awansu! 

Spotkanie  z Iwoną Markowicz-Winiecką
zgromadziło liczną publiczność
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

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

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

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

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

 
NZOZ Nowy Szpital

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

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

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

FIRMA BUDOWLANA
ROK ZAŁOŻENIA 2004

RAFAŁ POLECHOŃSKI

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

rank11@wp.pl

tel. 607 633 453

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

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

www.stomatologia-slubice.pl

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

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

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

info@stomatologia-slubice.pl


