
Moc pomysłów
i energii

Fani dobrej muzyki nie mogli na-
rzekać na brak ciekawych występów 
zorganizowanych w ramach tego-
rocznego transVOCALE. Najwięcej 
publiczności w Słubicach zgroma-
dziły koncerty Hanny Banaszak, ze-

społu Raz, dwa, trzy, a także wystę-
py zespołu Bibobit i Ani Szarmach.

Nagrody tegorocznego transVO-
CALE powędrowały do Dominiki 
Barabas i duetu Simon&Jan. Do-
minika Barabas to kompozytorka i 

piosenkarka. Jej najnowszy album 
to „Rustykalny Cyrk”. Z kolei Simon 
& Jan są nie tylko technicznie świet-
nie do siebie dostrojeni, ale również 
między ich głosami zachodzi w sub-
telnych aranżacjach wzorowa sym-

bioza. 
Już po raz siódmy na polsko-nie-

mieckim pograniczu odbył się Fe-
stiwal Nowej Sztuki „lAbIRynT”. W 
dniach 28-30 października do Słu-
bic i Frankfurtu nad Odrą zjechali 
artyści i widzowie z wielu krajów: 
między innymi z Czech, Słowacji, 
Włoch, Niemiec i Polski. Przez trzy 
festiwalowe dni wspólnie odkrywali 
tajniki sztuki współczesnej. 

Swoje prace zaprezentowało 100 
artystów podczas około 30 wystaw. 
Zobaczyliśmy fotografie, malarstwo, 
rysunek, mozaikę, instalacje, per-
formance, działania w przestrzeni 
miejskiej, odbyły się wykłady i po-
kazy filmów, a miłą niespodzianką 
okazał się warsztat czerpania papie-
ru, koncert i pokaz grupy tanecznej.

Z roku na rok festiwal przycią-
ga coraz więcej widzów i artystów. 
Pogoda i tym razem dopisała, a 
dobry nastrój, o który na każdym 

kroku, dbali organizatorzy: Anna 
Panek-Kusz, Jerzy Olek i Michael 
Kurzwelly, prowadził pochód wi-
dzów od jednego do drugiego wyda-
rzenia krętymi ścieżkami labiryntu 
ulic, budynków, w których ukryte 
zostały prezentacje. Tegorocznym 
hasłem przewodnim były szeroko 
pojęte modyfikacje i interpretacje, 
odnoszące się to dzieła już istnieją-
cego, własnej pracy lub też samego 
wpływu na osobistą twórczość, jaki 
przynosi obserwacja tego co zrobili 
wcześniej, bądź robią obecnie inni.

Wiele wystaw, wypowiedzi, fil-
mów i działań, rozmów, emocji, re-
fleksji, chwil zastanowienia, a nawet 
zatrzymania tak potrzebnego w pę-
dzącej rzeczywistości – tymi słowa-
mi Agnieszka Talaśka podsumowa-
ła, to co działo się na tegorocznym 
Festiwalu „lAbiRynT” (red.). 
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

Czas więc podsumować naszą 
pracę. Nasz zespół z wyjątkową 
starannością obala stereotyp leni-
wej i znudzonej młodzieży. Robi 
wszystko, aby uczniowie naszego 
gimnazjum mówili nudzie stanow-
cze „nie!”. 

Każdej środy szkoła rusza do 
wspólnego tańca. Tak oto regu-
larnie, każdego tygodnia naszych 
uczniów pochłaniają rytmy zum-
by. Członkowie wolontariatu dbają 
również o swoich młodszych kole-
gów. Właśnie dlatego zorganizowa-
liśmy akcję czytelniczą, aby propa-
gować wartości płynące z czytania 
wśród uczniów szkoły podstawo-
wej. 

Nie jesteśmy też obojętni na lo-
kalne potrzeby. Zebraliśmy juz set-
ki nakrętek, aby pomóc choremu 
człowiekowi, który zgłosił się po po-
moc. Kolejnym przedsięwzięciem 
jest akcja „Uczniowie pomagają 
uczniom”, która ma celu umożli-
wienie uczniom słabszym zaczerpy-
wania pomocy u uczniów mocniej-
szych w danej dziedzinie. 

Ale najważniejsze jest to, co do-
piero zamierzamy zrobić - a mamy 
już nieco zaplanowanych akcji, 
którymi przysłużymy się nie tylko 
szkolnej, ale również górzyckiej 
społeczności (red.). 

Wolontariat „Pomocna dłoń” 
prężnie działa przy Zespole 
Szkoł w Górzycy już od dwóch 
miesięcy

Zakończyła się kolejna edycja Europejskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej transVOCALE. 
Za nami także siódmy Festiwal Nowej Sztuki „lAbIRynT”
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To była uczta dla ducha
SLUBICE 

Szukasz
nieruchomości? 

Za nami dwa festiwale

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMA



Celem tego przedsięwzięcia było 
kultywowanie tradycji kuchni oraz 
aktywizacja uczniów w kierunku 
zachowania i wykorzystywania 
dziedzictwa kulturalnego.  

Klasy trzecie Szkoły Podstawo-
wej w Górzycy, pod okiem wy-
chowawczyń Oli Murawskiej oraz 
Teresy Kocan, postanowiły wziąć 
udział w warsztatach, które dzięki 
Agencji Rynku Rolnego zorgani-
zowała i przeprowadziła Grażyna 
Dereń. Pani Grażynka to bardzo 
miła, utalentowana i uśmiechnięta 
gospodyni. Ugościła nas najlepiej 
na świecie!  

Na początku bardzo serdecznie 
przywitała się  z naszymi ucznia-
mi, następnie wprowadziła nas do 
przytulnej sali, gdzie odbyły się 
warsztaty kulinarne. Umyliśmy 
ręce, ubraliśmy fartuszki, czapki 
kucharskie i wzięliśmy się do ro-
boty.

Własnoręcznie przyrządzali-
śmy domową pizzę! Ile frajdy! 
Najpierw pani Grażyna opowie-
działa, jak należy zabrać się do 
przygotowania ciasta, następnie 
podyktowała uczniom recepturę 

na domową pizzę. Uczniowie pra-
cowali jak mróweczki! Każdy sam 
przygotował formę do wypieku, 
wyrobił ciasto i układał ulubione 
składniki. 

Podczas oczekiwania na wypiek 
pizzy nie zabrakło konkursów z 
nagrodami i gadżetami przygoto-
wywanymi przez ARO. Pani Gra-
żynka poczęstowała nas pysznymi 
bułeczkami, które samodzielnie 
wypiekła tuż przed naszym przy-
jazdem.    

Spotkanie upłynęło w bardzo 
przyjemnej atmosferze. Na zakoń-
czenie warsztatów każdy został 
obdarowany gadżetami od Agencji 
Rynku Rolnego. Dzieci zabrały do 
domów pizzę oraz ciasteczka. 

Dzięki warsztatom nasi ucznio-
wie nauczyli się, jak przyjemna  
może być praca w kuchni.

Dziękujemy pani Grażynie De-
reń oraz Agencji Rynku Rolnego 
za możliwość wzięcia udziału w 
warsztatach.

ALEKSANDRA MURAWSKA
TERESA KOCAN
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Wracam do tematu SOSiR-u. 
Burmistrz Tomasz Ciszewicz udzie-
lił wywiadu internetowo-telewizyj-
nego, w którym długo opowiadał o 
sytuacji finansowej spółki. 

Słuchałem z wypiekami na twa-
rzy. Jakież było moje zdziwienie, 
gdy burmistrz zasugerował, że jej 
katastrofalna – w mojej ocenie – 
sytuacja finansowa jest efektem 
działań „pewnych osób i stowa-
rzyszeń”, które promowały ideę 
wpisania Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji do rejestru za-
bytków. 

Miałem wątpliwości, czy dobrze 
zrozumiałem Tomasza Ciszewicza. 
Ale moje rozterki rozwiał redaktor 
prowadzący rozmowę. Spytał bur-
mistrza, czy aby na pewno twierdzi 
on, że SOSiR nie rozwinął się tak, 
jakby chciały władze miasta, wy-
łącznie z powodu wpisania obiektu 
do rejestru zabytków. Ten odpo-
wiedział krótko: tak. 

Nie wiedziałem, czy śmiać się, 
czy płakać…

Pragnę przypomnieć mieszkań-
com, że SOSiR, któremu szefuje 
pan prezes Sawicki, w roku obra-
chunkowym 2014 wykazał 1,5 mi-
liona złotych starty netto, w roku 
kolejnym, czyli w 2015, prawie 1,4 
miliona złotych netto, straty oczy-
wiście. Kończy się kolejny rok, a 
władze miasta, według mnie, ma-
mią nas jedynie kolejnymi zapew-
nieniami o planach restruktury-
zacji, zmian, być może likwidacji 
samej spółki. 

Znów przypomnę, że po raz 

pierwszy spytałem Ciszewicza co 
się dzieje z miejską spółką w maju 
(!) tego roku. Wielce szanowny 
burmistrz raczył udzielić mi odpo-
wiedzi w połowie lipca (!). Przy-
znał wtedy, że sytuacja jest „nieza-
dowalająca”, a „prace związane z 
modelem funkcjonowania SOSiR-u 
są przedmiotem analizy”, o której 
wyniku burmistrz poinformuje 
mnie „w odpowiednim czasie”. 
Przy okazji Tomasz Ciszewicz 
poinformował mnie, że odnosi 
wrażenie, jakobym ja manipulo-
wał informacjami, a moje kolejne 
pytania dotyczące funkcjonowa-
nia gminnej spółki raczył nazwać 
„pewnego rodzaju insynuacjami”. 
Cóż. Tak było w lipcu. 

Minęły kolejne miesiące. Za 
chwilę skończy się następny rok. 
Co mówi burmistrz dziś? Dalej 
planuje. „Będę się zastanawiał, co 
zrobić ze spółką. Jest kilka dróg, 
może być spółka zlikwidowana, 
może być spółka zrestrukturyzo-
wana, albo może funkcjonować 
dalej” – mówi Tomasz Ciszewicz 
w wywiadzie. 

Kiedy pan burmistrz zakończy 
długi i zapewne ciężki proces za-
stanawiania się, co zrobić z gmin-
ną spółką przynoszącą milionowe 
straty? Tego niestety się nie dowie-
dzieliśmy. 

Wypada mi tylko wyrazić nadzie-
ję, że w końcu ktoś zachowa się jak 
prawdziwy menadżer, przestanie 
problem tłumaczyć działalnością 
stowarzyszeń, przyzna się do błędu 
i przedstawi wreszcie realny plan 
rozwiązania tego pata. Nie można 
ciągle chować głowy w piasek, nie 
można swoich błędów zrzucać na 
innych. I nie można przez długie 
miesiące zastanawiać się i obiecy-
wać. Zamiast mówić trzeba dzia-
łać. 

ROBERT WŁODEK

W Lubiechni Wielkiej, w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym „Dereniówka”, odbyły się warsztaty z 
kuchni tradycyjnej

GÓRZYCA Warsztaty kulinarne klas III

Nawiążę
współpracę
ze stolarzem

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

AMBERCARE opiekunki
z j. niemieckim

do 1500 euro/mies.
legalnie, od zaraz

535 340 311 w godz. 9-17
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Sprzedam trzy
 działki budowlane

w Radachowie
- 1000 m kw. każda

tel.: 0049 1771343231

Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe

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

tel.: 661 067 914

Sprzedam mieszkanie
w Rzepinie

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

tel.: 720 854 048 

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

Przygotowali
wyśmienitą pizzę
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Uczniowie z Górzycy odwiedzili „Dereniówkę” 



w ramach której mieszkańcy, we współpracy 
z urzędnikami, przy dofinansowaniu gminy 
realizują zadania z wykorzystaniem ich po-
tencjału społecznego. Dzięki zabiegom  bur-
mistrza i współpracy z GDDKiA  został wy-
remontowany w centrum Cybinki chodnik  
przy drodze krajowej nr 29, a od 2017 roku 
planowana jest przebudowa całego odcinka 
drogi krajowej nr 29 wraz z chodnikami. W 
tym roku udało się również opracować Stra-
tegię Rozwoju Gminy Cybinka oraz pozyska-
no środki unijne na opracowanie programu 
rewitalizacji. Otwiera to drogę do pozyski-
wania kolejnych środków unijnych na reali-
zacje zaplanowanych inwestycji (red.). 

 

Taki wynik burmistrza Cybinki nie dziwi 
pracowników urzędu. - Ludzie  zauważają 
pozytywne zmiany w gminie – mówią. Go-
łym okiem widać realizowane inwestycje i 
starania o pozyskiwanie środków  unijnych i 
krajowych na ich realizację oraz zwiększenie 
aktywność w sferze społecznej mieszkańców. 

W ostatnich dwóch latach pozyskano 
dużo środków zewnętrznych na realiza-
cje wielu zadań. Obecnie trwa przebudowa 
drogi relacji Mielesznica-Rąpice oraz drogi 
w Radzikowie, na które pozyskano środki 
unijne. W zeszłym roku, wspólnie z powia-
tem, wyremontowano przy udziale środków 
rządowych drogę relacji Białków-Mielesz-
nica. Pozyskano również środki z Urzędu 
Marszałkowskiego na przebudowanie Szkoły 
Podstawowej w Białkowie i dostosowanie jej 
dla osób niepełnosprawnych.  Urząd Mar-
szałkowski dofinansował również budowę 
siłowni zewnętrznej w Cybince. Z Banku Go-
spodarstwa Krajowego udało się pozyskać 
środki finansowe na remont i przystosowa-
nie lokalu socjalnego. 

Dzięki współpracy z pozostałymi gminami 
w powiecie słubickim ze środków unijnych 
udało się pozyskać  ponad 1 milion złotych 
na wdrożenie e-usług dla mieszkańców. 
Przygotowano również pomieszczenia z 
przeznaczeniem pod usługi stomatologiczne 
i w Cybince pacjentów  przyjmuje długo wy-
czekiwany stomatolog na kontrakt NFZ. 

Szczególnie dużą aktywność władz gminy 
można zauważyć we współpracy z sołtysami i 
organizacjami pozarządowymi, w 2016 roku 
dodatkowo uruchomiono inicjatywę lokalną, 

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił ze-
spół B.Z.N. w składzie: Wioletta Nowak, Anna 
Kochanowska, Arleta Dancewicz oraz Tomasz 
Sidorkiewicz. Podczas mszy odsłonięta została 
pamiątkowa tablica poświęcona Inwalidom Wo-
jennym z czasów I i II wojny światowej, poległym, 
pomordowanym i zmarłym Żołnierzom Wojska 
Polskiego.

We mszy oraz patriotycznych uroczystościach 
na Placu Ratuszowym udział wzięli przedstawi-
ciele: Związku Inwalidów Wojennych, Związku 
Kombatantów RP, Urzędu Miejskiego, Rady 
Miejskiej, Izby Celnej, Związku Zawodowego 
Służby Celnej Województwa Lubuskiego, jedno-
stek oświatowych, Komisariatu Policji w Rzepi-
nie. Poczty sztandarowe wystawiły: Ochotnicze 
Straże Pożarne w Rzepinie, Kowalowie oraz 
Lubiechni Wielkiej, Koło Łowieckie „Jeleń” w 
Rzepinie, Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie, 
Technikum Leśne w Starościnie, Gimnazjum w 

Rzepinie, Gimnazjum w Kowalowie, Szkoła Pod-
stawowa w Rzepinie oraz Szkoła Podstawowa w 
Kowalowie. Poczet flagowy oraz wartę honorową 
przy obelisku objęli harcerze, a całą ceremonię 
poprowadziła Renata Konieczna. 

Podczas uroczystości uczestnicy wysłuchali 
przemówienia burmistrza Sławomira Dudzisa. 
Obchody uświetniły również występy artystyczne 
dzieci z Przedszkoli Samorządowych nr 2 i nr 3 
„Jarzębinka” w Rzepinie, a ich zwieńczeniem było 
symboliczne wypuszczenie 98 białych i czerwo-
nych balonów.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Nie-
podległości zakończone zostały Turniejem Halo-
wej Piłki Nożnej o puchar przechodni burmistrza 
Rzepina. Udział w nim wzięły drużyny: Urzędu 
Miejskiego, Parafii Rzepin, Rzepinianki, Oldbo-
jów Ilanki Rzepin oraz Izby Celnej. Zwyciężyła, 
powtarzając swój ubiegłoroczny sukces, repre-
zentacja Parafii Rzepin (red.).
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W plebiscycie Gazety Lubuskiej Marek Kołodziejczyk okazał się najlep-
szym włodarzem gminy w powiecie słubickim. Dostał 270 głosów na 
plus i ani jednego na minus

11 listopada obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Święto rozpoczęło się mszą w intencji ojczyzny w koście-
le pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie

CYBINKA  RZEPIN Sukces samorządowca Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Burmistrz doceniony
przez mieszkańców

Patriotyczne święto

fot
o. 

 KP
P S

łub
ice

 

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

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

niemieckiego od podstaw!

Gorzów Wlkp. 501 357 383
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P r z e d s z ko l e 
S a m o r z ą d o -
we nr 2 „Pino-
kio” realizuje 
w swojej pla-
cówce kolejną 
już inicjatywę 
lokalną pod 
nazwą „Zwie-
rzęta lubu-
skich lasów”

17 listopada, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w 
Rzepinie, odbył się XII Gminny Konkurs na „Najlepszy teatrzyk 
profilaktyczny”

Poznajemy nasze zwierzęta

Mamy swoje ramy

Inicjatywa lokalna „Zwierzęta lubuskich lasów”

Młodzież przeciw uzależnieniom 

SŁUBICE 

RZEPIN 

Ideą tej inicjatywy jest przybliżenie 
mieszkańcom (dzieciom) wizerunku 
oraz zwyczajów najpopularniejszych 
zwierząt, jakie można spotkać na te-
renie lasów gminy Słubice. Rzeźby 
wybranych zwierząt, wykonane w sa-
kli 1:1 przez rzeźbiarza z Nowej Soli, 
staną w specjalnie wydzielonym miej-
scu w holu przedszkola.

W listopadzie odwiedził nas Lech 
Bęben – twórca rzeźb, aby opowie-
dzieć dzieciom o zwyczajach m.in. 
wiewiórki, jeża, wilka, lisa, zająca czy 
dzika. Pokazał również jak „wyczaro-
wuje” z kawałka drewna konkretne 
zwierzę. 

Przedszkolaki otrzymały od nie-
go szablony lisa, jeża i zająca, które 
pomalowały farbami uwzględniając 
wszelkie wskazówki przekazane przez 
rzeźbiarza.

Teraz zwierzaki te ozdobią hol na-
szego przedszkola, aby mogli podzi-
wiać je wszyscy odwiedzający (red.). 

Jego organizatorami byli: Urząd 
Miejski w Rzepinie, Zespół Szkół 
w Kowalowie oraz Miejski Dom 
Kultury Rzepinie. 

W tym roku konkurs odbył się 
pod hasłem: „Mamy swoje ramy”.

Do najważniejszych celów kon-
kursu należało m.in. promowanie 
alternatywnych działań w zakresie 
profilaktyki, ukazanie koniecz-
ności posiadania pozytywnego 
systemu wartości, podniesienie 
świadomości społecznej w zakre-
sie zagrożeń, jakie niosą za sobą 
uzależnienia, wzbudzanie pozy-
tywnych emocji wypływających z 
przeżycia spektaklu, podniesienie 
świadomości społecznej w zakre-
sie zagrożeń, jakie niosą za sobą 
uzależnienia, stymulacja w kierun-

ku rozwoju życzliwości, altruizmu 
i poczucia odpowiedzialności za 
własne postępowanie i zachowanie 
drugiego człowieka, a także ukie-
runkowanie działań młodzieży na 
pomoc rówieśnikom w sytuacjach 
kryzysowych. 

W konkursie uczestniczyła mło-
dzież ze szkół gimnazjalnych i 
średnich. Każda z grup swoją grą, 
słowem, muzyką i gestem przeka-
zała najważniejsze treści profilak-
tyczne.

Po burzliwych obradach jury 
w składzie: Sławomir Karatysz – 
kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rzepinie, sierż. Dariusz 
Trojan – komisariat policji w Rze-
pinie oraz ks. Mieczysław Łęcki, 
przedstawiło werdykt. W kategorii 

szkół gimnazjalnych: zwyciężyła 
klasa III C Gimnazjum w Rzepinie  
(nagroda – 500 zł), drugie miej-
sce zajęłą klasa II A  Gimnazjum 
w Kowalowie (nagroda – 400 zł), a 
trzecie klasa III B  Gimnazjum  w 
Rzepinie (nagroda – 300 zł). Wy-
różnienie powędrowało do I klasy 
Gimnazjum w Kowalowie (nagro-
da – 200 zł).

W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych zwyciężyła klasa I A  LO w 
Rzepinie (nagroda 700 zł), druga 

była klasa II Technikum Leśnego 
w Starościnie (nagroda 500 zł).

Dodatkowo została przyznana 
nagroda indywidualna, w wyso-
kości 200 zł, dla  Martyny Szot 
uczennicy z klasy 2a z Gimnazjum 
z Kowalowa.  

Nagrody dla zwycięskich klas 
zostały ufundowane w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dyrektorom placówek, pedago-
gom oraz nauczycielom należą się 
podziękowania za zaangażowanie i 
owocną współpracę przy realizacji 
tego przedsięwzięcia. Zwycięzcom 
składamy serdeczne gratulacje.

 
EWA SIERANT-LIPNICKA

Pełnomocnik burmistrza 
ds. rozwiązywania

problemów alkoholowych
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Do przedszkola zawitał Lech Bębęn 

Konkurs odbył się pod hasłem „Mamy swoje ramy” 
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66-435 KRZESZYCE
ul. Skwierzyńska 46 D tel. 95 71 17 047

www.m-blach.pl

BLACHODACHÓWKA
BLACHA TRAPEZOWA

termin realizacji 2-4 dni

Historia czarno-biała, a rze-
czywistość w kolorze

- Leśna historia -

W poszukiwaniu intrygujących 
miejsc ziemi słubickiej warto udać 
się do miejscowości Drzecin-Trettin 
(dawniej Dretthyn), gdzie historia pa-
mięta czasy przeszłe-średniowieczne.

Pierwszy historyczny dokument na-
dany jest z datą 1284 roku, gdy miej-
scowość należała do Margrabiów Otto-
na IV i Waldemara. I tak od XIII wieku 
malownicza wieś w oczach piękniała.

W dawnym Trettin oprócz gospody 
były również młyny wodne tzw. domy 
torfowe, folwark z owczarnią oraz le-
śniczówka.

Ważnym miejscem przedwojennej 
społeczności w Trettin była w głębi 
lasu usytuowana leśniczówka. Było to 
miejsce spotkań i wspólnych biesiad 
ówczesnych mieszkańców. Ząb czasu 
oraz II wojna światowa miała niszczą-
cy wpływ na to miejsce. W powojennej 
Polsce udało się ją odbudować i tak do 
1947 roku leśniczówka była opustosza-
ła, lecz rok później zamieszkał w niej 
leśniczy wraz ze swoją rodziną.

Leśniczówka stała się miejscem 
spotkań i spędzania wspólnych chwil 
mieszkańców Drzecina, a leśniczy był 
poważaną osobą w swoim społeczeń-
stwie.

Od lat 40 ubiegłego wieku miesz-
kańcy stawali się integralną częścią 
tego miejsca, poprzez swoją pracę, 
czyli coroczne zasadzenie drzew i 
krzewów.  W kolejnych latach tradycję 
tego miejsca podtrzymywali kolejni le-
śniczy (Józef Fiński, Józef Mądel, Jan 
Rejman, Franciszek Berbeć). 

Czas rozkwitu tego miejsca zakoń-
czył się w latach 90-tych XX wieku, 
gdy leśniczy wraz ze swoja rodziną 

opuścił swą leśniczówkę i udał się do 
Starkowa.

Leśniczówka niszczała przez kolej-
ne 10 lat do czasu, gdy przy wsparciu 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
udało się odmienić jej los.

Dziś ten odrestaurowany kompleks 
budynków, to nie tylko pięknie usy-
tuowany pensjonat, ale także miejsce 

konferencyjne z salą balowo-konfe-
rencyjną oraz restauracja, której spe-
cjalnością są dania kuchni polskiej i 
staropolskiej. Jednym z wielu produk-
tów naturalnych stosowanych w naszej 
kuchni jest dziczyzna przyrządzana 
przez szefa kuchni na wiele smacznych 
i często zapomnianych już sposobów. 
Staranne dobranie oraz wybranie lo-
kalnych produktów ekologicznych 
podnosi walory smakowe serwowa-
nych dań. Pieczeń z jelenia, gulasz z 
dzika nadaje smak temu miejscu, a tęt-

niąca przyroda i zacisze lasu to spokój 
oraz harmonia dla duszy każdego, kto 
odwiedzi te intrygujące miejsce.

Ciepły i rodzinny klimat Leśniczów-
ki zachęca do spędzania tu wolnego 
czasu tak na łonie natury jak również 
w restauracji, gdzie przy lampce wina 
można delektować się posiłkiem. 
Leśniczówka w Drzecinie, to ważny 
punkt na mapie województwa lubu-
skiego. Warto tam zajrzeć.

Pensjonat „Leśniczówka”
Drzecin

+48 95 783 69 31
+48 95 783 69 32
+48 733 400 760

www.pensjonat-lesniczowka.pl
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Czarujący czas Świąt

Bożego Narodzenia

Lubię to
24.12 od 7 do 14
31.12 od 7 do 18

24 i 31
grudnia otwarte

od 9 do 13

4/18 grudnia 13:00-18:00

Sobotni szał zakupów

Niedziela, 18 grudnia 13:00-18:00
13:00-18:00 Bajeczny serwis pakowania paczek“
 darmowe pakowanie prezentów zakupionych
 w Centrum SMC
13:00-18:00 mobilne studio frankfurckiej telewizji
14:30-15:30 „Przyjemność Świąt Bożego Narodzenia
 z teatrem lalek Spindlers“ - teatr rozmaitości 
15:00-18:00 Mikołaj i Anioł rozdają prezenty
16:30-17:30 „Coraz bliżej Święta...“ koncert
 damskiego chóru „Cantabile“

Wtorek, 6 grudnia 10:00-20:00
11:00-12:30/15:00-18:00 Święty Mikołaj odwiedzi
Centrum SMC

Sobota, 10 grudnia 9:00-18:00
10:30-12:30 pieczenie ciasteczek
11:00-16:00 zrób z drewna renifera z sankami 
14:00-15:00 „Roztargniony Mikołaj“ - musical szkoły
 muzycznej Fröhlich

Sobota, 17 grudnia 9:00-18:00
10:30/14:30 „Smok Draguna szuka Świąt Bożego Narodzenia“
 - dzięcięce show z tresowanymi zwierzętami
12:00-14:00 słodkie podarunki i małe prezenty od Mikołaja
13:00-18:00 „Bajeczny serwis pakowania paczek“
 darmowe pakowanie prezentów zakupionych
 w Centrum SMC
16:00-18:00 słodkie podarunki i małe prezenty od Mikołaja

Niedziela, 4 grudnia 13:00-18:00
13:30-16:30 Koncert Bożonarodzeniowy
 z Bariton Bert Mario Temme
14:00-17:00 Anioł Bożonarodzeniowy rozdaje słodkie prezenty

Sobota, 26 listopada 9:00 - 18:00
10:30-11:30 Teatr Clowna z Dudel-Lumpi i Dudeline
11:00-16:00 możliwość zrobienia Mikołaja i Anioła z szyszek
13:30/14:30 „Przygoda na Jarmarku Bożonarodzeniowym“ 
 Teatr Lalek z Poczdamu
16:30-17:30 Koncert Bożonarodzeniowy
 chóru „Markgrafenstein“

Sobota, 3 grudnia 9:00-18:00
10:30-11:15 „Święty Mikołaj też potrzebuje pomocy“
 - zagraj w przedstawieniu razem z A-B-C Show
11:00-16:00 majsterkuj z naturalnych materiałów razem
 z przedszkolem „Grashüpfer“
14:30-15:30 przegląd tańców z TSC Finkenheerd

JarmarkBożonarodzeniowyod 24.11 do 23.12
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Tematem spotkania była 
świetna książka psycholo-
giczna ukazująca portrety 
osób borykających się z 
przeszłością

3 listopada w bibliotece słu-
bickiej rozpoczął działalność 
klub p.n. „Kulinarne Czwart-
ki”. Bohaterką spotkania była 
dynia. Miłośnicy dobrej kuchni 
rozmawiali o walorach i sposo-
bach przygotowania  smacz-
nych potraw z dyni

Każdy z nas wie, jak ważny dla Polaków jest dzień 11 listo-
pada. Pamiętamy  o tych,  którzy oddali życie za naszą oj-
czyznę, bronili jej dzielnie,  walcząc w każdej  sekundzie o 
przetrwanie, tracąc jednocześnie swoich przyjaciół, znajo-
mych i całe rodziny

Intrygująca 
fabuła

Dynia w roli 
głównej

Pamiętamy o bohaterach

Kolejne spotkanie DKK

Kulinarne Czwartki w bibliotece

Akademia dla mieszkańców

SŁUBICE 

SŁUBICE 

GÓRZYCA 
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Angela Hunt, autorka ponad 100 
książek, zauroczyła klubowiczów słu-
bickiego DKK.  „Wiadomość. Historia 
drugiej szansy” okazała się nie lada 
gratką.

Główną bohaterką książki jest 
dziennikarka Peyton, która przejmu-

je po zmarłej koleżance w miejscowej gazecie 
rubrykę z poradami sercowymi. Niestety nie 
radzi sobie tak dobrze, jak jej poprzedniczka. 
Jeśli nie pozyska czytelników, jej rubryce grozi 
likwidacja. Nagle na jej drodze pojawia się szan-
sa, która związana jest jednak z tragicznym wy-
darzeniem…

Intrygująca fabuła książki powoduje, że z każ-
dą kolejną kartką narasta tempo i ciekawość 
czytelnika. Zaskakujące zakończenie nakłania 
do refleksji. Klubowicze zwrócili uwagę na nie-

codzienną kompozycję. Wplecione w treść felie-
tony stanowią świetne uzupełnienie całości. 

Oby więcej takich książek trafiało do rąk klu-
bowiczów słubickiego DKK! 

Serdeczne zapraszamy na kolejne spotkanie 
DKK, które odbędzie się 30 listopada o godz. 
16.00 w oddziale dla dorosłych biblioteki słubic-
kiej. Przedmiotem dyskusji będzie książka Anny 
Wysockiej-Kalkowskiej  „Moje życie bez ciebie”.

MAŁGORZATA DOBOSZ

Klubowiczki wspólnie ugotowały 
oraz degustowały zupę z dyni według 
przepisu Kazimiery Staniak. Rozcho-
dzący się aromat dyniowej zupy dopin-
gował w wymianie pomysłów na sma-
kowite dania z dyni. Jako doskonałe 
źródło witamin świetnie smakuje w 
potrawach słodkich, pikantnych i wy-
trawnych, a marynowana jest dosko-
nałym dodatkiem do mięs.

Możliwości doznań smakowych jest 
mnóstwo. Sezon na dynię w pełni, 
niech więc króluje na naszych jesien-

Z tej okazji Święta Niepodległości, 
na zaproszenie kierownik Ośrodka 
Pomocy  Społecznej w Górzycy  oraz 
seniorów, uczniowie klasy pierwszej 
szkoły podstawowej pod opieką Anny 
Wasilewskiej i uczniowie gimnazjum 
pod opieką Katarzyny Grundo oraz 
nasi kochani seniorzy, przygotowali 
wzruszającą akademię dla mieszkań-
ców gminy. Przypomnieli nam o żoł-

nierzach poległych za ojczyznę i o tym, 
że powinniśmy do ich bohaterstwa 
podchodzić z szacunkiem.

Filmy, recytowane wiersze i pieśni 
patriotyczne przeniosły obecnych w 
czasy wielkich zrywów niepodległo-
ściowych i skłoniły do refleksji.

 Jak zawsze, mieszkańcy wsi i ucznio-
wie, zostali bardzo mile ugoszczeni 
przez członków Klubu Seniora (red.). 

nych stołach. 
Pomimo panującej za oknami chłod-

nej aury, nasze pierwsze spotkanie 
przebiegło w niezwykle ciepłej, wręcz 
rodzinnej atmosferze.

Zapraszamy na kolejne spotkanie  
Kulinarnych Czwartków, które odbę-
dzie się 1 grudnia o godz. 16.00 w od-
dziale dla dorosłych biblioteki słubic-
kiej. Tematem spotkania będzie „Śledź 
w roli głównej”. 

Spotkania są o charakterze otwar-
tym, dla wszystkich miłośników 
smacznej, domowej kuchni. Serdeczne 
zapraszamy (red.). 

Kolejne spotkanie DKK 

Zapraszamy na kulinarne czwartki 
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Akademia z okazji Święta Niepodległości 
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Różnych artystów widywaliśmy na scenie sali widowiskowej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Były grupy kabaretowe, 
całe filharmonie, grupy teatralne i zespoły muzyczne, ale ta-
kich artystów nie gościliśmy jeszcze nigdy! Było głośno, było 
zabawnie, ale przede wszystkim było mocno i ostro! 

W Uradzie rozegrane zostały otwarte zawody w kategorii 
spinning, które były też drugą turą zawodów o mistrzostwo 
koła PZW Cybinka na 2016 rok

Zagrali z całego sercaMamy zwycięzców
Rozgrzali publicznośćPodsumowanie zawodów wędkarskich CYBINKA CYBINKA 

Muzycy z pewnością jeszcze się w Cybince pojawią 

W zawodach zwyciężył Stanisław Syta 

Na specjalne zaproszenie bur-
mistrza Marka Kołodziejczyka 29 
października mogliśmy posłuchać 
oraz zobaczyć znakomity występ 
Krzysztofa „pARTyzant” Toczko i 
Mikołaja Toczko przy supporcie 
zespołu „SkOłowani”.

Równo o godzinie 19:30 na sce-
nie ujrzeliśmy zespół „SkOłowa-
ni”, który zaprezentował m. in. 
swój własny repertuar i rozruszał 
publiczność, zostawiając z lekkim 
muzycznym głodem. Długo na za-
spokojenie tej potrzeby czekać nie 
musieliśmy, ponieważ chwilę po 
nich na scenie pojawił się „pAR-
Tyzant” z prostym pytaniem - czy 
chcemy spokojnie czy mocno? Od-
powiedź publiczności była jedna i 
zgodna oraz jak nie trudno się do-
myślić to, co chwilę później działo 
się na scenie wbiło wszystkich w 
fotele, utworzyło wielkie uśmiechy 
na twarzach i zachęciło do skando-
wania głośnego i wyraźnego „WIĘ-
-CEJ”!

Mikołaj prezentował piękne 
show na perkusji, a wokalem oraz 
idealnym brzmieniem gitarowym 
raczył nas Krzysztof. Opisać sło-
wami tego się nie da i nawet nie 
powinno, ponieważ jest to wyda-
rzenie, które zdecydowanie należy 
przeżyć samemu. 

Po owacjach na stojąco i bisach, 
każdy mógł zaopatrzyć się w wie-
lofunkcyjną smycz lub płytę zespo-

łu z autografem gwiazd! 
Zagrali głośno, zagrali mocno, 

zagrali prosto z serca dla Was i na 
pewno zagrają dla Was jeszcze nie 
raz (red.). 

W zawodach brało udział 23 wędka-
rzy. Pierwsze miejsce zajął Rafał Kuź-
micz, drugi był Stanisław Syta, a trzeci 
Marek Hałas.

Po podsumowaniu dwóch części za-
wodów o mistrza koła PZW w Cybince 
okazało się, że najlepszy okazał się Sta-
nisław Syta, drugie miejsce zajął Marek 

Hałas, a na trzecim stopniu podium 
stanął Rafał Kuźmicz.

Nagrody i puchary wręczyli bur-
mistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, 
skarbnik koła PZW Cybinka Tadeusz 
Jankowski oraz sekretarz gminy Seba-
stian Łukaszewicz (red.). 
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Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest 
programem współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Potrzebującym. Ma 
na celu wsparcie osób i rodzin 
najbardziej potrzebujących po-
przez udzielanie im nieodpłatnej  
i pełnowartościowej pomocy żyw-
nościowej oraz umożliwienie tym 
osobom korzystania z bezpłatnych 
działań towarzyszących. 

Kto może korzystać  
z pomocy żywnościowej?

Pomoc przeznaczona jest dla osób, 
które z powodu trudnej sytuacji 
i niskich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie odpowiedniego 
wyżywienia. Po wsparcie mogą 
sięgnąć osoby w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej, czyli takie, któ-
re dotknęło ubóstwo, sieroctwo, 
bezdomność, bezrobocie, niepełno-
sprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba oraz których dochód nie 
przekracza 150% kryterium docho-
dowego uprawniającego do korzy-
stania z pomocy społecznej. Jest to 
odpowiednio 951 zł w przypadku 
osoby samotnie gospodarującej  
i 771 zł w przypadku jednej osoby  
w rodzinie.

Jak otrzymać 
pomoc żywnościową  

– krok po kroku

Osoby spełniające wymienione 
powyżej kryteria powinny zgłosić 
się do właściwego dla ich miejsca 
zamieszkania ośrodka pomocy 
społecznej (OPS) lub do placówki 
partnerskiej wydającej żywność. 

Organizacje partnerskie w Podpro-
gramie 2016 to: Caritas Polska, Fe-
deracja Polskich Banków Żywności 
(FPBŻ), Polski Komitet Pomocy 
Społecznej (PKPS) oraz Polski Czer-
wony Krzyż (PCK). Organizacje te 
pomogą osobom potrzebującym 
w nawiązaniu kontaktu z OPS  
i uzyskaniu dokumentu upraw-
niającego do otrzymania pomocy 
żywnościowej.
OPS wyda skierowanie, które bę-
dzie zawierało m.in. adres organi-
zacji partnerskiej zajmującej się 
dystrybucją pomocy żywnościowej 
lub wpisze osobę bądź rodzinę na 
listę zakwalifikowanych do takiej 
pomocy.
Skierowanie do otrzymania ta-
kiego wsparcia wydawane jest 
na czas trwania podprogramu 
i zachowuje ważność nawet  
w przypadku tymczasowej popra-
wy sytuacji osoby potrzebującej. 
Ci, którzy otrzymali skierowanie 
lub zostali przez OPS wpisani na 
listę osób zakwalifikowanych do 
otrzymania pomocy żywnościowej, 
mogą zgłosić się po nią do organiza-
cji partnerskiej, która zajmuje się 
dystrybucją żywności.

Osoby bezdomne mogą zgłaszać 
się bezpośrednio do organizacji 
partnerskich wydających żyw-
ność, bez konieczności uprzed-
niego uzyskania skierowania  
w ośrodkach pomocy społecznej.

Jakie organizacje zajmują się  
dystrybucją żywności,  
czyli gdzie konkretnie  
otrzymamy żywność?

Artykuły spożywcze są wydawa-
ne przez: Caritas Polska, Federa-
cję Polskich Banków Żywności 
(FPBŻ), Polski Komitet Pomocy 
Społecznej (PKPS) oraz Polski 
Czerwony Krzyż (PCK).
Są jeszcze organizacje partner-
skie regionalne (OPR), na przy-
kład Okręgowe Banki Żywności, 
lokalne oddziały PCK lub lokalne 
oddziały PKPS czy też Caritas die-
cezjalny, które dystrybuują żyw-
ność bezpośrednio wśród osób 
potrzebujących lub przekazują do 
dalszej dystrybucji organizacjom 
partnerskim lokalnym (OPL). Jed-
nocześnie placówki partnerskie 
regionalne oraz lokalne realizują 
działania towarzyszące mające na 
celu wsparcie osób w pokonywa-
niu trudności życiowych.
Informacje na temat najbliższych 
organizacji partnerskich wydają-
cych pomoc żywnościową można 
uzyskać w ośrodkach pomocy 
społecznej lub we właściwych 
miejscowo organizacjach part-
nerskich regionalnych.

Jakie produkty spożywcze  
można otrzymać?

W ramach pomocy są wyda-
wane artykuły spożywcze,  

z których można przygotować 
pełnowartościowe posiłki oraz 
których termin przydatności do 
spożycia jest dość długi, m.in.: 
artykuły skrobiowe, mleczne, 
warzywne i owocowe, mięsne, 
cukier i tłuszcze.

Gotowe posiłki wydawane są  
nieodpłatnie.

O tym, jak to działa  
w naszym województwie, 

rozmawiamy  
z Panią Grażyną Krzyśko  

– dyrektor oddziału 
rejonowego PCK w Nowej Soli

Polski Czerwony Krzyż prowadzi 
w województwie Lubuskim je-
den magazyn wydający żywność  
z Programu Operacyjnego Pomo-
cy Żywnościowej w Nowej Soli 
przy ul. Wrocławskiej 20. Maga-
zyn może obsłużyć cztery tysiące 
osób. Żywność jest wydawana 
w poniedziałki, wtorki i środy  
w godz. 9.00-11.00 (zawsze do 
ostatniego beneficjenta, jeżeli 
jest kolejka). Żywność jest wyda-
wana każdej osobie, która przyj-
dzie ze stosownym skierowaniem 
z Ośrodka Pomocy Społecznej.  
W chwili obecnej obsługuje-
my gminy: Nowa Sól – miasto, 
Nowa Sól – gmina (niewiele 
rodzin), miasto i gmina Bytom 
Odrzański, miasto i gmina Nowe 
Miasteczko, gmina Siedlisko  
– wszystkie znajdują się na te-
renie powiatu nowosolskiego.
Każdy pobiera żywność w maga-
zynie. Jeżeli są osoby, które nie
mogą odebrać osobiście, to robią 
to za nich opiekunowie, znajomi
lub rodzina.

A co z działaniami  
towarzyszącymi programowi? 

 Są one ważne, bo edukują  
na przyszłość

W Podprogramie 2016 zaplano-
wanych mamy 14 działań. Są to 
bezpłatne szkolenia lub warszta-
ty dotyczące przygotowywania 
posiłków, dietetyki oraz zdrowe-
go odżywiania, sprawnego za-
rządzania budżetem domowym 
oraz zapobiegania marnowaniu 
żywności. Należy podkreślić fakt, 
że każdy kto został zakwalifiko-
wany przez OPS do otrzymania 
pomocy, powinien uczestni-
czyć w takowych warsztatach. 
To niewątpliwie inwestycja  
w przyszłość i dla OPS, i dla danej 
osoby lub rodziny. Do tej pory 
przeprowadziliśmy jeden pro-
gram edukacyjny na początku 
listopada. Następne już są ogło-
szone. Informacje o terminach  
i miejscu znajdują się na tablicach 
ogłoszeń w OPS, w magazynie  
i biurze PCK. Niestety benefi-
cjenci nie są zbytnio zaintere-
sowani  tymi działaniami. Efekt 
daje tylko bezpośrednie zapro-
szenie poszczególnych osób  
w rozmowach indywidualnych 
prowadzonych przez koordynato-
ra wraz z telefonicznym przypo-
mnieniem wcześniejszych usta-
leń. Warsztaty kulinarne przepro-
wadzone zostaną wiosną, w kuch-
ni z możliwością przygotowania 
posiłków, a programy edukacyjne 
o tematyce gospodarowania żyw-
nością i przeciwdziałania marno-
trawieniu nadwyżek żywności,
jak również o zasadach przecho-
wywania przygotowanych potraw 
będą realizowane sukcesywnie

przez okres trwania Podprogra-
mu 2016. Działania te naprawdę 
są ważne, więc nie poddajemy się.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – jak otrzymać wsparcie?

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

Osobom spełniającym 
kryterium dochodowe 
pomoc żywnościowa 
wydawana jest w następujących 
organizacjach:

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej,
ul. Chopina 2, 69-108 Cybinka
W Słubicach pomoc 
żywnościową wydaje 
Stowarzyszenie 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, 
ul. 1 Maja 31, 69-100 Słubice, 
tel. 95-758-46-80
Sulęcin 
Parafia pw. Św. Henryka
Ośno Parafia 
pw. Św Jakuba Apostoła
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince 
ul. Słubicka 30, 69-108 Cybinka 
tel. fax. 48 683911116
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słubicach 
pl. Wolności 17f, 69-100 Słubice
Tel. 95 758 23 94 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Emilii Plater 14, 69-200 Sulęcin tel. 
95 755 08 73 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Górzycy
ul. Kostrzyńska 13a, 69-113 Górzyca,
Tel. 95 759 11 41 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ośnie Lubuskim
ul. Rybacka 3c, 
69-220 Ośno Lubuskie,
Tel. 95 757 13 42
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
ul. Skwierzyńska 16, 
66-435 Krzeszyce, 
tel. 95 757 31 61

Więcej informacji:
www.pkps.org.pl
www.pck.zgora.pl
www.bankizywnosci.pl
www.caritas.zgora.pl

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest 
programem współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej, który ma na 
celu wsparcie osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących w sposób trwały 
i intensywny poprzez udzielanie im 
nieodpłatnej pomocy żywnościowej 
bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
i z poszanowaniem godności osób 
uprawnionych oraz umożliwienie tym 
osobom korzystania z bezpłatnych 
działań towarzyszących.

PROGRAM 
OPERACYJNY
POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

Wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PROJEKT LOVE

Lew Niemiec szuka Pani z Polski

 pozna

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

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

samodzielny, kochający życie i podróże

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

wieczory przed kominkiem, jak i te bliższe i 

dalekie podróże. Poszukiwana jest osoba 

delikatna, drobnej zarazem zdrowej postury, 

kombinacja elegancji ze sportem, jednak nie 

wyższa niż 1,7m

Język niemiecki nie musi być opanowany 

o perfekcji, można się wspólnie poduczyć. 

Jeśli zainteresowana Pani 

posiada pociechy, powinny one 

być już samodzielne, starsze.

Pan lew
szuka lwicy do

wspólnego  życia.

Nic dodać nic ująć Kontakt: Lutz 

E-mail: l .boss@freenet.de



Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Konferencję przeprowadzono w 
nietypowym i mało komfortowym 
miejscu - w niewykończonej sali w 
byłym Powiatowym Urzędzie Pracy, 
którego kosztowny remont wykona-
no, gdy w fotelu starosty zasiadał 
Piotr Łuczyński. Dodajmy, że prace 
te odbywały się bez... pozwolenia na 
budowę.

Za pomocą multimedialnej pre-
zentacji przedstawiono bieżącą sy-
tuację w powiecie - poruszono te-
mat budowy nowoczesnego boiska 
wielofunkcyjnego przy słubickim 
Rolniczaku (pisaliśmy o tym w po-
przednim numerze) oraz hali spor-
towej przy Zespole Szkół Licealnych. 
Mówiono też o projekcie „Rozwój 

e-usług w powiecie słubickim” oraz 
o rychłym stworzeniu Centrum 
Kształcenia Zawodowego i szeroko 
pojętego szkolnictwa zawodowo-
-technicznego, które pozwoli szkolić 
specjalistów na lokalnym rynku pra-
cy. To wszystko dzięki pozyskanemu 
przez powiat dofinansowania w wy-
sokości aż 7,6 mln zł.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza odniósł się do pla-
nowanego przez grupę kilku radnych 
referendum, które miałoby na celu 
odwołanie obecnie funkcjonującej 
Rady Powiatu. - Trzeba się zastano-
wić nad sensem tego kosztownego 
przedsięwzięcia - mówił. 

Kolejnym punktem były plany 
postawienia na nogi słubickiego 
szpitala oraz finanse, jakimi ob-
racał poprzedni zarząd powiatu. I 
w tej kwestii było o czym mówić – 
dziennikarze usłyszeli o  niepraw-
nie pobranych pensjach przez po-
przedniego starostę i jego zastępcę, 
ogromnych kosztach monitoringu 
i ochrony budynku starostwa oraz 
grubych tysiącach na zatrudnienie 
doradców, połączonych z wydawa-
niem propagandowych wydawnictw, 
które miały na celu przede wszyst-
kim szkalowanie innych osób (red.). 

Zarząd powiatu i radni
odpowiadają dziennikarzom
9 listopada w starostwie po-
wiatowym odbyła się konfe-
rencja prasowa, w której udział 
wzięli: starosta Marcin Jabłoń-
ski, jego zastępca Leopold 
Owsiak, członkowie zarządu 
powiatu: Amelia Szołtun, Da-
nuta Sawicka oraz Jan Maśla-
kiewicz, a także powiatowi rad-
ni, z prezydium rady na czele. 

POWIAT SŁUBICKI

listopad 2016

Starostwo Powiatowe jak twierdza

80 tysięcy 862 zł
tyle wydał były starosta Piotr Łuczyński 

oraz jego eks-zastępca Tomasz Stupienko 
na dwumiesięczną ochronę budynku Starostwa
Powiatowego oraz montaż systemu monitoringu

Grube tysiące na armię doradców

209 tysięcy 852 zł
tyle kosztowało podatników opłacenie

sześciu doradców byłego starosty

(Nie)drobne wydatki

56 tysięcy 843 zł
 tyle, w okresie od 23 marca do 31 sierpnia 2016 r.

pobrał Piotr Łuczyński

podkreślmy: starosta odwołany przez Radę Powiatu. Trzeba też zauważyć, że 
w okresie od 23 marca do 30 czerwca… nie świadczył on pracy. Lwią część tej 
kwoty P. Łuczyński polecił przelać na swoje konto od razu po zajęciu urzędu.

Do tego dochodzi odprawa w wysokości 15.379,16 zł 
oraz koszty pracodawcy, które wyniosły 10.001,27 zł

(Nie)drobne wydatki
48 tysięcy 83 złote
tyle, w okresie od 23 marca do 31 sierpnia 2016 r.,

pobrał Tomasz Stupienko
pełniąc funkcję wicestarosty, po odwołaniu przez Radę Powiatu dotychcza-
sowego zarządu. Podobnie jak w przypadku swojego szefa, w okresie od 23 
marca do 30 czerwca, nie przychodził do pracy. I znów duża część tej kwoty 
została przelana na konto T. Stupienki od razu po „nocnej zmianie warty”.

do tego dochodzi odprawa w wysokości 8.875,52 zł 
oraz koszty pracodawcy, które wyniosły 8.085,13 zł



2 Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Zorganizowano je z okazji 
Święta Niepodległości na strzel-
nicy pneumatycznej Uczniow-
skiego Strzeleckiego Klubu 
Sportowego „Muszkiet”, przy 
Zespole Szkół Technicznych w 
Słubicach. 

Pierwszy strzał oddał staro-
sta. Nie było wstydu: wystrze-
lony przez niego pocisk trafił w 
„dziewiątkę”. 

Dalej strzelali już zawodnicy. 
Zmagania rozgrywane były w 
kategorii drużynowej oraz in-
dywidualnie, w kategorii dziew-
cząt i chłopców. Oddzielną ry-
walizację przeprowadzono w 
grupie powszechnej (kategoria 
open), gdzie startowali męż-

czyźni i kobiety w karabinku i 
pistolecie pneumatycznym. W 
zawodach udział wzięło siedem 
zespołów z województwa lubu-
skiego. 

Oto, jak poradzili sobie nasi 
„Muszkieterzy”: drużynowo 
zwyciężył zespół USKS „Musz-
kiet” Słubice. Wśród dziewcząt 
najlepsza okazała się Kaja Ję-
drzejczak, drugie miejsce zaję-
ła Urszula Olejarz. U chłopców 
zwyciężył Paweł Karbownik, 
trzeci był Adam Wójtowicz, a 
siódme miejsce zajął Marcel 
Biały. Z kolei w kategorii open 
zwyciężył Marek Sobczyk, a dru-
go Damian Fortuna. W imieniu 
starosty, gratulujemy! (red.). 

Młodzi razem
ze starostą 
chwycili za broń
- Życzę wam, byście używali broni tylko podczas zawodów - mówił 
5 listopada starosta Marcin Jabłoński, podczas inauguracji kolejnej 
edycji zawodów strzeleckich dla młodzieży o puchar wojewody lu-
buskiego. 

POWIAT SŁUBICKI

Jest to druga grupa uczestników 
projektu „Mobilny Ekonomista” re-
alizowanego przez Zespół Szkół Eko-
nomiczno-Rolniczych w Słubicach, w 
ramach projektu „Staże zagraniczne 
dla uczniów i absolwentów szkół zawo-
dowych oraz mobilność kadry kształce-
nia zawodowego Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego”.

Przed wyjazdem na praktykę odbyły 
się zajęcia z przygotowania pedago-
giczno-kulturowo-językowego w for-
mie kursu kompetencji kluczowych z 
doradcą zawodowym oraz kurs języka 
niemieckiego zawodowego.  

Uczestnicy projektu dowiedzą się, 
jak zakładać w Niemczech firmę, re-
krutować personel, prowadzić biuro, 
księgowość i kadry w doskonale wypo-
sażonej pracowni  firmy symulacyjnej, 
utworzonej w ośrodku Internationaler 
Bund. 

Wyjazd na zagraniczna praktykę 
umożliwi uczestnikom rozwój indywi-
dualnej ścieżki zawodowej, w tym tak-
że rozwój językowy oraz stanowi cieka-
wą ofertę spędzenia czasu wolnego.

Otworzyli... firmę meblarską

Wkrótce po przybyciu za Odrę 
uczniowie założyli firmę symulacyjną 
„MÖBELWELT GmbH“, zajmującą się 

Okazało się to nieprawdą. Pismo 
dotyczące organizowanego przez 
R. Tomczaka referendum wysłano 
do niego 14 października (czyli 11 
dni przed sesją), jednak z niezna-
nych przyczyn nie zostało przez 
radnego odebrane. List był awizo-

wany aż dwukrotnie.
Podczas konferencji prasowej, 

która odbyła się nazajutrz, radny 
Tomczak nikogo już nie oskarżał. 
Mało tego, stwierdził, że jeżeli list 
nie dotarł do niego z winy poczty, 
to przeprosi starostę Jabłońskie-

go. Zrobił to jakiś czas później, za 
pośrednictwem portalu społeczno-
ściowego. Radny Tomczak obie-
cał także przeprosić starostę 
podczas kolejnej sesji, jednak 
ostatecznie tego nie zrobił 
(red.). 

Po wystąpieniach organizatorów 
delegacje złożyły pod pomnikiem 
kwiaty - powiat słubicki reprezen-
towała członek zarządu Amelia 
Szołtun. Nie zabrakło także zastęp-
cy burmistrza Słubic Romana Sie-
mińskiego oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej Mariusza Olejni-
czaka. 

Po części oficjalnej uczestnicy 
udali się do Domu Działkowca „Ju-
trzenka”, gdzie odbyło się spotka-
nie integracyjne. 

Dzień Weterana Służby Granicz-
nej zorganizował Związek Emery-
tów i Rencistów Straży Granicznej 

- Region Nadodrzański w Słubi-
cach (red.).

handlem meblami biurowymi, dziecię-
cymi, łazienkowymi i pokojowymi. 

Praktyka zaczęła się od pomysłu na 
firmę, jej nazwania, określenia formy 
organizacyjno-prawnej i przydziele-
nia uczestnikom stanowisk pracy. W 
kolejnych dniach pierwszego tygodnia 
pobytu uczestnicy tworzyli dokumen-
ty rekrutacyjne w języku niemieckim i 
uczestniczyli w rozmowach rekrutacyj-
nych, negocjując swoje wynagrodze-
nia. Równolegle tworzony był katalog 
produktów, ich cennik oraz wzory do-
kumentów z logo firmy i danymi kon-
taktowymi. 

Drugi tydzień rozpoczął się od po-

znania programu LEXWARE (pro-
gram magazynowo-księgowy), w 
którym uczestnicy wystawiać będą 
dokumenty magazynowe i sprzeda-
żowe. Wirtualnymi nabywcami i do-
stawcami towarów meblowych byli 
niemieccy uczniowie, którzy mając 
dostęp do utworzonego katalogu, za-
mawiają wybrane przez siebie produk-
ty. Dział zarządzający, poza wyborem 
pracowników, podaniem obowiązków, 
przeprowadzeniem rozmów rekruta-
cyjnych, nadzoruje postępy pracy w fir-
mie oraz odpowiada za bilans i prawi-
dłowość wystawianych dokumentów 
(ZSE-R Słubice). 

Mobilni ekonomiści
wyjechali za Odrę

Jak radny przeprasza starostę

Oddali hołd kolegom

16 października  kolejnych 10 uczniów technikum kształcącym w zawodzie technik eko-
nomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych wyjechało na praktykę zawodową do 
Niemiec, do IB  we Frankfurcie nad Odrą. 

- Doszło do złamania prawa! - grzmiał z mównicy, podczas sesji 25 października, radny 
Robert Tomczak. Chodziło mu o zapytanie do starosty, na które ten, według radnego, 
miał nie udzielić odpowiedzi w ustawowym terminie. 

7 października, tuż przy ta-
blicy pamiątkowej przy słu-
bickim Placu Bohaterów, 
zebrali się weterani Straży 
Granicznej, by oddać hołd 
swoim kolegom, którzy ode-
szli na wieczną służbę. 
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Podopieczni Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia w Rzepinie udali się z wizytą 
do siedziby rzepińskiej Straży Ochrony 
Kolei. 

Na miejscu niezwykle sympatyczni i 
życzliwi funkcjonariusze, na czele z ko-
mendantem Straży Tadeuszem Wasz-
czyszynem, opowiedzieli wszystkim o 
charakterze swojej pracy, udostępnili 
biura i inne pomieszczenia do zwiedza-
nia oraz zaprezentowali sprzęt używa-

ny podczas służby. 
Ogromną atrakcją była możliwość 

przejażdżki wozem służbowym - oczy-
wiście na sygnale!

Serdecznie dziękujemy za poświęco-
ny czas i umożliwienie nam zdobycia 
nowej wiedzy! Zgodnie z zapowiedzia-
mi, to nie jest nasze ostatnie spotkanie! 
Czekamy z niecierpliwością!

POW Rzepin

Odwiedziny
u strażników
W Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie jak zwykle 
wiele się dzieje. 

POWIAT SŁUBICKI



Jednak zacznijmy od uchwał. Do-
tyczyły one: wysokości opłat za usu-
wanie pojazdów z dróg i przechowy-
wanie ich na parkingach strzeżonych 
oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od tych czynności w roku 
2017; uchwalenia programu współpra-
cy powiatu słubickiego z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2017, a także rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na te-
renie powiatu słubickiego na 2017 rok, 
w sprawie uchwalenia planu kontroli 
komisji rewizyjnej na 2017 rok oraz w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej 
powiatu słubickiego na 2016 rok.

Podinspektor ds. oświaty w staro-
stwie Alicja Matkowska przedstawiła 
informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych powiatu za rok szkolny 
2015/2016, a prezes słubickiego szpi-
tala Małgorzata Krasowska - Marczyk 
omówiła bieżącą sytuację w lecznicy.

Grube tysiące poprzedniej ekipy

Pod koniec sesji głos zabrał starosta. 
Marcin Jabłoński przekazał radnym 
informację o pobieraniu przez po-
przedniego starostę i jego zastępcę wy-
nagrodzenia za okres, w którym obaj 
nie świadczyli pracy. - Chodzi o czas 
między 22 marca a 26 kwietnia, a także 

Rozmowy u burmistrza Ciszewi-
cza – podobnie jak w pozostałych 
gminach - toczyły się w przyjaznej 
atmosferze. Poruszono aktualne te-

maty i problemy, z którymi zmaga 
się gmina Słubice. 

Była mowa o inwestycjach, m.in. 
planowanej budowie ochrony prze-

Z tej okazji, cztery dni później, 
w słubickim hotelu „Horda” od-
była się uroczystość, podczas 
której starosta słubicki Marcin 
Jabłoński wraz ze swoim za-
stępcą Leopoldem Owsiakiem 
oraz członkiem zarządu powia-
tu Amelią Szołtun wręczyli listy 
gratulacyjne oraz kwiaty dyrek-
torom i nauczycielom powiato-
wych jednostek oświatowych.

Wyróżnieni zostali również 
nauczyciele, którzy w ubiegłym 
roku szkolnym uzyskali stopień 
awansu zawodowego nauczy-

ciela dyplomowanego, a także 
nauczyciel, który otrzymał akt 
nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowa-
nego.

Starosta, w imieniu swoimi, 
jak i całego zarządu powiatu 
oraz przewodniczący Rady Po-
wiatu Wiesław Kołosza podzię-
kowali wszystkim nauczycielom 
za cierpliwość, poświęcenie oraz 
zaangażowanie w pracę na rzecz 
oświaty. Życzyli, by wysiłek 
wkładany w pracę z młodzieżą 
motywował do podejmowania 

ciwpowodziowej. Burmistrz mówił 
także o planach budowy portu dla 
miasta oraz o gospodarce nieru-
chomościami, na polu której wystę-
pują problemy z nieprawidłowym 
podziałem prywatnych działek. 
Starosta zaoferował pomoc w tym 
zakresie, podobnie jak w dziedzi-
nie oświaty. Chodzi m.in. o dopro-
wadzenie do zmian w świadomości 
mieszkańców – by dowiedzieli się 
oni, jakie naprawdę jest przezna-
czenie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Słubicach, 
a zwłaszcza jego części przedszkol-

ambitnych wyzwań, które za-
owocują poczuciem spełnienia 
zawodowego.

Z kolei przedstawiciel Lu-
buskiego Kuratorium Oświaty 
Grażyna Bajon złożyła na ręce 
starosty słubickiego życzenia 
dyrektorom szkół i pracowni-
kom słubickiej oświaty, a także 
podziękowała za cierpliwość w 
kształtowaniu młodych ludzi 
oraz wprowadzeniu ich w doro-
sły świat. 

Gratulacje pedagogom oraz 
pracownikom szkół złożyła tak-
że prezes oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w Słubi-
cach Weronika Bursztynowicz 
(red.). 

nej – tutaj dodano, że warto by ten 
oddział rozwinąć. Padły propozycje 
wspólnej kampanii informacyjnej, a 
także regularnych, częstszych spo-
tkań dyrektora Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej z rodzicami 
uczniów oraz przedszkolaków. 

Kilka dni wcześniej zarząd powia-
tu, w ramach wspomnianego cyklu 
spotkań, odwiedził Górzycę. Jej wójt 
Robert Stolarski zwrócił uwagę na 
dobrą współpracę w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Tematyka 
rozmów obejmowała m.in. szkolnic-
two i infrastrukturę drogową. Zwró-

cono uwagę na gotowe projekty 
ścieżek rowerowych, z których nale-
żałoby skorzystać przy planowaniu 
kolejnych inwestycji. 

Spotkania z wójtem Górzycy i  
burmistrzem Słubic zamknęło cały 
cykl rozmów z władzami gmin po-
wiatu słubickiego. Wcześniej jego 
zarząd odwiedził Cybinkę, Ośno Lu-
buskie oraz Rzepin. Starosta już za-
powiada kolejną serię spotkań, pod-
czas których w dalszym ciągu będą 
poruszane tematy ważne zarówno 
dla mieszkańców danej gminy, jak i 
całego powiatu (red.). 

od 26 kwietnia do końca czerwca - wy-
liczał starosta. 

Reasumując: wyszło na jaw, że po-
przedni starosta, za okres, w którym 
nie świadczył pracy, zarobił... ponad 
50 tys. zł, a z kolei eks-wicestarosta 
- ponad 38 tys. zł. Do tego dochodzą 
zarobki, które wpłynęły na konta obu 
panów za pracę w lipcu i w sierpniu, 
mimo, iż pełnili swoje funkcje wbrew 
zdecydowanej większości powiato-
wych radnych. Mało tego: większość 
tych kwot zostało przelanych 4 lipca, a 
więc w kilka dni po głośnej już nocnej 
zmianie warty.

Marcin Jabłoński podkreślił też, że 
obecny zarząd, któremu uniemożliwia-
no normalne funkcjonowanie w lipcu i 
sierpniu, nie pobierał w tym czasie żad-
nych wynagrodzeń. 

Starosta, w obliczu stawianych mu 
przez kilku radnych zarzutów nieuza-
sadnionych wydatków, przytoczył na-
prawdę niemałe koszty, jakie poniesio-
no kilka miesięcy temu, kiedy w fotelu 
szefa powiatu zasiadał Piotr Łuczyński. 
I tak: założenie w budynku starostwa 
monitoringu pochłonęło około 26 tys. 
zł, a wynajęcie „ochroniarzy”, którzy 
przez całe wakacje nie wiadomo po co 
strzegli urzędu - około 54 tys. zł. To 
nie wszystko: starosta ujawnił, że po-
przedni zarząd wydał prawie 30 tys. 
zł na propagandowe wydawnictwa. 
- Szkalowano w nich radnych i osoby 
publiczne - mówił M. Jabłoński, który 
zapowiedział też walkę o swoje dobre 
imię. Przed sądem (red.). 

Od pewnego czasu w powiecie 
słubickim zagościł spokój. Spo-
kój, który był tak potrzebny po 
różnego rodzaju niepotrzebnych 
i skandalicznych perturbacjach, 
jakich świadkami byli zarówno 
mieszkańcy naszego powiatu, jak 
i całego kraju. 

Niestety, pewna grupa osób, do 
której - co gorsza – należy także 
kilku powiatowych radnych, w 
dalszym ciągu pragnie destabi-
lizacji pracy powiatu. Ich kurio-
zalna, a przede wszystkim bardzo 
kosztowna idea zorganizowania 
wśród mieszkańców referendum 
w sprawie odwołania obecnej 
Rady Powiatu, jest zupełnie nie 
na miejscu. Pomysłodawcy owej 
inicjatywy, jako uzasadnienie 
swoich działań, mętnie wskazują 
na nieprawidłowe działania Rady 
Powiatu, nie potrafiąc jednocze-
śnie wskazać konkretnych argu-
mentów, które pokrywałyby się z 
ich tezami. 

Widać tutaj, że niepogodzenie 
się z porażką członków obecnej 
opozycji licuje z żenującą wręcz 
chęcią odwetu na większości 
radnych. Tych samych radnych, 
dzięki którym powiat funkcjonuje 
wreszcie prawidłowo, ma am-
bitne plany, a wszystkie uchwały 
przyjmowane są zdecydowaną 
przewagą głosów. Czy właśnie 
dlatego ludzie ci mają zniknąć z 
samorządowego życia powiatu?

Zadziwiające jest również to, 
iż cała referendalna akcja zosta-
ła zapoczątkowana tuż po ogło-

szeniu przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny wyroku, który 
jednoznacznie stwierdził, kto ma 
zasiąść w fotelu starosty. Wcze-
śniej, gdy funkcję tę sprawował 
Piotr Łuczyński, inicjatorzy nie 
mieli zastrzeżeń do pracy Rady 
Powiatu. Można więc z całą sta-
nowczością przypuszczać, że dzia-
łania organizatorów referendum 
mają na celu nie tylko destabi-
lizację pracy powiatu, ale także 
odwrócenie publicznej uwagi od 
spraw naprawdę istotnych, które 
część z tych osób wyraźnie chce 
ukryć.

Teraz, gdy zadania powiatu są 
realizowane w sposób należyty, 
trzeba powiedzieć sobie wprost: 
kolejne zamieszanie pogłębi ist-
niejące spory i napięcia wokół po-
wiatu słubickiego, które, także za 
sprawą inicjatorów wspomnia-
nego referendum, towarzyszą mu 
niestety od kilkunastu miesięcy.

Marcin Jabłoński 
starosta

Leopold Owsiak
wicestarosta

Amelia Szołtun
członek zarządu

Danuta Sawicka
członek zarządu

Jan Maślakiewicz
członek zarządu

Kasa poszła w ochronę,
kamery i nielegalne pensje

Spotkania, które służą współpracy

Podziękowali nauczycielom

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 października, oprócz podjęcia kilku waż-
nych uchwał, ujawniono także ogromne, nieuzasadnione wydatki poprzedniego zarządu. 
Kwoty te mogą szokować…

Wizyta starosty Marcina Jabłońskiego, jego zastępcy Le-
opolda Owsiaka oraz członka zarządu powiatu Amelii Szoł-
tun u burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza, która odbyła 
się 27 października, zamknęła pierwszy cykl spotkań za-
rządu powiatu z władzami wszystkich gmin, wchodzących 
w skład powiatu słubickiego. Kilka dni wcześniej podobne 
spotkanie odbyło się w Górzycy.

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Na-
uczyciela, przypada co roku 14 października. 
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Biegali po zdrowie

Z bukietem do szpitala

Tutaj nie ma nudy

Patriotycznie
i sportowo

Szybciej i wygodniej

30 września teren przy 
szkole podstawowej w Goli-
cach już po raz osiemnasty 
zapełnił się młodymi pasjo-
natami biegania. 

18 października w całej Pol-
sce obchodzono Dzień Pra-
cownika Służby Zdrowia.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wiele się dzieje. Oto kilka relacji przy-
gotowanych przez nauczycieli:

- Jesteśmy pod wrażeniem! Ci młodzi ludzie wprowadzi-
li nas w niesamowity sposób w klimat tamtych czasów - 
mówili nam 11 listopada mieszkańcy, którzy w słubickim 
kościele św. Ducha wysłuchali koncertu pieśni patriotycz-
nych. 

Jeszcze w listopadzie wydział komunikacji i dróg starostwa powiatowego w Słubicach urucho-
mi dodatkową usługę - internetowe umawianie się na wizytę w sprawie rejestracji pojazdu. 
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redagowane przez Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice

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

Przybyli oni, by wziąć udział w kolej-
nej edycji Golickiej Mili. Ścigali się za-
równo przedszkolaki, jak i uczniowie, 
a według Elżbiety Mierzejewskiej, na-
uczycielki WF i współorganizatorki im-
prezy, pobiec mogło 700 uczestników, 
a podczas wszystkich edycji... nawet 12 
tysięcy! 

Jak podkreślają organizatorzy, w 
Golickiej Mili nie chodzi o zwycięstwo, 
ale o rywalizację, zdrowy tryb życia i 
dobrą zabawę. 

Powiat słubicki, który współfinanso-

Z tej okazji starosta słubicki Marcin 
Jabłoński wręczył pani prezes słubic-
kiego szpitala Małgorzacie Krasow-
skiej-Marczyk bukiet kwiatów. 

Starosta przekazał jej podziękowa-
nia, życząc przy okazji wiele satysfakcji 
z pracy, ludzkiej wdzięczności, a także 
pomyślności w życiu osobistym (red.). 

- 13 października w ośrodku od-
była się uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Rozpoczęli-
śmy to wyjątkowe dla nas wyda-
rzenie od krótkiego skeczu, w któ-
rym wzięły udział uczennice naszej 
szkoły. Następnie przyszedł czas na 
zabawy sportowe, z udziałem dzieci 
i nauczycieli. Wszyscy byli bardzo 
zaangażowani, bawili się doskona-

le, rywalizowali fair-play, ale osta-
tecznymi zwycięzcami okazali się 
przedstawiciele grona pedagogicz-
nego. Pani dyrektor pogratulowa-
ła zwycięstwa i złożyła serdeczne 
życzenia wszystkim pracownikom 
ośrodka. Każdy otrzymał upomi-
nek w postaci laurki i uśmiechu od 
uczniów.

- Pięć dni później, w Bibliotece 

Miejskiej w Słubicach, klasa III Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej i klasa 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy 
w ośrodku, wzięły udział w spotka-
niu z podróżnikiem Emilem Wit-
tem pt. „Amazonia na wariackich 
papierach, czyli niesamowite wę-
drówki po Brazylii”. To w ramach 
realizowanego w naszym ośrodku 
Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Uczniowie wyszli 
oczarowani barwnymi opowiada-
niami młodego podróżnika oraz 
mottem: „Warto realizować swoje 
marzenia”. Zostali także zachęceni 
do czytania książek o podróżach.

-  9 listopada w ośrodku odbyło 
się spotkanie z uczniami słubickich 
szkół ponadgimnazjalnych pt.: 
„Sztafeta Pokoleń”. To w związku 
ze społeczną akcją budowy nowe-
go pomnika na Pl. Sybiraków. W 
spotkaniu wzięli udział uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rol-
niczych, Zespołu Szkół Licealnych 
oraz Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Słubicach 
wraz z opiekunami. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się: To-
masz Ciszewicz, burmistrz Słubic, 
Amelia Szołtun, członek zarządu 
powiatu i powiatowa radna oraz 

przedstawiciele Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika: Józef 
Stupienko, Lucyna Żukowska i Ja-
dwiga Biskupska. Obecni był też 
ks. Tomasz Partyka - proboszcz pa-
rafii Najświętszej Marii Panny i ks. 
Jerzy Frejnik z parafii św. Ducha 
w Słubicach. Przedstawiono pre-
zentację multimedialną. Spotka-
nie przygotowały Joanna Heppner 
i Magdalena Karczewska wraz z 
uczniami Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy, Gimnazjum oraz Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej w SOSW 
w Słubicach, przy wsparciu dyrek-
tor Wandy Suchackiej oraz dzięki 
pomocy Marii Skalniak, dyrektora 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rol-
niczych w Słubicach, która udo-
stępniła organizatorom miejsce na 
terenie ZSE-R (red.).

Śpiewał zespół „Forte” z Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, 
jego występ zapoczątkował słubic-
kie obchody Święta Niepodległości. 

Następnie odbyła się msza, która 
rozpoczęła się procesją poprowa-
dzoną przez proboszcza parafii ks. 
Józefa Zadwornego. Podczas nabo-
żeństwa nie zabrakło patriotycz-
nego kazania, a oprawę muzyczną 
zapewnił chór „Konsonans”.

Prócz licznie zgromadzonych 
mieszkańców, obecne były poczty 
sztandarowe, m.in. policji, stra-
ży pożarnej, związku łowieckiego, 
środowisk kombatanckich i harcer-
skich, a także dzieci i młodzieży ze 
słubickich szkół. Przedstawiciele 
tych instytucji i organizacji złożyli 
wiązanki kwiatów pod tablicą pa-
miątkową. Wśród delegacji znaleź-
li się także samorządowcy: powiat 
słubicki reprezentowali: starosta 
Marcin Jabłoński, jego zastępca 

Leopold Owsiak oraz członek za-
rządu powiatu Danuta Sawicka.

Z kolei punktualnie o 14.00, 
ponad 60 biegaczy ruszyło sprzed 
Poczty Głównej w kierunku słubic-
kiego stadionu. To znak, że rozpo-
czął się kolejny Słubicki Biegowy 
Festyn Niepodległości. Sygnał do 
startu dał starosta, który sprawo-
wał nad imprezą honorowy patro-
nat. M. Jabłoński przyszedł kibi-
cować sprinterom wraz ze swoim 
zastępcą Leopoldem Owsiakiem 
oraz członkiem zarządu Danutą 
Sawicką. 

Każdy ze startujących otrzymał 
pamiątkowy medal, wodę, koszul-
kę oraz ciepłe jedzenie. Dla najlep-
szych biegaczy, w poszczególnych 
kategorii wiekowych, przygotowa-
no puchary. Nagrody nie ominęły 
także uczestników wyścigu rekre-
acyjnego (red.). 

Zapisać będzie się można wkrót-
ce pod adresami: www.bip.powiat-
slubicki.pl oraz www.powiatslubic-
ki.pl. 

Nowa usługa z pewnością przy-
czyni się do znacznego zmniejsze-
nia porannych kolejek osób chcą-
cych zarejestrować swój pojazd 

w starostwie. O dokładnej dacie 
wprowadzenia usługi poinformuje-
my na powyższych stronach (red.). 

wał imprezę, reprezentował naczelnik 
wydziału spraw społecznych w staro-
stwie Wojciech Skwarek. Wraz z bur-
mistrzem Słubic Tomaszem Ciszewi-

czem wręczał najlepszym zawodnikom 
puchary, dyplomy oraz nagrody (red.). 
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Właśnie odbył się I Festiwal Przetworów w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Krzeszycach – filia w Kołczynie

„Polak sprzeda zmysły” Konrada Oprzędka to książka którą członkowie DKK z Krze-
szyc omawiali na ostatnim spotkaniu  

Festiwal smaków Polak nieszczęśliwy
Zapyta zima, co zrobiło lato? Spotkanie DKKKRZESZYCE KRZESZYCE 

9,99%

Festiwal otworzyły jego pomysłodawczynie: Urszula Kołodziejczak i Jolanta Solińska. 

Kolejne ciekawe spotkanie DKK 
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Do czytelni w Kołczynie przybyły 
mieszkanki oraz panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich i Stowarzyszeń 
z gminy Krzeszyce. Czytelnia koł-
czyńskiej biblioteki zmieniła się w 
salon owocowo-warzywny. Każda 
grupa pań miała swój stolik, a na 
nim pyszniły się słoje, słoiki, sło-
iczki, butelki wypełnione sokami, 
dżemami, powidłami, nalewka-
mi, sałatkami z warzyw i owoców 
ogrodowych i dziko rosnących, o 
niezrównanych walorach zdrowot-
nych i smakowych. 

Festiwal otworzyły jego pomy-
słodawczynie i organizatorki Ur-
szula Kołodziejczak i Jolanta So-
lińska.

Po uroczystym otwarciu  panie 
wznosiły toast bardzo zdrowym i 
smacznym kwasem buraczanym. 
Podniósł się gwar i ruch od stolika 
do stolika. Rozpoczęła się degusta-
cja, wymiana przetworów i przepi-

sów, przy czym każda pani mogła 
oddać swój głos na najlepszy jej 
zdaniem produkt. Największym 
powodzeniem cieszyły się: dżem 
dyniowo-pigwowy, soki, marmo-
ladka z jarzębiny, mus jabłkowy 
i oczywiście nalewki. Najwięcej 
punktów zdobyła  Krystyna Ściga-
ła za dżem dyniowo-pigwowy i tym 
samym zajęła pierwsze miejsce.
Drugie miejsce zajęła Małgorzata 
Szydłowska. Obie panie z Kołczyna.
Równorzędne drugie miejsce przy-
padło Janinie Jurgowiak - gorzow-
skiej sympatyczce obu bibliotek, 
która ubarwiła spotkanie recytacją 
wierszy J. Tuwima, K.I. Gałczyń-
skiego i swojego autorstwa. 

Część przetworów panie między 
sobą wymieniły, część odsprzeda-
ły, darowały i wzbogaciły w rady, 
przepisy, wzmocnione przyjaźnia-
mi opuściły gościnne progi koł-
czyńskiej biblioteki (red.). 

Autor pisze, że pierwowzorem 
jego książki były reportaże Krzysz-
tofa Kąkolewskiego, który także na 
podstawie ogłoszeń prasowych od-
czytał historie Polaków. 

Po przeczytaniu książki mam 
wrażenie, że w świecie wirtualnym 
wszystko można kupić i sprzedać. 
Sprzedać używane majtki, swój 
mocz, nerkę na spłatę długów, a 
kupić: ojca dla przyszłego dziecka, 
pigułki i inne preparaty na ból, lęki 
na młodość, na pamięć. Na sprze-
daż idą także pamiątki rodzinne, 
kiedyś ważne dla ich dziadków, ro-
dziców.

Marzenia robią z człowieka nie-
wolnika, kupuje, kupuje a później 

sprzedaje w Internecie. 
Konrad Oprzędek dość czytel-

nie wyjaśnia dlaczego Polacy w 
rankingu ONZ prezentującym naj-
szczęśliwsze narody świata, zaj-
mują dość odległe miejsce, bo aż  
pięćdziesiąte siódme. Ta książka 
to krótkie reportaże, które dość 
boleśnie pokazują, że  Polacy mają  
skłonność do bycia  malkonten-
tami i żyją w kraju, który nie wy-
kazuje się opiekuńczością wobec 
obywateli, rzuca im kłody pod nogi 
i nie pozwala godnie żyć, praw-
dziwie marzyć, spełniać się i czuć 
szczęśliwym. 

Autor pisze o kraju, w którym 
młodość nie może cieszyć się swo-

imi prawami, a starość nie ma tych 
praw właściwie żadnych. Nieste-
ty w tych reportażach jest dużo  
gorzkiej prawdy o życiu polskiej 
społeczności. Autor stara się tej  
rzeczywistości sprzeciwić, ale daje 
też dużo przykładów polskiego za-
gubienia, bezradności, rozpaczy i 
przerażenia.

Ta książka nie porusza spraw po-
lityki. To książka o naszych małych 
życiach, w  których każdy chciałby 
żyć choć  odrobinę lepiej, szczęśli-
wiej i być  trochę bogatszym.

ALICJA KRZYŻAŃSKA
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Twój wymarzony urlop - wyszukiwanie online -
warto rezerwować u nas!

Nasz system rezerwacji może również po polsku!

www.ab-auf-urlaub.de
 +49 (335) 5 64 65 24
Karl-Marx-Str. 182, Frankfurt/O.
Eine Marke der Viadrina Reisen GmbH

online z Państwa biurem podróży

24 h dziennie

Halbe Stadt 8, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. (03 35) 5 21 26 28 · Fax (03 35) 5 21 26 29
e-mail radiologie@csrichter.de

Godziny otwarcia:
Po + Śr 7:00 do 15:30 · Wto + Czw 9:30 do 18:00 · Pt 7:00 do 15:30
blisko granicy, za starym komisariatem Policji

Priv.-Doz. Dr. med. habil. Christine Richter
Specjalista w radiologii diagnostycznej

Praktyka radiologiczna
Obrazowanie rezonansu magnetycznego
Tomografia komputerowa
Pomiar osteoporozy
Diagnostyka rentgenowska
Mammografia
USG

Program pomaga usuwać i uty-
lizować niebezpieczny materiał

Galerię zdjęć z „Pleneru Foto-
graficznego Rzepin 2016” moż-
na obejrzeć  w MDK w Rzepi-
nie. Serdecznie zapraszamy!

Walczymy
z azbestem

Miasto
w obiektywie 

Kolejna dotacja Wystawa gotowaCYBINKA RZEPIN 

W ramach programu priorytetowego 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą 
„SYSTEM - Wsparcie działań ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej realizo-
wanych przez WFOŚiGW, gmina Cybinka 
uzyskała dotację w kwocie ponad 16 tys. zł 
na realizację zadania pn. „Utylizacja wyro-
bów zawierających azbest z terenu Gminy 
Cybinka w 2016 roku”. Wartość dofinan-

Miejski Dom Kultury w Rzepinie ser-
decznie zaprasza do obejrzenia wystawy 
będącej zwieńczeniem „Pleneru Foto-
graficznego Rzepin 2016”. Poplenerowa 
galeria prezentuje prace wykonane przez 
zaproszonych artystów – fotografów. 

Wystawę otworzyli burmistrz Rzepina 

Sławomir Dudzis oraz dyrektor MDK w 
Rzepinie Tomasz Sidorkiewicz. Złożyli 
zaproszonym fotografom z terenu gminy 

podziękowania za ich wkład i pracę w po-
wstanie tak pięknych zdjęć przedstawiają-
cych miasto i gminę Rzepin (red.).                                                     

sowania stanowiła 100 proc. kosztów kwa-
lifikowanych zadania, w tym podatek VAT.

Zakres prac obejmował demontaż, za-
bezpieczenie, załadunek oraz transport 
płyt azbestowo-cementowych z pokryć 
dachowych położonych na terenie gminy 
Cybinka wraz z ich unieszkodliwieniem 
na składowisku odpadów niebezpiecz-
nych. Inwestycją objęte zostały 24 nieru-
chomości położone w miejscowościach: 
Maczków, Cybinka, Drzeniów, Grzmiąca, 
Sądów, Radzików, Bieganów, Rąpice oraz 
Białków. Z terenu przedmiotowych nieru-
chomości zutylizowano łącznie 38,21 kg 
wyrobów zawierających azbest. Zadanie 
zostało zrealizowane dzięki finansowemu 
wsparciu przyznanemu ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Zielonej Górze (red.). 

Zapraszamy na wystawę zdjęć o Rzepinie 
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Szkołę reprezentowali Oliwia 
Baranowska, Patrycja Czewiuk - 
różne osobowości z wspólną pasją, 
czyli zainteresowaniem sprawami 
społecznymi i dziennikarstwem.  

Uczennice „dziennikarki” pod-
czas obrad przygotowywały relację 
z przebiegu III sejmiku, która zo-
stała opracowana graficznie przez 
Mateusza Siwińskiego. Specjalnie 
dla nich przed obradami zorgani-

zowane zostały krótkie warsztaty 
dziennikarskie z udziałem przed-
stawicieli radia, telewizji i prasy. 
Były one niezwykle przydatne, bo-
wiem relacja uczniów LO w Rzepi-
nie okazała się być jedną z trzech 
najwyżej ocenionych.

Przed wizytą w Zielonej Górze 
uczniowie opracowali hasło woje-
wództwa lubuskiego na 2030 rok. 
Prace z opiekunem projektu – Ali-

Wystawa „Krecik moim przy-
jacielem” składa się z dwustu 
eksponatów przedstawiających  
wizerunek tego sympatycznego 
zwierzątka. Są wśród nich m.in. 
pluszaki, figurki z drewna i cera-
miki, zabawki, gry, kubki i książ-
ki. Właścicielem kolekcji jest Jan 
Rodak z Witnicy. Kreciki zbiera od 
14 lat, a pierwszym  eksponatem w 

jego kolekcji był pluszak - Krecik, 
który został przywieziony prosto z 
Pragi.  I tak to się zaczęło…

Kolekcja stale się powiększa, 
gdyż pan Jan nie tylko sam zdoby-
wa  nowe eksponaty, ale pomaga 
mu w tym cała jego rodzina, znajo-
mi i przyjaciele.

Krecik zdobył popularność 
wśród dzieci w ponad 60 krajach. 

Jest rozpoznawany na całym świe-
cie. Pierwszy film o nim powstał 
w 1956 roku. Według obiegowej 
historii narodził się przypadkiem. 
Jego twórca, Zdenek Miler wybrał 
się na spacer do lasu, aby w spo-
koju pomyśleć o nowym bohaterze 
dla dzieci. W pewnym momencie 
potknął się o kopiec kreta i miał już 
swojego bohatera!

Krecik jest bohaterem książek 
dla dzieci, bajek, kolorowanek, 
maskotek i innych gadżetów. Bawi 
nas, zachwyca swoimi pomysłami, 
jest przesympatyczny! Kochały go 
i kochają wszystkie dzieci! Bajki o 
kreciku znają nasi rodzice, nasze 
babcie, dziadkowie i my!

W ramach akcji „Krecik moim 
przyjacielem” zapraszamy wszyst-
kich, małych i dużych,  do ogląda-
nia tej niezwykłej wystawy. 

Przygotowaliśmy również cykl 
spotkań z krecikiem i książką w roli 
głównej, przeznaczony dla dzieci z 
przedszkoli i szkół (red.). 

cją Przybylską - zmierzały do uzy-
skania odpowiedzi na kluczowe dla 
uczestników pytanie: jaki powinien 
być i czym powinien się charakte-
ryzować nasz region, by stać się 
atrakcyjnym dla młodzieży. 

Koncepcja województwa lu-
buskiego i propozycje zmian, ja-
kie wypracowali uczniowie LO w 
Rzepinie - radni Michał Stefański 
oraz Bartłomiej Wieliczko, zosta-
ły zaprezentowane podczas obrad 
Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowe-
go. Spotkanie zostało podzielone 
na dwie sesje: w pierwszej z nich 
omówiono zasady funkcjonowania 
organów samorządu – zarządu i 
sejmiku, głównym celem drugiej 
części obrad było opracowanie ce-
lów strategicznych, które zostały 
uwzględniane  w Strategii Woje-
wództwa Lubuskiego oraz Progra-
mie dla Młodych (red.). 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego już po raz drugi wzięli 
udział w Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym. Tym razem te-
matem przewodnim spotkania było hasło: „Lubuskie 2030 – 
region spełniający oczekiwania młodych. Tu spełnią się moje 
marzenia?”

Do biblioteki słubickiej zawitał niezwykły gość, który w tym 
roku obchodzi swoje 60. urodziny. W oddziale dla dzieci zado-
mowił się krecik - bohater popularnej czeskiej bajki

Region atrakcyjny dla młodzieży

Zwierzak, którego
wszyscy znamy

RZEPIN 

SŁUBICE 

Mamy młodych radnych

Krecik w bibliotece! 

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

Rzepińscy uczniowie z marszałek Elżbietą Polak 

Do słubickiej biblioteki zawitał bajkowy krecik 
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Zaproszona Marzena Gibczyńska 
ze Szczecina pokazała jak wykonać 
estetyczne i piękne, niebanalne 
kartki okolicznościowe. Materiały 
przywiozła ze sobą. Są to ogólnie 
dostępne kartki, karteczki, karte-
luszki niektóre „z odzysku”, inne 
dokupione. Do tego klej i… najważ-
niejsze - zasuszone rośliny: kwiaty, 
płatki kwiatowe, liście, listeczki, 
fragmenty roślin. 

Cała sala zabrała się z zapałem 
do tworzenia swoich niepowtarzal-
nych kartek, a ile w tym mieli rado-
ści i zapału. Najważniejsze, że nie 
trzeba nawet szczególnego talen-

tu, wystarczyła tylko cierpliwość 
i precyzja. Wspomnieć należy ,że 
prócz ćwiczenia estetyki uczestnicy 
warsztatów rozwijają też sprawno-
ści manualne. 

Zajęcia dają też psychiczny kom-
fort, odrywają od codziennych za-
jęć, wzbogacają życie towarzyskie. 
Naprawdę jest to inicjatywa ze 
wszech miar pożyteczna i przyjem-
na…

Warsztaty okazały się tak cieka-
we i frapujące, że podjęto decyzję 
o ich kontynuacji już w niedalekim 
czasie (red.). 

Podczas wojewódzkich obchodów 
Święta 11 Listopada Liceum Ogólno-
kształcące im. Stanisława Staszica w 
Rzepinie podpisało porozumienie o 
współpracy z 11.Lubuską Dywizją Ka-
walerii Pancernej w Żaganiu. Akt ten 
dokonał się w obecności wojewody lu-
buskiego, wojewódzkiego komendanta 
policji i wojewódzkiego komendanta 
straży pożarnej. 

Podpisy pod dokumentem złożyli, 
w imieniu ZSO w Rzepinie dyrektor 
Grażyna Goj, a ze strony 11.Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu 
jej dowódca gen. dyw. Jarosław Mika. 

Na podstawie porozumienia w przy-

Projekt został sfinansowany w ra-
mach Inicjatywy Lokalnej 2016 przez 
gminę Cybinka. 

Na jego inauguracji pojawili się: 
burmistrz Marek Kołodziejczyk, sekre-
tarz Sebastian Łukaszewicz, dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
Ewelina Skórska oraz kierownik poste-
runku policji w Cybince Marek Żelek.

W zakres projektu wchodzi m. in. 
zakup specjalistycznego sprzętu do 
treningów, debata społeczna oraz kurs 
dla pań. Na zajęcia zapisało się blisko 
30 kobiet z terenów gminy, które pod 

szłym roku szkolnym w rzepińskim 
Liceum, we współpracy z Wojskiem 

Polskim, uruchomiona zostanie klasa 
o profilu wojskowym (red.).

czujnym okiem wykwalifikowanych 
trenerów, na co dzień pracujących w 
policji - Adama Tomaśko oraz Marcina 

Wojciecha, nauczą się podstaw samo-
obrony (red.). 

Życie krzeszyckiej biblioteki bujne jest, radosne i twórcze. 9 
listopada odbyły się tu warsztaty kreatywne. Frekwencja do-
pisała i główna sala wypełniła się wieloma osobami. Przyszły 
panie z Krzeszyc i okolicznych  wiosek, przyszły też dzieci z 
miejscowej  szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica podpisało porozumienie o współ-
pracy z 11.Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu

24 października w hali sportowej w Cybince odbyły się pierwsze zajęcia praktyczne 
kursu samoobrony dla kobiet zorganizowanego w ramach projektu pt. „Silne baby” 

Powstały
piękne kartki

Porozumienie podpisane

Panię będą się bronić

KRZESZYCE RZEPIN 

CYBINKA 

Warsztaty kreatywne wśród książek Będzie klasa o profilu wojskowym

Ruszyły zajęcia z samoobrony

Podczas spotkania powstały piękne kartki okolicznościowe 

Dzięki podpisaniu porozumienia w Rzepinie powstanie klasa o profilu wojskowym 

Pierwsze zajęcia z samoobrony już za nami 
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Zbliża się uruchomienie połączenia promowego 
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ZATRUDNIMY 

DOŁĄCZ DO NAS!
Do twoich obowiązków w sklepie należeć będzie:
• OBSŁUGA KLIENTA
• PRACA Z TOWAREM
• DBANIE O WYGLĄD  SKLEPU

SPRZEDAWCĘ - KASJERA ORAZ ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA SKLEPU

Cybinka, Ośno Lubuskie, Słubice, Sulęcin

UMOWĘ
O PRACĘ

BEZ OKRESU
PRÓBNEGO

PACZKI
ŚWIĄTECZNE
DLA DZIECI

PACZKI NA ŚWIĘTA
DLA PRACOWNIKÓW

PROGRAM
POŻYCZEK

I ZAPOMÓG

KARTĘ
MULTISPORT

MOŻLIWOŚĆ
SKORZYSTANIA

Z PAKIETÓW PRYWATNEJ
OPIEKI MEDYCZNEJ

I UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

PAKIET
SZKOLEŃ

WYMIAR ETATU
DOPASOWANY

DO TWOICH POTRZEB

ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE

PLUS MIESIĘCZNA PREMIA
I NAGRODA ROCZNA

BEZPŁATNY
TRANSPORT

DO I Z PRACY

Ze strony polskiej w spotkaniu  
wzięli udział, m.in.: Marek Ko-
łodziejczyk - burmistrz Cybinki, 
Sebastian Łukaszewicz - sekretarz 
gminy, Monika Cieślarczyk - kie-
rownik referatu inwestycji, zago-
spodarowania przestrzennego, 
Dariusz Stępkowski - radny Rady 
Miejskiej w Cybince, Krystyna Sa-
fian - sołtys sołectwa Urad, Kacper 
Jędrzychowski - przedstawiciel 
RZGW oraz Patryk Rudziński - pre-
zes ZUK. Stronę niemiecką repre-
zentowali: Danny Busse - dyrektor 
Urzędu Brieskow-Frankenheerd, 
Łukasz Kaczmarek – tłumacz, 
Wolfgang  Skor - projektant oraz 
Sandra Deska - pracownik wydzia-

łu budownictwa Urzędu Brieskow-
-Finkenheerd.

Podczas spotkania zostały omó-
wione problemy i propozycje doty-
czące wspólnej realizacji projektu, 
koszty związane z zakupem łodzi 
oraz sprawy związane z funkcjono-
waniem, utrzymaniem i eksploata-
cją przeprawy.

Spotkanie było kolejnym eta-
pem w dążeniu do zrealizowania 
wspólnego projektu przeprawy 
promowej Aurith-Urad. W Uradzie 
zakończono już budowę przystani 
w ramach projektu unijnego „Bu-
dowa 10 przystani na rzece Odrze” 
(red.). 

Po mszy delegacje: władz gmi-
ny, Rady Miejskiej, kombatantów, 
strażaków, policji, uczniów, har-
cerzy, jednostek organizacyjnych 
gminy i powiatu oraz mieszkańców 
przemaszerowały pod tablicę upa-
miętniającą walczących o niepod-
ległość, gdzie złożyły kwiaty oraz 
złożyły hołd tym, którzy oddali 
swoje życie za wolność ojczyzny. 
Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił również burmistrz Cybin-
ki Marek Kołodziejczyk.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się na  placu Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie głos za-
brali  proboszcz Stanisław Pawul 
i członek Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych 
Władysław Okulski. Nie zabra-
kło również części artystycznej w 
wykonaniu dzieci ze Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Cybince, 
Zespołu Szkół w Cybince oraz ze-
społów  „Antidotum” i „Lubuszan-
ki”.

Występy na scenie uzupełnia-
ły pokazy nowoczesnego  sprzętu 
wojskowego  zorganizowane przez 
11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pan-
cernej z Żagania, a także sprzętu 
będącego na wyposażeniu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Cybince.

Organizatorzy zadbali także o 
ciepły poczęstunek oraz ciasto dla 
wszystkich przybyłych na uroczy-
stość (red.). 

Obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się uroczy-
stą mszą za ojczyznę w kościele parafialnym

W Uradzie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące prze-
prawy turystycznej pomiędzy Uradem a Aurith. Uczest-
niczyli w nim partnerzy z Polski i Niemiec

Oficjalnie i artystycznie Przeprawa
coraz bliżej

CYBINKA CYBINKA Świętowali odzyskanie niepodległości Przeprawa rzeczna między Urad i Aurith

Jak co roku w Cybince uczczono odzyskanie przez Polskę niepodległości 
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Szkoła Podstawowa  nr 1 zakończyła zbiórkę artykułów szkol-
nych i słodyczy na rzecz podopiecznych z Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince

Burmistrz Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łuka-
szewicz a także Agnieszka Skiba spotkali się z kierownikiem 
posterunku policji w Cybince asp. Markiem Żelek oraz najlep-
szym lubuskim dzielnicowym asp. szt. Adamem Tomaśko któ-
ry  od ośmiu jest dzielnicowym w Cybince

26 października w Pracowni Edukacji Kulturalnej odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka

Uczniowie na medal

Mamy najlepszego 
dzielnicowego 

Przyjęci w poczet przedszkolaków

Pomagają potrzebującym

Spotkanie z wyróżnionym policjantem 

Wspaniała uroczystość

RZEPIN 

CYBINKA 

GÓRYCA 

W drugiej połowie września w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Rzepinie prze-
prowadzono zbiórkę na rzecz dzieci z 
placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Nasza Chata” w Cybince. Uczniowie 
wszystkich klas, wspierani przez rodzi-
ców, przynosili artykuły szkolne, książki, 
gry oraz słodycze. 

W wyniku współpracy wszystkich wy-
chowawców, pozostałych pracowników 
szkoły, uczniów oraz rodziców udało się 
zgromadzić pokaźną ilość artykułów. 

13 października pomysłodawczynie 
akcji - wychowawczynie: Kamila Waw-

rzyniak (kl. II e) oraz Martyna Malinow-
ska (kl. II d) wraz z reprezentantami 
swoich klas, udały się do „Naszej Chaty” 
w Cybince, aby przekazać zgromadzone 
rzeczy.

Dyrektor ośrodka, razem z pracow-
nikami i podopiecznymi, ciepło przywi-
tała darczyńców, przygotowując słodki 
poczęstunek. W ramach podziękowań 
uczniowie SP 1 otrzymali piękną laurkę, 
wykonaną przez mieszkańców placówki.  
Wszystkim tym, którzy włączyli się do 
akcji należą się serdeczne podziękowa-
nia (red.).

Burmistrz pogratulował zwycię-
stwa w turnieju wojewódzkim oraz 
doskonałej drugiej lokaty w drużynie 
dwuosobowej w konkursie ogólno-
krajowym „Dzielnicowy Roku 2016”. 

Dzielnicowy Adam Tomaśko zwy-
ciężył w turnieju o tytuł Dzielnicowe-
go Roku 2016 garnizonu lubuskiego, 
który odbywał się w siedzibie KPP 
w Nowej Soli. Startowało w nim 24 
lubuskich policjantów, którzy zmie-
rzyli się w trzech konkurencjach: 
teście wiedzy, scence sytuacyjnej i 
strzelaniu. W konkursie ogólnopol-
skim w Szkole Policji w Katowicach 

policjanci z KWP Gorzów Wlkp. zaję-
li drugie miejsce wśród 34 finalistów 
zawodów krajowych, którzy stoczy-
li zaciętą rywalizację w finałowych 
zawodach. Składały się one z pięciu 
konkurencji: symulacji podstawo-
wych czynności służbowych związa-
nych ze służbą patrolową, pierwszej 
pomocy przedmedycznej, symulacji 
przyjęcia interesanta, strzelania, te-
stu wiedzy – w tej konkurencji indy-
widualnie zwyciężył reprezentujący 
lubuską policję asp. szt. Grzegorz Pa-
węska z KPP w Żaganiu. Wielkie gra-
tulacje i dalszych sukcesów (red.). 

Zaszczytu pasowania dostąpiło 14 
wspaniałych przedszkolaków, wśród 
których znaleźli się nasi najmłodsi, jak 
i ci starsi, którzy dołączyli w trakcie ze-
szłego roku przedszkolnego. 

Dzieci zaprezentowały bogaty pro-
gram artystyczny - pełen piosenek, wier-
szy oraz tańców, których nauczyły się w 
ciągu niecałych dwóch miesięcy. 

Pasowanie dokonane zostało przez 
sekretarza gminy Górzyca - Marię Pa-

lichleb, za co serdecznie dziękujemy. 
Wszystkie przedszkolaki biorące udział 
w uroczystości otrzymały słodki upomi-
nek, a dzieci pasowane na przedszkola-
ków dodatkowo pamiątkowe dyplomy i 
książki. 

Cała uroczystość była doskonale przy-
gotowana, dopisali również wspaniali 
goście - najbliżsi naszych przedszkola-
ków, a my zabieramy się do nauki kolej-
nych piosenek i tańców (red.). 
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Rzepińscy uczniowie pomogli podopiecznym Naszej Chaty w Cybince 

Burmistrz spotkał się z wyróżnionymi policjantami 

Mamy nowych przedszkolaków! 
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W środę 9 listopada w auli Technikum Leśnego im. prof. Jana 
Miklaszewskiego w Starościnie odbyła się wieczornica upa-
miętniająca kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę w 1918 roku

W czwartkowy wieczór odby-
ło się spotkanie z Klubowicza-
mi Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki dla młodzieży. Tematem 
naszej rozmowy była książka z 
cyklu bajki bez barier pt. „Hu-
bek, kubek, wstążka”, wydana 
przez Stowarzyszenie  Rodzi-
ców Dzieci Niepełnospraw-
nych „Światełko”

Młodzi pamiętają Poznań
innego
człowieka

Wieczornica z okazji święta Spotkanie DKK dla młodzieżyRZEPIN KRZESZYCE 

Uroczystość rozpoczęła się od od-
śpiewania przez wszystkich zgroma-
dzonych Mazurka Dąbrowskiego.

Wprowadzenie w tematykę święta 
przedstawiła prezentacja ukazująca 
historyczne zmiany granic Rzeczypo-
spolitej Polskiej, od jej powstania aż po 
dzień dzisiejszy. Następnie uczniowie 
klasy III Jan Saladra i Filip Ludwikow-
ski przedstawili prezentację dotyczącą 
bezpośrednio święta 11 listopada (osób, 
okoliczności zdobywania władzy, walki 
o granice, polityki czy mniejszości naro-
dowych). W międzyczasie wykonywane 
były utwory o tematyce patriotycznej 
przez zespół szkolny przygotowany i 
prowadzony przez Wiolettę Nowak.

Kolejnym elementem wieczornicy 
był finał konkursu literacko-patriotycz-

nego zorganizowanego wspólnie przez 
nauczycieli historii i języka polskiego 
Damiana Utrackiego i Zofię Tatol. 

W środę o 15.00 miał miejsce etap 
wstępny konkursu, którego głównym 
celem było kultywowanie patrioty-
zmu i rozpowszechnianie znajomości 
polskich utworów literackich. Wzięło 
w nim udział łącznie ponad 20 osób, 
a troje najlepszych uczestników we-
szło do finału, który odbył się właśnie 
podczas wieczornicy. Byli to uczniowie 
Jan Saladra, Damian Chmyl i Michał 
Czomko. Po trzech rundach pytań naj-
lepszy okazał się Jan Saladra. Dyrek-
tor Przemysław Jarosik podziękował 
wszystkim za przybycie oraz przygoto-
wanie wieczornicy i tym samym zakoń-
czył uroczystość (red.). 

Głównym celem projektu jest popra-
wa funkcjonowania osób z niepełno-
sprawnością poprzez szerzenie wiedzy 
na temat różnych rodzajów niepełno-
sprawności oraz ułatwienie zrozumienia 
emocji i zachowań tych dzieci.

„Hubek, kubek, wstążka” to bajka psy-
choedukacyjna, która wprowadza dzieci 
w świat rówieśnika z zespołem Asper-
gera, pomaga poznać i zaakceptować 
inność.

Hubek swoim zachowaniem zaskaku-
je i intryguje rówieśników. Ma niezwykłą 
pamięć, o Tytanicu wie więcej niż kapi-
tan, ale nie rozumie, co znaczy mieć dwie 
lewe ręce. Przeważnie bawi się sam, za-
wsze w tym samym miejscu i trudno się 
z nim dogadać. Pewnego dnia Majka z 
podsłuchanej rozmowy dowiaduje się, że 
Hubek ma jakiś zespół…

Po przeczytaniu książki klubowicze z 
zaangażowaniem rozmawiali na temat 
Zespołu Aspergera, a także zastanawiali 
się co zrobić, żeby dobrze zapamięty-
wać? 

Wspólnie zabawiliśmy się w zabawę, 
która polegała na tym, że kładło się kilka 
rzeczy, trzeba było zapamiętać ich poło-
żenie, następnie jedna osoba odchodziła 
i przestawiało się przedmioty, a ta osoba 
miała zgadnąć, co się zmieniło. 

Po zabawach przeszliśmy do części 
plastycznej, uczestnicy spotkania wyko-
nywali kartki okolicznościowe z zasu-
szonych kwiatów, płatków kwiatów czy 
liści. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe 
(red.). 
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Wieczornica w Starościnie 

Spotkanie DKK dla młodzieży 
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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.).
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

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

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

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

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

 
NZOZ Nowy Szpital

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

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

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

Biuro Sprzedaży
ul. Konstytucji 3-go Maja 8B

69-100 Słubice

 

www.wimar-slubice.pl

693 66 92 92
95 711 92 92

Niniejszym reklama  nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

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

Nowe Domy Na Sprzedaż

Osiedle Perłowe Kunowice


