
Szef Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy musiał stawić się 
przed słubickim sądem, by odpo-
wiedzieć za używanie niecenzu-
ralnych słów w czasie ostatniego 

Przystanku Woodstock. Zawiado-
mienie o popełnieniu wykroczenia 
złożył były już komendant gorzow-
skiej policji. Rozprawa odbyła się 
23 października. Było o niej głośno 

w ogólnopolskim mediach. 
Owsiaka w dniu rozprawy wpie-

rało wielu jego zwolenników. 
Przed sądem pojawiło się około 
200 osób, nie tylko ze Słubic, ale 
także z Gorzowa, Zielonej Góry i 
innych miejscowości, także spoza 
terenu województwa lubuskiego. 
Zgromadzenie zorganizowała Słu-
bicka Inicjatywa Demokratycz-
na. – Nie chcemy protestować, 
ani robić politycznego wiecu. Na-

szym jedynym celem jest okazanie 
wsparcia dla szefa WOŚP i podzię-
kowanie mu – mówili organizato-
rzy. 

A dziękować było za co. Jeszcze 
przed rozprawą Jerzy Owsiak od-
wiedził słubicki szpital i przekazał 
dla oddziału ginekologiczno-po-
łożniczo-noworodkowego lampy 
do fototerapii o wartości 25 tysię-
cy złotych. Pojawił się także na od-
dziale pediatrycznym i neonatolo-

gicznym. - Słubice otrzymają pięć 
łóżek młodzieżowych typu junior, 
siedem łóżeczek dziecięcych szcze-
belkowych, dwie pompy strzy-
kawkowe oraz lokalizator naczyń 
krwionośnych – zapowiedziała Li-
dia Niedźwiedzka-Owsiak, członek 
zarządu oraz dyrektor ds. medycz-
nych fundacji WOŚP. 

Na rozprawie sąd uznał szefa 
WOŚP winnym używania niecen-
zuralnych słów w miejscu pu-
blicznym i nałożył na niego karę 
grzywny. – Biorę ten wyrok na kla-
tę. Niech będzie on przestrogą dla 

wszystkich, także dla polityków 
– mówił Owsiak do tłumów przed 
sądem. 

Dzień później, w mediach spo-
łecznościowych, podziękował słu-
biczanom. - Osobnym mega zda-
rzeniem byli Ci, którzy byli pod 
sądem w Słubicach. Po prostu nie-
prawdopodobna serdeczność, ab-
solutna wielopokoleniowość. Coś, 
na co my Fundacja pracujemy od 
tylu lat. Ogromny szacunek ludzi 
– napisał.
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

• kas fiskalnych
• kserokopiarek
• komputerów

sprzedaż i serwis

Słubice, Kościuszki 14a
95 758 85 08, 95 758 85 09

www.m-tech.sklep.pl

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA IMPREZ
W WYBRANYM PRZEZ CIEBIE MIEJSCU

POSTAW NA SMAK, JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE 
KONTAKT:

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

MAK RESTAURACJE

Tak krzyczeli ludzie, którzy zebrali się przed słubickim sądem. 
Chcieli okazać wsparcie Jerzemu Owsiakowi sądzonemu za uży-
wanie niecenzuralnych słów

REKLAMA
508 386 232 24h

Szukasz
nieruchomości? 

Jurek – jesteśmy z Tobą!
SŁUBICE Mieszkańcy okazali wsparcie liderowi WOŚP

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMA

Redaktor naczelny Robert Włodek przeprasza Piotra Łuczyńskiego za 
to, że naruszył jego dobra osobiste poprzez publikowanie w okresie od lip-
ca 2015 roku do listopada 2015 roku w gazecie „Pogranicze Lubuskie” ar-
tykułów zawierających nieprawdziwe informacje, naruszające dobre imię, 
wizerunek i cześć Piotra Łuczyńskiego. 



W drugiej połowie października odbył się XIX Zjazd Klubu Her-
bertowskich Szkół, w którym uczestniczyła delegacja z słubic-
kiego Zespołu Szkół Licealnych

Hołd dla Herberta
i wyróżniania
dla słubiczan

Delegacja słubickiego ogólniaka w WarszawieSŁUBICE 

Celem działania klubu jest in-
tegracja społeczności szkół oraz 
organizowanie różnego rodzaju 
imprez propagujących działalność 
poety i wartości, które w swojej 
twórczości przekazywał.

W warszawskim liceum odby-
ła się uroczysta gala, którą swoją 
obecnością uświetniła pierwsza 
dama Agata Kornhauser-Duda. 
Obecni byli również: szef urzę-
du do spraw kombatantów i osób 
represjonowanych Jan Józef Ka-
sprzyk, arcybiskup Henryk Hoser 
oraz Maria Dzieduszycka - prezes 
zarządu Fundacji Herberta.

Rodzinę Herbertów reprezento-
wał siostrzeniec poety dr hab. Ra-
fał Żebrowski. 

Wiersz „Przesłanie Pana Cogito” 
czytał aktor Jerzy Zelnik.

W czasie uroczystości dyrektor 
słubickiego liceum Maria Jawor-

ska oraz jej zastępca Jolanta Góra 
zostały odznaczone medalami Pro 
Patria.

Nagrodzona została również 
uczennica słubickiego ogólniaka 
Luiza Maria Derewlana, laureatka 
ogólnopolskiego konkursu lite-
rackiego „Płynąć pod prąd”, która 
otrzymała wyróżnienie za pracę pt. 
„Orlątko lwowskie”. Opiekunem 
naukowym pracy była Marietta 
Szleszyńska. Honorowym prze-
wodniczącym jury konkursu był 
prof. dr hab. Jan Miodek.

Dla uczestników zjazdu zorgani-
zowano wiele atrakcji, m.in. mu-
sical „Piloci” w teatrze „Roma”, 
zwiedzanie Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz Stadionu Na-
rodowego. Delegacje złożyły także 
wieńce na grobie Zbigniewa Her-
berta na warszawskich Powązkach 
(red.). 
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No to znów byliśmy we wszyst-
kich ogólnopolskich telewizjach i 
gazetach. Tym razem jednak nie za 
sprawą nagrań rozmów z pseudosa-
morządowcami, afer kantorowych 
czy alkoholowych. Ale znów z wy-
miarem sprawiedliwości w tle. 

Sprawę Jerzego Owsiaka opi-
sałem Wam na pierwszej stronie 
gazety. Cóż mogę dodać? Słów 
niecenzuralnych, wulgaryzmów nie 
należy używać w ogóle, a już szcze-
gólnie w przestrzeni publicznej. Nie 
ma co z tym dyskutować. Ale prze-
cież każdemu z nas czasem zdarza 
się przekląć, powiedzieć parę do-
sadnych epitetów. Przytrafia się to 
także osobom publicznym, w tym i 
politykom. Nie pamiętam jednak, 
by wobec osób z Wiejskiej, za uży-
wanie obraźliwych słów, toczyły 
się postępowania o wykroczenie. 
Z innej strony. Policja jest pewnie 
na każdym koncercie muzycznym. A 
przecież różni wykonawcy bardzo 
często rzucają ze sceny mięsem. Czy 
po każdym takim koncercie komen-
danci policji zawiadamiają wymiar 
sprawiedliwości o popełnionym wy-
kroczeniu? Śmiem wątpić. To tylko 
pokazuje, że w mojej opinii postępo-
wanie wobec szefa Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy mogło być 
motywowane przesłankami dalekimi 
od merytorycznych. 

Ale cóż. Owsiak po raz kolejny 
pokazał klasę, wziął wyrok na bar-
ki, zapowiedział zapłatę grzywny i 
obiecał, że będzie się pilnował. Po-

prosił także byśmy wyjątkowo słu-
chali teraz wszystkich celebrytów, 
polityków różnej maści, i reagowali 
wtedy, gdy oni także będą wypo-
wiadać słowa uznane za obraźli-
we. Prawo musi być równe wobec 
wszystkich. 

Ale wizyta szefa WOŚP w Słu-
bicach miała także swój wymiar 
pozytywny. Dyrygent największej 
orkiestry na świecie odwiedził nasz 
szpital, przekazał sprzęty dla od-
działu noworodkowego i zapowie-
dział, że będzie ich więcej. Klasa. 
Chciałem tylko Wam przypomnieć, 
że w największym szpitalu w naszym 
województwie, w Zielonej Górze, 
na oddziale ratującym życie nowo-
rodków, jest 1700 (sic!) sprzętów z 
serduszkiem orkiestry! 

To tylko pokazuje, że Owsiakowi 
należy dziękować, a nie donosić na 
niego za parę brzydkich słów wypo-
wiedzianych w emocjach. 

Zgromadzenie przed sądem or-
ganizowała Słubicka Inicjatywa 
Demokratyczna, której także jestem 
członkiem. Naszym celem nie było 
wywieranie nacisku na niezależny 
sąd, czy protestowanie przeciwko 
czemuś. Chcieliśmy wyrazić swoją 
wdzięczność Owsiakowi i być razem 
z nim w chwili jego procesu. 

Muszę w tym miejscu podzięko-
wać tej wielkiej rzeszy ludzi, którzy 
odpowiedzieli na nasz apel o obec-
ność. Warto podkreślić, że przed 
naszym sądem pojawili się nie tylko 
słubiczanie, dojechali ludzie z Go-
rzowa, Zielonej Góry, spoza woje-
wództwa. Było mnóstwo transpa-
rentów, śpiewaliśmy piosenki, 
tańczyliśmy, wyrażaliśmy swoje po-
parcie dla szefa WOŚP. Raz jeszcze, 
w imieniu organizatorów, składam 
Wam wielkie wyrazy wdzięczności. 
Daliśmy radę. 

ROBERT WŁODEK

Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)

wynajmę warsztat stolarski

tel.: 604 295 699

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

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

SPRZEDAM
pawilon handlowy

w Kostrzynie nad Odrą
przy dworcu PKP

i PKS
90 m2

tel.: 508 171 539 

SPRZEDAM
lub

WYDZIERŻAWIĘ
pawilon handlowy

w Słubicach
ul. Asnyka 8

przy Intermarche
128 m2

tel.: 508 171 539 

Producent domów zatrudni 
doświadczonych pracowników 

ogólnobudowlanych. 
Mile widziane  prawo jazdy kat. B. 

Praca stała, wysokie zarobki. 
Praca w Polsce

na małych wyjazdach. 
Szczegóły

pod numerem 733 588 888

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

Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

 P.H.U. ZŁOMIX 
JAROSŁAW MIKSA 
tel.: 500 057 997 

      SKUP ZŁOMU 
 skup złomu i metali kolorowych, 

makulatury, sprzętu AGD i RTV itp.  
 dojazd do klienta 
 możliwość demontażu złomu u klienta 
 płacimy gotówką za zakupione towary  

KASACJA  
POJAZDÓW 

 złomowanie pojazdów 
 odbiór od klienta 
 zaświadczenie do wyrejestrowania  

 

ZAPRASZAMY: 
Słubice i Ośno Lubuskie: poniedziałek-piątek 8-17, sobota 8-14 

Kowalów: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-14 
 

KOWALÓW 
ul. Starkowska 11 

tel.: 503 022 157 

OŚNO LUBUSKIE 
ul. B. Chrobrego 16 

tel.: 513 298 830 
 

SŁUBICE 
ul. Wojska Polskiego 115 
tel.: 509 475 525 

 

www.robertwlodek.pl
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Delegacja słubickiego ogólniaka uczestniczyła w Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół 



• KIEROWNICTWO BUDOWY

• POZWOLENIA NA BUDOWĘ

• ADAPTACJE PROJEKTÓW

Roksana Mackiewicz
ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

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

www.biuro-sugoi.pl
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Potrafił rozmawiać z ludźmi, a przede wszystkim umiał słuchać. Każdy jego rozmówca czuł się ważny

Nowy rok akademicki w słubickiej uczelni zainaugurował rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
wspólnie z prezydentem Viadriny prof. Alexandrem Wöllem

W klasach trzecich szkoły podstawowej odbyły się zajęcia eduka-
cyjno-artystyczne „Pszczoła to życie”

Wspomnienie znanego publicysty

Podwójna okazja do świętowania Edukacja o pszczołach

Klubowicze DKK o Grzegorzu Miecugowie

Inauguracja roku akademickiego w Collegium Polonicum Zajęcia dla uczniów

SŁUBICE 

SŁUBICE CYBINKA 

Informacja o śmierci znanego od 
wielu lat, między innymi z progra-
mu „Szkło kontaktowe”, dziennika-
rza Grzegorza Miecugowa, zasko-
czyła wielu z nas. Jeszcze w maju 
klubowicze DKK, czytelnicy oraz 
mieszkańcy Słubic mieli wyjątko-
wą okazję, jak się okazało ostatnią, 
spotkać się z dziennikarzem w słu-

bickiej bibliotece. Na słubiczanach 
wywarł wtedy ogromne wrażenie. 

Na wrześniowym spotkaniu 
słubickiego Dyskusyjnego Klubu 
Książki mieszkańcy rozmawiali o 
fenomenie popularności dzienni-
karza, redaktora, publicysty, auto-
ra książek. Spokojny, z dystansem, 
dla nas stał się nie tylko dobrym 

znajomym ze szklanego ekranu, ale 
„człowiekiem z krwi i kości”. Od-
szedł w wieku 61 lat, pozostanie w 
pamięci wielu z nas.

Zapraszamy do lektury jego 
książek, są w słubickiej bibliotece 
(red.). 

Wykład inauguracyjny wygłosiła 
prof. dr hab. Beata Halicka z Pol-
sko-Niemieckiego Instytutu Ba-
dawczego w Collegium Polonicum. 
Jego tytuł brzmiał: „Sami swoi czy 
obcy? Mieszkańcy Ziem Zachod-
nich w poszukiwaniu tożsamości”. 

W trakcie uroczystości odbyło się 
uroczyste pasowanie na studentów 
reprezentantów kierunków stu-
diów prowadzonych w Collegium 
Polonicum w Słubicach. 

W uroczystości wzięły udział 
władze obu partnerskich uczelni 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu i Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina we Frank-
furcie nad Odrą oraz zaproszeni 
goście.

Inauguracja nowego roku aka-
demickiego zbiegła się z piątą 
rocznicą działalności Polsko-Nie-
mieckiego Instytutu Badawczego w 
Collegium Polonicum w Słubicach. 

Poprowadziła je Justyna Piwoń-
ska z Ekosfery.

Projekt został dofinansowany 
w ramach „Działaj Lokalnie 2017” 
Programu Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce i Fundację na Rzecz 
Collegium Polonicum (red.). 

Instytut został utworzony wspól-
nym zarządzeniem rektora Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz prezydenta Uni-
wersytetu Europejskiego Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą z dnia 19 
października 2012 roku. Polscy i 
niemieccy badacze z Instytutu re-
prezentują następujące dziedziny i 
dyscypliny naukowe: nauki huma-
nistyczne, w tym językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, kulturoznaw-

stwo i historia; nauki o ziemi (min. 
geografia); nauki biologiczne (min. 
ekologia i hydrobiologia); nauki 
prawne i techniczne. Realizowane 
przez nich projekty i tematy ba-
dawcze poświęcone są problema-
tyce polsko-niemieckiej i szeroko 
rozumianym granicom. Instytut 
działa aktywnie organizując kon-
ferencje, wykłady gościnne, warsz-
taty, spotkania autorskie i wystawy 
(CP, red.). 
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Mieszkańcy rozmawiali o fenomenie popularności dziennikarza 

Collegium Polonicum rozpoczęło nowy rok akademicki 

Zajęcia oprowadziła je Justyna Piwońska 



WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu

ubijaki
elektronarzędzia

młoty wyburzeniowe

KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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Zapraszamy na "I Bieg św. Huberta w Puszczy Rzepińskiej"RZEPIN

Gmina Rzepin wraz z Technikum Leśnym w Starościnie 
oraz Nadleśnictwem Rzepin serdecznie zapraszają na „I 
Bieg św. Huberta w Puszczy Rzepińskiej” 

Wszyscy na start!

Zawody odbędą się 4 listopada na 
trasie Starościn-Rzepin-Starościn, na 
dystansie 10 km. Zapisy na www.su-
per-sport.com.pl.

Prócz biegania zorganizowane zo-
staną także imprezy towarzyszące: 
zwiedzanie Technikum Leśnego w Sta-
rościnie, czy myśliwski posiłek regene-
racyjny z Puszczy Rzepińskiej.                                                                                                                                    

Bieg ma na celu krzewienie kultury 
fizycznej, popularyzację biegania, uka-
zanie piękna lasów, przybliżenie posta-
ci św. Huberta oraz promocję miasta i 
gminy Rzepin, Nadleśnictwa Rzepin i  
Technikum Leśnego (red.). 

Budowa domów energooszczędnych 1900 zł/m2

ul. Elizy Orzeszkowej 46
Rzepin

tel. 95 759 70 54
tel. 733 588 888

www.domy-majhaus.pl
biuro@majhaus.pl
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AUTORYZOWANY DEALER FIRMY 

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

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

W urzędzie miejskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji przypadającego 14 października 
Dnia Edukacji Narodowej

Gmina Cybinka realizu-
je projekt partnerski pn. 
„Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na terenie 
partnerstwa: Gminy Słubi-
ce, Gminy Cybinka, Gminy 
Rzepin, Gminy Ośno Lubu-
skie oraz Gminy Górzyca” 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego - 
Lubuskie 2020Dzieci z rodzicami wykonywały jesienne stworki, wszy-

scy wykazali się dużą kreatywnością

Prace przy budowie ulicy 
Wrzosowej, Grzybowej i Po-
ziomkowej w Rzepinie ruszy-
ły pełną parą. Inwestycja w 
całości realizowana będzie ze 
środków gminnych 

9 października w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kowalowie miało miejsce uroczyste przekazanie nowego 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

Podziękowali nauczycielom 

Dofinansowanie z LRPO

Artystyczna jesień

Budujemy nowe drogi!

Poprawi się
bezpieczeństwo
mieszkańców

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Poprawi się obsługa interesantów

Przedszkolaki przywitały Panią Jesień

Inwestycja dla mieszkańców

OSP w Kowalowie otrzymała nowy samochód RZEPIN 

CYBINKA 

CYBINKA 

RZEPIN 

RZEPIN 

Otwarcia uroczystości dokonali: 
zastępca burmistrza Krystian Pa-
stuszak, dyrektor Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół 
Stefan Krawczyk oraz sekretarz 
gminy Halina Kuźmińska.

Zastępca burmistrza serdecznie 
podziękował wszystkim osobom 
pracującym w placówkach oświa-
towych za poświęcenie i zaanga-
żowanie oraz wyraził uznanie dla 
wysiłku wkładanego przez nauczy-
cieli w realizację niełatwej misji 
wychowawczej. Dziękował także za 
rzetelną pracę i życzył, by jej owoce 
były widoczne w sukcesach szkoły i 
jej wychowanków.

Kolejnym punktem spotkania 
było wręczenie nauczycielom i dy-
rektorom listów gratulacyjnych 
oraz nagród burmistrza, które 
otrzymały Lidia Roszak, Ewa Wi-
niarczyk, Janina Antonik, Alina 
Larek, Beata Krynicka, Halina Ba-
kan, Sylwia Kucharczyk, Elżbieta 
Kołosza, Beata Czernik, Grażyna 
Dorniak, Arleta Drążkowska, Gra-
żyna Goj, Anna Kozłowska, Elż-
bieta Drabiec, Agnieszka Ziomek, 
Joanna Karbowska, Teresa Lewan-
dowska, Beata Markowska, Anna 
Mieczkowska, Alicja Przybylska i 
Maria Mikulska.

Wręczono także akty nadania 
stopnia awansu zawodowego na 

Przedszkolaki oglądały również 
przedstawienie, w którym aktor-
kami były ich wychowawczynie, a 
tematem pożegnanie pięknego lata 
i przywitanie Pani Jesieni. Nie mo-
gło zabraknąć także zabaw tanecz-
nych i śpiewania piosenek. 

Po aktywnych zajęciach na dzieci 
czekały pieczone kiełbaski i ziem-
niaczki (red.). 

Przedmiotem projektu jest stwo-
rzenie pięciu platform e-usługo-
wych dla mieszkańców i przed-
siębiorców z obszaru pięciu 
partnerskich gmin. W gminie Cy-
binka uruchomione zostaną syste-
my: e-podatki, e-formularze oraz 
e-rada, dzięki którym znacznie po-
prawi się obsługa interesantów. W 
ramach projektu zakupiony zosta-
nie również sprzęt komputerowy 

oraz infokiosk dla mieszkańców.  
W urzędzie miejskim uruchomiony 
będzie również punkt potwierdza-
nia profilu zaufanego.

Projekt dofinansowany jest w 85 
proc. Całkowita jego wartość wy-
niesie ponad 5 milionów złotych. 
Pozyskane środki zewnętrzne dla 
gminy Cybinka to około 900 tys. zł 
(red.). 

W ramach tego zadania powstanie 
nowa nawierzchnia asfaltowa wraz 
z chodnikiem umożliwiającym bez-
pieczne poruszanie się mieszkańców. 
Wykonane zostaną również zjazdy in-
dywidualne na posesje. Planuje się, aby 

prace zostały zakończone na przełomie 
października i listopada tego roku. 
Wykonawcą prac jest firma Kontrakt 

z Krosna Odrzańskiego. Wartość zada-
nia to ponad 780 tys. zł (red.). 

Pojazd został zakupiony w ra-
mach projektu pn. „Tworzenie sys-
temu ratownictwa i ochrony przed 
pożarami, powodziami i innymi 
zagrożeniami poprzez doposażenie 
OSP w samochody ratowniczo-ga-
śnicze i specjalistyczny sprzęt ra-
towniczy”. Beneficjentem projektu 
był oddział wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Lubuskiego w Zielo-
nej Górze, natomiast partnerem w 
projekcie była gmina Rzepin.

Zakup był współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Lubuskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014-2020. 

Wartość pojazdu to prawie 700 
tys. zł. Kupno samochodu dla OSP 
w Kowalowie było możliwe dzięki 
staraniom burmistrza Sławomira 
Dudzisa, gmina przeznaczyła na 
ten cel ze środków własnych 150 
tys. zł.

W uroczystości brało udział wie-
lu mieszkańców Kowalowa i okolic, 
uczestniczyły w niej także wszyst-
kie jednostki OSP z gminy. Nowy 
pojazd drogę od Rzepina do samej 
remizy w Kowalowie pokonał w 
asyście wozów z innych jednostek. 
Na miejscu czekał na niego szpaler 
druhów z Kowalowa z racami, był 
pokaz sztucznych ogni, była opra-
wa muzyczna i poczęstunek (red.). 

nauczyciela mianowanego paniom: 
Justynie Stolarek, Elżbiecie Dra-
biec, Katarzynie Winnickiej, Annie 
Polińskiej oraz Dagmarze Kociu-
rze. 

13 października w Teatrze im. 
Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wlkp. odbyły się oficjalne obchody 
Dnia Edukacji Narodowej zorga-
nizowane przez Lubuskie Kurato-
rium Oświaty.  Podczas uroczysto-
ści uhonorowano 109 pracowników 
złotymi, srebrnymi i brązowymi 

Krzyżami Zasługi oraz medalami 
za długoletnią służbę. Wręczono 
również medale Komisji Edukacji 
Narodowej, nagrody Ministra Edu-
kacji Narodowej oraz nagrody Lu-
buskiego Kuratora Oświaty. Wio-
letta Nowak – nauczyciel Zespołu 
Szkół w Rzepinie otrzymała nagro-
dę Lubuskiego Kuratora Oświaty w 
uznaniu zasług i osiągnięć w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. Ser-
decznie gratulujemy (red.). 
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Zastępca burmistrza serdecznie podziękował wszystkim osobom pracującym w placówkach oświatowych 

Nowy wóz strażacki trafił do Kowalowa 
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Dzieci przywitały jesień 

Prace przy budowie ulicy Wrzosowej, Grzybowej i Poziomkowej w Rzepinie ruszyły pełną parą 
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Dzięki nowej nawierzchni znacznie poprawi się komfort jazdy. Odczują to zwłaszcza rolnicy, 
którym droga umożliwia dojazd do pól uprawnych

Dzieci z przedszkola odwiedzili wyjątkowi goście w policyj-
nych mundurach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze rozstrzygnął po-
stępowanie przetargowe i tym samym wybrał wykonawcę na 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 134 na trasie Rzepin-Ośno 
Lubuskie 

Burmistrz Marek Kołodziej-
czyk podpisał ze starostą 
Marcinem Jabłońskim i jego 
zastępcą Leopoldem Owsia-
kiem umowę o dofinansowa-
nie ze środków PFRON pro-
jektu w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między 
regionami III w obszarze D”

Burmistrz Marek Kołodziej-
czyk oraz sekretarz gmi-
ny Sebastian Łukaszewicz 
włączyli się w ogólnopolską 
akcję „Czytanie Narodowe” 
objętą honorowym patro-
natem pary prezydenckiej

Urząd Miejski w Cybince odwiedziły dzieci z przedszkola „Kra-
ina Kota w Butach”

Inwestycja ukończona

Pogadanka
o bezpieczeństwie 

Droga do Ośna zostanie
przebudowana!

Będzie nowy mikrobus

"Czytanie Narodowe 2017"

Wizyta małych
mieszkańców

Remont drogi z Rybojedzka do Bieganowa

Spotkanie dzieci z policjantamiDobra wiadomość dla kierowców

Kolejne dofinansowanie dla gminy

W tym roku Wyspiański

Przedszkolaki w urzędzie

CYBINKA 

CYBINKA RZEPIN 

CYBINKA 

CYBINKA 

CYBINKA 

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 
ponad 49 tys. zł, a dofinansowanie 
przedsięwzięcia stanowiło 50 proc. 
całości tej kwoty. Droga została utwar-

dzona materiałem z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych  (destruktem 
asfaltowym). Utwardzenie to będzie 
wytrzymałe na ciężki sprzęt rolniczy, 

który często powodował degradację i 
zniekształcenie drogi. Dofinansowanie 
pozyskano z Urzędu Marszałkowskie-
go (red.). 

Tematem spotkania było utrwa-
lenie zasad ruchu drogowego i 
przypomnienie zagadnień dotyczą-
cych bezpieczeństwa w przedszko-
lu i w domu. 

Szczególnym zainteresowaniem 
dzieci cieszyła się prezentacja wy-
posażenia policyjnego. Maluchy 

były bardzo aktywne i zadawały 
mnóstwo przemyślanych i ważnych 
pytań, na które policjanci chętnie 
odpowiadali. 

Funkcjonariuszom serdecznie 
dziękujemy za to, że znaleźli czas 
na spotkanie z przedszkolakami 
(red.). 

O realizację tak ważnej dla 
mieszkańców inwestycji obecne 
władze gminy Rzepin zabiegały u 
władz województwa od dłuższego 
czasu. 

Nierówna nawierzchnia, wąska 
jezdnia, dziury oraz brak pobocza 
to charakterystyka tej drogi dzi-
siaj. Za kilkanaście miesięcy będzie 
to już nieaktualne. Firma Strabag 
Infrastruktura Południe, która zło-
żyła najkorzystniejszą ofertę, kom-
pleksowo przebuduje ponad 10 km 
odcinek tej drogi. Zakres robót 
obejmuje przebudowę nawierzchni 
jezdni poprzez jej wzmocnienie pa-
kietem nowych warstw bitumicz-
nych. Przebudowie ulegną również 
istniejące zjazdy do pól uprawnych 
i na drogi boczne oraz istniejące 
skrzyżowania z drogami gminnymi 
i powiatowymi. Zostanie wybudo-
wany również punkt do ważenia i 
kontroli pojazdów, dostosowany 
do potrzeb Inspekcji Transportu 
Drogowego. Na realizację inwesty-
cji wykonawca ma czas do końca 
czerwca 2019 roku. Zadanie wyce-
niono na ponad 14,7 mln zł (red.).  

Dofinansowanie posłuży zakupowi 
mikrobusu do przewozu osób niepeł-
nosprawnych, który będzie przezna-
czony na cele Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bieganowie. Szacun-
kowa wartość projektu wyniosła ponad 
140 tys. zł., natomiast dofinansowanie 
z PFRON będzie wynosiło do 60 proc. 
tej kwoty (red.). 

Spotkanie odbyło się w Bi-

bliotece Miejskiej w Cybince, a 
fragmenty „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego czytali również za-
proszeni goście, młodzież szkolna, 
odwiedzający bibliotekę oraz chęt-
ni mieszkańcy gminy. Akcję „Naro-
dowego Czytania 2017” przeprowa-
dziła Biblioteka Miejska wspólnie 
z Zespołem Szkół w Cybince, przy 
współpracy z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury (red.). 

Małych mieszkańców przywitał 
burmistrz Marek Kołodziejczyk. 
Dzieci miały okazję zobaczyć jak 
wygląda praca na poszczególnych 
stanowiskach oraz jakie sprawy 
można załatwić w urzędzie. Naj-
większe wrażenie zrobił na malu-
chach gabinet i fotel burmistrza, 

na którym dzieci chętnie pozowały 
do zdjęć.

Na zakończenie wizyty dzieci po-
darowały burmistrzowi wspaniałe, 
własnoręcznie wykonane podzię-
kowanie za bardzo ciekawe spotka-
nie (red.).
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Małych mieszkańców przywitał burmistrz Marek Kołodziejczyk 

Maluchy były bardzo aktywne i zadawały mnóstwo przemyślanych i ważnych pytań 

Zadanie wyceniono na ponad 14,7 mln zł 

Dofinansowanie posłuży zakupowi mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 

Spotkanie odbyło się w Bibliotece Miejskiej w Cybince 
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SZUKASZ STABILNEGO
ZATRUDNIENIA?

ZADZWOŃ: 600 444 518 
WWW.KARIERAWJM.PL

PACZKI NA DZIEŃ DZIECKA

ACĘ BEZ OKRESU PRÓBNEGO

WYMIAR ETATU DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE PLUS MIESIĘCZNA PREMIA 
AGRODA ROCZNA

WYPRAWKI DLA DZIECI (DLA PIERWSZOKLASISTY, 
KÓW)

Uroczyste ślubowanie 

Lekcja o czasach wojnyJesienne jodowanie Stowarzyszenia „Słoneczko”

Konkurs na  „Najlepszy teatrzyk profilaktyczny”

RZEPIN 

RZEPIN RZEPIN 

RZEPIN 

Burmistrz Rzepina oraz dyrekcja Zespołu Szkół w Rzepinie serdecznie zapraszają na uroczyste 
ślubowanie I klasy wojskowej, które odbędzie się 9 listopada o godz. 13.00 na Placu Ratuszowym 

Dzięki współpracy urzędu 
miejskiego i rzepińskiego li-
ceum 18 września, dzień po 
rocznicy agresji ZSRR na Pol-
skę, w szkole odbyła się pre-
lekcja Jana Skałeckiego

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Słonecz-
ko" zorganizowało wyjazd nad morze połączony z wypoczyn-
kiem i spotkaniem z historią

Gmina Rzepin, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowie oraz 
Miejski Dom Kultury zapraszają do udziału w kolejnej już, tym 
razem XIII edycji, konkursu na najlepszy teatrzyk profilaktyczny

Wizyta ministra obrony

Spotkanie
z historią

Wycieczka
nad morze

Profilaktyka
dla młodzieży

Uroczystość swoją obecnością mają 
uświetnić Minister Obrony Narodo-
wej Antonii Macierewicz,  Dowódca 
Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych 
gen. dyw. Jarosław Mika, Dowódca 
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pan-
cernej w Żaganiu gen. bryg. Stanisław 

Czosnek,  władze gminy Rzepin, po-
wiatu słubickiego oraz województwa 
lubuskiego. 

Podczas ślubowania będzie moż-
na obejrzeć przygotowany specjalnie 
na tę uroczystość pokaz wojskowe-
go sprzętu bojowego oraz wysłuchać 

koncertu Orkiestry Wojskowej z Ża-
gania. 

Klasa wojskowa została powołana 
dzięki podpisaniu porozumienia dy-
rekcji szkoły z dowództwem 11 Lubu-
skiej Dywizji Kawalerii Pancernej w 
Żaganiu (red.). 

Jan Skałecki - pasjonat historii, po-
stanowił podzielić się z uczniami klasy 
akademickiej swoją wiedzą związaną z 
dziejami ziem polskich na wschodzie w 
czasie II wojny światowej. 

Młodzież wysłuchała historii o wiele 
ciekawszej, niż opisują ją podręczniki 
szkolne. Pan Jan, za pomocą licznych 
pamiątek ze swojego prywatnego 
zbioru, przedstawił  historie ludzi i ich 
walki o przetrwanie, a także ich życie 

Pogoda była piękna a humory dopi-
sały wszystkim uczestnikom wyjazdu.

Podczas wycieczki członkowie sto-
warzyszenia zwiedzili Park Miniatur 
Latarni Morskich w Niechorzu oraz 
Muzeum w Trzęsaczu, w którym każ-
dy z uczestników otrzymał Europejski 

Certyfikat pobytu na 15 Południku.
Wyjazd został zorganizowany w ra-

mach realizacji projektu pn. „Jesienne 
jodowanie” i był współfinansowany 
przez gminę Rzepin.

ELŻBIETA PYCH
Prezes Stowarzyszania

codzienne w nieludzkich warunkach 
wojny. 

Najciekawszą częścią spotkania oka-
zała się rozmowa pomiędzy prelegenta 
z młodzieżą na temat ich przodków z 
terenów wschodnich. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 
w drugim semestrze, tym razem to 
uczniowie relacjonować będą swoje 
rozmowy z pradziadkami i praprabab-
ciami, którzy przeżyli II wojnę świato-
wą (red.). 

Do wspólnych zmagań teatralnych 
organizatorzy zapraszają w tym roku 
uczniów i wychowawców: klas VII 
szkoły podstawowej, II i III klasy gim-
nazjum oraz szkół średnich z terenu 
gminy Rzepin.

Celem konkursu jest promowanie 
alternatywnych działań w zakresie 
profilaktyki, ukazanie konieczności 
posiadania pozytywnego systemu 
wartości oraz wzbudzanie pozytyw-
nych emocji wypływających z „prze-
życia” spektaklu. Ważna jest także 
stymulacja w kierunku rozwoju życz-
liwości, altruizmu i poczucia odpo-

wiedzialności za własne postępowa-
nie i zachowanie drugiego człowieka, 
ukierunkowanie działań młodzieży 
na pomoc rówieśnikom w sytuacjach 
kryzysowych, motywowanie do ak-
tywnego sprzeciwu wobec działań 
społecznie niepożądanych, wywoła-
nie u widza buntu przeciwko złym 
zjawiskom i wskazywanie konstruk-
tywnych sposobów radzenia sobie ze 
stresem i sytuacjami trudnymi.

Organizatorzy proszą o telefonicz-
ne potwierdzenie udziału w konkur-
sie do 8 listopada, pod numerem te-
lefonu 606 972 752 (red.). 
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Jan Skałecki podzielił się z uczniami swoją wiedzą na temat historii Polski 

Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu pn. „Jesienne jodowanie” 
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Rozmowa z Jakubem Zastawnym, dyrektorem Działu Sprzedaży firmy EWE

Wygoda i oszczędności
Dlaczego warto ogrzewać gazem ziemnym?REGION 

Red. O ogrzewaniu gazowym 
często mówi się, że za wygodę 
trzeba słono płacić. Ile w tym 
prawdy? 

J.Z. Czy słono płacimy, czy nie to 
pojęcie względne, ale w EWE na pew-
no mniej niż się spodziewamy. Gaz 
niesłusznie uważany jest za stosunko-
wo drogie paliwo. Nie lubimy obciążać 
swojego budżetu, ale lubimy mieć wy-
godnie oraz ciepło, a gaz ziemny jest 
najtańszym z wygodnych w obsłudze 
źródeł ciepła. By się o tym przekonać, 
wystarczy spotkać się z naszym dorad-
cą, a on przeprowadzi bezpłatną kalku-
lację kosztów ogrzewania gazem. 

Nie słuchajmy tego co mówią inni, 
ponieważ symulacja kosztów jest za-
wsze indywidualna, a wpływ na wyli-
czenia mają różne czynniki, takie jak 
np. powierzchnia oraz stan techniczny 
budynku, jego kubatura. 

Zachęcam zatem do indywidualnego 
wyliczenia kosztów użytkowania, bo 
wygoda gazu ziemnego jest bezkonku-
rencyjna. 

Red. A dodatkowo na gazie 
można łatwo zaoszczędzić – wy-
starczy zastosować parę napraw-
dę prostych zasad…

J.Z. To prawda. Po pierwsze – nie 
przegrzewać, tylko ustawić w pomiesz-
czeniach odpowiednią temperaturę na 
termostacie – inna będzie w ciasnej 
kuchni, a inna w przestronnym salonie. 
Odpowiednia temperatura to taka, któ-
ra odpowiada nam, ale warto znać za-
lecane temperatury w poszczególnych 

pomieszczeniach i sprawdzić, czy są one 
dla nas optymalne. 

Po drugie, dbajmy o instalację grzew-
czą. Na szczęście nie jest ona zbyt wy-
magająca. Zwykle wystarczy, gdy fa-
chowiec raz w roku sprawdzi system 
grzewczy. 

Po trzecie – nie pozwólmy ciepłu 
uciekać. Wietrzenie pokoi powinno być 
krótkie, ale intensywne, najlepiej dwa 
razy dziennie, po pięć minut. 

Red. Przy porównywaniu kosz-
tów ogrzewania węglowego i ga-
zowego przeciętny Kowalski nie 
bierze pod uwagę aspektu wydaj-
ności/sprawności kotła. A ma to 
chyba dość istotne znaczenie.

J.Z. Sprawność kotłów gazowych jest 
znacznie wyższa od kotłów opalanych 
węglem. 

Ponadto rozpatrując różne źródła 
ogrzewania pamiętajmy, że dom budu-
jemy na wiele lat. Dziś może nam nie 
przeszkadzać dorzucanie opału, zama-
wianie węgla albo pamiętanie o urucho-
mieniu pieca, żeby wykąpać się w cie-
płej wodzie. Ale za kilka lub kilkanaście 
lat docenimy ten komfort, że wystarczy 
tylko ustawić odpowiednio termostat. 

Red. Na ile instalacja gazowa 
w domu daje możliwości kontro-
lowania zużycia „błękitnego pali-
wa”, a co za tym idzie – ogranicza-
nia kosztów?

J.Z. Programowanie oszczędności - 
to jedna z najważniejszych zalet gazu 
ziemnego.

J.Z. W przypadku cen gazu ziemne-
go mamy do czynienia z kontrolą, co 
oznacza, że nie może być ona dowolnie 
ustanawiana przez firmę. Nad regulacją 
poziomu cen gazu ziemnego czuwa nie-
zależna instytucja państwowa – Urząd 
Regulacji Energetyki i zgodnie z pol-
skim prawem energetycznym dostaw-
ca, czyli EWE również, musi uzyskać 
akceptację. 

Należy jednak podkreślić, że ceny 
gazu w ciągu ostatnich 10 lat charak-

Ustawiamy niską temperaturę, gdy 
nie ma nas w domu, a podwyższamy 
na  kilkanaście minut przed powrotem 
z pracy czy ze szkoły, by na wejściu 
cieszyć się ciepłem. Teraz w najnowo-
cześniejszych instalacjach możemy to 
zrobić nawet przez Internet – z telefo-
nu czy tabletu. I nie musimy się bać, 
że kiedy wyjedziemy na ferie zimowe, 
zastaniemy po powrocie popękane rury 
– odpowiednie ustawienia zapobiegają 
wymrożeniu domu. 

Poza tym, w przypadku gazu ziemne-
go płacimy po prostu za realne zużycie 
– za taką ilość paliwa, jaką zużyliśmy 
bez konieczności płacenia za zapas. W 
naszej firmie można wybrać jedno z 
dwóch wygodnych sposobów rozliczeń 
– opłaty według stanu licznika albo, 
jeśli ktoś lubi planować wydatki, i z 
góry wiedzieć ile zapłaci – równomier-
ne rozłożenie opłat na cały rok – jak w 
przypadku ciepła z ciepłowni. Czyli po 
prostu z gazem wszystkie koszty mamy 
pod kontrolą i możemy elastycznie nimi 
zarządzać. 

Dodatkowo nie musimy kupować 
gazu na zapas albo go „domawiać” – w 
przeciwieństwie do innych nośników 
np. drewna czy węgla. Nie musimy się 
martwić jaka przyjdzie zima, bo gazu na 
pewno nam nie zabraknie, ani nie bę-
dzie go za dużo. 

Red. Od czego właściwie zależy 
cena gazu dla konsumenta? Czy 
odbiorcy gazu EWE mogą być 
spokojni o stabilność wysokości 
opłat? 

teryzowały się dużą stabilnością, w 
przeciwieństwie do cen innych źródeł 
ogrzewania np. oleju opałowego czy 
węgla, których sezonowe wzrosty i duże 
amplitudy wahań były często mocno 
odczuwalne przez klientów. 

Przypominamy, że w roku ubiegłym 
jak również w bieżącym, a dokładnie 
od 22 lipca, EWE energia obniżyła ceny 
gazu dzięki czemu nasi klienci zaoszczę-
dzą nawet do 16,4%. 

PROSTE ZASADY współpracy z Twoją firmą

Obsługujemy zarówno duże, jak i małe firmy, dlatego stawiamy 
na kompleksowość i najwyższą jakość.
Nasi profesjonalni doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie. 

Sprawdź naszą ofertę na www.ewe.pl

EWE. Nasza energia. Wasza przedsiębiorczość.
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Z bohaterami powieści mieliśmy okazje zapoznać się podczas październiko-
wego DKK dla młodzieży

Książka o problemach 
młodych ludzi

Młodzieżowa powieść o poznawaniu siebie i innychKRZESZYCE 

Małgosia i Wiktor, bo o nich właśnie mowa, 
to nastolatkowie jakich wielu, ich drogi krzy-
żują się podczas zakończenia roku szkolnego 
i się już nie rozchodzą. Razem wiele prze-
chodzą, „wpadają” w tarapaty, a w ramach 
pokuty zostają wolontariuszami w ośrodku 
„Caritas”.  

To naprawdę świetna książka o współcze-
snej młodzieży i relacjach między nimi. Ka-
zimierz Szymeczko, autor powieści, trafnie 
nakreślił rzeczywistość w jakiej się wszyscy 
znajdujemy. Z jego bohaterami utożsamiać 
się może każdy niemalże nastolatek, dlatego 
też wyśmienicie wpasowała się ona w gusta 

naszych klubowiczów.  
Omawianie tej lektury połączyliśmy z wo-

lontariatem na mniejsza skalę. Postanowili-
śmy  uporządkować opuszczone groby oraz 
pomnik na krzeszyckim cmentarzu.

Młodzież z zaangażowaniem i pomocą bi-
bliotekarek przy pięknej, słonecznej aurze 
zadanie wykonała, łącząc przyjemne z poży-
tecznym. Za miesiąc, jeżeli pogoda dopisze 
i entuzjazm nie ostygnie to ponownie spo-
tkamy się aby popracować w wolontariacie 
krzeszyckiego DKK.  Zapraszamy wszystkich 
chętnych, którzy mają chęć do nas dołączyć 
(red.). 
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To naprawdę świetna książka o współczesnej młodzieży 

20.00

Szczegółowe informacje pod nr tel.:
95 757 30 17, 694 721 793

w biurze lokalu w Krzeszycach, ul. Gorzowska 19
lub na www.domweselny.info.pl

Dom Przyjęć "Nestor" w Krzeszycach

SYLWESTER
POD GWIEŹDZISTYM NIEBEM

Zapewniamy: Dom Przyjęć

w Krzeszycach
31 grudnia 2017r.

początek
godz.:

Nestoruroczystą obiadokolację
symfonię zimnych przekąsek
gorące dania złotym
trunkiem polewane
słodkości
napoje chłodzące
soki owocowe
muzyka "na żywo" NOWA

ARANŻACJA
SALI!POWITANIE

NOWEGO ROKU

Z FONTANNĄ

FAJERWERKÓW!
Możliwość

zorganizowania
transportu dla gości.

Cena:
200 zł/os.
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Jak poprawić jakość życia?Moda na rękodzieło PORADY ZDROWOTNE SŁUBICE

Koce, swetry, czapki, czy maskotki. Wszystko pięknie robione na drutach przez słubiczankę Jolan-
tę Mazurek. To pasja, która pochłania każdą jej wolną chwilę

Opuchnięte powieki, nogi, dłonie, waga wahająca się z 
dnia na dzień - mogą być wynikiem zatrzymywania się 
wody w organizmie. Jak się pozbyć tego problemu i po-
prawić sobie jakość życia?

Zapalona dziewiarka Problem
zatrzymania wody 
w organizmie

- Mogłabym na drutach zrobić 
wszystko, nawet kombinezon dla 
męża. Jedynym ograniczeniem 
jest czas, którego mi nie starcza – 
mówi pani Jola. – Niektóre kobiety 
mają w oczach żar, jak kupują  so-
bie nowe buty, ja podobnie reagu-
ję na włóczkę. Nie wiem, czy nie 
jest to już uzależnienie – dodaje z 
uśmiechem. 

Od kiedy robi na drutach? To 
hobby przekazywane w jej rodzinie 
z pokolenia na pokolenie. – Mam w 
głowie obraz babci, która robiła na 
drutach, ale sama zaczęłam uczyć 
się tej sztuki od mamy. Podkrada-
łem jej parę rzędów, gdy robiła np. 
swetry – mówi słubiczanka. 

Pani Jola swoją pasją zaczęła 
dzielić się z innymi. To, co robi 
pokazuje nie tylko w mediach spo-
łecznościowych. Założyła też spe-
cjalnego bloga „Babojolowy zawrót 
głowy” (www.babojola.blogspot.
com), na którym publikuje także 
filmiki, stara się uczyć wszystkich, 
którzy chcieliby chwycić za dru-
ty. – Filmik z czapką w kłoski jest 
hitem tej jesieni. Na youtube ma 
21 tysięcy wyświetleń – cieszy się. 
Przez Internet chce nie tylko udo-
kumentować to, co robi, ale także 
nawiązać kontakty z innymi pasjo-
natami robienia na drutach, sko-
rzystać z porad. 

W pasji pomaga jej mąż. Montuje 
filmy, pomaga ze zdjęciami. – Czę-
sto spieramy się, jak to wszystko 
ma wyglądać, ale zawsze efekt jest 
cudowny. Po 25 latach małżeństwa 
stanowimy bardzo zgrany duet – 

Objawem zatrzymywania się wody 
są najczęściej obrzęki. Ich wynikiem 
jest nadmierna ucieczka wody z na-
czyń krwionośnych i jej gromadzenie 
się w tkankach. Na początku nastę-
puje wzrost masy ciała, pojawia się 
opuchlizna powiek i rąk - tuż po prze-
budzeniu, oraz nóg - na koniec dnia. 
Obrzęki mogą ujawniać się o dowolnej 
porze, lecz najczęściej występują rano 
lub wieczorem, co zależne jest od ich 
umiejscowienia. Mogą także mieć róż-
ne nasilenie. Oprócz samych obrzęków 
mogą pojawić się również inne objawy 
współtowarzyszące, takie jak uczucie 
ciężkości, problemy z koncentracją, 
zmęczenie, rozdrażnienie, a nawet bóle 
głowy.

Co sprzyja zatrzymywaniu się wody? 
Hormony, nadmierne spożycie soli, 
zbyt mała ilość wypijanej wody, siedzą-
cy tryb życia i zbyt mało ruchu. Prze-
szkadza także alkohol i spożywanie 
leków. 

Jak skutecznie pozbyć się nad-
miaru płynów w organizmie? Należy 
wprowadzić zmiany w swojej diecie. 
Zmniejszyć spożycie soli oraz unikać 
produktów, które zawierają jej nad-

miar. Ograniczyć tłuste mięsa i ser 
żółty. Jeść świeże warzywa i owoce. Pić 
więcej wody i uprawiać więcej sportu. 
Warto także wykorzystać różne techni-
ki masażu. 

Jeśli borykasz się z obrzękami, mie-
wasz „ciężkie nogi”, walczysz z nad-
miarem cellulitu – słubickie Centrum 
Medyczne Brandmed służy pomocą. 
Klinika posiada odpowiedni sprzęt 
oraz wyspecjalizowaną kadrę, która w 
bezpieczny i skuteczny sposób pomoże 
pozbyć się nieprzyjemnego problemu. 

SANDRA NATKAŃSKA

mówi. 
Plany? – Bardzo chciałabym za-

łożyć sklep, pasmanterię, w której 
od podłogi do sufitu były włóczki. 
Ale nie wiem, czy takie miejsce 

utrzyma się w małym mieście – za-
stanawia się słubiczanka. – Zrobi-
my to – wtrąca od razu jej mąż. 

ROBERT WŁODEK
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Starosta przyznał też, że lata spę-
dzone w szkole średniej należały do 
najprzyjemniejszych w jego życiu. - To 
także zasługa nauczycieli - dodał. 

Marcinowi Jabłońskiemu towarzy-
szył przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza, który, sam będąc 
nauczycielem, odniósł się do obecnej 
sytuacji oraz niełatwych warunków 
panujących wokół tego zawodu. Na 
uroczystości nie zabrakło także po-
zostałych członków prezydium Rady 
Powiatu: Marii Palichleb oraz Witolda 
Bocheńskiego. Do życzeń dołączyła 
się również członek zarządu powiatu 
Danuta Sawicka. Ponadto nauczyciele 
usłyszeli także miłe słowa od Anny Je-
kiel, wiceprezesa słubickiego zarządu 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Po powitaniach oraz życzeniach 

- Teraz, kiedy jesteście tu wszyscy 
razem widać, jak wiele potrzebnych 
organizacji tworzycie. I mimo że nie 
wszyscy z was są aktywni zawodowo, 
to znakomicie spełniacie się życiowo. 
Za to, w imieniu wszystkich mieszkań-
ców naszego powiatu serdecznie wam 
dziękuję - dodał starosta. 

Towarzyszyli mu: wicestarosta Le-
opold Owsiak, członkowie zarządu 
powiatu: Amelia Szołtun i Danuta 
Sawicka, a także dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie Anna 
Gołębiowska oraz naczelnik wydziału 
spraw społecznych w starostwie Woj-
ciech Skwarek. 

Listy i ciepłe słowa

Przedstawiciele wszystkich zapro-
szonych stowarzyszeń otrzymali od 
starosty listy gratulacyjne. Marcin Ja-

błoński wręczył także przyznaną przez 
Zarząd Główny Związku Sybiraków 
srebrną odznakę honorową za Zasługi 
dla Związku Sybiraków. Otrzymał ją 
Ryszard Kowaluk. Gratulujemy!

Jakby tego było mało, goście staro-
sty dowiedzieli się, że zarząd powia-
tu zmierza do utworzenia dziennego 
domu pobytu dla naszych seniorów. 
- Znajdziecie tam wsparcie, bratnie du-
sze oraz rodzaj przystani - wyliczał sta-
rosta. - Lecz liczymy przede wszystkim 
na was. Państwa pomoc przy tworze-
niu nowej placówki będzie nieocenio-
na - podkreślał Marcin Jabłoński. - To 
fantastyczna wiadomość! W naszym 
powiecie zawsze brakowało takiego 
miejsca, wreszcie ktoś o tym pomyślał. 
Jeśli trzeba, chętnie służymy radą - 
mówili nam szefowie zaproszonych na 
uroczystość stowarzyszeń.

„Bardzo, bardzo sympatycznie”

O część artystyczną zadbali: działa-
jący przy górzyckim Ośrodku Pomocy 
Społecznej zespół "Młodzi duchem" 
oraz grupa Forte z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Słubicach. 

- Cenimy sobie współpracę ze staro-
stą, a tym razem chcemy podziękować 
za wspaniałe przyjęcie - podkreślała 
Kazimiera Chrzanowska, przewodni-
cząca Zarządu Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Słubicach. Wtórowała jej Jani-
na Klimczak, szefowa Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich w Grzmiącej, która 
również zabrała głos. - Widać, że wło-
żono wiele pracy w organizację Dnia 
Seniora. Było naprawdę bardzo, bar-
dzo sympatycznie - mówiła pod koniec 
uroczystości (red.).

przyszedł czas na wręczanie nagród. 
Oto wyróżnieni przez starostę pedago-
dzy:

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Słubicach: dyrektor Marzena 
Kwiek oraz neuropedagog Elżbieta 
Barszcz. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Słubicach: Bożena Li-
sik, Agata Prokop. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Słubicach: dyrektor 
Agnieszka Krawczyk, Joanna Heppner, 
Agnieszka Araszewska.

Zespół Szkół Ekonomicznych w 
Ośnie Lubuskim: dyrektor Joanna Ka-
wecka-Smalec, Piotr Romanowski. 

Zespół Szkół Licealnych w Słubi-
cach: dyrektor Maria Jaworska, wice-
dyrektor Joanna Góra, Iwona Grabow-

ska, Joanna Baś. 
Zespół Szkół Technicznych: dyrek-

tor Stanisław Woronowicz, wicedyrek-
tor Alina Karpiak, Magdalena Górecka, 
Mirosław Woronowicz. 

Stopień awansu zawodowego na-
uczyciela dyplomowanego uzyskały: 
Iwona Idkowiak (Zespoł Szkół Tech-
nicznych) oraz Katarzyna Konieczna 
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy). Nie zabrakło także ślubowa-
nia – złożyli je przed starostą: Marzena 
Guźniczak i Roman Szydłak, którzy 
zdali egzamin na nauczyciela miano-
wanego. W imieniu starosty raz jeszcze 
gratulujemy!

Po części oficjalnej starosta wraz z 
przewodniczącym Rady Powiatu za-
prosili wszystkich na uroczysty obiad 
(red.). 

Podziękowali za pracę
naszych nauczycieli

Nasi seniorzy mieli
swoje wielkie święto

- To dzięki Wam szkoła jest ciekawsza, przyjazna i otwarta. Niech codzienne zaangażowanie 
i życie sprawami szkoły znajdą trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków – mówił 16 paź-
dziernika starosta Marcin Jabłoński, składając nauczycielom powiatowych szkół życzenia z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- Polityka społeczna, obok ochrony zdrowia i oświaty stanowi jedno z ważniejszych za-
dań powiatu. Dlatego tym bardziej jest mi miło, że wraz z całym zarządem mogę złożyć 
wam najserdeczniejsze życzenia - mówił 18 października starosta Marcin Jabłoński, któ-
ry z okazji Powiatowego Dnia Seniora zaprosił na jego obchody przedstawicieli kilku-
dziesięciu stowarzyszeń z całego powiatu. 

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI



2 Wiadomości
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 A. Górska przekazała także spra-
wozdanie na temat kształtowania 
się wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu oraz przebiegu realizacji 
przedsięwzięć.

Naczelnik wydziału oświaty Gra-
żyna Bajon opisała stan przygoto-
wań szkół i placówek oświatowych 
do nowego roku szkolnego, a wice-
przewodniczący komisji rewizyjnej 
Wojciech Dereń przedstawił spra-
wozdanie komisji z kontroli prze-
prowadzonej w placówce opiekuń-
czo-wychowawczej "Nasza Chata" w 
Cybince. Ponadto podjęto uchwały: 

- w sprawie rozpatrzenia skargi,
- w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości,

- w sprawie oceny stanu zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego powia-
tu słubickiego,

Jak podkreślają organizatorzy, 
w tegorocznej edycji Golickiej Mili 
wzięło udział około 700 młodych bie-
gaczy. Kibicowali im m.in. wicesta-
rosta słubicki Leopold Owsiak oraz 
burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. 
Impreza została dofinansowana z 
budżetu powiatu słubickiego (red.). 

- Bez was nie ruszy żadna inwesty-
cja. Wiedzą to zarówno urzędnicy, jak 
i inwestorzy, co pokazuje, jak ważne 
są państwa zadania - mówił wice-
starosta Leopold Owsiak podczas 
otwarcia seminarium, które odbywa-
ło się w podsłubickim Drzecinie. Po 
nim głos zabrał Lubuski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i 

Kartograficznego Aleksander Bońka.
Podczas tych dwóch dni geodeci z 

całego województwa omawiali naj-
ważniejsze problemy służby geode-
zyjnej i kartograficznej Lubuskiego. 
Było m.in. o środkach budżetowych 
poszczególnych starostw czy naj-
istotniejszych regulacjach prawnych 
(red.). 

- Wynikiem waszej pracy na róż-
nych obszarach jest między innymi 
jej dostrzeżenie, czego dowodem są te 
właśnie wyróżnienia - dodał starosta. 
Towarzyszyli mu: jego zastępca Le-
opold Owsiak oraz naczelnik wydziału 
oświaty w starostwie Grażyna Bajon. 
Nie mogło zabraknąć dyrektorów po-
wiatowych szkół, którzy wskazali swo-
ich stypendystów. A oto oni:

Patrycja Jończyk, Adam Wójtowicz, 
Hubert Chmurzyński (w imieniu sty-
pendystów podziękował staroście i dy-
rektorom szkół za docenienie ich pra-
cy), Hubert Bąkowski, Paulina Reus 

Przypomnijmy: w ramach projektu 
za około 417 tysięcy zł zakupiono sto 
notebooków dla czterech powiatowych 
szkół, 12 nowoczesnych zestawów 
komputerowych oraz skaner. Kompu-
tery i skaner służą już pracownikom 
starostwa, podobnie jak notebooki 
nauczycielom naszych szkół, którzy 
przeszli także odpowiednie przeszko-
lenie. W planach jest również dopro-
wadzenie do szkół szerokopasmowego 
internetu.

Nowoczesne laptopy to nie jedyny 
powiew nowoczesności w powiato-
wych szkołach - wraz z nowym rokiem 

Głos zabrali także: prezydent 
uniwersytetu Viadrina prof. dr. 
Alexander Wöll oraz przedsta-
wiciel samorządu studenckiego. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. starosta Marcin Jabłoń-
ski, jego zastępca Leopold Owsiak, 
burmistrz Słubic Tomasz Cisze-
wicz oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Mariusz Olejniczak. Nie 
zabrakło także przedstawicieli 
uczelni wyższych z obu stron Odry.

Po immatrykulacji studentów 
pierwszego roku przyszła pora 
na wykład inauguracyjny ("Sami 
swoi czy obcy? Mieszkańcy Ziem 
Zachodnich w poszukiwaniu toż-
samości"), który wygłosiła prof. dr 
hab. Beata Halicka. Uroczystość 
zakończyła pieśń Gaudeamus.

W imieniu starosty wszystkim 
studentom życzymy doskonałych 
wyników w nauce, a uczelnia-

nej kadrze dumy z absolwentów 
(red.). 

- w sprawie przyjęcia projektu 
sztandaru, herbu, flagi, flagi urzędo-
wej, flagi stolikowej, banneru i pie-
częci powiatu słubickiego,

- w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej powiatu słubickiego na rok 
2017 (red.). 

(Zespół Szkół Licealnych w Słubicach).
Robert Sękowski, Paulina Morgie-

wicz, Jerzy Sojka, Damian Rzepski, 
Mieszko Idkowiak (Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Słubicach).

Marek Maryniak, Natalia Śliwińska, 
Krystian Lewandowski (Zespół Szkół 
Technicznych w Słubicach).

Donata Chyb, Paulina Niwińska, 
Amanda Dopierała (Zespół Szkół Eko-
nomicznych w Ośnie Lubuskim).

Wiktoria Wilkanowska, Szymon 
Zielony, Patrycja Duka, Natalia Woj-
towicz, Zuzanna Marszałek (Specjalny 

szkolnym w placówkach oświatowych 
pojawił się e-Dziennik, czyli elektro-
niczny dziennik lekcyjny, umożliwia-
jący rodzicom bezpośredni wgląd w 

bieżące dane i postępy w nauce swoich 
dzieci. 

Co jeszcze czeka nas dzięki temu 
nowoczesnemu projektowi? Wkrótce 
mieszkańcy powiatu otrzymają dostęp 
do e-Przewodnika, czyli aplikacji na 
urządzenia mobilne, która ma umoż-
liwić pobieranie informacji w różnych 
językach, dotyczących różnych atrakcji 
turystycznych, zabytków i innych cie-
kawych miejsc na terenie powiatu.

W planach jest także uruchomienie 
aplikacji m-Słubice, pozwalającej na 
przekazywanie informacji dotyczących 
ostrzeżeń pogodowych, sytuacji kry-
zysowych, ważnych zapowiedzi oraz 
ciekawych wydarzeń. O dalszych reali-
zowanych etapach projektu będziemy 
informować na bieżąco (red.). 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Słubicach).

Naszym orłom gratulujemy (red.).

Radni uchwalili…

Pobiegli po zdrowie

Spotkali się geodeci

Poznajcie nasze orły!

Stawiamy na nowoczesność

W Collegium Polonicum
zaczęli rok akademicki

Podczas kolejnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 wrze-
śnia,  skarbnik Anna Górska, w imieniu zarządu powiatu, przed-
stawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 
pierwsze półrocze 2017 roku.

29 września XIX Golicką Milę 
rozpoczęły biegi przedszkola-
ków. Po nich przyszła kolej na 
uczniów podstawówek, gimna-
zjów i szkół średnich. 

Już po raz trzeci starosta słubicki był gospodarzem seminarium 
szkoleniowego służby geodezyjnej i kartograficznej województwa 
lubuskiego.

- Wasze ambicje i wartości mogą stanowić wzór dla innych młodych ludzi. Wykorzystaliście w 
pełni szansę, którą otrzymaliście od waszych opiekunów, a to wszystko po to, by w przyszło-
ści osiągać sukcesy, nie tylko zawodowe - mówił 6 października starosta Marcin Jabłoński 
podczas wręczania rocznych stypendiów najlepszym uczniom powiatowych szkół. 

Co słychać w realizowanym 
przez samorząd projekcie 
"Rozwój e-usług w powiecie 
słubickim"? Spróbujmy pod-
sumować to, co już za nami.

- Będziemy regularnie unowocześniać uczelnię i tworzyć nowe kierunki, by naszą ofertę dopa-
sować do aktualnych potrzeb rynku pracy - zapowiadał 12 października, podczas inauguracji 
roku akademickiego w Collegium Polonicum w Słubicach, rektor Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki. 
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Między innymi o tym rozmawiali 
19 września w Ośnie Lubuskim sa-
morządowcy z powiatu słubickiego 
i sulęcińskiego, podczas spotkania 
z członkami zarządu województwa 
lubuskiego, z marszałkiem Elżbietą 
Anną Polak na czele. - Naszą rolą 
jest likwidowanie barier i rozwią-
zywanie problemów - podkreślała 

W zmaganiach wzięło udział 
sześć jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych z: Białkowa, Cybinki, 
Górzycy, Grzmiącej, Radzikowa 
oraz Rąpic. Nie zabrakło także 
strażaków zza Odry, z Lossow, któ-
rzy startowali poza konkursem. 

W grupie "C" (kobiety), zarówno 
w zawodach gminnych jak i powia-
towych, zwyciężyły druhny z OSP 
Cybinka, wyprzedzając koleżanki z 
OSP Grzmiąca. W grupie "A" (męż-
czyźni) w zawodach gminnych wy-
grali druhowie z OSP Rąpice, wy-
przedzając OSP Białków oraz OSP 
Radzików. W zawodach powiato-
wych zaś ponownie najlepsi oka-
zali się strażacy z Rąpic, pokonując 
OSP Górzyca.

Po zakończeniu sportowej ry-

Zorganizowano ją 29 września na te-
renie obiektów sportowych Technikum 
Leśnego w Starościnie. 

Uczestników Spartakiady powitał 
starosta słubicki Marcin Jabłoński, 

- Powinniśmy pamiętać o tam-
tych dniach, jednak nie rozdrapuj-
my ran, nie szukajmy nowych kon-
fliktów - apelował starosta.

Słubickie uroczystości na placu 
Sybiraków rozpoczęły się wystą-
pieniem prezesa słubickiego Koła 
Związku Sybiraków Eugeniusza 
Jurczenko, który przedstawił za-
rys losów Sybiraków podczas II 
wojny światowej. W zorganizowa-
nej przez koło uroczystości wzięli 
udział uczniowie słubickich szkół, 
a także przedstawiciele służb mun-

durowych, kombatantów oraz in-
stytucji.

Głos zabrał także burmistrz Słu-
bic Tomasz Ciszewicz. Odczytano 
apel pamięci i odmówiono modli-
twę w intencji Sybiraków. Uroczy-
stość zakończyło złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy pod pomnikiem. 

Powiat słubicki, prócz starosty 
Marcina Jabłońskiego, reprezento-
wali także: jego zastępca Leopold 
Owsiak oraz skarbnik powiatu 
Anna Górska (red.).

zarządzania kryzysowego Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp. Drugie miejsce wywalczyła re-
prezentacja urzędu miejskiego w Rze-
pinie, a trzecie - Powiatowego Centrum 

który życzył wszystkim zawodnikom za-
jęcia miejsca na podium oraz uczciwej 
rywalizacji. 

Do udziału w tegorocznych zawodach 
zgłosiło się 12 trzyosobowych drużyn. 
Zwycięzcą Spartakiady została, trzeci 
raz z rzędu, reprezentacja szpitala im. 
prof. Z. Religi w Słubicach, która obro-
niła tytuł najlepszej drużyny i zachowała 
na własność puchar przechodni staro-
sty słubickiego oraz puchar przechodni 
dyrektora wydziału bezpieczeństwa i 

Pomocy Rodzinie w Słubicach. 
W uroczystości wręczenia pucharów, 

dyplomów i nagród, oprócz starosty, 
udział wziął przedstawiciel dyrektora 
WBiZK w Gorzowie Wlkp. Zygmunt 
Kowalczuk – kierownik Wojewódzkie-
go Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Gorzowie Wlkp.

Po wykonaniu wspólnej, pamiątko-
wej fotografii wszyscy uczestnicy Spar-
takiady zaproszeni zostali na zasłużony, 
ciepły posiłek (red.). 

To właśnie dzięki doktorowi Bru-
eknerowi Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy od 2009 roku jest 
regularnie wspierany finansowo przez 
wspomnianą organizację. 

Jak do tego doszło? Otóż w 2009 
roku dr H. Brueckner, znany w Niem-
czech lekarz pediatra oraz autor kil-
kunastu prac tłumaczonych na wiele 
języków, zwrócił się do dr Krzysztofa 
Wojciechowskiego z Collegium Poloni-
cum w Słubicach z prośbą o wskazanie 
instytucji zajmującej się opieką nad 
dziećmi lub osobami starszymi, któ-
rej przydałoby się konkretne wsparcie 
udzielone przez Religijne Towarzy-

stwo Przyjaciół w Niemczech. Padło na 
wychowanków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Słubi-
cach, którzy dzięki doktorowi Bruek-
nerowi, już od ośmiu lat, otrzymują 
finansową pomoc zza Odry.

- Środki te stanowią dla nas ważny 
zastrzyk finansowy, za który jesteśmy 
naprawdę wdzięczni - mówi nam dy-
rektor Ośrodka Agnieszka Krawczyk. 
Podkreśla, że z pieniędzy korzystają 
najbardziej potrzebujący. - W tym 
roku, dzięki pomocy dr Brueknera, 
udało się otworzyć nowe sale terapeu-
tyczne w Ośrodku - podaje przykład 
pani dyrektor (red.). 

marszałek. 
Podczas spotkania nie zabrakło 

także dyrektorów departamentów 
zarządzających RPO, którzy odpo-
wiadali na liczne pytania. Ponadto, 
korzystając z obecności posłanki 
Krystyny Sibińskiej z PO, poruszo-
no też kilka kwestii możliwych do 
rozwiązania na szczeblu central-

walizacji nadszedł czas na jej pod-
sumowanie. Wręczono puchary, 
dyplomy oraz pamiątkowe medale 
i statuetki dla zwycięzców, jak i 
pozostałych drużyn. Dekoracji za-
wodników dokonali m.in.: prezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Słubicach, a jednocześnie sta-
rosta słubicki Marcin Jabłoński, 

Komendant Powiatowy PSP w Słu-
bicach st. kpt. mgr Wojciech Śli-
wiński oraz prezes Zarządu Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Cybine 
- burmistrz Cybinki Marek Koło-
dziejczyk. Wręczone zostały rów-
nież odznaczenia dla zasłużonych 
dla pożarnictwa druhów i druhen. 
Gratulujemy (red.). 

nym. 
Wśród gości burmistrza Ośna 

Lubuskiego Stanisława Kozłow-
skiego i pani marszałek znalazło 
się wielu samorządowców z nasze-
go powiatu, m.in. starosta słubicki 
Marcin Jabłoński, jego zastęp-
ca Leopold Owsiak, wojewódzka 
radna Grażyna Dereń, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Witold 
Bocheński czy powiatowy radny 
Józef Apanowicz. Nie zabrakło tak-
że szefa powiatowych struktur PO 
Leszka Bajona oraz przedstawicieli 
gmin naszego powiatu: burmistrza 
Słubic Tomasza Ciszewicza, burmi-
strza Cybinki Marka Kołodziejczy-
ka, zastępcy burmistrza Rzepina 
Krystiana Pastuszaka oraz wójta 
Górzycy Roberta Stolarskiego. 
Spotkanie zakończył wspólny spa-
cer po Ośnie Lubuskim (red.). 

Problemy najlepiej rozwiązuje się razem

OSP Rąpice i Cybinka na podium!

Puchar dla drużyny szpitala

Pamiętamy o bohaterach

Pomoc przyszła
zza Odry

Jak skutecznie pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na zadania 
realizowane w gminach i powiatach? Jakie są problemy z moder-
nizacją dróg wojewódzkich oraz przy inwestycjach przeciwpowo-
dziowych?

16 września na Stadionie Miej-
skim w Cybince odbyły się 
Gminne oraz Powiatowe Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze dru-
żyn OSP z terenu gminy Cybin-
ka oraz powiatu słubickiego. 

Strzelanie z wiatrówki i łuku, pożarniczy tor przeszkód, sztafeta urzędnika oraz budowanie 
ukrycia - między innymi z takimi konkurencjami musieli zmierzyć się uczestnicy VII już Po-
wiatowej spartakiady w sportach obronnych pracowników jednostek organizacyjnych, służb, 
inspekcji i straży powiatu oraz urzędów gmin wchodzących w skład powiatu słubickiego. 

- Cieszę się, że dziś w tym miejscu znalazło się wielu ludzi młodych, reprezentujących 
pokolenie, któremu wolno już mówić o tamtej strasznej historii. Historii, której przez 
wiele lat nie wolno było nauczać - mówił 15 września starosta Marcin Jabłoński podczas 
uroczystości z okazji Światowego Dnia Sybiraka. 

- Wyrażam szczególną wdzięczność w imieniu własnym oraz 
władz i samorządowców powiatu słubickiego z faktu, że na swej 
drodze zawodowej spotkałem taką osobowość - tak dziękował 
starosta Marcin Jabłoński doktorowi Heinrichowi Brueknerowi 
z Religijnego Towarzystwa Przyjaciół w Niemczech, który 2 paź-
dziernika gościł w starostwie. 
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Szukamy rodziców zastępczych By patrzeć sercem…

Tu nauczą żyć samodzielniePierwszy ważny
jubileusz

- Wychowywanie w rodzi-
nie zastępczej jest ogromną 
szansą dla każdego dziec-
ka, marzącego o posiadaniu 
własnej, kochającej rodziny. 
Dlatego od jakiegoś czasu 
w powiecie słubickim trwa 
akcja poszukiwania rodzin 
zastępczych - mówi jej orga-
nizator, starosta słubicki Mar-
cin Jabłoński. 

- Niech obchodzony wkrótce Dzień Białej Laski będzie oka-
zją do podziękowania członkom słubickiego koła Polskiego 
Związku Niewidomych za aktywność i pamięć o osobach do-
tkniętych brakiem wzroku.

- Zadania z szeroko pojętej sfery społecznej należą do na-
szych priorytetów. Przykładamy do nich dużą wagę, a tego 
typu placówek na terenie powiatu jest kilka. Dbamy o nie i 
pielęgnujemy naszą współpracę - podkreślał 3 października 
starosta Marcin Jabłoński podczas otwarcia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Słubicach, który z początkiem wrze-
śnia prowadzony jest przez Stowarzyszenie po PROstu. 

Już pięć lat w Słubicach prężnie 
działa Prywatna Szkoła Podsta-
wowa "Euregio". Przez ten czas 
w szkole wiele się wydarzyło, 
placówka stale się unowocze-
śniała, aż wreszcie przyszedł 
czas na zmianę siedziby, której 
uroczystego otwarcia dokona-
no 13 października. Po prze-
cięciu wstęgi w niebo wzleciały 
dziesiątki balonów. 

POWIAT SŁUBICKI POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKIPOWIAT SŁUBICKI

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

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

W gminach naszego powiatu odbył 
się już cały cykl spotkań promujących 
rodzicielstwo zastępcze, nakręcono 
promocyjny film, a akcję, którą powiat 
słubicki zorganizował wspólnie z Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach oraz placówką opiekuń-

Tak mówił 11 npaździernika wi-
cestarosta Leopold Owsiak w sali 
konferencyjnej urzędu miejskiego 
w Słubicach, gdzie zorganizowano 
obchody Święta Białej Laski, czyli 
Dnia Niewidomych, ustanowionego 
w 1964 roku. Zarówno wicestaro-
sta, jak i zaproszeni na uroczystość 
przedstawiciele słubickich organi-
zacji i stowarzyszeń podkreślali, że 
człowiek patrzy nie tylko oczami, 
lecz także sercem. 

Leopold Owsiak przekazał także 
członkom słubickiego koła Polskiego 
Związku Niewidomych życzenia od 
starosty Marcina Jabłońskiego, wraz 

Starosta wręczył Joannie Sier-
żant-Rekret - prezes Stowarzysze-
nia i Katarzynie Romańczuk - za-
rządzającej słubickim SdŚ, listy 
okolicznościowe, życząc zarówno 
pracownikom placówki, jak i jej 
podopiecznym, samych sukcesów.

Na gości czekał poczęstunek, 

własnoręcznie przygotowany przez 
podopiecznych ośrodka. 

Jakie zadania ma słubicki Środo-
wiskowy Dom Samopomocy?

Chodzi przede wszystkim o pod-
trzymywanie i rozwijanie umiejęt-
ności niezbędnych do możliwie jak 
najbardziej samodzielnego życia 

uczestników. 
Środowiskowy Dom Samopomo-

cy przeznaczony jest dla 19 osób, w 
tej chwili zapisanych jest 17 (red.). 

z listem gratulacyjnym oraz bukie-
tem kwiatów dla prezes stowarzysze-
nia Beaty Olech (red.). 

- Pięć lat istnienia szkoły „Eure-
gio” to nie tylko piękny jubileusz – 
to także czas pierwszych podsumo-
wań, czas oceny efektów własnej 
pracy, ale również początek etapu 
wyznaczania nowych ścieżek - pi-
sał w swoim liście gratulacyjnym 
starosta Marcin Jabłoński, którego 
reprezentowały: członek zarządu 
powiatu Amelia Szołtun oraz na-

Uroczystości związane z jubile-
uszem szkoły oraz otwarciem jej 
nowej siedziby zbiegły się z obcho-
dami Dnia Edukacji Narodowej 
- dzieci podziękowały swoim na-
uczycielom, a najmłodsi dostąpili 
zaszczytu pasowania na uczniów 
szkoły - nowo otwartej, a jednak z 
pięcioletnią tradycją. Życzymy po-
wodzenia! (red.). 

czo - wychowawczą "Nasza Chata" w 
Cybince, szeroko opisywały lokalne 
media.

Tymczasem 27 września w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach odbyły się Drzwi Otwarte, 
podsumowujące całą akcję. - Choć 
oficjalnie zakończą się one po połu-
dniu, to nasze drzwi zawsze pozostają 
otwarte dla tych, którzy chcieliby zo-
stać rodzicami zastępczymi - mówiła 
nam Magdalena Hamrol, psycholog 

PCPR, która przez cały dzień udziela-
ła informacji o tym, kto może zostać 
rodzicem zastępczym, jakie są jego 
zadania, aż wreszcie jakie są wymaga-
ne dokumenty i formalności, by móc 
pełnić tę odpowiedzialną funkcję. - To, 
że nasza kampania zakończyła się, nie 
oznacza, że zaniechaliśmy poszukiwań 
kandydatów na rodziców zastępczych. 
Chętnych zapraszamy przez cały rok - 
zachęca Anna Gołębiowska, dyrektor 
PCPR w Słubicach (red.).

czelnik wydziału oświaty w staro-
stwie Grażyna Bajon.

- Pani szkoła może być dumna z 
pięcioletniego bilansu swych do-
konań. Placówka kształci bowiem 
w oparciu o nowoczesne metody 
edukacyjne, stosując jednocześnie 
sprawne systemy wychowawcze 
- czytamy dalej w liście starosty, 
przekazanym dyrektorowi szkoły 
Anecie Annie Czapp. 

Na uroczystości nie zabrakło 
także burmistrza Słubic Tomasza 
Ciszewicza oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej Mariusza Olejni-
czaka.

Na uwagę zasługuje program 
artystyczny, jaki zaprezentowali 
uczniowie szkoły. Widać, że wraz 
z opiekunami włożyli sporo pracy 
w przygotowanie swojego występu. 

INFORMACJA

INFORMACJA O SPRZEDAŻY
SAMOCHODU OSOBOWEGO 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Słubicach informuje, że na terenie Termi-
nala w Świecku posiada wolne powierzchnie użytkowe – toalety, 

przeznaczone do dzierżawy. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Administrowania 
Terminalem w Świecku, od  poniedziałku do piątku w godzinach 7ºº 

do 15ºº lub telefonicznie pod nr 95 7585620, 95 7585711.

Starostwo Powiatowe w Słubicach informuje o sprzedaży w trybie 
aukcji samochodu osobowego typu mikrobus (4-drzwiowy, 9-oso-
bowy) - RENAULT/GRUAU TRAFIC (2.0 dCi), rok produkcji 2011, 

przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Cena wywoławcza - 46.000 zł. 

Aukcja odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 1200 w sali konfe-
rencyjnej w siedzibie Starostwa (ul. Piłsudskiego 20). 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej powiatu 

pod adresem: www.bip.powiatslubicki.pl w zakładce „Ogłoszenia” 
lub pod nr telefonu: 95 759 2014, 95 759 2025.
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W zawodach uczestniczyło 300 uczniów 

Panie oglądały nowe książki, a także zdjęcia z rodzinnych albumów 

Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje 

Spedytor Międzynarodowy

reklama1.indd   1 08/11/2016   15:23

Kierowca Międzynarodowy kategoria C+E

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia „Złote Gody”

Mamy nowe książki

CYBINKA CYBINKA 

CYBINKA 

Blisko cztery tysiące szkół, wśród nich także Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w 
Cybince, wzięło udział w akcji edukacyjnej mającej na celu przypomnienie tabliczki 
mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób

Październikowe spotkanie Alebabek, klubu DKK odbyło się w jesiennej atmosferze, 
na stołach królowały dynie, wrzosy i ciasta z owocami

Swój jubileusz świętowały 
osoby, które na ślubnym 
kobiercu stanęły 50 lat 
temu

Nauka może być zabawą Razem przeżyli
już pół wieku

Książki dla biblioteki

Przygotowania, nad którymi czuwa-
ła koordynator akcji Alicja Brzozowska, 
trwały blisko tydzień, zaś najprzyjem-
niejsza część odbyła się 29 września.

„Tabliczkowa wiedza” była spraw-
dzana  podczas krótkich egzaminów. 
Trzynaścioro uczniów z klasy 7 „a”, 
utworzyło specjalne komisje. Zaopa-
trzeni w losy  przepytywali swoich 
kolegów oraz przeprowadzali zawody.  
Egzaminatorzy zaprosili do wspólnej 
zabawy blisko 300 osób z 14 klas od III 
do VII.

Uczniowie mogli wykazać się zna-
jomością tabliczki podczas zabaw: 
„Losy”, „Królowa skakanki” oraz „Pił-
karz matematyk”. Większość uczestni-
ków brała udział we wszystkich konku-
rencjach. 

Cała akcja wyłoniła wielu ekspertów 
tabliczki mnożenia oraz uświadomiła 
uczniom, że nauka może być świetną 
zabawą (red.). 

Przyczynkiem do dyskusji była ogól-
nopolska akcja pt. „Paczka literacka”, 
dzięki niej biblioteka wzbogaciła swój 
księgozbiór o ciekawe książki. 

Szczególnym zainteresowaniem 
uczestniczek spotkania cieszyły się 
książki biograficzne o Wajdzie, Nalepie 
czy Mecu, jednak wiodącym tematem 

spotkania były wspomnienia z daw-
nych lat... Panie oglądały zdjęcia z ro-
dzinnych albumów, wspominały czasy 
dzieciństwa i młodości (red.). 

Aktu dekoracji jubilatów za długo-
letnie pożycie małżeńskie, przyznane 
postanowieniem prezydenta RP, doko-
nali: burmistrz Marek Kołodziejczyk,  
sekretarz Sebastian Łukaszewicz w 
asyście zastępcy skarbnika – Izabeli 
Seweryn i zastępcy kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego – Izabeli Stachowiak.

Podczas uroczystości odznaczono: 
Gabrielę Błońską, Teresę i Mariana 
Cierachów, Donatę i Kazimierza Ga-
jeckich, Barbarę i Stanisława Kiełba-
sów, Helenę i Ludwika Orzeszko, Re-
ginę i Edwarda Stafaniaków, Helenę 
i Grzegorza Szotów, Barbarę i Feliksa 
Szymczaków, Mariannę i Zenona Woj-
ciechowskich oraz Krystynę i Jana Wo-

dzów. 
Jubileusz uświetnił koncert przygo-

towany przez zespół Antidotum, a po 
uroczystości pary udały się na weselny 
tort oraz toast.

Dostojnym Jubilatom składamy naj-
serdeczniejsze gratulacje oraz życzenia 
spełnienia marzeń, długich lat życia 
oraz doczekania w dostatku i zdrowiu 
kolejnych pięknych rocznic (red.). 
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Zapowiada się bardzo pozytywna zmiana dla mieszkańców

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

CYBINKA 

CYBINKA 

Prawie 1,3 miliona zł dofinansowania z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Lubuskie 2020 trafi do gminy Cybinka 

Po przejściu orkanu w urzędzie odbyło się spotkanie, na któ-
rym omówiono działania komisji szacowania szkód i strat 
podczas nawałnic

Jakościowa rewolucja

Służby dały radę

Wszystko w związku z realizacją 
przez Zakład Usług Komunalnych 
projektu pt. “Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego poprzez wdrożenie 
kompleksowego systemu e-usług dla 
ludności świadczonych przez przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
na terenie dziewięciu powiatów wo-
jewództwa lubuskiego: krośnieńskie-
go, międzyrzeckiego, nowosolskiego, 
słubickiego, sulęcińskiego, wschow-
skiego, zielonogórskiego, żagańskiego 
i żarskiego”  w ramach Poddziałania 

Nawałnica spowodowała ogromne 
zniszczenia w całym regionie, była 
także przyczyną długotrwałej przerwy 
w dostawie prądu i wody. W gminie 
Cybinka, już od godzin popołudnio-
wych 5 października Ochotnicza Straż 
Pożarna walczyła z połamanymi drze-
wami, uszkodzonymi dachami, linia-
mi energetycznymi przygniecionymi 
przez gałęzie.

Wszystkie zgłoszenia od miesz-
kańców przyjmował Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego. Miesz-

kańcy zostali również poinformowani 
o możliwości ubiegania się o środki 
finansowe z rezerwy celowej budżetu 
państwa m.in. na wypłatę zasiłków ce-
lowych dla poszkodowanych rodzin. 
Pomoc przyznawana jest również na 
remont zniszczonych budynków.

Dziękujemy wszystkim strażakom, 
energetykom, instytucjom i osobom, 
które uczestniczyły w akcjach ratow-
niczych i usuwały skutki nawałnicy 
(red.). 

2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego – projekty realizowane poza 
formułą ZIT”.

Projekt ten realizowany jest w ra-
mach partnerstwa 18 przedsiębiorstw 
wodociągowych z województwa lubu-
skiego.  Całkowity koszt dofinansowa-
nia ze środków unijnych wynosi  20,7 
mln zł. 

Głównym celem projektu jest uła-
twienie dostępu obywatelom, osobom 
niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i 
instytucjom do nowoczesnej, elektro-

nicznej administracji w zakresie usług 
gospodarki wodociągowo-kanaliza-
cyjnej. W ramach realizacji projektu 
przewidziane jest wdrożenie trzech 
modułów e-usług dla mieszkańców: 
Systemu Informacji Przestrzennej, 
Elektronicznego Biura Obsługi Klien-
ta oraz modułu dotyczącego zdalnego 
odczytu urządzeń rejestrujących prze-
pływ wody.

Skorzystają na tym przede wszyst-
kim odbiorcy wody.  Wdrożenie no-
woczesnych urządzeń rejestrujących 
przepływ wody, wyposażonych w 
radiową transmisję danych, pozwoli 
na ich zdalny odczyt  bez konieczno-
ści wchodzenia do budynku, nawet 
podczas nieobecności mieszkańca. To 
znacznie usprawni i obniży koszty  od-
czytów, a co najważniejsze pozwoli na 
pełne zbilansowanie ilości sprzedawa-
nej wody.  Wdrożenie elektronicznego 
biura obsługi klienta pozwoli na zała-
twianie wielu spraw przez Internet. 
Klient będzie mógł otrzymać fakturę, 
złożyć wniosek czy też reklamację, 
a także będzie mógł  sprawdzić hi-
storię zużycia i dokonać płatności. Z 

kolei wdrożenie systemu informacji 
przestrzennej pozwoli na sprawne za-
rządzanie sieciami wodno-kanaliza-
cyjnymi. Klienci będą mogli również 
sprawdzić jaka jest dostępność do sieci 
przedsiębiorstwa w wybranej przez 
nich lokalizacji, a także złożyć za jego 
pośrednictwem wniosek o wydanie 
warunków technicznych przyłączenia.

Wdrożenie tego projektu będzie 
stanowiło rewolucję w relacjach po-
między klientem a przedsiębiorstwem. 
Zakład Usług Komunalnych środki fi-
nansowe na wkład własny do projektu 
otrzyma z gminy Cybinka. Zakończe-
nie  realizacji projektu przewidziane 
zostało na czerwiec 2020 rok (red.). 

W sklepach Delikatesy Centrum oferujemy pracę na stanowisku

KASJER-SPRZEDAWCA
Miejsce pracy: GÓRZYCA

          Zapewniamy:

        Elastyczny czas pracy

Umowę o pracę 

Szansę rozwoju zawodowego

Nie musisz posiadać doświadczenia!
Nauczymy Cię wszystkiego. 

        O szczegóły zapytaj w sklepie lub zadzwoń:

      663 300 605
Możesz także pisać na adres:

praca@eko.pl

Nauczymy Cię wszystkiego. 

O szczegóły zapytaj w sklepie lub zadzwoń:

      663 300 605
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Rabaty na zakupy

Paczki świąteczne

DOŁĄCZ DO
NASZEJ ZAŁOGI!
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SPRZEDAWCA

PRACOWNIK STOISKA
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Nawałnica spowodowała ogromne zniszczenia 
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Jubileusz 20-lecia Celowego Związku Gmin CZG-12

Aktywizacja społeczna i zawodowa dzięki środkom z Unii Europejskiej 

REGION 

SŁUBICE 

12 października w Hotelu „Woiński SPA” w Lubniewi-
cach odbyła się uroczystość podsumowująca 20 lat 
działalności Celowego Związku Gmin CZG-12

Uczestnicy projektu „Ak-
tywna integracja realizo-
wana przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach” mogą zyskać 
nie tylko kompetencje 
społeczne, czy umiejętno-
ści osobiste, ale również 
kwalifikacje zawodowe

Podsumowania i rozmowa o przyszłości

Podnoszą swoje
kwalifikacje

Podczas spotkania Tadeusz Pietruc-
ki, przewodniczący zarządu Związ-
ku, przedstawił jego rys historyczny, 
a także omówił plany na przyszłość. 
Przedstawiono także założenia w 
planach związanych z osiągnięciem 
wymaganych poziomów odzysku i re-
cyklingu odpadów opakowaniowych 
do roku 2030 (wystąpienie Jakuba 
Tyczkowskiego, Organizacja Odzysku 
Opakowań REKOPOL S.A.). 

Podczas jubileuszowej konferen-
cji przewodniczący zarządu Związku 
Tadeusz Pietrucki podziękował bur-
mistrzom, wójtom i delegatom za 
wieloletnią współpracę. Jubileuszo-
we statuetki i medale instytucjom i 
firmom zaangażowanym w działania 
związane z ochroną środowiska w 
regionie wręczyli: przewodniczący 
Zgromadzenia Związku burmistrz Su-
lęcina Dariusz Ejchart oraz wiceprze-
wodniczący Zgromadzenia Związku 
burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła. 
Statuetki odebrali m.in. przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubuskiego, Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wlkp., czy 
Organizacji Odzysku Opakowań RE-
KOPOL S.A. Przy okazji podziękowa-
no również za osobiste zaangażowanie 
i wieloletnią pracę na rzecz Związku 
pracownikom biura CZG-12.

Dziękując za zaangażowanie w spra-
wy związane z ochroną środowiska i 
gospodarką odpadami w regionie, na 

W tym roku w projekcie bierze 
udział 48 osób, w tym osiem osób 
to osoby z niepełnosprawnością, 
a 40 to młodzież przebywająca w 
rodzinach zastępczych, Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Na-
sza Chata” w Cybince oraz pełno-
letni wychowankowie pieczy za-
stępczej. 

Młodzież z rodzin zastępczych 
oraz Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej „Nasza Chata” w Cybince 
uczestniczyła już m.in. w treningu 
kreowania przyszłości, zajęciach 
socjoterapeutycznych, treningu 
zastępowania agresji, zajęciach z 
języka angielskiego i niemieckie-
go oraz kursie pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Pełnoletni wy-
chowankowie pieczy zastępczej 

ręce Tadeusza Pietruckiego wręczo-
no liczne podziękowania i gratulacje. 
Po części oficjalnej odbył się koncert 
sławnego jazzmana Jana „Ptaszyna” 
Wróblewskiego i jego zespołu.

Celowy Związek Gmin CZG-12 

- łącznie 11 osób - rozpoczęli kurs 
prawa jazdy kat. B. Osoby niepeł-
nosprawne natomiast uczestniczy-
ły w indywidualnym i grupowym 
poradnictwie psychologicznym 
oraz treningu z zakresu prowa-
dzenia zdrowego stylu życia. Były 
też wyjazdy integracyjne m.in. do 
Poznania, nad jezioro do Wielenia 
Zaobrzańskiego oraz do ZOO we 
Wrocławiu. Zorganizowano rów-
nież piknik z okazji Dnia Rodziciel-
stwa Zastępczego. 

Dużą część projektu, poza wspo-
mnianymi usługami o charakterze 
społecznym i edukacyjnym, stano-
wią usługi o charakterze zawodo-
wym. Zarówno pełnoletni wycho-
wankowie rodzin zastępczych, jak 
i osoby niepełnosprawne – łącznie 
17 osób zostało skierowanych na 
spotkania z doradcą zawodowym 
oraz szkolenia podnoszące kom-
petencje i kwalifikacje zawodowe 
(pomoc kuchenna, obsługa wóz-
ków jezdniowych, magazynier, 
opiekun osób starszych i niepełno-
sprawnych oraz kurs ECDL, czyli 
Europejski Certyfikat Umiejętno-
ści Komputerowych). Doradztwo 
zawodowe oraz szkolenia prowa-
dzone są przez Wojewódzki Za-

kład Doskonalenia Zawodowego w 
Gorzowie Wlkp. Uczestników pro-
jektu czeka również pośrednictwo 
pracy. 

Na przełomie listopada i grudnia 
zaplanowano dwie duże imprezy 
integracyjne – pierwsza to Zabawa 
Andrzejkowa mająca na celu inte-
grację osób niepełnosprawnych z 
terenu powiatu słubickiego w ra-
mach obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
natomiast druga to – Zabawa Mi-
kołajkowa dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zastępczych i Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Na-
sza Chata” w Cybince. 

Wszystkie działania finansowane 
są z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubu-
skie 2020. 

dziękuje za wspólne lata wszystkim 
samorządom, instytucjom i firmom, 
które współpracowały i nadal będą 
współpracować z Celowym Związkiem 
Gmin CZG-12 w celu propagowania 
działań zmierzających do ochrony 
środowiska w regionie oraz rozbudo-
wy nowoczesnego systemu gospodar-
ki odpadami.

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęła Gazeta Lubuska.

Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych dla regionu 
centralnego województwa lubuskie-
go. Budowa Zakładu, jak też później-
sza rozbudowa o instalację MBP oraz 
rekultywacje gminnych wysypisk w 
gminach członkowskich Związku nie 
byłyby możliwe beż wsparcia finanso-
wego Funduszu PHARE CBC 1998 i 
2000, Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Zielonej Górze, EkoFunduszu, Powia-
towych Funduszy Ochrony Środowi-
ska w Słubicach i Sulęcinie oraz środ-
ków z gmin członkowskich Związku. 

CZG-12 był  jednym z pierwszych 
związków międzygminnych, w któ-
rych wprowadzono system selektyw-
nej zbiórki odpadów w oparciu o kolo-
rowe pojemniki. W roku 1997 była to 

nowość i wiele pracy wymagało prze-
kazanie mieszkańcom zasad selektyw-
nej zbiórki odpadów. 

Obecnie w 15 gminach członkow-
skich Związku odpady są zbierane 
selektywnie w oparciu o system wor-
kowy i system pojemników, a dzięki 
prowadzonej od 20 lat edukacji ekolo-
gicznej mieszkańcy regionu doskonale 
wiedzą jak segregować odpady. 

Celowy Związek Gmin CZG-12 zo-
stał wpisany do rejestru związków 
międzygminnych 31 października 
1997 roku. 20 lat działalności Związ-
ku to gospodarka odpadami oparta 
na współpracy gmin i porozumie-
niu osób zaangażowanych w sprawy 
związane z ochroną środowiska w re-
gionie. Wybudowany w 2002 roku w 
Długoszynie (gmina Sulęcin) zakład 
we wrześniu 2015 roku uzyskał status 
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18 października odbyła się w 
przedszkolu uroczystość pa-
sowania na przedszkolaka

III Turniej FIFA16 trwał kilka dni, a swój wielki finał znalazł pod-
czas imprezy zorganizowanej z okazji zakończenia wakacji dla 
dzieci i młodzieży

Uczniowie I klasy wojskowej 
Liceum Ogólnokształcącego 
uczestniczyli w największych 
tegorocznych ćwiczeniach 
taktycznych z wojskami 
DRAGON 17

Witamy w rodzinie
przedszkola

Walczyli o tytuł
legendy FIFA

Spotkanie z generałem

Pasowanie na przedszkolaków w Jarzębince Turniej mistrzów FIFA

Nasi uczniowie na ćwiczeniach wojskowych

RZEPIN CYBINKA 

RZEPIN 

Dzieci były bardzo dumne z tego, 
że mogą wystąpić przed swoimi ro-
dzicami i pokazać im to, czego się 
nauczyły. 

Zaraz po przywitaniu wszystkich 
gości przez Alinę Larek nastąpiła 
część artystyczna uroczystości. Ro-
dzice byli zachwyceni i dumni ze 
swoich pociech, niektórzy nie kryli 

Do rywalizacji o tytuł „legendy” 
stanęło 13 śmiałków w wieku od 
8 do 14 lat. Przez cztery dni roz-
grywek eliminacyjnych wyłoniono 
ósemkę zawodników, która w wiel-
kim finale walczyła o atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez organi-
zatorów oraz sponsorów turnieju, 
którymi byli: CYBERnet Michał 
Samulski, Sklep ogólnospożywczy 
Józef Hołówko oraz AK-BUD Ku-
rant. Dla zawodników z podium 
przygotowano piłki, a zdobywca 

pierwszego miejsca oprócz tytułu 
„legendy” otrzymał puchar!

Nagrody wręczali: burmistrz 
Marek Kołodziejczyk, dyrektor 
MGOK Cybinka Ewelina Skórska 
oraz główny sędzia turnieju Piotr 
Smykaj.

W turnieju zwyciężył Kacper Ko-
byłecki, drugie miejsce zajął Patryk 
Sołowiej, a trzecie Krzysztof Lis.

Jeszcze raz gratulujemy i już te-
raz zapraszamy na następne tur-
nieje FIFA (red.). 

Pokaz dynamiczny możliwości bo-
jowych pododdziałów odbył się na 
terenie Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych Drawsko z udziałem se-
kretarza stanu Ministerstwa Obrony 
Narodowej Michała Dworczyka oraz 
dowódcy generalnego rodzajów sił 
zbrojnych gen. dyw. Jarosława Miki. 

W ćwiczeniach udział wzięło około 17 
tys. żołnierzy dysponujących 3,5 tys. 
jednostek uzbrojenia i sprzętu woj-
skowego.

Młodzież spotkała się z gen. Ja-
rosławem Miką, który potwierdził 

osobiste zaangażowanie w rozwój 
nowego profilu klasy w rzepińskim 
ogólniaku i wręczył pamiątkowe na-
szywki z logotypem tegorocznego 
ćwiczenia DRAGON 17 (red.). 

łez wzruszenia.Za piękny występ 
dzieci zostały nagrodzone gromki-
mi brawami.

Po występie maluchy zostały uro-
czyście pasowane na przedszkola-
ka. Pani dyrektor dokonała tego 
aktu zaczarowanym ołówkiem, 
położonym na ramieniu każdego 
dziecka, wypowiadając przy tym 
słowa: „Pasuję Cię na przedszko-
laka”. Następnie dzieci uroczyście 
ślubowały, wypowiadając przy tym 
słowo: „przyrzekam”. I tym sposo-
bem maluszki zostały przyjęte do 

grona prawdziwych przedszkola-
ków.

Naszym nowym przedszkolakom 
życzymy uśmiechu i wiele radości 
na każdy dzień pobytu w przed-
szkolu (red.). 
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Maluchy zostały uroczyście pasowane na przedszkolaków 

Do rywalizacji stanęło 13 śmiałków 

Młodzież spotkała się z gen. Jarosławem Miką 

ZAPRASZAMY DO MAGICZNEGO MIEJSCA PEŁNEGO
MIŁOŚCI W KTÓRYM WYDARZYĆ MOŻE SIĘ

WSZYSTKO

•  UZDRAWIANIE KAŻDEJ CHOROBY • POŁĄCZENIE Z ENERGIĄ
• UZDRAWIANIE DUCHOWE •  UZDRAWIAJĄCA WODA

BIOENERGOTERAPIA • MATRYCA ENERGETYCZNA
• NUMEROLOG I ASTROLOG CODZIENNIE DO DYSPOZYCJI BEZPŁATNIE

• W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI WIECZORKI TEMATYCZNE BEZPŁATNIE
• NAJWIĘKSZY SKLEP Z KRYSZTAŁAMI, FENG SHUI, BIŻUTERIĄ,

• ANIOŁKAMI, KSIĄŻKAMI, KADZIDEŁKAMI, MUZYKĄ I WIELE WIELE INNYCH

•  UZDRAWIANIE KAŻDEJ CHOROBY • POŁĄCZENIE Z ENERGIĄ
• UZDRAWIANIE DUCHOWE •  UZDRAWIAJĄCA WODA

BIOENERGOTERAPIA • MATRYCA ENERGETYCZNA
• NUMEROLOG I ASTROLOG CODZIENNIE DO DYSPOZYCJI BEZPŁATNIE

• W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI WIECZORKI TEMATYCZNE BEZPŁATNIE
• NAJWIĘKSZY SKLEP Z KRYSZTAŁAMI, FENG SHUI, BIŻUTERIĄ,

• ANIOŁKAMI, KSIĄŻKAMI, KADZIDEŁKAMI, MUZYKĄ I WIELE WIELE INNYCH

ZAPRASZAMY DO MAGICZNEGO MIEJSCA PEŁNEGO
MIŁOŚCI W KTÓRYM WYDARZYĆ MOŻE SIĘ

WSZYSTKO

tel.: 95 717 64 64,
eden@uzdrowiciele.pl

tel.: 733 588 888
www.osrodek-eden.pl

e-mail: sklep@osrodek-eden.pl
www.uzdrowiciele.pl
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W Spudłowie odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowany przez Polsko-Niemieckie 
Stowarzyszenie Humanitas  projekt „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w 
miejscowości Spudłów”

Od kwietnia seniorzy z terenu gminy Górzyca uczestniczą w 
projekcie „Podaj rękę, podaj rękę zbudujemy nową więź – Ak-
tywny Senior”

Uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej mogli przeżyć cieka-
wą podróż po morzach i oceanach

12 października przedszkolaków z „Jarzębinki” odwiedzili aktorzy Teatru „Horyzont” z przed-
stawieniem pt. „Magia słów”

Czas na rekreację Aktywni seniorzy

Wizyta marynarzaPrzedstawienia
dla przedszkolaków

Wieś mała, wielkie zaangażowanie mieszkańców Nie narzekają na nudę

Cóż to była za podróż…
Teatrzyk pt. „Magia Słów”

GÓRZYCA GÓRZYCA 

GÓRZYCA 
RZEPIN 

Uczestniczyli w nim: wójt gminy 
Robert Stolarski, prezes stowa-
rzyszenia Joanna Maczulis, radna 
Maria Syktus, radna Janina Bryl, 
mieszkańcy Spudłowa, ich rodziny 
oraz znajomi. 

Głównym celem projektu było 
stworzenie miejsca do wypoczyn-
ku oraz  integracji mieszkańców 
Spudłowa. Z otrzymanej na reali-
zację projektu dotacji z Programu 
„Działaj lokalnie” zakupione zosta-
ły materiały na wykonanie dużej, 
drewnianej altany wypoczynkowej, 
która powstała w centrum tej ma-
lutkiej miejscowości w sąsiedztwie 
świetlicy wiejskiej.

- Wierzę, że miejsce to wpłynie 
na lepszą integrację mieszkańców 
wsi. Nasze drzwi są zawsze otwar-
te i mam nadzieję, że altana będzie 
dobrze służyć wszystkim  miesz-
kańcom, jak i osobom nas odwie-
dzającym - mówiła Maria Syktus, 
pomysłodawczyni projektu.

W realizację przedsięwzięcia 
aktywnie włączyli się  mieszkańcy 
Spudłowa, ich rodziny i znajomi 
oraz członkowie stowarzyszenia, 
którzy w czynie społecznym zbudo-
wali altanę. - Dziękuję za inicjaty-
wę mieszkańców. To dzięki wasze-
mu zaangażowaniu i pracy macie 
piękne miejsce rekreacyjne. Gdy 

Dzięki pozyskanej przez Pol-
sko-Niemieckie Stowarzyszenie 
Humanitas dotacji z rządowego 
Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych ASOS 
2014-2020 nasi seniorzy mają 
wiele atrakcyjnych zajęć. Udział w 
projekcie jest dla nich doskonałą 
alternatywą na spędzenie czasu 
wolnego, możliwością nabycia no-
wych umiejętności, poprawy kon-
dycji oraz motywacji do wyjścia z 
domu. 

W każdym miesiącu odbywa się 
po kilka lub kilkanaście spotkań, 
podczas których seniorzy ćwiczą, 
lepią z gliny, gotują, tworzą piękne 
stroiki, uczą się zdrowego odżywa-
nia i dbania o swoje zdrowie, jak 

również uczestniczą w warsztatach 
z udzielania pierwszej pomocy i 
chorób wieku podeszłego.

Nagrodą dla najaktywniejszych 
seniorów z najlepszą frekwencją na 
zajęciach był pięciodniowy wyjazd 
do Międzyzdrojów. W wycieczce, 
która miała miejsce pod koniec 
września uczestniczyło ponad 40 
osób. Wyjazd był nie tylko okazją 
do wypoczynku, ale również dał 
możliwość integracji i wspólnej za-
bawy (red.). 

W tajniki tej podróży wprowadził 
uczniów zaproszony przez wycho-
wawczynię marynarz - starszy ofi-
cer Kamil Kulczyński. 

Uczniowie mogli poznać różne 
rodzaje statków, trasy ich rejsów 
oraz w formie warsztatów poćwi-
czyć wiązania marynarskie. 

Pod koniec lekcji uczniowie za-

dawali gościowi pytania, na które 
otrzymywali wyczerpujące odpo-
wiedzi. Później były podzięko-
wania, życzenia ,,aby wiatry były 
pomyślne i nie zabrakło wody pod 
kilem”. Wrażeń było moc.

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
WYCHOWAWCZYNI KLASY

Uczestnicząc w przedstawieniu 
dzieci poznały i utrwaliły magiczne 
słowa: „proszę, dziękuję, przepra-
szam” oraz dowiedziały się, że nie 
należy kłamać, dokuczać i rozrabiać. 
Bardzo ważnym wątkiem wycho-
wawczym była też przestroga dla 
dzieci, aby nie nawiązywały kontaktu 
z nieznajomymi, nic od nich nie brały 
i nie oddalały się od opiekunów. 

Przedstawienie bardzo podobało 
się przedszkolakom. Miały one moż-
liwość aktywnego udziału w przed-
stawieniu (red.). 

mieszkańcy się angażują i robią coś 
dla swojej wsi, to bardziej to do-
ceniają, szanują i pilnują, by nikt 
tego nie zniszczył. Niech ta altana 
wam służy jak najdłużej i jak naj-
lepiej was integruje - mówiła Joan-

na Maczulis, prezes Stowarzysznia 
Humanitas.

Po części oficjalnej wszyscy zo-
stali zaproszeni do nowej altany na 
poczęstunek (red.). 

Gorzów Wielkopolski 501 357 383

ATRAKCYJNE OFERTY PRACY
DLA OPIEKUNÓW SENIORÓW

• praca w niemczech,
• szybkie wyjazdy,

• akceptujemy język na poziomie podstawowym.
Tylko teraz bonus 400 euro
za wyjazd w październiku.
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Głównym celem projektu było stworzenie miejsca do wypoczynku 

Nagrodą dla najaktywniejszych seniorów był pięciodniowy wyjazd do Międzyzdrojów 

Uczniowie mogli poznać różne rodzaje statków 

Przedstawienie bardzo podobało się przedszkolakom 
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30 września swoje pięciolecie obchodzili członkowie zespo-
łu „Młodzi Duchem”. Od początku swego istnienia działają 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej, są jednocześnie człon-
kami Klubu Seniora

W czwartkowe popołudnie 
19 października w bibliote-
ce w Kołczynie, spotkały się 
dzieci z Dyskusyjnego Klu-
bu Książki

Nowe książki w krzeszyckiej bibliotece w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Mały jubileusz zespołu 
Młodzi Duchem 

Kolejne spotkanie za nami

Każdy znajdzie
coś dla siebie

BURMISTRZ CYBINKI
OGŁASZA I USTNY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ CYBINKI
OGŁASZA I USTNY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Śpiewają z potrzeby serca

Dziecięce wierszowanie w kołczyńskiej bibliotece

Nowe książki czekają na swoich czytelników!GÓRZYCA 

KRZESZYCE 

KRZESZYCE 

Kierownikiem artystycznym grupy 
jest Włodzimierz Andrzejczak - propa-
gator pieśni biesiadnych i folkowych. 
Działalnością zespołu kieruje Helena 
Miluch. 

„Młodzi Duchem” swoje urodziny 
obchodzili w gronie przyjaciół z Kapelą 
Tadka z Kostrzyna, Seniorami Domu 
Pomocy Społecznej w Kostrzynie, Ze-
społem „Wrzosy”, również z Kostrzyna. 

Od samego początku pracę zespołu 
mocno wspiera wójt Robert Stolarski.  

Występy „Młodych Duchem” można 
podziwiać podczas lokalnych, plenero-

Postanowiliśmy, że poczytamy 
utwory o tematyce jesiennej. Dzieci 
same wybrały wiersze, które chętnie 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Krzeszycach otrzymała dofinansowa-
nie z Programu Biblioteki Narodowej 
w ramach „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet I - 
zakup nowości wydawniczych do bi-
bliotek publicznych. 

Program jest wzmocnieniem biblio-
tek publicznych poprzez  stały  dopływ  
nowości  wydawniczych,  możliwość  
systematycznego aktualizowania  za-
sobów, w konsekwencji  zwiększenie  
oferty  czytelniczej dla użytkowników 
bibliotek.

Dzięki pozyskanym środkom finan-
sowym zakupione zostały nowe po-
zycje książkowe dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży oraz lektury szkolne. Już 
niedługo znajdą swoje miejsce na bi-
bliotecznych półkach. 

Serdecznie zapraszamy czytelników 
do odwiedzin! 

Program zrealizowano ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa (red.). 

czytały. Dowiedziały się także, dla-
czego żółkną i opadają liście. Bardzo 
chętnie brały udział w odgadywaniu 
jesiennych zagadek oraz opowiadały 
o swoich odczuciach i oznakach je-
sieni, opowiadały dlaczego tak lubią 

tę porę roku. 
Na zakończenie spotkania wszyst-

kie dzieci wykonały jesienne kwiaty z 
kolorowych liści i kasztanów. Wkrót-
ce kolejne spotkanie (red.). 

wych festynów, imprez okolicznościo-
wych oraz dożynek. Ostatnio gościnnie 
występowali również na Powiatowym 
Dniu Seniora zorganizowanym przez 
starostwo powiatowe w Słubicach. 

Serdeczne podziękowania składamy 
Marii Sapucie i Danucie Dębińskiej, 
które ufundowały dla zespołu transpa-
rent (red.). 

na sprzedaż na własność działek niezabudo-
wanych, stanowiących zasób Gminy Cybinka

na sprzedaż na własność działek niezabudo-
wanych, stanowiących zasób Gminy Cybinka

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 
roku  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybin-
ce lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 
0040 w BS Rzepin Oddział Cybinka w takim 

terminie, aby najpóźniej w dniu 20 listopada 
2017 roku wymagana kwota znajdowała się na 
w/w koncie lub w kasie tut. Urzędu. Do wylicy-
towanej ceny nabycia nieruchomości zastanie 
doliczony należny podatek VAT, obowiązujący 
na dzień sprzedaży nieruchomości. Pełna treść 
ogłoszeń o przetargu została zamieszczona na 

tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowo-
ści, której nieruchomość dotyczy oraz na stronie 
internetowej urzędu www.cybinka.pl. i w Biule-
tynie Informacji Publicznej. Wszelkich infor-
macji dotyczących przetargu i warunków naby-
cia nieruchomości udziela się w UM w Cybince 
pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 
2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w formie pieniężnej w ka-
sie UM w Cybince lub na konto 54 8371 1022 
5500 4343 2000 0040 w BS Rzepin Oddział 
Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w 
dniu 13 listopada 2017 roku wymagana kwo-
ta znajdowała się na w/w koncie lub w kasie 
tut. Urzędu.

BURMISTRZ CYBINKI OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEO GRANICZONY
na sprzedaż na własność działek niezabudowanych, stanowiących zasób Gminy Cybinka

Lp Numer
działki

Pow.
w m2

Położenie KW nr Cena
nieruchomości

/ w zł./

Przeznaczenie
terenu

Cena 
wywoławcza

/w zł./

Wadium

/w zł./

1. 98/3 1100 Cybinka,                   
ul. Wileńska 31373/3 28 300,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

28 300,00 2 900,00

2 98/5 1426 Cybinka,                  
ul. Wileńska 31373/3 36 700,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

36 700,00 3 700,00

3 98/6 1429 Cybinka,                 
ul. Wileńska 31373/3 36 800,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

36 800,00 3 700,00

4 8/63 988 Cybinka,                 
ul. Robotnicza 20584/5 24 250,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

24 250,00 2 400,00

5 8/64 989 Cybinka,                 
ul. Robotnicza 20584/5 24 280,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

24 280,00 2 400,00

6 8/65 1007 Cybinka,                 
ul. Robotnicza 20584/5 26 380,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

26 380,00 2 600,00

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybince lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040 w BS 
Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 13 listopada 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. 
Urzędu.

BURMISTRZ CYBINKI OGŁASZA I  USTNY PRZETARG NIEO GRANICZONY
na sprzedaż na własność działek niezabudowanych, stanowiących zasób Gminy Cybinka

Lp Numer
działki

Pow. Położenie KW nr Cena
nieruchomości

/ w zł./

Przeznaczenie
terenu

Cena 
wywoławcza

/w zł./

Wadium

/w zł./

1 3/16 1.5048 Urad 17577/9 161 465,00 U, P-tereny aktywności gospodarczej –
usługi i przemysł 161 465,00 16 000,00

2 98/7 1819 m2 Cybinka,           
ul. Wileńska 31373/3 46 800,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do 
rehabilitacji i uzupełnień

46 800,00 4 700,00

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybince lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040 w BS 
Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 20 listopada 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie 
tut. Urzędu. Do wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości zastanie doliczony należny podatek VAT, obowiązujący na dzień sprzedaży nieruchomości.
Pełna treść ogłoszeń o przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz na 
stronie internetowej urzędu www.cybinka.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków 
nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

BURMISTRZ CYBINKI OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEO GRANICZONY
na sprzedaż na własność działek niezabudowanych, stanowiących zasób Gminy Cybinka

Lp Numer
działki

Pow.
w m2

Położenie KW nr Cena
nieruchomości

/ w zł./

Przeznaczenie
terenu

Cena 
wywoławcza

/w zł./

Wadium

/w zł./

1. 98/3 1100 Cybinka,                   
ul. Wileńska 31373/3 28 300,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

28 300,00 2 900,00

2 98/5 1426 Cybinka,                  
ul. Wileńska 31373/3 36 700,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

36 700,00 3 700,00

3 98/6 1429 Cybinka,                 
ul. Wileńska 31373/3 36 800,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

36 800,00 3 700,00

4 8/63 988 Cybinka,                 
ul. Robotnicza 20584/5 24 250,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

24 250,00 2 400,00

5 8/64 989 Cybinka,                 
ul. Robotnicza 20584/5 24 280,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

24 280,00 2 400,00

6 8/65 1007 Cybinka,                 
ul. Robotnicza 20584/5 26 380,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

26 380,00 2 600,00

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybince lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040 w BS 
Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 13 listopada 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. 
Urzędu.

BURMISTRZ CYBINKI OGŁASZA I  USTNY PRZETARG NIEO GRANICZONY
na sprzedaż na własność działek niezabudowanych, stanowiących zasób Gminy Cybinka

Lp Numer
działki

Pow. Położenie KW nr Cena
nieruchomości

/ w zł./

Przeznaczenie
terenu

Cena 
wywoławcza

/w zł./

Wadium

/w zł./

1 3/16 1.5048 Urad 17577/9 161 465,00 U, P-tereny aktywności gospodarczej –
usługi i przemysł 161 465,00 16 000,00

2 98/7 1819 m2 Cybinka,           
ul. Wileńska 31373/3 46 800,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do 
rehabilitacji i uzupełnień

46 800,00 4 700,00

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybince lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040 w BS 
Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 20 listopada 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie 
tut. Urzędu. Do wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości zastanie doliczony należny podatek VAT, obowiązujący na dzień sprzedaży nieruchomości.
Pełna treść ogłoszeń o przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz na 
stronie internetowej urzędu www.cybinka.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków 
nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.
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Występy „Młodych Duchem” można podziwiać podczas lokalnych, plenerowych festynów, imprez okolicznościowych oraz dożynek 

Dzieci same wybrały wiersze, które chętnie czytały 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupione zostały nowe pozycje książkowe 



REGION 17
www.pograniczelubuskie.pl

Za nami kolejny projekt, dzięki któremu współfinansowa-
ne zostały zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP  z te-
renu gminy Cybinka oraz powiatu słubickiego

Dominika Podhajecka wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w katego-
rii Skrzatek. Zawody w Szczawnie Zdroju rozgrywane były w formule pucharowej

Nasze dziewczyny znów najlepsze!

Dominatorka znów w akcji

Zacięta rywalizacja drużyn OSP

Kolejny sukces naszej zawodniczki

CYBINKA 

GÓRZYCA-RZEPIN 

W połowie września na Stadionie 
Miejskim w Cybince mogliśmy po-
dziwiać rywalizację dziesięciu dru-
żyn. W zawodach wzięło udział sześć 
jednostek ochotniczych OSP z Biał-
kowa, Cybinki, Górzycy, Grzmiącej, 
Radzikowa oraz Rąpic, jak również 
gościnnie strażacy zza niemieckiej 
granicy: Feuerwehr Lossow, którzy 
startowali poza konkursem.

Nad prawidłowym przebiegiem 
rywalizacji czuwała komisja sędziow-
ska na czele z kpt. mgr inż. Pawłem 
Przybylskim. W przerwie pomiędzy 

konkurencjami wszyscy mogli zoba-
czyć profesjonalną akcję ratowniczo-
-gaśniczą, z elementami ratownictwa 
medycznego, którą zaprezentowali 
najmłodsi strażacy.

W grupie kobiet w zawodach zwy-
ciężyły, już trzeci rok z rzędu, druh-
ny OSP Cybinka!  W grupie męskiej 
najlepszą okazała się drużyna OSP 
Rąpice, wyprzedzając w zawodach 
gminnych OSP Białków oraz OSP 
Radzików, w zawodach powiatowych 
zaś OSP Górzyca.

Po zakończeniu zaciętej sportowej 

Utalentowana zawodniczka GKT 
Smecz Górzyca kolejny raz pokaza-
ła wielką sportową klasę. W pierw-
szej rundzie zawodów miała wolny 
los. W drugiej rundzie zmierzyła 
się z reprezentantką gospodarzy 
Klaudią Owcarz. W rozgrywanym 
„na raty” meczu, w trudnych wa-
runkach atmosferycznych, pewnie 
pokonała swoją rywalką w dwóch 
setach.

 W ćwierćfinale na Dominikę cze-
kała faworytka zawodów, turniejo-

wa jedynka Natalia Jagiełło (KT 
GAT Gdańsk). Dominika fanta-
stycznie weszła w mecz, całkowicie 
zdominowała rywalkę wychodząc 
na prowadzenie 4:0 i wygrywa-
ła ostatecznie w super tie breaku.  
Gorycz porażki przełknąć musiała 
również bardzo pewna siebie przed 
zawodami Marina Jagiełło, mama 
i opiekunka Natalii, znana trener-
ka m.in. Marty Domachowskiej, 
czy Marty Leśniak, stąd specjalne 
gratulacje otrzymał od organizato-

ra zawodów i przedstawiciela PZT 
również Daniel Podhajecki - tata i 
jednocześnie trener Dominiki.

W półfinale turnieju Dominika 
pokonała Jagnę Mańkowską (KT 
Pro-Team Leszno). Mecz finałowy 
Dominika rozgrywała na kortach 
ziemnych. Dominatorka znowu 
zaczęła fantastycznie wygrywając 
gem po gemie z Nelli Witkowską 
(Frajda Tennis Club Warszawa). 
Niestety, jak to często w tenisie 
bywa, sytuacja na korcie całkowi-

cie się odmieniła i Dominika mecz 
przegrała. 

Zawodniczka GKT Smecz Górzy-
ca zanotowała drugi z rzędu fan-

tastyczny występ w turnieju ogól-
nopolskim, notując duży awans w 
rankingu PZT (red.). 

rywalizacji odbyło się wręczenie pu-
charów, dyplomów, pamiątkowych 
medali oraz statuetek dla zwycięz-

ców jak i pozostałych rywalizują-
cych drużyn. Dekoracji zawodni-
ków dokonali m. in. prezes Zarządu 

Powiatowego ZOSP RP - burmistrz 
Cybinki Marek Kołodziejczyk, prezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w 
Słubicach - starosta słubicki Marcin 
Jabłoński, komendant PSP w Słubi-
cach st. kpt. mgr Wojciech Śliwiński, 
prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Cybince, członek pre-
zydium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP Stanisław Radkiewicz oraz 
komendant gminny ZOSP RP w Cy-
bince Jarosław Klimczak. Wręczone 
zostały również odznaczenia dla za-
służonych dla pożarnictwa druhów i 
druhen.

Zawody odbyły się w ramach reali-
zacji projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w ramach 
Programu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej  Polska (Woje-
wództwo Lubuskie) – Brandenbur-
gia 2014 – 2020,  Fundusz Małych 
Projektów i Projekty Sieciowe Euro-
regionu „PRO EUROPA VIADRINA” 
oraz budżetu państwa (red.). 
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W grupie kobiet w zawodach zwyciężyły, już trzeci rok z rzędu, druhny OSP Cybinka 

Utalentowana zawodniczka GKT Smecz Górzyca kolejny raz pokazała wielką sportową klasę 

Damian Kamiński
Rechtsanwalt

Kanzlei Viadrina
Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft

kaminski@kanzleiviadrina.com

Gartenstrasse 2, 15230 Frankfurt n.Odrą

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

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

Sprawy moich Klientów
są dla mnie zawsze

na pierwszym planie!
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Pieczarek przedstawiać nie trzeba, to bardzo popularne 
grzyby. Są nie tylko łatwo dostępne, ale również war-
tościowe pod względem odżywczym. Na październiko-
wym spotkaniu, z gąszczu przepisów wybraliśmy bardzo 
proste, warte polecenia dania

Transgranicznie, merytorycznie i rzeczowo dyskutowali-
śmy o wyzwaniach w obszarze opiekuńczym. Seminaria 
pokazały, że jest duże zapotrzebowanie społeczne, aby 
rozwijać temat opieki nad dziećmi, osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi, a także opieki wytchnieniowej. 
– Ważne, że chcemy usiąść przy jednym stole i rozma-
wiać. Intensywnie, szczerze i nie koloryzując – wyjaśnia 
Marzena Słodownik, koordynatorka przedsięwzięcia

Pieczarka
w roli głównej

Wyzwania współczesnej Europy

Kolejne spotkanie kulinarnych czwartków

Rozmawiali o opiece społecznej

SŁUBICE 

SŁUBICE 

Klubowicze polecają pieczarki 
nadziewane w dwóch wersjach 
smakowych: z ugotowanym i po-
krojonym w kostkę jajkiem i pod-
smażoną cebulką oraz z podsma-
żoną papryką, ogonkami, cebulą 
i z dodatkiem pietruszki. Przy-
gotowane pieczarki napełniamy 
farszem, panierujemy w roztrze-
panym jajku oraz bułce tartej i 
smażymy na rozgrzanym oleju. 

W kuchni często brakuje nam 
czasu, o tym każda gospodyni 
wie. Ale na bibliotecznych Kuli-
narnych Czwartkach wiele jest 
chętnych rąk do pracy. Starczy-
ło nam czasu na przygotowanie 
faszerowanych pieczarek, jak 
również pierożków z nadzieniem 
z czerwonej soczewicy. Przepis 
wart polecenia.

Zapraszamy na kolejne spotka-
nie Kulinarnych Czwartków, któ-

Projekt „Opieka - dobro wspólne. 
Polskie i niemieckie metody opie-
kuńcze” realizowany był w ramach 
polsko-niemieckiego partnerstwa. 
DOBRO KULTURY - Fundacja dla 
ochrony Europejskiego Dziedzictwa 
Kulturowego oraz Polsko-Niemiec-
kie Stowarzyszenie Obywateli Słu-
bic i Frankfurtu nad Odrą „Nasze 
stadt – unsere miasto” stworzyło 
przedsięwzięcie, które powstało na 
bazie spostrzeżeń i doświadczeń. 
Okazało się, że wiele rodzin po pol-
skiej i niemieckiej stronie Odry łączy 
pracę zawodową z opieką nad ma-
łymi dziećmi, seniorami i osobami 
niepełnosprawnymi. – Chcieliśmy 
dowiedzieć się, na jakie wsparcie w 
tym zakresie takie rodziny mogą li-
czyć w obu krajach – mówi Karolina 
Knochenmuß, realizatorka projektu 
ze strony partnera niemieckiego.

Polsko-niemieckie dyskusje po-
kazały, że bywa różnie. Często jest 
tak, że działalność organizacji po-
zarządowych zajmujących się wska-
zanymi tematami inicjowana jest 
oddolnie przez osoby, które łączą 
pracę zawodową z opieką nad osobą 
zależną. Takie osoby same znalazły 
sposób, żeby pomóc sobie i swoim 
bliskim, i nie wypaść bezterminowo 
z rynku pracy.

Motel dla bobasów?

Na początku przyjrzeliśmy się 
opiece nad dzieckiem po obu stro-
nach granicy – głos zabrali przed-
stawiciele instytucji zajmujących 

re odbędzie się w bibliotece słu-
bickiej 9 listopada o godz. 15.00. 
Tym razem „Suszone grzyby w 
roli głównej” (red.). 

się systemem opiekuńczym. Jednak 
najważniejsze było to, że udało się 
porozmawiać i wypracować kilka 
ciekawych rozwiązań. Wśród pomy-
słów pojawiły się: dyżur w przed-
szkolu, przedszkolne półkolonie 
dla dzieci, czy motel dla bobasów. 
Wszystko z myślą o rodzicach pra-
cujących w okresie ferii zimowych, 
czy wakacji. Poza tym inne godziny 
funkcjonowania, jako elastyczne po-
dejście i pomoc doraźna dla zapra-
cowanych opiekunów. Rozmówcy 
zwrócili też uwagę na rozwiązania 
dla całych rodzin, wskazując np. na 
oferty kombinowane, czyli imprezy 
i miejsca publiczne – wtedy z atrak-
cji mogłyby korzystać latorośle oraz 
rodzice i opiekunowie. Ważne rów-
nież jest wsparcie wychowawcze dla 
rodziców – tutaj mogłyby się spraw-
dzić uniwersytety dla rodziców. 

Sprawny system w DE,
samopomoc w PL

Jeżeli chodzi o opiekę nad oso-
bami starszymi, to niestety wypa-
damy (jako Polacy) dużo słabiej od 
naszych zachodnich sąsiadów. Bra-
kuje domów opieki, dziennych i sta-
cjonarnych, brakuje zakładów opie-
kuńczych przy szpitalach, i pomocy 
osobom, które sprawują opiekę nad 
seniorami. W Niemczech system 
gwarantuje możliwość łączenia pra-
cy z opieką, aby można było pozo-
stać na rynku pracy jak najdłużej. 

Goście z Polski zauważyli, że bra-
kuje miejsca spotkań dla seniorów, 

rozmówcy – po obu stronach Odry 
brakuje lekarzy geriatrów!

Uczyńmy Europę razem lep-
szą!

Nasze transgraniczne rozmo-
wy pokazały, że jest duża potrzeba 
dzielenia się doświadczeniami i po-
mysłami. Najważniejsze, że chcemy 
usiąść przy jednym stole i rozma-
wiać. Intensywnie, szczerze, nie ko-
loryzując. Że przyznajemy – nie jest 
idealnie, mogłoby być lepiej. Ale 
wiemy, że łącząc siły, możemy stwo-
rzyć nową jakość. – Nasz projekt to 
dopiero początek, bo w każdym ob-
szarze jest jeszcze wiele do zrobie-
nia – przyznają M. Słodownik i K. 
Knochenmuß. – Możemy sięgać po 
kolejne środki – wszak mamy w tej 
chwili zebrane potrzeby oraz grupę 
instytucji, dla których są to działa-
nia priorytetowe – dodają. 

Seminaria były wspierane w ra-
mach linii projektowej „Inicjatywy 
obywatelskie 25+ Uczyńmy Europę 
razem lepszą!”, współfinansowanej 
z pozostających w dyspozycji Fun-
dacji Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Republiki Federal-
nej Niemiec (FCP, red.). 

najbardziej potrzebującym. Środo-
wisko wskazuje na wystosowanie 
apelu obywatelskiego do włodarzy, 
aby zajęli się tematem. Na początek 
przydałby się dom dziennego poby-
tu, który mógłby być prowadzony 
przez organizację pozarządową lub 
spółdzielnię socjalną.

Jak wskazali niemieccy i polscy 

a także transportu dla osób schoro-
wanych, brakuje opieki dla przewle-
kle chorych i leczenia długotermino-
wego, nie funkcjonuje współpraca 
OPS-ów ze szpitalami, a usług opie-
kuńczych jest wciąż za mało. Mocną 
stroną natomiast jest dobra opieka 
medyczna oraz samoorganizowanie 
się polskich seniorów i pomoc tym 
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Uczestnicy spotkania znów dzielili się przepisami 
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Rozmowy pokazały, że jest duża potrzeba dzielenia się doświadczeniami i pomysłami 
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Ogrzewaj dom gazem ziemnym!
Poznaj 3 powody do wygody! 
Gaz ziemny to najbardziej ekologiczne i wygodne źródło ogrzewania.

Dlaczego warto ogrzewać dom gazem ziemnym? 
• jest najtańszym z bezobsługowych źródeł ogrzewania, bez popiołu i kupowania paliwa na zapas
• dostępny 24h, bez przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody
• jest ekologiczny, nie zatruwa powietrza i nie brudzi elewacji
Zmień swoje ogrzewanie na wygodne i ekologiczne!

Nie wiesz ile będzie Cię to kosztować? Podobno gaz jest drogi? 

Nie słuchaj plotek, tylko zadzwoń do EWE i dowiedz się już teraz o koszty przyłączenia
i użytkowania gazu ziemnego w Twoim domu! 

Przekonasz się, że koszty ogrzewania gazem ziemnym są zbliżone 
do kosztów ogrzewania na paliwo stałe. 

Zadzwoń już dziś - 801 100 800 
lub przyjdź do biura – EWE energia, 30 Stycznia 67; 66-300 Międzyrzecz; tel: 95 742 61 02

www.ewe.pl
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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 (przy aptece, wejście

od strony ulicy), 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,  śr. - 930 -1500

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

FIRMA BUDOWLANA
ROK ZAŁOŻENIA 2004

RAFAŁ POLECHOŃSKI

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

rank11@wp.pl

tel. 607 633 453

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

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

www.stomatologia-slubice.pl

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

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

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

info@stomatologia-slubice.pl


