
Przeglądy
aparatury w szpitalu

Zdecydowana większość radnych 
podjęła decyzję o sprzedaży starego 
boiska przy Rolniczaku, jak tłuma-
czyli przedstawiciele zarządu po-
wiatu słubickiego nie opłaca się jego 

rewitalizacja. Atrakcyjna działka ma 
zostać sprzedana, a tuż obok szko-
ły, w miejscu dzisiejszych ogrodów 
działkowych, powstanie nowoczesny 
obiekt ze sztuczną nawierzchnią. Jak 

tłumaczy Amelia Szołtun, członek za-
rządu powiatu, troje radnych, którzy 
sprzeciwiali się podjęciu uchwały nie 
potrafiło podać żadnego logicznego 
argumentu przemawiającego za po-

zostawieniem obiektu w tym miejscu, 
w którym jest dzisiaj. Nikt z nich nie 
podał też jakiegokolwiek pomysłu 
na źródło finansowania ewentualnej 
rewitalizacji starego boiska. Żaden z 
oponentów nie wskazał również źró-
deł pozyskania wkładu własnego do 
projektu, który pozwoli utworzyć na 
terenie szkoły nową infrastrukturę 
sportową. 

Powiat podpisał już z wybranym 
wykonawcą umowę na opracowanie 
programu funkcjonalno - użytkowego 
wraz z wizualizacją i oszacowaniem 
kosztów prac projektowych oraz wy-
konania robót budowlanych. 

Program ma zawierać budowę bo-
iska wielofunkcyjnego i bieżni lekko-
atletycznej, a także zagospodarowa-
nie wewnątrz płyty sportowej. 

Boisko będzie miało nawierzchnię 
ze sztucznej trawy, z liniami rozgrani-
czającymi pola boiska do piłki nożnej, 
piłki ręcznej, tenisa ziemnego oraz 

koszykówki. Na wizualizacjach widać 
zaprojektowaną bieżnię lekkoatle-
tyczną, która okala murawę. Powsta-
nie tu także skocznia do skoku dal, 
wzwyż oraz rzutnie do pchnięcia kulą. 

- Jeśli faktycznie dojdzie do sprze-
daży terenu pod starym boiskiem, to 
ze stuprocentową pewnością możemy 
powiedzieć, że nowy obiekt sportowy 
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-
-Rolniczych powstanie w możliwie 
najkrótszym czasie – mówi Marcin 
Jabłoński, starosta słubicki. – Ta nie-
ruchomość była w ostatnim czasie 
wyjątkowo nieefektywnie wykorzy-
stywana. Wszyscy widzimy jak to dzi-
siaj wygląda, dlatego warto jest zrobić 
coś, by uczniowie i mieszkańcy mogli 
się cieszyć z nowoczesnego obiektu na 
miarę XXI wieku – dodał. 

ROBERT WŁODEK
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

Najważniejszym i najpilniejszym 
z punktu widzenia bezpieczeństwa 
pacjentów, jak i pracowników lecz-
nicy zadaniem dla zarządu szpi-
talnej spółki było uzupełnienie i 
aktualizacja przeglądów sprzętu i 
aparatury medycznej. 

Po przeprowadzonych w trybie 
pilnym naprawach, zakupach i ser-
wisach  na dzień dzisiejszy śmiało 
można powiedzieć, że funkcjonu-
jący w słubickim szpitalu sprzęt 
medyczny spełnia wszelkie wyma-
gania, przez co jest bezpieczny dla 
pacjentów. Fakt ten został również  
potwierdzony podczas auditu prze-
prowadzonego przez TUV NORD 
Polska.  Jednostka certyfikująca 
podjęła decyzję o utrzymaniu waż-
ności Certyfikatu dla NZOZ Szpital 
im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. 
z o. o. 

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że słubicki szpital ma od 
niedawna nowego szefa – uznaną w 
województwie specjalistkę w dzie-
dzinie lecznictwa Małgorzatę Kra-
sowską-Marczyk (red.). 

Pod koniec września w słubic-
kim szpitalu został przeprowa-
dzony audit nadzoru Systemu 
Zarządzania Jakością, mający na 
celu sprawdzenie i ocenę stop-
nia spełnienia wymagań okre-
ślonych w ISO 9001:2009

Radni zdecydowali o sprzedaży starego boiska przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolni-
czych. W zamian obok szkoły powstanie nowoczesny obiekt sportowy. Jest już jego wizuali-
zacja
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Szukasz
nieruchomości? 

Jest już wizualizacja
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Nowy sprzęt został dofinansowany 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Zielonej Górze kwotą 
prawie 9 tys. zł. 

Jak mówią sami strażacy efekt re-
alizacji tego zadania bezpośrednio 
wiąże się ze skróceniem czasu emisji 
toksycznych produktów spalania, za-
bezpieczeniem w warunkach pożaru 
zbiorników z substancją chemiczną 
poprzez ich schładzanie mgłowym 
prądem wody i niedopuszczeniem do 
niekontrolowanego uwolnienia sub-

stancji do środowiska.
W przypadku wycieków do gruntu 

niebezpiecznych substancji chemicz-
nych wykorzystanie wentylatora do 
podawania piany lekkiej ograniczy się 
do zmniejszenia rozprzestrzeniania i 
parowania szkodliwych substancji do 
atmosfery. 

Użycie specjalistycznego sprzętu 
pozwoli na skuteczniejszą likwidację 
powstałych zagrożeń środowiska na-
turalnego na terenie całego powiatu 
słubickiego (red.). 

21 października policjanci wzię-
li udział w uroczystości kończącej 
zawody. W nich drugie miejsce 
zajęła drużyna z KWP w Gorzo-
wie Wielkopolskim w składzie: 
asp. szt. Adam Tomaśko i asp. szt. 
Grzegorz Pawęska. 

Asp. szt. Grzegorz Pawęska od 
13 lat służy w policji, od dziewię-
ciu jest dzielnicowym. Pracuje w 
Szprotawie. Asp. szt. Adam To-
maśko służy od 12 lat, a od ośmiu 
jest dzielnicowym w Cybince 
(red.). 
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Boisko przy Rolniczaku znów 
podgrzewa atmosferę polityczne-
go sporu w Słubicach. Zdecydo-
wana większość radnych podjęła 
decyzje o sprzedaży działki, na 
której się ono znajduje, zapowia-
dając w tym samym momencie 
budowę nowoczesnego obiek-
tu sportowego tuż obok. Grupa 
nietrzymająca już władzy głośno 
protestuje, a starostwo publikuje 
wizualizacje nowego boiska. 

Tak, parę lat temu sam scep-
tycznie podchodziłem do pomysłu 
sprzedaży boiska. Dziś wydaje 
mi się, że sytuacja jest jednak 
inna. Bo mamy już realne plany 
zastąpienia zarośniętego terenu 
obiektem sportowym na miarę 
XXI wieku. Nie przekonują mnie 
dziś krzyki odsuniętych od władzy 
Roberta Tomczaka, Tomasza Stu-
pienki i Krystyny Skubisz. Wolę 
wierzyć zapewnieniom nowego 
zarządu, który już rozpoczął pro-
cedury budowy nowego boiska. 
Oczywiście za jakiś czas wszyscy 
powiemy „sprawdzam”. I, mam 
nadzieję, pobiegniemy po nowej 
bieżni.  

Tematów edukacyjnych ciąg 
dalszy. Collegium Polonicum ob-
chodzi jubileusz ćwierćwiecza. 
Uczelnia ta nie tylko wykształciła 
tysiące absolwentów, przyczyniła 
się do zbliżenia polsko-niemiec-
kiego, pomogła skutecznie w trud-
nym procesie wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, ale przede 
wszystkim uczyniła ze Słubic mia-
sto akademickie, zmieniła wizeru-

nek, postrzeganie tej nadgranicz-
nej miejscowości. 

Wszystkim, którzy przyczyni-
li się do powstania popularnego 
Col-Polu, jego rozwoju, należą 
się w tym miejscu wielkie gratu-
lacje. 

Collegium Polonicum świę-
towało hucznie, uroczystą inau-
guracją roku akademickiego, z 
udziałem rektorów obu uczelni, 
odczytami, spotkaniami, wysta-
wami. Był też pierwszy w historii 
zjazd absolwentów.  Szkoda tylko, 
że zabrakło na tych uroczysto-
ściach władz miasta, burmistrza 
Tomasza Ciszewicza, który prze-
cież - jeśli mnie pamięć nie myli 
- także studiował w murach słu-
bickiej uczelni. Ta absencja, w 
mojej ocenie, pokazuje stosunek 
dzisiejszych władz do samej idei 
Collegium Polonicum. Według 
mnie dowodzi, że władze miasta 
nie przykładają należytej uwa-
gi do współpracy z uczelnią, na 
którą powinny dmuchać i chu-
chać, pomagać jej – jak to tylko 
możliwe – najmocniej. Szkoda. 
Nie doceniamy tego, co mamy na 
miejscu. Nie doceniamy uczelni, 
o którą inne miasta z pewnością 
potrafiłyby skuteczniej zadbać. 
Nie inwestujemy w akademicką 
przyszłość Słubic. Według mnie to 
błąd. Ogromny. 

I na koniec proszę pozwolić 
mi złożyć najserdeczniejsze, ciut 
spóźnione, ale szczere, życzenia 
dla wszystkich nauczycieli, każ-
dego szczebla: od pań przedszko-
lanek, przez nauczycieli podsta-
wówek, gimnazjów, szkół dawniej 
średnich, po pracowników nauko-
wych uczelni wyższych. Wielkie 
uznania dla Waszej ciężkiej pra-
cy. Wielkie podziękowania i całe 
morze gorących słów uznania. 
Wszystkiego najlepszego. 

ROBERT WŁODEK

Słubiccy strażacy mają nowy wentylator oddymiający, który 
umożliwia podawanie piany lekkiej oraz wytwarza mgłę wodną

Asp. szt. Adam Tomaśko z KPP w Słubicach i asp. 
szt. Grzegorz Pawęska z Żagania reprezentowali lu-
buską policję w IX Finale Ogólnopolskich Zawodów 
Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. 
Nasi reprezentanci zajęli znakomite drugie miejsce 
w zawodach, w których rywalizowali z dzielnicowy-
mi z całego kraju
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Będzie bardziej ekologicznie 

Mamy powody do dumy

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.
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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 003Strażacy mają 

nowy wentylator

Nasz policjant 
wśród najlepszych
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Gratulacje dla dzielnicowego z Cybinki 



13 października odbyła się uro-
czystość inauguracji roku. Otwo-
rzył go rektor UAM prof. dr hab. 
Andrzej Lesicki wspólnie z prezy-
dentem Viadriny prof. Alexandrem 
Wöllem. Wykład inauguracyjny 
wygłosił prof. dr hab. Bogdan Ko-

szel z Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. Udział w uro-
czystości wzięli także goście ściśle 
związani z historią Collegium Po-
lonicum.

Po uroczystości inauguracji od-
było się otwarcie wystawy „25 lat 

Tegoroczne hasło festiwalu „ Mo-
dyfikacje i reinterpretacje” zdradza, 
że będziemy się tym razem odno-
sić do tego, co już kiedyś zaistniało. 
Mówi się, że w sztuce wszystko już 
było, trudno być oryginalnym, wyty-
czać nowe kierunki, a wszelka nowość 
rozbłyskuje tylko na chwilę, by znik-
nąć w gęstwinie szerokiego spektrum 
działań artystycznych. Być może dla-

tego coraz popularniejsze wśród arty-
stów staje się podejmowanie dialogu 
z innymi twórcami, dziełami sztuki, 
z poglądami i kierunkami w sztuce, 
z przeszłością. Podjęty przed laty te-
mat odwołuje się do współczesności, 
aktualizując się w wypowiedziach 
artystycznych poprzez zastosowanie 
innych środków wyrazu oraz zmianę 
kontekstu. Podejmowane przez arty-

stów odniesienia pozwalają otworzyć 
dialog z przeszłością. Twórcy nie po-
wielają dzieł istniejących, lecz robią 

swoje warianty tego, co w sztuce już 
było. Nie jest to zjawisko całkiem 
nowe. Picasso wykonał liczne rein-

Collegium Polonicum”, zaprezen-
towano także jubileuszowe wydaw-
nictwo „Eksperyment i wiedza. 25 
lat Collegium Polonicum”. Wysta-
wa fotograficzna w formie roll-u-
pów prezentuje historię placówki: 
od powstania idei do dnia dzisiej-
szego, m.in. budowę uczelni, zało-
życieli, gości, ważne wydarzenia i 
oczywiście życie studenckie oraz 
naukowe.

Piątek – 14 października upłynął 
pod znakiem spotkań po latach. 
Tego dnia, po raz pierwszy,w hi-
storii Collegium Polonicum, ab-
solwenci uczelni spotkali się na 
zjeździe. Mury uczelni opuściło do 
dziś ponad 3200 absolwentów (CP, 
red.). 

terpretacje obrazu Las Meninas Ve-
lasqueza, a z bliższych przykładów 
dwa lata temu grupa artystów, in-
spirując się Trzema standardowymi 
zatrzymaniami Marcela Duchampa, 
zrealizowała projekt Weneckie linie 
pokazywany m.in. w naszej słubickiej 
Galerii OKNO. 

Zapraszamy na wspólną wędrów-
kę po sztuce współczesnej. Wszystkie 
wydarzenia zostały tak zaplanowane, 
żeby się nie pokrywały, byśmy mogli 
wspólnie wędrować z jednej prezen-
tacji do drugiej. Dostępny na stronie 
internetowej program festiwalu po-
zwoli na rozeznanie się w terenie i do-
łączenie do nas w każdym dowolnym 
momencie.

W drugim dniu festiwalu 29.10. o 
9.00 przed domem studenckim na ul. 
Piłsudskiego zostanie podstawiony 
autobus, który przewiezie uczestni-
ków na wystawy, najpierw do Doliny 
Uradu, a następnie do Frankfurtu 
nad Odrą. Bardzo prosimy o punktu-
alność.

Więcej szczegółów na stronie festi-
walu: labirynt.slubice.eu 

Serdecznie zapraszamy. 
ANNA PANEK-KUSZ

kurator festiwalu
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W tym roku mija 25 lat od narodzenia się idei utworzenia na 
polsko-niemieckiej granicy Collegium Polonicum – wspólnej 
placówki naukowo-dydaktycznej dwóch partnerskich uniwer-
sytetów: UAM w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viad-
rina we Frankfurcie nad Odrą

28 października o 15.15 w sali kinowej Słubickiego Miejskie-
go Ośrodka Kultury rozpocznie się siódmy Festiwal Nowej 
Sztuki lAbiRynT, podczas którego gościć będziemy artystów 
z 11 krajów. W programie ponad 30 wystaw indywidualnych i 
zbiorowych, wykłady, filmy artystyczne, warsztaty, spotkania 
z twórcami w dziesięciu miejscach wystawienniczych w Słubi-
cach i Frankfurcie. Wstęp wolny
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Collegium Polonicum świętuje 25-lecie

Prawdziwa uczta dla duszy

Uroczyste spotkanie ze wspomnieniami

W labiryncie sztuki
współczesnej
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Collegium Polonicum świętuje swoje 25 urodziny 

Pracuj w Promedica24 
jako opiekun/ka osób starszych w Niemczech i Anglii, 

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

niemieckiego od podstaw!

Gorzów Wlkp. 501 357 383
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17 października uczniowie 
klas trzecich gimnazjum 
uczestniczyli w Targach 
Edukacji i Pracy zorganizo-
wanych przez Młodzieżowe 
Centrum Kariery w Kostrzy-
nie nad Odrą

18 października odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dzieci i młodzieży. Tematem dyskusji była książka 
pt. ,,Czarodziejka’’ wydana przez  Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”

Kolejne spotkanie grupy wsparcia osób chorych na 
przewlekłe zapalenie tarczycy – Hashimoto odbyło się 
pod koniec września 

Dwa kroki do kariery

Poznajmy świat dzieci
z autyzmem

Smaków moc

Targi Edukacji i Pracy

Spotkanie Klubu książki dla dzieci Kulinarne spotkanie

GÓRZYCA 

KRZESZYCE CYBINKA 

zjalnych, policealnych i wyższych 
uczelni oraz instytucji szkolenio-
wych. 

Podczas targów uczniowie uzy-
skali niezbędne informacje o zasa-
dach rekrutacji w bieżącym roku 
oraz zaopatrzyli się w materiały 
promujące szkoły i uczelnie. 

Tego dnia uczniowie brali rów-
nież udział w warsztatach tematycz-
nych z zakresu przygotowania mło-
dzieży do wejścia na rynek pracy. 

Uczestnictwo w targach to możli-
wość spotkań, rozmów z przedsta-
wicielami szkół, instytucji szkolą-
cych, pracownikami Urzędu Pracy, 
pracodawcami i przedstawicielami 
instytucji rynku pracy.

EWA RAKOCZY
ANNA KOWALCZYK

BEATA BUDYNKIEWICZ

Przewodnim hasłem towarzy-
szącym przedsięwzięciu było „Dwa 
kroki do kariery”.  

Podczas targów młodzież zapo-
znała się z ofertą edukacyjną, szko-
leniową oraz możliwością rozwoju 
na lokalnym rynku pracy. Odbyła 
się prezentacja szkół ponadgimna-

Tym razem spotkanie miało cha-
rakter kulinarny. Uczestnicy mieli 
możliwość spróbować smacznego, 
bezglutenowego chleba z mąki ry-
żowej, gryczanej i kukurydzianej 

(dziękujemy pani Agnieszko!), 
rozgrzewającej zupy dyniowo-ba-
tatowej, ceciny – placka z cieciorki 
oraz falafla.

ALICJA JANKOWSKA

Celem cyklu jest wyjaśnienie 
dzieciom pełnosprawnym „inno-
ści” niepełnosprawnych rówieśni-
ków oraz ułatwienie im zrozumie-
nia ich emocji i zachowań.

Majka pod dębem, który uważa 
za magiczny, widuje pewną dziew-
czynkę. Kaja zawsze zachowuje się 
tak samo, obchodzi dąb trzy razy, 
powtarzając jakieś dziwne słowa, 
stuka w pień, wącha go, a później 
układa pod drzewem wzorki z pa-
tyków i żołędzi. Czy Kaja jest cza-
rodziejką? 

Czarodziejka to bajka psycho-
edukacyjna, która wprowadza 
dzieci w świat rówieśnika z auty-
zmem, pomaga poznać i zaakcep-
tować inność. 

Uczestnicy zajęć z wielkim zaan-
gażowaniem „bombardowali zale-
tami” swoich kolegów i koleżanki 
oraz wykonywali prace plastyczne. 

EWELINA MORAWIEC
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Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną 

Tym razem spotkanie miało charakter kulinarny 

Powstały piękne prace plastyczne 
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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

Z workiem pełnym medali wrócili z Mistrzostw Świata zawod-
nicy MKS „Steinpol-Ilanki” z sekcji Athletic Team Rzepin! 

W sierpniu przyszłego roku ma zostać oddana do użytku nowa 
hala sportowa w Rzepinie

11 października, z okazji 
zbliżającego się Święta 
Edukacji Narodowej, bur-
mistrz Rzepina gościł dy-
rektorów i nauczycieli ze 
szkół i przedszkoli z terenu 
gminy 

Wielkie gratulacje!

Czekamy na halę Doceniamy Wasz trud

Kolejne medale Athletic Team!

Kolejna inwestycja Podziękowali nauczycielom

RZEPIN 

RZEPIN RZEPIN 

Jeszcze przed rozpoczęciem se-
zonu liczyliśmy na cztery medale 
mistrzostw świata w wyciskaniu 
sztangi i wykonanie tego planu 
uznalibyśmy za spory sukces. Do tej 
najważniejszej imprezy sportowej 
jesiennego sezonu przygotowywało 
się dziewięciu zawodników. Jednak, 
jak to w sportach siłowych czasem 
bywa, kontuzje pokrzyżowały plany 
startowe trzem naszym reprezen-
tantom i w niemieckim Herzbergu 

mogliśmy wystartować w sześcio-
osobowym składzie. 

Perfekcyjnie przygotowany i za-
planowany czas przed samym star-
tem oraz idealna baza noclegowa, 
która została zapewniona dzięki 
uprzejmości sponsorów, pozwoliły 
realnie przewidywać, że plan może 
zostać wykonany, nie spodziewali-
śmy się, że zostanie przekroczony. 
Okazało się, że Athletic Team Rze-
pin, dzięki ciężkiej pracy zawodni-

Obiekt powstanie przy Szkole Pod-
stawowej nr 1, co rozwiąże problem z 
dostępem do bazy sportowej najwięk-
szej placówki oświatowej w naszym 
powiecie. Inwestycja wpisana jest w 
Program Rozwoju Bazy Sportowej 

Województwa Lubuskiego na lata 
2016-2018, a środki na jej realizację 
pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej. 

Całkowity koszt projektu budowy 
hali wyniesie ponad 2,4 mln zł brutto.

Uroczystość odbyła się w Sali 
Ślubów Urzędu Miejskiego w Rze-
pinie. Burmistrz Sławomir Dudzis 
życzył zgromadzonym dalszych 
sukcesów i zadowolenia z pracy 
pedagoga.

Dziękując za trud i poświęce-
nie, jakie każdego dnia nauczy-
ciele wkładają w edukację dzieci 
i młodzieży, wręczył pamiątkowe 
dyplomy oraz awanse zawodowe 
(red.). 

ków i wsparciu sponsorów, z mi-
strzostw świata przywiózł trzy złote, 
jeden srebrny i jeden brązowy me-
dal. Jest to wielki sukces rangi świa-
towej zawodników z małej miejsco-
wości, którzy wierzą, że niemożliwe 
może stać się możliwe. 

Wyniki przedstawiają się nastę-
pująco: Krzysztof Wolszczak - złoty 
medal, Dawid Urbanowicz - złoty 
medal, Krzysztof Zakrzewski - zło-
ty medal, Dawid Deptuch - srebrny 
medal oraz Rafał Żarnowski - brązo-
wy medal.

Wielkie podziękowania należą się 
ludziom, bez których ten sukces nie 
byłby możliwy. Ci ludzie to: Bartosz 
Wojsznis z firmy Eco-Trans, Wanda 
Damm i Marek Damm z firmy A-Z 
Personalservice GmbH oraz Edward 
Kozłowicz z firmy W-K Auto-Import 
(red.).
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Znów mamy worek medali zawodników Athletic Team Rzepin 

Hala sportowa powstanie przy Szkole Podstawowej nr 1 

Sławomir Dudzis złożył życzenia nauczycielom 
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Kolejny polsko-niemiecki projekt w Rzepinie 

21 września zarząd woje-
wództwa zatwierdził listę 
rankingową pierwszego na-
boru wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach poddziała-
nia na operacje typu „scalanie 
gruntów” 

Wielu słubiczan pomaga bezdomnym kotom i psom. Niewielu 
jednak wie, że można na ten cel uzyskać finansowe wsparcie 
z gminy

W ostatnich dniach września 
odbyło się spotkanie polskich 
i niemieckich dzieci, które 
wzięły udział w projekcie pod 
nazwą „Co powinienem wie-
dzieć o moim sąsiedzie”

Będziemy wzorem dla regionu

Pomagajmy
zwierzętom z głową

Spotkanie
uczniów

Umowa na scalanie gruntów podpisana

Jest wsparcie na pomoc bezdomnym kotom Co powinienem wiedzieć o moim sąsiedzie?

KRZESZYCE 

SŁUBICE RZEPIN 

24 maja powiat sulęciński złożył 
dwa wnioski o przyznanie pomocy. 

W Słubicach błąka się wiele 
bezdomnych kotów. Mieszkańcy 
je dokarmiają, ale problem nie 
znika, ponieważ zwierzęta czę-
sto się rozmnażają. Warto więc 
skorzystać z bezpłatnej pomocy 
gminy i bezpańskie koty, czy psy 
poddać sterylizacji. 

Każdy z nas może bezdomne-
go kota dostarczyć do Bogumiła 
Owadiuka z Rzepina, który do-
kona, zupełnie bezpłatnie, za-
biegu sterylizacji. Weterynarz 
może także przyjechać po odbiór 
kota, czy psa do Słubic. Kosz-
ty poniesie gmina Słubice. – Co 
roku gmina przeznacza na ten 

Projekt, który dofinansowa-
ny jest z Programu Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży, 
zakłada, że uczestnicy zdobędą 
szerszą wiedzę na temat kultury, 
zwyczajów oraz tradycji sąsia-
dów zza Odry. W dwudniowym 
spotkaniu uczestniczyło łącznie 
45 dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Rzepinie oraz ze szkoły 
w Hoppegarten. Koordynatorką 
projektu była Arleta Drążkow-
ska, na co dzień nauczycielka ję-
zyka niemieckiego w SP 1. 

zaangażowanie, trud włożony 
w profesjonalne przygotowanie 
się do zajęć, okazanie serca oraz 
cierpliwości uczniom z Polski i 
Niemiec (red.). 

Pierwszy z nich dotyczy „scalania 
gruntów wraz z zagospodarowa-
niem poscaleniowym wsi Ownice”. 
Wieś Ownice położona jest w gmi-
nie Słońsk, w powiecie sulęciń-
skim. Celem operacji jest poprawa 
rozłogu i struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych poprzez wy-
konanie scalenia gruntów, a także 
poprawa warunków pracy i życia 
rolników poprzez wykonanie na-
wierzchni utwardzonej dróg trans-

portu rolnego. 
Drugi wniosek dotyczy „scalania 

gruntów wraz z zagospodarowa-
niem poscaleniowym wsi Krępiny 
i części Krzeszyc”.

Wieś Krępiny położona jest w 
gminie Krzeszyce, w powiecie su-
lęcińskim. Celem operacji jest po-
prawa rozłogu i struktury obszaro-
wej gospodarstw rolnych poprzez 
wykonanie scalenia gruntów, a  
także poprawa warunków pracy i 

życia rolników poprzez wykona-
nie nawierzchni utwardzonej dróg 
transportu rolnego. Obszar sca-
lania to 1104 ha. Zostanie dzięki 
temu przebudowanych ponad 6 
km dróg. Koszt całkowity operacji 
wynosi niemal 5 mln zł. 

Podczas spotkania radości nie 
krył starosta sulęciński Adam Ba-
siński. - Przyznane środki znacz-
nie wpłyną na poprawę możliwość 
gospodarowania rolników, zajmu-
jących się bardzo precyzyjny rol-
nictwem, w wielu wypadkach jest 
to warzywnictwo i ogrodnictwo. 
Dziękujemy za wytypowanie na-
szych rejonów w powiecie sulęciń-
skim w gminie Krzeszyce i Słońsk 
– mówił starosta sulęciński.  

- Podjąłem trud, przekonałem 
rolników, którzy podpisali się pod 
wnioskiem o scalanie gruntów. Na 
terenie naszej gminy obejmuje to 
ponad 1100 ha. Gdy objeżdżaliśmy 
tereny, które ma objąć program 
to z satysfakcją usłyszałem słowa 
dyrektora Mazura, który zobaczył 
te rozdrobnione działki, że to wła-
śnie w nasza gmina będzie wzorem 
scalania. Na naszym terenie mamy 
ponad 500 działek rolniczych. Są 
rolnicy, którzy mając 40 ha, mają 
w 20 działkach – powiedział wójt 
Krzeszyc (UM, red.). 

cel pieniądze i jest spore zain-
teresowanie tego typu pomocą 
dla zwierząt – mówi nam Beata 
Bielecka z słubickiego magistra-
tu. Wystarczy złożyć odpowiedni 
wniosek i oświadczenie, że zwie-
rzę jest bezdomne. 

Można także starać się o do-
finansowanie dokarmiania bez-
domnych zwierząt. Jednorazowa 
kwota takiego wsparcia to 80 
PLN. W tym roku środki na do-
karmianie są już wyczerpane, ale 
od stycznia będzie można znów 
korzystać z tej pomocy finanso-
wej (red.). 

Jego uczestnicy zaprezento-
wali swoim kolegom to, co ich 
zdaniem jest najlepsze i najbar-
dziej godne przekazania w ich 
tradycji, zwyczajach i kulturze. 
Dzieci całe dwa dni, od przyjaz-
du niemieckich uczestników do 
Rzepina, aż do ich wyjazdu dnia 
następnego, spędziły razem. 
Wspólnie nie tylko uczyły się, ale 
również spożywały posiłki, od-
poczywały, mieszkały w jednym 
miejscu. Zajęcia miały bardzo 
urozmaiconą formę. Uczestnicy 
projektu zwiedzili nasze miasto, 
Puszczę Rzepińską, ścieżkę edu-
kacyjną „Bobrowym szlakiem” 
oraz Technikum Leśne w Staro-
ścinie, gdzie zostali ugoszczeni 
noclegiem. Oprócz zajęć eduka-
cyjnych w programie spotkania 
znalazły się m.in. zabawy na 
świeżym powietrzu, dyskoteka, 
ognisko. Spotkanie było dla dzie-
ci okazją do nawiązania nowych, 
polsko-niemieckich przyjaźni, a 
ich opiekunom pomogło omówić 
i zaplanować dalszą współpracę.

Szczególne podziękowania kie-
rujemy do uczniów TL w Staro-
ścinie za bardzo ciepłe przyjęcie, 

Nauka nie
wchodzi

Zatłoczona

szkoła?

Za głośno?

JAŁOWY
PROGRAM?

Brak kontroli
i poczucia

bezpieczeństwa?

ZMIEŃ TO!!!
JUŻ DZIŚ!

BRAK

MOTYWACJI?

?

Zainwestuj w swoje dziecko z nami
nie wielkie grupy w klasie
5h nauki j. niemieckiego w tygodniu
nauka w klasie o pro�lu informatycz-
nym na sprzęcie multimedialnym
przygotowanie do przedmiotowych 
ogólnopolskich konkursów
opieka pedagogiczna od 7 - 17
nauka pływania w Niemczech

dla zmieniających szkołę

w trakcie roku 

Prywatna Szkoła Podstawowa EUREGIO, ul. Żwirki i Wigury 8, 69-100 Słubice, tel.: 506 347 495 

1 czesne

GRATIS!!!
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Projekt „Z nauką pod rękę” 
jest odpowiedzią na sygnały 
płynące od uczniów i nauczy-
cieli szkół w gminie Rzepin

Na początku października 
słubicką bibliotekę ponownie 
odwiedzili aktorzy Teatru Fan-
tazja z Krakowa. Tym razem 
przedstawili bajkę opartą na 
fabule kinowego hitu Walta 
Disneya „Kraina Lodu”

6 października uczniowie, wraz z wychowawczynią, wy-
brali się na klasową wycieczkę. Tym razem postanowili 
odwiedzić Słubice, a jednym z punktów programu było… 
zwiedzanie Powiatowej Komendy Policji 

Rozwój
szkolnictwa

Kraina lodu

Poznaliśmy tajniki pracy
naszych policjantów

Kolejne projekty w szkołach 

Przedstawienie w słubickiej bibliotece

Z odwiedzinami u policjantów

RZEPIN 

SŁUBICE 

GÓRZYCA 
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W ramach działań projektowych w 
szkołach stworzone zostaną warunki 
do nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu, doposażona zostanie także pra-
cownia dla nauk matematyczno-przyrodniczych. 
Sfinansowane zostaną również godziny zajęć 
warsztatowych rozbudzających i rozwijających 
pasje w zakresie nauk ścisłych. 

Działania te, będące realizacją projektu, mają 
rozbudzić ciekawość poznawczą, kreatywność, 
uczyć dostrzegania zależności przyczynowo-
-skutkowych, myślenia matematycznego i jego 
zastosowania w codziennym życiu. 

Całkowita wartość projektu to kwota prawie 

240 tys. zł.  Blisko 95 proc. kosztów dofinanso-
wane zostanie ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Lubuskie 2020, a więc gmi-
na Rzepin dołoży z własnego budżetu jedynie 
13.800 zł. 

W przedsięwzięciu weźmie udział 111 uczniów 
i 17 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kowalo-
wie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Rzepi-
nie. Niestety pozostałe szkoły gminy Rzepin nie 
mogły być ujęte w projekcie ze względu na zapisy 
regulaminu konkursowego (red.). 

Podczas trwania spektaklu dzieci ży-
wiołowo reagowały na bohaterów baj-
ki. Wspólnie z Kristoffem, Anną, Elsą i 
bałwankiem Olafem śpiewały piosenki, 
tańczyły i pomagały w rozwiązywaniu 
śmiesznych zadań.  

Barwna scenografia, muzyka, efekty 
specjalne oraz wspaniała gra aktorów z 
pewnością pobudziły wyobraźnie ma-
łych widzów i pomogły przenieść się do 
magicznej zimowej krainy.

Na koniec przedstawienia dzieci, 
wraz z aktorami, zaśpiewały wspólnie 
piosenkę „Serca siłę masz, ma ją każdy 
z nas ”, której treść zawierała pouczają-
ce hasło, że rodzinna więź i miłość są w 
życiu najważniejsze.

W komendzie powitała nas Magdale-
na Jankowska- rzecznik prasowy KPP 
w Słubicach. Głównym celem wizyty 
było poznanie pracy policjanta oraz 
zapoznanie się z organizacją komendy 
policji. Poznali trudną i niezbędną dla 
bezpieczeństwa pracę funkcjonariuszy. 
W trakcie wizyty uczniowie zdobyli 
nową wiedzę oraz wysłuchali porad 
pani Magdaleny.  

Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyła się strzelnica. Tam czekał już 
na nas funkcjonariusz, który pokazał 
sprzęt niezbędny podczas ćwiczeń, a 

nawet broń. Uczniowie obejrzeli wie-
le niezwykle ciekawych pomieszczeń: 
„niebieski pokój”, siłownię oraz salę 
przesłuchań, w której zobaczyli  lustro 
fenickie. Wszyscy uczniowie otrzymali 
słodki poczęstunek. 

Wizytę w Komendzie Powiatowej 
Policji w Słubicach wspominamy miło, 
a nauka przekazana uczniom pozosta-
nie na długo w ich pamięci. Serdecznie 
dziękujemy policjantom za spotkanie i 
serdeczne przyjęcie!

ALEKSANDRA MURAWSKA

Niespodzianką dla dzieci było oso-
biste spotkanie z bałwankiem Olafem 
podczas wykonywania zdjęć pamiąt-
kowych. 

Przedstawienie z ogromnym za-
interesowaniem obejrzały słubickie 
przedszkolaki,  uczniowie ze szkół  w 
Słubicach,  Kunowicach, Górzycy oraz 
Ośna Lubuskiego, łącznie około 400 
osób (red.). 

 

Z nowego projektu najbardziej ucieszą się uczniowie 

Dzieci żywiołowo reagowały na bohaterów bajki 
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Dzieci odwiedziły słubickich policjantów 
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Dwa zespoły z gminy Krzeszyce uczestniczyły w XIV Spotka-
niach Artystycznych Seniorów, zorganizowanych przez Mię-
dzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

W niedzielę 2 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Cybince odbyły się warsztaty pt. „Magiczne wy-
cinanki”

26 września odbył się werni-
saż wystawy, na której po-
kazane zostały prace Eriki 
Schirmer 

Tradycja i zabawa

Magiczne wycinanki Zapraszamy na wystawę

Kolejny  sukces chóru ,,Postomia”

Kolejne warsztaty Prace z papieru

KRZESZYCE 

CYBINKA CYBINKA 

Chór ,,Postomia” zdobył wyróżnienie w kategorii zespołów śpiewaczych 

Warsztaty poprowadziła Agata Marchlewicz 

O wystawie opowiadała Barbara Krzeszewska-Zmyślony 

Spotkanie ma charakter konkur-
su dla zespołów folklorystycznych, 
kapel ludowych, chórów i zespołów 
śpiewaczych. Ma na celu integra-
cję grup artystycznych seniorów z 
różnych regionów Polski, a także 
utrwalanie i podtrzymywanie pol-
skiej tradycji ludowej, obrzędo-
wej i artystycznej. W SAS mogły 
uczestniczyć zespoły folklorystycz-
ne, kapele ludowe, chóry, zespoły 
śpiewacze, zespoły pieśni i tańca 

(folklorystyczne), soliści, gawę-
dziarze i zespoły taneczne. 

Do udziału w przeglądzie do-
puszcza się zespoły mające w skła-
dzie dzieci i młodzież, kontynuują-
ce tradycje kulturowe, przy czym 
liczba młodych uczestników nie 
może przekroczyć 50 proc. człon-
ków zespołu. W tym roku do udzia-
łu w imprezie zgłosiła się rekordo-
wa liczba uczestników - ponad 500 
osób z całej Polski, łącznie 43 ze-

Kolejne warsztaty poprowadziła 
artystka z Poznania Agata Mar-
chlewicz. Efekt pracy ich uczest-
ników będzie można oglądać już 

w następnym tygodniu w MGOK 
Cybinka. 

ALICJA JANKOWSKA

Artystka małymi nożyczkami 
wycina z papieru delikatne wzory, 
postaci bajkowe i zaczarowane ob-
razki. 

O wystawie opowiadała Barbara 
Krzeszewska-Zmyślony z Centrum 
Kultury i Języka Niemieckiego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Przy kawie, herbacie i przepysz-
nym cieście słuchaliśmy o artystce, 
jej pracach, a także o relacjach pol-
sko-niemieckich. 

ALICJA JANKOWSKA

społy oraz soliści. 
Chór ,,Postomia” zdobył wyróż-

nienie w kategorii zespołów śpie-
waczych. W kategorii tej uczest-

niczyło 25 zespołów i przyznano 
siedem nagród. Spotkania były 
bardzo ciekawym doświadczeniem, 
odbywały się różne koncerty na te-
renie całego miasta. Zespoły mogły 
nabrać scenicznego obycia oraz 
nawiązać nowe kontakty z innymi 
artystami z terenu całej Polski.

Chór ,,Postomia” powstał w li-
stopadzie 2015 roku z inicjatywy 
mieszkańców i dyrekcji GOK w 
Krzeszycach. Liczy 22 członków. 
Poprzez krótki okres działania chór 
zgromadził spory repertuar – od 
kolęd, poprzez utwory patriotycz-
ne, rozrywkowe oraz ludowe. Kon-
certował na terenie gminy Krzeszy-
ce podczas lokalnych uroczystości. 
Pierwsze wyróżnienie otrzymał na 
XIV Muzycznych Spotkaniach z 
folklorem w Pieskach w czerwcu 
2016 roku. 

Gratulujemy zespołowi i życzy-
my dalszych sukcesów (red.).
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Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Jak czytamy w uzasadnieniu pro-
jektu uchwały, pieniądze pochodzą-
ce ze sprzedaży tego terenu posłużą 
m.in. jako wkład własny na realiza-
cję tworzenia Centrum Kształcenia 
Zawodowego i szeroko pojętego 
szkolnictwa zawodowego-technicz-
nego, które pozwoli szkolić spe-
cjalistów na lokalnym rynku pracy 
(dodajmy, że Powiat Słubicki jest je-
dynym w regionie, w którym braku-
je tak ważnej placówki, jak CKZ). Na 
to przedsięwzięcie powiat dostanie 
z Urzędu Marszałkowskiego ponad 
7,5 mln zł, a z oferty Centrum, prócz 
młodzieży, mogliby korzystać także 
dorośli.

Sala, boisko i bieżnie

To jednak nie wszystko - środki te 
pójdą także na utrzymanie i zmoder-
nizowanie istniejącej infrastruktury 
oświatowej oraz na zbudowanie, na 
przylegającej do budynków szkoły 
innej działce, sali gimnastycznej, bo-
iska oraz dwóch bieżni (wizualizacja 
obok). Teren o którym mowa (leżą-

Red. Jak Pan ocenia inicjaty-
wę przeprowadzenia referen-
dum w sprawie odwołania Rady 
Powiatu?

M.J. Zarząd Powiatu Słubickiego 
uważa zarzuty komitetu referendal-
nego, którego głównym inicjatorem 
jest Pan Robert Tomczak, za zupełnie 
chybione i zwyczajnie nieuczciwe. 

Rada od momentu podjęcia de-
cyzji o zmianie składu Zarządu Po-
wiatu Słubickiego, a w szczególności 
od momentu wydania wyroku przez 
WSA, działa w sposób jak najbar-
dziej prawidłowy i zgodny, przy peł-
nej współpracy z zarządem. Decyzje 
podejmowane są zdecydowaną więk-
szością głosów w zgodzie z obowiązu-
jącymi przepisami. 

Podjęcie przez radnych opozycji 
decyzji o organizacji referendum 
jest niezrozumiałe, budzi wiele wąt-
pliwości, co do czystości intencji i 
wskazuje na brak poszanowania dla 
wyroku WSA. 

Red. Inicjatorzy referendum 
twierdzą, że w starostwie mar-
notrawione są pieniądze…

M.J. Ten zarzut jest wielce nie-
sprawiedliwy, kłamliwy i krzywdzą-
cy, szczególnie radnych.

To właśnie dzięki radzie, która w 
odpowiednim momencie podjęła 
właściwą decyzję o odwołaniu po-

cy za szkołą, w kierunku ciepłowni) 
nie posiada żadnej komunikacji z 
drogami publicznymi, przez co jego 
wartość komercyjna drastycznie 
spada. – Nie chodzi tu o to, żeby 
szkołę czegoś pozbawiać. Chodzi o 
to, by teren, który może mieć inne, 
komercyjne znaczenie, wykorzystać. 
I sprzedać za korzystną dla powiatu 
kwotę – mówił podczas sesji starosta 
Marcin Jabłoński.  

Mieszkańcy się cieszą

- Musimy nadrobić dużo straco-
nego czasu. Straconego, bowiem 
przez ostatnie miesiące nic, pod-
kreślam, nic nie zostało w tej kwe-
stii zrobione. Na szczęście udało się 
sprawę opanować - uspokajał staro-
sta. Dodał, że należy wreszcie uciąć 
dyskusje o tym, w którym miejscu 
ma istnieć słubickie Liceum Ogól-
nokształcące. Mówiło się bowiem o 
tym, że jego nowa siedziba ma sta-
nąć na placu przy Rolniczaku, jest 
to jednak inwestycja nie do udźwi-
gnięcia finansowo. Ostatecznie po-

przedniego zarządu, udało się kilka 
projektów oraz ogromne środki fi-
nansowe idące w ślad za tymi pro-
jektami uratować. Mówię tu choćby 
o projekcie rozwoju szkolnictwa za-
wodowego, który jest źródłem pozy-
skania kwoty około 7 mln 600 tys. zł 
dla naszego powiatu. 

Warto też powiedzieć o projekcie 
e-usługi. Pod rządami Łuczyńskiego 
nie przeszedł nawet kwestii formal-
nych. Nowy zarząd przywrócił możli-
wość jego realizacji. Jego wartość to 
kwota około 2 mln zł. 

Rozwiązujemy też problem szkoły 
w Ośnie Lubuskim. Poprzedni za-
rząd nie miał na to pomysłu. Nowy 
zarząd, przy współpracy z radnymi, 
taki pomysł ma, a jego realizacja 
pozwoli na zaoszczędzenie rocznie 
kwoty około 700 tys. zł.

Dzięki właściwie podjętym przez 
radę decyzjom udało się uratować 
szpital przed destrukcyjnymi rząda-
mi Pana Włodarskiego, który działał 
na ewidentną szkodę szpitala. Przy-
pomnijmy sprawę paszportyzacji 
sprzętu medycznego. Każdy sprzęt 
medyczny musi być poddawany ba-
daniom technicznym udokumento-
wanym w odpowiedni sposób. Pan 
Włodarski tego nie robił. Narażał tym 
samym spółkę na koszty związane 
z ewentualnymi odszkodowaniami 
względem pacjentów. Odtworzenie 

dokumentacji technicznej sprzętu 
pochłonęło już około 250 tys. zł. 

Red. Jest jeszcze zarzut do-
tyczący sprzedaży boiska przy 
Rolniczaku.

M.J. W sprawie sprzedaży boiska 
należy zauważyć, iż większość osób, 
które sprzeciwiają się tej decyzji nie 
potrafi podać logicznego argumentu 

przemawiającego za jego pozosta-
wieniem w tym miejscu, w którym 
jest. Nikt z przeciwników nie podał 
również pomysłu na sposób i źródło 
finansowania ewentualnej rewitali-
zacji. Żaden z oponentów nie wskazał 
również źródeł pozyskania wkładu 
własnego do projektu, który pozwoli 
utworzyć na terenie szkoły nowocze-
sną infrastrukturę sportową.

My dzisiaj mamy już wyłonionego 
wykonawcę na opracowanie progra-
mu funkcjonalno-użytkowego wraz 
z wizualizacją i oszacowaniem kosz-
tów prac projektowych oraz wykona-
nia robót budowlanych, obejmujące-
go budowę boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-
-Rolniczych w Słubicach.

stanowiono, że lokalizacja liceum 
pozostanie niezmieniona, a teren 
przy ZSE-R posłuży jako miejsce do 
innych, sporych, oświatowych inwe-
stycji, o których piszemy powyżej.

- To dobra wiadomość. Ten teren 
od lat leżał odłogiem, raz, góra dwa 
razy do roku odbywał się tam jakiś 
festyn. A ta część za szkołą poro-
śnięta była chwastami. To wszystko 

się po prostu marnowało - cieszyli 
się mieszkańcy i uczniowie, których 
spotkaliśmy przy ul. Niepodległości 
i którym opowiedzieliśmy o planach 
powiatu (red.). 

Mamy miliony na powiatową oświatę!
Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 4 października, rad-
ni zdecydowaną większością głosów podjęli decyzję o sprzedaży 
nieruchomości, a konkretnie terenu, na którym znajduje się bo-
isko przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach. 

Zarzuty są zwyczajnie chybione!

POWIAT

POWIAT

SŁUBICKI

SŁUBICKI

październik 2016
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 Trzy pytania do starosty Marcina Jabłońskiego
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W posiedzeniu, oprócz człon-
ków zespołu, udział wzięli 
przedstawiciele gmin z powiatu 
zajmujący się problematyką za-
rządzania kryzysowego.

Celem spotkania było omó-
wienie procedury postępowania 
jednostek samorządu teryto-
rialnego w zakresie zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt oraz 
procedury utylizacji (unieszko-
dliwiania) padłych lub zabitych 
zwierząt w rejonie ogniska cho-
roby zakaźnej.

W trakcie posiedzenia omó-
wiono również rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 
25 lipca 2016 roku w sprawie 
zakresu przedsięwzięć wykony-
wanych w poszczególnych stop-
niach alarmowych i stopniach 
alarmowych CRP.

W sprawach bieżących nad-
leśniczy Nadleśnictwa Rzepin 
Stanisław Sobański przedstawił 

decyzję nr 498 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z 
29 września 2016 roku w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji 
dzików w obwodach łowieckich 
dzierżawionych i wyłączonych z 
wydzierżawienia oraz zadania z 
niej wynikające (red.). 

Jak walczyć
z chorobami
roznoszonymi 
przez zwierzęta?
10 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odby-
ło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

POWIAT SŁUBICKI

Na przełomie września i paździer-
nika społecznicy wydobyli 40 przed-
wojennych kamieni nagrobnych i zło-
żyli je w miejscowym lapidarium. Na 
wydobycie w przyszłym roku czekają 
m.in. ornamenty z piaskowca pocho-
dzące prawdopodobnie z dawnej ka-
plicy cmentarnej z 1901 roku! 

Na zaproszenie społecznego opie-
kuna zabytków Rolanda Semika w 
społecznej akcji poszukiwania i wydo-
bycia historycznych kamieni nagrob-
nych wzięli udział: dr Jan Musekamp 
i Karl-Konrad Tschaepe (obaj z Kate-
dry Historii Najnowszej Europejskie-
go Uniwersytetu Viadrina), Matthias 
Diefenbach (Instytut Historii Sto-
sowanej, HeimatReise) oraz Adrian 
Mermer (absolwent architektury i 

doktorant Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Stowarzyszenie „Kontrapunkt”). 

Podczas czterogodzinnej pracy 
udało się wydobyć relikty nagrob-
ków w różnym stanie zachowania i z 
różnych okresów. Najstarszy ze zna-
lezionych kamieni liczy już półtora 
wieku i upamiętnia osobę żyjącą w 
latach 1801-1867. Spisu i inwentary-
zacji odnalezionych kamieni doko-

nają teraz Roland Semik oraz Eckard 
Reiß, wieloletni członek Towarzystwa 
Historycznego i autor dwujęzycznej 
monografii o cmentarzu żydowskim w 
Słubicach. 

Roland Semik
społeczny opiekun

zabytków powiatu słubickiego

Badają tajemnice 
Odry
Niski stan Odry, podobnie jak 
w zeszłym roku, przyniósł nie-
tuzinkowe odkrycia w korycie 
rzeki na terenie Słubic. 

POWIAT SŁUBICKI

Do słubickiego klubu Witkacy 
przyjechało kilkanaście delegacji 
organizacji oraz stowarzyszeń, sku-
piających seniorów z całego powiatu. 
Na samym początku goście otrzymali 
listy gratulacyjne od starosty Marci-
na Jabłońskiego oraz symboliczne 
kwiatki, które wręczała członek za-
rządu powiatu Amelia Szołtun.

No a póżniej... przyszedł czas na 
zabawę. Imprezę rozkręcił jak zwy-
kle niezawodny DJ Szpak, a jako 
pierwszy na parkiecie pojawił się wi-
cestarosta. Zachęciło to pozostałych 
i szybko na parkiecie zaroiło się od 
tancerzy. Szybko uformowało się kó-
łeczko, w którym prym wiodła czło-
nek zarządu powiatu Danuta Sawic-
ka. Wśród tańczących wypatrzyliśmy 
także Annę Gołębiowską, szefową 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, która świetnie sprawdziła się 
w roli maszynistki żywego pociągu. A 
jednym z „wagoników” był naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych w sta-
rostwie Wojciech Skwarek. 

Przerwy między parkietowymi 
szaleństwami wypełniły występy ze-
społu „Tęcza”, który tworzą miesz-
kanki Grzmiącej w gminie Cybinka. 
Widać, że panie włożyły wiele serca 
w przygotowanie swojego show. I 
chyba się opłaciło: oryginalne prze-
brania, repertuar i profesjonalizm 
sceniczny wzbudziły prawdziwy 
aplauz publiczności.

- Ta impreza to naprawdę świetny 
pomysł, wszystko bardzo dobrze zor-
ganizowane - mówiła nam pod ko-
niec imprezy Urszula Olszowska ze 
słubickiego koła Polskiego Towarzy-
stwa Walki z Kalectwem. Podobnego 
zdania byli inni goście, którzy śmiali 
się, że już czekają na przyszłoroczną 
powtórkę. A my oczywiście nie mó-
wimy „nie” (red.). 

Starosta zaprosił seniorów 
na huczną zabawę
- Nieważne, co się ma wpisane na początku PESEL-u, ważne to, co w sercu - mówił 12 października 
wicestarosta Leopold Owsiak podczas inauguracji Powiatowego Dnia Seniora. 

POWIAT SŁUBICKI

W tym roku impreza wpisała 
się w trwający Rok Miłosier-
dzia, 1050. rocznicę chrztu Pol-
ski oraz 70. rocznicę posługi 
księży misjonarzy w parafii w 
Kunowicach.

Jak co roku, prócz doznań re-
ligijnych, były i te artystyczne. 
Na scenie pojawiły się, m.in. 
kunowickie Jerzyki, hiphopowa 
grupa eSCe, a gwiazdą wieczo-

ru był zespół Trzecia Godzina 
Dnia. 

Jak co roku, odpust połączono 
z festynem parafialnym. Można 
było spróbować lokalnych spe-
cjałów, a na najmłodszych przy-
gotowano sporo atrakcji. 

Na imprezie można było spo-
tkać m.in. wicestarostę Leopol-
da Owsiaka oraz przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Mariusza 

Olejniczaka. 
Festyn zakończył pokaz fajer-

werków (red.). 

Religijnie i rozrywkowo
Uroczystą sumą rozpoczął się w niedzielę odpust ku czci św. Win-
centego a’Paulo w Kunowicach. 

POWIAT SŁUBICKI

Dyrektor administracyjny uczelni 
dr Krzysztof Wojciechowski odczytał 
list gratulacyjny od prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, a wykład inaugura-
cyjny („Stosunki polsko - niemieckie 
25 lat po zawarciu Traktatu o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”) 
wygłosił prof. dr hab. Bogdan Koszel z 
Wydziału Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa UAM. 

Z okazji jubileuszu otwarto także fo-
tograficzną wystawę „25 lat Collegium 
Polonicum”. Jak podkreślają organiza-
torzy, ekspozycja w formie roll-upów 
prezentuje historię placówki od po-

wstania idei do dnia dzisiejszego, m.in. 
budowę uczelni, założycieli, gości, 
ważne wydarzenia i oczywiście życie 
studenckie oraz naukowe. Zaprezento-
wano też wydawnictwo „Eksperyment 
i wiedza. 25 lat Collegium Polonicum”.

Na uroczystości pojawili się także 
goście ściśle związani z historią Colle-
gium Polonicum, była więc to również 
okazja do spotkań po wielu latach i 
wymiany doświadczeń. Powiat słubic-
ki reprezentował wicestarosta Leopold 
Owsiak, który wręczył rektorowi list 
gratulacyjny od starosty Marcina Ja-
błońskiego (red.). 

Uczelnia bez 
granic ma już 
ćwierć wieku
13 października w Collegium Polonicum uroczyście obchodzono 
25-lecie istnienia uczelni oraz rozpoczęto nowy rok akademicki. 
Zainaugurował go rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
wspólnie z prezydentem Viadriny prof. Alexandrem Wöllem. 

POWIAT SŁUBICKI
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Prezes Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich Barbara Rochmińska, jej zastępczyni Leonarda Sawicka, członek 
zarządu powiatu Danuta Sawicka oraz Jan Skałecki - przewodniczący Koła Seniorów w Kowalowie
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W związku z tym 5 października w 
Urzędzie Miejskim w Rzepinie odby-
ło się spotkanie władz powiatowych z 
przedstawicielami gminy. Powiat słu-
bicki reprezentowali: starosta Marcin 
Jabłoński, wicestarosta Leopold Owsiak, 

członek zarządu powiatu Danuta Sawic-
ka, przewodniczący Rady Powiatu Wie-
sław Kołosza oraz jego zastępca w Radzie 
Witold Bocheński.

Gospodarzy reprezentowali: bur-
mistrz Rzepina Sławomir Dudzis, se-

kretarz Halina Kuźmińska i dyrektor 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyj-
nego Szkół w Rzepinie Stefan Krawczyk. 
W spotkaniu udział wzięła także prezes 
zarządu NZOZ Szpital Powiatowy w Słu-
bicach Małgorzata Krasowska-Marczyk. 

Na spotkaniu poruszono kilka te-
matów, bardzo ważnych dla obu sa-
morządów. Pierwszy z nich dotyczył 
funkcjonowania Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Rzepinie. Pani prezes 
mówiła o problemach funkcjonowania 

POZ i przejęciu tych usług przez słubicką 
lecznicę. Z kolei burmistrz zapowiedział 
odtworzenie POZ i zadeklarował dalszą 
pomoc w jej funkcjonowaniu. S. Dudzis 
zaproponował także nowe miejsce, w 
którym będzie się można poddać reha-
bilitacji.

W dalszej części przewodniczący Rady 
Powiatu W. Kołosza omówił krótko po-
trzeby szkolnictwa zawodowego przez 
pryzmat firm funkcjonujących na terenie 
gminy Rzepin. Służyć ma temu przygo-
towywany projekt utworzenia Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Słubicach. Przewodniczący za-
proponował spotkanie przedstawicieli 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu, podczas którego roz-
mówcy poszukają najlepszych rozwiązań 
dla funkcjonowania szkół.

Poruszono także istotną sprawę in-
frastruktury drogowej. Mówiono o pla-
nie modernizacji najważniejszej drogi 
łączącej Rzepin ze Słubicami. Burmistrz 
podkreślił jej znaczenie dla układu ru-
chu drogowego w powiecie i wyraził chęć 
współuczestniczenia w realizacji tego za-
dania, z uwzględnieniem budowy ścieżki 
rowerowej na odcinku Gajec-Rzepin.

Według starosty spotkanie było kon-
struktywne. - Cieszę się, że wśród obu 
samorządów istnieje wola współpracy 
w zakresie rozwiązywania istotnych pro-
blemów - podsumował Marcin Jabłoń-
ski (red.). 

Po pierwsze: e-Przewodnik, czyli 
aplikacja na urządzenia mobilne wraz 
z lektorem, która umożliwia pobie-
ranie informacji w różnych językach, 
dotyczących atrakcji turystycznych, 
zabytków i innych ciekawych miejsc na 
terenie powiatu. 

Po drugie: e-Dziennik, czyli elektro-
niczny dziennik lekcyjny, wdrożony w 
pięciu szkołach, umożliwiający rodzi-
com bezpośredni wgląd w bieżące dane 
i postępy w nauce swoich dzieci. 

Po trzecie: m-Słubice, czyli aplikacja 
mobilna pozwalająca na przekazywa-
nie informacji dotyczących ostrzeżeń 

Następnie uroczystość przeniosła 
się na plac przy siedzibie Izbie Celnej 
gdzie, po powitaniu zaproszonych go-
ści, wręczono funkcjonariuszom awan-
se, odznaczenia oraz wyróżnienia. 
Przyjęto też do służby psa wyszkolone-
go do wykrywania substancji psycho-
tropowych. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
koncert Wojskowej Orkiestry Dętej 11. 

pogodowych, sytuacji kryzysowych, 
ważnych zapowiedzi oraz ciekawych 
wydarzeń.

To jednak nie wszystko: w ramach 
projektu zostanie także zrealizowana 
dostawa infrastruktury serwerowej, 
sprzętu dla pracowników obsługi sta-
rostwa, sprzętu użytkowego do obsługi 
e-usług, m.in. dostawa wpłatomatu, 
notebooków dla szkół oraz skanera ar-
chiwizacyjnego sieciowego.

Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej 
w Żaganiu. 

Powiat słubicki reprezentował wice-
starosta Leopold Owsiak, który wręczył 

Całkowita wartość projektu to pra-
wie 1,5 miliona zł, z czego 85 proc. po-
chodzi ze środków zewnętrznych. 

Umowę podpisał 6 października, 
reprezentujący powiat słubicki, staro-
sta Marcin Jabłoński, wraz ze swoim 
zastępcą Leopoldem Owsiakiem, przy 
kontrasygnacie skarbnika powiatu 
Anny Górskiej (red.).

dyrektorowi rzepińskiej Izby Celnej mł. 
insp. Sylwestrowi Skórskiemu list gra-
tulacyjny od starosty (red.). 

Te wyjątkowe nagrody wręczono 
podczas Targów Smaki Regionów - 
Polagra Food, które odbyły się w Po-
znaniu 25 września. Podczas imprezy 
swoje produkty prezentowali produ-
cenci win, chlebów, ciast, serów, wę-
dlin i innych produktów regionalnych 
ze wszystkich województw.

Podkreślmy, że to nie pierwsze wy-
różnienie wyrobów pana Ryszarda. 

Można tu wymienić chociażby nagro-
dzenie chleba „ze starego pieca” w 2013 
roku podczas poznańskich targów.

 - W swoje wyroby wkładam wiele 
serca. Pochłania to dużo czasu i pracy, 
ale jak widać warto - śmiał się R. Ka-
pica. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych, 
smacznych sukcesów (red.). 

O zdrowiu, drogach
i oświacie

Będzie nowocześniej! 

Świętowali celnicy

To coś więcej 
niż pieczywo

Zarząd Powiatu, na czele z Marcinem Jabłońskim, kontynuuje spo-
tkania z władzami gmin powiatu słubickiego. 

Powiat Słubicki podpisał 
umowę z Województwem Lu-
buskim na realizację projektu 
„Rozwój e-usług w powiecie 
słubickim”. Co to oznacza dla 
mieszkańców? 

Mszą w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezu-
sa rozpoczęły się wojewódz-
kie obchody Dnia Służby 
Celnej w Rzepinie. 

- To dla mnie ogromne wyróżnienie. Cieszę się, że moje wyroby 
zyskały taką renomę, nie tylko w regionie - mówił nam Ryszard 
Kapica z Drzecina, którego chleb „z eko-historią” zdobył Perłę w 
konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”. 

Są one realizowane w ramach 
projektu „Staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów szkół za-
wodowych oraz mobilność kadry 
kształcenia zawodowego Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020 współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego”. 

Druga grupa 10 uczestników z 
technikum ekonomicznego uczest-
niczy w zajęciach z przygotowania 
kulturowo-pedagogicznego-języ-
kowego. Podczas kursu kompeten-
cji kluczowych uczniowie poznają 
kulturę i obyczaje Niemiec. Uczą 
się współpracy w grupie i poznają 
metody zwalczania stresu. Zajęcia 
z komunikacji interpersonalnej 
podpowiadają jak postępować w 
życiu prywatnym i zawodowym 
oraz dostarczają wielu zabawnych 
sytuacji. Natomiast podczas za-

jęć kursu języka niemieckiego za-
wodowego uczestnicy powtarzają 
zwroty komunikacyjne oraz uczą 
się słownictwa branżowego, wy-
korzystywanego w biurze firmy, 
podczas rozmów rekrutacyjnych i 
handlowych.

Teraz ekonomiści wyjadą na 
praktykę zawodową. Partnerem 
przyjmującym będzie Internatio-
naler Bund e.V. we Frankfurcie nad 
Odrą (zwany IB). Podczas dwóch 
tygodni uczyć się będą zakładać i 
prowadzić firmę w Niemczech, w 
pracowni tzw. firm symulacyjnych, 
mając do dyspozycji wzorcowo wy-
posażone biura. 

Poza nauką zapewniona będzie 
im także rozrywka w formie wycie-
czek, rekreacji na basenie, kręgiel-
ni czy w parku linowym.

ZSE-R Słubice

Ekonomiści 
bez granic
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 
rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne II edycji projektu „MO-
BILNY EKONOMISTA”.
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4 Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Postawić Pawła na 
nogi

Powodzenia
w nowej kadencji!

Brawo dla Jakuba!

- Jestem niezmiernie szczę-
śliwy, że znalazło się tylu 
ludzi, którzy pragną mi po-
móc - mówił Paweł Szczot-
ko, podczas festynu chary-
tatywnego w Górzycy. 

Po czterech latach kolejna 
kadencja Powiatowej Rady 
Rynku Pracy dobiegła koń-
ca. Z tej okazji jej członko-
wie spotkali się na ostatnim 
posiedzeniu, które tym ra-
zem odbyło się w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powia-
towego. 

W dniach 24-25 września 
słubicki stadion stał się 
miejscem spotkania najlep-
szych lekkoatletów z całej 
Polski, tym razem w katego-
rii młodzików do lat 15. 

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza
ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa

    
 

Starosta Powiatu Słubickiego 
o g ł a s z a 

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa 

L.p. 
Działka ewidencyjna Położenie 

nieruchomości 
Nr księgi 

wieczystej 
Opis 

nieruchomości 

Cena 
wywoławcza 

[zł] 
Wadium 

[zł] Nr Pow. 
[ha] 

1. 649/1 0,0492 
Słubice 
 ul. Jedności 
Robotniczej 15 

GW1S/000
14446/4 zabudowana   2.019.000,00 200.000,00 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:  
1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2  i pow. użytkowej 700,54 m2, 

czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, poddasze w części 
użytkowe, 

2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym się z dwóch 
boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy Mickiewicza przez 
działki nr 652/1, 652/3 i 649/3. 

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

prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 
2. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

„Centrum miasta Słubic” zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/265/01 Rady Miejskiej  
z dnia 29 marca 2001 r. dla nieruchomości obowiązuje zapis: 
6.01 - przeznaczenie terenu dla funkcji usługowej i ewentualnie z funkcją 
mieszkaniową jako uzupełniającą. Wyznacza się nowe tereny pod zabudowę 
zgodnie z rysunkiem planu. Powyższe dotyczy zarówno zabudowy narożników 
ulicy Mickiewicza z ulicą Dąbrówki, jak i ulicą Jedności Robotniczej. Ustala się 
wysokość zabudowy w nawiązaniu do istniejących obiektów, a linie zabudowy 
według rysunku planu. Od ulicy Mickiewicza należy przewidzieć dojazd do wnętrza 
zespołu w postaci luki w zabudowie bądź w rodzaju przejazdu bramowego. 
Dopuszcza się możliwość rozbudowy  i nadbudowy na działce narożnej  
ul. Jedności Robotniczej z Aleją Młodzieży Polskiej. Dla nowego obiektu należy 
utrzymać dotychczasową linię zabudowy i funkcję usługową co najmniej  
w parterze budynku. 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu  
na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Słubicach nr 15 8369 0008 
0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice, nie później niż 3 dni 
przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków  
na rachunek bankowy Starostwa lub dostarczenia wadium do Starostwa 
Powiatowego w Słubicach, pok. nr 205. 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. Koszt sporządzenia aktu notarialnego 
ponosi nabywca. 

 

POWIAT SŁUBICKI
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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

Imprezę zorganizowano w celu ze-
brania pieniędzy na rehabilitację pana 
Pawła, który jest przykuty do wózka 
inwalidzkiego od czasu niefortunnego 
skoku do basenu. 

Znalazło się wiele firm i instytucji, 
którzy wsparli, nie tylko finansowo, 
całe przedsięwzięcie. Wśród nich nie 
zabrakło starosty słubickiego Marcina 
Jabłońskiego. To właśnie o jego puchar 

Obecni byli także: wicestarosta Le-
opold Owsiak oraz członek zarządu 
powiatu Amelia Szołtun, którzy po-
dziękowali członkom Rady za podjęte 
w minionych latach działania, przy-
czyniające się do znacznego spadku 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 
powiecie. Do podziękowań dołączył się 
zastępca dyrektora Powiatowego Urzę-

du Pracy w Słubicach Robert Martyn.
Każdy z członków mijającej kadencji 

Powiatowej Rady Rynku Pracy otrzy-
mał list z podziękowaniami od starosty 
oraz drobne upominki.

1 października wchodzi w życie za-
rządzenie starosty, zgodnie z którym 
powołana zostaje nowa Rada na ka-
dencję 2016-2020. W jej skład wejdą: 

Weronika Bursztynowicz, Krzysztof 
Zagórski, Gabriela Filipowicz, Edward 
Jednoszewski, Tadeusz Jacek, Andrzej 
Makowski, Andrzej Udziela, Sabina 
Kwiek, Sebastian Łukaszewicz, Urszu-
la Zakowicz oraz Halina Kuźmińska. 
Życzymy powodzenia! (red.). 

To w ramach Małego Memoriału Ja-
nusza Kusocińskiego, który oficjalnie 
rozpoczął się 24 września. 

Wśród kibiców nie zabrakło wicesta-
rosty Leopolda Owsiaka, który wszyst-
kim zawodnikom życzył powodzenia. 
I chyba było warto: słubiczanin Jakub 
Czak, zawodnik klubu LKS Lubusz 
Słubice, zdobył złoty medal w biegu na 
110 m przez płotki. Gratulujemy! 

Lekkoatletyczne zmagania zorgani-
zowano pod szyldem Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki. Są one uznawane 
za oficjalne mistrzostwa Polski w kate-
gorii młodzika. 

Impreza była współfinansowana 
przez powiat słubicki (red.). 

rywalizowali siatkarze podczas turnie-
ju piłki plażowej. 

To jednak nie jedyna atrakcja fe-
stynu: był bieg na 4 km, licytacje oraz 
mnóstwo atrakcji dla dzieci. Punktem 
kulminacyjnym stała się parada mo-
tocyklistów, którzy zjechali na festyn z 

całego regionu. 
Cel imprezy, którą zorganizowali: 

stowarzyszenie sportowe „Agrafka” 
z Chartowa, towarzystwo sportowe 
„Wena” Kostrzyn nad Odrą oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Górzycy, został 
osiągnięty: zebrano 5.600 zł. Brawo! 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest: 
1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2  i pow. użyt-

kowej 700,54 m2, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, 
poddasze w części użytkowe,

2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym 
się z dwóch boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy 
Mickiewicza przez działki nr 652/1, 652/3 i 649/3.

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

1. Nieruchomość 
stanowiąca przed-
miot przetargu 
nie jest obciążo-
na ograniczonym     
prawem rzeczo-
wym i nie ma prze-
szkód prawnych w 
r o z p o r z ą d z a n i u 
nią.

2. Zgodnie z 
o b o w i ą z u j ą c y m 
M i e j s c o w y m 
planem zago-
s p o d a r o w a n i a 
p r z e s t r z e n n e g o 
„Centrum miasta 
Słubic” zatwier-
dzonym uchwałą 
nr XXVII/265/01 
Rady Miejskiej 
z dnia 29 marca 
2001 r. dla nie-
ruchomości obo-
wiązuje zapis: 6.01 - przeznaczenie terenu dla funkcji usługowej i 
ewentualnie z funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą. Wyznacza 
się nowe tereny pod zabudowę zgodnie z rysunkiem planu. Powyż-
sze dotyczy zarówno zabudowy narożników ulicy Mickiewicza z uli-
cą Dąbrówki, jak i ulicą Jedności Robotniczej. Ustala się wysokość 
zabudowy w nawiązaniu do istniejących obiektów, a linie zabudowy 
według rysunku planu. Od ulicy Mickiewicza należy przewidzieć 
dojazd do wnętrza zespołu w postaci luki w zabudowie bądź w ro-
dzaju przejazdu bramowego. Dopuszcza się możliwość rozbudowy  
i nadbudowy na działce narożnej ul. Jedności Robotniczej z Aleją 
Młodzieży Polskiej. Dla nowego obiektu należy utrzymać dotych-
czasową linię zabudowy i funkcję usługową co najmniej w parterze 
budynku.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium 
w pieniądzu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Słu-
bicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdziel-
czym O/Słubice, nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek 
bankowy Starostwa lub dostarczenia wadium do Starostwa Powia-
towego w Słubicach, pok. nr 205. Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się 
od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedawcy. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabyw-
ca.

4. Przetarg odbędzie się dnia 24 listopada 2016 roku o godz. 1100 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 
20 w Słubicach. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną 
winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

5. Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetar-
gu z ważnych powodów. 

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

 Słubice, 2016-09-21

fot
o. 

SP
 w

 Sł
ub

ica
ch

 
fot

o. 
SP

 w
 Sł

ub
ica

ch
 

fot
o. 

SP
 w

 Sł
ub

ica
ch

 



REGION 9
www.pograniczelubuskie.pl

Sześciolatki z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepi-
nie, pod opieką wychowawczyni Anny Kołodennej, poje-
chały na wycieczkę do parku ze zwierzętami „Wildpark” we 
Frankfurcie nad Odrą - Marzenia należy spełniać, ja spełniam swoje - tymi sło-

wami  zwrócił się Emil Witt do zgromadzonej w bibliotece 
młodzieży na  zakończenie spotkania, które odbyło się 18 
października

W Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Cy-
bince teatr dla dorosłych 
działa już pełną parą. Te-
raz powstaje grupa te-
atralna dla młodzieży! 

Kontakt z naturą Na spotkanie
przybyły tłumy

Teatr dla dorosłych zaprasza

Wizyta przedszkolaków we Frankfurcie nad Odrą Spotkanie z podróżnikiem

Zapraszamy młodych!

RZEPIN SŁUBICE 

CYBINKA 

Wyjazd odbył się 28 września 
i miał charakter integracyjny, 
dzieciom towarzyszyli ich ro-
dzice i opiekunowie. Możliwe 
było bliższe poznanie się przez 
wszystkich uczestników wy-
cieczki, wzmocnienie więzi ro-
dzinnych i koleżeńskich. 

Na terenie zwierzyńca „Wild-
park” znajduje się wiele gatun-
ków roślin i zwierząt, którym 
stworzono warunki naturalne, 
bądź bardzo zbliżone do natu-
ralnych. Dzieci bawiły się do-
skonale, swobodnie poruszały 
się po terenie parku, bezpośred-
ni kontakt ze zwierzętami wyko-
rzystały na ich karmienie i gła-
skanie. 

Na koniec wycieczki przed-
szkolaki mogły pobawić się na 
placu zabaw. 

Obserwacja zwierząt z bliska, 
w różnych sytuacjach, pozwoliła 
dzieciom lepiej zrozumieć świat 
przyrody. Ponadto, miejmy na-
dzieję, wycieczka będzie miała 
wpływ na rozwój postaw pro-
ekologicznych wśród najmłod-
szych mieszkańców naszego 
miasta (red.). 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
z gminy Cybinka w przedziale wie-

kowym od 10 do 17 lat. O szczegóły 
pytajcie w MGOK w Cybince lub tele-

fonicznie u animatora kultury pod nu-
merem telefonu: 507 600 636 (red.). 

Emil Witt  w wieku 18 lat spako-
wał plecak i samodzielnie wyruszył 
w dwumiesięczną podróż do Brazy-
lii, do Amazońskich Lasów Desz-
czowych.  

Na spotkaniu w słubickiej bi-
bliotece opowiedział o zmaganiach 
z bezwzględnym równikowym la-
sem i jego mieszkańcami, mówił o 
zwyczajach Indian, ich życiu w eks-
tremalnych warunkach.  Zaprezen-
tował przebieg wyprawy na fotogra-
fiach i  filmie.

Wyprawa odmieniła jego życie, 
Amazonia pokazała kim naprawdę 
jest i co potrafi,  a co może jeszcze 

udoskonalić, i w którym kierunku 
iść.

Wniosek – dzika dżungla nie jest 
taka niebezpieczna, jak może się 
wydawać.

Nasz gość został nagrodzony 
wyróżnieniem w kategorii „Podró-
że” na gdyńskich Kolosach 2014, 
nominowany był także do nagrody 
„Podróż Roku 2014” National Geo-
graphic Traveler.

Licznie zgromadzona młodzież, 
mieszkańcy gminy i powiatu słu-
bickiego przyjęli z entuzjazmem 
spotkanie z młodym podróżnikiem 
i surwiwalowcem (red.). 

Gościem słubickiej biblioteki był Emil Witt 

Dzieci mogły zobaczyć zwierzęta z bliska 

Powstaje teatralna grupa dla młodzieży 
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To był wyjątkowy dzień. Uroczy-
stość przebiegała w podniosłej i 
uroczystej atmosferze,  prowadziła  
ją wychowawczyni Anna Wasilew-
ska. Bohaterowie dnia odświęt-
nie ubrani, z uśmiechem na buzi, 
przedstawili zebranym gościom 
wspaniały program artystyczny, 
w którym udowodnili, że z „żółto-
dziobów” przeobrazili się w pierw-
szoklasistów i mogą być pasowani 
na ucznia. 

Najważniejszym punktem uro-
czystości było złożenie przysięgi 
przez pierwszoklasistów. Przyrze-
czenie złożone na sztandar szkoły 

Najpierw czas spędzono przy 
wspólnym pieczeniu kiełbasek, a 
następnie przy wykonywaniu prac 
plastycznych z jarzębiny, kaszta-
nów oraz kolorowych liści. Było to 
nie lada wyzwanie jednak wszyscy 
poradzili sobie z tym znakomicie. 

Dzieci, wraz z rodzicami, pra-

cowały z ogromnym zaangażowa-
niem, wykazując się olbrzymią wy-
obraźnią oraz pomysłowością. 

Nie zabrakło także wspólnych 
zabaw, które nie tylko dzieciom 
przyniosły radość (red.). 

Nowo utworzona świetlica znaj-
duję się w tylnej części budynku 
przy miniamfiteatrze, altance oraz 

oficjalnie zakończyło okres próby 
i przypieczętowało przynależność 
uczniów do naszej szkoły. Po przy-
rzeczeniu dyrektor Ewa Thiemann 
i sekretarz gminy Maria Palichleb  
uroczyście pasowali każdego 
pierwszoklasistę na ucznia. Na pa-
miątkę tego ważnego wydarzenia 
uczniowie otrzymali dyplomy oraz  

drobne upominki i udali się na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom 
życzymy sukcesów w nauce i sa-
mych radosnych chwil w naszej 
szkole.

ANNA WASILEWSKA

zewnętrznych stołach szachowych, 
przy których można miło spędzić 
chwile w czasie letnim. 

Remont obejmował wyburzenie 
ścian w celu powiększenia metra-
żu, wymianę instalacji elektrycz-
nej, malowanie ścian, montaż 
przeszklonej ścianki z drzwiami, 
równanie podłogi oraz montaż pa-
neli podłogowych.

Dla odwiedzających przygotowa-
no bogatą bibliotekę gier planszo-
wych, konsolę PS4 z grami, kom-
putery z dostępem do szybkiego 
Internetu, bezprzewodowy Inter-
net dla wszystkich oraz stół z pił-
karzykami i minibilardem. 

Całość została sfinansowana z 
budżetu gminnego (red.). 

Wyróżnienie Celowego Związ-
ku Gmin CZG-12 w Konkursie jest 
tym większe, iż Związek został na-
grodzony jako jedyna Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w województwie lu-
buskim. 

Celowy Związek Gmin CZG-12 
od 1997 roku realizuje komplekso-
wy program gospodarki odpadami 
dla 15 gmin członkowskich. Zakład 
w 2015 roku został powiększony o 
część biologiczną do przetwarza-
nia odpadów i uzyskał status Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych dla regio-
nu centralnego województwa lubu-
skiego. 

Konkurs o Puchar Recyklingu w 
sposób kompleksowy ocenia selek-

tywną zbiórkę odpadów i edukację 
ekologiczną w tym zakresie. Zdo-
byta nagroda będzie dla zespołu 
ZUOK w Długoszynie motywacją 
do dalszego działania związanego 
z kompleksowym zagospodaro-
waniem odpadów pochodzących z 
gmin członkowskich Związku. 

Selektywna zbiórka opakowań 
w gminach członkowskich Związ-
ku jest praktykowana od wielu lat. 
Najwięcej segregowanych odpa-
dów trafia do ZUOK w Długoszy-
nie z gminy Międzyrzecz i Słońsk, 
jednak wszystkie gminy i władze 
Związku dążą do osiągnięcia od-
powiednich poziomów odzysku. 
Aby je uzyskać musimy segrego-
wać odpady w naszych gospodar-
stwach domowych, a już niebawem 

wejdzie w życie rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego sposobu 
zbierania wybranych frakcji odpa-
dów komunalnych. 

Temat segregacji odpadów bę-
dzie wybrzmiewał jeszcze wielo-
krotnie w przyszłym roku przy 
okazji obchodów 20-lecia Związku. 
Celowy Związek Gmin CZG-12 bę-
dzie w dalszym ciągu przypominać 
i uczyć jak prawidłowo segregować 
odpady, by stanowiły cenny suro-
wiec wtórny. 

Zapraszamy placówki oświatowe 
do udziału w zajęciach edukacyj-
nych na terenie Zakładu Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunalnych 
w Długoszynie. 

Pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej w Górzycy są 
już pełnoprawnymi uczniami. 
13 października odbyło się 
uroczyste pasowanie

Przedszkolaki z filii MGOK w 
Rąpicach, wraz z rodzicami, 
pożegnały lato i przywitały z 
uśmiechem polską złotą jesień

Od 14 października dzieci i 
młodzież z gminy Cybinka 
mają nowe centrum rozrywki! 
W Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury zakończono pra-
ce remontowo-adaptacyjne 
pomieszczenia na „świetlicę 
_kultury”

Celowy Związek Gmin CZG-12 został nagrodzony jako LIDER ZBIÓRKI TWORZYW w 
kategorii LIDER RECYKLINGU. Wręczenie nagród XVII Konkursu o Puchar Recyklin-
gu odbyło się 11 października podczas Targów POLEKO w Poznaniu

Powodzenia w nauce

W poszukiwaniu jesieni

Mamy świetlicę
kultury!

Nagroda dla Celowego Związku Gmin CZG 12 

GÓRZYCA  

GÓRZYCA  

CYBINKA 

REGION 

Pasowanie na ucznia 

Pasowanie na ucznia 

Remont, który cieszy nie tylko młodzież

Wielkie wyróżnienie

REGION10
www.pograniczelubuskie.pl

Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze 

Świetlica znajduję się w tylnej części budynku przy miniamfiteatrze 

Nie zabrakło wspólnych zabaw 

fot
o. 

UG
 w

 Gó
rzy

cy
 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

 



REGION 11
www.pograniczelubuskie.pl

przedstawiciele lokalnych władz 
wchodzących w skład powiatowego 
sztabu kryzysowego oraz przedsta-
wiciele pozostałych służb odpowie-
dzialnych za zapewnienie bezpie-
czeństwa.

Firma EWE, dbając o bezpie-
czeństwo swoich odbiorców, cy-
klicznie organizuje tego typu szko-
lenia prewencyjne na terenach 

zaopatrywania w gaz ziemny. W 
poprzednich latach podobne ćwi-
czenia odbyły się w Rzepinie, w 
Cybince, czy w Górzycy. Także w 
tym roku organizatorzy mieli dla 
mieszkańców niespodziankę. Spół-
ka EWE przekazała im 100 czujek 
gazu ziemnego do samodzielnego 
montażu.

Firma EWE obecna jest na pol-

skim rynku od 17 lat. W tym cza-
sie, dzięki staraniom podjętym 
przez firmę, intensywnie rozwinęła 
się infrastruktura gazowa w woje-
wództwie lubuskim, szczególnie 
w tych miejscowościach, które nie 
miały wcześniej możliwości korzy-
stania z energii wytworzonej przez 
gaz. 

Od początku swojej działalności, 

firma EWE wybudowała na ternie 
49 gmin w sześciu województwach, 
w których prowadzi swoją działal-
ność, łącznie ponad 1600 km gazo-
ciągów. Ale jak podkreślają samo-
rządowcy - współpraca z EWE to 
nie tylko kilometry gazociągów, ale 
także określone wpływy podatko-
we, które ułatwiają rozwój gospo-
darczy gmin (red.). 

Priorytetem EWE jest bezpie-
czeństwo mieszkańców gmin, w 
których działa spółka, dlatego ce-
lem szkolenia było przygotowanie 
służb ratunkowych, w szczególno-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej, do 
radzenia sobie z usuwaniem skut-
ków ewentualnych awarii związa-
nych z gazem ziemnym. Istotną 
częścią szkolenia były ćwiczenia 
praktyczne. Na wybudowanym w 
tym celu małym odcinku realnego 
gazociągu – około 120 strażaków, 
zarówno z Państwowej jak i Ochot-
niczej Straży Pożarnej (z terenu 
powiatu międzyrzeckiego) ćwiczy-
ło gaszenie palącego się gazu.

Uczestnicy szkolenia zostali 
skonfrontowani z trzema sytuacja-
mi: pożarem instalacji wewnętrz-
nej niskiego ciśnienia, pożarem na 
gazociągu średniego ciśnienia w 
wykopie otwartym oraz pożarem 
na gazociągu średniego ciśnienia 
pod ziemią. 

W praktyce można było rów-
nież sprawdzić działanie kurty-
ny wodnej, która ma za zadanie 
ukierunkować ulatnianie się gazu 
ziemnego podczas awarii. Przećwi-
czono również w praktyce zaciska-
nie sieci gazowej, które stosuje się 
w przypadku braku możliwości za-
mknięcia istniejących zasuw gazo-
wych lub gdy zasuwy znajdują się 
w znacznej odległości od miejsca 
awarii.

Szkolenie obserwowali również 

W sobotę 24 września w Mię-
dzyrzeczu odbyło się 31. już 
szkolenie zorganizowane 
przez EWE energia sp. z o.o. 
dla Straży Pożarnej

Straż Pożarna kontra palący się gaz ziemny
REGION Specjalistyczne szkolenie EWE
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Celnicy obchodzili swoje święto 

Żubr majestatycznie przewędrował przez centrum Krzeszyc 
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Jeśli masz pomysł, co fajnego 
możesz zrobić w swojej okolicy, to 
koniecznie zajrzyj na stronę www.
spolecznik20.pl do zakładki „Spół-
dzielnia pomysłów”! Aby wziąć 
udział w konkursie zgłoś pomysł 
przez formularz na stronie, a na-
stępnie zbieraj głosy publiczności. 
Jeśli projekt wejdzie do finałowej 
trzydziestki, to trafi pod obrady 
jury. Autorzy trzech projektów, 
które zdaniem jury najlepiej speł-
niają założenia konkursu, zostaną 
zaproszeni do podpisania umowy 
sponsorskiej na kwotę do 10 tys. zł 
brutto. 

Grupa chętnych do pracy osób, 
dysponując takimi środkami jest 
w stanie zrealizować naprawdę 
ciekawe projekty. Udowodnili to 
laureaci poprzednich edycji, którzy 
organizowali warsztaty pieczenia 
chleba, sadzili tulipany na wspól-
nym skwerze, tworzyli świetlice i 
miejsca spotkań na świeżym po-
wietrzu, a nawet budowali dom! 
Dołącz do grona Społeczników 2.0, 
inspiruj się i działaj. Wierzymy, 

Uroczystą oprawę, zarówno pod-
czas mszy, jak również w czasie 
trwania dalszej ceremonii, która 
odbyła się na placu przed Izbą Cel-
ną, zapewniła Wojskowa Orkiestra 
Dęta 11. Lubuskiej Dywizji Kawale-
rii Pancernej w Żaganiu. 

Zaproszonych gości oraz licz-
nie przybyłych celników powitał 
dyrektor Izby Celnej w Rzepinie, 
młodszy inspektor celny Sylwester 

Skórski. 
Dalszą część uroczystości wy-

pełniły podziękowania skierowane 
do wszystkich celników. Funkcjo-

nariusze otrzymali wyróżnienia i 
odznaczenia oraz awanse służbowe 
(red.). 

Najpierw w godzinach południo-
wych zwiedzał miejscowość Malta. 
Następnie wyruszył dalej, aby póź-
nym wieczorem przeparadować w 
całej swojej okazałości przez samo 
centrum Krzeszyc. 

17 października był w Lubczynie 

(gmina Bogdaniec). Żubr masze-
rował w stronę Gorzowa. Istnieją 
przypuszczenia, że w podgorzow-
skich lasach jest więcej żubrów, 

więc być może nie są to ostatnie 
takie odwiedziny, a na naszych 
drogach powinien się pojawić znak 
ostrzegawczy „uwaga żubr” (red.). 

że konkurs będzie motywacją dla 
osób, które czują potrzebę zrobie-
nia czegoś dobrego dla innych, a 
do tej pory być może brakowało 
im inspiracji, miejsca, gdzie mogą 
znaleźć społecznikowskie porady, 
czy dofinansowania swojego pro-
jektu (red.). 

Już po raz piąty Banki Spół-
dzielcze Spółdzielczej Grupy 
Bankowej zapraszają wszyst-
kich społeczników i osoby, 
które czują potrzebę zinte-
growania się z sąsiadami, do 
wzięcia udziału w konkursie 
na inicjatywy lokalne

Tegoroczne Wojewódzkie 
obchody Dnia Służby Celnej 
zainaugurowano mszą w ko-
ściele pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Rzepinie

14 października Krzeszyce 
odwiedził niecodzienny gość, 
który nasze piękne okolice 
postanowił sobie wybrać na 
trasę jesiennego spaceru

Czekamy na
Wasze pomysły

Życzenia dla celników

Uwaga 
– żubr!

REGION RZEPIN 

KRZESZYCE 

Można wygrać 10 tys. zł na działania lokalne Wojewódzkie obchody Dnia Służby Celnej

Nietypowy gość odwiedził gminę
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Na realizację projektu stowarzyszenie uzyskało dotację w kwocie 4,6 tys. zł, 

Najserdeczniejsze życzenia dla jubilatów 

Kolejne ćwiczenia z udzielania pomocy 

Biblioteka zamieniła się w spiżarnię z przepisami 
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Projekt został dofinansowany 
ze środków Programu „Działaj lo-
kalnie IX” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, powiatu słubickie-
go oraz Ośrodka Działaj Lokalnie 
realizowanego przez Polsko-Nie-
mieckie Stowarzyszenie Humani-
tas.

Na realizację projektu stowarzy-
szenie uzyskało dotację w kwocie 
4,6 tys. zł, z której pokryte zosta-
ły koszty zakupu roślin, drzewek i 
krzewów ozdobnych, grilla muro-
wanego, namiotu festynowego oraz 
materiałów do wykonania ławek 
wypoczynkowych. 

Stowarzyszenie Humanitas, w 
ramach wkładu własnego, zorgani-
zowało poczęstunek podczas Festy-
nu Rodzinnego. 

W trakcie realizacji projektu za-
inicjowano akcję społeczną pole-
gającą na uprzątnięciu oraz zago-
spodarowania terenu (zbieranie, 
segregowanie śmieci, nasadzenie 
roślin, krzewów i drzewek ozdob-
nych, montaż ławeczek wypoczyn-
kowych oraz grilla). W cały projekt 
zaangażowani byli: sołtys sołectwa 
Radówek, rada sołecka, mieszkań-
cy Radówka oraz członkowie sto-
warzyszenia Humanitas. 

Głównym celem projektu było 
stworzenie warunków do wypo-

czynku i integracji społeczności 
lokalnej miejscowości Radówek. 
Ważnym aspektem była również 
aktywizacja mieszkańców Radów-
ka podczas prac na rzecz zagospo-
darowania placu rekreacyjnego we 
wsi. 

Zagospodarowany teren stał się 
bardziej atrakcyjnym miejscem od-
poczynku i relaksu. Mamy nadzie-
ję, że miejsce to stanie się punktem 
licznych spotkań w gronie rodziny 
i przyjaciół, a dzięki pracy przy 
projekcie dzieci, młodzież i doro-
śli staną się bardziej wrażliwi na 
dbanie o estetykę dobra wspólnego 
(red.). 

Pan Stefan pochodzi z miejscowości 
Rudnik Wielki koło Częstochowy. Pani 
Krystyna urodziła się w Sosnowcu, tam 
się poznali i zawarli ślub 24 września 
1966 roku.

Pan Stefan jest emerytowanym komi-
sarzem policji. Pani Krystyna z zawodu 
jest pedagogiem. Pracowała również jako 
starszy kustosz w muzeum w Sosnowcu. 

Od 1 maja 2004 roku zamieszkują na 
terenie gminy w miejscowości Kołczyn. 

Jubilaci dochowali się dwóch córek  i 
trojga wnuków.

Wójt udekorował Jubilatów medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie, które  
w takim przypadku nadaje Prezydent 

Celem szkolenia było nabycie wiedzy 
teoretycznej oraz umiejętności prak-
tycznych w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy medycznej oraz przygoto-
wania uczestników do samodzielnego 
udzielania pierwszej pomocy w najbar-
dziej typowych sytuacjach z życia co-
dziennego. 

Każdy uczeń powinien umieć prawi-
dłowo zareagować w przypadku więk-
szości spotykanych stanów zagrożenia 
życia. 

Zajęcia zorganizowano dzięki projek-
towi pod nazwą „Integracja” współfi-
nansowanemu przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej (red.). 

Dyskusja krążyła wokół tego, co war-
to czytać? Jakie książki polecają klubo-
wiczki? 

W związku z panującym okresem je-
siennym klubowiczki polecają sięgać po 
książki z przepisami na przetwory, kon-
fitury, które umilą nam mroźne i długie 
dni aż do wiosny. 

Biblioteka zamieniła się w spiżarnię z 
przepisami: to na pyszny dżem z pigwy, 
marynowane grzybki, czy wiele innych 
przetworów rozpieszczających nasze 
podniebienie.   

Lekturą na następne spotkanie jest 
książka Olgi Rudnickiej „Były sobie 
świnki trzy” (red.). 

RP, wręczył upominki oraz złożył wyra-
zy uznania i szacunku, życząc dalszych 

szczęśliwych lat wspólnego życia (red.). 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wypo-
czynku i rekreacji w miejscowości Radówek”

26 września w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszycach  odbyła się uroczystość zoorganizo-
wana z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Krystyny i Stefana Ścigałów, 
zamieszkałych w Kołczynie

Odbyła się druga część szkolenia z ratownikiem medycznym - 
strażakiem Krzysztofem Bańką, zorganizowana dla gimnazja-
listów przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopo-
mocy 

13 października w filii biblioteki w Muszkowie klubowiczki DKK znów spotkały się aby dyskuto-
wać wokół książek

W Radówku się cieszą!

Najszczersze gratulacje!

Potrafimy ratować ludzi

Zapraszamy do lektury

GÓRZYCA 

KRZESZYCE 

GÓRZYCA 

KRZESZYCE 

Gotowe miejsce do wypoczynku

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Ważne szkolenie

Czytamy, spotykamy się, rozmawiamy…
Ê
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REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

rolę lidera projektu, natomiast do grona 
partnerów należą Cybińskie Stowarzy-
szenie Rozwoju PRO-EKO, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, 
BibliotekaPublicznawCybince,Funda-
cja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, 
Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach 
„Gospodynie”, Towarzystwo Miłośni-
ków Białkowa i Polesia oraz Roland 
Semik społeczny opiekun zabytków 
powiatu słubickiego (red.).
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Aby uatrakcyjnić program zajęć  Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach wyszedł z inicjatywą  
pod hasłem „KULTURAlne bieganie”, która ma na celu popularyzacje i upowszechnienie biega-
nia, jako najprostszej formy aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia, przyczyniającej się do 
integrowania się społeczeństwa gminy

W tym roku przygotowaliśmy moc atrakcji, z których skorzystało wiele osób. Wydarzenie roz-
poczęło się przedstawieniem plenerowym  „Szewczyk dratewka” Teatru Trójkąt z Zielonej Góry. 
Dzieci uczestniczyły w warsztatach pod okiem artystki z Poznania. Dziewczyny z Nadleśnictwa 
Cybinka  zaproponowały eksperymentalne „leśne” warsztaty

KULTURAlne bieganie 

Było energetycznie!

Aktywność ruchowa mieszkańców

Kropla Kultury 2016 już za nami! 

KRZESZYCE  

CYBINKA 

Zajęcia odbywają się dwa razy w 
tygodniu: we wtorki w Kołczynie oraz  
w czwartki w Krzeszycach, o godz. 18. 

Dystans i tempo dostosowane jest do 
możliwości uczestników. Trasa bie-
gu nie jest wymagająca, odbywa się 

Pani Aleksandra była u nas z 
koniem, upartymi osiołkami i dro-
biem ozdobnym – ten kącik był 
nieustannie oblegany. Był dmucha-
niec i bańki mydlane, straganik, 
jadło regionalne, była możliwość 
zakupu miodu prosto z pasieki. 
Było też stoisko sanepidu, gdzie 
można było zaczerpnąć informacji 
jak poprawnie się badać oraz zmie-
rzyć poziom cukru. Jak zwykle nie 
zawiodły nas też wspaniałe dziew-
czyny ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Pod słońcem”, które 

malowały twarze we wzory, jakie 
sobie tylko dzieci wymarzyły!

Program artystyczny był niezwy-
kle urozmaicony: występy młodzie-
ży z Ogniska Muzycznego, Tatiana 
Brzozowska oraz  nasz lokalny, 
wspaniały zespół „Klimat” klima-
tycznie rozbrzmiał w amfiteatrze i 
rozruszał publiczność. Mimo kro-
pelek deszczu energicznie i niezwy-
kle ciekawie zagrała dla nas aż 14 
osobowa grupa bębniarzy z dudzia-
rzem  - zespół  „7minut przerwy” 
z Zielonej Góry.  Zaśpiewał też 

Kacper Pilżys, który wygrał tego-
roczną edycję konkursu wokalnego 
„Gwiazdy są wśród nas”. 

„Kroplę kultury” zakończył moc-
nym, wyrazistym, energicznym 
graniem występ zespołu „Granie 
bez próby” - zespół wyjątkowy, bo 
tworzą go muzycy zebrani specjal-
nie na występ. Z tej współpracy 1 
października stworzyli muzyczne 
show, na którym warto było być! 

ALICJA JANKOWSKA

na różnych nawierzchniach płaskich, 
przebiega przez lasy i łąki, dzięki cze-
mu uczestnicy biegu mogą zrelakso-
wać się i odpocząć po ciężkim dniu, z 
dala od cywilizacji. 

Energii uczestnikom dodaje muzy-
ka, odpowiednio dostosowana do tem-
pa biegu. Mieszkańcy, prócz rozwoju 
fizycznego, dbają o rozwój duchowy. 
Każdy trening oprawiony jest muzyką 
z innej epoki, dzięki czemu trafia ona 
w gusta mieszkańców w każdym wie-
ku. 

Zajęcia rozpoczynają się profesjo-
nalną rozgrzewką i kończą stretchin-
giem (rozciąganiem). Prowadzącą 
ćwiczeń jest laureatka biegów dłu-
godystansowych Lucyna Poznańska, 
która służy radą i pomocą, zarówno 
podczas wspólnego biegania, jak i in-
dywidualnych treningów.

Dodatkowym celem tej akcji jest 
przygotowanie uczestników do wy-
startowania i ukończenia naszych bie-
gów lokalnych - Biegu Śladami Wio-
sny w Przemysławiu i Olimpijskiego 
Biegu Kołczyńskiego.

Bardziej zaawansowani uczestnicy 
KULTURAlnego biegania mają moż-
liwość sprawdzenia się w poważniej-
szych imprezach biegowych organizo-
wanych na szczeblu powiatowym, czy 
wojewódzkim (red.). 
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Jedną z atrakcji były warsztaty 

Siłownia pod chmurką to kolejna inwestycja, która zostanie 
zrealizowana dzięki pozyskaniu dotacji przez gminę Rzepin

Ćwiczenia na
świeżym powietrzu

Siłownia pod chmurką w Kowalowie RZEPIN 

Ogólnodostępna siłownia do ćwi-
czeń na świeżym powietrzu powsta-
nie w Kowalowie, na terenie przysz-
kolnego boiska. Całkowita wartość 
projektu wyniesie ponad 25 tys. zł, z 
czego kwota dotacji z Programu „Lu-
buskie siłownie pod chmurką” to 10 
tys. zł. 

Plenerowe siłownie stają się coraz 
bardziej popularną rozrywką. Ich 
celem jest propagowanie zdrowego 

i aktywnego trybu życia, a ćwiczenia 
pod chmurką mogą być efektywniej-
szą i jeszcze bardziej przyjemną for-
mą aktywności fizycznej, niż trening 
na siłowni pod dachem.

Siłownia w Kowalowie zostanie 
wyposażona w sześć urządzeń do 
ćwiczeń, będą to: biegacz, orbitek, 
wioślarz, twister, wahadło oraz przy-
rząd do wyciskania siedząc (red.). 
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Powstanie siłownia pod chmurką 

„Gdzie diabeł nie wejdzie

wyśle Adamczyk” 

wypromuję twoją
�rmę w Niemczech

orginox@wp.pl
0048 511 866 688
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OGŁOSZENIE 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, oznaczo-

nej numerem ewidencyjnym działki 418/6, położonej na Targowisku Miejskim w Słubicach przy 
ul. Kopernika, zabudowanej pawilonami handlowymi, straganami nr: 139 o pow. 9m2, nr 130 (na 
załączniku graficznym nr 155) o pow. 9m2, nr 129 o pow. 9m2, nr 166 o pow. 9m2, nr 151 o pow. 
9m2, nr 169 o pow. 9m2, nr 149 o pow. 9m2, nr 186 o pow. 6,25m2, nr 251 o pow. 9m2.

1.Termin i miejsce przetargu: 25 listopada 2016r. o godz. 1000 (w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w sali konferencyjnej (II piętro). 

2. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji pełnej treści ogłoszenia o przetargu:  tablica 
ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, strona bip.slubice.
pl i www.slubice.pl.

3. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warun-
ków przetargu:  Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miejskiego 
w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 tel. 95 7372051 wew. 221 od poniedziałku do piątku w godz. 
800 – 1600.

4. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego - 16,03zł/m2 miesięcznie (+ 23% VAT). Wadium 
– 100zł.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie 100zł, któ-
re należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy 
w Rzepinie Oddział w Słubicach nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060, z podaniem numeru pa-
wilonu / straganu,  w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 21 listopada 2016r.  wymagana kwota 
znajdowała się na koncie urzędu. 

BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA

W ramach Inicjatywy lokalnej 
„Silne baby”, finansowanej 
przez gminę Cybinka, ruszył 
kurs  samoobrony kobiet

W Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej

Pod koniec września wychowankowie Stowarzyszenia 
na rzecz osób niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w 
Rzepinie, wraz z ich rodzinami i opiekunami, a także z 
członkami Towarzystwa Walki z Kalectwem ze Słubic, 
odwiedzili Międzyrzecki Rejon Umocnień 

Za nami pierwsza edycja 
„Biegania w Bieganowie”. 
Nowa impreza na sportowej 
mapie Cybinki zorganizowa-
na została przez sołectwo 
Bieganów na czele z sołty-
sem Patrykiem Rudzińskim

Panie potrafią się bronić Wyjątkowy dzień

Zabawa i historia

Bieganie w Bieganowie

Silne mamy nasze baby! Podziękowaliśmy nauczycielom 

˝SŁONECZKO˝ odwiedziło Międzyrzecki Rejon Umocnień

Blisko setka osób na starcie

CYBINKA SŁUBICE  

RZEPIN 

CYBINKA 

Pierwsze spotkanie, które odbyło 
się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Cybince, miało charakter 
debaty. Poruszono temat bezpie-
czeństwa kobiet pod różnymi wzglę-
dami. Prezentację omówiła mł.asp. 
Magdalena Jankowska – rzecznik 
prasowy KPP w Słubicach i wraz z 
kierownikiem posterunku  policji w 
Cybince asp. Markiem Żelkiem po-
prowadzili debatę pt. „Bezpieczna 
kobieta”.

Pierwsze zajęcia praktyczne z 
samoobrony zaczynają się już 24 
października i będą trwały do 15 

Rozpoczęliśmy to wyjątkowe dla 
nas wydarzenie od krótkiego ske-
czu, w którym wzięły udział uczen-
nice naszej szkoły. Następnie zosta-
ły przeprowadzone wesołe zabawy 
sportowe z udziałem dzieci i nauczy-
cieli. Wszyscy byli bardzo zaanga-
żowani, bawili się doskonale, rywa-
lizowali fair-play, ale ostatecznym 
zwycięzcą okazali się przedstawicie-
le grona pedagogicznego.  Dyrektor 
pogratulowała zwycięstwa i złożyła 
serdeczne życzenia wszystkim pra-
cownikom ośrodka. 

Każdy otrzymał upominek w po-

staci laurki i uśmiechu od uczniów.
Dekoracją dla uroczystości były 

portrety nauczycieli namalowane 
przez uczniów. Całość  przygotowały 
panie: Alicja Lange-Lelokas, Beata 
Cichecka-Nowak, Martyna Mostow-
ska, Katarzyna Konieczna (red.). 

W trakcie pobytu mieliśmy 
okazję zejść do bunkrów, zoba-
czyć gdzie przebywali żołnierze i 
jak wyglądało ich życie w czasie 
wojny. Atrakcją była jazda wo-
zem bojowym, a w miejscowości 
Nietoperek odwiedziliśmy pana 
Jerzego, który własnoręcznie 
zbudował tory oraz kolejkę z wa-
gonami. 

Zabawy było co niemiara. Każ-
dy z uczestników wycieczki mógł 

poczuć się jak dziecko. 
Na koniec wszyscy uczestnicy 

wyjazdu mogli zjeść gorącą zupą. 
Wszystkim, którzy sprawili 

radość naszym podopiecznym, z 
serca serdecznie dziękujemy.

Elżbieta Pych
prezes

Stowarzyszenia 
„Słoneczko”

Współorganizatorami biegania 
byli: gmina Cybinka i Zakład Usług 
Komunalnych w Cybince. Imprezę 
zorganizowano w ramach Inicjatywy 
Lokalnej. Przyciągnęła ona blisko 

grudnia. Dzięki zakupionemu sprzę-
towi oraz świetnie przeszkolonym  
instruktorom: Marcinowi Wojcie-
chowi  oraz Adamowi Tomaśko  (po-
licjantom) kobiety z gminy Cybinka 

nauczą się jak rozpoznawać i reago-
wać w przypadku niebezpiecznych 
sytuacji ze strony agresywnych osób 
(red.). 

setkę uczestników. 
Zmagania wiodły ścieżkami leśny-

mi wokół Bieganowa. Start i meta 
zawodów mieściły się na drodze przy 
budynku firmy Agro Bieganów.

Uczestnicy biegu na dystansie 2,5 
km do pokonania mieli jedną run-
dę. Trasa wiodła głównie ścieżkami 
leśnymi i ścieżką pieszo-rowerową. 
Na tym dystansie najlepszy okazał 
się Mirosław Wesołowski z Dębna, 
natomiast wśród pań bezkonkuren-
cyjna była Kornelia Chróściel z No-
wej Soli. W rywalizacji na dystansie 
5 km biegacze do pokonania mieli 
dwie rundy po 2,5 km. Na szybkiej 
i wymagającej trasie najszybszy oka-
zał się Krzysztof Przeworski z Gra-
nic, natomiast wśród pań bezkonku-
rencyjna była Małgorzata Konopka 
ze Słubic.

Najlepszymi zawodnikami z gmi-

ny Cybinka zostali Kamila Bondaryk 
i Mateusz Kozinoga. 

Jak podkreślali sami uczestnicy 
biegu, impreza była bardzo dobrze 
przygotowana. Za metą czekały owo-
ce, woda i posiłek regeneracyjny. 
Ponadto każdy ze startujących otrzy-
mał pamiątkowy medal.

Dla pierwszych trzech osób w 
każdej kategorii wiekowej organi-
zatorzy zapewnili nagrody rzeczowe 
i statuetki, Najlepszych dekorowali 
burmistrz Cybinki Marek Kołodziej-
czyk oraz sołtys Bieganowa Patryk 
Rudziński.

Organizatorzy dziękują także 
sponsorom „Biegania w Biegano-
wie”: Zygmuntowi Jodko i Grzego-
rzowi Kozera (red.). 
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Pierwsze zajęcia praktyczne już za nami 

Przedstawienie zorganizowane
z okazji święta nauczycieli 

Podobieczni zwiedzili MRU w Międzyrzeczu 

Na starcie stanęła 100 uczestników 
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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


