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SŁUBICE Umowa jest już podpisana

Bezpieczne
wakacje
Przed rozpoczynającymi
się wakacjami słubiccy policjanci spotkali się z przedszkolakami i uczniami
Wakacje są świetną okazją do tego,
aby przypomnieć dzieciom i młodzieży o tym jak należy zachowywać się
podczas wypoczynku.
Wiodącym tematem spotkań były
zagrożenia wynikające z używania
dopalaczy i innych środków odurzających. Policjanci przypomnieli swoim
słuchaczom w jaki sposób bezpiecznie
zachowywać się podczas wakacyjnego
wypoczynku. Omówili ABC pierwszej
pomocy przedmedycznej. Rozmawiali
także o zasadach korzystania z kąpielisk oraz poruszania się po drogach
(red.).

W środku
gazety
znajdziesz

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Wiadomości
Powiatowe

Mamy to! Rusza wielka
modernizacja wałów!
W Collegium Polonicum uroczyście podpisano umowę na wielką modernizację przeciwpowodziową Słubic
- Ta inwestycja warta jest 113 mln zł.
Daje to szansę na oszczędności na kolejne
zadania i inwestycje. Zabezpieczymy Słubice i okolice przed powodzią w stu procentach – mówiła 12 czerwca marszałek
Elżbieta Polak.

Umowę podpisali dyrektor Lubuskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Waldemar Starosta a ze strony wykonawcy prezes Energopolu Piotr Bartoszewski.
Po złożeniu podpisów przedstawiciele
władz gminy, powiatu i województwa, w

towarzystwie gości, udali się w pobliże
granicznego mostu i symbolicznie wbili
pierwszą łopatę.
Inwestycja będzie współfinansowana
przede wszystkim spoza budżetu województwa. - Dlatego tak się dzisiaj bardzo

MAK RESTAURACJE
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA IMPREZ
W WYBRANYM PRZEZ CIEBIE MIEJSCU
POSTAW NA SMAK, JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

cieszę i mam dobry humor – mówiła E.
Polak. - To są olbrzymie pieniądze, które
trafią do naszego regionu: pół miliarda
złotych. Ta inwestycja będzie współfinansowana przede wszystkim spoza budżetu
województwa, głównie z funduszy Banku
Światowego. Pierwszy projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego Słubic
opiewał na astronomiczną wręcz kwotę
250 mln zł. Obecnie jesteśmy po przetargu i zaoszczędzimy bardzo dużo. Ta
inwestycja po przetargu kosztuje 113 mln
zł. W ramach zadania zrealizujemy rewitalizację tych wałów, które są, ale również
będziemy budować nowe zabezpieczenia
przeciwpowodziowe. Zabezpieczymy Słubice i okolice przed powodzią w stu procentach.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wzmocnienie istniejących wałów
przeciwpowodziowych rzeki Odry od km

REKLAMA

Szukasz
nieruchomości?

KONTAKT:

MAK: 95 759 77 59, Mariusz Klajnerok: 607 232 912
MakRestauracje.pl | www.facebook.com/MakRestauracje

Zobacz ostatnią stronę!

sprzedaż i serwis
• kas fiskalnych
• kserokopiarek
• komputerów
Słubice, Kościuszki 14a
95 758 85 08, 95 758 85 09

www.m-tech.sklep.pl

582,5 do km 588,0 w Słubicach, budowę
nowego wału okrężnego o długości ok.
5,9 km chroniącego Słubice wraz z terenami jego perspektywicznej rozbudowy
od strony północnej od istniejącego wału
przeciwpowodziowego w km 587,4 do
wysoczyzny doliny Odry w okolicach m.
Drzecin (wał okrężny), odbudowę Raczej
Strugi na długości około 765 m poniżej
wału okrężnego oraz na długości około
1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice
– Drzecin, a także odbudowę Czarnego
Kanału na długości około 4156 m.
Inwestycja w Słubicach jest częścią
projektu dot. ochrony przeciwpowodziowej Odry i Wisły współfinansowanego
m.in. przez Bank Światowy. Lubuskie
na trzy duże przedsięwzięcia w dorzeczu
Odry otrzyma do roku 2022 ok. 460 mln
zł. Oprócz Słubic dotyczą one wałów w rejonie Nowej Soli i odcinka Wężyska-Chlebowo w powiecie Krosno Odrzańskie
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Oj dzieje się, mamy deficyt spokoju
w samorządach.
Miesiąc temu pisałem Wam o decyzji prokuratury w Krośnie Odrzańskim, która postawiła zarzuty urzędującemu wiceburmistrzowi Słubic
Romanowi S., wcześniej pełniącemu
funkcję burmistrza Cybinki. Pisałem
też o decyzji śledczych ze Słubic, którzy wszczęli postępowanie w sprawie
przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez burmistrza
Słubic Tomasza Ciszewicza.
Teraz Gazeta Lubuska poinformowała, że szczecińska prokuratura oskarża starostę o to, że „polecił
ochroniarzom wyprowadzenie Łuczyńskiego ze starostwa”.
Sprawa dotyczy oczywiście zdarzeń,
do których doszło niemal dokładnie
rok temu, w nocy z 30 czerwca na 1
lipca, w słubickim starostwie powiatowym.
Mój komentarz do decyzji prokuratury? Przywołam dwa cytaty i postawię w konkluzji kilka pytań.
Cytat pierwszy. Radna powiatowa Krystyna Skubisz o przyczynach
odniesionych wtedy obrażeń: „pobiegłam biegiem do schodów i ja nie
wiem, chwyciłam torebkę, chwyciłam
kurtkę, płaszcz i wybiegłam i trzeciego
schoda, jak tylko byłam, wywinęłam
na…, uderzyłam głową o schody i o
tą posadzkę. Dalej nie wiem, bo straciłam przytomność” (pisownia oryginalna).
Cytat drugi. Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie: „podjęcie uchwał

o odwołaniu powoda ze stanowiska
było skuteczne”.
I konkluzja dla mnie jest jedna. Pytania.
Skoro niezależne sądy (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie
Wlkp., Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie, Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.) potwierdzają, że odwołanie Piotra Łuczyńskiego (a w konsekwencji także Tomasza Stupienki) w
dniu 22.03.2016 roku było „skuteczne” i zgodne z prawem, to dlaczego
Łuczyński - wraz ze swoimi zwolennikami - 30 czerwca ubiegłego roku,
już PO GODZINACH PRACY urzędu,
wszedł do starostwa powiatowego?
I co robił Piotr Łuczyński z Krystyną Skubisz w gabinecie starosty w
środku nocy?
Mam nadzieję, że prokuratorzy i
sędziowie odpowiedzą w końcu na
te fundamentalne pytania. I że ta żenująca, ciągnąca się już niemal dwa
lata historia, w końcu znajdzie swój
finał. A wtedy nasi samorządowcy, z
różnych stron lokalnego politycznego
sporu, odłożą waśnie na bok i zaczną
– wspólnie – rozwiązywać realne problemy mieszkańców.
Tych przecież nie brakuje. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Kierowcy domagają się remontu powiatowej
drogi Nowe Biskupice-Rzepin. Każdy
kto nią jechał, wie w jakim jest stanie.
Jest realna szansa na remont. Ale potrzeba merytorycznej pracy wszystkich
samorządowców i spokoju, zakopania
toporów wojennych i współpracy radnych i lokalnych władz.
I spokoju właśnie chciałem Wam
wszystkim serdecznie życzyć w tym
okresie wakacyjnym. Zapomnijmy o
sporach i ładujmy akumulatory. Niech
te wakacje będą słoneczne i przede
wszystkim bezpieczne.
ROBERT WŁODEK

www.robertwlodek.pl

Sprzedam mieszkanie

SŁUBICE Spotkanie ze znanym dziennikarzem

Miecugow
odwiedził
bibliotekę!

3-pokojowe w Rzepinie,
CO, ciepła woda, balkon
tel.: 602 684 766,
po godz. 16.

Grzegorz Miecugow to dziennikarz, publicysta, autor książek
„Inny punkt widzenia”, „Kontaktowi, czyli szklarze bez kitu”,
„Przypadek”, „Trójka do potęgi”. Od wielu lat znany szerokiej
publiczności jako dziennikarz radiowy, obecnie telewizyjny,
współtwórca programu „Szkło kontaktowe” w TVN24
foto. DP
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Na spotkanie ze znanym dziennikarzem przyszło wielu słubiczan

25 maja czytelnicy i mieszkańcy Słubic mieli wyjątkową okazję osobiście
spotkać się z Grzegorzem Miecugowem w słubickiej bibliotece. Spotkanie, którego moderatorem była Marta
Szymańska-Ptak, zrealizowane zostało
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, przebiegło w niezwykle sympatycznej atmosferze, a pytań do gościa nie
było końca!
Grzegorz Miecugow opowiadał
między innymi o swoim dzieciństwie,
młodości, studiach, a także o pracy
dziennikarskiej w radio i telewizji.
Opowieści przeplatane były wesołymi
anegdotami, które wzbudzały wśród
publiczności radosny śmiech. Wspomniał także o swoich dotychczas napisanych książkach, zapraszając do ich
lektury. Nie zabrakło oczywiście pytań
o słynny program telewizyjny „Szkło

kontaktowe” w TVN24, a szczególnie
o tajniki dotyczące przygotowań do
programu, zapraszanych gości, a także weryfikacji rozmów telefonicznych
i smsów wpływających podczas emisji programu. Pytań nie było końca,
można tak było „przegadać” z naszym
gościem cały wieczór. Aż żal było się
rozstać!
Grzegorz Miecugow - dziennikarz,
który jak sam wspominał nie planował zostać dziennikarzem,
wywarł
ogromne wrażenie i sympatię wśród
zebranych na spotkaniu czytelników i
mieszkańców Słubic.
Książki Grzegorza Miecugowa są
dostępne w słubickiej bibliotece, serdecznie zapraszamy do lektury! A na
stronie www.biblioteka.slubice.pl znajduje się pełna relacja fotograficzna ze
spotkania (red.).

Nawiążę
współpracę
ze stolarzem
(wspólnik)/ wynajmę
warsztat stolarski
tel.: 604 295 699
Sprzedam atrakcyjną działkę
budowlaną o powierzchni 0,3
ha w Radachowie przy drodze 134 Ośno Lubuskie-Krzeszyce blisko lasu, uzbrojoną
(woda, prąd).
tel.: 691 940 610

Firma zajmująca się branżą
piekarniczo-cukierniczą
wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2
na terenie woj. lubuskiego.
Tel. kont. 505 172 003

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

www.pograniczelubuskie.pl
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CYBINKA Rekordowa frekwencja

To wszystko działo się u nas!
Piękna pogoda, scena pełna
gwiazd, tłumy ludzi, moc niesamowitych atrakcji i wrażeń. Tym razem
pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorom.
Świętowanie rozpoczął burmistrz
Marek Kołodziejczyk, witając serdecznie wszystkich przybyłych na
plac i zachęcając do wspólnej zabawy przy muzyce fantastycznych
gwiazd muzyki disco polo. Na scenie królowali: Endrju, M.I.G., After
Party, Piękni i Młodzi, Czadoman, a
za wspaniały koncert wokalistka zespołu Piękni i Młodzi otrzymała od
burmistrza kosz z pięknymi kwiatami. Porywające tłum fanów występy
filmowała ekipa telewizji Polskiej
Programu 2, która w Cybince nagrywała finałowy odcinek programu
Discopoland.
Występujące tego wieczoru gwiazdy złożyły również autografy na banerze, który przedstawiał ich wizerunki i będzie licytowany podczas
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ten szczególny dzień, 3 czerwca,
rozpoczął się już o godz. 6.00. na
rzece Odrze, gdzie odbyły się zawody
wędkarskie o tytuł „Mistrza gminy”
w kat. gruntowej. Zawody otworzył
burmistrz Marek Kołodziejczyk, a
wzięło w nich udział 28 zawodników.
Najlepszy wynik uzyskał Rafał Dziemidowicz, który został „Mistrzem
gminy” w wędkarstwie gruntowym.
Kolejne atrakcje czekały na miesz-

kańców od godz. 9.00 na stadionie
miejskim w Cybince. W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł odbył
się festyn rowerowy współorganizowany przez: Ośrodek Pomocy Społecznej, Cybińskie Stowarzyszenie
Rozwoju PRO-EKO, Zespół Szkół,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Bibliotekę Publiczną, ŚDS Pod Słońcem w Bieganowie oraz Zakład Usług
Komunalnych. Wyścigi odbyły się w
czterech kategoriach wiekowych, a
każdy z uczestników turnieju nagrodzony został dyplomem i medalem.
Najlepsi zawodnicy otrzymali piękne
puchary. W trakcie festynu odbywało się również bezpłatne znakowanie
rowerów przez policję. Można też
było skorzystać z badań wykonywanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną ze Słubic,
obejrzeć sprzęt techniczny OSP z Cybinki, Straży Granicznej oraz, dzięki
rodzicom z Zespołu Szkół, wspólnie
biesiadować przy domowym cieście,
grillowanych kiełbaskach i swojskich
pierogach.
W ramach realizacji projektu
„Sportowy Weekend w Cybince”
na boisku stadionu miejskiego odbywały się rozgrywki piłkarskie
amatorskich grup sportowych zorganizowanych przez Piłkarski Klub
Sportowy Perła Cybinka. Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe medale, a zwycięzcy wrócili do domu z pięknymi pucharami.
Druga część imprezy rozpoczęła

foto. UMiG w Cybince

Takich tłumów podczas obchodów Gminnego Święta w Cybince nie było nigdy. Widok licznie zgromadzonej i wspaniale
bawiącej się publiczności był powodem do dumy dla organizatorów. Ten dzień po prostu należał do Cybinki

Takich tłumów na święcie miasta jeszcze nie było

się na terenach zielonych przy stadionie, polsko-niemieckim blokiem
regionalno-sportowym. Na scenie
prezentowali swoje umiejętności,
m.in. partnerzy projektu „Sportowy weekend w Cybince”. Mogliśmy
zobaczyć układy artystyczne z elementami sportowymi prezentowane
przez: Stowarzyszenie Tańca Sportowego Finkhenhend, spektakularny
pokaz dziewcząt na rowerach jednokołowych „Einradgirls”, taneczny
pokaz przedstawicieli grupy ze Świetlicy Środowiskowej Promyk oraz
występy artystów. Burmistrz Marek
Kołodziejczyk podziękował klubom
sportowym z Niemiec za wieloletnią
współpracę, zaangażowanie i przyjaźń, która zawiązała się po wielu la-

• KIEROWNICTWO BUDOWY
• POZWOLENIA NA BUDOWĘ
• ADAPTACJE PROJEKTÓW

www.biuro-sugoi.pl
Roksana Mackiewicz
ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

NIP 5981607269
tel: 579 077 741
email: rok.mackiewicz@gmail.com

tach wspólnych spotkań.
Dużą atrakcją dla dzieci były bezpłatne dmuchańce. Dodatkowo dla
najmłodszych Miejsko Gminny Ośrodek Kultury przygotował warsztaty
tworzenia biżuterii z kolorowego makaronu, a utalentowane dziewczyny
ze Środowiskowego Domu Samopomocy pod Słońcem w Bieganowie
malowały dzieciom twarze. Panie z
biblioteki opowiadały o historii Cybinki. Dorosłych zachęcały stoiska
regionalne Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych – sekcja Cybinka
i Polskiego Związku Wędkarskiego - koło w Cybince, a przy stoisku
urzędu miejskiego można było wybić
pamiątkową monetę. Nie zabrakło
również stoisk ze swojskim jadłem

przygotowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Grzmiącej i
Towarzystwo Miłośników Polesia i
Białkowa. Niesamowitą atrakcją były
także przejażdżki pojazdami terenowymi Offroad, które dostarczały
wielu niezapomnianych wrażeń, a
za porządek i czystość odpowiadała
gminna spółka ZUK.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom oraz darczyńcom, którzy
przyczynili się do sukcesu imprezy.
We własnym imieniu burmistrz Cybinki podziękował także wszystkim
pracownikom urzędu gminy za wielki trud pracy przy organizacji Gminnego Święta (red.).

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
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RZEPIN Bezpieczne wakacje z LUPO

SŁUBICE Trwa nabór na studia

Udział w turnieju wzięli uczniowie
klas V i VI szkół podstawowych z
terenu powiatu słubickiego. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test
składający się z pytań m.in. z zakre-

Collegium
zaprasza
studentów!
Słubicka uczelnia prowadzi nabór na nowy rok akademicki. W ofercie są trzy kierunki
foto. DP

W Komendzie Powiatowej
Policji w Słubicach odbyły
się powiatowe eliminacje
XVIII edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne
Wakacje z Lupo”

foto. UMiG w Rzepinie

Mamy laureatów

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez urząd miejski w Rzepinie oraz magistrat w Słubicach

su zasad ruchu drogowego, szkodliwości patologii społecznych, zapobiegania przemocy i przestępczości,
jak również z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pierwsze miejsce w turnieju zajęła Wiktoria Mańkowska ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Rzepinie, drugi
był Mateusz Rozłonkowski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach,
a trzecia Wiktoria Buczkowska ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepinie.
Zwycięzcy otrzymali nagrody
ufundowane przez urząd miejski
w Rzepinie oraz magistrat w Słubicach.
Wiktoria Mańkowska, uczennica
Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepinie,
reprezentować będzie powiat słubicki w turnieju wojewódzkim (red.).

Ruszyła rekrutacja na nowy rok akademicki

Od października będzie można
studiować na filologii ze specjalnością filologia germańska (studia
pierwszego stopnia), prawie (studia
jednolite magisterskie) oraz kulturoznawstwie (specjalność: komunikacja międzykulturowa, studia drugiego stopnia w języku angielskim).
Wszystkie te kierunki prowadzone
są wspólnie przez Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i
Uniwersytet Europejski Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą.

Słubicka uczelni prowadzi też
rekrutację na filologię polską jako
obcą, ale to jest kierunek skierowany
do obcokrajowców.
Dla przyszłych studentów Viadriny Collegium Polonicum oferuje
także bezpłatne kursy języka niemieckiego.
Informacje dotyczące rekrutacji
znajdują się na stronie internetowej:
www.cp.edu.pl/pl/studia/rekrutacja/index (red.).

RZEPIN Międzynarodowy konkurs „Matematyka bez granic”

Sukces naszej młodzieży
W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się
uroczyste wręczenie nagród laureatom XXVII Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Matematyka bez granic”
Klasa Ia z Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie, pod kierunkiem
Mirosława Józefowicza, uzyskała
trzecie miejsce w regionie lubusko-zachodniopomorskim, tym samym

foto. UMiG w Rzepinie
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Klasa z rzepińskiego ogólniaka odebrała nagrodę ufundowaną przez burmistrza Rzepina

zajmując wysoką 11. lokatę w kraju.
Podczas odświętnej gali klasa z
rzepińskiego ogólniaka odebrała
nagrodę ufundowaną przez burmistrza Rzepina. Sławomir Dudzis,
osobiście wręczając nagrodę, pogratulował uczniom, opiekunowi
klasy, a także dyrekcji LO w Rzepinie.
Należy dodać, że w bieżącej edycji konkursu w regionie lubusko-zachodniopomorskim
uczestniczyło aż 149 klas z 66 szkół (red.).

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu
ubijaki
elektronarzędzia
młoty wyburzeniowe
KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

OŚNO LUBUSKIE Festyn rodzinny

Wdzięczni za wolną Polskę
W sobotę 10 czerwca w Ośnie Lubuskim odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Wdzięczni za wolną Polskę”. Na wszystkich
uczestników czekało mnóstwo atrakcji, nad zapewnieniem których czuwali organizatorzy skupieni przy parafii św. Jakuba, z
silnym wsparciem gminy

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY
• Niemcy • Holandia • promocja Kindergeld •
Pracowałeś za granicą? Odzyskamy Twój podatek.
Oferujemy szybkie i profesjonalne działanie i miłą obsługę.
Nie pobieramy opłat wstępnych!

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.
W Ośnie Lubuskim odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Wdzięczni za wolną Polskę”

w ramach letniej akademii karate
Karola Buksztynowicza.
W trakcie festynu działała
strzelnica ASG a dla większej adrenaliny można było przejechać
się samochodem terenowym w

RZEPIN Jubileusz diabetyków

Przede wszystkim
życzenia zdrowia
foto. DP

Koło Terenowe Diabetyków obchodziło jubileusz 10-lecia
powstania. Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Marcina Jabłońskiego – starosty słubickiego i
Sławomira Dudzisa – burmistrza Rzepina
Spotkanie zostało sfinansowane
ze środków pochodzących ze starostwa słubickiego, gminy Rzepin
oraz wpłat indywidualnych członków stowarzyszenia.
Wszystkich zaproszonych gości
powitał prezes Terenowego Koła
w Rzepinie Jan Dąbrowski, a następnie sekretarz Leokadia Musolf
przedstawiła rys historyczny i dorobek 10-letniej pracy koła. Uczczono minutą ciszy pamięć tych jego
członków, którzy odeszli do wieczności.
Uczniowie Technikum Leśnego
w Starościnie zagrali na trąbkach
kilka melodii, które wprowadziły
piękny nastrój. Następnie zostały wręczone dwie srebrne odznaki
„Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” oraz trzy „Medale za zwycięstwo nad cukrzycą”.
W tym pięknym jubileuszu nie
zabrakło „Medali 35-lecia Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków”, wręczono je dwudziestu uczestnikom
spotkania. Komitet organizacyjny
obchodów 10-lecia PSD Terenowego Koła w Rzepinie przyznał
piętnastu uczestnikom dyplomy w
uznaniu za wsparcie w realizacji
zadań statutowych, wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy i
działalności społecznej oraz długich
lat życia w zdrowiu. Osiemnastu
członków koła otrzymało podziękowania za aktywny udział w realizacji
zadań statutowych, wraz z życzeniami radości z udziału w imprezach

Nieplanowaną ale bardzo sympatyczną atrakcją była obecność
młodej pary, która postanowiła
do ślubu pojechać konno, spotkała ich miła niespodzianka bramę
zorganizowali im ułani i kawaleria
pancerna zaś orkiestra odśpiewała sto lat a publiczność nagrodziła
młodych gorącymi brawami.
Widok w jednym miejscu setek
roześmianych dziecięcych twarzy
sprawił, że organizatorzy już planują kolejną edycję festynu (red.).

więcej na stronie www.taxhelp.pl

foto. DP

Patronat nad imprezą objęli:
proboszcz parafii Piotr Grabowski oraz burmistrz Ośna Stanisław
Kozłowski.
Cały festyn skierowany był do
rodzin więc każdy mógł znaleźć
coś dla siebie.
Dorosłym uczestnikom do gustu przypadły pokazy Lubuskiego
Oddziału Kawalerii w barwach 14
pułku ułanów jazłowieckich, którzy zapewnili prawdziwe widowisko i przypomnieli o pięknych tradycjach polskiej jazdy. Punktem
kulminacyjnym było połączenie
dawnych tradycji i współczesności: podziwiać można było jazdę
konną oraz kołowy transporter
opancerzony „Rosomak”, który
przyjechał na festyn z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
Młodzież z kolei mogła z bliska
przyjrzeć się pokazom zawodników motocross zrzeszonych w
klubie SKM Słońsk. W programie
nie mogło zabraknąć koncertu
chóru Łęczanie oraz orkiestry dętej OSP Ośno Lubuskie i pokazów
tanecznych adeptów szkoły tańca
VICTOR. Dzieci mogły również
na żywo brać udział w treningu,

iście rajdowym stylu lub ciężkim
motocyklem.
Na koniec czekała na wszystkich atrakcja festynu czyli koncert
Tadeusza Polkowskiego znanego
wszystkim jako raper „TADEK”,

który cieszył się zainteresowaniem głównie żeńskiej publiczności.
Na festynie nie mogło zbraknąć
wojskowego akcentu, jakim była
prawdziwa wojskowa grochówka
serwowana prosto z kuchni polowej.
Dla bardziej głodnych koła gospodyń wiejskich z Połęcka i Radachowa serwowały mnóstwo
smacznych i przeróżnych posiłków.

Rzepińscy diabetycy świętują swój jubileusz

edukacyjnych i integracyjnych. Na
zakończenie części oficjalnej goście
składali życzenia członkom koła.
Później wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu, który stał się okazją do miłych rozmów i wymiany
poglądów. Następnie grupa teatralna „Senioritki” ze Stowarzyszenia
Seniorów Rzepińskich zaprezentowała sztukę pod tytułem „Włóczęga
i Baśnie”. Po występach lekarz diabetolog Grażyna Czekalska miała
prelekcję na temat cukrzycy i chorób jej towarzyszących.
W imieniu komitetu organizacyjnego obchodów 10-lecia PSD Terenowego Koła w Rzepinie Leokadia
Musolf życzyła gościom miłej zabawy. Niech te chwile spędzone razem
pobudzą nas do refleksji nad wartościami życia, nad sensem istnienia
i działalności stowarzyszenia - mówiła.
Zabawa przy pięknej muzyce
trwała do późnych godzin (red.).
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SŁUBICE Sezon na świeży miód

Miód? Tylko z pasieki Ryszarda Kapicy!
Ryszard Kapica pszczoły hoduje od
trzech lat, wcześniej pomagał w tej
pracy ojcu. Zaczynał od jednej rójki,
później miał już kilka odkładów, teraz
ma 35 rodzin pszczół i sześć małych
rójek. Dziesięć rodzin ma swoje stacjonarne ule, reszta pracuje na mobilnych platformach. Pasiekę odkupił
od Czesława Lalaka. – To jedna z najlepiej utrzymanych rodzin w okolicy.
Pan Czesław, doskonały pszczelarz
i działacz Związku Pszczelarskiego,
prowadził ją 40 lat. Ma olbrzymią

wiedzę o pszczołach. To on właśnie
założył platformę do przewozu pszczół
– wspomina R. Kapica.
Dzisiaj w pracy lokalnego pszczelarza pomaga mała Pola Szymańska.
To uczennica drugiej klasy szkoły
podstawowej w Ośnie Lubuskim. Zainteresowanie hodowlą pszczół ma
niemal we krwi, bo zajmował się tym
jej pradziadek, dziadek, wujek, a teraz
to samo robi jej mama. – Pola potrafi
już odróść pszczoły stare od młodych,
doskonale wie, jaki miód nadaje się

już do wykręcenia, pomaga przy odsklepianiu ramek – zachwala Ryszard
Kapica.
Gdzie jest jego pasieka? Stacjonarna znajduje się w Drzecinie, a rodziny
w ulach wędrownych ustawiane są na
plantacjach w Słubicach i w Kowalowie. Kapica produkuje różne miody.
– Mamy różne miody: wielokwiatowy, akacjowy, rzepakowy, gryczany
– mówi. Ważne, że jest jednogatunkowy, czyli z jednego rodzaju kwiatów. –
Jest słodki, tak jak wszystkie, ale pochodzi prosto z pasieki, sprzedawany
jest bez pośredników – dodaje.
Z Ryszardem Kapicą można skontaktować się popołudniami pod numerem telefonu: 606 933 230 (red.).

foto. DP

Jest wiele rodzajów miodu, warto kupować go bezpośrednio
od pszczelarza, bo ten, który jest dostępny w sklepach bardzo
często jest po prostu przetworzony i z prawdziwych owocem
pracy pszczół ma niewiele wspólnego

Ryszardowi Kapicy pomaga mała Pola

foto. DP

SŁUBICE UKS Polonia Słubice nie zwalnia tempa

Sukcesy młodych piłkarzy
Zespół Orlika 2006 zwyciężył w wojewódzkich rozgrywkach
Deichmann Cup 2017 i reprezentował nasz region w finale
ogólnopolskim w Wałbrzychu
Do finałów młodzi piłkarze przystąpili jako zwycięzcy grupy A,
dzięki czemu zostali rozstawieni i
rozpoczęli rozgrywki od 1/8 finału.
Trafili na utytułowaną Brazylię (AP
KANIA CUP). Chłopcy skoncentrowani od początku do końca wygrali 3:1 i przeszli do ćwierćfinału, w
którym czekała już na nich Francja.
Łatwa wygrana z utytułowanym rywalem przyniosła im półfinał. Znów
wygrana, tym razem z Urugwajem

(UKS CHEMIK GORZÓW). Finał
to mecz z Danią (MLUKS DWÓJKA
GUBIN), która obok naszej ekipy
była głównym kandydatem do zwycięstwa. Mecz zakończył się remisem. Ale w karnych to młodzi słubiczanie byli górą. Zostali najlepszą
drużyną w województwie.
W finałach w Wałbrzychu widać
już było zmęczenie sezonem, ale
chłopcy mogą być z siebie zadowoleni. Zajęli 16 miejsce w Polsce.

Wcześniej drużyna rocznika
2005 wygrywa wojewódzki finał
turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku”. Po dwóch
przegranych finałach w 2015 i 2016
roku naszym chłopakom udało się
zdobyć przepustkę na finały rozgrywane na Stadionie Narodowym, w
których reprezentowali region w
kategorii U 12.
Dumy nie kryje Łukasz Ryszczuk. – Świetna praca trenera Piotra Dmuchowskiego daje efekty.
Nasze sukcesy nie są już przypadkiem. Ciągle jesteśmy w czołówce
– mówi. – Szkoda tylko, że mamy
takie małe zainteresowanie ze stro-

Piłkarze UKS Polonii Słubice reprezentowali województwo na turnieju finałowym w Wałbrzychu

ny władz miasta. Młodzi piłkarze ze
Słubic mają wyniki, ale wystarcza-

jącego wsparcia nie mają – dodaje
(red.).

SŁUBICE Wakacje z Muszkieterami

Słubiczanie pojadą
w góry dzięki Muszkieterom
„Wakacje z Muszkieterami” to akcja charytatywna Fundacji Muszkieterów skierowana
do dzieci, które wykazują się wzorową postawą w szkole i mogą pochwalić się wysoką
średnią ocen. Dzięki wsparciu właścicieli słubickiego marketu Intermarche - Magdaleny
i Marcina Dudka - na wyjazd szykuje się już trójka młodych słubiczan
Fundacja Muszkieterów już po
raz drugi zorganizuje wyjazd na
niezapomniane wakacje dla ponad tysiąca dzieci z całej Polski,
w tym także ze Słubic.
W tym roku dzieci będą się
bawić i poznawać wartości Małego Muszkietera na koloniach
w Dźwirzynie, Murzasichle oraz
Sierockiem.
„Wakacje z Muszkieterami”
to letni wypoczynek dla dzieci
wzbogacony różnorodnymi zajęciami rozwijającymi ich zdolności ruchowe, kreatywność oraz
pozwalający odkryć cenne wartości życiowe, którymi powinien
kierować się każdy Muszkieter.
Prócz warsztatów zaplanowanych na terenie ośrodków wypoczynkowych, będą miały również
możliwość poznania uroków okolicznej przyrody, dzięki wycieczkom krajoznawczym. W trakcie
zabaw, uczestnicy kolonii każde-

go dnia będą poznawać wartości
Małego Muszkietera, które wyrażają godne naśladowania wzorce
zachowania. Akcji przyświeca
motto: „To charakter, a nie kapelusz z piórem, czyni z Ciebie
Muszkietera!”.
W zaszczepianiu Małych Muszkieterów tymi wartościami po raz
kolejny wesprze Fundację Sylwia
Gruchała, która będzie ambasadorką akcji. Jest najbardziej
utalentowaną polską florecistką,
czterokrotną olimpijką, dwukrotną medalistką olimpijską.
Patronat honorowy nad akcją objęła żona prezydenta Polski Agata
Kornhauser-Duda.
W organizowanych przez Fundację Muszkieterów wyjazdach
wakacyjnych weźmie udział także trójka dzieci ze Słubic. 26
czerwca właściciele słubickiego
marketu Intermarche – Magdalena i Marcin Dudka, przekazali

szczęśliwym dzieciakom bilety na
kolonię.
Już 16 lipca pojadą oni do pensjonatu „U Aniołka” w Murzasichle. To malowniczo położony
ośrodek położony zaledwie 2,5
km od Parku Tatrzańskiego, z
krytym basenem, sauną, kompleksem boisk. Młodzi słubiczanie nie mogą się już doczekać
wyjazdu.
Rok temu Fundacja Muszkieterów nagrodziła wyjazdami nad
morze i w góry niemal tysiąc
dzieci z całej Polski. Całkowity
koszt turnusów przekroczył milion złotych. W akcję zaangażowanych było niemal 300 organizacji, wśród nich były m.in.:
szkoły podstawowe oraz organizacje pozarządowe, które zgłaszały kandydatury uczestników
do wypoczynku organizowanego
przez Muszkieterów (red.).
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KRZESZYCE Dobre książki i kawa

7

KRZESZYCE Kolejne spotkanie DKK

Niekiedy w sali spotkań wrze.
Bywają też chwile wzruszeń i podziwu nad głębią lektury, zachwytem czyimś mistrzostwem.
25 maja rozmowy treścią odzwierciedlały osobiste uczucia.
Przygody chłopca Jarko z książki
Jerzego Sosnowskiego ,,Sen snów”
wprowadziły dyskutantki w nad-

morskie klimaty. Każdy był lub
marzył jako dziecko o wakacjach
nad morzem. Jerzy Sosnowski opisuje plaże Kołobrzegu lat 70-tych.
Wróciły wspomnienia wyjazdów z
rodzicami.
Tym razem nie było warsztatów, ale była radość prawdziwie
czytelnicza połączona degustacją
pączków od Musztyfagi, ciasteczek
Janeczki i herbatki nieco wzmocnionej miętką.
Książka Sosnowskiego to sentymentalna podróż w przeszłość.
Bardzo emocjonalna i osobista
ballada o czasie, który przeminął.
To pragnienie powrotu do momentów, które na zawsze pozo-

25 maja rozmowy treścią odzwierciedlały osobiste uczucia

staną w naszej pamięci, w których
wydarzyło się tyle ważnych dla nas
spraw. Jest to opowieść na pograniczu jawy i snu. Tak naprawdę
jest to książka o pamięci, pięknie,
ale i złudności wspomnień – mówiła jedna z klubowiczek.
EMILIA HŁADKA
EWELINA MORAWIEC

Książka Renaty Arendt-Dziurdzikowskiej nosi tytuł „Możesz odejść bo Cię kocham”. Traktuje o śmierci, pożegnaniu i życiu po stracie. Sam tytuł wymownie mówi o tym,
czym zajmuje się autorka w tym utworze
foto. UG w Krzeszycach

Dyskusyjny Klub Książki
w bibliotece w Muszkowie
działa w czwartki. Z dyskutowaniem często wiążą się
ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania

foto. UG w Krzeszycach

Wspomnienia z dzieciństwa „Możesz odejść
bo Cię kocham”

KRZESZYCE Integracja i zabawa

3 czerwca przy ciepłej i słonecznej pogodzie odbył się
Dzień Dziecka w Muszkowie. Dzieci świetnie bawiły
się podczas zabaw ruchowych i sprawnościowych
Kolorowa chusta klanza porwała dzieci w falisty świat zabaw, zawody sportowe budziły dreszczyk
emocji, a konkurencje dorośli
kontra dzieci rozbawiły wszystkich przybyłych do łez.
Uczestnicy imprezy mogli także
korzystać z atrakcji pozascenicznych: malowania twarzy, puszczania baniek mydlanych, gry w

piłkarzyki i bilarda. Każde dziecko zostało obdarowane słodkościami i lodami. Spotkanie było
wspaniałą okazją do integracji i
znakomitej zabawy, świetną rozrywką zarówno dla dzieci jak i
dorosłych.
Organizatorzy bardzo dziękują
paniom Gosi i Sylwii z krzeszyckiej biblioteki za pomoc w czasie
obchodów święta dzieci oraz Zuzi
Kałużnej za uwiecznienie tych
chwil.
Dziękujemy także dzieciom i
ich rodzicom oraz opiekunom za
tak liczne przybycie i zabawę razem z nami.
Spotkanie zostało zorganizowane przez GBP - filię biblioteki

foto. UG w Krzeszycach

Dzień dziecka w Muszkowie

Dzieci świetnie bawiły się podczas
zabaw ruchowych i sprawnościowych

w Muszkowie, sołtysa Muszkowa
wraz z Radą Sołecką oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Krzeszycach
(red.).

Spotkanie DKK

Czy można naukowo rozstać się
z ukochaną osobą i przetrwać czas
żałoby? Autorka mówi, że są grupy
wsparcia, warsztaty psychoterapeutyczne, które pomagają w tych ciężkich chwilach, lecz każdy człowiek to
inna psychika, inna wrażliwość. Czy
można każdego „leczyć” w ten sam
sposób?
Książka od pierwszej do ostatniej
strony oswaja nas ze śmiercią. Na
ten temat nie lubimy rozmawiać, jest
to swoisty temat tabu. Śmierć jest
wokół nas, my sami też umrzemy i z

tym musimy się oswoić - by uzyskać
spokój.
Książkę „Możesz odejść bo Cię
kocham” należy przeczytać – bo być
może przykłady postępowania w różnych sytuacjach związanych ze śmiercią mogą nam pomóc.
My też nie jesteśmy nieśmiertelni i
o tym warto się uczyć.
Na temat książki nasze krzeszyckie
klubowiczki dyskutowały, przy dobrej
kawie, podczas majowego spotkania
DKK w bibliotece w Krzeszycach.
ADELA ROMAŃCZUK
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RZEPIN Warsztaty malarskie w Starościnie
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SŁUBICE Międzygimnazjalny konkurs matematyczny szkół specjalnych

Masa pozytywnych emocji

foto. DP

Dzięki uprzejmości dyrektora Technikum Leśnego w Starościnie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Słoneczko" mogło zorganizować warsztaty malarskie w "Harnasiówce"

W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny
„Mistrz tabliczki mnożenia”, zorganizowany przez
nauczyciela
matematyki
Marzenę Guźniczak
Wzięli w nim udział uczniowie ze
specjalnych ośrodków szkolno-wy-

chowawczych z Gubina, Strzelec
Krajańskich, Żagania i Słubic.
Uczniowie zmierzyli się w czterech konkurencjach z tabliczki
mnożenia, w grze w karty „Sokole oko”, „Szeryf”, „Prymus” oraz
„Olimpijczyk”. Zmaganiom towarzyszyło wiele autentycznych i co
najważniejsze pozytywnych emocji.
Zwycięzcą konkursu i „Mistrzem
tabliczki mnożenia” została Patrycja Duka - uczennica klasy III gimnazjum, reprezentująca Specjalny

foto. DP

W każdym z nas
jest artysta

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Słubicach.
Dziękujemy za przybycie i udział
w konkursie uczniom i opiekunom.
Do zobaczenia za rok (red.).

SŁUBICE Nowe możliwości rehabilitacji

Były to już drugie zajęcia z realizowanego projektu pn."Każdy z nas jest piękny"

Warsztaty rozpoczął zespół sygnalistów myśliwskich. Były to już drugie zajęcia z realizowanego projektu
pn."Każdy z nas jest piękny". Jest
on współfinansowany przez powiat
słubicki w ramach realizacji zadania
publicznego „Wspieranie ochrony
i promocji zdrowia tj.: organizacja
i prowadzenie działań w zakresie
ochrony i promocji zdrowia na terenie
powiatu słubickiego”.
W warsztatach udział wzięli człon-

kowie
Stowarzyszenia
"Słoneczko" oraz podopieczni Powiatowego
Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, którzy
zaproszeni zostali do udziału w projekcie. Warsztaty prowadziła Iwonka
Parszywka-Marczuk, która w barwny
sposób wprowadziła uczestników w
świat kolorów. Niespodzianką była
wizyta TVP3 Gorzów.
ELŻBIETA PYCH
prezes Stowarzyszenia
Słoneczko w Rzepinie

foto. DP

Konie
i taniec

W Internacie Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego rozpoczęła się
realizacja projektu pt. "Mini
kroczki". Wychowankowie
biorą udział w zajęciach hipoterapii i tańca

Zajęcia tańca połączonego z fitness
prowadzi Karolina Falkowska z Rzepina.
Dzieciom najbardziej podobają się
zajęcia z hipoterapii. Wychowankowie
wraz Magdaleną Rycerz udają się co
wtorek do stadniny koni w Radzikowie, gdzie pod okiem terapeuty ko-

Dzieciom najbardziej podobają się zajęcia z hipoterapii

rzystają z zajęć. Hipoterapia stanowi
jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych. To właśnie obecność
konia "współterapeuty" - sprawia, że
jest to wyjątkowa i niepowtarzalna

metoda terapeutyczna dająca zupełnie
nowe i niespotykane możliwości.
Projekt jest dofinansowany przez
fundację PKO BP. Jego koordynatorem jest Magdalena Rycerz (red.).
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SŁUBICE Rekrutacja na nowy rok szkolny

Połączyć naukę z pracą
Po reformie oświaty uczestnicy hufca uczęszczać będą od 1 września 2017
roku do Publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych. W nowym systemie
edukacji w Publicznej szkole podstawowej dla dorosłych będzie działała
VII klasa szkoły podstawowej oraz na
wygaśnięciu II i III klasa gimnazjum
dla dorosłych. Uczestnicy hufca mogą
kontynuować naukę w zasadniczej
szkole zawodowej lub szkole średniej,
będą też mogli, w ramach wymiany
międzynarodowej, brać udział w prak-

tykach organizowanych w państwach
Unii Europejskiej.
O przyjęcie do hufca mogą ubiegać
się osoby w wieku 15-18 lat, które złożą, w obecności rodzica bądź opiekuna
prawnego, komplet dokumentów.
Do hufca rekrutowana jest młodzież, która najbardziej potrzebuje
wsparcia ze strony państwa: posiada
opóźnienia edukacyjne (nie uzyskała promocji do następnej klasy), nie
wypełnia obowiązku szkolnego, ma
trudności z przyswajaniem wiedzy

i pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych
bądź o niskim statusie materialnym.
Kandydatów
zainteresowanych
kontynuowaniem nauki w ramach
OHP zapraszamy wraz z rodzicem
bądź opiekunem prawnym do siedziby hufca (Al. Niepodległości 13, Słubice), w której można uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty
edukacyjnej oraz wypełnić dokumenty niezbędne przy przyjęciu uczestnika. Każdy kandydat ubiegający się o
przyjęcie powinien posiadać w czasie
rozmowy kwalifikacyjnej trzy fotografie legitymacyjne, opinię pedagoga
szkoły, opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zaświadczenie
lekarskie o możliwości kontynuowania nauki w OHP. Podanie, a także

Trwa rekrutacja do słubickiego hufca pracy

inne dokumenty kandydat oraz rodzice wypełniają osobiście, w siedzibie
hufca
Dla kandydatów spoza Słubic dostępne jest miejsce w internacie Zespołu Szkół Technicznych.
Szczegółowe informacje udzielane

GÓRZYCA Pierwszy turniej sezonu

Cieszy duża frekwencja
Na kortach Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego odbyło
się otwarcie sezonu w tenisie ziemnym w kategoriach do 40
lat i powyżej 40 lat mężczyzn oraz kobiety OPEN
W turnieju udział wzięło łącznie 37 zawodników i zawodniczek.
Oficjalnego otwarcia dokonał wójt
Robert Stolarski wraz z dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy Małgorzatą Gniewczyńską.
Turniej rozegrano systemem
pucharowym. Nad prawidłowym
przebiegiem całych zmagań czuwali Daniel Podhajecki i Mateusz
Podlipski.
Zwycięzcy zawodnicy otrzyma-

li pamiątkowe dyplomy, puchary
i nagrody pieniężne. Wszyscy zawodnicy otrzymali ciepły posiłek.
W kategorii do 40 lat zwyciężył
Bartosz Wargin (Kłodawa), drugi
był Szymon Baraniak (Słubice), a
trzeci Grzegorz Koźlakowski (Gorzów Wlkp.). Z kolei w kategorii
powyżej 40 lat najlepszy okazał się
Wojciech Tomków (Słubice), drugi był Jerzy Dębiński (Górzyca), a
trzeci Krzysztof Deptuch (Górzyca).

są w siedzibie hufca: 4-13 Hufiec Pracy
ul. Niepodległości 13 (budynek Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach),
tel. 95 758 31 34, e-mail: hp.slubice@
ohp.pl, w godz. 8.00-15.00 (red.).

foto. UG w Górzycy

Zapraszamy do 4-13 Hufca Pracy, który działa w Zespole Szkół
Technicznych w Słubicach i zapewnia swoim uczestnikom
kontynuowanie kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym

W kategoria kobiety OPEN zwyciężyła Dominika Podhajecka (Górzyca), druga była Wiktoria Podhajecka (Górzyca), a trzecia Marika Biała
(Rzepin).
Najstarszym zawodnikiem turnieju był Stefan Karbowiak (Frankfurt), a najmłodszym Dominika
Podhajecka (Górzyca).
Organizatorów cieszy duża frekwencja oraz to, że ponownie w Górzycy pojawiły się kobiety grające w
tenisa.
Kolejny turniej tenisa ziemnego
we wrześniu, na który już dzisiaj
serdecznie zapraszamy (red.).
MATEUSZ PODLIPSKI

W turnieju udział wzięło łącznie 37 zawodników i zawodniczek

Piknik Ekologiczny REDUCE, REUSE, RECYCLE

Moc atrakcji i ważna nauka
Piknik Ekologiczny REDUCE, REUSE, RECYCLE dofinansowany został ze środków Programu Współpracy
INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet państwa

Celowy Związek Gmin CZG-12 8
czerwca w godz. 9.00- 14.00 na terenie Pałacu w Gliśnie zorganizował
Piknik Ekologiczny skierowany do
dzieci z placówek oświatowych gmin
członkowskich Związku oraz partnera
z Niemiec – Szkoły Podstawowej z
Friedland.
Witając gości i dzieci Przewodniczący Zarządu Celowego Związku
Gmin CZG-12 Tadeusz Pietrucki podkreślił jak ważna jest edukacja ekologiczna zwłaszcza w obliczu zmian
w zasadach gospodarki odpadami i
przypomniał, że w ramach obchodów
20-lecia Związku będziemy z naszym
stoiskiem w każdej gminie. Oficjalnie rozpoczął imprezę hymn zagrany
przez uczniów Technikum Leśnego ze
Starościna.
Hasło tegorocznego Pikniku REDUCE, REUSE, RECYCLE nawiązywało do zasady 3R, która oznacza:
ogranicz ilość odpadów, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. Podczas
Pikniku chcieliśmy nawiązać do tej
zasady prezentując wystawy - Ośmiokąt edukacyjny Fundacji ARKA oraz
Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS, organizując gry, warsztaty recy-

klingowe ikonkursy.
W Eko Fashion Show, czyli w pokazie strojów z surowców wtórnych,
inwencją twórczą wykazały się przedszkolaki, prezentując stroje wykonane
ze zużytych foliówek, gazet, worków i
innych odpadów. Również podczas
wykonywania recyklingowej biżuterii
dzieci mogły wykorzystać stare kable,
nakrętki, guziki oraz skrawki materiałów. Okazało się także, że stare
beczki, puszki, garnki i rury są świet-

nym materiałem do wspólnej zabawy
w warsztatach eko-orkiestry.’
Organizując Piknik Ekologiczny
nie wypada wrzucać wszystkiego do
jednego kosza - w tym celu postawiliśmy 12 koszy do segregacji odpadów
w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i czarnym – w ten sposób nawiązaliśmy do trzeciej zasady RECYCLE
– oddaj do odzysku.
Dzieci mogły wykazać się sprawnością fizyczną produkując prąd w
Zielonym Kinie, wykonując zadania
sprawnościowe w Wiosce Harcerskiej, czy badać hałas przy pomocy
specjalistycznych urządzeń przygotowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oddział
w Gorzowie Wlkp. O tym, że przyrodę musimy szczególnie chronić, nie
śmiecić i zachowywać ciszę w lasach

i terenach chronionych przypominali
na swoich stoiskach pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Parku Narodowego Ujście Warty oraz Technikum
Leśnego w Starościnie.
Każdy
uczestnik
Pikniku
otrzymał pamiątkowa koszulkę
oraz upominek.
Szkoła Podstawowa z Friedland
zaprezentowała wyniki projektu Fifty-Fifty. Trzyletni projekt obejmował sześć szkół i cztery przedszkola z
gminy Schlaubetal i miast Beeskow,
Friedland i Storkow. Jego celem było
nauczenie dzieci, jak obchodzić się
z energią cieplną, prądem i wodą.
Szkole Podstawowej z Friedland udało się zaoszczędzić w 2015 roku 800
Euro, zaś rok później 1100 Euro.
Za zaangażowanie dziękujemy
wszystkim instytucjom i placówkom,
które dołożyły swoją cegiełkę w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z
Celowego Związku Gmin CZG-12.
Piknik odbył się pod patronatem
honorowym Wojewody Lubuskiego
KATARZYNA RADEJ

czerwiec 2017
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POWIAT SŁUBICKI

- Były
- Sąd odrzucił
starosta
wszelkie roszczenia
został
skutecznie o uznanie stosunku pracy
po odwołaniu
odwołany
Piotra Łuczyńskiego
w marcu
i Tomasza Stupienk
ubiegłego
przez Radę Powiatu i
roku.
!
- Oznacza to,
- Czy w związku z tym
że obecny
zarząd powiatu były starosta i jego
został wybrany n zastępca zwrócą
ieprawnie pobrane
w pełni
wynagrodzenie? Mowa
zgodnie
o ok. 100 tys. zł!
z prawem
POWIAT SŁUBICKI
W poprzednim numerze publikowaliśmy pierwszą stronę prawomocnego wyroku
z powództwa Tomasza Stupienki w sprawie wydania
jego świadectwa pracy. Dziś
prezentujemy początek analogicznego wyroku, który 6
czerwca usłyszał były starosta Piotr Łuczyński.
W uzasadnieniu Sąd rozprawia
się z tezami głoszonymi przez T.
Stupienkę, co oznacza prawdopodobną konieczność zwrotu pobranych przez niego oraz byłego
starostę wynagrodzeń (które, na
marginesie, obaj panowie polecili wypłacić sobie już pierwszego
dnia po „powrocie”).
- Sąd II instancji (...) uznał,
iż podjęcie uchwał o odwołaniu
powoda ze stanowiska było skuteczne. A z uwagi na fakt, że nie
doszło do ponownego nawiązania
z nim na podstawie wyboru ani w
innej formie stosunku pracy, nie
można uznać, iż w spornym okresie pozostawał pracownikiem pozwanej - czytamy we fragmencie
uzasadnienia jednego z sądowych
orzeczeń (red.).
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Jest absolutorium!

Były kwiaty, wzajemne podziękowania oraz brawa... 22 czerwca powiatowi radni zdecydowaną większością głosów (13 za, 2
przeciw), uchwalili absolutorium dla zarządu powiatu za 2016
rok. Oznacza to, że radni w pełni akceptują zeszłoroczne działania starosty, jego zastępcy oraz członków zarządu powiatu.

W imieniu Rady Powiatu podziękowania zarządowi, a także skarbnikowi
powiatu Annie Górskiej, złożyli członkowie prezydium rady. - To był dla nas
wszystkich trudny okres. Tym bardziej
doceniamy waszą pracę - mówił staroście Marcinowi Jabłońskiemu, wicestaroście Leopoldowi Owsiakowi oraz
członkom zarządu powiatu: Amelii
Szołtun, Danucie Sawickiej oraz Janowi Maślakiewiczowi, w imieniu radnych, przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Kołosza.
Starosta nie pozostał dłużny i podziękował radnym za pomoc, współpracę, wsparcie oraz sprawne działanie
przy rozwiązywaniu najważniejszych
dla powiatu kwestii. – To był niełatwy
rok, dynamiczny i pełen różnych wydarzeń, również dramatycznych. Na
szczęście czas ten mamy za sobą, czego dowodem jest dzisiejsze Państwa
głosowanie – mówił radnym starosta.

Przypomniał, że wzorowa współpraca
między zarządem powiatu a radnymi
jest swoistą nowością, gdyż wcześniej
przez kilkanaście miesięcy podobnego
współdziałania nie było praktycznie w
ogóle. - Uchwały zapadają zdecydowaną większością głosów, przy prawidłowej frekwencji na sesji. To wszystko świadczy o tym, że praca powiatu
oraz instytucji powiatowych przebiega
w sposób prawidłowy. Realizujemy
nowe projekty, podejmujemy śmiałe
przedsięwzięcia, jak np. utworzenie
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
czy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – wyliczał starosta.
Marcin Jabłoński wspominał także o
planach: m.in. o budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych czy
windy dla osób niepełnosprawnych
przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (red.).

POWIAT SŁUBICKI

"Martwe"
podpisy
PRAWOMOCNY
pogrążyły
referendum

WYROK

Wygląda na to, że inicjatorzy referendum w sprawie odwołania
radnych powiatu słubickiego skompromitowali się ostatecznie…
Wbrew hałaśliwym i buńczucznym
pogróżkom organizatorów referendum, którzy zapowiadali rozbicie w pył
postanowienia komisarza wyborczego,
Wojewódzki Sąd Administracyjny jednoznacznie potwierdził i ostatecznie
rozstrzygnął, że to oni nie mieli racji.
Przypomnijmy. Komisarz wyborczy
w Gorzowie Wlkp. odrzucił wniosek
grupy referendalnej reprezentowanej przez m.in. przez radnych Roberta Tomczaka, Tomasza Stupienko i
Krystynę Skubisz ze względu na setki
nieprawidłowo złożonych podpisów.

W tym od osób nieuprawnionych do
głosowania, niepełnoletnich, a nawet
nieżyjących.
Po tym postanowieniu wnioskodawcy publicznie zarzucali komisarzowi
brak racji, odgrażali się, że udowodnią
przed sądem jak bardzo się myli i nadal
zapowiadali skuteczne zorganizowanie
referendum.
Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego wnieśli oni skargę, jednoznacznie, całkowicie i ostatecznie wykazał nieprawidłowości po
stronie inicjatorów referendum (red.).
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POWIAT SŁUBICKI

Walczyli o puchar starosty
Ruch to zdrowie, a przy tym i świetna zabawa, czego świadkami byliśmy podczas IV Turnieju Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością o puchar starosty słubickiego, który odbył się
18 maja w Cybince.
Impreza odbyła się dzięki starostwu powiatowemu oraz Stowarzyszeniu „Wsparcie”.
W turnieju wzięło udział pięć
drużyn, które reprezentowały: Środowiskowy Dom Samopomocy w
Lubniewicach, Środowiskowy Dom

Samopomocy w Bieganowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach,
Warsztat Terapii Zajęciowej z Krosna Odrzańskiego oraz Powiatowy
Ośrodek Wsparcia z Rzepina.
Otwarcia zmagań dokonał prezes
stowarzyszenia „Wsparcie” Patryk

POWIAT SŁUBICKI

Co przyniosła
majowa sesja?

Rudziński i sekretarz gminy Cybinka
Sebastian Łukaszewicz. Zaproszenie
na turniej przyjęli burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk oraz członek
zarządu powiatu Danuta Sawicka.
Zwycięzcami okazali się być zawodnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy z Lubniewic. Drugie
miejsce wywalczyła drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej z Żabic. Na
ostatnim stopniu podium stanęli
reprezentanci Warsztatu Terapii
Zajęciowej z Krosna Odrzańskiego.

się także tematem udostępnienia
mieszkańcom naszego powiatu
miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia "Razem
Raźniej" w Skwierzynie oraz dostosowaniem szkół ponadgimnazjalnych do zmian związanych z
nadchodzącą reformą oświaty.
Porządek obrad rozszerzono
o rozpatrzenie skargi byłego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz o podjęcie
uchwały w sprawie wystosowania
apelu do wicepremiera Mateusza
Morawieckiego, dotyczącego objęcia osobistym nadzorem spraw
związanych ze zobowiązaniami
powiatu słubickiego wobec skarbu
państwa (red.).

POWIAT SŁUBICKI

Nowa placówka
coraz bliżej

Jakie są potrzeby na kształcenie specjalne w Młodzieżowych
Ośrodkach Socjoterapii?

Adamczyk – najlepszy bramkarz turnieju (WTZ Żabice).
W trakcie rozgrywek przygotowany został poczęstunek w formie grilla
oraz słodkie przekąski (red.).

POWIAT SŁUBICKI

By wyrównać szanse

9 czerwca w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie
zorganizowane przez wydział
Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 maja, radni spraw społecznych starorozpatrzyli informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony stwa. Wzięli w nim udział szeŚrodowiska o stanie wód, powietrza, zanieczyszczeń, itp. na fowie jednostek realizujących
pomoc społeczną w powiecie
terenie powiatu słubickiego.
słubickim.
Wysłuchano także sprawozdań z
działalności za ubiegły rok: Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
słubickiego szpitala, Powiatowego
Urzędu Pracy oraz Powiatowego
Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej. Ponadto podjęto uchwały: w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu
oraz dotyczącą włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do
Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Ośnie Lubuskim.
Radni procedowali także m.in.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz w sprawie
poparcia apelu przedstawicieli samorządowych dotyczącego obrony
samorządności w Polsce. Zajęto

Wszystkie drużyny otrzymały puchary, medale oraz nagrody rzeczowe za
uczestnictwo w zawodach. Indywidualne wyróżnienie zdobyli: Łukasz
Walicki – najlepszy strzelec turnieju
(ŚDS Lubniewice) oraz Arkadiusz

Obecni byli także: członek zarządu
powiatu Amelia Szołtun oraz naczel-

nik wydziału spraw społecznych w
starostwie Wojciech Skwarek.
Rozmawiano m.in. o szeroko pojętej pomocy osobom niepełnosprawnym, a konkretnie – o procesach,
które pozwolą takim osobom wejść
w jak najbardziej samodzielne życie,
zarówno pod względem zawodowym,
jak i społecznym. Zadania te będą realizowane dzięki m.in. ścisłej współpracy ww. jednostek.
Podobne spotkania będą odbywać
się regularnie, kolejne zaplanowano
na wrzesień (red.).
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Integracja na sportowo

Tory przeszkód, rzuty do kosza, talerzykami do celu,
woreczkami do doniczek, a nawet... piłeczką zanętową - miedzy innymi z takimi konkurencjami musieli
zmierzyć się uczestnicy 23. Polsko-Niemieckiego
Festynu Sportowego dla seniorów, który odbył się 14
czerwca na słubickim stadionie.
Impreza, którą otworzył m.in. wicestarosta Leopold Owsiak, co
roku odbywa się po innej stronie Odry. Jej współorganizatorem ze
strony naszych sąsiadów był Miejski Związek Sportowy.
- Takie zmagania to świetny pomysł: pozwalają odreagować
stres, rozwijają kondycję no i przede wszystkim integrują! - mówili
nam zadowoleni uczestnicy.
Swoich sił spróbował także wicestarosta L. Owsiak, któremu kilka razy udało się trafić w cel piłeczką zanętową (red.).
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70 lat szkoły z tradycją

- Pamiętasz, jak wtedy cię ochrzanili? A pamiętasz, jak się zerwaliśmy z lekcji i trafiliśmy na dyra? takie i inne wspomnienia dało się słyszeć w sobotę na placu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w
Ośnie Lubuskim, gdzie zorganizowano obchody 70. jubileuszu ośniańskiej szkoły średniej.

Między innymi o tym rozmawiali 7
czerwca przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów, sądów, poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz
innych jednostek realizujących pomoc
społeczną z regionu, podczas spotkania
promocyjnego, dotyczącego uruchomienia 1 września w Ośnie Lubuskim
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej starostwa, a otworzyła je
członek zarządu powiatu Amelia Szoł-

tun.
Przypomnijmy: obecnie trwa proces dostosowania istniejącego Ekonomika do Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii, który zostanie włączony
w Zespół Szkół Ekonomicznych wraz z
rozpoczęciem nowego roku szkolnego
2017/2018. Szkoła będzie wygaszana
stopniowo, co oznacza, że cała ucząca
się w niej młodzież będzie miała możliwość jej ukończenia (red.).

Rozpoczęły się one mszą w kościele
św. Jakuba. Następnie przyszła pora
na uroczysty apel przy szkole oraz
odsłonięcie przez dyrektora "Ekonomika" Jolantę Kawecką-Smalec oraz
starostę Marcina Jabłońskiego tablicy upamiętniającej jubileusz.
- Szkoła ta zawsze odgrywała
szczególną rolę wśród lokalnej społeczności. Jednak aspekty demograficzne oraz konkurencyjne zmuszają
nas do przeprowadzenia zmian. Aby
placówka w dalszym ciągu spełniała swoją funkcję i służyła młodym
ludziom, już wkrótce zostanie przekształcona w Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii - mówił podczas apelu
starosta.
Były kwiaty, listy gratulacyjne,
uroczysty obiad, sesja zdjęciowa, a
także wspomnienia i łzy wzruszenia

uczestników zjazdu, którzy przybyli
tutaj z całej Polski i nie tylko.
70-lecie szkoły średniej w Ośnie
Lubuskim to niewątpliwy dorobek
pedagogiczny, wychowawczy, a na

pewno ekonomiczny, ponieważ w
sektorze gospodarczym zatrudnionych jest bardzo wielu z ponad 5
tysięcy absolwentów ośniańskiego
"Ekonomika" (red.).

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego
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Wielka woda już nam nie zagrozi
Czy Słubice staną się wreszcie
niezależne od kaprysów Odry?
Wszystko na to wskazuje: 12
czerwca w Collegium Polonicum
uroczyście podpisano umowę
na modernizację przeciwpowodziową Słubic i całego regionu.
- Dziękuję słubickiemu staroście Marcinowi Jabłońskiemu, który, pełniąc niegdyś funkcję marszałka województwa,

był jednym z inicjatorów tego wielkiego
przedsięwzięcia - mówiła obecna na
uroczystości marszałek województwa
Elżbieta Anna Polak. Dziękując za jej
słowa starosta zaoferował pomoc przy
inwestycji, związaną m.in. z gospodarką
nieruchomościami czy ochroną środowiska. - To ważny dzień - podkreślił M.
Jabłoński.
Po obejrzeniu prezentacji opisującej
inwestycję, zaproszeni goście udali się
w kierunku przeciwpowodziowego wału
na Odrze, gdzie dokonali symbolicznego,
pierwszego wbicia łopaty. A jakie będą
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Nasi radni odznaczeni
11 czerwca w Żaganiu, podczas
obchodów Święta Ludowego,
powiatowy radny Józef Apanowicz został odznaczony najwyższym odznaczeniem Polskiego
Stronnictwa Ludowego, czyli
medalem "Za zasługi dla Ruchu
Ludowego im. Wincentego Witosa", natomiast radnego Wojciecha Derenia uhonorowano "Złotą Koniczynką"

następne etapy?
W Słubicach zostaną wykonane prace
poprawiające ochronę przeciwpowodziową miasta. Będzie to przede wszystkim
wzmocnienie istniejących nadodrzańskich wałów na długości 5,5 km (odcinek
Odry od 582,5 do 588,0 km) oraz budowa nowego wału okrężnego długości około 5,9 km. Ponadto odtworzona będzie
Rącza Struga na długości około 765 m
poniżej wału okrężnego oraz na długości
około 1,3 km powyżej mostu na drodze
Słubice – Drzecin. Planowana jest także
odbudowa Czarnego Kanału na długości
około 4156 metrów.
Całość robót powinna zamknąć się
w 113 mln zł, a zdecydowana większość
środków pochodzi z Banku Światowego
oraz pieniędzy rządowych (red.).

Święto rodzin
zastępczych

- Ta impreza to superpomysł! Dawno się tak nie bawiliśmy! - mówili
27 maja zarówno młodzi, jak i trochę starsi uczestnicy pikniku z okazji
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu zorganizował starosta Marcin Jabłoński

W uroczystości brali udział, m.in.:
poseł na Sejm Krzysztof Paszyk, wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, starosta krośnieński
Mirosław Glaz, starosta żagański Henryk
Janowicz oraz radna sejmiku województwa lubuskiego Grażyna Dereń. Gratulujemy (red.).

Żeby było jeszcze weselej, do centrum zabaw w Kunowicach zaproszono
także wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nasza Chata"
w Cybince.
Piknik otworzył starosta Marcin Jabłoński, a następnie, wraz z przewod-

dania z grilla, ciasto oraz napoje.
- Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego były wspaniałą okazją, aby
docenić rolę rodziców zastępczych, a
także promować rodzicielstwo zastępcze w powiecie - ocenia Anna Gołębiowska, dyrektor Powiatowego Cen-

niczącym Rady Powiatu Wiesławem
Kołoszą oraz członkami zarządu: Amelią Szołtun i Danutą Sawicką, wręczył
każdej rodzinie zastępczej podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie w pełnieniu tej odpowiedzialnej
roli.

trum Pomocy Rodzinie w Słubicach
Przypomnijmy: pod opieką PCPR
znajduje się 79 rodzin zastępczych, w
których przebywa 106 dzieci.
Piknik został zorganizowany w ramach projektu pn. „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Cen-

Na zaproszonych gości czekała moc
atrakcji m.in. dmuchany plac zabaw,
gry i zabawy integracyjne, koło fortuny, malowanie twarzy, gra terenowa,
dwie sale zabaw (duża i mała), a także

trum Pomocy Rodzinie w Słubicach”
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020 (red.).
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Centrum Usług Wspólnych
rozpoczęło swą działalność
- Tworząc nową jednostkę organizacyjną powiatu mieliśmy na
celu usprawnienie działalności
pozostałych - mówił 14 czerwca
starosta Marcin Jabłoński podczas uroczystego otwarcia Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Słubickiego, które mieścić się
będzie przy ul. Sienkiewicza 28 w
Słubicach.
Podczas przecinania wstęgi towarzyszyli mu: wicestarosta Leopold Owsiak,
skarbnik powiatu Anna Górska oraz
członkowie zarządu powiatu: Amelia
Szołtun, Danuta Sawicka oraz Jan Maślakiewicz. Nie mogło zabraknąć Sławomira Kulczyńskiego, dyrektora Centrum
Usług Wspólnych, które ma ujednolicić i
usprawnić księgowość wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.
Czym na co dzień będą zajmować się
pracownicy CUW-u? Już wyjaśniamy:
Centrum Usług Wspólnych to wyodrębniona jednostka organizacyjna powiatu,
która świadczy usługi na rzecz innych
jednostek podległych powiatowi. Są to
zwykle usługi o charakterze pomocniczym, m.in. usługi księgowe, zarządzenie
zasobami ludzkimi, rozliczanie wynagrodzeń, a także obsługa zamówień i zakupów.

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych oznacza dla powiatu oszczędności
finansowe, uzyskane poprzez standaryzację i ujednolicenie rozwiązań księgowych oraz informatycznych. Ponadto
wspólne zakupy dla kilku odbiorców, np.
usług telekomunikacyjnych czy energii
pozwolą na uzyskiwanie niższych cen i
oszczędności.
W przyszłości planowane jest uruchomienie Powiatowego Centrum Za-

mówień Publicznych, co ma przynieść
jeszcze większe oszczędności. Centrum
będzie też korzystać z elektronicznego
obiegu dokumentów, w podobny sposób,
jaki ma to miejsce w starostwie.
- To wszystko podniesie jakość usług
i większą dostępność, a także zapewni
efektywniejsze wykorzystanie pracy zatrudnionych w CUW oraz pozostałych
jednostkach powiatu osób - zapewnia
dyrektor Centrum (red.).
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Młodzi wędkarze pokazali co potrafią

- Piękna pogoda, życzliwa i
rodzinna atmosfera, świetna organizacja - tak w kilku
słowach opisywali sobotnie
zawody wędkarskie dla najmłodszych zawodnicy oraz
ich rodziny.

Spławikowe zmagania z okazji Dnia
Dziecka zorganizowało słubickie koło
nr 2 Polskiego Związku Wędkarskiego
na kanale Odry, a otworzył je starosta
Marcin Jabłoński, który sam od niedawna jest członkiem koła.
Do udziału w zawodach zgłosiło się
ponad 100 dzieci, a najmłodszy wędkarz miał dwa lata. Na dzieci czekał

posiłek, napoje oraz szereg dodatkowych atrakcji: pokaz gaszenia ognia,
konkursy i zabawy czy zwiedzanie
statków.
W grupie młodszej wszystkim przyznano jednakowe nagrody. Natomiast
wśród dzieci starszych podium należało do dziewczynek: Oliwia Claus
(pierwsze miejsce), Natalia Radlicka
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Najmłodsi pokazali
swój wielki talent

Już po raz dziesiąty przy słubickim Przedszkolu Samorządowym nr 1 "Jarzębinka" stanęła scena, na której najmłodsi
mieszkańcy naszego powiatu
zaprezentowali swoje wokalne
talenty.

rem, jak co roku, było przedszkole
Jarzębinka we współpracy ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury.- Celem festiwalu jest przede
wszystkim prezentacja dorobku
artystycznego przedszkoli, ośrodków kultury oraz promocja twórczości artystycznej dzieci - tłumaczyli organizatorzy.
Wśród oklaskujących występy
najmłodszych był także naczelnik wydziału spraw społecznych
w starostwie Wojciech Skwarek
(red.).

Uczestników kolejnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Rozśpiewana Jarzębinka" oceniało
profesjonalne jury. Organizato-
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Cóż to
był za
dzień!

Takich tłumów podczas obchodów Gminnego Święta
w Cybince nie było nigdy.
Ten szczególny dzień, 3
czerwca, rozpoczął się już o
godz. 6.00 przy Odrze, gdzie
odbyły się zawody wędkarskie o tytuł „Mistrza Gminy”
w kat. gruntowej 2017.

Kolejne atrakcje czekały na mieszkańców od godz. 9.00 na stadionie
miejskim w Cybince. W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł odbył się festyn rowerowy. Dodatkowo
można było skorzystać z badań wykonywanych przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną ze Słubic oraz obejrzeć sprzęt techniczny
Ochotniczej Straży Pożarnej z Cybinki
i Straży Granicznej ze Słubic.
Na boisku stadionu miejskiego
odbywały się rozgrywki piłkarskie
amatorskich grup sportowych zorganizowanych przez Piłkarski Klub
Sportowy Perła Cybinka.
Druga część imprezy rozpoczęła się
po południu na terenach zielonych
przy stadionie, polsko-niemieckim
blokiem regionalno-sportowym.
Program Dni Cybinki obfitował w
wiele atrakcji tak, aby każdy znalazł
coś dla siebie. Dużą atrakcją dla dzieci
były bezpłatne dmuchańce. Dodatkowo dla najmłodszych Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury przygotował warsztaty tworzenia biżuterii z kolorowego
makaronu, a utalentowane dziewczyny ze Środowiskowego Domu Samo-

INFORMACJA
Starosta Słubicki informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Słubicach na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej na terenie terminala w Świecku,
gm. Słubice.
Wykaz wywieszono 8.06.2017 r. , www.bip.powiatslubicki.pl

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu
Słubickiego ogłasza
Starosta Powiatu Słubickiego

o gnieograniczony
łasza
pierwszy ustny przetarg
na sprzedaż
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
nieruchomościstanowiącej
stanowiącej
własność
Skarbu Państwa
własność
Skarbu Państwa
Działka
ewidencyjna
Pow.
Nr
[ha]

1. 649/1 0,0492

pomocy pod Słońcem w Bieganowie
malowały dzieciom twarze. Panie z
Biblioteki Miejskiej służyły informacjami o historii Cybinki i okolic oraz
sleevefacem. Dorosłych zachęcały stoiska regionalne Polskich Hodowców
Gołębi pocztowych – sekcja Cybinka
i Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Cybince, a przy stoisku urzędu
miejskiego można było wybić pamiątkową monetę. Nie zabrakło również
stoisk ze swojskim jadłem przygotowanym przez Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich z Grzmiącej i Towarzystwo
Miłośników Polesia i Białkowa.
Wśród zaproszonych gości znalazł
się m.in. starosta słubicki Marcin Jabłoński (red.).

„Zorza” z honorami

Już od ponad 70 lat na rzepińskiej ziemi działa prężnie
Klub Sportowy Zorza Kowalów. Przez ten czas przewinęło się przez niego wielu
znakomitych zawodników,
trenerów czy działaczy, bez
których sukcesy klubu nie
byłyby możliwe.

miejsca. W imieniu starosty gratulujemy (red.).
Fot. Slubice24.pl
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L.p.
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Działania Zorzy Kowalów już od
lat skupiają mieszkańców Kowalowa
i okolic przy okazji różnych, nie tylko
sportowych, wydarzeń.
Dlatego starosta Marcin Jabłoński
postanowił uhonorować kilku trenerów klubu oraz jego działacza. - Wzor-

(drugie) i Oliwia Bąkowska (trzecie).
Pozostali uczestnicy tej grupy wiekowej otrzymali równorzędne czwarte

Cena
Położenie
Nr księgi
Opis
wywoławcza
nieruchomości wieczystej nieruchomości
[zł]
Słubice
GW1S/00
ul. Jedności
014446/4
Robotniczej 15

Wadium
[zł]

zabudowana 1.817.000,00 180.000,00

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:
1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2 i pow. użytkowej 700,54 m2,
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, poddasze w części
użytkowe,
2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym się z dwóch
boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy Mickiewicza przez
działki nr 652/1, 652/3 i 649/3.
Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. - Dz. U. z 2016 r.,
poz. 710 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2017 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubiach.
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.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:
1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2 i pow. użytkowej
700,54 m2, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, poddasze w części użytkowe,
2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym
się z dwóch boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy
Mickiewicza przez działki nr 652/1, 652/3 i 649/3.
Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (j.t. - Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2017 roku o godz. 1200 w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w
Słubiach.
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.
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ce, jakie przekazujecie młodym ludziom są godne naśladowania - mówił
starosta działaczowi klubu Andrzejowi Udzieli oraz trenerom: Andrzejowi
Adamskiemu i Andrzejowi Nowakowskiemu, wręczając im nagrody pieniężne oraz listy gratulacyjne.

- Cieszymy się bardzo, że zostaliśmy
wyróżnieni i docenieni. Sukces klubu
zależy w dużej mierze od obecnych tu
trenerów oraz zawodników, którym
po prostu chce się chcieć - dziękował
Andrzej Udziela (red.).

redagowane przez Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel./fax: 95 759 20 10/11
e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl

REGION
www.pograniczelubuskie.pl
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RZEPIN Kolejna wieś w gminie pięknieje!

CYBINKA Dzień Dziecka w kinie

Mieszkańcy Starkowa już od kilku dni mogą korzystać z nowej drogi, która biegnie od głównej
ulicy w kierunku lasu. Inwestycja wpłynie na estetykę wsi, otworzy nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia
działalności gospodarczej

1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprosił przedszkolaków oraz klasy
I-III do sali kinowej na film animowany

foto. UMiG w Rzepinie

Przed seansem dzieci otrzymały życzenia z okazji swojego święta

Mieszkańcy Starkowa już mogą korzystać z nowej drogi

dzięki sfinansowaniu ze środków unijnych, pozyskanych przez gminę Rzepin
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020. Ogólny koszt
tego zadania to niemal 900 tys. zł brutto (red.).

SŁUBICE Literacko i kulinarnie w bibliotece…

Podsumowania i plany

Przedszkolaki z „Bajkowego Przedszkola” oraz „Krainy Kota w Butach”
wraz z dzieciakami z Zespołu Szkół w
Cybince przed wejściem na salę zostały

przywitane życzeniami z okazji swojego dnia oraz obdarowane słodkościami przez dyrektora MGOK w Cybince
Ewelinę Skórską (red.).
foto. DP

Inwestycja polegała na przebudowie
drogi gminnej nr 004507F składającej
się z drogi głównej oraz dwóch łączników. Wcześniejszą nawierzchnię z bruku polnego lokalnie przykrytego mineralną masą bitumiczną grubości od 1
do 3 cm zastąpił dwuwarstwowy beton
asfaltowy wykonany na podbudowie z
kruszywa łamanego.
Łącznie wykonano ponad kilometr
nowej drogi. Dodatkowo wybudowano
nowe chodniki, zatoczkę autobusową,
zjazdy na posesje oraz zagospodarowano otoczenie drogi. Przy okazji wymieniono również sieć wodociągową.
Realizacja tej inwestycji drogowej
była możliwa do zrealizowania m.in.

foto. UMiG w Cybince

Nowa droga już gotowa Seans dla dzieci

W letnie, czerwcowe popołudnie w dziale regionalnym biblioteki odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie z klubowiczami Dyskusyjnego Klubu Książki i Kulinarnych Czwartków
Na stole pojawiły się przysmaki
samodzielnie przygotowane przez
uczestniczki spotkania, między
innymi lekkie, zielone, pełne witamin sałatki, przepyszny domowy
pasztet i ogórki kiszone, a na deser
rewelacyjne ciasto marchewkowe
oraz lody z truskawkami z domowego ogródka.

reklama1.indd 1

Przy tak apetycznym stole, oddając się degustacji potraw, wspólnie podsumowaliśmy cykl naszych
dotychczasowych spotkań i zaplanowaliśmy już kolejne działania
po wakacjach! Do zobaczenia we
wrześniu z nowymi kulinarnym pomysłami i ciekawą literaturą!
Biblioteka słubicka dziękuje klu-

bowiczom Dyskusyjnego Klubu
Książki i Kulinarnych Czwartków
za wspaniałą współpracę, niesamowite pomysły i wspólne spotkania
przy książce!
Życzymy udanych wakacji i do
zobaczenia wkrótce (red.).
Ostatnie spotkanie DKK i Kulinarnych Czwartków przed wakacjami
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GÓRZYCA Sportowe zmagania szkół podstawowych

GÓRZYCA Sportowe zmagania szkół podstawowych

Błyskawiczny turniej

Zawody odbywały się w kategorii chłopców klas I-III i IV-VI

W kategorii klas I-III szkół podstawowych zwyciężyła SP Górzyca, drugie
miejsce zajęli uczniowie z SP w Czarnowie.
Z kolei w kategorii klas IV-VI zwyciężyła SP Górzyca (drużyna A), drugie

miejsce zajęli uczniowie z SP w Czarnowie, trzecie uczniowie z drużyny B
SP w Górzycy, a tuż za podium zawody
ukończyła SP w Pamięcinie.
MATEUSZ PODLIPSKI
przez Owczary przy rzece Odrze w
kierunku Górzycy, gdzie odbyło się
rodzinne pieczenie kiełbasek przy
ognisku.
Później rowerzyści udali się
w podróż powrotną do Górzycy
(red.).

GÓRZYCA Sportowe zmagania szkół podstawowych

Rajd rowerowy

foto. UG w Górzycy

26 maja odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy "Zabierz
mamę na rower". Trasa miała
długość 20 km
Uczestnicy rajdu wystartowali z
Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, metą był Ośrodek Wypoczynkowy „Wigwam” nad jeziorem
Żabiniec w Żabicach. Trasa wiodła

Metą był Ośrodek Wypoczynkowy „Wigwam” nad jeziorem Żabiniec

SŁUBICE Zabawa i podziękowania

Piknik z okazji Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego
27 maja w Rodzinnym Centrum Rozrywki „Uśmiechnięta Planeta” w Kunowicach odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Oficjalnego otwarcia pikniku
dokonał starosta słubicki Marcin Jabłoński, następnie wraz z
przewodniczącym Rady Powiatu
Słubickiego Wiesławem Kołosza,
członkami zarządu Amelią Szołtun
oraz Danutą Sawicką, wręczył każdej z rodzin zastępczych podziękowania i wyrazy uznania za trud
i zaangażowanie w pełnieniu roli
rodzica zastępczego.
Na zaproszonych gości czekała
moc atrakcji m.in. dmuchany plac
zabaw, gry i zabawy integracyjne,

11 czerwca na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego odbył się Gminny Dzień Dziecka zorganizowany pod hasłem "Wszystkie dzieci nasze są"
foto. UG w Górzycy

Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Górzycy Małgorzata Gniewczyńska.
Zawody odbywały się w kategorii chłopców klas I-III i IV-VI. Mecze
rozegrane były systemem „każdy z
każdym”. Sędziowali Filip Hytry - nauczyciel ZS w Górzycy oraz Mateusz
Podlipski - pracownik GOK.
Piłkarskie zmagania zakończyły się
przy wspólnym grillu. Uroczystego
wręczenia pamiątkowych medali, dyplomów dokonała Małgorzata Gniewczyńska.

foto. UG w Górzycy

Tegoroczna edycja „Błyskawicznego turnieju piłki nożnej
zespołów pięcioosobowych
szkół podstawowych” odbyła się 24 maja na obiektach
Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego

Najpiękniejsze
święto w roku

koło fortuny, malowanie twarzy,
gra terenowa, dwie sale zabaw
(duża i mała), a także dania z grilla,
ciasto, kawa, herbata.
Piknik
został
zorganizowany w ramach projektu pn. „Aktywna
integracja
realizowana
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słubicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020. Było to jedno z
działań o charakterze środowisko-

wym zaplanowanych do realizacji
w ramach projektu. Zdecydowana większość osób będących jego
uczestnikami to właśnie dzieci i
młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych lub Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince, a także osoby opuszczające pieczę zastępczą.
Piknik był wspaniałą okazją aby
docenić rolę rodziców zastępczych,
a także integrować środowisko rodzin zastępczych (red.).

W programie festynu znalazły się gry, zabawy i konkursy

Organizatorzy zadbali o wszystko,
nawet o piękną pogodę. Tego dnia teren kompleksu przypominał wielki,
radosny, mieniący się wszystkimi kolorami tęczy plac zabaw.
W programie festynu znalazły się
gry, zabawy i konkursy prowadzone
przez animatorów, czyli duet klaunów
"Ruphert & Rico" oraz mnóstwo, dmuchańców, były też pokazy strażackie i
policyjne, pyszna cukrowa wata, zimne
sorbety, popcorn, domowe ciasto.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w towarzystwie klaunów złożyła
wszystkim dzieciom życzenia z okazji
ich święta, po czym wypuszczono w

niebo ponad sto kolorowych baloników wypełnionych helem.
Korzystanie z tak ogromnej ilości
atrakcji było dla dzieci całkowicie bezpłatne, wszystkie zabawy ufundował
Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy.
Mamy świadomość, że im więcej
możliwości wspólnej twórczej zabawy
stworzymy dzieciom na początku ich
życiowej drogi, tym pełniejsze będzie
ich życie w przyszłości.
Dziękujemy wszystkim za wspólną
zabawę. Mamy nadzieję, że spotkamy
się znów za rok (red.).
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CYBINKA Ekologiczne świętowanie

Dzieci bawiły
się świetnie
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4 czerwca pogoda w Sądowie niestety nie dopisała, więc Dzień
Dziecka organizowany przez sołectwo oraz mini eko-piknik
odbył się w sali wiejskiej
Eko-piknik organizowany był
przez MGOK Cybinka w ramach
projektu "Trzy Rrryby - czyli ekodziałania w gminie Cybinka", dofinansował go Celowy Związek
Gmin (CZG-12).
Mimo złej pogody frekwencja
dopisała, bo na wydarzenie przybyły dziesiątki dzieci oraz ich
opiekunowie.

W ramach eko-zajeć animator
kultury MGOK Alicja Jankowska
przeprowadziła krótką pogadankę na temat zasady 3R, a zaraz po
niej dzieci zabrały się do pracy. W
ruch poszły zakrętki po płynach, z
których powstały różne stwory np.
ośmiornice. Dzieci bawiliły się wyśmienicie (red.).
Eko-piknik organizowany był przez MGOK Cybinka w ramach projektu "Trzy Rrryby - czyli ekodziałania w gminie Cybinka"

KRZESZYCE Edukacyjna zabawa

Ekologiczny
piknik
foto. UG w Krzeszycach

Z okazji Dnia Dziecka gmina Krzeszyce
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała nietypowy piknik ekologiczny

Na uczestników pikniku czekała cała masa gier, konkursów i zabaw edukacyjnych

Impreza dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze. Priorytetem była edukacja ekologiczna mieszkańców w obszarze dotyczącym ochrony ziemi, obejmująca zakres tematyczny
skupiony na prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi.
Na uczestników pikniku czekała cała masa gier, konkursów i zabaw edukacyjnych prowadzonych przez pracowników GOK-u oraz
animatorów z Fundacji Ekologicznej Arka, która łączyła ekologię z
działaniami społecznymi.
Przygotowane atrakcje stanowiły przestrzenne edukacyjne gry
planszowe, rowerowe kino, w którym każdy mógł obejrzeć film
traktujący o możliwościach minimalizacji produkcji odpadów, a
także powtórnym ich wykorzystaniu i przetwarzaniu, przestrzenne ekomemory, dające wiedzę dotyczącą oszczędzania surowców i
zbiórki odpadów „u źródła”. Dodatkowo przygotowane były wystawy o tematyce: „Zasada 3R (reduce, reuse, recycle)” w Polsce znanej
pod nazwą 3U (unikaj kupowania zbędnych rzeczy, użyj powtórnie,
utylizuj) oraz „Segregujesz-Zyskujesz”, czyli pokaz przedstawiający
podstawowe problemy dotyczące sposobów pozbywania się śmieci.
Gminny Ośrodek Kultury zadbał o najmłodszych, proponując im
konkursy: „Drugie życie odpadów” – uczestnicy dosłownie, dzięki
własnej wyobraźni dawali odpadom drugie życie, tworząc z nich
zupełnie nowe i pomysłowe przedmioty. Drugą propozycję stanowił konkurs wiedzy „Sortownia”, w którym uczestnicy w grupach
udzielali odpowiedzi na „ekopytania”. Dodatkowo przeprowadzono akcję „Drzewko za odpady”, w której za określoną ilość baterii,
elektrośmieci lub opakowań plastikowych uczestnicy otrzymywali
sadzonki drzew – buka, dębu, brzozy, wiązu, czy wierzby.
Na zakończenie Eko-pikniku podsumowano i nagrodzono laureatów konkursu „Listy dla Ziemi” – kampanii urzeczywistniającej
to, czego dzieci oczekują – szczęśliwego, a więc także zdrowego życia w środowisku naturalnym, pełnym zwierząt i piękna, a podczas
całego pikniku można było oglądać galerię prac konkursowych.
Organizatorzy zadbali o to, by atrakcje nie ograniczały się tylko
do uczty umysłowej. Sołectwo Krzeszyce zatroszczyło się, by nikt
na imprezie nie był głodny – serwowało domowej roboty pierożki,
ciasta, a także wyśmienitą pajdę i gorące napoje.
Pomimo deszczowej i wietrznej pogody nie brakowało chętnych
do wspólnej nauki i zabawy. Mamy nadzieję, że każdy, kto dołączył
do Eko-pikniku wyniósł ze sobą coś więcej – wiedzę i świadomość,
że przyszłość naszej planety, a w tym także życie ludzi, zależy wyłącznie od nas samych.
Dziękujemy organizatorom, wójtowi gminy Krzeszyce, sołectwu
Krzeszyce oraz Fundacji Arka za wspaniałe i pouczające niedzielne
popołudnie (red.).
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REGION Dlaczego warto babać kręgosłup?

CYBINKA Zabawa w Dzień Dziecka

MGOK w plenerze!

Zadaniem kręgosłupa jest przede wszystkim podpora naszego ciała, a także ochrona
rdzenia kręgowego oraz spełnianie funkcji
przyczepów dla kończyn. Większość z nas
zupełnie lekceważy rolę, jaką kręgosłup spełnia w naszym organizmie. Wiemy, że palenie
szkodzi, alkohol może wywoływać marskość
wątroby, ale nie w smak nam, gdy ktoś zwraca nam uwagę na nieprawidłową postawę za
kierownicą lub za biurkiem

Świętowanie Dnia Dziecka to nie tylko seans dla przedszkoli i maluszków ze szkoły, to także plenerowe zabawy i
warsztaty dla starszych klas szkoły podstawowej

Złe nawyki rozwijają się już w
dzieciństwie
Nie zwracamy uwagi na odpowiednie dopasowanie wysokości krzesła dla
naszej dziecka, gdy zasiada ono do odrabiania lekcji. Nawet cieszymy się, gdy
siedzi za biurkiem, bo przecież to dobrze, że się uczy. Warto jednak zwrócić
uwagę na sposób, w jaki to robi. Często
spędza kilka godzin skręcone niczym
sprężyna na byle jakim krześle. Nie
lepiej jest, gdy młody człowiek zaczyna prowadzić samochód. Siedzi w nim
byle jak, nie zawracając sobie głowy
takimi drobiazgami jak odpowiednio
ustawiony fotel kierowcy.
Czym skorupka za młodu…
Problemy zaczynają się często po
czterdziestce. Chociaż pierwsze oznaki
przyszłych kłopotów mogą pojawić się
dużo wcześniej. Bóle głowy, nóg, dziwne nerwobóle w różnych częściach ciała mogą mieć związek z kręgosłupem.
Lekarze wskazują, że ponad 80 proc.
dzieci ma różne wady postawy. Zapewne każdy z nas słyszał o skoliozie,
kifozie lub lordozie. Skolioza to skrzywienie kręgosłupa, kifoza to łukowate

foto. UMiG w Cybince

Kręgosłup - podpora ciała

wygięcie kręgosłupa w stronę grzbietową (z gr. kyphos – garb), lordoza natomiast to łukowate wygięcie kręgosłupa
w stronę brzuszną (z gr. lordos zgięty).

wanie rozsądniej udać się po poradę do
specjalisty.

Kiedy po poradę do specjalisty

Gdzie znaleźć dobrego specjalistę?
W Centrum Medycznym Brandmed
w Słubicach, przy ul. Daszyńskiego 1
(2 piętro Galerii PRIMA) przyjmują
uznani specjaliści. We wtorki istnieje
możliwość konsultacji u pani Gabrieli
Klee, specjalizującej się w rehabilitacji.
W środy przyjmuję Aleksander Rozmus, specjalista z zakresu ortopedii i
traumatologii narządu ruchu (konsultacje ortopedyczne, wrodzone i nabyte
wady kończyn u dzieci i dorosłych, urazy i ich następstwa u dzieci i dorosłych,
zmiany zwyrodnieniowe w obrębie narządu ruchu u dorosłych, zespoły bólowe kręgosłupa, blokady dostawowe,
punkcje stawów, akupunktura ucha,
USG narządów ruchu i USG bioderek
dziecięcych). W piątek porad udziela
Marcin Ratajczak, specjalista z dziedziny ortopedii i chirurgii urazowej. Rejestracja pod numerem tel. 95 758 26 49.

Nie potrzeba fachowej wiedzy, aby
zauważyć, że plecy są krzywe, wypukłe
lub wklęsłe. Warto przyjrzeć się uważnie plecom dziecka na linii barków,
łopatek oraz bioder. Trzeba zwrócić
uwagę, czy jeden z barków, łopatka lub
biodro nie znajduje się niżej od drugiego. Problem może być zauważalny, gdy
dziecko stanie bokiem – widać wtedy,
czy plecy nie są zbyt zaokrąglone. Rodzice, którzy zauważą nieprawidłowości w postawie dziecka, powinni udać
się do ortopedy.
Z porady specjalisty powinni skorzystać również dorośli, którzy skarżą się
na chroniczne bóle kręgosłupa. Dobra
wiadomość jest taka, że wady postawy
można korygować lub zmniejszyć dolegliwości, które wywołują skrzywienia
kręgosłupa. Nie tak dawno osoba z
bólami pleców kładła się na brzuchu,
a najcięższy domownik miał zadanie
stopami ugniatać okolice kręgosłupa.
Tego sposobu nie polecamy. Zdecydo-

Gdzie po poradę?

WIESŁAW
PUCEK

Warsztaty odbyły się na świeżym powietrzu

Warsztaty odbyły się na świeżym
powietrzu. Uczniowie pod okiem
animatora kultury mieli możliwość
wykonania własnej kolorowej bi-

żuterii, a także ozdobienia indiańskiego kija według własnego pomysłu (red.).

Media Expert to największa sied elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – poprzez 400
elektromarketów jesteśmy obecni w ponad 320 polskich miastach na terenie całego kraju. Sied zatrudnia
ponad 7 tys. pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na
stanowisko:

Co możesz zyskad pracując u nas:








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

Rehabilitacja

Diagnostyka

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

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

Laboratorium diagnostyczne
USG
EMG
Zajęcia ruchowe
Joga
Zdrowy kręgosłup
Gimnastyka osób starszych

Umów wizytę: tel. 95 758 26 49
info@brandmed.eu
www.brandmed.eu
www.facebook.com/centrummedycznebrandmed/

Doradca Klienta
Miejsce Pracy: Sulęcin

Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, bez okresu próbnego!
Wysokie wynagrodzenie połączone z atrakcyjnym systemem premiowym
Preferencyjne warunki zakupu sprzętu z oferty Media Expert
Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich
Możliwośd skorzystania z dofinansowania karty MultiSport
Specjalne premie świąteczne oraz liczne konkursy sprzedażowe
Pomoc i opiekę naszej fundacji ,,Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:




Fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
Kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
Sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych

Jeżeli jesteś osobą, która:






Chce się rozwijad i poznawad techniki sprzedaży
Uwielbia rozmawiad z ludźmi i obsługa Klienta to dla Ciebie przyjemnośd
Interesujesz się nowinkami technologicznymi i chcesz mied do nich dostęp z pierwszej ręki
Posiadasz doświadczenie w sprzedaży lub bezpośredniej obsłudze Klienta

To praca idealna dla Ciebie!
Nie czekaj - wyślij nam swoje CV a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.
Prosimy o przesłanie swojego CV poprzez stronę www.kariera.mediaexpert.pl.
W zakładce OFERTY PRACY (zamieszczona w prawym górnym rogu) proszę o wybranie interesującej
Paostwa oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj teraz”.
Chcesz dowiedzied się więcej o pracy w Media Expert? Wejdź na stronę www.kariera.mediaexpert.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TERG S.A.,
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”.
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GÓRZYCA Zakończenie roku przedszkolnego 2016/2017

22 czerwca w Pracowni Edukacji Kulturalnej odbyła się
uroczystość zakończenia roku przedszkolnego
W tym roku nasze zaproszenie przyjęło wielu wspaniałych gości, był wójt
gminy, były panie: kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej, przewodnicząca
gminnej komisji ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, byli
wspaniali rodzice i cudowne babcie.
Przedszkolaki pod okiem pani Danusi i pani Marty zaprezentowały
przepiękny program artystyczny, pe-

łen wierszy, wspomnień i cudownych
piosenek. Każdy przedszkolak z dumą
odbierał przygotowane upominki: pamiątkowy dyplom, książkę oraz drobny prezencik. Podziękowania otrzymali również rodzice, którzy chętnie
i aktywnie włączali się w działalność
Pracowni Edukacji Kulturalnej. Nie
zapomnieliśmy również o gościach,
sponsorach oraz paniach z obsługi, oni
także otrzymali małe prezenty.

Tego dnia podsumowaliśmy konkurs na "Ekopojazdy", który rozpoczęliśmy w kwietniu, każda rodzina miała
przygotować pojazd, który wykonany
był z surowców wtórnych lub materiałów naturalnych. Rodziny, które wzięły
udział w konkursie i przygotowały pojazd otrzymały nagrodę.
Dzieci i rodzice nie zapomnieli również o nauczycielkach i pani dyrektor,
które także otrzymały upominki, buziaki i kwiaty.
Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni na sali zaproszeni zostali na słod-

SŁUBICE VI edycja konkursu dla społeczników

Spółdzielnia Pomysłów
Już po raz szósty Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej zapraszają wszystkich społeczników i osoby, które czują potrzebę zintegrowania się z sąsiadami, do wzięcia udziału w
konkursie na inicjatywy lokalne
5 czerwca ruszyła VI edycja konkursu „Spółdzielnia Pomysłów”, w
którym mogą wziąć udział zarówno fundacje czy stowarzyszenia,
ale i osoby prywatne. Uczestnicy
konkursu mogą wygrać do 10 tys.
zł brutto na realizację zgłoszonego
projektu. Wystarczy mieć pomysł na
zmiany w swojej okolicy, na aktywizację sąsiadów i wspólne działania.
Co trzeba zrobić, by wziąć udział
w projekcie? Należy zarejestrować
się na stronie spolecznik20.pl, w
zakładce Spółdzielnia Pomysłów
dodać swój pomysł (do 26 czerwca)
na realizację inicjatywy lokalnej,
wypełniając pola w formularzu. Następnie zebrać jak największą liczbę

głosów na zgłoszony projekt, by znaleźć się w finale. Do finału trafi 30
projektów, które otrzymają największą liczbę głosów (dziesięć w kategorii „miasta na prawach powiatu”
i dwadzieścia w kategorii „pozostałe
gminy”). Finałowe projekty trafiają
pod obrady jury, po których wybrane zostają trzy projekty, które otrzymują środki na realizację.
Grupa zaangażowanych osób,
dysponując takimi środkami jest w
stanie zrealizować naprawdę ciekawe projekty. Udowodnili to laureaci
poprzednich edycji, którzy organizowali warsztaty pieczenia chleba,
sadzili tulipany na wspólnym skwerze, utworzyli świetlicę, bibliotekę

czy miejsca spotkań na świeżym
powietrzu, a nawet budowali dom!
Organizatorzy wierzą, że konkurs
będzie motywował osoby, które
czują potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla innych, a do tej pory być
może brakowało im inspiracji, miejsca, gdzie mogą znaleźć społecznikowskie porady czy dofinansowania
swojego projektu.
Warto odwiedzić stronę konkursu: www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow oraz profil Społecznik
2.0 na portalu społecznościowym
www.facebook.com/spolecznik20,
na którym pojawiać się będą wszystkie aktualne informacje (red.).

ki poczęstunek, przygotowany wspólnie z rodzicami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, aby Pracownia mogła tak aktywnie działać na
tak wielu obszarach. W ramach podziękowania zostanie jeszcze zorganizowana wycieczka, w której wezmą udział
dzieci wspólnie z rodzicami.
Podczas wakacji przedszkole otwarte będzie do 31 lipca. Serdecznie zapraszamy!
MARTA
HOŁUBOWICZ

foto. UG w Górzycy

Wiele uśmiechu, radości i moc podziękowań

Przedszkolaki zaprezentowały przepiękny program artystyczny
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CYBINKA Dotacje na drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

CYBINKA To pierwszy taki festyn

Rowerowa gmina

Gmina Cybinka pozyskała
dotacje na zmodernizowanie dróg z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych

Na Stadionie Miejskim odbył się I Festyn Rowerowa Cybinka,
zorganizowany w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zmodernizowana zostanie ul.
Kaliska w Cybince. Udało się pozyskać dotację w kwocie ponad
23 tysięcy złotych. Jako rodzaj
nawierzchni przewidziano kostkę
betonową, zaplanowano również
chodnik o szerokości dwóch metrów.
Także polbrukiem zostanie wyłożona droga w Białkowie. Tu dotacja
wynosi 10 tysięcy złotych. Zmodernizowane zostanie 100 metrów dojazdu do gruntów rolnych (red.).

Będzie remont dwóch dróg

CYBINKA Występ kabaretu

Śmiechu nie brakowało
foto. UMiG w Cybince

W sobotni wieczór, 13 maja sala widowiskowa MGOK Cybinka wypełniła się po brzegi
dlatego, że na scenie wystąpiły gwiazdy Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego,
uwielbiany przez wielu kabaret CIACH z nowym programem pn. "Gołębie i krety"

Występ trwał blisko dwie godziny

Publiczność przywitała dyrektor
MGOK Ewelina Skórska, życząc
wszystkim dobrej zabawy.
Występ trwał blisko dwie godziny, a widzowie, przy czarnym
humorze, grach słownych oraz zabawnych odniesieniach do bieżących wydarzeń, bawili się świetnie
i żywo reagowali na to, co działo się

na scenie.
Występ Małgorzaty Czyżyckiej,
Tomasza Kowalskiego, Leszka Jenka i Mateusza Czechowskiego na
pewno zostanie w pamięci mieszkańców gminy Cybinka na długo.
Takie show trzeba zobaczyć na własne oczy (red.).

CYBINKA Bobolanki 2017

20 maja w Białkowie odbyły się uroczystości odpustowe. Całość rozpoczęła się mszą w kościele
parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli
Po nabożeństwie, na placu przy
dworku rozpoczął się festyn rodzinny, z którego dochód przeznaczony
będzie na remont dachu kościoła w
Białkowie. Podobnie jak w latach
ubiegłych organizatorzy zadbali o
liczne atrakcje. Mogliśmy m. in.
zobaczyć zjazd grupy motocyklowej Free Riders z Kostrzyna, pokaz
straży pożarnej, występy lokalnych
zespołów. Dzieci cieszyły się dmuchanymi zamkami, malowaniem
twarzy, watą cukrową. Oprócz tego
były pyszne ciasta, swojskie jadło,
pierogi poleskie.
Podczas trwania festynu nie
zabrakło również podziękowań.
Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk obdarowany został przez

foto. UMiG w Cybince

Festyn parafialny
Podczas trwania festynu nie zabrakło również podziękowań

ks. Krzysztofa Sudzińskiego – proboszcza parafii - pięknie haftowaną
koszulą poleską, w podziękowaniu
za pomoc i obecność na każdym z
festynów. Kierownik referatu inwestycji Monika Cieślarczyk otrzymała podziękowania za trud pracy
włożony w przygotowanie całej dokumentacji dot. pozyskania środków na dofinansowanie remontu
dachu.
Proboszczowi parafii oraz mieszkańcom Białkowa życzymy jak
najszybszej realizacji planowanej
inwestycji i zawsze bogatych w
atrakcje festynów (red.).

W zawodach wystartowało około
100 uczestników w sześciu kategoriach wiekowych. Każde dziecko
biorące udział w festynie musiało
być pod opieką rodzica, posiadać
rower i kask ochronny. Po przekroczeniu mety zawodnicy otrzymali
medal i dyplom uczestnictwa. Najlepsi dodatkowo otrzymali puchary
i dyplomy.
Najmłodszy uczestnik otrzymał
nagrodę od PRO-EKO – rowerek.
Natomiast burmistrz uhonorował
pucharami najmłodszą i najmłodszego uczestnika zawodów rowerowych. Wszystkie dzieci otrzymały
posiłek regeneracyjny: słodycze,
owoce i napoje.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali: członkowie PRO-EKO, nauczyciele Zespołu Szkół
w Cybince, wolontariusze, ratownictwo medyczne, straż pożarna i
policja, która dodatkowo znakowała rowery zabezpieczając je przed
kradzieżą.
Wyścigi rowerowe poprowadził
pracownik M-GOK Roman Weryszko.

Koordynatorem
„Rowerowej
Cybinki” było Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO przy
współpracy: gminy Cybinka, Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury,
Ośrodka Pomocy Społecznej, Zefoto. UMiG w Cybince
foto. UMiG w Cybince

foto. UMiG w Cybince

Umowy podpisane

W zawodach wystartowało około 100 uczestników

społu Szkół, biblioteki, Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod
Słońcem” w Bieganowie, Zakładu
Usług Komunalnych, policji, OSP
w Cybince, rady rodziców oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach (red.).
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CYBINKA Spotkanie dzieci z pszczelarzem

Piękne słoneczne popołudnie, rowery napompowane i oczywiście kamizelki odblaskowe ubrane

Dzieci z filii biblioteki w Rąpicach wybrały się do państwa Kamili i Marcina Tomaszewskich, aby zobaczyć jak wygląda praca
pszczelarza
foto. UMiG w Cybince

Jak powstaje miód
foto. UG w Krzeszycach

Nie tylko w bibliotece

Pan Marcin opowiedział dzieciom o tajnikach powstawania miodu

Uczestnicy wycieczki mieli okazję odwiedzić filię biblioteki w Kołczynie

W takim klimacie w piątkowe
popołudnie na wyprawę wraz z paniami bibliotekarkami wybrały się
dzieci z DKK działającego w krzeszyckiej bibliotece.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję, w ramach Dnia Dziecka, odwiedzić filię biblioteki w Kołczynie.
Sprzyjające warunki pogodowe,
świetny humor i wiele konkurencji
sportowych odbywało się na placu

,,Kołczyńskie Dęby”. Skoki w workach, wyścigi z jajkiem, skoki na
skakance, podchody, zawody z piłką i inne zabawy towarzyszyły nam
do wieczora.
W trakcie pikniku malowane
były dla chętnych buźki. Powstały
piękne motyle, pająki, smoki a nawet traktor.
Na zakończenie wręczone zostały
drobne upominki, nagrody i słod-

kości. Nie zabrakło kiełbasek pieczonych na ognisku, które dodały
wszystkim energii i siły na drogę
powrotną.
Trochę zmęczone, ale zadowolone dzieciaki już ,,zapisały” się na następną wyprawę.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy (red.).

CYBINKA Warto odżywiać się zdrowo

Uczestnicy dzielnie miksowali, piekli, kroili oraz tarkowali składniki do wybranych przez
prowadzących posiłków. Proste,
smaczne, a przede wszystkim dietetyczne smakołyki takie jak: "Nutella" z cieciorki, ciasto z burakami
czy orzeźwiający shake z owocami
zniknęły zaraz po przygotowaniu.
Smakowało nie tylko tym dużym
uczestnikom zajęć, ale co ważne i
maluszki ze smakiem pałaszowały
dobrą alternatywę dla niezdrowych
słodyczy (red.).

RZEPIN

Na pamiątkę wizyty dzieci otrzymały świeczki zrobione z wosku
pszczelego, a zwieńczeniem spotkania była degustacja miodu.
Dziękujemy serdecznie państwu
Tomaszewskim za zaproszenie
oraz upominki (red.).

Spotkanie z niepełnosprawnym artystą

Nie ma rzeczy
niemożliwych

11 maja członkowie Stowarzyszenia Słoneczko spotkali się w
Miejskim Domu Kultury z wyjątkowym gościem - Mariuszem
Mączką - niepełnosprawnym artystą malującym ustami
foto. UMiG w Cybince

foto. DP

Pyszne ciasto z burakami
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty o zdrowym odżywianiu,
które zorganizowane zostały
wraz z firmą "Zdrowe!"

Pan Marcin opowiedział dzieciom o tajnikach powstawania
miodu. Maluchy mogły zobaczyć
akcesoria potrzebne do pracy
pszczelarza, ule oraz plastry miodu. Z wielkim zaciekawieniem obserwowały rój pszczół, szukając w
nim królowej.

Pan Mariusz opowiedział zebranym o początkach swojej przygody z malarstwem

Smakowało nie tylko tym dużym uczestnikom zajęć

Pan Mariusz opowiedział zebranym o początkach swojej przygody
z malarstwem, na spotkanie przywiózł kilka swoich obrazów, które
mogliśmy podziwiać na warsztatach w Starościnie.
Mamy nadzieję, że to nie ostanie
nasze spotkanie. Artysta obiecał,

że w okresie jesiennym będziemy
mogli oglądać jego prace na wernisażu w rzepińskim MDK. Trzymamy za słowo i czekamy.
ELŻBIETA PYCH
prezes Stowarzyszenia
Słoneczko w Rzepinie
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CYBINKA Zarażamy ekologią

CYBINKA Festyn dla mieszkańców

Uczymy się chronić przyrodę Świetna zabawa

CYBINKA

foto.. UMiG w Cybince

POWIAT SULĘCIŃSKI Nowa stanica rybacka

REGION

Spotkania z uczniami z Zespołu
Szkół w Cybince oraz dziećmi z przedszkoli "Kota w butach" oraz "Bajkowego" odbyły się w ramach projektu
"Trzy RRRyby, czyli eko-działania w
gminie Cybinka" dofinansowanego
przez Celowy Związek Gmin CZG-12.
Priorytetowym tematem zajęć była zasada 3R, czyli reduce - redukcja, reuse
- ponowne użycie i recycle - recykling.
Dzieci poprzez pogadankę, filmiki
oraz zabawę utrwaliły zasady segregacji śmieci. Poprzez warsztaty kreatywne uczestnicy zajęć mieli możliwość
wykonać piękne breloczki ze zużytych
korków - co pokazało nową możliwość
wykorzystania surowców wtórnych.
Uczniowie i przedszkolaki zostali
również "odznaczeni" specjalnie wykonaną na tę okazję plakietką, utrwalająca zasadę 3R.
Mamy nadzieję, że uczestnicy zajęć,
jak mali strażnicy, będą dbać i chronić naszą przyrodę i pozarażają tym
innych mieszkańców gminy, powiatu,
województwa, kraju całego i świata
(red.).

W sobotę, 10 czerwca na terenach przyległych do MGOK
odbyła się impreza otwarta dla mieszkańców gminy

Umowa podpisana

foto.. UMiG w Cybince

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się seria zajęć ekologicznych, które
4
poprowadziła Justyna Piwońska z firmy "Ekosfera"

CYBINK
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dzaju dokumentację planujemy wydać
wycieczki busowe po miejscach cieka- warsztatów prowadzonych przez zna- nauczyć się
około 0,5 mln złotych.
Foto: M. Barden
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Foto: DP

Ważne spotkanie „Poszukiwania Pani Iwony”

Projekt „Jutro zaczęło się wc

Z

W
Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury odbyła
się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

W debacie uczestniczyli przedstawiciele policji: rzecznik prasowy
KPP w Słubicach mł. asp. Magdalena Jankowska, kierownik posterunku policji w Cybince asp. sztab.
Małgorzata Taszarek, asp. sztab.
Adam Tomaśko oraz sierż. Rafał
Pomocka.
W trakcie spotkania omówiono
założenia „Krajowej mapy zagrożeń i bezpieczeństwa” oraz aplikację „Moja komenda”. Przybliżono
również sylwetkę dzielnicowego
i omówiono plany działań priorytetowych w ramach programu
„Dzielnicowy bliżej nas”.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukaszewicz,
dyrektor MGOK Cybinka Ewelina
Skórska, kierownik OPS Renata
Kubiak i mieszkańcy Cybinki.
Debata miała na celu wprowadzenie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców w
środowisku lokalnym (red.).

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 zrealizować ich jak najwięcej.
Miastu potrzebna jest obwodnica,
która połączy istniejącą już obwodnicę z ulicą Słubicką. Pozwoli to na
„wyrzucenie” tirów z miasta, a jednocześnie połączy nasze najlepsze tereny
inwestycyjne, znajdujące się między
Rzepinem a Gajcem, z autostradą A2.
Bardzo zależy nam, na tym, aby ożywić tzw. „Stare Miasto”. W tej chwili jest
przy
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 zrewitalizować całe Stare Miasto.
Jest to niezmiernie trudne i kosztowne, ale zamierzamy podzielić tą inwestycję na etapy i stopniowo ją realizować.
Obok rewitalizacji chcemy zagospo-
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GÓRZYCA Mistrzostwa gminy w lekkiej atletyce

CYBINKA Zakończył się kurs

Sportowy dzień dziecka

Rozpoczęła się
wielka przygoda...

Kowalów, druga była Anna Kondratowicz, także z SP Kowalów, a
trzecie miejsce zajęła Julia Najdek,
z SP Górzyca. Wśród chłopców w
tej dyscyplinie zwyciężył Daniel
Piotrowski z SP Kowalów, drugi był Kacper Możdżonek, także z
SP Kowalów, a trzeci Błażej Szalast z SP Żabice. W skoku w dal
dziewcząt pierwsze miejsce zajęła
Agnieszka Walczak z SP Kowalów,
a drugie Olga Gnach z SP w Górzycy i Anna Kondratowicz z SP Kowalów. U chłopców zwyciężył Daniel
Piotrowski z SP Kowalów, drugi
był Kacper Możdżonek, także z SP
Kowalów, a trzeci Mateusz Szwarc
z SP Czarnów. W rzucie piłeczką
palantową dziewcząt bezkonkurencyjna była Oliwia Truszkowska
z SP Czarnów, druga była Justyna Filipiak, także z SP Czarnów, a
trzecia Julia Solińska z SP Górzyca.
Wśród chłopców najlepszym okazał się Błażej Szalast z SP Żabice,
drugi był Mateusz Rolak z SP Gófoto. UG w Górzycy

W mistrzostwach zorganizowanych dla klas 0-I i przedszkoli wystartowało łącznie 70 zawodników:
22 przedszkolaków, 19 uczniów
„zerówek” i 29 uczniów klas I, ze
szkół podstawowych w Górzycy i
Czarnowie.
W trakcie trwania imprezy, z
okazji Dnia Dziecka, na dzieci czekały niespodzianki w postaci dmuchańców, było też malowanie buzi,
puszczanie baniek mydlanych,
dzieci zajadały się cukrową watą,
słodkimi bułkami i lodami.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
medale za udział, a zwycięzcy dodatkowo pamiątkowe dyplomy.
W kategorii przedszkola w biegu

Dariusz Komisarek z SP Górzyca, a
trzeci Dawid Urbanek, także z SP
Górzyca.
W skoku w dal dziewcząt zwyciężyła Maja Dziemidowicz z SP
Czarnów, druga była Lena Romanowska z SP Górzyca, a trzecia Antonina Knap, także z SP Górzyca.
Wśród chłopców w tej dyscyplinie
najlepszy okazał się Alan Dąbrowski z SP Czarnów, drugi był Dawid
Urbanek z SP Górzyca, a trzeci Łukasz Łapo, także z SP Górzyca. W
rzucie piłeczką palantową dziewcząt na pierwszym stopniu podium
stanęła Antonina Knap, druga była
Amelia Derbin, a trzecia Lena Romanowska (wszystkie dziewczyny
z SP Górzyca). Wśród chłopców w
tej dyscyplinie zwyciężył Alan Dąbrowski z SP Czarnów, drugi był
Aureli Kasperski, także z SP Czarnów, a trzeci Dariusz Komisarek z
SP Górzyca.
W mistrzostwach dla szkół podstawowych i gimnazjów wzięło

Dwa miesiące ciężkich ale i wciągających zajęć w ramach pierwszej edycji kursu komputerowego dla seniorów zatytułowanego „Senior 2.0” już za nami

foto.. UMiG w Cybince

Za nami otwarte mistrzostwa gminy Górzyca w lekkiej atletyce. W zawodach
wzięło udział około 350
osób

Zwieńczeniem cyklu spotkań było uzyskanie certyfikatu

Podczas szkolenia odważne kursantki pod czujnym okiem instruktora dowiedziały się między innymi
jak obsługiwać komputer, jak korzystać z dobrodziejstw Internetu
oraz jak komunikować się z bliskimi poprzez portale społecznościowe i wideo rozmowy.
Zwieńczeniem cyklu spotkań
było uzyskanie certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu
i nabycie opisanych umiejętności,
który 1 czerwca w sali bankietowej
MGOK Cybinka wręczył seniorom
burmistrz Marek Kołodziejczyk
wraz z dyrektor Eweliną Skórską

oraz instruktorem Piotrem Smykajem.
Niespodziankę dla wręczających
certyfikaty przygotowały kursantki, które podziękowały przepięknymi kwiatami burmistrzowi za
inicjatywę zorganizowania kursu,
dyrektorce MGOK za jego organizację oraz instruktorowi za jego
poprowadzenie.
Pani Heleno, Ireno, Wiesławo,
Leokadio i Danuto – gratulujemy
i do zobaczenia w Internecie oraz
być może na kursie dla zaawansowanych (red.).

KRZESZYCE Kolejne spotkanie DKK

„W ramkach
przyjaźni”
dziewcząt i chłopców na 40 metrów
zwyciężyła Adrianna Fronk, druga
była Kornelia Jarocka, a trzeci Filip Kuziola (wszyscy z Pracowni
Edukacji Kulturalnej w Górzycy).
Z kolei w skoku w dal najlepszy
okazał się Filip Kuziola, druga była
Amelia Motkowicz, a trzeci Wiktor Sawiak (wszyscy z Pracowni
Edukacji Kulturalnej w Górzycy).
W rzucie piłeczką palantowa bezkonkurencyjna była Kornelia Jarocka, drugi był Wiktor Sławiak, a
trzecia Pola Kowalczyk (wszyscy z
Pracowni Edukacji Kulturalnej w
Górzycy).
W kategorii „zerówek” w biegu
na 40 metrów zwyciężył Kajetan
Tomczyk z SP Czarnów, druga była
Zuzanna Truszkowska, także z SP
Czarnów, a trzecie miejsce zajął
Gracjan Pluskot z SP Górzyca. W
skoku w dal najlepszy okazał się
Kajetan Tomczyk z SP Czarnów,
drugi był Gracjan Pluskot z SP
Górzyca, a trzecie miejsce zajęła
Zuzanna Truszkowska z SP Czarnów. W rzucie piłeczką palantową
bezkonkurencyjna była Sara Corona-Szulczyk z SP w Górzycy, druga była Maja Paprocka, także z SP
Czarnów.
Wśród uczniów klas pierwszych
w biegu dziewcząt wyróżnienie
otrzymała Amelia Derbin z SP Górzyca. U chłopców zwyciężył Aureli
Kasperski z SP Czarnów, drugi był

udział ponad 270 zawodników:
203 ze szkół podstawowych z Górzycy, Żabicach, Czarnowie i Kowalowie oraz 71 zawodników z gimnazjum z Górzycy i Kowalowa.
W kategorii klas II-III w biegu
na 40 metrów dziewcząt zwyciężyła Weronika Nerko z SP Górzyca,
druga była Zofia Tyrańska, także z
SP Górzyca, a trzecia Hanna Kwiek
z SP Czarnów. Wśród chłopców
najlepszym okazał się Alan Roziel
z SP Czarnów, drugi był Wiktor
Dereczennik, także z SP Czarnów,
a trzeci Maciej Szabunia z SP Górzyca. W skoku w dal dziewcząt
bezkonkurencyjna była Wiktoria
Grzywacz, drugie miejsce zajęła
Honorata Knap, a trzecie Hanna
Kwiek (wszystkie z SP Górzyca).
U chłopców w skoku w dal najlepszym okazał się Alan Roziel, drugi
był Wiktor Dereczennik, a trzeci
Dawid Szczęśniak (wszyscy z SP
Czarnów). W rzucie piłeczką palantową dziewcząt zwyciężyła Honorata Knap, druga była Wiktoria
Nerko, a trzecia Zuzanna Staszak
(wszystkie dziewczyny z SP Górzyca). Wśród chłopców bezkonkurencyjny był Dawid Szczęśniak z SP
Czarnów, drugie miejsce zajął Damian Rolak z SP Górzyca, a trzecie
Marcel Bańka, także z SP Górzyca.
W kategorii klas IV-VI w biegu
na 60 metrów dziewcząt najlepsza
okazała się Agnieszka Walczak z SP

rzyca, a trzeci Konrad Wojnarowski, także z SP Górzyca.
W kategorii gimnazja w biegu
na 60 metrów dziewcząt najlepsza
okazała się Julia Bień, druga była
Julia Choroszko, a trzecia Maria
Przemyska, wszystkie z gimnazjum
w Górzycy. Wśród chłopców w tej
dyscyplinie najlepszym okazał
się Dawid Preisner z gimnazjum
w Kowalowie, drugi był Bartosz
Rolak z gimnazjum w Górzycy, a
trzeci Konrad Paliwoda, także z
gimnazjum w Górzycy. W skoku
w dal dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła Julia Bień, druga była
Małgorzata Pieprz, a trzecia Julia
Choroszko, wszystkie z gimnazjum
w Górzycy. U chłopców w tej dyscyplinie bezkonkurencyjny był Marek
Kalwiński z gimnazjum w Kowalowie, drugie miejsce zajął Kacper
Mazur z gimnazjum z Górzycy, a
trzecie Gracjan Krasuski z gimnazjum w Kowalowie. W pchnięciu
kulą dziewcząt zwyciężyła Klaudia Kopera, druga była Weronika Flejter, a trzecia Agata Szary,
wszystkie dziewczyny z gimnazjum
w Górzycy. Wśród chłopców na
pierwszym stopniu podium stanął
Bartosz Rolak z gimnazjum w Górzycy, drugi był Bartosz Oczyński
z gimnazjum w Kowalowie, a trzeci Patryk Piechota z gimnazjum w
Górzycy (red.).

Czym jest zadurzenie? Co to jest toksyczna miłość? Jak
sobie radzić z takimi uczuciami? Na te i wiele innych pytań odpowiadaliśmy na spotkaniu z młodzieżą podczas
spotkania DKK w bibliotece w Krzeszycach. Pretekstem
do rozmów była książka Eve Ainsworth pt. „Zadurzenie”
foto. UG w Krzeszycach

W zawodach wzięło udział około 350 osób

Na kolejne spotkania DKK zapraszamy już po wakacjach

Will jest przystojny i kochający,
ma 17 lat, potrafi być też opiekuńczy. O takim chłopaku zawsze marzyła Anna. Jest także humorzasty i
nieprzewidywalny. Miota się między
obsesją, a czymś znacznie mroczniejszym…
Wydaje się być ucieleśnieniem marzeń nie tylko zakompleksionej czternastoletniej Anny. Ale to właśnie na
nią zwrócił uwagę. Annie trudno jest
w to uwierzyć, a jej miłość, niestety,
jest ślepa.
Stopniowo, początkowa sielanka
ustępuje miejsca toksycznym zachowaniom Willa, który oczekuje, że

Anna będzie dokładnie taka, jak on
chce. Dziewczyna ma robić dokładnie
to, co on chce i nie powinna tracić czasu na przyjaciół zazdrosnych o niego.
Przecież ma Willa! A to powinno jej
wystarczyć - to musi jej wystarczyć,
bo właśnie tego oczekuje od niej Will.
Uczestnicy mieli dodatkowo wykonać ramki techniką decoupage, w których mogą umieścić zdjęcia bliskich
osób. Takich, którzy prawdziwie i
szczerze służą im pomocą, jak przyjaciele, na których mogą liczyć w trudnych życiowych sytuacjach.
Na kolejne spotkania zapraszamy
już po wakacjach (red.).
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STOMATOLOGIA
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tel. +48 95 718 30 00
info@stomatologia-slubice.pl
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Nowoczesna Stomatologia
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
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RAFAŁ POLECHOŃSKI
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• budowy domów
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• elewacje
• dachy
• hale przemysłowe
• sprzedaż materiałów budowlanych
PHU RANK
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ul. 1-go Maja 6
69-100 Słubice
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SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
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