
Projekt „Kultura
Na Widoku” w bibliotece

Gorzowski WSA wydał swój wyrok do-
kładnie 1 września, po wielu miesiącach 
sporów i przepychanek w słubickim sta-
rostwie powiatowym. Stwierdził jedno-
znacznie, że poprzedni zarząd pod kie-

rownictwem Piotra Łuczyńskiego został 
odwołany zgodnie z literą prawa, a pra-
wowitym starostą słubickim jest Marcin 
Jabłoński. Wyrok nie jest prawomocny, 
a wojewoda, jak możemy dowiedzieć się 

z mediów, złoży od niego kasację do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego. 

2 września Piotr Łuczyński opuścił ga-
binet starosty słubickiego, choć jeszcze w 
dniu ogłoszenia wyroku wydał oświad-

czenie, w którym zapewniał, że nadal bę-
dzie pełnił swoje obowiązki.  Tego same-
go dnia w starostwie pojawił się Marcin 
Jabłoński i wraz z wybranym w marcu 
zarządem rozpoczął pracę. Pierwsze sło-
wa skierował do mieszkańców powiatu 
słubickiego. – Chciałbym powiedzieć 
„przepraszam” wszystkim mieszkańcom 
i wszystkim tym, którzy czuli się uwikła-
ni w ten bardzo skomplikowany i niemiły 
spór. Przepraszam i dziękuję pracowni-
kom, że przetrwali ten okres, bo zarów-
no dla nas, jak i dla nich, to było bardzo 
niemiłe. Bierzemy się do pracy i zacznie-
my podejmować decyzje rozwiązujące 
problemy powiatu słubickiego – mówił 
do mediów. 

Jedną z pierwszych decyzji zarządu 
powiatu po przejęciu obowiązków było 
odwołanie ze stanowiska prezesa słubic-
kiego szpitala Wojciecha Włodarskiego. 
Nowym szefem lecznicy została Małgo-
rzata Krasowska-Marczyk.

Pani prezes szpitalnej spółki jest spe-

cjalistką w dziedzinie ochrony zdrowia. 
Jest członkiem Zespołu ds. opracowania 
Lubuskiej Strategii Polityki Społecznej 
oraz Zespołu ds. opracowania Lubuskiej 
Strategii Ochrony Zdrowia, a także Lu-
buskiej Rady Zdrowia. Jest też eksper-
tem w projekcie z zakresu nadzoru nad 
funkcjonowaniem szpitali.

Ukończyła Akademię Ekonomiczną 
w Poznaniu oraz Akademię Europejską 
w Lille we Francji. Aktualnie przygoto-
wuje się do obrony pracy doktorskiej na 
Uniwersytecie Szczecińskim (tytuł roz-
prawy doktorskiej: „Ocena publicznego 
systemu ochrony zdrowia w ujęciu re-
gionalnym na przykładzie województwa 
lubuskiego”).

Pani prezes od wielu lat jest także wy-
kładowcą akademickim w różnych szko-
łach wyższych w Szczecinie, Toruniu, 
Poznaniu i w Gorzowie.

ROBERT WŁODEK

www.pograniczelubuskie.pl
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

Miłośnicy kultury, pod różną posta-
cią, w wersji elektronicznej mogą się 
cieszyć. Kultura Na Widoku to mul-
timedialny projekt, który daje dostęp 
do bogactwa zasobów legalnych źró-
deł kultury w Internecie, dosłownie 
i w przenośni wychodząc naprzeciw 
współczesnemu odbiorcy. Projekt 
współfinansowany jest przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, a współorganizatorem ak-
cji jest Narodowe Centrum Kultury.

W bibliotece słubickiej znajdują się 
plakaty przedstawiające dostęp do 
bogatej bazy legalnych źródeł kultury: 
filmów, muzyki, książek, gier i wirtu-
alnych spacerów po muzeach świata, 
z których za pomocą linków i kodów 
QR w prosty sposób będzie można po-
brać do 9 października  – na telefon 
i inne urządzenia mobilne  - wybrane 
utwory. 

Te i inne zasoby będą dostępne bez-
płatnie lub w bardzo niskiej cenie na 
stronie www.kulturanawidoku.pl.

Zespół BPMiG Słubice

1 września wystartował pro-
jekt Kultura Na Widoku, dający 
dostęp do tysiąca utworów w 
cyfrowej wersji – książek, fil-
mów, muzyki, gier i wirtualnych 
spacerów po muzeach świata

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 1 września wydał wyrok, w którym uchylił 
rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego i tym samym uznał, że radni odwołali Pio-
tra Łuczyńskiego zgodnie z prawem
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Piotr Łuczyński odwołany zgodnie z prawem
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R.W. Słubicki szpital ma no-
wego prezesa. Kim jest Małgo-
rzata Krasowska-Marczyk?

A.Sz. To osoba, która gwarantu-
je dwie rzeczy. Przede wszystkim 
wprowadzi do naszego szpitala spo-
kój, którego potrzebują nie tylko 
jego pracownicy, ale zwłaszcza pa-
cjenci – czyli wszyscy mieszkańcy 
naszego powiatu. Z drugiej strony 
pani prezes jest wysokiej klasy spe-
cjalistką w dziedzinie zarządzania 
szpitalami, swoją osobą gwarantuje 
więc rozwój naszej lecznicy. 

Zapewniam, że jest to właściwa 
osoba na tym stanowisku. Warto 
może podkreślić jej wysokie kwa-
lifikacje. Pani Krasowska-Marczyk 
jest  członkiem Zespołu ds. opraco-
wania Lubuskiej Strategii Polityki 
Społecznej oraz Zespołu ds. opra-
cowania Lubuskiej Strategii Ochro-
ny Zdrowia, a także Lubuskiej Rady 
Zdrowia. Jest ekspertem w projek-
cie z zakresu nadzoru nad funkcjo-
nowaniem szpitali. 

R.W. Radni popierający by-
łego starostę Piotra Łuczyń-

skiego publicznie pytają, czy 
jej powołanie oznacza rozpo-
częcie prac nad prywatyzacją 
słubickiego szpitala?

A.Sz. To pytanie jest w mojej oce-
nie dowodem na obłudę radnych 
popierających pana Łuczyńskiego 
i świadczy o tym, że nie mają oni 
racjonalnego planu na swoje funk-
cjonowanie po wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. 

Mówię to wyjątkowo poważnie 
i jednoznacznie. Nikt z obecnych 
władz powiatu słubickiego nie miał, 
nie ma i nie będzie miał jakiegokol-
wiek planu prywatyzacji tej pla-
cówki. Słubicki szpital pozostanie 
w rękach samorządu i będziemy go 
rozwijać. 

Przypomnę tylko, że to pan Łu-
czyński w swoich publicznych 
wypowiedziach potwierdzał, że 
prowadził rozmowy z prywatnymi 
przedsiębiorcami nt. ewentual-
nej dzierżawy bądź sprzedaży tego 
szpitala. My się temu od początku 
sprzeciwialiśmy. Udało nam się 
wtedy ten szpital obronić. 
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KOLORY
DALTONISTY

Sąd zdecydował. To większość wy-
branych przez nas radnych ma pra-
wo do swobodnego kształtowania 
personalnego składu zarządu powia-
tu. I jeśli utraci zaufanie do starosty, 
to może go odwołać. I słubiccy radni 
powiatowi skorzystali z tej możliwo-
ści, co najważniejsze – według sądu 
zrobili to zgodnie z planem. 

Nie ma tu miejsca na triumfalizm. 
Jest za to szczera nadzieja, że żenu-
jący spektakl w końcu się skończył, 
a mieszkańcy mogą spokojnie roz-
wiązywać swoje problemy w staro-
stwie bez obawy, że pod decyzjami 
podpisuje się nie ten starosta, który 
powinien. 

Osobiście mam nadzieję, że nie 
będę już musiał pisać tekstów o 
szarpaninach, kłamstwach, obrzu-
caniu się przez radnych obelgami, 
przepychankach. Wolałbym pisać o 
kolejnych projektach, współpracy i 
skutecznym rozwiązywaniu proble-
mów naszego samorządu. 

Nie mogę jednak paru sytuacji po-
zostawić bez komentarza. 

Przegrywać też trzeba umieć. Ale 
nie wszyscy, w mojej ocenie, umie-
jętność tę posiedli. Otóż radni po-
pierający przez ostatnie wiele mie-
sięcy Piotra Łuczyńskiego, tuż po 
ogłoszeniu wyroku przez gorzowski 
Wojewódzki Sąd Administracyjny, 
zapowiedzieli uruchomienie machi-
ny referendalnej. Chcą odwołania 
radnych w drodze powszechnego 
głosowania. 

Samorządowcy, politycy, czy zwy-
kli mieszkańcy mają oczywiście 
święte prawo do oceny radnych. 

Może im się ich zachowanie nie 
podobać, mogą być wobec swoich 
przedstawicieli skrajnie krytyczni. 
Mogą żądać ich odwołania i mają 
prawo do organizacji referendum w 
tej sprawie. Nikt im tego prawa nie 
odbiera. 

 Ale jeśli stronnicy byłego staro-
sty Piotra Łuczyńskiego uważają, że 
trzeba odwołać Radę Powiatu Słu-
bickiego, to czemu nie uruchomili 
referendalnej machiny wcześniej?

Dziś - w mojej ocenie - wygląda 
to tak: jak na fotelu starosty siedział 
Łuczyński, to radni jego popierają-
cy byli wniebowzięci, ale jak Woje-
wódzki Sąd Administracyjny orzekł, 
że starostą, zgodnie z prawem, jest 
ktoś inny, to ci sami panowie chcą 
odwołać niedobrą radę...

Jeśli punkt widzenia tak bardzo 
zależy od miejsca siedzenia, to we-
dług mnie wiarygodność inicjatywy 
równa się zeru.

W mojej ocenie ewentualne re-
ferendum, które zapowiada dziś 
Robert Tomczak, w swej istocie nie 
będzie dotyczyło odwołania rad-
nych, a przywrócenia na ciepłe fo-
tele tandemu Łuczyński-Stupienko. 
Według mnie referendalne pytanie 
powinno więc brzmieć: czy jesteś za 
powrotem na urząd starosty Piotra 
Łuczyńskiego?

Ci sami radni pytają dziś publicz-
nie: czy nominacja dla nowej prezes 
słubickiego szpitala oznacza roz-
poczęcie jego prywatyzacji. No i tu 
ręce mi już opadły. Gdzie byliście 
panowie stronnicy Łuczyńskiego, 
gdy mówił on, że rozmawia z prywat-
nymi firmami na temat dzierżawy lub 
sprzedaży tego szpitala? 

O odpowiedź na pytanie o przy-
szłość słubickiej lecznicy poprosiłem 
Amelię Szołtun, członka zarządu 
powiatu. Odpowiedź znajdziecie tuż 
obok. 

ROBERT WŁODEK

Z Amelią Szołtun – członkiem zarządu powiatu słubickiego – 
rozmawia Robert Włodek

ROZMOWA O przyszłości lecznicy

Nawiążę
współpracę
ze stolarzem

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

AMBERCARE opiekunki
z j. niemieckim

do 1500 euro/mies.
legalnie, od zaraz

535 340 311 w godz. 9-17

PRACA DLA SPAWACZY, 
MAGAZYNIERÓW,

OPERATORÓW PRAS
I TOKAREK – 3500 ZŁ.

SŁUBICE, tel.: 501 327 713
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Sprzedam trzy
 działki budowlane

w Radachowie
- 1000 m kw. każda

tel.: 0049 1771343231

Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe

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

tel.: 661 067 914

Sprzedam mieszkanie
w Rzepinie

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

tel.: 720 854 048 

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

Szpital będziemy 
rozwijać
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Przed rozpoczęciem sierpniowej sesji Rady Miejskiej w 
Cybince, przewodnicząca rady i burmistrz Cybinki złożyli 
gratulacje Edwardowi Jednoszewskiemu z okazji wyboru 
na prezesa zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz satysfakcji z peł-
nienia powierzonej funkcji (red.). 

Dożynki to największe i najważ-
niejsze w roku święto gospodarskie 
poświęcone zbiorom plonów, będące 
zwieńczeniem całorocznej pracy rolni-

ków. 
Tegoroczne obchody tradycyjnie 

rozpoczęła msza odprawiona w ko-
ściele Matki Bożej Różańcowej w Lu-

biechni Wielkiej. Po jej zakończeniu 
korowód z wieńcami dożynkowymi, 
w uroczystej asyście Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Drezdenka, dotarł 
na plac przy boisku sportowym, gdzie 
przeprowadzony został ceremoniał do-
żynkowy.

Przedstawiono tegorocznych staro-
stów dożynek: Kamilę Besarabę z Lu-
biechni Wielkiej oraz Adama Śliwiń-
skiego z Kowalowa. Burmistrz Rzepina 
Sławomir Dudzis przywitał przybyłych 
gości, następnie podziękował  rolni-
kom za ich trud i ciężką pracę.

W trakcie dożynkowego ceremo-
niału Sławomir Dudzis oraz sołtysi 
sołectw należących do gminy Rzepin 
dopełnili tradycyjnego, pełnego sym-
boliki obrzędu dzielenia się chlebem z 
uczestnikami święta. 

Przeprowadzono także konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
Największą liczbę punktów za wyko-
nany wieniec zdobyło sołectwo Radów 
– zajmując pierwsze miejsce, sołec-
two Sułów zajęło drugie miejsce, a na 
trzecim uplasowały się razem sołectwa 
Starków i Starościn. Nie zabrakło rów-
nież podziękowań dla osób szczególnie 
zaangażowanych i aktywnych w życiu 

społecznym wsi.
Podczas części artystycznej na do-

żynkowej scenie zaprezentował się 
chór „Wrzosy” z Rzepina, zespół kaba-
retowo-taneczny „Tęcza” z Grzmiącej 
oraz w pokazie zumby dzieci z Serbo-
wa, gdzie sołtysem jest Mieczysław Ko-
tulski. Grupa Zumba Kids Serbów, pod 
kierunkiem Joanny Graczyk, trenuje 
od dziewięciu miesięcy i występuje w 
różnych miejscowościach, ostatnio w 
Gronowie, Siennie i w Słubicach. Do 
zespołu należą Natalia Romanowska, 

Julia Romanowska, Paweł Romanow-
ski, Malwina Wiewiórska, Amelia Wie-
wiórska oraz Nikola Graczyk. – Bardzo 
chciałabym podziękować za wsparcie 
paniom z koła gospodyń oraz Danucie 
Sawickiej i Stanisławowi Bakanowi – 
mówi nam Joanna Graczyk.  

Całość zwieńczył koncert zespołu 
„Jacaro” i zabawa taneczna z zespołem 
„Paula & Tomek” (red.). 
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Edward Jednoszewski szefem lubuskich sołtysów!

10 września obchodziliśmy w gminie Rzepin Święto Plonów. 
W tym roku dożynki odbyły się we wsi Lubiechnia Wielka

CYBINKA 

RZEPIN 

Kolejny sukces Edwarda
Jednoszewskiego

Dożynki Gminne w Lubiechni Wielkiej

Gratulacje
dla prezesa 

Podziękowali rolnikom

Fürstenwalder Poststr. 102
15234 Frankfurt nad Odrą
Tel.: +49 3 35 / 400 22 22
Fax: +49 3 35 / 433 33 99
www.wendisch-ps.com
ffo@wendisch-ps.com

Poniedziałek - Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 13:00
Każda pierwsza
sobota miesiąca
9:00 - 14:00
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Właściciel Lars Wendisch

na ubrania motocyklowe i wyposazenie.*.
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Gratulacje dla Edwarda Jednoszewskiego 

Wieńce dożynkowe

Pokaz zespołu Zumba Kids Serbów 
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Festiwal Nowej Sztuki lAbirynT już po raz 7 odbędzie się na 
pograniczu polsko-niemieckim, w tym roku w dniach 28-30 
października

3 września w Krzeszycach odbyło się spotkanie w związku z 
Narodowym Czytaniem - ogólnopolską akcją objętą patrona-
tem honorowym pary prezydenckiej

lAbiRynT tuż tuż...

Miłośnicy dobrej książki
nie zostali pominięci!

Już niedługo kolejna edycja festiwalu sztuki

Uczestniczyliśmy w akcji Narodowe Czytanie

SŁUBICE 

KRZESZYCE 

Warto sobie zapisać i zarezerwo-
wać tą datę w kalendarzu i skorzy-
stać z propozycji jakie przygoto-
wali organizatorzy. W programie 
ponad 32 wystawy indywidualne i 
zbiorowe z zakresu sztuki współ-
czesnej, zaróno w tej tradycyjnej 
formie wystawienniczej: obrazów, 
fotografii, grafik wieszanych na 
ścianach, jak również w formie in-
stalacji, heapeningów i performan-
ce. Będą również wykłady, wystą-
pienia autorskie oraz blok filmów 
artystycznych, a Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach Zdroju przy-
gotowało specjalny warsztat. 

W czasie festiwalu zagoszczą 
u nas prezentacje artystów z 11 
krajów: Belgii, Chorwacji, Czech, 
Hiszpanii, Niemiec, Polski, Słowa-
cji, Szwajcarii USA, Włoch i  Wę-
gier. 

Nie zabraknie też słubicko-
-frankfurckich artystów z indywi-
dualnymi wystawami, jak również 
pasjonatów fotografii, którzy wzie-
li udział w warsztatach  Akademii 
Fotografii i Multimediów – lAbi-
RynT.  

Wystawy będą zarówno po stro-
nie polskiej w Słubicach: w Słubic-
kim Miejskim Ośrodku Kultury i 
Collegium Polonicum, w Uradzie 
w Modrzewiowym Dworku, jak 
również po stronie niemieckiej 
we Frankfurcie: w Kleist Forum, 
Radio Słubfurt, starym warsztacie 
samochodowym, Volkshochschule, 
czy pustostanach sklepowych.

Miejsca wystawiennicze  bywają 
różne, zarówno te presjonalne jak 
Galeria OKNO, czy Mała Galeria, 
ale również te zaproponowane po-
mysłem kuratorskim. 

Program jest tak ułożony, aby 
żadne prezentacje nie pokrywały 
się, abyśmy mogli wędrować od 
jednej prezentacji do drugiej przez 
Słubice i Frankfurt. 

Hasło przewodnie tegorocznej 
edycji brzmi „Modyfikacje i rein-
terpretacje“.  Chodzi o nawiązania 
do tego, co w kulturze, architektu-
rze i sztuce już jest, o nowe widze-
nie dawnych rzeczy, ale i powsta-
łych obecnie. 

Podczas 7. edycji festiwalu za-
praszamy do podróży po sztuce 
współczesnej z odniesieniami i 
cytatami z przeszłości. Czy świa-
domość tego, czego już dokonano, 
jest ograniczeniem, czy też wyzwa-
la nowe potencjały kreacji i inter-
pretacji? Wędrując po labiryncie 
sztuki, spróbujemy wspólnie odpo-
wiedzieć na to pytanie (red.). 

Uczestnicy, oprócz wspólnego 
odczytania dwóch rozdziałów spe-
cjalnie przygotowanej przez prof. 
Tomasz Burka adaptacji powieści 
H. Sienkiewicza „Quo Vadis”, mo-
gli skorzystać z atrakcji, przygoto-
wanych przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Krzeszycach.

Program obejmował wykład po-
ety i członka Robotniczego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury 
Ferdynanda Głodzika, pt. „Henryk 
Sienkiewicz i jego epoka”, czytanie 
fragmentów powieści „Quo Vadis”, 

warsztaty dla dzieci obejmujące 
zajęcia plastyczne, w tym podsta-
wy kaligrafii oraz naukę tworzenia 
wieńców laurowych,  plenerowe 
warsztaty malarskie „Quo Vadis 
Krzeszyce” z udziałem sekcji pla-
stycznej Uniwersytetu III Wieku 
z Gorzowa Wielkopolskiego i Bog-
dańca oraz Stowarzyszenia SAR 
Krzeszyce, fotografię z antyku oraz 
kino letnie.

Każdy uczestnik, który przyniósł 
egzemplarz powieści „Quo Vadis” 
otrzymał pamiątkowy stempel Na-
rodowego Czytania 2016.

Impreza cieszyła się sporym 
zainteresowaniem mieszkańców 
(red.). 
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66-435 KRZESZYCE
ul. Skwierzyńska 46 D tel. 95 71 17 047

www.m-blach.pl

BLACHODACHÓWKA
BLACHA TRAPEZOWA

termin realizacji 2-4 dni
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Warsztaty wikliniarstwa 

XXII wystawa rolnicza Opowieści o Azji

CYBINKA 

KRZESZYCE CYBINKA 

17 i 18 września Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Cybince zorganizował warsztaty wypla-
tania z wikliny papierowej

Ponad 50 wystawców zjechało się 18 września na Krzeszyc-
ką Jesień.Przy pięknej pogodzie na  stadionie sportowym  
pojawiły się tłumy gości

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince zapach-
niało cynamonem i przygodą

Nauczyli się 
pleść koszyki

Krzeszycka jesień Spotkanie
z podróżniczką

Poprowadziła je znana artystka Magdalena Godawa-Jabłko, 
która tworzy jako Makkirequ. 

W piątek spotkanie odbyło się w oddziale M-GOK w Rąpicach. 
Urocza grupa pań z tej miejscowości wspaniale poradziła sobie z 
pleceniem abażurów i koszyków. 

Kolejnego dnia warsztaty odbyły się w Cybince. Tu również 
grupa uczestników uczyła się jak zwijać gazety i pleść z nich roz-
maite mniejsze oraz większe formy. 

Obu warsztatom towarzyszył poczęstunek i domowa atmosfe-
ra. 

Serdecznie dziękujemy za udział, wspólną naukę i do zobacze-
nia na kolejnych warsztatach (red.). 

Uroczystości rozpoczęły się prze-
marszem korowodu dożynkowego 
z misternie plecionymi  wieńcami 

dożynkowymi. Trudu wykonania 
tak pięknych wieńców podjęło się 
aż 13 sołectw z  gminy Krzeszyce. 

Na spotkanie z Olą Barańczak, 
która objechała Chiny autostopem, 
przygotowaliśmy - tak jak obiecali-
śmy - ciasteczka z wróżbą i zieloną 
herbatę. 

Cieszymy się, że tak wiele osób 
przyszło posłuchać ciekawych i 
niecodziennych opowieści podróż-

niczych Oli. Na ponad dwie godzi-
ny przeniosły one nas do fascynu-
jącej Azji, a także przybliżyły ten 
odległy kraj oraz zwyczaje i kulturę 
Chińczyków. 

Dziękujemy i zapraszamy na po-
dobne spotkania (red.). 

Podczas mszy polowej podzięko-
wano rolnikom za ich trud i pra-
cę, a także delegacjom sołectw  za 
przeniesione plony. 

Starostowie dożynek  Małgorza-
ta Wikońska ze wsi Dzierżązna i 
Zdzisław Jachimowski z Krzeszyc 
wręczyli okazały bochen chleba go-
spodarzom: wójtowi Stanisławowi 
Peczkajtisowi,  przewodniczącej 
Rady Gminy Elżbiecie Dominiczak 
i proboszczowi Dariuszowi  Kar-
pezo, którym później podzielono 
się z mieszkańcami.

W trakcje  wystawy zaprezento-
wały się instytucje i firmy pracu-
jące na rzecz rozwoju gminy, nie 
zabrakło również udziału delegacji 
z zaprzyjaźnionej gminy Altlands-
berg, na czele której stał Arno Ja-
eschke.

Po części  oficjalnej  odbyły się 
występy  artystyczne dzieci z przed-
szkola i szkoły  z Krzeszyc i Kołczy-
na oraz występy dzieci i młodzieży 
z innych instytucji działających na 
terenie gminy. Wieczorem scena  
główna należała już  tylko do ze-
społu Blue Wave, Cygańskiego Te-
atru Muzycznego TERNO i zespołu 
MIG.

Projekt współfinansowany był 
ze środków Programu Współpracy 
INTERREG V A Brandenburgia-
-Polska 2014-2020. „Redukować 
bariery – wspólnie wykorzystywać 
silne strony Barrieren reduzieren – 
gemeinsame Strärken nutzen”.

JANINA JURGOWIAK

Warsztaty poprowadziła Magdalena Godawa-Jabłko 

Starostowie dożynek przekazali chleb gospodarzom gminy 

Spotkanie z Olą Barańczak 
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Nadszedł czas na zakoń-
czenie projektu „Marszem 
po zdrowie”, realizowane-
go przez Stowarzyszenie 
„Wsparcie”, przy finan-
sowym wsparciu powiatu 
słubickiego

Szlachetna Paczka to ogólno-
polski projekt, który działa już 
od 15 lat. Każdego roku łączy 
działania setek tysięcy osób. 
Tylko w zeszłej edycji paczka 
połączyła prawie milion Pola-
ków, a pomoc udzielona w ra-
mach projektu sięgnęła 54 mln 
złotych. Cały projekt opiera 
się na zasadzie bezpośredniej, 
mądrej pomocy, która ma dać 
impuls do zmiany  w życiu

Werbowała inne kobiety i zastraszając zmuszała do pro-
stytucji. W ręce policjantów CBŚP w Gorzowie Wlkp. wpa-
dła mieszkanka Słubic - jedna z organizatorek procederu. 
27-letnia kobieta usłyszała zarzut sutenerstwa i trafiła do 
aresztu na trzy miesiące. Za ten czyn może grozić kara na-
wet do 5 lat pozbawienia wolności

Całkowicie
udany wyjazd

Szlachetna Paczka w końcu
w Słubicach

Kobieta podejrzewana
o sutenerstwo zatrzymana

Stowarzyszenie ˝Wsparcie˝ zakończyło realizację projektu

Zostań wolontariuszem!

Akcja Centralnego Biura Śledczego

RZEPIN 

SŁUBICE 

SŁUBICE 
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Celem projektu było promowanie wśród osób z niepeł-
nosprawnością aktywnego trybu życia poprzez systema-
tyczne uprawianie sportu. 

W trakcie jego realizacji zostały zakupione kijki do Nor-
dic Walking, które wykorzystywane były podczas cotygo-

dniowych treningów. 
Zwieńczeniem naszych trudów był weekendo-

wy pobyt nad morzem. W tym czasie uczestnicy 
projektu brali udział w codziennych treningach 
Nordic Walking, a oprócz tego korzystali z licz-
nie przygotowanych atrakcji: gry w bule, piłkę 
plażową oraz zabawy w wodzie. Piękna pogoda 
sprzyjała także odpoczynkowi na plaży oraz ką-
pieli w Bałtyku. 

Wieczorami uczestnicy projektu chętnie ko-
rzystali z basenu i jacuzzi, znajdujących się na 
terenie hotelu, uczestniczyli w spacerach połą-

czonych z podziwianiem zachodów słońca oraz 
zabawach tanecznych. 

Dzięki realizacji projektu zajęcia Nordic Wal-
king wpiszą się w program działalności POW 
Rzepin, jako jedna z form terapii ruchowej. 

Cieszymy się, że kolejny zakończony projekt 
okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. 
Zarówno czerwcowy wyjazd do Wrocławia, jak i 
pobyt nad morzem, zaspokoiły potrzeby benefi-
cjentów projektów.

POW Rzepin

W tym roku rejon Szlachetnej Paczki 
powstał również w Słubicach. Rodziny ze 
Słubic i najbliższej okolicy mają w końcu 
szansę na udział w projekcie i otrzymanie 
mądrej pomocy.

Dotarcie z pomocą do jak największej 
liczby osób wymaga zaangażowania i 
wysiłku wielu ludzi – wolontariuszy, dar-
czyńców, inwestorów społecznych, lide-
rów rejonów itd.

Policjanci gorzowskiego CBŚP ustalili, 
że w Słubicach i województwie lubuskim 
dochodziło do werbowania kobiet i zmu-
szaniu ich do prostytucji. Za tym proce-
derem stała 27-letnia kobieta, która or-
ganizowała klientów, odbierała od kobiet 
i klientów pieniądze uzyskane w wyniku 
świadczenia usług seksualnych, organi-
zowała środki transportu na dojazdy do 
hoteli oraz sprawowała kontrolę nad za-
chowaniem i pracą osób świadczących te 
usługi.

Ponadto funkcjonariusze ustalili, że 
wobec kobiet zwerbowanych do uprawia-
nia prostytucji stosowała przemoc fizycz-
ną i psychiczną, zastraszając i podporząd-
kowując je sobie.

Jak informują funkcjonariusze zgro-
madzony w sprawie materiał dowodowy 
daje uzasadnione podejrzenie, że zatrzy-
mana kobieta działała wspólnie  i w po-
rozumieniu z innymi osobami, w tym z 
obywatelami Niemiec.

Kobieta została zatrzymana przez 
policjantów w miejscu pracy. Była kom-
pletnie zaskoczona i nie stawiała oporu. 
W Prokuraturze Rejonowej w Słubicach 
usłyszała zarzut sutenerstwa. Sąd w Słu-
bicach zdecydował o jej tymczasowym 
aresztowaniu na trzy miesiące.

Sprawa jest rozwojowa. Nadzór pro-
wadzi Prokuratura Rejonowa w Słubi-
cach (CBŚP, red.). 

Obecnie w Słubicach trwa rekrutacja 
wolontariuszy, którzy w Szlachetnej Pacz-
ce odgrywają piękną i ważną rolę. Bycie 
wolontariuszem to nie tylko dawanie sie-
bie innym, ale również możliwość czerpa-
nia czegoś bardzo dobrego dla siebie. 

Każdy, kto chciałby dołączyć do pro-
jektu może wejść na stronę www.szla-
chetnapaczka.pl. Tam znajdzie wszelkie 
niezbędne informacje i wskazówki, w jaki 
sposób można zostać częścią Szlachetnej 
Paczki. Można również kontaktować się 
z Liderem Rejonu pod nr tel. 508336986 
(red.). 

Uczestnicy projektu brali udział w codziennych treningach Nordic Walking 
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Na początku września na kortach Kompleksu Sportowo-Re-
habilitacyjnego odbył się turniej tenisa ziemnego dla dzieci 
pn. „Wakacyjne wspomnienie - turniej tenisa ziemnego dla 
dzieci o Puchar Starosty Powiatu Słubickiego” 

Zespół FC Frankfurt okazał 
się zwycięzcą turnieju Tor-
neo Lubuskie Młodzików 
Górzyca 2016

Wakacyjne wspomnienie już za nami

Duży turniej piłkarski

Turniej na pożegnanie lata

Zacięta rywalizacja

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

W turnieju uczestniczyło 12 zespołów 

Do zawodów przystąpiło 34 zawodników 

W tenisowe szranki stanęło 34 
młodych zawodników w czterech 
kategoriach wiekowych. 

Pomimo małych psikusów pogo-
dy turniej stał na wysokim pozio-
mie, co spowodowało, że walka o 
czołowe miejsca była bardzo zacię-
ta i trwała do ostatnich piłek. 

Tradycją górzyckich turniejów 
jest to, że nikt nie wyjeżdża z pusty-
mi rękami. Tak było i tym razem. 
Miejsca na podium były uhonoro-
wane przepięknymi pucharami i 
dyplomami, a tym którym zabrakło 
szczęścia starosta słubicki Marcin 
Jabłoński wręczył okolicznościo-
we statuetki i dyplomy. Wszyscy 
zawodnicy zostali również uhono-
rowani drobnymi nagrodami rze-
czowymi zakupionymi w ramach 

dotacji pochodzącej z powiatu słu-
bickiego. 

W trakcie turnieju dzieci mogły 
korzystać z napoi zimnych i cie-
płych, uzupełnić straty energetycz-
ne owocami lub czymś słodkim, a 
na końcu zajadali się pizzą.    

W kategorii chłopców do lat 16 
pierwsze miejsce zdobył Bartosz 
Żukliński z Górzycy, na drugim 
stopniu podium uplasował się 
Ksawery Rupniak z Kostrzyna nad 
Odrą, a trzecie miejsce przypadło w 
udziale Maciejowi Duszyńskiemu z 
Górzycy. Na pozostałych miejscach 
znaleźli się Hubert Konieczny, Ma-
teusz Dereń i Wojciech Dereń. 

W kategorii dziewcząt do lat 14 
pierwsze miejsce zdobyła Domini-
ka Podhajecka (Górzyca), drugie 

miejsce przypadło siostrze Wik-
torii Podhajeckiej z Górzycy, a na 
trzecim stopniu podium stanęła 
Julia Stolarska, także z Górzycy. 
Kolejne miejsca zajęły Kornelia 
Stadnik, Klaudia Koryzna, Roksa-
na Koryzna oraz Magdalena Szy-
chowska. 

W kategorii chłopców do lat 12 
na pierwszym stopniu podium 
stanął Jakub Mizerski  ze Słubic, 
drugie miejsce przypadło w udziale 
Jonatanowi Jabłońskiemu również 

ze Słubic, a trzecie miejsce zajął 
Hubert Kamiński z Górzycy. Na 
kolejnych miejscach uplasowali się 
Jakub Duszyński, Michał Timofiej-
czyk, Kacper Janicki i Maciej Po-
znański.

W ostatniej kategorii do 9 roku 
życia pierwsze miejsce zdobył Ja-
cek Biernacki z Ośna Lubuskiego, 
na drugim miejscu uplasowała się 
Natalia Waszak z Rzepina, trzecie 
miejsce zajął Wiktor Łobaczew-
ski, także z Rzepina. Na kolejnych 

miejscach znaleźli się następujący 
zawodnicy: Daniel Ciesielski, Kaje-
tan Konieczny, Antoni Dujicz, Ma-
teusz Kowalski, Jakub Timofiej-
czyk, Oliwia Parkoła, Bartosz 
Dybka, Oskar Czarnogrecki, Bar-
tosz Parkała, Hanna Pudliszewska, 
Julia Stangreciak.    

Górzycki Klub Tenisowy Smecz 
dziękuje władzom powiatu słubic-
kiego za udzieloną dotację i wspar-
cie w rozwoju tenisa ziemnego 
(red.). 

W ostatnich dniach sierpnia na 
stadionie Gminnego Ośrodka Sportu 
w Górzycy odbył się turniej piłkarski 
Torneo Lubuskie Młodzików 2016 
o Puchar dyrektor Gospodarczego 
Banku Spółdzielczego w Barlinku – 
oddział Kostrzyn nad Odrą.

Turniej odbywał się pod patrona-
tem Polskiego Związku Piłki Nożnej 
oraz Fundacji im. Kazimierza Gór-
skiego.

Uczestniczyło w nim 12 zespołów 
podzielonych na dwie grupy. Zwy-
cięzcą turnieju został zespół Akade-
mii Piłkarskiej 1 FC Frankfurt , który 
w finale pokonał drużynę Stilonu Go-
rzów Wielkopolski (red.). 
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Uczelni
1997-2016 ZBIERAJ SUROWCE WTÓRNE

WYGRYWAJ NAGRODY !
AKCJA EDUKACYJNO-KONKURSOWA DLA SZKÓŁ

Patronat nad tegoroczną edycją objęła
Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL S.A.

REGULAMIN 20-edycji akcji edukacyjno-konkursowej
„Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” dostępny na stronie www.czg12.pl

PARTNERZY AKCJI:

Zapraszamy placówki oświatowe
i inne placówki o charakterze

opiekuńczo-wychowawczym z terenu 
Celowego Związku Gmin CZG-12

do udziału w 20-edycji akcji
edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, 

Zielone Przedszkole”.
W tym roku oprócz makulatury, butelek PET, 

baterii zapraszamy również
do zbiórki PŁYT CD/DVD,
ZUŻYTYCH TELEFONÓW

oraz PUSZEK ALUMINIOWYCH :)
Czekają cenne nagrody rzeczowe!

Zostań Liderem zbiórki
i wygraj nawet 1500 zł!

Na zgłoszenia czekamy
do 31 października br.
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Nawiązując do staropol-
skiego zwyczaju dzięko-
wania za ukończenie żniw i 
prac polowych   3 września 
w Rąpicach odbyły się Do-
żynki Gminne

Kino od zawsze było wielką atrakcją dla dzieci

Dziękujemy rolnikom za ich trud

Dużo uśmiechu

Dożynki Gminne w Rąpicach

Odwiedziny przedszkolaków

CYBINKA 

CYBINKA 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Cybince 

Tradycyjnie podziękowano rolnikom za ich pracę 

Obchody Święta Plonów roz-
poczęły się mszą w intencji rol-
ników, później, barwnym koro-
wodem, mieszkańcy przeszli na 
plac, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości.

By uatrakcyjnić Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka, obchodzony 
20 września, przedszkolaki z od-
działu przedszkolnego w Rąpicach 
postanowiły przyjechać do Miejskie-
go-Gminnego Ośrodka Kultury na 

bajkę! 
Nie protestowaliśmy ani minuty i 

zaserwowaliśmy im ciemne pomiesz-
czenie z dobrym nagłośnieniem, 
wielki ekran z kolorową bajką oraz 
dużo śmiechu (red.). 

Pierwszym punktem progra-
mu były Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze drużyn OSP. 
W zawodach wzięło udział sześć 
jednostek ochotniczych straży 
pożarnych z: Białkowa, Cybinki, 
Grzmiącej, Sądowa, Radzikowa 
oraz Rąpic, jak również gościnnie 
strażacy zza niemieckiej granicy: 
Feuerwehr Lossow oraz Wellmitz, 
którzy startowali poza konkur-
sem. Wszystkie jednostki wysta-
wiły drużyny męskie, natomiast 
w grupie kobiet walka o zwy-
cięstwo rozegrała się pomiędzy 

drużynami z Cybinki, Grzmiącej 
oraz Lossow. Łącznie w rywa-
lizacji wystartowało 11 drużyn. 
Startujących czekał sprawdzian 
w dwóch klasycznych konkuren-
cjach - sztafecie pożarniczej oraz 
tradycyjnej „bojówce”. Zwycięzcą 
została jednostka OSP Cybinka, 
drużyny - tak męska, jak i kobieca 
- zajęły pierwsze miejsca w kla-
syfikacji generalnej. Miejsca na 
podium wśród drużyn męskich 
uzupełniły OSP Rąpice oraz OSP 
Białków. 

Później przyszedł czas na kon-
kurs na najładniejszy wieniec do-

żynkowy. Trudu przygotowania 
wieńca podjęły się sołectwa Drze-
niów, Białków, Grzmiąca, Rąpice, 
Radzików oraz Kłopot. Komi-
sja oceniająca wieńce przyznała 
pierwsze miejsce dla sołectwa 
Grzmiąca,  drugie dla sołectwa 
Białków  i trzecie  dla  sołectwa 
Rąpice, a pozostałe sołectwa 
otrzymały wyróżnienia. 

Oficjalnego otwarcia Święta 
Plonów dokonał burmistrz Marek 
Kołodziejczyk, który zgodnie z 
tradycją przyjął z rąk Starosty Do-
żynek – Ryszarda Banaszkiewicza 
- piękny bochen chleba wypieczo-

ny z tegorocznych ziaren. Bur-
mistrz przywitał zaproszonych 
gości i podziękował rolnikom za 
owoce ich pracy, a następnie po-
dzielił się otrzymanym chlebem z 
uczestnikami dożynek.

Program dożynek wypełniły po-
kazy artystyczne i wokalne przy-
gotowane przez zespoły regional-
ne oraz profesjonalnych artystów. 
Na scenie zaprezentowali się, 
m.in.: Klaudia Banaszkiewicz, 
zespół KLIMAT, Jan Zieliński z 
nieśmiertelnym przebojem „Daj 
mi tę noc”, Bartek Wrona, duet 
Ala Pszczółkowska & Michał Giel-
niak oraz ENDRJU. Wieczorną 
część dożynek wypełniła zabawa 
taneczna przy  muzyce wykony-
wanej przez kapelę „Urbaniaki”.

Każdy z przybyłych mógł zna-
leźć coś ciekawego dla siebie, or-
ganizatorzy przygotowali szereg 
atrakcji: były stoiska regionalne 
ze swojskim jadłem, stoisko z wy-
robami rękodzielniczymi przygo-
towane przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Pod Słońcem” 
w Bieganowie, były warsztaty z 
ekobiżuterii prowadzone przez 
animatora Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Cybince, za-
interesowaniem cieszyło się wy-
bijanie okolicznościowej mone-
ty, było stoisko z wystawą gołębi 
pocztowych, a dla najmłodszych 
malowanie twarzy oraz darmowe 
dmuchańce.

Wszystkim zaangażowanym w 
organizację imprezy serdecznie 
dziękujemy. Szczególne podzię-
kowania należą się radnej Annie 
Sylwestrzak, sołtysowi Ryszar-
dowi Banaszkiewiczowi, księ-
dzu proboszczowi Krzysztofowi 
Sudzińskiemu, Radzie Sołeckiej 
i Parafialnej z Rąpic, druhom z 
OSP oraz mieszkańcom za wspa-
niałe dożynkowe dekoracje (red.). 
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Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Red. Na początku miesiąca 
Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny zdecydował: to pan jest staro-
stą. Zaskoczenie? 

M.J. Absolutnie nie, spodziewa-
łem się takiego rozstrzygnięcia. Cieszy 
mnie, że przepisy prawa nie rodzą już 
w tej sprawie żadnych wątpliwości, że 
zostały one właściwie zinterpretowane. 

Wyrok WSA oznacza, że rozstrzy-
gnięcie nadzorcze wojewody (mówiące 
o tym, że starostą powinien być Piotr 
Łuczyński – przyp. red.) jest w tej 
chwili nieważne. To bardzo dobrze dla 
powiatu. 

Wystarczy tego niepotrzebnego za-
mieszania paraliżującego pracę samo-
rządu powiatowego. Nie spieraliśmy 
się przecież o coś ważnego, a jedynie 
o interpretację nieistotnego terminu! 
Najważniejsze w takich sytuacjach 
powinny być mechanizmy demokra-
tyczne. Większość w radzie, tajne gło-
sowanie, wola współpracy radnych. 
Pieniactwo nie może decydować o waż-
nych sprawach. 

Red. To nie był łatwy okres, 
zarówno dla pracowników Sta-
rostwa Powiatowego, ale i miesz-
kańców powiatu.  

M.J. Chciałbym powiedzieć „prze-
praszam” wszystkim mieszkańcom i 
wszystkim tym, którzy się czuli uwi-
kłani w ten niezwykle niekomfortowy 
spór. I mimo, że nie wszystko działo się 
przecież za moją sprawą, przepraszam 
i dziękuję pracownikom, że przetrwali 
ten okres, bo zarówno dla nas, jak i dla 

WSA uchylił rozstrzygnięcie 
nadzorcze wojewody, co oznacza, 
że starostą jest Marcin Jabłoński. 

Dwie opinie wojewody

Przypomnijmy: kilka miesięcy 
temu wojewoda lubuski Włady-
sław Dajczak unieważnił uchwały 
rady powiatu słubickiego dotyczą-
ce odwołania starosty Piotra Łu-
czyńskiego i powołania Marcina 
Jabłońskiego oraz nowego zarzą-
du (wojewoda podjął tę decyzję 22 
kwietnia, choć wcześniej jego opi-
nie mówiły zupełnie coś innego). 

Powiatowi radni, zdecydowaną 
większością głosów, zaskarżyli de-
cyzję wojewody w Wojewódzkim 

nich, było to bardzo niemiłe. Przede 
wszystkim jednak muszę przy tej okazji 
serdecznie podziękować zdecydowanej 
większości powiatowych radnych, któ-
rzy wielokrotnie i wyjątkowo zdecydo-
wanie okazywali mi wsparcie, nie tylko 
w licznych uchwałach podejmowanych 
na sesji, ale także podczas wielu spo-
tkań i rozmów. Ten wyrok sądu jest 
przede wszystkim ich wielkim zwycię-
stwem. Demokracja okazała się naj-
ważniejsza. 

Red. Co teraz? 
M.J. Wzięliśmy się ponownie do pra-

cy, nadganiamy stracony czas i podej-
mujemy decyzje rozwiązujące proble-
my powiatu słubickiego. Informacje, 
którymi poprzednicy na różne sposoby 
epatowali opinię publiczną, zarzucając 
nam różne niestworzone rzeczy, były 
oczywiście karygodną nieprawdą. Naj-
pewniej przyjdzie im za to odpowie-
dzieć…

Na pierwszy ogień idzie projekt 
szkolnictwa zawodowego w powiecie. 
Ta sprawa nie może dłużej czekać. Ze 
środków unijnych uda nam się pozy-
skać aż około 10 milionów zł! Pieniądze 
będą wydane w ciągu sześciu lat, m.in. 
na modernizację i doposażenie warsz-
tatów powiatowych szkół kształcących 
w zawodach. Część funduszy zosta-
nie również przekazana na powstanie 
Centrum Kształcenia Zawodowego. W 
powiecie brakuje tak ważnej placówki. 
Jednak najwięcej pieniędzy zostanie 
przekazanych na staże i dokształca-
nie uczniów oraz kadry pedagogicznej 

Sądzie Administracyjnym, który 1 
września ją uchylił. 

To był czas chaosu

Okres między wydaniem roz-
strzygnięcia nadzorczego wojewo-
dy w kwietniu a ogłoszeniem wy-
roku WSA we wrześniu nie należał 
do spokojnych. Wystarczy przypo-
mnieć nagłe wejście do starostwa 
Piotra Łuczyńskiego i towarzyszą-
cych mu osób pod koniec czerwca. 

Piotr Łuczyński zasiadł w fote-
lu słubickiego starosty na kolejne 
dwa miesiące, co sprawiło, że po-
wiat pogrążył się w chaosie, a jego 
mieszkańcy w niepewności.  Piotr 
Łuczyński zamiast działać na rzecz 

powiatu, skupił się na obrzuca-
niu błotem Marcina Jabłońskiego, 
członków zarządu powiatu oraz 
radnych (m.in. podczas sesji i za 
pośrednictwem oficjalnego portalu 
społecznościowego starostwa). 

Dowiedzieliśmy się też, że były 
starosta korzystał przy tym z usług 

zawodowego człowieka od mar-
ketingu, który brał za to niemałe 
pieniądze. A skoro już przy finan-
sach jesteśmy, trzeba dodać, że w 
czasie, gdy w gabinecie starosty 
zasiadał Piotr Łuczyński, budynku 
starostwa dzień i noc pilnowała fir-
ma ochroniarska, biorąc za to kil-

kadziesiąt tysięcy złotych. 
 – Na szczęście to już przeszłość. 

Teraz prawnie funkcjonujący za-
rząd przywróci porządek w powie-
cie – mówili nam zmęczeni tą sytu-
acją mieszkańcy (red.). 

(kursy kwalikacyjne). Musimy uno-
wocześnić powiatowe szkolnictwo. 
Wszystko to po to, aby stworzyć mło-
dzieży lepsze szanse przygotowania się 
do dorosłego życia. 

Nie zapominamy o innych ważnych 
dla powiatu aspektach, takich jak budo-
wa windy dla niepełnosprawnych przy 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Słubicach czy rozwiązanie sprawy 
związanej z naliczeniem opłat eksplo-
atacyjnych związanych z terminalem w 
Świecku. W tym miejscu raz jeszcze je-
stem zmuszony podkreślić, że publicz-
nie formułowane pod naszym adresem 
zarzuty przez poprzednią ekipę były 
całkowicie nieprawdziwe. To żenujące 
kłamstwa i pomówienia! Nie chcę się 
zniżać do tego poziomu i proponuję na 
teraz poprzestać na tym. Skupmy się na 
naprawdę ważnych rzeczach. 

Mamy też pomysł na upadającą 
szkołę powiatową w Ośnie. Wierzę, że 
nowy, realny pomysł pozwoli uchronić 
tę jednostkę przed likwidacją. Są już 
pozytywne informacje w tej sprawie. 
Ale o tym przy następnej okazji. 

Red. Mówimy tu o sprawach, 
przy których realizacji przydała-
by się pomocna dłoń z zewnątrz... 

M.J. Domyślam się, że chodzi panu 
m.in. o wojewodę lubuskiego?

Wojewoda Dajczak nie jest moim 
wrogiem. I nigdy nim nie był. Dlatego 
proszę go i apeluję o współpracę. Chcę 
z nim usiąść, porozmawiać i wspólnie 
poszukać najlepszych dla powiatu i 
oczywiście skarbu państwa rozwiązań. 
Uważam, że jest to nie tylko możliwe, 
ale nawet znacznie łatwiejsze niż się 
powszechnie uważa. Potrzebna jest tyl-
ko dobra wola i współdziałanie. Chodzi 
przecież o dobro kilkudziesięciu tysięcy 
mieszkańców powiatu słubickiego, wie-
lu podmiotów gospodarczych ważnych 
dla całego regionu. 

Jestem pewien, że przy odrobinie 
dobrej woli możemy osiągnąć sukces. 
Jeszcze raz więc powtarzam: wojewoda 
nie jest moim wrogiem i nie zamierzam 

Red. Mówi się, że w powiecie 
słubickim wreszcie zapanuje spo-
kój. Podziela Pan tą opinię miesz-
kańców? 

M.J. Można ich spytać, jak postrze-
gają okres sprzed kilku miesięcy, gdy 
byłem na stanowisku starosty i teraz 
ponownie, kiedy za powiat odpowiada 
stabilna większość. Jestem pewien, że 
stwierdzą, że czas ten ma znamiona 
wszelkiej normalności – zarówno jeśli 
chodzi o funkcjonowanie Starostwa 
Powiatowego, jak i podejścia do miesz-
kańców oraz radnych. 

Dlatego, odpowiadając na to pytanie, 
mogę śmiało stwierdzić: tak, do Powia-
tu Słubickiego wraca spokój. 

z nim walczyć, chcę za to współpraco-
wać na wielu płaszczyznach. 

Red. W szpitalu mamy nowego 
prezesa. A właściwie panią pre-
zes... 

M.J. Pani Małgorzata Krasowska-
-Marczyk jest wysokiej jakości specjali-
stą w dziedzinie ochrony zdrowia. Jed-
nym z najbardziej doświadczonych w 
naszym województwie. Nie mam więc 
wątpliwości, że w sposób właściwy po-
prowadzi słubicki szpital. 

Mamy plan na tę lecznicę i będzie-
my go skrupulatnie realizować. W 
tym miejscu chciałbym wyraźnie po-
wiedzieć, że jakiekolwiek insynuacje 
opozycyjnych radnych, sugerujące, że 
mamy zamiar prywatyzacji szpitala są 
po prostu zwykłą bzdurą. 

Ten szpital pozostanie w rękach sa-
morządu i będziemy go rozwijać. W 
pierwszej kolejności trzeba jednak upo-
rządkować wiele spraw skandalicznie 
zaniedbanych przez nieudolnego po-
przednika. 

Red. Wydarzenia z przełomu 
czerwca i lipca wstrząsnęły opi-
nią publiczną, i to nie tylko na 
szczeblu lokalnym... Poprzed-
nia ekipa rzuca bardzo poważne 
oskarżenia, sprawę bada proku-
rator... 

M.J. Akurat to, że sprawa znalazła 
się w prokuraturze, bardzo mnie cieszy, 
bo wierzę, że ostatecznie wszystko zo-
stanie solidnie wyjaśnione, a kłamstwa 
tych ludzi wyjdą na jaw. Na temat wy-
darzeń z 30 czerwca i 1 lipca powiedzieli 
oni już tyle obrzydliwości, że po prostu 
szkoda mi otwierać usta, by to komen-
tować. Myślę, że mieszkańcy wyrobili 
sobie własne zdanie o tym, co się wte-
dy wydarzyło, a sprawę raz na zawsze 
zakończy wynik śledztwa. Ja także będę 
chciał dochodzić prawdy przed sądem. 
Jest kilka osób, które winne są nam 
przeprosiny. Trzeba ponosić odpowie-
dzialność za publicznie wypowiadane 
kłamstwa i bezpodstawne oskarżenia. 

Wojewoda nie jest
moim wrogiem

Powiat słubicki
ogarnął spokój

Rozmowa z MARCINEM JABŁOŃSKIM, starostą słubickim 

Wygląda na to, że zamieszanie wywołane rozstrzygnięciem nad-
zorczym wojewody dobiegło końca. Na początku września Woje-
wódzki Sąd Administracyjny zdecydował, kto powinien zasiadać 
w fotelu słubickiego starosty.
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Konsultacje otworzyła człon-
kini zarządu powiatu Amelia 
Szołtun, a poprowadził je Rado-
sław Wróblewski z Wojewódz-
kiego Ośrodka Metodycznego. 

Diagnoza została sporządzo-
na w związku z udziałem Po-
wiatu Słubickiego w projekcie 

w ramach osi priorytetowej VIII 
Nowoczesna edukacja, 8.4 Do-
skonalenie jakości kształcenia 
zawodowego – projekty realizo-
wane poza formułą ZIT, Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go – Lubuskie 2020 (red.).

O diagnozie 
szkolnictwa 
zawodowego
15 września przedsiębiorcy z całego powiatu, dyrektorzy szkół, a 
także nauczyciele i przedstawiciele Starostwa Powiatowego wzięli 
udział w konsultacjach społecznych, podczas których przedsta-
wiono diagnozę szkolnictwa zawodowego w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest powiat słubicki. 

POWIAT SŁUBICKI

Tym razem jednak, pod-
czas wojewódzkich dożynek w 
Strzelcach Krajeńskich, znala-
zło się miejsce na prawdziwy 
hit: pierogi od pań ze Stowa-
rzyszenia Kobiet Wiejskich w 
Grzmiącej w gminie Cybinka. 
Smakowite cuda sprawiły, że 
przy stoisku powiatu słubic-
kiego wciąż zbierali się ludzie. 
- Coś niesamowitego! Jeśli 
wszyscy w waszym powiecie tak 
gotują, to muszą żyć tam szczę-
śliwi ludzie - śmiała się Anna z 
Dobiegniewa. Oprócz pierogów 

był też świetny chleb ze smal-
cem oraz pyzy. 

Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się powiatowe gadże-
ty, kalendarze i mapki, których 
rozdaliśmy mnóstwo. 

Nasze stoisko odwiedzili też 
m.in. wicestarosta Leopold 
Owsiak i radny Wojciech De-
reń. - Rewelacja - tak obaj sko-
mentowali smak pierogów z 
Grzmiącej (red.).

Pierogi przyciągnęły 
tłumy
Msza w intencji rolników, ko-
rowód oraz ceremoniał do-
żynkowy, atrakcje dla dużych i 
małych - to wszystko znamy z 
corocznych świąt plonów. 

POWIAT SŁUBICKI

… Wiesława Kołoszy, przewod-
niczącego Rady Powiatu Słubickiego

Red. Jak Pan przyjął wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego, który jasno określa, 
kto powinien zasiadać w fotelu 
starosty?

W.K. Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

przyjąłem z zadowoleniem. Cieszę się, 
że sąd stanął po stronie prawa, co do-
wodzi, że praworządność wzięła górę.

Red. Wygląda na to, że sytuacja 
w powiecie się unormowała. Co 
to oznacza dla działań Rady Po-
wiatu?

W.K. Mam nadzieję, że sytuacja 
umożliwi wreszcie spokojną, wolną od 
nadzwyczajnych okoliczności, pracę. 
Bowiem wyzwań jest bardzo wiele.

Wyzwań bardzo wiele
Dwa pytania do…

POWIAT SŁUBICKI

Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło zastępcy komen-
danta wojewódzkiego policji w 
Gorzowie Wlkp. insp. Jerzego 
Głąbowskiego, a także szefów 
wszystkich gmin powiatu. Był 
też przedstawiciel policji zza 
Odry.

Po wystąpieniu powitalnym 
zostały wręczone akty miano-
wania na wyższe stopnie służ-

bowe, medale i odznaczenia re-
sortowe oraz nagrody.

W tym roku awans na kolej-
ne stopnie policyjne otrzymało 
54 policjantów słubickiej jed-
nostki. Ponadto, na wniosek 
komendanta powiatowego, 
burmistrzowie Słubic, Rzepina, 
Cybinki oraz Ośna wynagrodzili 
czterech najlepszych funkcjona-
riuszy nagrodami pieniężnymi. 

Byli to: asp. szt. Kinga Greczuk, 
asp. szt. Norbert Nowickim st. 
asp. Łukasz Wąsowicz oraz st. 
sierż. Rafał Pomocka (red.). 

Świętowali policjanci
18 sierpnia w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach odbyły 
się uroczystości związane z obchodami Święta Policji. 

POWIAT SŁUBICKI

Można śmiało stwierdzić, 
że nowa pani prezes jest 
specjalistką w dziedzinie 
ochrony zdrowia - to ekspert 
w projekcie z zakresu nad-
zoru nad funkcjonowaniem 
szpitali. Ponadto Małgorza-

ta Krasowska-Marczyk jest 
członkiem zespołu ds. opra-
cowania Lubuskiej Strategii 
Polityki Społecznej, zespołu 
ds. opracowania Lubuskiej 
Strategii Ochrony Zdrowia 
oraz Lubuskiej Rady Zdro-
wia.

Nowej pani prezes życzymy 
powodzenia w sprawowaniu 
swojej funkcji (red.).

Nowy prezes w szpitalu
20 września w fotelu preze-
sa słubickiego szpitala za-
siadła Małgorzata Krasow-
ska-Marczyk. 
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Ponadto podjęto m.in. uchwałę w 
sprawie złożenia kasacji przez powiat 
na postanowienie WSA w Gorzowie 
Wlkp. 

Porządek obrad rozszerzono o przy-
jęcie rezygnacji społecznego członka 
zarządu Ryszarda Chusteckiego. Na 
wniosek starosty kandydatką na jego 
miejsce została radna Danuta Sawic-
ka. Radni wybrali ją na społecznego 
członka zarządu powiatu zdecydowaną 

większością głosów. - Dziękuję za oka-
zane mi zaufanie starosty i radnych. 
Obiecuję, że będę się starać sumiennie 
wypełniać swoje obowiązki na rzecz 
powiatu i jego mieszkańców - mówiła 
D. Sawicka tuż po przyjęciu gratulacji 
od starosty oraz radnych.

Pod koniec sesji głos zabrała zapro-
szona na sesję radna sejmiku woje-
wódzkiego Grażyna Dereń (red.).

Danuta Sawicka
nowym członkiem
zarządu powiatu
Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 września, dyrekto-
rzy oświatowych placówek przedstawili stan ich przygotowań do 
nowego roku szkolnego. Doszło też do zmian w zarządzie powiatu.

POWIAT SŁUBICKI
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1 września uczniowie, nauczyciele i 
przybyli rodzice zgromadzili się w sali 
gimnastycznej. Na początku uroczysto-
ści został odśpiewany hymn. Następnie 
wicedyrektor Agnieszka Krawczyk powi-
tała zgromadzonych i przedstawiła wy-
chowawców poszczególnych oddziałów 
szkolnych i przedszkolnych. Na zakoń-
czenie życzyła wszystkim owocnej pracy 
i otworzyła rok szkolny. Jego nowością 
jest utworzenie oddziału pierwszej klasy 
dla dzieci z autyzmem.

tekst i foto: P. Jaremko

Od redakcji:  1 września odwiedzi-
liśmy z aparatem uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych. 
Było m.in. ślubowanie pierwszoklasistów 
oraz odczytanie listu od starosty. 

W tenisowe szranki stanęło 34 mło-
dych zawodników w czterech katego-
riach wiekowych. Miejsca na podium 
były uhonorowane pucharami i dyplo-
mami, a tym, którym zabrakło szczę-
ścia starosta Marcin Jabłoński wręczył 
okolicznościowe statuetki i dyplomy.

Wszyscy zawodnicy zostali również 

uhonorowani drobnymi nagrodami 
rzeczowymi, na które złożył się sprzęt 
sportowy, odzież sportowa i inne dro-
biazgi zakupione w ramach dotacji po-
chodzącej z Powiatu Słubickiego. 

Górzycki Klub Tenisowy Smecz dzię-

kuje władzom Powiatu Słubickiego za 
udzieloną dotację i wsparcie w rozwoju 
tenisa ziemnego w powiecie.

red. na podst. www.gorzyca.pl

Nadszedł czas na zakończenie 
projektu „Marszem po zdrowie” re-
alizowanego przez Stowarzyszenie 
„Wsparcie”, przy finansowym wspar-
ciu Powiatu Słubickiego, w okresie od 
maja do września. 

Celem projektu było promowanie 
wśród osób z niepełnosprawnością ak-
tywnego trybu życia poprzez systema-
tyczne uprawianie sportu. 

W trakcie realizacji projektu zostały 
zakupione kijki do Nordic Walking, 
które wykorzystywane były podczas 
cotygodniowych treningów. 

Zwieńczeniem naszych trudów był 
weekendowy pobyt nad morzem. W 
tym czasie uczestnicy projektu brali 
udział w codziennych treningach Nor-
dic Walking, a oprócz tego korzystali 

z licznie przygotowanych atrakcji: gry 
w bule, piłkę plażową oraz zabawy w 
wodzie. 

Piękna pogoda sprzyjała także od-
poczynkowi na plaży oraz kąpieli w 
Bałtyku. 

Wieczorami uczestnicy projektu 
chętnie korzystali z basenu i jacuzzi 
znajdujących się na terenie hotelu, 
uczestniczyli w spacerach połączonych 
z podziwianiem zachodów słońca oraz 
zabawach tanecznych. 

Dzięki realizacji projektu zajęcia 
Nordic Walking wpiszą się w program 
działalności POW Rzepin jako jedna z 
form terapii ruchowej. 

Cieszymy się, iż kolejny zakończo-
ny projekt okazał się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. Zarówno czerw-
cowy wyjazd do Wrocławia, jak i pobyt 
nad morzem zaspokoił potrzeby bene-
ficjentów projektów.

Stowarzyszenie „Wsparcie”

17 września na boisku w Bieganowie 
odbył się III Turniej Piłkarski Osób 
Niepełnosprawnych o Puchar Starosty 
Słubickiego, zorganizowany przez sto-
warzyszenie „Wparcie”. Wzięło w nim 
udział sześć drużyn. Pierwsze miejsce 
zajął ŚDS Lubniewice, na drugim miej-
scu zawody ukończył WTZ Krosno Od-
rzańskie, na trzecim stopniu podium 
uplasował się POW Krosno Odrzań-
skie. Dalsze miejsca: ŚDS Bieganów, 
POW Rzepin oraz ŚDS Ośno Lubuskie.

Królem strzelców został Paweł Pę-
kala z POW Krosno Odrzańskie, nato-

miast najlepszym bramkarzem - Anna 
Tomczyk z POW Rzepin.

Piłkarski turniej to nie jedyna im-
preza, jaka odbyła się w Bieganowie. 
Miłośnicy sprintu (w różnym wieku) 
spróbowali swoich sił w ramach „Bie-
gania w Bieganowie”. Odbył się też pik-
nik zdrowotny. 

Bieganowskie imprezy otworzył bur-
mistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk 
oraz, reprezentujący starostę słubic-
kiego, naczelnik wydziału spraw spo-
łecznych starostwa Wojciech Skwarek 
(red..)

Klasy 
znów 
pełne

Rakiety poszły w ruch

Wspomnienia z wakacji

Kopali piłkę
o puchar starosty

Obecny rok szkolny w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym rozpoczęliśmy pod 
hasłem wolontariatu. 

4 września na kortach Kom-
pleksu Sportowo-Rehabilitacyj-
nego w Górzycy odbył się tur-
niej tenisa ziemnego dla dzieci 
pn. „Wakacyjne wspomnienie 
- turniej tenisa ziemnego dla 
dzieci o Puchar Starosty Powia-
tu Słubickiego”. 

Jak widać, pieniądze od po-
wiatu słubickiego nie poszły 
na marne!

Takie imprezy pokazują nam, że naprawdę warto współfinansować 
podobne przedsięwzięcia. 

Impreza odbyła się na słu-
bickim stadionie. Zawodnicy, 
którzy przybyli z aż jedena-
stu województw, zmierzyli się 
w bieganiu (różne dystanse), 
pchnięciu kulą oraz skoku w 
dal. 

- Jesteśmy w doskonałej for-
mie, damy radę! - śmiali się 
młodzi sportowcy z Krakowa. 
Wtórowali im zawodnicy ze 

Zgorzelca, którym także dopisy-
wał humor. 

Imprezę otworzyli m.in. szef 
Słubickiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Zbigniew Sawicki, 
zastępca burmistrza Słubic Ro-
man Siemiński, członek zarzą-
du powiatu Amelia Szołtun oraz 
powiatowy radny Ryszard Chu-
stecki (red.).

Stadionowe 
zmagania
- Fajny macie ten stadion, taki klimatyczny! - wołali 14 września 
młodzi uczestnicy finału Krajowej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Po-
nadgimnazjalnych, którzy przyjechali z całej Polski. 
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Pamiętają o piekle
Sybiru

Starostwo na podium!

Chwała bohaterom

To już 70 lat…

Uroczystość z okazji Świa-
towego Dnia Sybiraka roz-
poczęła się wystąpieniem 
prezesa słubickiego koła 
Związku Sybiraków Euge-
niusza Szewczenko, który 
przedstawił losy Sybiraków 
na przestrzeni dziejów.

Jest się czym pochwalić! Reprezentująca Starostwo Powiatowe drużyna zdobyła II miej-
sce podczas tegorocznej, VI. już, edycji powiatowej spartakiady w sportach obronnych 
pracowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatu oraz urzędów 
gmin objętych Powiatem Słubickim. 

- To bardzo ważne, aby czcić 
bohaterów tamtych dni, tego 
tragicznego września - mó-
wili nam mieszkańcy Słubic, 
którzy 1 września zebrali się 
na placu Sybiraków. 

16 września uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Kunowicach mieli swoje święto - tego dnia bowiem ob-
chodzono uroczystości 70-lecia istnienia szkoły.

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Powiatu Słubickiego

Zarząd Powiatu Słubickiego 
o g ł a s z a 

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

L.p. Położenie 
nieruchomości 

Działka 
numer 

Powierzchnia 
działki 

[ha] 

KW 
nr 

Cena 
wywoławcza 

[zł] 

Wadium 
[zł] 

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

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

prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 
 

2. Nieruchomość jest zabudowana budynkami: administracyjno - socjalnym 
o powierzchni użytkowej 236 m2, magazynowym o powierzchni użytkowej  
133,50 m2 i wiatą stalową o powierzchni użytkowej 271 m2. 

 

3. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Gminy Cybinka (uchwała Rady Miasta i Gminy Cybinka nr 140/XIX/2000 z dnia 
15 grudnia 2000 r.) działkę zapisano jako tereny zainwestowane przeznaczone 
do rehabilitacji i uzupełnień. 
 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem.   

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego 
w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym 
O/Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
na konto Starostwa; 

2) okazanie oryginału dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetargu 
bezpośrednio przed otwarciem przetargu, 

3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów 
wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości, 

4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu – 
okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis 
z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
gospodarczej – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, 
w przypadku kopii – powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta – zgodnie z zasadą 
prezentacji). 

 

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli 
się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedawcy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego 
ponosi nabywca. 

 
 

6. Przetarg odbędzie się 10 listopada 2016 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.  
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OGŁOSZENIE

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

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

Następnie głos zabrali: burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz oraz prezes 
zarządu oddziału Sybiraków w Gorzo-
wie Wlkp. Jadwiga Ostrowska.

Odczytano apel pamięci. Zostały też 
wypuszczone gołębie symbolizujące 
poległych. Modlitwę w intencji Sybira-
ków poprowadził proboszcz. ks. To-

Ekipa w składzie: Magdalena Jeżak-
-Tomasik (wydział spraw społecznych), 
Barbara Kierbedź (wydział komunika-
cji) oraz Marcin Kulikowski (wydział 
geodezji i katastru) nie zawiodła. 

Ale po kolei: spartakiada odbyła się 
16 września, na terenie przyległym do 
jeziora Reczynek w Ośnie Lubuskim. 
Patronat nad imprezą objął słubicki 
starosta Marcin Jabłoński, który powi-
tał wszystkich zawodników i, życząc im 
powodzenia, otworzył zawody. 

Do udziału w tegorocznej sparta-
kiadzie zgłosiło się 16 trzyosobowych 

drużyn.
W rolę sędziów poszczególnych kon-

kurencji spartakiady wcielili się funk-
cjonariusze Straży Granicznej. 

Zwycięzcą zmagań została reprezen-
tacja NZOZ Szpitala im. prof. Z. Reli-
gii w Słubicach Sp. z o. o., która po raz 
drugi zdobyła tytuł najlepszej drużyny 
i odebrała Puchar Przechodni Starosty 
Słubickiego oraz Puchar Przechodni 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp., wręczony przez przybyłego na 

podsumowanie spartakiady zastępcę 
dyrektora wydziału bezpieczeństwa i 
zarządzania kryzysowego Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Artura Wój-
towicza.

Drugie miejsce wywalczyła wspo-
mniana już reprezentacja Starostwa 
Powiatowego w Słubicach, a na trzeciej 
pozycji uplasowała się drużyna Ko-
mendy Powiatowej Policji w Słubicach. 
Wszystkim ekipom, w imieniu staro-
sty, serdecznie gratulujemy (red.).

Odbyły się tu obchody 77. rocznicy 
rozpoczęcia II wojny światowej. 

W zorganizowanej przez gminę 
uroczystości, prócz mieszkańców, 
wzięli też udział, m.in. burmistrzo-
wie Słubic i Frankfurtu nad Odrą, 
przedstawiciele służb munduro-
wych, szkół, kombatantów oraz in-
stytucji. Była modlitwa za zmarłych, 
apel poległych oraz złożenie kwiatów 
pod pomnikiem (red.).

masz Partyka. 
Uroczystość zakończyło złożenie 

kwiatów i zapalenie zniczy pod pomni-
kiem. 

Starostwo Powiatowe reprezento-

wali: skarbnik Anna Górska, naczelnik 
wydziału spraw społecznych Wojciech 
Skwarek oraz Alicja Matkowska z wy-
działu oświaty (red.). 

Zostały one poprzedzone nadaniem 
szkole imienia Kornela Makuszyńskie-
go. 

Była też msza, powitanie gości przez 
dyrektora oraz przekazanie sztandaru. 

Nie mogło zabraknąć ślubowania 
uczniów, występów artystycznych oraz 
zwiedzania budynku szkoły. 

Powiat słubicki (który wsparł finan-
sowo imprezę), reprezentowała człon-
kini zarządu powiatu Amelia Szołtun 
(red.).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(j.t. – Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). 
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczony-

mi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
2. Nieruchomość jest zabudowana budynkami: administracyjno - socjalnym o po-

wierzchni użytkowej 236 m2, magazynowym o powierzchni użytkowej 
133,50 m2 i wiatą stalową o powierzchni użytkowej 271 m2.
3. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania prze-

strzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Gminy Cybinka (uchwała Rady Miasta i Gminy Cybinka nr 140/XIX/2000 z dnia 
15 grudnia 2000 r.) działkę zapisano jako tereny zainwestowane przeznaczone do 
rehabilitacji i uzupełnień.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem.  
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słu-
bicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/
Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto 
Starostwa;
2) okazanie oryginału dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetargu 
bezpośrednio przed otwarciem przetargu,
3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegi-
tymują się ważnym dowodem tożsamości,
4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu 
– okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis 
z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospo-
darczej – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku 
kopii – powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez osobę upraw-
nioną do reprezentowania oferenta – zgodnie z zasadą prezentacji).

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od 
zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wa-
dium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

6. Przetarg odbędzie się 10 listopada 2016 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach. 

7. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy właściciel w ciągu 21 dni, 
licząc od dnia zamknięcia przetargu, o czym powiadomi nabywcę nie później niż na 7 
dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. 

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzie-
lają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 
Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel.: 95-759 2039, 95-759 2040.

Słubice, dnia 2016-09-08
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czucie wartości i wiarę w końcowy 
sukces. 

Żarty się skończyły. Drużyny 
naszpikowane mistrzami świata, 
olimpijskimi i bardzo uznanymi 
nazwiskami powodowały, że do ko-
lejnych rozgrywek przystąpiliśmy 
w roli kopciuszka. Pocieszali nas, 
że czwarte miejsce nie jest takie 
złe.

W półfinale szok i nasze zwycię-
stwo. W kuluarach zaczęło się mó-
wić, że Latteria jest bardzo niebez-
pieczna. 

Wielki finał to mecz z AZS Wra-
tislavia I Wrocław, bodaj najbar-
dziej utytułowaną drużyną ostat-
niej dekady. Ostatnie trzy lata z 
rzędu nie znaleźli pogromcy. 

Usiedliśmy w zestawieniu: Tu-

szyński-Nowak i Sakowicz-Szcze-
pański. Mecz zaplanowany był na 
osiem części. Początek należał do 
faworyta, ale już od trzeciej skład-
ki zaczęliśmy odzyskiwać kontrolę 
nad spotkaniem, stopniowo budo-
waliśmy przewagę. W dwóch ostat-
nich częściach trochę Wratislavia 
odrobiła, ale nie na tyle żeby po-
zbawić nas końcowego sukcesu. 
Zostaliśmy Mistrzami Polski! 

Gratulacje płyną z całego kraju, 
bajka zamienia się w rzeczywi-
stość. Sprawiliśmy dużo satysfakcji 
całej Polsce brydżowej, odświeża-
jąc nieco skostniałą już hierarchię.  

Wiara, determinacja i przede 
wszystkim wyśmienita atmosfera 
zwycięża, dajemy dowód, że w spo-
rcie wszystko jest możliwe (red.). 

Po przebudowie w drużynie zna-
leźli się: Piotr Tuszyński (kapitan), 
Kamil Nowak, Marek Witek, Paweł 
Miechowicz, Ryszard Sakowicz, 
Marek Urbański oraz w rezerwie 
Waldemar Sroczyński.

Po pierwszym zjeździe, nieste-
ty nieudanym, zajmowaliśmy 14 
miejsce na 16 drużyn i nastroje 
były minorowe. Pojawił się wtedy 
pomysł, aby wzmocnić się jakimś 
nowym zawodnikiem - wybór padł 
na Radka Szczepańskiego wypoży-
czonego z Consusa Kalisz. Stworzy-
ło to możliwość zupełnie nowych 
zestawień, co okazało się na tyle 
skutecznym posunięciem, że dru-
żyna „rosła” w oczach. 

Bardzo dobre wyniki na drugim 
zjeździe pozwoliły na awans do 
pierwszej ósemki i spokojne utrzy-
manie się w lidze. Do pierwszego 
play-off podeszliśmy bez obciążeń, 
grając na drużynę Silesia Gliwice i 
ku lekkiemu zdziwieniu dobra gra 
utrzymywała się nadal, przynosząc 
zadecydowane zwycięstwa. Kolej-
ny mecz play-off z drużyną Consus 
Kalisz był równie udany. Tak roz-
poczęła się walka o medale. 

Duże słowa uznania należą się 
naszemu najbardziej doświadcza-
nemu zawodnikowi i kapitanowi 
Piotrkowi Tuszyńskiemu, który 
przez cały czas budował w nas po-

Już tradycyjnie na początku je-
sieni zawodnicy spotkali się na tur-
nieju upamiętniającym Ryszarda 
Domagałę. Była to już ósma edycja 
tych zmagań. 

Do rywalizacji w upale stanęło 
22 tenisistów w dwóch kategoriach 
wiekowych: do 40 lat i powyżej 40 
lat. Wszystkie pojedynki turnieju 
rozgrywano do dwóch wygranych 
setów z ewentualnym tie-breakiem 
do 10 punktów.

Puchary, dyplomy oraz nagrody 
pieniężne zwycięzcy odebrali z rąk 
wójta Roberta Stolarskiego. Wszy-
scy zawodnicy mieli zapewnione 

ciepłe i zimne napoje oraz obiad.
W kategorii do lat 40 zwyciężył 

Bartosz Wargin z Gorzowa Wlkp., 
drugi był Andrzej Urman z Kostrz-
na, a trzeci Łukasz Musiał ze Słoń-
ska. 

Z kolei w kategorii powyżej 40 
lat najlepszy okazał się Tadeusz 
Łopata ze Słubic, drugi był Adam 
Krzeptowski, także ze Słubic, a na 
trzecim stopniu podium stanął Pa-
weł Wróbel z Gubina. 

Organizatorzy dziękują Danielo-
wi Podhajeckiemu, który pomagał 
w organizacji turnieju.

MATEUSZ PODLIPSKI 

Drużyna Latteria Tinis-Ste-
inpol I Rzepin do ekstrakla-
sowych rozgrywek w sezonie 
2015/2016 przystąpiła po dra-
matycznym meczu o utrzy-
manie się w najwyższej lidze 
w poprzednim sezonie 

10 września na kortach Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjne-
go w Górzycy odbył się – ostatni w tym roku na wolnym powie-
trzu – turniej tenisa ziemnego

Jak zdobyć mistrzostwo Turniej na
powitanie jesieni

RZEPIN  GÓRZYCA Zawodnicy sekcji brydża sportowego Mistrzami Polski 2016! Kolejne tenisowe zmagania

Mamy tytuł Mistrza Polski! 

Do rywalizacji stanęło 22 
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To już 70 lat…
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Oliwia Lipnicka (Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Rzepinie), Natalia Ra-
dlicka (Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Rzepinie),  Jakub Szawelski (Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Rzepinie), 
Bartosz Janusewicz (Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Rzepinie), Kacper 
Lewicki (Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Rzepinie), Luis Falkowski  (Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Rzepinie), 
Patrycja Radecka (Gimnazjum w 
Rzepinie), Weronika Zdun (Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Rzepinie), Kali-
na Olszewska-Kubiak (Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Rzepinie), Klara 
Jankowiak (Szkoła Podstawowa nr 

1 w Rzepinie), Aleksandra Klame-
rus (Gimnazjum w Rzepinie) oraz 
Wiktoria Chojna (Gimnazjum w 
Rzepinie). 

Nagrody dla laureatów zosta-
ły wręczone podczas rozpoczęcia 
roku szkolnego.  

Dyrektorom placówek, pedago-
gom oraz nauczycielom należą się 
szczególne słowa wdzięczności za 
zaangażowanie i owocną współpra-
cę przy realizacji tego cenionego w 
Polsce przedsięwzięcia.

Zwycięzcom składamy serdeczne 
gratulacje (red.). 

To jedyna taka kampania w 
Polsce, która od 16 lat – nie tylko 
edukuje poprzez ulotki, plakaty 
czy scenariusze zajęć – ale także 
nagradza zaangażowanie i własną 
inicjatywę uczniów. 

W tym roku w konkursie pla-
styczno-literackim organizator 
chciał, aby uczniowie w szczegól-
ny sposób zilustrowali hasło ,,Pod 
dobrą opieką”. Dla wielu z uczest-
ników – zarówno najmłodszych 
dzieci ze szkoły podstawowej, jak 
i młodzieży gimnazjalnej – była 
to okazja, by odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czym są opiekuńcze 
skrzydła rodziców, ale też co to 
jest dbałość, pielęgnacja, ochrona. 
Jedni uczniowie ukazywali w pra-
cach troskliwe oko dorosłych, inni 
przekonywali, że dobra opieka to 
umiejętność nie tylko zarezerwo-
wana dla rodziców czy dziadków, 
bo przecież każdy z nas może być 
opiekunem: słabszych, potrzebują-
cych czy chorych. 

Do biura organizatora kampanii 
– Stowarzyszenia Producentów i 
Dziennikarzy Radiowych w Pozna-
niu - wpłynęło tysiące prac z całej 
Polski. Wśród laureatów znalazło 
się aż 18 dzieci z gminy Rzepin. Są 
to: Martyna Baranowska  (Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Rzepinie), Ma-
teusz Radecki (Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Rzepinie), Natalia Tybu-
rek (Zespół Szkół w Kowalowie), 
Natalia Falińska (Zespół Szkół w 
Kowalowie), Kamila Markiewicz 
(Gimnazjum w Rzepinie), Zuzanna 
Romel (Gimnazjum w Rzepinie), 

Na apel burmistrza Rzepina Sławo-
mira Dudzisa odpowiedziały chętnie 
instytucje budżetowe zlokalizowane 
na terenie gminy.

Uczestnikami spływu byli przedsta-
wiciele policji, Nadleśnictwa Rzepin, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, urzędu 
miejskiego, a także kilka osób niebę-
dących pracownikami tych instytucji. 
Poprzez swoje uczestnictwo w tym 
projekcie chcieli zachęcić pozostałych 
mieszkańców do podejmowania dzia-
łań proekologicznych. 

Cel wyprawy został zrealizowany, a 
rzeka Ilanka, przynajmniej w jakiejś 
części, stała się rzeką bardziej zadba-
ną, nabierając jeszcze więcej należne-
go jej uroku.   

W spływie, zorganizowanym 
wspólnie z Kajakarnia.pl, wzięło 

udział łącznie ponad 20 osób. Uczest-
nicy zostali podzieleni na dwie grupy. 
Pierwsza rozpoczęła spływ od mostu 
w Starościnie, dopływając w rejon 
Starego Miasta. Druga grupa swój 
start miała w pobliżu mostu przy uli-
cy Poznańskiej, kończąc wyprawę w 
Rzepinku.

Mamy nadzieję, że nie był to ostatni 
„sprzątający spływ”, a liczba osób bio-
rących udział w kolejnych takich pro-
jektach będzie się stale powiększać. 

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za wsparcie akcji mającej na celu 
uświadomienie mieszkańców na po-
trzebę dbania o środowisko natural-
ne, w tym czystość rzek. 

Już teraz zapraszamy na przyszłe 
spływy kajakowe połączone ze sprzą-
taniem Ilanki (red.). 

Gmina Rzepin po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-
-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

W drugiej połowie sierpnia odbył się spływ kajakowy po rzece 
Ilance, którego celem było oczyszczenie koryta rzeki i jej na-
brzeża ze śmieci

Nasi uczniowie docenieni!Przyjemne
z pożytecznym

RZEPIN  RZEPIN Rozstrzygnięcie konkursu „Pod dobrą opieką”„Sprzątający” spływ kajakowy rzeką Ilanką

Wśród laureatów znalazło się aż 18 dzieci z gminy Rzepin 

Cel wyprawy został zrealizowany 
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15234 Frankfurt nad Odrą
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Zakończenie wakacji z GOK-iemKRZESZYCE 

Impreza rozpoczęła się warsz-
tatami plastycznymi dla najmłod-
szych. Dzieci, dając upust wyobraź-
ni i kreatywności, tworzyły piękne, 
kolorowe instrumenty – gitary i 
pianina. Rekwizyty te posłużyły w 
kolejnych zabawach, którymi były 
mini playback show i karaoke. 
Dodatkowo, do dyspozycji mieli 
kolorowe przebrania, peruki i ma-
ski. Najmłodsi chętnie brali udział 
w pokazach talentów, a widownia 
nagradzała wielkimi brawami każ-
dego uczestnika.

Kolejnym punktem programu 
było wykonanie hawajskich na-
szyjników, które sprawdziły się 
doskonale podczas gorącej i ener-
getycznej zumby, prowadzonej pod 

okiem instruktorki. W ponad go-
dzinnych zajęciach wzięło udział 
blisko sto osób. Cały plac tańczył i 
śpiewał.

Na zakończenie krzeszyczanie 
mogli wyszaleć się na parkiecie 
podczas dyskoteki (red.). 

Wakacje dobiegły końca. Z tej okazji mieszkańcy gminy Krzeszyce spotkali się na Placu Inki, by 
wspólnie świętować

Pożegnaliśmy lato

W zajęciach wzięło udział blisko sto osób 

W sumie z zajęć skorzystało około stu osób fot
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Podczas spotkań dzieci mogły 
oglądać prezentacje multimedial-
ne, bawić się przy kolorowej chu-
ście Klanzy, rozwiązywać rebusy, 
kalambury oraz testy i zagadki o 
sztuce. 

Dzieci poznały co to jest kubizm, 
impresjonizm, neoplastycyzm, 
puentylizm, abstrakcjonizm, tan-
gram, polska sztuka ludowa, czy 
japońska sztuka opowiadania – ka-
mishibai.

Mali uczestnicy zajęć także przy-

gotowali prace plastyczne na kon-
kurs pt. „Ogród moich dziadków”, 
zorganizowany przez słubicki za-
rząd działkowiczów „Jutrzenki” z 
okazji 50-lecia działalności ogród-
ków działkowych.

Na zajęciach powstały piękne i 
twórcze prace inspirowane obraza-
mi prezentowanych artystów, np. 
„drzewo życia” Klimta, „słoneczni-
ki” Vincenta van Gogha, portrety 
Picassa.

Dzieci stworzyły również ilu-

stracje do wierszy „Lokomotywa” 
Juliana Tuwima  i „Rzepka” Jana 
Brzechwy. Ilustracje te posłużyły 
do przedstawienia tychże wierszy 
w formie papierowego teatru ka-
mishibai. 

Na zakończenie „Małej Akademii 
Sztuk Przepięknych” uczestnicy 
otrzymali dyplomy potwierdzające 
ukończenie Akademii, tytuł Młode-
go Artysty za nadzwyczajne osią-
gnięcia artystyczne oraz upominek 
w formie małego zestawu plastycz-

nego.
Atrakcją ostatniego spotkania 

był również sleeveface, czyli zdję-
cia przedstawiające osoby fotogra-
fowane z zasłoniętą przez okładkę 
książki twarzą lub częścią ciała. 
Dzieci miały dużą frajdę z tej za-
bawy, pozując do zdjęć z wybraną 
przez siebie książką. Z pewnością 
zabawa w sleeveface zagości w słu-
bickiej bibliotece jeszcze nie raz!

Mamy nadzieję, że kreatywne za-
bawy i gry przysporzyły dzieciom 

wiele radosnych chwil, a zdobyta 
wiedza o sztuce odkryła w nich du-
sze artysty. 

Kolejna edycja wakacji w słubic-
kiej  bibliotece cieszyła  się bardzo 
dużą frekwencją. Gościliśmy nie 
tylko małych słubiczan, ale odwie-
dziły nas także dzieci z innych czę-
ści Polski i z zagranicy. 

W sumie z zajęć skorzystało oko-
ło stu osób.

Dziękujemy za wspaniałe, wspól-
ne artystyczne wakacje! Do zoba-
czenia w bibliotece!

Zapraszamy do obejrzenia foto-
relacji z wakacyjnych zajęć na stro-
nie internetowej biblioteki http://
www.biblioteka.slubice.pl oraz na 
Facebooku. 

Zespół BPMiG Słubice

Akcja lato 2016 w bibliotece słubickiej dobiegła koń-
ca.  Tegoroczne spotkania przebiegły pod hasłem „Mała 
Akademia Sztuk Przepięknych”. Zajęcia były wspaniałą  
lekcją sztuki, dzięki której dzieci poprzez zabawę miały 
okazję poznać różne nurty, kierunki i techniki malarskie 
oraz  wspaniałych artystów świata

Wakacje, wakacje… i po wakacjach!
SŁUBICE Akcja LATO w bibliotece
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SPITZKRUG MULTI CENTER, SPITZKRUGRING 1, 15234 FRANKFURT (ODER)

FRANKFURT ŚWIĘTUJE

1. i 2. PAŹDZIERNIK

URODZINY
W SMC
(SZKLARNIE)

OTWARTE OD 13 DO 18
NIEDZIELA 02.10.

KABARET GÜNTI 
SOBOTA 1 PAŹDZIERNIK

Zabawa dla całej rodziny z bogatym pro-
gramem artystycznym, z dużą ilością rozrywki, 
muzyki. Dodatkowo  kabaret oraz gwiazda 
urodzin, a to wszystko w sobotę i w niedzielę.

Dzieci będą mogły wykonać same ludziki z 
jabłek. Dla najmłodszych również rozdamy 
balony i popcorn. A na wszystkich czekają 
szczególne rabaty w naszych sklepach.

Będziecie Państwo  częścią jury i skosztujecie 
torta z najlepszej frankfurckiej pierkarni 
Hobby.

GWIAZDA URODZIN OLAF BERGER 
SOBOTA 1 PAŹDZIERNIK

ROCK I POP ZESPÓŁ THE CLOGS 
NIEDZIELA 2 PAŹDZIERNIK

W tej edycji Narodowego Czytania lekturą było Quo vadis 
Henryka Sienkiewicza

W ramach realizacji projektu pn. „Stacja kultura i słoneczna aquaintegracja” członkowie Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w Rzepinie wraz z osobami 
niepełnosprawnymi, ich rodzinami i opiekunami, odwiedzili Łódź – miasto czterech kultur

Zespół śpiewaczy „Lubuszan-
ki”, działający przy MGOK w 
Cybince, nie traci ani jednej 
chwili na wakacyjną przerwę 
i koncertuje na wielu scenach 
naszego województwa

Wspólnie czytali 
Sienkiewicza

Niezapomniana wizyta

Gromkie brawa za występy

Narodowe czytanie 2016
przy Placu Ratuszowym

Stowarzyszenie „SŁONECZKO” odwiedziło Łódź

Pracowite lato zespołu

RZEPIN RZEPIN 

CYBINKA 
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Wszyscy zainteresowani udziałem 
w Narodowym Czytaniu mogli zgło-
sić swój akces poprzez przygotowany 
formularz zgłoszeniowy. Uczestnika-
mi akcji mogą być szkoły, biblioteki 
i wszystkie inne instytucje, które 
chciałyby zorganizować czytanie 
„Quo vadis” w swoich miejscowo-
ściach.

W Rzepinie organizatorami przed-
sięwzięcia byli: dyrekcja Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących oraz bur-
mistrz Sławomir Dudzis. Udział w 
wydarzeniu wzięli także m.in. ko-
mendant komisariatu policji, dy-
rektor MDK i proboszcz parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Rzepinie. 

Wydarzenie wzbudziło bardzo 
duże zainteresowanie gromadząc 
liczną widownię (red.). 

Wyjazd odbył się dzięki dofinanso-
waniu przez gminę Rzepin oraz dzięki 
wsparciu darczyńców, którym już teraz 
serdecznie dziękujemy. 

W trakcie pobytu mieliśmy okazję 
zobaczyć Muzeum Kinematografii, Mu-
zeum Włókiennictwa, Pałac Poznańskie-
go, Księży Młyn, słynną ulicę Piotrkow-
ską oraz odnowioną Manufakturę. Był 
także czas na wspólne spotkanie przy 
ognisku. 

W drodze powrotnej odwiedziliśmy 
Termy w Uniejowie, gdzie wszyscy mo-

23 lipca zespół miał okazję wystąpić 
podczas piątego zjazdu byłych miesz-
kańców Polesia i ich potomków zatytuło-
wanego „Jak to z chlebem było”. 

20 sierpnia zespół pojechał do Nowe-
go Raduszca na obchody gminnych do-
żynek Krosna Odrzańskiego, a dokładnie 
tydzień później, czyli 27 sierpnia „Lubu-
szanki” wystąpiły na III Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Ludowych o na-

grodę burmistrza miasta Żar, zorganizo-
wanym w ramach „Dni Żar 2016”. 

Każdy z występów zakończył się 
gromkimi brawami (red.). 

gli skorzystać z dobrodziejstwa, jakim są 
gorące wody termalne.

ELŻBIETA PYCH
prezes Stowarzyszenia „Słoneczko”

Przed ratuszem zgromadziły się prawdziwe tłumy 

Wychowankowie stowarzyszenia zwiedzali Łódź 
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Wakacje to dla zespołu naprawdę gorący okres 
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Pożegnanie lata Projekt na koniec lataCYBINKA CYBINKA 

Program obfitował w wiele atrakcji 
tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. 

Dla najmłodszych przygotowano 
bezpłatne: dmuchańce, kule wodne, 
eurobunge, było malowanie twarzy, 
były zabawy kreatywne. Dorosłych 
zachęcały stoiska Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej ze Słu-
bic, gdzie można było zbadać poziom 

cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie tęt-
nicze itp. Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Cybince prezen-
tował najlepsze okazy gołębi z naszego 
regionu. Polski Związek Wędkarski 
koło w Cybince prezentował sprzęt 
karpiowy do połowu dużych ryb, a przy 
stoisku urzędu miejskiego można było 
wybić pamiątkową monetę. Nie zabra-

kło również stoisk ze swojskim jadłem, 
które stworzyły klimat do wspólnego 
biesiadowania. 

Oficjalnego otwarcia imprezy do-
konał burmistrz Cybinki Marek Ko-
łodziejczyk, na którego hasło w niebo 
poszybowało około 600 gołębi pocz-
towych. W bloku muzycznym moż-
na było zobaczyć występy: Kabaretu 
Paka, Endrju, Mario Bischin wraz z 
tancerkami, Bartka Wrony, Coolers a 
jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół 
Elektryczne Gitary. 

Imprezę swoją obecnością zaszczycił 
wicewojewoda lubuski Robert Paluch, 

Wszyscy rzucali do celu woreczka-
mi, pokonywali różnego rodzaju sla-
lomy i bawili się przy muzyce. Oprócz 
nagród przygotowanych dla najlep-
szych w poszczególnych konkuren-
cjach każde dziecko otrzymało drobną 
niespodziankę. 

Podczas „Wielkiego zakończenia 
wakacji” odbyły się również warsztaty 
plastyczne pod czujnym okiem ani-
matora kultury, na których uczestnicy 

mieli możliwość zaprojektowania wła-
snego wzoru ze specjalnych koralików. 
Swoje prace z wielką radością dzieci 
zabrały z do domu, by pochwalić się 
bliskim!

Jedną z głównych atrakcji spor-
towego festynu było losowanie piłki 
Mistrzostw Europy we Francji, a na 
zakończenie organizatorzy zaprosili 
dzieci na pyszne kiełbaski z grilla oraz 
popcorn (red.). 

który wraz z burmistrzem Markiem 
Kołodziejczykiem, wspólnie, ze sceny, 
życzyli mieszkańcom wspaniałej zaba-
wy do białego rana. 

Na zakończenie festynu odbył się 
wspaniały pokaz fajerwerków, w wy-
konaniu mistrza świata w pokazach 
pirotechnicznych (red.). 

19 sierpnia przy stadionie miejskim w Cybince odbył 
się projekt pod nazwą: „Pożegnanie lata - Dni Cybinki 
2016”. Impreza rozpoczęła się blokiem regionalnym, w 
którym zdolności wokalne prezentowali lokalni artyści, 
w tym laureaci konkursów „Pryma Aprilis”, „Gwiazdy są 
w śród nas” oraz zespół Antidotum

W zabawach sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych 
w ramach „Wielkiego zakończenia wakacji” uczestni-
czyło ponad 50 dzieci

Dni Cybinki 2016 Zakończenie 
wakacji

Nie zabrakło występów wokalnych

W zabawach uczestniczyło ponad 50 dzieci 
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Zapraszamy do punktu

od czwartku 29.09. do środy 05.10.

Słubice, ul. Kościuszki 21 | Sulęcin, ul. Poznańska 4
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Atrakcje na rocznicęGÓRZYCA 

Cygański tabor Papuszy zapre-
zentował wóz taborowy, cygańskie 
namioty i stroje, tańce, zorgani-
zował także degustację cygańskich 
potraw.

W osadzie rycerskiej można 
było spotkać się spotkać ze śre-
dniowiecznym skrybą, postrzelać 
z prawdziwego łuku, powalczyć 
rycerskim mieczem, a także spraw-
dzić się w innych konkurencjach 
sprawnościowych.

Historię Górzycy jako biskup-
stwa lubuskiego przybliżył wszyst-
kim Krzysztof Socha - archeolog i 
pracownik Muzeum Twierdzy Ko-
strzyn, badacz, pasjonat i odkryw-
ca górzyckich skarbów.

Ukraiński zespół „Zbruch”, skła-
dający się z muzyków i wokali-
stek z Filharmonii Tarnopolskiej, 
wprowadził wszystkich w cudowny 
świat tańca i muzyki, zarówno tej 
dawnej, jak i współczesnej. Grupa 
artystów z Ukrainy zaprezentowała 
składankę tańców ukraińskich, cy-
gańskich i gruzińskich. 

Cygański Teatr „Terno” również 
porwał publiczność. Cudowne pie-
śni cygańskie ilustrowane tańcem 
i muzyką na żywo ściągnęły przed 
scenę wielu zaciekawionych wi-
dzów. Była to gwiazda wieczoru, 
która w Górzycy zaprezentowała 
swój jubileuszowy koncert z okazji 
60-lecia swojej działalności oraz 
60-lecia pracy twórczej jego zało-
życiela Edwarda Dębickiego, kom-
pozytora, twórcy, wirtuoza akorde-
onu.      

Wszystko odbyło się w ramach 
przedsięwzięcia pod hasłem „Łączy 
nas historia”, które zorganizowano 
z okazji 740-lecia formalnego ogło-
szenia Górzycy siedzibą biskupów 
lubuskich.

Całość rozpoczęła dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gó-
rzycy Małgorzata Gniewczyńska, 
która oficjalnie powitała zaproszo-
nych gości i zgromadzonych miesz-
kańców. 

W ramach bloku artystycznego 
zaprezentowały się lokalne zespo-
ły (Górzycka Kapela Ludowa oraz 

Młodzi Duchem), a także przed-
szkolaki z Pracowni Edukacji Kul-
turalnej i zespół Wrzos reprezen-
tujący Klub Emeryta i Rencisty z 
Kostrzyna nad Odrą. 

W trakcie imprezy odbywała się 
również ogólnopolska akcja Na-
rodowe Czytanie. Wysłuchaliśmy 
kilku fragmentów powieści „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza, w 
wykonaniu m.in. lokalnego poety 
Tadeusza Kramka, który zaskoczył 
wszystkich niecodziennym ubio-
rem z czasów panowania imperium 
rzymskiego.

Całość zakończyła wieczorna za-
bawa przy muzyce DJ’a. 

Gminny Ośrodek Kultury w Gó-
rzycy składa serdeczne podzię-
kowania za pomoc w organizacji: 
wójtowi gminy Robertowi Stolar-
skiemu, kierownikowi Zakładu Go-
spodarki Komunalnej Zbigniewowi 
Nerko, Stanisławowi Sękowskiemu 
(firma Kodar Security), sołtysowi 
Irenie Ambroziak i radzie sołeckiej 
Górzycy, nadleśniczemu z Ośno Lu-

buskiego Sławomirowi Borzykow-
skiemu, Dariuszowi Kamińskiemu, 
Warsztatowi Terapii Zajęciowej z 
Żabic, kierownikowi oddziału BGŻ 
BNP Paribas z Kostrzyna nad Odrą 
Anecie Staniszewskiej, Anieli Kij-
kowskiej prezesowi Banku Spół-
dzielczego w Ośnie Lubuskim od-
dział w Górzycy, oraz Komendzie 
Powiatowej Policji w Słubicach.

MARTA HOŁUBOWICZ

3 września w górzyckim parku można było obejrzeć wystawę „Bogactwo Górzycy” z 
eksponatami wykopalisk archeologicznych, odwiedzić tabor cygański, osadę rycer-
ską, wysłuchać ukraińskich i cygańskich pieśni

Połączyła nas historia

Imprezę zorganizowano z okazji 740-lecia formalnego ogłoszenia Górzycy siedzibą biskupów lubuskich 
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Pracuj w Promedica24 
jako opiekun/ka osób starszych w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie,
nie znasz języka – zapraszamy na kurs języka

niemieckiego od podstaw!

Gorzów Wlkp. 501 357 383

Specjalista urolog 
Dr. med. Dmitry Reznikov 
 

Gabinet urologiczny w Szpitalu we Frankfurcie nad Odrą 
 
Müllroser Chaussee 7, 15236 Frankfurt (budynek 10, piętro 2, winda) 
dojazd: tramwaj 3+4, przystanek Klinkum 
 
Zapraszamy z niemieckim ubezpieczeniem lub prywatnie.  
Lekarz mówi po polsku. 
 
Rejestracja po niemiecku pod nr 0049 3355 481 746  
lub pod adresem e-mail po polsku: uropraxisreznikov@gmail.com 
W nagłym przypadku bez terminu. 

Godziny przyjęć: 
 
pon. 12.30-16:00 
wt. 12.30-18:00 
śr. 7:00-12:00 i 13:00-16:00 
czw. 12:00-16:00 
pt. 07:00-13:00 
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AUTORYZOWANY DEALER FIRMY 

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

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

REGION 17
www.pograniczelubuskie.pl

Oferta handlowa ważna: od 21.09.2016 r. do 27.09.2016 r. lub według dat podanych na poszczególnych stronach - jeśli nie wystąpił błąd w druku, lub do wyczerpania zapasów. 
Oferta dotyczy sklepu POLOmarket: Cybinka, ul. Słubicka 4. Sprzedaż limitowana - ilość zakupionych produktów w danym dniu nie może przekroczyć 10 (sztuk, kg, litrów) na osobę.

-25%

2.

49
3.

33Pomidory szklarniowe
1 kg

Pierś z kurczaka
1 kg

-28%

9.

99
13.

99

ul. Słubicka 4, Cybinka
Zmieniliśmy się dla Ciebie

Kolejne sukcesy młodej tenisistkiGÓRZYCA 

związana z grą o tytuł Mistrzyni 
Polski w tej kategorii wiekowej dała 
o sobie znać. Do tego rywalka grała 
zdecydowanie swój najlepszy mecz 
turnieju, lepiej wytrzymywała pró-
bę nerwów i rozstrzygała kolejne, 
często bardzo wyrównane gemy, na 
swoją korzyść. Ostatecznie zawod-
niczka GKT Smecz Górzyca uległa 
swojej rywalce 2:4, 0:4, zdobywa-
jąc swój drugi singlowy tytuł wice-
mistrzyni Polski Krasnalek.

W grze podwójnej partnerką 
Dominiki Podhajeckiej, podobnie 
jak podczas Mistrzostw Polski w 
Puszczykowie, była Marta Nada-
jewska (UKS A.T. Challenge Piotr-
ków Trybunalski) i podobnie jak 
podczas halowych mistrzostw, ze 
względu na wysokie rozstawienie, 
Dominika i Marta (nr 1) rywaliza-
cję rozpoczęły od drugiej rundy. 
W półfinale grająca po raz dru-
gi ze sobą górzycko-piotrkowska 
para pokonała Antoninę Helińską 
(A.T. Promasters Szczecin) i Jagnę 
Mańkowską (NST Leszno). W fina-
le gry podwójnej spotkały się trzy 
finalistki z Puszczykowa ponie-
waż rywalkami Dominiki i Marty 
były Amelia Ciesielczyk (UKS RP 
SPORT Olsztyn), której tym razem 
partnerowała Laura Stypuła. Do ty-
tułu było bardzo blisko, szczególnie 
gdy Dominika i Marta wyszły na 
prowadzenie 5:4. Niestety zabrakło 
troszeczkę szczęścia i zimnej krwi i 
to rywalki cieszyły się ostatecznie z 
tytułu mistrzowskiego. 

Dominika jeszcze raz udowodni-

Turniejowa jedynka swoje boje w 
grze singlowej rozpoczęła od dru-
giej rundy. W pierwszym meczu 
Dominiki było widać duże napięcie 
związane z rangą zawodów i oczeki-
waniami samej zawodniczki. Mimo 
tego podopieczna trenera Daniela 
Podhajeckiego pokonała pewnie 
Angelikę Soból. Z meczu na mecz 
Dominatorka czuła się coraz pew-
niej i w kolejnych spotkaniach, bez 
straty gema, pokonała najpierw Ju-
lię Zięć, a w ćwierćfinale rozstawio-

ną z numerem dwunastym Barbarę 
Straszewską. W półfinale Dominika 
zmierzyła się z turniejową trójką 
Antoniną Helińską. Dominika pew-
nie zwyciężyła swoją rywalkę i ko-
leżankę 4:1, 4:1. Również finał gry 
singlowej dobrze rozpoczął się dla 
drobnej lubuszanki, która w meczu 
z Amelią Ciesielczyk objęła prowa-
dzenie 2:0, a następnie miała nawet 
szanse na 3:0. Niestety ostatecznie 
to rywalka wygrała 3-go, chyba de-
cydującego gema meczu, a presja 

ła, że dzieci z małych ośrodków i 
klubów mogą odnosić wielkie suk-
cesy na arenie krajowej, dzięki ta-
lentowi i pasji w połączeniu z dobrą 
organizacją klubu.  

Wszystkie dzieci chcące pójść w 
ślady Dominiki zapraszamy na kor-
ty w Górzycy, a mecenasów spor-
tu i lokalne firmy zapraszamy do 
współpracy i wsparcia klubu GKT 
Smecz Górzyca w jego dalszym roz-
woju.

Dziękujemy firmie Agroma i Da-
riuszowi Matkowskiemu za wspar-
cie i okazaną pomoc dla działań 
Górzyckiego Klubu Tenisowego 
SMECZ (red.). 

Na kortach OSiR-u w Piotrkowie Trybunalskim rozegrano Mistrzostwa Polski Krasnalek (do 
lat 10). W zawodach rewelacyjnie spisała się jedyna reprezentantka województwa lubu-
skiego Dominika Podhajecka (GKT Smecz Górzyca), która wywalczyła dwa srebrne medale

Dominatorka nie zwalnia tempa

Kolejne sukcesy Dominatorki 
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Polsko-Niemieckie Święto Lata Aurith-Urad 2016CYBINKA 

Świętowanie w Aurith rozpoczęło 
się od powitania  polskiej delegacji 
na brzegu Odry. Wśród przedstawi-
cieli strony polskiej byli: Marek Ko-
łodziejczyk - burmistrz Cybinki oraz 
Sebastian Łukaszewicz – sekretarz 

gminy.
Po powitaniu na brzegu rzeki de-

legacja przeszła na plac, gdzie od-
było się uroczyste otwarcie święta 
na scenie oraz blok muzyczno-roz-
rywkowy w wykonaniu polskich i 

niemieckich grup artystycznych. Po 
stronie polskiej rozpoczęcie imprezy 
zaplanowano na godzinę 14:00. Do 
tego czasu na placu rozstawione zo-
stały regionalne stoiska artystyczne, 
scena oraz zestawy plenerowe, tak 
aby turyści przybywający tego dnia 
do Uradu mogli korzystać z wielu 
atrakcji. Oficjalne otwarcie świę-
ta po stronie polskiej odbyło się o 
17:00.

Polsko-niemiecki blok muzycz-
no-rozrywkowy rozpoczął występ  
grupy w strojach regionalnych z 
Ziltendorf, następnie na scenie za-
prezentowało się stowarzyszenia 
Tańca Karnawałowego Finkenheerd 
i Klub Taneczno-Sportowy  Finken-
heerd. Po tanecznych prezentacjach 
na scenie przeplatały się polsko-
-niemieckie występy wokalne w 
wykonaniu Klaudii Banaszkiewicz 
i Kamila Wołczek – absolwentek 
Społecznego Ogniska Muzycznego 
z Cybinki, Rudiego Eichhorn, En-

drju, Ali Pszczółkowskiej i  Urszuli 
Lidwin, Michała Gielniaka oraz ze-
społu An Dreo&Karina, wykonują-
cych włoskie szlagiery znane po obu 
stronach Odry.

Występy na scenie uzupełniały  
stoiska ze swojskim jadłem, regio-
nalne stoiska artystyczne, a dla naj-
młodszych darmowe dmuchańce do 
skakania.

Realizacja projektu współfinanso-
wanego  ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej  Pol-
ska (Województwo Lubuskie) – 
Brandenburgia 2014 – 2020,  Fun-
dusz Małych Projektów i Projekty 
Sieciowe Euroregionu Sprewa Nysa 
Bóbr oraz budżetu państwa była  
kontynuacją rozwoju współpracy i 
integracji pomiędzy gminą Cybinka 
oraz Urzędem Brieskow-Finkenhe-
erd (Amt Brieskow-Finkenheerd), 
poprzez wspólną realizację trans-

granicznego  przedsięwzięcia  kultu-
ralno-rozrywkowego 

Tegorocznemu świętu towarzy-
szył wyjątkowo gorący dzień… i 
taka też była atmosfera podczas te-
gorocznych obchodów Polsko-Nie-
mieckiego Święta Lata w Uradzie i 
Aurith. Wszystko dzięki zaangażo-
waniu wielu osób i instytucji. Duży 
ukłon i słowa uznania składamy w 
stronę wszystkich podmiotów oraz 
osób, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do organizacji i prze-
prowadzenia tej imprezy, w stronę  
wszystkich zespołów i wykonawców, 
którzy włożyli dużo wysiłku, aby za-
prezentować atrakcyjny repertuar.

Podziękowania należą się tak-
że uczestnikom, którzy tak liczne 
przybyli na wspólne święto. Wasze 
zadowolenie, dobra zabawa i licz-
ne pozytywne opinie są motywacją 
do dalszych organizacji podobnych 
przedsięwzięć... Mamy nadzieję, że 
się podobało (red.). 

Już po raz dziewiąty, 10 września w Uradzie, odbyło się 
Polsko-Niemieckie Święto Lata Aurith-Urad 2016. Jak 
co roku, na ten dzień uruchomione zostało  połączenie 
rzeczne pomiędzy Uradem a Aurith, które  pozwoliło na 
swobodne przemieszczanie się pomiędzy gminami po-
łożonymi po obu stronach Odry

Zabawa po obu 
stronach rzeki

To już dziewiąta edycja Polsko-Niemieckiego Święta Lata Aurith-Urad 
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 Adam Tomaśko został najlepszym lubuskim dzielnicowym
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Dzielnicowy to tzw. policjant „pierw-
szego kontaktu”. Mimo, że rzadko bie-
rze udział w spektakularnych akcjach 
czy dynamicznych zatrzymaniach,  
jego wiedza, rozpoznanie środowiska 
lokalnego i doświadczenie często po-
maga w rozwiązaniu spraw kryminal-
nych. Odwiedza szkoły, przedszkola, 
w których odpowiada dzieciom i mło-
dzieży o zagadnieniach związanych z 
bezpieczeństwem - w szkole, domu czy 
na drodze. Jest aktywny w rozwiązy-
waniu problemów przemocy rodzinnej 
czy problematyki uzależnień. 

22 września w siedzibie Komendy 
Powiatowej Policji w Nowej Soli, 24 
policjantów pełniących służbę dzielni-
cowego, wcześniej wyłonionych w eli-
minacjach powiatowych, miało okazję 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 
podczas turnieju o tytuł Dzielnicowego 
Roku 2016 garnizonu lubuskiego.

Eksperci wydziału prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Go-
rzowie Wlkp. przygotowali dla uczest-
ników trzy zadania. W pierwszej 
części funkcjonariusze rozwiązywali 

Frekwencja, pomimo żaru lejącego 
się z nieba, dopisała jak zawsze. Impre-
za dostarczyła najmłodszym cyklistom, 
a także ich kibicom, mnóstwo emocji, 
radości i udanej zabawy.  

Trasa wyścigu przebiegała ulicami 
osiedla i szlakami leśnymi. Zawody po-
dzielono na kilka kategorii, w których 
wyłoniono poszczególnych zwycięz-
ców. 

Po zaciętej rywalizacji najlepsza 
trójka zawodników w każdej kategorii 
otrzymała medale i atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Główną wygraną, wysokiej 
klasy rower górski, otrzymał mieszka-
niec Rzepina Hubert Cieślak!

Organizatorzy, członkowie SKF 
„Omega”, dziękując wszystkim uczest-
nikom wyścigu  i ich rodzicom za 
udział w zawodach, szczególne słowa 

uznania skierowali do burmistrza Rze-
pina Sławomira Dudzisa, jego zastępcy 
Krystiana Pastuszaka, za pomoc przy 

organizacji i dofinansowanie imprezy 
oraz do sponsora imprezy - sklepu ro-
werowego SAREX II z Rzepina (red.). 

Trasa miała długość około 22 km. 
Uczestnicy jechali z Kompleksu Spor-
towo - Rehabilitacyjnego do Ośrodka 
Wypoczynkowego „Wigwam” nad je-
ziorem Żabiniec w Żabicach. Tam od-
było się rodzinne pieczenie kiełbasek 

przy ognisku, zorganizowano także gry 
i zabawy dla dzieci, które przeprowa-
dzili pracownicy Lasów Państwowych 
z Ośna Lubuskiego. Po odpoczynku ro-
werzyści udali się w podróż powrotną 
do Górzycy (red.). 

Policjanci z wydziału ruchu drogo-
wego słubickiej komendy zatrzymali 
do kontroli drogowej bmw. W trakcie 
rutynowego sprawdzenia dokumentów 
mundurowi ustalili, że auto, którym po-
ruszał się 45-latek, nie ma aktualnych 

badań technicznych. W ciągu dalszych 
czynności policjanci rozpoznali rów-
nież, że prawo jazdy, którym posługuje 
się mężczyzna jest fałszywe. Okazało się, 
że 45-letni mieszkaniec powiatu słubic-
kiego nie posiada w ogóle uprawnień do 

kierowania pojazdami mechanicznymi, 
a dokument kupił na Ukrainie.

Tego samego dnia funkcjonariusze z 
Komisariatu Policji w Rzepinie znaleźli 
w miejscu zamieszkania 45-latka mari-
huanę (KPP, red.). 

mowy. Na koniec uczestnicy turnieju 
przystąpili do konkurencji strzeleckiej, 
podczas której strzelali do tarczy ze 
zmianą magazynka.

Zmagania w nowosolskiej komen-
dzie zakończyły się zwycięstwem asp. 
sztab. Adama Tomaśko z KPP Słubice. 
Drugie miejsce zajął asp. sztab. Grze-
gorz Pawęska z KPP w Żaganiu, a trze-
cie st. sierż. Łukasz Szweczyk z KPP w 
Żarach. Najlepszy dzielnicowy otrzyma 

puchar, natomiast cała trójka zostanie 
uhonorowania przez Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. 
nagrodami pieniężnymi.

Na ogólnopolskie zawody w Szkole 
Policji w Katowicach w październiku 
pojedzie dwójka lubuskich laureatów 
z pierwszego i drugiego miejsca, gdzie 
będą rywalizować z kolegami z całego 
kraju. Życzymy im powodzenia (KPP, 
red.). 

test złożony z 60 pytań z wiedzy ogól-
nopolicyjnej. W dalszej części, według 
wylosowanej kolejności przez kierow-
ników drużyn, dzielnicowi uczestni-
czyli w scenkach, w których musieli 
pomóc mężczyźnie z trudną sytuacją 

rodzinną. Tutaj oprócz empatii, po-
licjanci wykazywali się znajomością 
przepisów prawa z różnych dziedzin, 
a także doświadczeniem zawodowym. 
Komisja oceniała między innymi pro-
fesjonalizm i sposób prowadzenia roz-

24 policjantów z 12 jednostek policji z województwa lubuskiego walczyło o tytuł najlepszego 
dzielnicowego. Mundurowi zmierzyli się w trzech konkurencjach: teście wiedzy, scence sytu-
acyjnej i strzelaniu. Najlepszy okazał się asp. szt. Adam Tomaśko z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Słubicach. Laureaci już niedługo wyjadą do Katowic, gdzie wezmą udział w zmaganiach 
ogólnopolskich

Policjanci z drogówki zatrzymali mężczyznę, który posługiwał się fałszywym prawem 
jazdy. Dodatkowo w jego miejscu zamieszkania mundurowi znaleźli marihuanę. Za 
popełnione przestępstwa 45-latkowi grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności

9 września odbył się Ro-
dzinny Rajd Rowerowy, w 
którym wzięło udział oko-
ło 30 uczestników

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Omega” z Rzepina, już po raz piąty, zorganizowa-
ło wyścig rowerowy dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

SŁUBICE 

SŁUBICE 

GÓRZYCA 

RZEPIN 

Sukces słubickiej komendy

Sukces słubickiej komendy

Rodzinna rekreacja

V Terenowy rowerowy wyścig leśny z SKF Omega

 Impreza dostarczyła młodym cyklistom mnóstwa emocji
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Mamy najlepszego policjanta

Wpadł podczas kontroli

Rowerem do jesieni

Emocje i rywalizacja
PROJEKT LOVE

Lew Niemiec szuka Pani z Polski

 pozna

Dojrzały Lew (53 l.) z Niemiec, mieszkający niedaleko polskiej granicy (FFO/PL), 

serdeczny, miły, sympatyczny, o przyjacielskim usposobieniu, pewnie stąpający po ziemi 

samodzielny, kochający życie i podróże

pasującą do niego Panią (45-50l.), która lubi zarówno 

wieczory przed kominkiem, jak i te bliższe i 

dalekie podróże. Poszukiwana jest osoba 

delikatna, drobnej zarazem zdrowej postury, 

kombinacja elegancji ze sportem, jednak nie 

wyższa niż 1,7m

Język niemiecki nie musi być opanowany 

o perfekcji, można się wspólnie poduczyć. 

Jeśli zainteresowana Pani 

posiada pociechy, powinny one 

być już samodzielne, starsze.

Pan lew
szuka lwicy do

wspólnego  życia.

Nic dodać nic ująć Kontakt: 511 866 688

E-mail: orginox@wp.pl

Duzy wybór sauny, przestronny ogród 
z basenem, restauracja

2 osoby wchodza za cene jednej • Promocja trwa do konca pazdziernika 2016
calodzienny pobyt w saunie to koszt 19,50 €

2 za 
1

do 31
.10.2016

Eldorado 1 • 15230 Frankfurt (Oder) • Tel.: 0049 173 - 342 55 84
www.sauna-eldorado.de

we Frankfurcie 
nad Odra

„Gdzie diabeł nie wejdzie

wyśle Adamczyk” 

wypromuję twoją
�rmę w Niemczech

orginox@wp.pl
0048 511 866 688
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

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

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

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

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

 
NZOZ Nowy Szpital

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

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

350.000,00 zł brutto
powierzchnia domu 112,30 m2
powierzchnia działki 300 m2
4 pokoje
ogrzewanie C.O. podłogowe
funkcjonalny rozkład pomieszczeń

Biuro Sprzedaży
ul. Konstytucji 3-go Maja 8B

69-100 Słubice

 

www.wimar-slubice.pl

693 66 92 92
95 711 92 92

Niniejszym reklama  nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W Naszym biurze uzyskacie Państwo Bezpłatnie informacje
oraz pomoc starając się o kredyt hipoteczny w tym również MDM

Nowe Domy Na Sprzedaż

Osiedle Perłowe Kunowice


