
Co dokładnie prokuratura zarzu-
ca Romanowi S.? Według Gazety 
Lubuskiej były burmistrz Cybinki 
miał udzielić pomocy dyrektor-
ce Zespołu Szkół w wystawieniu 
trzech dokumentów poświadcza-
jących nieprawdę. - Na tych doku-
mentach burmistrz postawił pie-
częć imienną oraz pieczęć gminy 
Cybinka, którymi nie miał prawa w 
tej dacie dysponować - mówi w GL 
rzecznik Prokuratury Okręgowej w 
Zielonej Górze.  

Roman S. twierdzi, że zdał pie-
czątki, kiedy przestał być burmi-
strzem. Z kolei Sebastian Łukasze-
wicz, sekretarz Cybinki zapewnia: 
jest pisemne oświadczenie kadro-
wej, że pieczątki nie zostały odda-
ne.

- Zawiadomienie prokuratury 
nie dotyczyło kwestii zorganizo-
wania lub nie dziecku nauczania 
indywidualnego. Dotyczyło ono 
podejrzenia sfałszowania doku-
mentów i podpisywania decyzji 

jako burmistrz Cybinki w okresie 
kiedy Pan Roman S. funkcji tej już 
nie pełnił – mówi z kolei Marek 
Kołodziejczyk, obecny szef gmi-
ny. - Dodatkowo przypomnę, że 
zawiadomienie prokuratury w ta-
kim przypadku jest obowiązkiem, 
szczególnie dla funkcjonariusza 
publicznego. Zaniechanie obo-
wiązku zawiadomienia pociąga za 
sobą odpowiedzialność karną. My-

ślę, że  dlatego zawiadomienie do 
prokuratury  złożyła również Lu-
buska Kurator Oświaty – dodaje. 

Warto także przypomnieć słowa 
Tomasza Ciszewicza z kwietnia 
tego roku. - Jak przyjmowałem 
Romana S. na stanowisko zastępcy 
burmistrza, to poinformował mnie 
o tym, że toczy się sprawa od 2014 
roku – mówił burmistrz Słubic 
w GL. W gazecie możemy jednak 
przeczytać, że braki w dokumen-
tacji wykryto podczas ustalania 
arkusza organizacyjnego na rok 

szkolny 2015/2016, czyli wiosną 
2015 roku. Później gmina przepro-
wadziła kontrolę, a wszystkim za-
jęła się prokuratura. 

O jakiej więc sprawie został po-
informowany burmistrz Słubic pod 
koniec 2014 roku, skoro gmina Cy-
binka stwierdziła nieprawidłowo-
ści i poinformowała o nich organy 
ścigania dopiero w 2015 roku? 

- Jeśli mojemu zastępcy sąd udo-
wodni winę, będzie musiał zrezy-
gnować z funkcji – zapowiada dziś 
Tomasz Ciszewicz. 
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

• kas fiskalnych
• kserokopiarek
• komputerów

sprzedaż i serwis

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

www.m-tech.sklep.pl

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA IMPREZ
W WYBRANYM PRZEZ CIEBIE MIEJSCU

POSTAW NA SMAK, JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE 
KONTAKT:

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

MAK RESTAURACJE

Prokuratura skierowała do 
sądu akt oskarżenia przeciw-
ko Romanowi S., dzisiejszemu 
wiceburmistrzowi Słubic, a 
wcześniej burmistrzowi Cybin-
ki. Grozi mu do pięciu lat wię-
zienia. Na ławie oskarżonych 
zasiądzie także Helena R., 
była dyrektorka Zespołu Szkół 
w Cybince. Według Gazety Lu-
buskiej oboje mieli sfabryko-
wać dokumenty

REKLAMA
508 386 232 24h

Szukasz
nieruchomości? 

Rusza proces 
Romana S.

SŁUBICE Problemy wiceburmistrza

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMA

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



W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieganowie odby-
ło się uroczyste przekazanie i poświęcenie busa, który będzie 
służył pracownikom i podopiecznym placówki

Do gminy - na poprawę gospodarki wodno-ściekowej - trafi 
ponad 2 miliony złotych dofinansowania ze środków unijnych!

Nowy mikrobus

Niebawem remont 
oczyszczalni

Będzie sprawniej i bezpieczniej

Spektakularny sukces 

CYBINKA 

CYBINKA 

W uroczystości uczestniczyli m. in.: 
burmistrz Marek Kołodziejczyk, sekre-
tarz Sebastian Łukaszewicz, kierownik 
ŚDS w Bieganowie Marta Majewska, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Cybince Renata Kubiak oraz ksiądz 
Artur Grześko.

Samochód zagwarantuje bezpiecz-
ny transport podopiecznych korzysta-
jących z zajęć w placówce, ale także 
ułatwi możliwość wyjazdów np. do 
lekarzy. 

ŚDS w Bieganowie to placówka, 
która zajmuje się dziećmi niepełno-
sprawnymi wymagającymi szczególnej 
opieki lub mającymi trudności w przy-
stosowaniu się do życia. 

Zakup busa, który kosztował ponad 
60 tys. zł,  został sfinansowany ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie 
z procedurami „Programu Wyrówny-
wania Różnic Między Regionami III” 
(red.). 

Zarząd województwa lubuskiego 
zatwierdził listę projektów, które otrzy-
mały dofinansowanie. Wśród  nich 
znalazł się złożony przez ZUK Cybinka 
Spółka z o.o. projekt pn. „Moderniza-
cja oczyszczalni ścieków wraz z budo-
wą kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Cybinka”. Spółka realizuje na zlecenie 
gminy zadania w zakresie gospodar-
ki wodno-ściekowej, także w zakresie 
pozyskania środków zewnętrznych na 

modernizację wysłużonej już oczysz-
czalni ścieków w Cybince. To wielki 
sukces oraz odciążenie dla budżetu 
gminy jak i mieszkańców.   

Projekt będzie realizowany w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego - Lubuskie 2020, Osi Prioryte-
towej 4 Środowisko i kultura, Działanie 
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, w 
ramach I i II rundy konkursowej (red.). 
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Po raz kolejny zorganizowaliśmy 
spotkanie dla osób dotkniętych skut-
kami tzw. ustawy dezubekizacyjnej. 
I po raz kolejny na sali zabrakło 
krzeseł. Zainteresowanie tym tema-
tem jakoś szczególnie mnie nie zdzi-
wiło, bo ta niesprawiedliwa ustawa 
dotknęła także funkcjonariuszy WO-
P-u, których w Słubicach i przygra-
nicznych rejonach naszego kraju 
przecież nie brakuje. 

Żeby była jasność, nie bronię 
winnych. Jeśli ktoś łamał prawo, 
donosił na opozycję, czy kogokol-
wiek, powinien ponieść karę. Ale 
tylko w przypadku udowodnienia 
mu tej winy. 

A co złego robiły setki osób, które 
w Słubicach kontrolowały paszpor-
ty, sprawdzały samochody przekra-
czające granicę, czy jeździły co-
dziennie w pociągach skierowanych 
do ówczesnego NRD. Dlaczego od-
powiedzialność zbiorowa ma doty-
czyć także ludzi, którzy w mrozie i 
śniegu strzegli naszego bezpieczeń-
stwa i granic ojczyzny? Takiej jaka 
wtedy była. 

Na spotkanie z mieszkańcami 
Słubic i okolic przyjechali goście. 
Był Zdzisław Czarnecki - prezy-
dent Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP, a także Andrzej 
Rozenek, który stoi na czele komi-
tetu zbierającego podpisy pod oby-
watelskim projektem ustawy przy-
wracającej odebrane świadczenia 
emerytalne. Poinformował on, że 
w sejmie złożony został już projekt 

zmniejszający emerytury także by-
łym żołnierzom Wojska Polskiego. 

To już jakiś absurd. Kto będzie 
następny? Policjanci, strażacy, 
może lekarze i nauczyciele? Może 
władza będzie teraz karać wszyst-
kich, którzy wykształcili się i praco-
wali w Polsce przed 1989 rokiem? 

Zachęcam Was gorąco do sprze-
ciwu oraz do poparcia obywatel-
skiego projektu ustawy znoszącej te 
niesprawiedliwe przepisy. 

Musimy mieć odwagę mówić NIE 
złym pomysłom forsowanym przez 
władzę. Nieważne czy te krzywdzące 
i niesprawiedliwe propozycje doty-
kają kobiet i ich praw, ograniczają 
niezależność sądów i niszczą mon-
teskiuszowski trójpodział władzy, 
czy skutkują odbieraniem wypraco-
wanych emerytur osobom uczciwie 
pracującym kilkanaście, czy kilka-
dziesiąt lat temu. Suweren to my – 
mieszkańcy prowincji. I musimy pa-
trzeć im na ręce. I krzyczeć głośno, 
jeśli będzie taka potrzeba. 

Lokalne podwórko? Na pierwszej 
stronie opisałem głośną sprawę z 
Cybinki. Krośnieńska Prokuratura 
Rejonowa skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko Romanowi S. 
oraz Helenie R. „Oboje mieli sfa-
brykować dokumenty” – czytamy w 
Gazecie Lubuskiej. 

Roman S. to były burmistrz Cy-
binki, od niemal trzech lat jest wice-
burmistrzem Słubic. Z kolei Helena 
R. to była dyrektorka Zespołu Szkół 
w Cybince, dziś pracuje w jednym z 
oddziałów przedszkolnych na tere-
nie gminy Słubice. 

W cytowanym artykule Tomasz 
Ciszewicz mówi, że jego zastępca 
będzie musiał zrezygnować z pracy, 
jeśli sąd udowodni mu winę. Chcia-
łoby się krzyknąć za Archimedesem: 
Eureka! 

ROBERT WŁODEK

Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)

wynajmę warsztat stolarski

tel.: 604 295 699

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

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

SPRZEDAM
pawilon handlowy

w Kostrzynie nad Odrą
przy dworcu PKP

i PKS
90 m2

tel.: 508 171 539 

SPRZEDAM
lub

WYDZIERŻAWIĘ
pawilon handlowy

w Słubicach
ul. Asnyka 8

przy Intermarche
128 m2

tel.: 508 171 539 

Producent domów zatrudni 
doświadczonych pracowników 

ogólnobudowlanych. 
Mile widziane  prawo jazdy kat. B. 

Praca stała, wysokie zarobki. 
Praca w Polsce

na małych wyjazdach. 
Szczegóły

pod numerem 733 588 888

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

Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

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

      SKUP ZŁOMU 
 skup złomu i metali kolorowych, 

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

KASACJA  
POJAZDÓW 

 złomowanie pojazdów 
 odbiór od klienta 
 zaświadczenie do wyrejestrowania  

 

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

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

KOWALÓW 
ul. Starkowska 11 

tel.: 503 022 157 

OŚNO LUBUSKIE 
ul. B. Chrobrego 16 

tel.: 513 298 830 
 

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

 

www.robertwlodek.pl
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Bus kosztował ponad 60 tys. zł. 



• KIEROWNICTWO BUDOWY

• POZWOLENIA NA BUDOWĘ

• ADAPTACJE PROJEKTÓW

Roksana Mackiewicz
ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

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

www.biuro-sugoi.pl
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Nie macie się czego wsty-
dzić, możecie chodzić z 
podniesioną głową - mówił 
Andrzej Rozenek na spo-
tkaniu z mieszkańcami Słu-
bic i okolic. - Tylko wspólnie 
damy radę odwrócić skutki 
tej haniebnej ustawy - prze-
konywał

Ósma już edycja targów znów cieszyła się ogromnym 
powodzeniem wśród młodzieży z regionu. Wzięło w nich 
udział ponad 50 wystawców i 700 uczniów

Znów przyszły tłumy Szukali swojej
drogi kariery

Kolejne spotkanie dla osób dotkniętych represyjną ustawą Za nami kolejna edycja Targów Edukacji i PracySŁUBICE SŁUBICE 

Na spotkanie przyszło 150 osób. 
Było one poświęcone omówieniu 
obywatelskiego projektu ustawy, 
który  ma przywracać odebrane 
świadczenia emerytalne funkcjo-
nariuszom byłego MSW. 

Do walki o prawa nabyte, prócz 
Andrzeja Rozenka, zagrzewał także 
Zdzisław Czarnecki, prezydent Fe-
deracji Stowarzyszeń Służb Mun-
durowych. - Musimy zebrać nie 
100, a 300 tysięcy podpisów pod 
obywatelskim projektem ustawy. 
Wtedy władza zrozumie, że jeste-
śmy siłą, zacznie się z nami liczyć 
- mówił. - Znam wielu z Was oso-
biście, wiem, jaką niesprawiedli-
wością jest odbieranie emerytur 
Wam, ludziom, którzy strzegliście 
granicy naszego państwa – doda-
wał.

W spotkaniu, zorganizowanym 
przez Słubicką Inicjatywę Demo-
kratyczną "NA GRANICY", wziął 
też udział szef lubuskiego SLD 
Bogusław Wontor, a także radna 
wojewódzka Maria Jaworska. Głos 
zabierali przedstawiciele organi-
zacji emeryckich straży granicznej 
(red.). 

Targi skierowane były do młodzie-
ży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 
planującej swoją dalszą drogę edukacji 
oraz studentów i absolwentów planu-
jących dalsze kształcenie, czy wchodzą-
cych na rynek pracy oraz do młodzieży 
bezrobotnej i poszukującej pracy, jak 
również wszystkich zainteresowanych 
planowaniem swojej edukacji oraz ka-
riery zawodowej.

W ich trakcie zwiedzający mieli 
okazję bezpośredniego spotkania z 
przedstawicielami uczelni wyższych, 
doradcami zawodowymi oraz przed-
stawicielami firm. Oferta targowa skie-
rowana została przede wszystkim do 
osób młodych, zarówno uczących się, 
jak i tych poszukujących możliwości 
dalszego kształcenia i zatrudnienia. 
Najważniejszym elementem targów 
była prezentacja ofert kierunków 

kształcenia, poszukiwanych na rynku 
zawodów oraz prezentacja pracodaw-
ców i ich oferty dostępnych miejsc 
pracy.

Sporym zainteresowaniem cieszyły 
się również warsztaty, m.in. z zakresu: 
rozwoju osobistego, języka polskiego 
i języków obcych, prowadzone przez 
wykładowców i studentów Collegium 
Polonicum oraz przedstawicieli firm i 
instytucji rynku pracy.

Organizatorami targów byli: Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu/Collegium Polonicum w 
Słubicach, Starostwo Powiatowe, Lu-
buska Wojewódzka Komenda OHP w 
Zielonej Górze/Młodzieżowe Centrum 
Kariery OHP w Słubicach oraz Fun-
dacja na rzecz Collegium Polonicum 
(UAM, red.). 
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Słubickie targi odwiedziło 700 uczniów 



WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu

ubijaki
elektronarzędzia

młoty wyburzeniowe

KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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Wraz z czynnie pracującymi na-
uczycielami Sekcja organizuje wie-

le spotkań integracyjnych, imprez 
sportowych oraz kulturalnych. 
Cieszymy się, że w naszych dzia-
łaniach zawsze możemy liczyć na 
współpracę i pomoc zarządu oraz 
prezes słubickiego ZNP Weroniki 
Bursztynowicz.

W październiku odbyło się spo-
tkanie członków SEiR z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Były drobne 
upominki, kartki okolicznościowe 
i poczęstunek. Oprócz serdecznych 
życzeń dla wszystkich od koleżanek 
Weroniki i Krystyny, szczególnie 
miłym akcentem było uhonorowa-
nie najstarszych członków ZNP.

Życzenia wielu jeszcze lat w 
zdrowiu i wszelkiej pomyślności 
otrzymali: Adam Soplica (który 
w tym roku ukończył 90 lat), Ge-
nowefa Dąbrowska, Aniela Brzo-
zowska, Irena Zaporowska i Irena 

Łukaszewicz, a wszyscy z tej okazji 
odśpiewaliśmy Jubilatom „100 i 
więcej lat życia…”

Dzięki życzliwości przewodni-
czącego Rady Miejskiej Mariusza 
Olejniczaka mogliśmy, prócz ży-
czeń i kwiatów, wręczyć każdemu 
z jubilatów drobny upominek. Za 
pomoc serdecznie dziękujemy, 

Spotkanie przebiegło w miłej i 
serdecznej atmosferze. W słubic-
kiej „nauczycielskiej” rodzinie, 
wbrew znanemu porzekadłu, mó-
wimy: „starość to też może być ra-
dość”.

JOLANTA PAWEŁKIEWICZ

Niedzielne popołudnie 19 
listopada było dla mieszkań-
ców okazją do świętowania 
w niecodziennym stylu. Dla-
czego? Chór Postomia skoń-
czył dwa lata!

Przy Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Słubi-
cach od lat aktywnie działa 
Sekcja Emerytów i Renci-
stów, której przewodni-
czącą jest Krystyna Kiba. 
Jednym z głównych zadań 
organizacji jest pomaga-
nie starszym koleżankom i 
kolegom w trudnych sytu-
acjach życiowych

Czekamy na kolejne
sukcesy naszego chóru

Duchem ciągle 
młodzi!

II listopadowy koncert urodzinowy Chóru Postomia Nie zapominamy o naszych seniorachKRZESZYCE SŁUBICE 

Z tej okazji w kościele w Krzeszy-
cach odbył się uroczysty koncert, 
podczas którego usłyszeć można 
było wspaniałe pieśni patriotyczne, 
ale także inne utwory inspirowane 
polskim folklorem i poezją.

Ideą koncertu było, poza ukaza-
niem piękna muzyki i prezentacją 
- całkiem już bogatego - repertuaru 
chóru, podziękowanie mieszkań-
com, sympatykom chóru i rodzi-
nom chórzystów za zrozumienie 
pasji, docenienie ciężkiej pracy 

brzmienia i ogrom pracy włożonej 
w przygotowanie programu.

Jak to bywa zazwyczaj na urodzi-
nach – i tutaj gości nie zabrakło. 

Jako drugi wystąpił zaprzyjaź-
niony Chór „Pokolenia” z Glisna, 
starszy od jubilatów o okrągłe 10 

oraz nieocenioną pomoc.
Scenografia kościoła ogrzanego 

ciepłym blaskiem świec potęgowa-
ła wrażenie podniosłości wydarze-
nia, ale zarazem stwarzała niepo-
wtarzalny klimat.

Koncert zaczął się najstarszą 
znaną polską pieśnią – Bogurodzi-
cą. Kolejne utwory, wykonywane w 
ogromnym skupieniu, wybrzmie-
wały piękną harmonią, dając słu-
chaczowi do zrozumienia, że dwa 
lata pracy chóru nie poszły na mar-
ne. Z każdą kolejną nutą wysłyszeć 
można było niebanalne współ-

cewicz - dyrygentka Chóru Po-
stomia mówiła, że spełniło się jej 
marzenie o dyrygowaniu tak licz-
nym chórem. - To był prawdziwy 
zaszczyt. Jestem niesamowicie 
wzruszona i wdzięczna – cieszyła 
się (red.). 

lat. Zespół występuje z towarzysze-
niem instrumentów akompaniu-
jących: gitary rytmicznej, solowej 
i basowej oraz akordeonu. Zapre-
zentowali utwory w weselszym 
wydaniu, ale w tematyce również 
patriotyczno-sakralnej. Czterdzie-
stoosobowy chór wybrzmiewał 
znakomicie, a zespół instrumen-
talistów podkreślał oryginalność 
aranżacji i tworzył przyjemne dla 
ucha tło harmoniczne.

Zwieńczeniem koncertu było 
wspólne odśpiewanie pieśni hym-
nicznej „Rota”. Małgorzata Gran-
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Świętowaliśmy drugie urodziny Chóru Postomia 

Pan Adam Soplica skończył 90 lat. 
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Odkryj radość świąt
Loteria kredytu gotówkowego z nagrodami

W oparciu o przykład reprezentatywny kredytu w wysokości 5 000,00zł z terminem spłaty 24 miesiące i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na 
życie - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyniesie 10,71%; całkowita kwota kredytu 5 000,00zł, całkowita kwota do spłaty 5 527,93zł; oprocentowa-
nie stałe 5,99% w skali roku; całkowity koszt kredytu 527,93zł ( w tym odsetki 317,93zł, prowizja 100,00zł, składka ubezpieczenia na życie 110,00zł - wpłacana jednora-
zowo w dniu uruchomienia kredytu); umowa zawarta na 24 miesiące; harmonogram spłat - 23 raty każda w wysokości 221,58zł i jedna 24 rata wyrównująca w wysoko-
ści 221,59zł.
Decyzja o udzieleniu kredytu uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta. 

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Na-
rodzenia serdecznie zapraszamy do naszych placó-
wek. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa wy-
jątkową propozycję w postaci "Kredytu Świąteczne-
go" z korzystnym oprocentowaniem w wysokości 
5,99% w skali roku oraz szansą wygrania nagrody 
rzeczowej.

Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46

Cybinka
ul.Szkolna 7
tel. 68 391 13 40

Słubice
ul.Wojska Polskiego 170
tel. 95 758 42 39

Maszewo
nr 68
tel. 68 383 13 80

Znajdą nas Państwo w:

W świątecznej promocji każde  1000 zł
kredytu gotówkowego to szansa

na zdobycie wymarzonych prezentów

Uroczyste ślubowanie I klasy wojskowej LO Obchody święta niepodległości RZEPIN RZEPIN 

Na Placu Ratuszowym odbyło się ślubowanie I klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego

Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
rozpoczęły się mszą w intencji Ojczyzny

Długo oczekiwana chwila Nastrojowo
i sportowoUroczystości rozpoczęły się mszą w 

kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rzepinie, którą celebrował 
biskup Stefan Regmunt. Po nabożeń-
stwie wszyscy udali się na plac przed 
ratuszem, na którym rozpoczął się uro-
czysty apel z wojskowym ślubowaniem.

Swoją obecnością mundurowych 
uczniów zaszczycili: dyrektor biura ds. 
proobronnych w Ministerstwie Obrony 
Narodowej  Waldemar Zubek, dowód-
ca generalny rodzajów sił zbrojnych 
generał dywizji Jarosław Mika, woje-
woda Władysław Dajczak oraz przed-
stawiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych, a przede wszyst-
kim rodziny, najbliżsi i przyjaciele 
uczniów oraz licznie zebrani mieszkań-
cy miasta. Gospodarzem uroczystości 
był burmistrz Sławomir Dudzis. 

Uroczystość uświetniła asysta ho-
norowa wystawiona przez 17 Wiel-
kopolską Brygadę Zmechanizowaną 
- współorganizatora ślubowania oraz 
Orkiestra Wojskowa z Żagania pod 
dowództwem st. chor. szt. Adama Du-
dzika.

Ślubowanie rozpoczęto złożeniem 
meldunku gen. dyw. Jarosławowi Mice 
o gotowości do uroczystości. Następnie 
wszystkich zebranych powitała dyrek-
tor szkoły Ewa Winiarczyk, dziękując 
jednocześnie wszystkim tym, którzy 
stworzyli warunki sprzyjające rozwo-
jowi placówki szkolnej. Szczególne 
podziękowania złożone zostały na ręce 
dowódcy generalnego RSZ, burmistrza 
Rzepina oraz dowódcy 17 Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej.

Wychowawczyni klasy wojskowej 
Anna Mieczkowska odczytała zarzą-

Staszica w Rzepinie.
Kulminacyjnym punktem uroczy-

stości było złożenie ślubowania przez 
trzydziestu uczniów klasy munduro-
wej. Część z nic dostąpiła wyróżnienia, 
jakim było złożenie ślubowania na 
sztandar szkoły. Aktu uroczystego ślu-
bowania dokonał gen. dyw. Jarosław 
Mika.

Po akcie ślubowania i błogosławień-
stwie udzielonym przez biskupa Stefa-
na Regmunta głos zabrali zaproszeni 
goście. W imieniu uczniów składają-
cych ślubowanie przemawiał Hubert 
Rudnicki.

Elementem kończącym całą uro-
czystość była defilada pododdziałów 
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej z Międzyrzecza oraz kadetów 
klasy wojskowej. Można było także 
obejrzeć przygotowany specjalnie na tę 
uroczystość statyczny pokaz wojskowe-
go sprzętu bojowego (red.). 

dzenie w sprawie nadania tytułu kade-
ta uczniom I klasy wojskowej Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława 

W nabożeństwie oraz w patriotycz-
nych uroczystościach na Placu Ratu-
szowym udział wzięli przedstawicie-
le: Związku Inwalidów Wojennych, 
Związku Kombatantów RP, Związku 
Sybiraków, Urzędu Miejskiego, Rady 
Miejskiej, Lubuskiego Urzędu Celno-
-Skarbowego, jednostek oświatowych i 
komisariatu policji w Rzepinie. 

Poczty sztandarowe wystawiły: 
Ochotnicze Straże Pożarne w Kowa-
lowie oraz Lubiechni Wielkiej, Zespół 
Szkół w Rzepinie, Technikum Leśne 
w Starościnie, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Kowalowie. Poczet flagowy 
oraz wartę honorową przy obelisku ob-
jęli harcerze, a całą ceremonię popro-
wadziła Renata Konieczna. 

Podczas uroczystości uczestnicy wy-

słuchali przemówienia burmistrza Sła-
womira Dudzisa. Obchody uświetniły 
również występy artystyczne dzieci z 
Przedszkoli Samorządowych nr 2 i nr 3 
„Jarzębinka” w Rzepinie, a ich zwień-
czeniem było symboliczne wypuszcze-
nie 99 białych i czerwonych balonów.

Tegoroczne obchody narodowego 
święta niepodległości zakończone zo-
stały turniejem halowej piłki nożnej 
o puchar przechodni burmistrza Rze-
pina. Udział w nim wzięły drużyny: 
samorządu gminy, parafii Rzepin, 
oldbojów Ilanki Rzepin oraz rodziców 
Ilanki Rzepin. Natomiast o godz. 17.30 
w Miejskim Domu Kultury odbył się 
koncert religijno-patriotyczny Macieja 
Wróblewskiego (red.). 
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Uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówienia burmistrza Sławomira Dudzisa 
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NOWE OTWARCIE! 
Słubice, ul. Asnyka 14 (obok apteki) 

poniedziałek- piątek 10-18, sobota 10-14. 

REGION6
www.pograniczelubuskie.pl

fot
o. 

DP

Bankomaty GBS Banku będą miały nowe zabezpieczenia

DZIENNY POBYT  
DLA SENIORÓW

konsultacje z fizjoterapeutą i dietetykiem 
zabiegi fizykoterapeutyczne 

indywidualny dobór ćwiczeń  
ćwiczenia z fizjoterapeutą 

kawa/herbata z ciastem Cena 200 pln

W cenę 1-dniowego pakietu wchodzą:

Seniorzy posiadają do zagospoda-
rowania dużo wolnego czasu. Część 
z nich jest w stanie sama go sobie 
zorganizować, istnieje jednak spora 
grupa osób, która potrzebuje w tym 
zakresie wsparcia

Panie będą zadowolone. 
Salon z modą damską ma 
już nową, dużo większą sie-
dzibę. Zapraszamy do skle-
pu przy ulicy Asnyka 14!

W odpowiedzi na ataki na 
bankomaty zarząd GBS 
w Barlinku i Concordia 
Ubezpieczenia, która jest 
ubezpieczycielem majątku 
banku, sfinansowały dodat-
kowy system zabezpieczeń 
bankomatów przed napa-
dami

Jak zorganizować
czas seniorowi? 

Nowe otwarcie salonuLepiej pilnują 
nasze pieniądze

Miłe chwile połączone z lekarską diagnozą 

Zapraszamy do sklepu Kamelia MODA DAMSKANowe zabezpieczenia bankomatów w GBS Banku

SŁUBICE 

SŁUBICE REGION 

Każdy, kto opiekują się osobą w podeszłym 
wieku powinien zdać sobie sprawę, że wraz z 
wiekiem seniorzy nie pozbywają się swoich 
zdolności, talentów, ciekawości świata czy 
ludzi. Wciąż mają ochotę dzielić się swoimi 
pasjami i robić mnóstwo pożytecznych rze-
czy. „Złoty wiek" to idealny okres, by oddać 
się tym wszystkim zajęciom, na które kiedyś 
brakowało czasu. 

Przyjemne z pożytecznym

Uatrakcyjnienie dnia seniorowi staje się 
bardziej skomplikowane, gdy pojawiają się 
problemy zdrowotne. Wtedy na ich najbliż-
szych spoczywa trudna rola - muszą nie tylko 
wspierać seniorów w codziennych obowiąz-
kach i czynnościach, ale także dbać o ich 
motywację do działania oraz dobre samo-
poczucie. A co jeśli w takiej sytuacji można 
połączyć przyjemne z pożytecznym? W Cen-
trum Medycznym Brandmed w Słubicach 
istnieje możliwość zapisania starszej osoby 
na „Dzienny pobyt dla Seniorów”, podczas 
którego senior odbędzie konsultację z die-
tetykiem oraz fizjoterapeutą. Fizjoterapeuta 
dobierze i przeprowadzi odpowiednią reha-
bilitację (manualną oraz za pomocą urządzeń 
do fizjoterapii m.in. lasery, magnetoterapia 
itp.), spędzi kilka godzin w miłej, przyjaznej 

Salon mody damskiej Kamelia działa 
już 27 lat. Od teraz w nowym sklepie na 
ulicy Asnyka, tuż obok apteki i bardzo 
blisko wejścia do marketu Intermar-
che. Salon z modą damską połączony 
jest teraz ze sklepem z odzieżą męską i 
dziecięcą. Razem sklepy tworzą wspól-

W ostatnich miesiącach można 
zaobserwować coraz częstsze ataki 
na bankomaty w rejonie zachod-
niej i północnej Polski. Znacząco 
wzrosła liczba kradzieży gotówki z 
bankomatów przy użyciu środków 
wybuchowych. W 2016 roku odno-
towano w Polsce 126 prób i uda-
nych włamań do bankomatów, a w 
obecnym roku do połowy września 
odnotowano 114 takich zdarzeń.  

Związek Banków Polskich, ban-
ki, w tym banki spółdzielcze, oraz 
ubezpieczyciele podejmują dzia-
łania odpowiednie do zagrożeń, 
inwestując w nowe adekwatne 
systemy zabezpieczeń. Zarówno 
bankom spółdzielczym, jak i ubez-
pieczycielom zależy na tym, aby 
skutecznie chronić mienie klien-
tów. Concordia Ubezpieczenia jest 
firmą ubezpieczeniową, która za-
bezpiecza majątek klientów ban-
ków spółdzielczych, ale i samych 
banków. Dlatego wspólnie z ban-
kami podejmuje różnego rodzaju 

działania, których celem jest wy-
eliminowanie kolejnych ataków 
(red.). 

ną przestrzeń, w której ubiorą się wszy-
scy członkowie rodziny. 

Co jest dostępne w otwartym wła-
śnie salonie Kamelia? Płaszcze, kurtki, 
bluzki, swetry, spódnice, żakiety, su-
kienki wizytowe i codzienne. Wyłącz-
nie polskich, renomowanych firm. W 
rozmiarach 36-52, w przystępnych ce-
nach. – Warto dodać, że w zdecydowa-
nej większości są to kolekcje wybierane 
na targach mody polskiej, w Poznaniu, 
Łodzi i Warszawie – precyzuje Krysty-

na Horyza, właściciela sklepu. 
Od teraz do 6 grudnia, na całą ko-

lekcję jesienną obowiązuje rabat – 10 
proc. 

Salon otwarty jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10-18, a w so-
botę w godzinach 10-14. Serdecznie 
zapraszamy (red.). 

atmosferze, podczas przerwy wypije kawę i 
zje ciasto, a na koniec dnia dostanie odpo-
wiedni instruktarz do domu. 

Dlaczego to wszystko?

Pamiętajmy, że aktywność fizyczna jak i 
umysłowa seniora są tak samo ważne dla 
niego jak i jego najbliższych. Nie zdajemy 
sobie często sprawy, że trudności w zapię-
ciu guzika, ubraniu butów, brak rozmowy o 
ulubionym serialu czy samopoczuciu mogą 
wywoływać duży smutek i frustrację. Warto 
również postarać się urozmaicać czas oso-
bom starszym w taki sposób, aby nie spędzali 
go wyłącznie przed telewizorem. 

SANDRA NATKAŃSKA
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Właśnie minęło trzydzieści lat od dnia, w którym w budyn-
ku szkoły podstawowej w Krzeszycach, świeżo oddanym 
do użytku, odbyła się uroczystość nadania jej imienia i 
wręczenia sztandaru. Placówka otrzymała imię wielkie-
go patrioty, działacza ludowego Wincentego Witosa i ob-
darowana została, ufundowanym przez całą społeczność 
gminy, sztandarem. Było to dla nas wszystkich ogromne 
przeżycie

Bądźcie dumni ze swojej szkoły
i jej patrona!

Uroczystość XXX-lecia nadania szkole imienia i wręczenia sztandaruKRZESZYCE 

Od tamtego dnia, czyli przez po-
nad trzydzieści lat szkoła nasza z 
godnością nosi imię Wincentego 
Witosa i posiada swój sztandar. 
Postać patrona jest obecna w co-
dziennej pracy szkoły, a sztandar 
towarzyszy nam przy wszystkich 
szkolnych uroczystościach.

Sztandar to dla nas ważny symbol 
jednoczący naszą szkolną społecz-
ność uczniów, nauczycieli i rodziców 
wyznających w życiu podobne zasa-
dy, kierujących się w postępowaniu 
podobnymi wartościami. Symboli-
zuje wszystko to, czym kierował się 
w swym życiu i działaniu Wincenty 
Witos: prawdę, wytężoną pracę, wy-
trwałość, szacunek dla tradycji, pa-
triotyzm, wolność, sprawiedliwość, 
odpowiedzialność. Wartości te, jak 
cegiełki w murze, tworzą nasz sys-
tem wartości. Są dla nas wszystkich 
drogowskazem  w działaniu. 

Od trzydziestu lat staramy się 

wszyscy – nauczyciele i wychowaw-
cy – wyposażyć naszych uczniów w 
te cechy charakteru, które podzi-
wiamy u naszego patrona. Działamy 
w myśl słów Wincentego Witosa, 
który mówił: „jeżeli za słowami nie 
idą fakty, to największe słowa nie 
zdadzą się na nic”. Pamiętamy też, 
że „zwycięstwo i przyszłość należeć 
mogą i będą do ludzi mądrych, sil-
nych i wytrwałych”.

Dzisiaj, po trzydziestu latach od 
tamtego dnia, postanowiliśmy w 
sposób równie uroczysty jak wów-
czas, zdać sprawozdanie z pracy pod 
patronatem Wincentego Witosa, z 
realizacji jego zaleceń i wskazówek, 
wcielania w życie jego ideałów.

Uroczystość z okazji XXX roczni-
cy nadania szkole imienia i wręcze-
nia sztandaru odbyła się 18. listo-
pada 2017 roku w budynku Szkoły 
Podstawowej im. Wincentego Wito-
sa w Krzeszycach.

W uroczystości udział wzięło 
wielu znamienitych gości, m.in.: 
Władysław Kosiniak-Kamysz - pre-
zes Zarządu Głównego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Stanisław 
Tomczyszyn i Romuald Gawlik – wi-
cemarszałkowie województwa lubu-
skiego, władze samorządowe powia-
tu sulęcińskiego: Tadeusz Dąbroś 
– przewodniczący Rady Powiatu i 
Adam Babiński – starosta sulęciń-
ski, przedstawiciele radnych Sejmi-
ku Województwa Lubuskiego i Rady 
Powiatu w Sulęcinie, Anita Pakulska 
– wizytator Kuratorium Oświaty, 
władze samorządowe gminy z Sta-
nisławem Peczkajtisem – wójtem 
gminy Krzeszyce, przedstawiciele 
lubuskich organizacji PSL.

Na uroczystość zaprosiliśmy tak-
że wszystkich członków Komitetu 
Fundacji Sztandaru sprzed trzy-
dziestu lat, wszystkich przewodni-
czących komitetów rodzicielskich, a 
później rad rodziców, którzy w mi-
nionym trzydziestoleciu wspierali 
szkołę w procesie wychowawczym, 
wszystkich nauczycieli i pracowni-

ków obsługi, którzy na przestrzeni 
ostatnich trzydziestu lat pracowali 
w szkole.

Byli też z nami przedstawiciele 
organizacji społecznych, instytucji 
gminnych oraz zakładów pracy, z 

którymi szkoła na co dzień współ-
pracuje.

Podczas jubileuszowej akademii 
uczniowie zaprezentowali postać 
patrona, cytując jego słowa, przed-
stawili czasy, w których żył, malując 
obraz dawnej wsi słowami poetów. 

Wszystkich gości powitał Stani-
sław Peczkajtis. – Dziękuję Wam 
za obecność, szczególnie preze-
sowi PSL Władysławowi Kosinia-
kowi-Kamyszowi. Dziękuję także 
obecnym tu wicemarszałkom woje-
wództwa. Dzięki ich wsparciu i przy-
chylności możemy podpisać umowy 
na trzy projekty, które warte są 3 
mln – cieszył się wójt Krzeszyc. 

Głos zabrał także Władysław Ko-
siniak-Kamysz. – Zaledwie dwa dni 
temu, u grobu waszego patrona, 
Wincentego Witosa, zainaugurowa-
liśmy świętowanie stulecia niepod-
ległości Polski. A dziś jestem już w 

waszej szkole, która nosi jego imię. 
Dziękuję wam za to, że 30 lat temu 
postanowiliście uczcić imię wielkie-
go bohatera polskiej wolności – mó-
wił szef Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. – Niech dorobek patrona 
waszej szkoły będzie drogowskazem 
dla młodzieży. Słowa Wincentego 
Witosa są przecież wciąż aktualne. 
Testament premiera polskiej wol-
ności wciąż jest aktualny – dodał. 
Zwrócił się też do zgromadzonych 
na sali uczniów. - Bądźcie dumni z 
tego, czyje imię nosi wasza szkoła. 
Bądźcie dumni ze sztandaru. I z tą 
dumą idźcie przez całe życie – prosił 
Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Po akademii goście zostali zapro-
szeni do obejrzenia wystaw tema-
tycznych prezentujących działania, 
dorobek i osiągnięcia uczniów i 
szkoły.

BARBARA ADAMSKA
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SZUKASZ STABILNEGO
ZATRUDNIENIA?

ZADZWOŃ: 600 444 518 
WWW.KARIERAWJM.PL

PACZKI NA DZIEŃ DZIECKA

ACĘ BEZ OKRESU PRÓBNEGO

WYMIAR ETATU DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE PLUS MIESIĘCZNA PREMIA 
AGRODA ROCZNA

WYPRAWKI DLA DZIECI (DLA PIERWSZOKLASISTY, 
KÓW)
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Konkurs został ogłoszony 
z okazji 60. urodzin Misia 
Uszatka. Biblioteka słubicka 
wraz z Przedszkolem Samo-
rządowym nr 3 „Miś Usza-
tek” zaprosiła do udziału w 
nim dzieci z rodzinami z te-
renu powiatu słubickiego 

Gminna Bibliotek Publiczna w Krzeszycach zaprasza na 
wystawę

Ogłoszenie w sprawie likwidacji
Stowarzyszenia Słubiczanie.pl

Długo wyczekiwane przez mieszkańców Rąpic i Radzikowa 
inwestycje polegające na budowie nowych stacji uzdatnia-
nia wody zostaną zrealizowane i dofinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Wszyscy kochamy misie 

Biblioteka
dla Niepodległej

Nowe stacje uzdatniania

Konkurs „Mój przyjaciel Miś Uszatek” rozstrzygnięty!

Kulturalne świętowanie 

Słubice, 27.11.2017

Wielki sukces gminy!

SŁUBICE 

KRZESZYCE 

OGŁOSZENIE

CYBINKA 

Efekty pracy uczestników moż-
na było obejrzeć na wystawie w 
bibliotece słubickiej i zagłosować 
na najładniejszego misia. Wszyst-
kie były oznaczone numerami, pod 
którymi były ukryte dane każdego z 
uczestników. Mieszkańcy powiatu 
mogli również głosować w swoich 
gminnych bibliotekach: w Górzy-
cy, Rzepinie, Cybince oraz w Ośnie 
Lubuskim.

Głosowanie cieszyło się ogrom-

Została ona przygotowana spe-
cjalnie na 99 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, po 123 
latach niewoli. 

Wystawę można oglądać od po-
niedziałku do piątku, w godzinach 
10.00-18.00 (red.).  

Likwidator stowarzyszenia zwykłego pod nazwą „Stowarzyszenie Słu-
biczanie.pl” z siedzibą w Słubicach przy ulicy 1-go maja 6/9, informuje, 
iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały zebrania człon-
ków z dnia 30.12.2016 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na 
adres siedziby stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia podania niniej-
szego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

PRZEMYSŁAW WOJDYŁO
ROBERT WŁODEK

Do gminy Cybinka na realizacje pro-
jektu pn. „Budowa stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Radzików, prze-

budowa stacji uzdatniania wody wraz z 
budową lokalnej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Rąpice w gminie Cybin-

ka” ze środków unijnych trafi ponad 1,3 
mln zł.  Umowę na realizację projektu 
podpisał  prezes ZUK  Cybinka Sp. z o.o.  
Patryk Rudziński  z wicemarszałkiem 
województwa lubuskiego Stanisławem 
Tomczyszynem oraz dyrektorem depar-
tamentu programów rozwoju obszarów 
wiejskich – Józefem Giemzą.  

Zadanie realizowane przez ZUK Cy-
binka Sp. z o.o. ma na celu poprawę 

dostępu do infrastruktury wodno-ście-
kowej oraz wzrost jakości gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Cybinka po-
przez wykonanie dwóch stacji uzdatnia-
nia wody w Radzikowie i Rąpicach oraz 
poprzez budowę oczyszczalni ścieków 
dla budynku przedszkola w miejscowości 
Rąpice. Jest to kolejny projekt realizowa-
ny na terenie gminy Cybinka wpływający 
bezpośrednio na poprawę infrastruktury  
wodno-ściekowej,  który realizuje cele 
przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Cy-
binka na lata 2016-2022 (red.).  

nym zainteresowaniem zarówno 
wśród dzieci jak i dorosłych. W 
tym celu bibliotekę odwiedzały 
całe rodziny! Grupy przedszkolne 
i szkolne, prócz podziwiania prac, 
miały okazję uczestniczyć w zaję-
ciach przybliżających postać Misia 
Uszatka. Pod głosowanie miesz-
kańców zostało poddanych 28 
prac. Ogółem oddano 1005 głosów! 

W konkursie zwyciężył trzylet-
ni Wojciech Mikulski z Cybinki, 
który swoją pracę wykonał razem 
z mamą Małgorzatą, tatą Mirosła-
wem i babcią Henią. Drugie miej-
sce zajęła czteroletnia Wiktoria 
Głodna z Ośna Lubuskiego, a trze-
cie czteroletni Wojciech Koszela, 
także z Ośna Lubuskiego. Przy-
znano także dwa wyróżnienia: dla 
Nikoli Dziubińskiej ze Słubic i Pau-
liny Broniewskiej, także ze Słubic 
(red.). 

TANIA DRUKARNIA INTERNETOWA

BANER REKLAMOWY
baner laminowany
gramatura: 510g
wzmacniany i zaoczkowany
gotowy do powieszenia!

15 zł/m kw.
Atrakcyjne

cenyBezpieczeństwo

zakupów

Ekspresowa
realizacja

Szybkie
płatności online

24h

WIZYTÓWKI
pełnojakościowy wydruk
sztywny papier 350g
różne rodzaje papieru
realizacja nawet na dziś!

6

* cena netto przy
zamówieniu od 1 m kw.

za 1 m kw.

ULOTKI

ZAREJESTRUJ SIĘ
na www.

.pl

pełnojakościowy wydruk
szeroki wybór formatów
różne rodzaje papieru
realizacja nawet na dziś!

5 *cena brutto za 50 szt.
ulotek A6 zadrukowanych

jednostronnie (4+0)

*cena brutto za 100 szt.
wizytówek zadrukowanych

jednostronnie (4+0)

zł za 100 szt.

zł za 50 szt.

i drukuj w SUPER CENACH!

BEZ ŚCIEMY!
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W konkursie zwyciężył trzyletni Wojciech Mikulski z Cybinki 

Powstaną nowe stacje uzdatniania wody 
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W MGOK Cybinka odbyły się warsz-
taty z plecionkarstwa

Członkowie stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnospraw-
nych "Słoneczko", wraz z osobami niepełnosprawnymi i opiekunami oraz 
proboszczem ks. Kanonikiem Stanisławem Wenclem, odwiedzili Sanktu-
arium Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

Plecionkarskie
warsztaty

Zwiedzanie i modlitwa

Powstały piękne kosze

Wycieczka Stowarzyszenia „Słoneczko” do Rokitna

CYBINKA 

RZEPIN 

Mamy to, a dokładniej mamy 6,4 mln zł! Są to największe w historii pie-
niądze pozyskane dla gminy Rzepin. Będą przeznaczone na budowę ka-
nalizacji, wodociągu oraz oczyszczalni ścieków w Kowalowie, a także roz-
budowę kanalizacji i wodociągu na ul. Kilińskiego, Łąkowej, Ogrodowej i 
Partyzanckiej

Sukces samorządu!
Rekordowe dofinansowanie dla gminyRZEPIN 

Projekt będzie bardzo ważnym etapem w 
rozwiązaniu problemu gospodarki wodno-
-ściekowej na obszarze gminy Rzepin. Pla-
nowany całkowity jego koszt wynosi niemal 
12,5 mln zł, wszystko w ramach działania 4.3 
Gospodarka Wodno-Ściekowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lu-
buskiego na lata 2014-2020. 

Radość jest jeszcze większa, bo w ramach 
przedmiotowego konkursu rzepiński projekt 

otrzymał największe dofinansowanie w ca-
łym województwie! Podkreślić trzeba, że to 
historyczny sukces całego rzepińskiego sa-
morządu.

O te pieniądze urząd zabiegał już od dłu-
giego czasu. W końcu dotarła oficjalna in-
formacja o przyjęciu do dofinansowania 
projektu pt.: „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 
Rzepin” (red.). 

Ich uczestnicy pod okiem instruktora 
uczyli się jak pleść kosze z wikliny. Efekty z 
pięciu godzin pracy ręcznej dały dużo satys-
fakcji, a także chęci do dalszego wyplatania 
tą tradycyjną metodą (red.). 

Mszę w intencji osób niepełnosprawnych 
oraz ich rodzin skupionych w Stowarzysze-
niu „Słoneczko” w Rzepinie odprawił pro-
boszcz rzepińskiej parafii. Historię cudow-
nego obrazu znajdującego się w sanktuarium 
przedstawił z kolei kustosz ks. Piotr Bortnik.

W drodze powrotnej rzepinianie zatrzy-
mali się w Opactwie Cystersów, w Gościko-
wie-Paradyżu, tu poznali historię powołania 
do życia seminarium duchownego, a także 
obejrzeli pocysterski zespół klasztorny wraz 
z kościołem i ogrodami. Nie mogli ominąć 
również Świebodzina, w którym  zatrzymali 
się przy figurze Chrystusa Króla (red.). 

7,5 miliona złotych pochłonie prze-
budowa Placu Ratuszowego w Rze-
pinie. Inwestycja rozpocznie się 
wiosną

Zmiany w centrum
Rzepina

O nowej inwestycji na Placu RatuszowymRZEPIN 

Teraz wyłaniany jest w przetargu wyko-
nawca inwestycji. 

Zmieni się również wizerunek Starego 
Rynku, na którym pojawi się budynek han-

dlowo-mieszkalny. Na parterze będą sklepy, 
na pierwszym piętrze przychodnie, a na dru-
gim piętrze mieszkania (red.). 
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Zmieni się wizerunek Starego Rynku 

Efekty pracy dały dużo satysfakcji 

Wycieczka Stowarzyszenia „Słoneczko” do Rokitna 

 

 

 

 

 

 

 
 

Media Expert to największa sied elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – poprzez 400 
elektromarketów jesteśmy obecni w ponad 320 polskich miastach na terenie całego kraju. Sied zatrudnia 

ponad 7 tys. pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na 
stanowisko: 

 

Doradca Klienta 
Miejsce pracy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą 

 
Co możesz zyskad pracując u nas: 

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

 
Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za: 

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

 
Jeżeli jesteś osobą, która: 

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

 
To praca idealna dla Ciebie! 

Nie czekaj - wyślij nam swoje CV a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. 
Zatrudniamy również obcokrajowców 

Prosimy o przesłanie swojego CV poprzez stronę www.kariera.mediaexpert.pl.  
W zakładce OFERTY PRACY (zamieszczona w prawym górnym rogu) proszę o wybranie interesującej 

Paostwa oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj teraz”. 
Chcesz dowiedzied się więcej o pracy w Media Expert? Wejdź na stronę www.kariera.mediaexpert.pl 

 
Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TERG S.A., 

zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”. 

Agencja Ochrony Apexim BIS Sp. z o.o.
 poszukuje pracownika na stanowisko: 

PRACOWNIK OCHRONY 
miejsce pracy: RZEPIN 

Wymagania: 

● niekaralność, 

● chęć do pracy, 

● mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 

tel. 571-295-759
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Gmina przystąpiła do realizacji no-
wego zadania inwestycyjnego po-
legającego na budowie ujęcia wody 
przy ul. Puszczy Rzepińskiej 

Dla bezpieczeństwa 
mieszkańców

Będzie więcej wody dobrej jakości!RZEPIN 

Będzie to studnia zabezpieczająca obec-
ne ujęcie wody podziemnej, dzięki której w 
przypadku awarii tej głównej, zastępcza za-
pewni ciągłość dostawy wody. Ujęcie będzie 
miało głębokość 75 m i wydajności ok. 40 
m³/h. Wykonane zostanie metodą udarowo-
-okrętną. 

Celem inwestycji jest poprawa jakości 
wody dostarczanej mieszkańcom oraz zabez-

pieczenie ciągłości jej dostaw. 
Zadanie realizowane jest w całości ze środ-

ków własnych gminy Rzepin (red.). 

Celem inwestycji jest poprawa jakości wody 
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Oddali cześć na sportowo

W Słubicach tradycją stało się organi-
zowanie w przededniu święta Narodo-
wych Ulicznych Biegów Niepodległości. 
Są one skierowane głównie do przed-
szkolaków i uczniów szkół z terenu gmi-
ny i powiatu. 

- Jutro, podczas jednego z najważniej-
szych naszych świąt narodowych będzie-
my myśleć o tych, dzięki którym żyjemy 
w niepodległym kraju. Dziś oddajmy im 
cześć na sportowo – mówił 10 listopada 
podczas otwarcia biegów jeden z ich or-
ganizatorów starosta Marcin Jabłoński.

- Nieważne, kto będzie pierwszy! 
Ważne, że bierzemy udział w tym faj-
nym biegu! Biegniemy, by pokazać, że 
żyjemy w wolnej Polsce - tłumaczyły 
nam przedszkolaki ze słubickiego przed-
szkola "Pinokio".

W ramach imprezy odbyło się 20 
biegów dla osób w różnym wieku. Je-
denastu najlepszych biegaczy w każdej 
kategorii otrzymało pamiątkowe meda-
le, a pierwsze trzy miejsca nagrodzono 

pucharami. Wręczali je m.in.: starosta 
Marcin Jabłoński, jego zastępca Le-
opold Owsiak, ks. kan. Henryk Wojnar, 
zastępca burmistrza Słubic Roman Sie-
miński oraz prezes Słubickiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji Zbigniew Sawicki.
Głównym organizatorem biegów był 

tradycyjnie Słubicki Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, a współorganizatorami: Lu-
buski Klub Sportowy „Lubusz” Słubice, 

oraz Lubuskie Zrzeszenie Ludowe - Ze-
społy Sportowe w Gorzowie Wlkp. Ho-
norowy patronat objęli: marszałek woje-
wództwa lubuskiego, wojewoda lubuski, 
starosta słubicki oraz burmistrz Słubic.

Starosta: - To radosne święto

Nazajutrz, oficjalne obchody 99. rocz-
nicy odzyskania niepodległości, rozpo-
częły się uroczystą mszą w słubickim 
kościele p.w. św. Ducha. Wśród licznie 
zgromadzonych w świątyni mieszkań-
ców obecne były poczty sztandarowe, 
m.in. policji, straży pożarnej, środowisk 
kombatanckich i harcerskich, a także 
dzieci i młodzieży ze słubickich szkół. 
Oprawę artystyczną zapewnili nieza-
wodni członkowie chóru "Konsonans".

- Pamiętajmy, że jest to radosny 
dzień. Toteż prócz uczestniczenia w 
części oficjalnej, powinniśmy święto-
wać także z naszymi rodzinami - mówił 
podczas swojego wystąpienia starosta 
Marcin Jabłoński, który był współorga-
nizatorem uroczystości. Podkreślił, że 
święto przypomina, iż troska o ojczyznę 
powinna łączyć wszystkich Polaków, a 
nie ich dzielić. - W demokracji zdarzają 
się często spory i waśnie. Trzeba jednak 
wyznaczyć ich granicę - zaznaczył staro-
sta. 

Marcin Jabłoński zwrócił też uwagę 
na rolę osób, które przyczyniły się do 
powrotu Polski na mapę Europy przy-
pominając, że w XX wieku nasz kraj 
dwukrotnie odzyskiwał niezależność: w 
1918 oraz 1989 roku. - Pamiętajmy, że 

bez wolnej Polski wiele krajów także nie 
zaznałoby wolności. Niech żyje niepod-
legła Polska! - dodał na koniec starosta.

Prócz niego głos zabrał burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz oraz przedsta-
wicielka stowarzyszeń i organizacji. po-
zarządowych Lucyna Żukowska.

Pod koniec uroczystości przedsta-
wiciele instytucji państwowych, szkół i 
organizacji pozarządowych złożyli wią-
zanki kwiatów pod tablicą pamiątko-
wą. Wśród delegacji znaleźli się także 
samorządowcy: powiat słubicki, oprócz 
starosty reprezentowali: wicestarosta 
Leopold Owsiak oraz skarbnik powiatu 
Anna Górska.

Biegiem dla niepodległej

Tego dnia już po raz czwarty odbył się 
Rodzinny Narodowy Festyn Niepodle-
głości. W jego ramach zorganizowano 
bieg ulicami Słubic, w którym wzięło 
udział blisko stu uczestników. Nie za-
brakło akcentów patriotycznych - każdy 
biegacz ubrany był w biało-czerwoną 
koszulkę, a kilkunastu z nich pobiegło z 
narodową flagą!

Start nastąpił na placu Przyjaźni, 
meta była około 4 km dalej, na słubic-
kim stadionie. Każdy, który ukończył 
bieg, otrzymał pamiątkowy medal, a 
najszybsi stanęli na podium z pucha-
rami. Na biegaczy czekały także owoce, 
napoje oraz ciepły posiłek. Dodatkową 
atrakcją było losowanie nagród wśród 
wszystkich uczestników biegu (red.). 

Sportowo, patriotycznie i uroczyście
- To radosne święto, więc zamierzamy je uczcić biegnąc z narodową flagą w ręku – mówili 
jedni. – A ja chętnie wysłucham patriotycznego kazania w kościele. I złożę kwiaty pod tabli-
cą – deklarowali inni. Na szczęście program obchodów tegorocznej, 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości był ułożony w taki sposób, że każdy znalazł coś dla siebie. Uro-
czystości kościelne i imprezy sportowe zorganizowali: starosta słubicki Marcin Jabłoński oraz 
burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. 

POWIAT SŁUBICKI

Cybinka • Górzyca • Ośno Lubuskie • Rzepin • Słubice

POWIATOWE
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Towarzyszyli mu: członek zarządu 
powiatu Danuta Sawicka oraz na-
czelnik wydziału spraw społecznych 
w starostwie Wojciech Skwarek.

Była również mowa o możliwości 
ubiegania się o środki finansowe, 
wynikające z organizowanych przez 
powiat konkursów dla organizacji 
pozarządowych, pojawił się też temat 
usług świadczonych przez słubicki 
szpital. 

Z kolei gospodarze opowiedzieli o 
działalności swego stowarzyszenia, 
pokazali zdjęcia oraz księgę pamiąt-
kową, do której wpisał się także sta-
rosta.

Marcin Jabłoński wręczył też 
członkom zarządu stowarzyszenia 
listy okolicznościowe. 

- Zostało poruszonych wiele waż-
nych tematów, dlatego cieszę się, że 
miałem możliwość uczestniczenia 
w tym spotkaniu. Tym bardziej, że 
przebiegło ono w niezwykle przyjem-
nej atmosferze - podsumował wizytę 
w Rzepinie starosta (red.). 

Wśród zaproszonych gości nie za-
brakło przewodniczącego Rady Powia-
tu Wiesława Kołoszy. Obecni byli także 
m.in. członek zarządu powiatu Danuta 
Sawicka, wojewódzka radna Grażyna 
Dereń, naczelnik wydziału oświaty w 
starostwie Grażyna Bajon oraz prezes 
słubickiego szpitala Małgorzata Kra-
sowska-Marczyk. Pojawili się także 
burmistrzowie i wójtowie okolicznych 

gmin oraz szefowie powiatowych służb 
mundurowych.

- Świat, w którym żyjemy nie-
ustannie idzie naprzód. Dlatego klasy 
mundurowe niosą za sobą ogromny 
potencjał. Taki profil nauczania jest 
odmienny od tradycyjnych zajęć, a 
co równie ważne, oparty na pewnych 
fundamentalnych wartościach, które 
w dzisiejszym świecie najzwyczajniej 

zanikają - pisali w liście do dyrektora 
rzepińskiego Zespołu Szkół Ewy Wi-
niarczyk starosta Marcin Jabłoński 
oraz przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza.

Uroczystość zakończyła wspólna 
defilada rzepińskich kadetów oraz 
żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej (red.). 

 - Jest bowiem czas na modlitwę, pra-
cę, ale także na zabawę - dodał wicesta-
rosta. Towarzyszyli mu m.in. burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej Mariusz Olejni-
czak.

Tegoroczne uroczystości odpustowe 
miały szczególny charakter ze względu 
na dwa bardzo ważne jubileusze: pierw-
szym jest 400-lecie Charyzmatu Win-
centyńskiego, drugi natomiast związany 
jest z pięcioleciem działalności scholi 
Jerzyki. 

Odpust rozpoczął się od sumy, którą 
odprawili: ks. proboszcz parafii Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski 
w Słubicach ks. Tomasz Partyka oraz 
ks. Jerzy Tyrak, opiekun kunowickiej 
świątyni. Obaj duszpasterze, w podzięce 
za poświęcenie przy organizacji święta, 
otrzymali od wicestarosty bukiety kwia-
tów.

Po mszy i procesji przyszedł czas na 
występy artystyczne, które zaplanowano 
na scenie, między szkołą a kościołem.

Licznie przybyłym gościom zaprezen-

Targi przygotowano dla uczniów 
ostatnich klas gimnazjów, liceów oraz 
studentów i osób poszukujących pracy. 
– Jest tu kilka uczelni, które mnie intere-
sują. Może coś wybiorę? – zastanawiała 
się Dagmara z maturalnej klasy, która na 
targi przyjechała spod Krzeszyc w powie-
cie sulęcińskim. 

Zarówno ona, jak i inni uczestnicy im-
prezy mogli zapoznać się z szeroką ofer-
tą nauki i pracy po obu stronach Odry. 
Można było spotkać się z przedstawi-
cielami szkół, uczelni wyższych, praco-
dawców oraz z doradcami zawodowymi. 
Rozmawiano o trendach panujących na 
naszym i zagranicznym rynku pracy. Nie 
obyło się bez warsztatów, podczas któ-
rych młodzi mieli możliwość zaplanowa-
nia swojej ścieżki edukacyjnej. Wzięli też 
udział w wykładach akademickich.

O ważnych sprawach
z rzepińskimi seniorami

Młodzi założyli mundury,
a później złożyli ślubowanie

Uroczyście i radośnie

Targi z myślą o młodych

O planach powiatu związanych z utworzeniem Dziennego Domu Opieki dla seniorów, dostępności 
do usług medycznych, a także współpracy społecznych jednostek powiatowych w zakresie opieki 
nie tylko nad osobami starszymi - rozmawiał starosta Marcin Jabłoński z członkami Stowarzyszenia 
Seniorów Rzepińskich podczas spotkania, które odbyło się 7 listopada.

To był ważny dzień dla uczniów klasy o profilu wojskowym, którą z początkiem tego roku 
szkolnego utworzono w Zespole Szkół w Rzepinie. 9 listopada młodzi kadeci złożyli ślubowa-
nie, które na placu przed ratuszem przyjął dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych Jaro-
sław Mika. 

- Dziękuję nie tylko za zaproszenie na to piękne wydarzenie, 
ale także za naszą owocną współpracę - mówił wicestarosta 
słubicki Leopold Owsiak podczas otwarcia odpustu ku czci 
św. Wincentego a'Paulo, który zorganizowano w Kunowicach.

15 listopada w Collegium Polonicum odbyła się ósma już edy-
cja Targów Edukacji i Pracy. Można śmiało stwierdzić, że im-
preza ta już na stałe wpisała się w kalendarz słubickiej uczelni.
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towali się m.in. wspomniane Jerzyki, 
zespół Trochę Krzywo Nie Jest Krzywo, 
czyli muzycy zrzeszeni przy Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury, a także gru-
pa eSCe. Gwiazdą wieczoru był zespół 
TGD, którego występ porwał gości odpu-
stu, podobnie jak w roku ubiegłym. 

W trakcie imprezy odbywały się też 
gry i konkursy sprawnościowe dla dzieci. 
Najmłodsi, których nie brakowało, mogli 
także do woli korzystać z dmuchanego 
placu zabaw oraz kul wodnych. 

Nie zabrakło lokalnych specjałów 
przygotowanych przez mieszkańców. 
Można było spróbować potraw z grilla, 
pierogów, chleba ze smalcem i oczywi-
ście słodkich wypieków, które rozchodzi-
ły się najszybciej. Nad bezpieczeństwem 
gości czuwała Straż Miejska, a imprezę 
zakończył pokaz fajerwerków.

- To wspaniale, że istnieją ludzie, 
którzy potrafią połączyć wiarę w Boga 
z fantastyczną zabawą - mówili nam o 
organizatorach odpustu jego uczestni-
cy. Zdecydowanie przyłączamy się do tej 
opinii (red.). 

Swoją ofertę przedstawiło blisko pół 
setki wystawców z kilku województw. Z 
ich ofertami zapoznało się około sied-
miuset zwiedzających.

- Podczas tych targów promują się 
także szkoły, których organem prowa-
dzącym jest powiat słubicki. Mam na-
dzieję, że ich oferta wzbudzi zaintereso-
wanie zwiedzających, także z sąsiednich 
powiatów - mówił starosta słubicki Mar-
cin Jabłoński, współorganizator targów. 
Towarzyszyła mu członek zarządu po-
wiatu Amelia Szołtun. 

Organizatorem targów byli również: 
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP 
w Zielonej Górze, Młodzieżowe Centrum 
Kariery w Słubicach, Uniwersytet Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu - Collegium 
Polonicum oraz Fundacja na rzecz Colle-
gium Polonicum (red.).
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- w sprawie ustalenia wysokości 
kosztów i opłat związanych z usunię-
ciem i przechowywaniem pojazdu na 
2018 r.,

- w sprawie ustalenia godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu słubickiego w 2018 r.,

- w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Powiatu Słubickiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
pożytku publicznego,

- w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Powiatu Słubickiego na 
2017 r. (red.). 

Starosta Marcin Jabłoń-
ski wręczył dyrektorowi 
Zespołu Szkół Technicz-
nych w Słubicach Stanisła-
wowi Woronowiczowi na-
grodę jubileuszową, wraz 
z listem gratulacyjnym. To 
z okazji osiągnięcia przez 
pana dyrektora 40 lat pra-
cy. 

- Dziękuję Panu za do-
tychczasową wieloletnią i 
sumienną pracę oraz życzę 
dalszych sukcesów - pisał 
starosta w swoim liście. A 
my, rzecz jasna, się przyłą-
czamy! (red.). 

- Ostatnie wydarzenia (np. orkan 
Ksawery) uczą, że potrzeba rozbu-
dowania systemów ostrzegawczych 
w zakresie lokalnym jest niezbęd-
na. Nasza aplikacja będzie na to 
doskonałym przykładem - tłuma-
czy starosta Marcin Jabłoński.

Czym jest SISMS? Najkrócej mó-
wiąc, to teleinformatyczny system 
do komunikacji masowej, wyko-
rzystywany przez administrację 
samorządową i służby mundurowe 
do błyskawicznego przekazywania 
informacji mieszkańcom na telefo-
ny komórkowe. 

System jako jedyny w Polsce 
umożliwia zintegrowane przesyła-
nie wiadomości przez różne kana-
ły. Użytkownicy otrzymują powia-
domienia w postaci SMS, e-mail 
oraz SMS Cloud czyli multimedial-
ne wiadomości na aplikację mobil-
ną. System jest używany również 
w komunikacji niepublicznej przez 
służby porządku publicznego.

Jeśli chcesz otrzymywać powia-
domienia i ostrzeżenia za pośred-
nictwem telefonu lub e-maila, klik-
nij w link podany na naszej stronie 
lub Facebook’u i postępuj zgodnie 
z instrukcjami. Bądź na bieżąco! 
Nie daj się zaskoczyć! (red.). 

"Jurek, jesteśmy z tobą!"

- Nie powinno nas tu być! Wo-
lelibyśmy być z Jurkiem gdzie in-
dziej i dziękować mu za to, co robi 
od 25 lat! - krzyczeli zgromadzeni 
przy sądzie ludzie. 

Wśród zebranych nie zabrakło 
m.in. starosty słubickiego Marcina 
Jabłońskiego, jego zastępcy Le-
opolda Owsiaka oraz Leszka Bajo-
na, szefa powiatowej PO. - Zgroma-
dzenie nie jest ani protestem, ani 
politycznym wiecem. Nie chcemy 
też w żaden sposób wpływać na de-
cyzję niezależnego sądu. Jedynym 

łożniczo-noworodkowemu. 
- Naszym celem jest wyrównanie 

szans w leczeniu noworodków, na 
takich właśnie oddziałach, jak ten 
w słubickim szpitalu – mówił Jurek 
Owsiak. To jednak nie wszystko.

Przedstawiciele fundacji WOŚP 
odwiedzili także oddziały: pedia-
tryczny oraz neonatologiczny, któ-
re wkrótce także mają doczekać się 
wsparcia od Orkiestry 

celem zgromadzenia jest wyraże-
nie naszego poparcia dla Jerzego 
Owsiaka - mówił Robert Włodek, 
jeden z organizatorów spotkania.

Dla naszych najmłodszych

Jednak sądowa rozprawa nie 
była jedynym powodem wizyty 
Jurka Owsiaka w Słubicach. Mniej 
więcej godzinę przed wejściem do 
sądu szef WOŚP przekazał słubic-
kiej lecznicy lampy do fototerapii 
noworodków o łącznej wartości 
blisko 25 tys. zł! Sprzęt będzie słu-
żył oddziałowi ginekologiczno-po-

- Jeśli wszystko pójdzie dobrze, 
Słubice otrzymają pięć łóżek mło-
dzieżowych typu junior, siedem 
łóżeczek dziecięcych szczebelko-
wych, dwie pompy strzykawkowe 
oraz lokalizator naczyń krwiono-
śnych – wyliczała Lidia Niedź-
wiedzka-Owsiak, członek zarzą-
du oraz dyrektor ds. medycznych 
fundacji WOŚP. Stanie się tak w 
przypadku, jeśli Orkiestra kupi te 

urządzenia. 
- Cieszę się, że mogę podzięko-

wać za ten sprzęt oraz za urządze-
nia, które trafiły do nas w latach 
ubiegłych - mówiła Jurkowi Owsia-
kowi prezes słubickiego szpitala 
Małgorzata Krasowska-Marczyk. 
- Dzięki Orkiestrze nasza lecznica 
pozyskała dotychczas sprzęt za ok. 
600 tys. zł – podkreślała pani pre-
zes. 

Niespodziankę dla szefa WOŚP 
mieli także szpitalni ratownicy, 
którzy przekazali gościowi puchar 
wywalczony podczas ostatniej, Po-
wiatowej Spartakiady w Sportach 
Obronnych. Trofeum zostanie zli-
cytowane w ramach Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Jurek do starosty:
"I to jest to! Chętnie pomogę!"

Z Jerzym Owsiakiem spotkał się 
także starosta Marcin Jabłoński, 
który wręczył gościowi podzięko-
wania. - Mogę być dumny z faktu, 
iż pacjenci naszego szpitala będą 
mogli korzystać ze sprzętu opa-
trzonego charakterystycznym, zna-
nym już nie tylko w Polsce, czerwo-
nym serduszkiem - pisał starosta. 

Marcin Jabłoński poinformował 
też gościa o planach powiatu do-
tyczących stworzenia Dziennego 
Domu Opieki dla seniorów. - Fan-
tastycznie, to jest to! -zareagował 
na wiadomość Jurek Owsiak. 

Szef WOŚP zapewnił starostę, że 
wesprze powiat słubicki w realiza-
cji tego pomysłu. Z góry dziękuje-
my! (red.). 

O powiatowej oświacie
i usuwaniu pojazdów

Gratulacje, dyrektorze!

Bądź na bieżąco!
Nie daj się zaskoczyć!

Jurek Owsiak obdarował szpital,
a później został… ukarany w sądzie

Podczas październikowej sesji Rady Powiatu przedstawiono in-
formację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu słubickie-
go za rok szkolny 2016/2017. Ponadto podjęto uchwały:

9 listopada posiedzenie zarządu powiatu miało wyjątkowo uroczy-
sty charakter

Nareszcie! W powiecie słu-
bickim ruszył nowoczesny 
i - uwaga - bezpłatny system 
powiadamiania i ostrzegania 
mieszkańców przed zagroże-
niami! To kolejny mocny punkt 
realizowanego przez nas pro-
jektu "Rozwój e-usług w powie-
cie słubickim".

Takich tłumów pod słubickim sądem nie było dawno. 23 paździer-
nika  już od wczesnego ranka przed budynkiem zaczęli zbierać 
się mieszkańcy całego regionu, którzy w ten sposób chcieli za-
manifestować swe poparcie dla Jurka Owsiaka. Dyrygent Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy tłumaczył się przed sądem za... 
przeklinanie podczas ostatniego Woodstocku. Tego dnia zapadł 
też wyrok: nagana, 100 zł grzywny oraz pokrycie kosztów sądo-
wych w wysokości 30 zł.
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Do ceny przeniesienia prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości doliczony zostanie podatek 
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień 
zawarcia aktu notarialnego.
Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowią-
zuje. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cy-
binka obowiązuje zapis „teren zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji i uzupełnień”.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Cybinki z dnia 24.06.2005 r. znak: RG-7331/36/05 o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu wydanej dla inwestycji polegającej na określeniu warunków podziału nieruchomości, teren przezna-
czony na funkcję mieszkaniowo - usługową. Nabywca prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości ponosił będzie 
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% wartości nieruchomości gruntowej, płatne w 
terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytko-
wanie wieczyste nieruchomości ustanowione jest do dnia 5 grudnia 2089 roku.
Przetarg odbędzie się dnia 27 grudnia 2017 r. godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach ul. 
Piłsudskiego 20. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-759 20 39, 95-759 20 40. 

Do ceny sprzedaży działki doliczony 
zostanie podatek VAT w stawce 23%. 
Plan zagospodarowania przestrzen-
nego nie obowiązuje. Zgodnie z de-
cyzją nr 9/2013 Burmistrza Miasta i 
Gminy Ośno Lubuskie z dnia 27 mar-
ca 2013 r., znak: BP.6730.62.2012 o 
warunkach zabudowy teren przezna-
czony jest dla inwestycji polegającej 
na budowie dziewięciu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych na 
wydzielonych działkach powstałych 
w obrębie działki ewidencyjnej nr 
774.
Przetarg odbędzie się 27 grudnia 
2017 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach ul. Piłsudskiego 20. 
Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-759 20 39, 95-759 
20 40. 
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Wiecha
poszła
w górę

Honory prosto
ze stolicy

Świętowali seniorzy

- Nie można było wybrać lep-
szego miejsca na tę inwestycję 
- mówił w Świecku Wolfgang 
Baumann, wiceprezes ds. lo-
gistyki BMW Group. Firma ta, 
we współpracy z przedsię-
biorstwem Goodman, buduje 
niedaleko byłego terminala od-
praw celnych gigantyczny ma-
gazyn, który już w przyszłym 
roku rozpocznie produkcję czę-
ści dla ok. 150 dilerów BMW w 
Polsce i w Niemczech wschod-
nich. 

Na XIX Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół, który odbył się 
w przedostatni weekend października w Warszawie, nie mogło 
zabraknąć delegacji z Zespołu Szkół Licealnych im. Zbignie-
wa Herberta w Słubicach.

- Już drugi raz podczas Lubuskiego Tygodnia Seniora uczest-
niczę w związanej z nim uroczystości. To świadczy o sile i 
zaangażowaniu środowisk oraz organizacji skupiających se-
niorów w naszym powiecie -  mówił 20 października starosta 
Marcin Jabłoński, który był gościem uroczystości kończącej 
XIX Lubuski Tydzień Seniora.
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Podczas uroczystości, w której 
udział wzięła także małżonka pre-
zydenta RP, dyrektor szkoły Maria 
Jaworska oraz wicedyrektor Jolanta 
Góra zostały odznaczone medalami 
Pro Patria (odznaczenie przyznaje 
się za szczególne zasługi w kultywo-
waniu pamięci o walce o niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej).

To nie wszystko! Podczas gali na-

Przypomnijmy: dwa dni wcze-
śniej starosta zaprosił przedsta-
wicieli stowarzyszeń senioralnych 
z naszego powiatu na podobne 
wydarzenie. Pisaliśmy o tym w 
poprzednim numerze.

 - Jesteście dla nas bardzo waż-
ni, a pomoc społeczna to jedno z 
priorytetowych zadań powiatu - 
podkreślał starosta. 

Uroczyste spotkanie zostało 
zorganizowane tradycyjnie przez 
Zarząd Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Słubicach. Były cie-

płe słowa, kwiaty dla organizato-
rów, wspomnienia oraz oczywi-

ście zabawa do późnego wieczora 
(red.). 

grodzona została uczennica naszego 
ogólniaka Luiza Maria Derewla-
na, laureatka konkursu literackie-
go „Płynąć pod prąd” w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. Luiza 
otrzymała wyróżnienie za pracę pt. 
„Orlątko lwowskie”. Opiekunem na-
ukowym pracy była Marietta Szle-
szyńska. W imieniu starosty gratulu-
jemy! (red.). 

20 października uroczyście wciągnięto 
na szczyt (mającej 32 tys. m²) konstruk-
cji wiechę. 

Na to szczególne wydarzenie zapro-
szono m.in. starostę Marcina Jabłońskie-
go, wicestarostę Leopolda Owsiaka, bur-
mistrza Słubic Tomasza Ciszewicza oraz 
prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Krzysztofa Kiel-
ca.

Będzie to pierwsza inwestycja Good-
mana dla Grupy BMW w Polsce i jedno-
cześnie czwarty projekt dla giganta mo-
toryzacyjnego w Europie kontynentalnej.

- Magazyn spełni wszystkie wymaga-

nia stawiane nowoczesnemu obiektowi 
logistycznemu dla branży motoryzacyj-
nej. Zostanie wybudowany zgodnie ze 
standardami ochrony przeciwpożarowej 
FM Global, będzie wyposażony w oświe-
tlenie LED w części magazynowej i biu-
rowej, będzie posiadał wydzieloną strefę 
przeznaczoną na składowanie materia-
łów niebezpiecznych, strefy o podwyż-
szonym standardzie bezpieczeństwa i 
zewnętrzną zadaszoną powierzchnię ma-
gazynową - dowiadujemy się tuż przed 
wciągnięciem wiechy. 

Życzymy powodzenia przy dalszych 
etapach prac! (red.). 

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

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

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

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

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w Cybince przy ul. Kolejowej

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Rzepińskiej

Zarząd Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na przeniesienie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Cybince przy ul. Kolejowej
                        

Działka Cena wywoławcza
[zł]

Wadium 
[zł]Nr Pow.

[ha]
Nr KW

4/13 0,4017 ZG1K/00
028116/0 47.000,00 4.700,00

Do ceny przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości doliczony 
zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień zawarcia aktu 
notarialnego.
Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cybinka obowiązuje 
zapis „teren zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji i uzupełnień”.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Cybinki z dnia 24.06.2005 r. znak: RG-7331/36/05
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej dla inwestycji polegającej 
na określeniu warunków podziału nieruchomości, teren przeznaczony na funkcję
mieszkaniowo - usługową. Nabywca prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości 
ponosił będzie opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% 
wartości nieruchomości gruntowej, płatne w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z 
góry za dany rok. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkowanie 
wieczyste nieruchomości ustanowione jest do dnia 5 grudnia 2089 roku.
Przetarg odbędzie się dnia 27 grudnia 2017 r. godz. 1100 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Słubicach ul. Piłsudskiego 20. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-759 20 39, 95-759 20 40.  

Zarząd Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w Ośnie Lubuskim przy ul. Rzepińskiej

Lp. Działka 
numer

Powierzchnia
[ha]

Udział w 
nieruchomości 

wspólnej
Nr KW

Cena 
nieruchomości 

[zł]
Wadium

[zł]

1.
774/3 0,1933 1 GW1U/00014016/3

89.500,00 8.950,00
774/4 0,1153 1/10 GW1U/00026264/3

2.
774/7 0,1253 1 GW1U/00014016/3

37.900,00 3.790,00
774/4 0,1153 1/10 GW1U/00026264/3

3.
774/8 0,1052 1 GW1U/00014016/3

29.400,00 2.940,00
774/4 0,1153 1/10 GW1U/00026264/3

4.
774/9 0,1110 1 GW1U/00014016/3

30.800,00 3.080,00
774/4 0,1153 1/10 GW1U/00026264/3

5.
774/10 0,1191 1 GW1U/00014016/3

32.900,00 3.290,00
774/4 0,1153 1/10 GW1U/00026264/3

Do ceny sprzedaży działki doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.  
Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją nr 
9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ośno Lubuskie z dnia 27 marca 2013 r., znak: 
BP.6730.62.2012 o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest dla inwestycji 
polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na 
wydzielonych działkach powstałych w obrębie działki ewidencyjnej nr 774.
Przetarg odbędzie się 27 grudnia 2017 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Słubicach ul. Piłsudskiego 20. 
Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, 
pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-759 20 39, 95-759 20 40.  

Wydawane i redagowane
przez Starostwo Powiatowe w Słubicach
Redaktor naczelny: Wojciech Obremski

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel./fax: 95 759 20 10/11

e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl
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Budowa domów energooszczędnych 1900 zł/m2

ul. Elizy Orzeszkowej 46
Rzepin

tel. 95 759 70 54
tel. 733 588 888

www.domy-majhaus.pl
biuro@majhaus.pl

Dobiegła końca inwestycja związana z budową ulicy Wrzosowej, Poziomkowej i 
Grzybowej. Mieszkańcy zyskali nową asfaltową nawierzchnię, chodniki oraz zjazdy 
do poszczególnych posesji

18 października odbyła się uroczystość „Pasowania na 
przedszkolaka”. Był to pierwszy ważny debiut dzieci, 
które w tym roku przyszły do przedszkola. Były one 
bardzo dumne z tego, że mogą wystąpić przed swoimi 
rodzicami i pokazać im to, czego się nauczyły

Ważne drogi ukończone

Witamy w gronie
przedszkolaków

Kolejne ulice zmieniają się nie do poznania

Pasowanie na przedszkolaka w "Jarzębince"

RZEPIN 

RZEPIN 

Zakres prac obejmował wyko-
nanie remontu istniejącej na-
wierzchni odcinka ul. Poziom-
kowej i budowę dwóch dróg o 
nawierzchni bitumicznej, szero-
kości 6,0 metrów: ul. Wrzoso-
wej i ul. Grzybowej oraz remont 
nawierzchni odcinka ul. Wrzo-
sowej. Łącznie wykonano ponad 

500 metrów nowej drogi wraz z 
chodnikami i zjazdami indywidu-
alnymi. W ramach przedmiotowej 
inwestycji została wykonana rów-
nież zabudowa przepustu desz-
czowego, która pozwoliła na po-
łączenie ulicy Wrzosowej w jedną 
drogę.

Wykonawcą prac była fir-

ma Przedsiębiorstwo Drogowe 
„KONTRAKT” Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Krośnie Odrzańskim.

Całość kosztów inwestycji wy-
niosła niemal 800 tys. zł i zosta-
ła pokryta ze środków własnych 
gminy (red.).

Zaraz po przywitaniu wszyst-
kich gości przez Alinę Larek 
nastąpiła część artystyczna w 
wykonaniu dzieci. Rodzice byli 
zachwyceni i dumni ze swoich po-
ciech, niektórzy nie kryli łez wzru-
szenia.Za piękny występ dzieci 
zostały nagrodzone gromkimi 
brawami.

Po występie maluchy zostały 
uroczyście pasowane na przed-
szkolaka. Pani dyrektor dokonała 
aktu pasowania zaczarowanym 
ołówkiem, położonym na ramie-
niu każdego dziecka, wypowiada-
jąc przy tym słowa: „pasuję Cię na 
przedszkolaka”. Następnie dzieci 
uroczyście ślubowały, wypowia-

dając przy tym słowo: „przyrze-
kam”. I tym sposobem maluszki 
zostały przyjęte do grona praw-
dziwych przedszkolaków.

Naszym nowo pasowanym 
przedszkolakom życzymy uśmie-
chu i wiele radości na każdy dzień 
pobytu w przedszkolu (red.). 
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Po występie maluchy zostały uroczyście pasowane 
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Jak to się odbywa w lubuskim od-
dziale opowiada Pani Grażyna Krzyś-
ko dyrektor oddziału rejonowego 
PCK w Nowej Soli.

– Polski Czerwony Krzyż prowadzi 
w  województwie lubuskim jeden ma-
gazyn wydający żywność z  Programu 
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 
w  Nowej Soli przy ul. Wrocławskiej 
20. Magazyn może obsłużyć cztery 
tysiące osób. Żywność jest wydawana 
w  poniedziałki, wtorki, środy w  godz. 
9.00-11.00 ( ale zawsze do ostatniego 
beneficjenta). Żywność jest wydawa-
na każdej osobie, która przyjdzie ze 
stosownym skierowaniem z  Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W chwili obecnej 
obsługujemy gminy: Nowa Sól - mia-
sto, Nowa Sól - gmina, miasto i  gmi-
na Bytom Odrzański, miasto i  gmina 
Nowe Miasteczko, gmina Siedlisko 
oraz powiat nowosolski. Wszyscy po-
bierają żywność w  magazynie. Jeżeli 
są osoby, które nie mogą odebrać oso-
biście to robią to za nich opiekunowie, 
znajomi, rodzina. Natomiast posiłki 
przygotowujemy tylko w prowadzonej 

przez PCK świetlicy dla dzieci w Nowej 
Soli. Żywność jest wydawana bezpłat-
nie, także za posiłki oczywiście nie po-
bieramy odpłatności.

Prowadzimy również działania to-
warzyszące, które są obowiązkiem 
programowym, dlatego też w  pod-
programie 2017 przeprowadzaliśmy 
już 5 takich działań w tym 2 warsztaty 
kulinarne – w kuchni uczyliśmy przy-
gotować posiłki z  produktów otrzy-
mywanych w  programie oraz zaopa-
trzyliśmy uczestników w  przepisy na 
dania do wykonania. 

W  podprogramie 2017 zaplanowa-
nych mamy łącznie 18 działań. Informa-
cje o  terminach i  miejscu znajdują się 
na tablicach ogłoszeń w OPS, w maga-
zynie i biurze PCK. Odbiorców pomocy 
żywnościowej do udziału w działaniach 
towarzyszących należy odpowiednio 
zachęcić. Najlepszy efekt daje bezpo-
średnie zaproszenie poszczególnych 
osób w  rozmowach indywidualnych 
prowadzonych przez koordynatora 
wraz z  telefonicznym przypomnieniem 
wcześniejszych ustaleń.

Pozostałe warsztaty kulinarne 
przeprowadzone zostaną wiosną, 
w kuchni z możliwością przygotowa-
nia posiłków. Również zasady prze-
chowywania przygotowanych po-
traw będą realizowane sukcesywnie 
przez okres trwania podprogramu 
2017.

Całość działań towarzyszących 
ma na celu wzmacnianie samo-
dzielności i  kompetencji odbiorców 
pomocy żywnościowej w  zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domo-
wego. Działania te organizowane są 
dla różnych grup odbiorców i  prze-
kazują niezbędną wiedzę i  umie-
jętności z  zakresu przygotowania 
posiłków, dietetyki oraz zdrowego 
odżywiania się, jak również spraw-
nego zarządzania budżetem domo-
wym i  zapobiegania marnowaniu 
żywności.

Potrzeby w  niesieniu pomocy są 
zawsze olbrzymie. Dla ich zaspoko-
jenia pozyskujemy od społeczeń-
stwa środki finansowe, produkty 
żywnościowe, różnego typu dobra 
materialne, które następnie przeka-
zujemy potrzebującym. To właśnie 
od ofiarności i hojności darczyńców 
zależy zakres i skala pomocy, jakiej 
możemy udzielić.

KTO MOŻE LICZYĆ 
NA POMOC
Najbardziej potrzebujący mieszkańcy 

Polski otrzymają nieodpłatnie paczki z  żyw-
nością, ciepłe, pełnowartościowe posiłki, 
wezmą udział w warsztatach i szkoleniach re-
alizowanych w  ramach działań towarzyszą-
cych, których celem jest włączenie ich do 
społeczności lokalnych i poprawa sytuacji ży-
ciowej.

Beneficjentami są osoby i  rodziny o  ni-
skich dochodach miesięcznych, nie prze-
kraczających 1268 zł dla osoby samotnej 
i 1028 zł dla osoby w rodzinie i jednocześnie 
spełniające kryteria określone w  art. 7 usta-
wy o  pomocy społecznej tj. znajdujące się 
w trudnej sytuacji wynikającej np. z ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepeł-
nosprawności, długiej lub ciężkiej choroby, 
przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkoma-
nii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i  prowadzeniu gospodarstwa 
domowego (zwłaszcza w  rodzinach wielo-
dzietnych) poszkodowania w wyniku zdarzeń 

losowych  (pożar, powódź, klęska żywiołowa) 
czy trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego

JAK UZYSKAĆ 
POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ
Potrzebujący otrzymają paczki z  żywno-

ścią, posiłki na podstawie skierowań z  naj-
bliższego ośrodka pomocy społecznej (OPS). 
Skierowania zawierają kontakt do najbliż-
szej organizacji wydającej żywność i  posił-
ki realizującej dystrybucję. Ośrodki pomo-
cy społecznej mogą też przekazywać listy 
uprawnionych bezpośrednio do punktów pro-
wadzących dystrybucję, o  ile zgodzą się na 
to otrzymujący pomoc. Skierowanie do pla-
cówki wydającej żywność zawiera informa-
cję o  sytuacji życiowej i  dochodowej. Doku-
ment wypełnia pracownik OPS. Dzieci mogą 
regularnie dostawać posiłki we wskazanych 
placówkach niezależnie od paczek cyklicznie 
przekazywanych rodzinom. 

Osoba zainteresowana otrzymaniem po-
mocy może też złożyć oświadczenie bezpo-
średnio w organizacji wydającej żywność, ale 

wówczas wymaga ono jeszcze zatwierdzenia 
przez właściwy OPS (pracownik tej organiza-
cji dopełni formalności związanych z  wyda-
niem przez OPS skierowania). W przypadku, 
gdy z  pomocy chce skorzystać osoba bez-
domna, wówczas składa ona oświadczenie 
w  organizacji wydającej żywność - bez ko-
nieczności przedstawiania go w OPS.

Jedno skierowanie wystarczy na cały 
czas obowiązywania podprogramu, czyli do 
czerwca 2018 r

GDZIE MOŻNA 
DOSTAĆ ŻYWNOŚĆ
Artykuły spożywcze są wydawane za po-

średnictwem sieci utworzonej przez cztery 
ogólnopolskie organizacje partnerskie: Fede-
rację Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Pol-
ski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS), Ca-
ritas Polska i  Polski Czerwony Krzyż (PCK). 
Współpracują one z  regionalnymi i  lokalny-
mi  organizacjami partnerskimi, które bezpo-
średnio docierają do potrzebujących. Infor-
macje o  możliwości uzyskania pomocy oraz 
o  organizacjach dystrybuujących żywność 
można uzyskać kontaktując się z organizacja-
mi partnerskimi FPBŻ, PKPS, Caritas i PCK (np. 
za pośrednictwem ich stron internetowych 
bądź telefonicznie).

JAKIE PRODUKTY 
DLA POTRZEBUJĄCYCH
Potrzebujący otrzymują paczki z  pro-

duktami do przygotowania posiłków, na 
ogół z  dłuższym terminem przydatności 

do spożycia. Znajdują się wśród nich arty-
kuły warzywne i owocowe (groszek z mar-
chewką, fasola biała, koncentrat pomidoro-
wy, buraczki, powidła śliwkowe), makarony, 
ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maśla-
ne, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrze-
wający, artykuły mięsne (gulasz wieprzo-
wy z  warzywami, szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, fi-
let z makreli w oleju), cukier, olej rzepako-
wy. Oprócz produktów, potrzebujący otrzy-
mują także posiłki.

DODATKOWE 
WSPARCIE
Program Operacyjny Pomoc Żywnościo-

wa to nie tylko dystrybucja artykułów spo-
żywczych, lecz także wsparcie dla osób znaj-
dujących się w trudnym położeniu życiowym 
i  materialnym. Służą temu warsztaty kulinar-
ne dla różnych grup wiekowych, dietetyczne 
i dotyczące zdrowego żywienia, czy o zarzą-
dzaniu budżetem domowym (z  uwzględnie-
niem wszystkich źródeł przychodów, w  tym 
także darów żywnościowych), a  także pro-
gramy edukacyjne dotyczące niemarnowa-
nia żywności. Realizowane są również dzia-
łania dodatkowe w  formie tworzenia grup 
wsparcia dla osób starszych, samotnych, ma-
tek z dziećmi, pomoc terapeutów i psycholo-
gów dla zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, a także inicjatywy na rzecz społeczności 
lokalnych, których celem jest wyjście z ubó-
stwa. 

Pomoc żywnościowa 2017 – co, dla kogo i w jaki sposób

Żywność o  wartości ok. 355   mln zł trafi do potrzebujących w  całej Polsce  
od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Wszystko dzięki Programowi Operacyjne-
mu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2017) współfinansowanemu 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

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

17 października jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Decyzję taką podjęło w 1992 r.  
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Z ubóstwem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 walczy także Polski Czerwony Krzyż.
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Pod koniec października w Pracowni Edukacji Kulturalnej odbyło się pasowanie na przedszkolaka

W Lubniewicach odbyła się 
uroczystość, na której Oskar 
Matuk, uczeń klasy 4a Szko-
ły Podstawowej w Górzycy, 
otrzymał nagrodę „Młodego 
Bohatera”, medal i certyfikat

Mamy nowych przedszkolaków

Młody
bohater

Uroczysta przysięga maluszków

Wyjątkowe wyróżnienia dla naszego ucznia

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

Do pasowania przystąpiło 10 przedszkolaków. Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: sekretarz gminy Górzyca Maria Palichleb, która do-
konała pasowania dzieci, Anna Kwiek-Judycka wicewójt gminy, proboszcz parafii Górzyca ks. Czesław Grzelak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Górzycy Małgorzata Gniewczyńska, rodzice i dziadkowie naszych przedszkolaków.

Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny pełen wierszy, 
piosenek i tańców, który bardzo wszystkim się podobał. 

Dzieci złożyły uroczystą przysięgę, w której przyrzekały słuchać 
rodziców i panie w przedszkolu i być grzecznymi przedszkolakami.                         

MARTA HOŁUBOWICZ

Nagroda ta jest wręczana dzieciom, 
które ocaliły, bądź aktywnie przyczyni-
ły się do ocalenia życia innych osób.

Akcja „Młody Bohater” to inicjaty-
wa Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Mariusza Błaszczaka, 
która służy nagradzaniu i promowaniu 
godnych naśladowania postaw wśród 
dzieci i młodzieży.

To wyjątkowe wyróżnienie z rąk wo-
jewody lubuskiego Władysława Daj-
czaka otrzymał także Oskar. Swoim 
zachowaniem udowodnił, że nie prze-

chodzi się obojętnie wobec potrzebu-
jącego. Przebywał akurat w Sokółce, w 
województwie podlaskim, kiedy wraz 
z kolegą był świadkiem kradzieży. Do 
79-latki podbiegł mężczyzna, który 
przewrócił ją na ziemię. Napastnik za-
brał jej torebkę i uciekł. Oskar i jego ko-
lega zareagowali na wołanie o pomoc. 
Chłopcy podbiegli do kobiety. Następ-
nie zadzwonili pod numer 112.Dzięki 

podanym przez nich szczegółom poli-
cja szybko ujęła sprawcę kradzieży.

Oskar za swoją dzielność, odwagę 
i chęć niesienia pomocy innym został 
wpisany do rejestru młodych bohate-
rów. Brawo! 

WYCHOWAWCA
MONIKA

ROBOWSKA
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Do pasowania przystąpiło 10 przedszkolaków 

Oskar udowodnił, że nie przechodzi się obojętnie wobec potrzebującego 

20.00

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

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

Dom Przyjęć "Nestor" w Krzeszycach

SYLWESTER
POD GWIEŹDZISTYM NIEBEM

Zapewniamy: Dom Przyjęć

w Krzeszycach
31 grudnia 2017r.

początek
godz.:

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

ARANŻACJA
SALI!POWITANIE

NOWEGO ROKU

Z FONTANNĄ

FAJERWERKÓW!
Możliwość

zorganizowania
transportu dla gości.

Cena:
200 zł/os.

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wrocławska 2a

ul. Klonowa 15
tel. (95) 758 07 55

PÓŁTORAK

www.hurtowniapoltorak.pl

SALON OŚWIETLENIOWY

PÓŁTORAK

tel. (95) 758 22 83
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W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie, na którym młodzież mogła poznać pie-
śni, które pretendowały w okresie XX-lecia międzywojennego do miana hymnu państwowego

Grupę "Dzwoneczki" z Przedszkola Samorządowego nr 2 "Pinokio" odwiedziła babcia naszego 
Michała - pani Elżbieta Nowak, która niedawno wydała książkę ze swoimi wierszami

W Zespole Szkół w Lipkach Wielkich odbyło się uroczyste pod-
sumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzie-
ży województwa lubuskiego w roku szkolnym 2016/2017 w 
ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

Święto niepodległości z pieśnią na ustach 

Spotkanie dzieci z poetką Podium zdobyte!

Poznali historię hymnu

Miła wizyta w przedszkolu Sukces w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży!

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

KRZESZYCE 

SŁUBICE RZEPIN 

Gościem spotkania był Tomasz 
Wacław Jabłecki z Choszczna, 
który swoją prelekcją znakomi-
cie przybliżył wszystkim tematykę 
związaną z historią obecnego hym-
nu oraz poprzednich jego wersji, 
które towarzyszyły narodowi na 
przestrzeni wieków.

Pan Tomasz, z wykształcenia na-

uczyciel muzyki i oligofrenopeda-
gog, jest popularyzatorem wiedzy 
muzycznej, pedagogicznej i regio-
nalnej. Jego odczyt wzbogacony 
był przykładami dźwiękowymi i 
ilustracjami, co wspaniale wpisa-
ło się w klimat wystawy przygoto-
wanej z okazji święta 11 Listopada 
(można ją zwiedzać codziennie w 

godzinach pracy biblioteki). 
W patriotycznym nastroju wszy-

scy wspólnie zaśpiewali cztery 
zwrotki hymnu „Jeszcze Polska nie 
umarła”, bo tak właśnie tytuł hym-
nu brzmiał w oryginale (red.). 

Opowiedziała nam o tym jak 
zaczęła pisać wiersze i przedsta-
wiła swoją twórczość. Przeczytała 
"Dzwoneczkom" kilka z tych wier-
szy - o swoim wnuku - naszym Mi-
chale, o swoich rodzicach, dziad-
kach, o swoich zwierzakach i ... o 
swoim misiu - przytulance, którego 
tak dobrze pamięta. 

Autorka zrobiła nam piękny pre-
zent - wręczyła swoją książkę "Nie-
chaj mówią wiersze" ze specjalną 
dedykacją dla dzieci z przedszko-
la oraz dwa wiersze z ilustracja-
mi specjalnie dla naszej grupy. I 
słodkości, które spotkały się z na-
leżytym zrozumieniem. Natomiast 
"Dzwoneczki" wręczyły poetce wła-
snoręcznie wykonane laurki (red.). 

W klasyfikacji generalnej Rzepin 
zajął trzecie miejsce, zdobywając 
515 punktów!

Wśród medalistów Szkół Podsta-
wowych w dyscyplinie „Mini Piłka 
Nożna” drugie miejsce zajęli chłop-
cy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Rzepinie, natomiast w dyscyplinie 
„Sztafetowe Biegi Przełajowe” gru-
pa dziewcząt z podstawówki zajęła 
trzecie miejsce!

W uroczystym podsumowaniu 
współzawodnictwa sportowego w 
imieniu burmistrza Rzepina udział 
wzięła Halina Kuźmińska - sekre-
tarz gminy, która odebrała od or-

ganizatorów dyplom, medal oraz 
puchar za zajęcie trzeciego miejsca 
w punktacji generalnej gmin (red.). 
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Gościem spotkania był Tomasz Wacław Jabłecki 

Przedszkolaków odwiedziła słubicka poetka Elżbieta Nowak. 

W klasyfikacji generalnej Rzepin zajął trzecie miejsce 

OGŁOSZENIE  O  ZAMIARZE 
WSZCZĘCIA  POSTĘPOWANIA 

w sprawie udzielenia zezwolenia
na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE  O  ZAMIARZE 
WSZCZĘCIA  POSTĘPOWANIA 

w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania  z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym
Na podstawieart. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 ust. 1a, w 

związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

Starosta Sulęciński informuje
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w spra-

wie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcienieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk, gm. Słońsk, 
oznaczonej numerem działki 1171 o pow. 0,65 ha, w związku z planowaną in-
westycją polegającą na założeniu i przeprowadzeniu przez tę nieruchomość 
odcinka rurociągu technologicznego przesyłowego płynu złożowego (ropa naf-
towa) DN100 na linii: odwierty Kamień Mały – instalacja na Ośrodku Produk-
cyjnym Górzyca, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00004916/9. W dzia-
le II księgi wieczystej jako właściciel wpisany jest nieżyjący Edward Mężyński, 
s. Wincentego i Józefy. 

Spadkobiercy zmarłego nie zostali ustaleni.

Osoby którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomo-
ści winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, Wy-
dział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości ul. Lipowa 18a, pokój nr 
204, tel. 95-755-52-43 wew. 23, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłosze-
nia.

Jeżeli w ustalonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysłu-
gują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowa-
nie w powyższej sprawie.

Na podstawieart. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 ust. 1, w 
związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

Starosta Sulęciński informuje
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w spra-

wie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk, gm. Słońsk, oznaczonej 
numerem działki 1171 o pow. 0,65 ha, przez zezwolenie na założenie i prze-
prowadzenie przez tę nieruchomość odcinka rurociągu technologicznego prze-
syłowego płynu złożowego (ropa naftowa) DN100 na linii: odwierty Kamień 
Mały – instalacja na Ośrodku Produkcyjnym Górzyca, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00004916/9. W dzia-
le II księgi wieczystej jako właściciel wpisany jest nieżyjący Edward Mężyński, 
s. Wincentego i Józefy. 

Spadkobiercy zmarłego nie zostali ustaleni.

Osoby którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomo-
ści winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, Wy-
dział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości ul. Lipowa 18a, pokój nr 
204, tel. 95-755-52-43 wew. 23, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłosze-
nia.

Jeżeli w ustalonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysłu-
gują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowa-
nie w powyższej sprawie.
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Mimo, że zawody zorganizowano po raz pierwszy, frekwencja – zarówno podczas biegu dzieci, 
jak i dorosłych - bardzo mile zaskoczyła organizatorów. Dodatkowo piękna, jesienna pogoda 
sprawiła, że pokibicować i wspierać zawodników przyszły też osoby, które nie brały udziału w 
zawodach

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora odbył się przepiękny koncert Trzech Tenorów. Na scenie wido-
wiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wystąpili: Mirosław Niewiadomski. Kordian Kacper-
ski oraz Bartosz Kuczyk

Frekwencja dopisała

Sala wypełniona po brzegi

Za nami I Bieg św. Huberta

Koncert Trzech Tenorów

RZEPIN 

CYBINKA 

Bieg, którego organizatorami byli: 
gmina Rzepin, Technikum Leśne w 
Starościnie oraz Nadleśnictwo Rzepin, 
zorganizowany został 4 listopada. Jego 
trasa wynosiła 10 km i biegła przez Sta-
rościn oraz część Rzepina. Najmłodsi 
mieli do pokonania dość skompliko-
wany tor przeszkód. 

Po zawodach na wszystkich uczest-
ników czekały drobne upominki oraz 

zdrowy i pożywny poczęstunek przy-
gotowany przez Catering Dietetyczny 
„Zdrowe!”.

Główny bieg – dla dorosłych wy-
startował punktualnie w południe. Dla 
pierwszego zawodnika, który przekro-
czył linię mety trwał niecałe 32 minu-
ty. Był nim Paweł Olejnyk. Jako drugi 
przybiegł Volodymyr Timashov, trzecie 
miejsce zajął Szymon Belgrau. Wśród 

pań najszybsza była Luida Danylina. 
W biegu wzięło udział  237 osób.   

Dzięki sponsorom i darczyńcom na-
grody były naprawdę imponujące. Dla 
każdego uczestnika czekał także my-
śliwski posiłek regeneracyjny z Puszczy 
Rzepińskiej.

Impreza zakończyła się mszą od-
pustową w koście pw. św. Huberta w 
Starościnie (red.). 

Widzów powitała Ewelina Skór-
ska - dyrektor MGOK, która wraz z 
burmistrzem Cybinki Markiem Ko-
łodziejczykiem oraz przewodniczą-
cą Rady Miejskiej Anną Śliwińską 
złożyła zgromadzonym życzenia z 
okazji Dnia Seniora. 

Koncert przepełniony był hita-
mi takimi jak "Brunetki, blondyn-
ki", "Granada", "Sorento", "O sole 
mio"," Halleluja", "Kalinka" i wie-
le innych. Po jego zakończeniu na 
gości czekał poczęstunek w posta-
ci pysznego ciasta, gorącej kawy i 
herbaty (red.). 
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W biegu wzięło udział  237 osób 

Koncert przepełniony był hitami 

Spedytor Międzynarodowy

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

Kierowca Międzynarodowy kategoria C+E
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Recytowali wiersze w narodowe święto

Grupa PRO-EKO i biblioteka we wspólnym projekcie 

Dbają o środowisko naturalne

GÓRZYCA 

CYBINKA 

CYBINKA 

Chcąc uczcić Narodowe Święto Niepodległości, Gminny 
Ośrodek Kultury zorganizował Konkurs Recytatorski Poezji 
Patriotycznej, który odbył się 14 listopada

W Cybince powstanie Centrum Informacji Turystycznej. Uczestnicy projektu dokonali już 
inwentaryzacji gminy pod względem wartości historycznej, przyrodniczej, turystycznej

Burmistrz Marek Kołodziejczyk zaprosił mieszkańców na wspólne sadzenie drzew. 16 listopada 
na poboczu drogi między Cybinką a Bieganowem liczna grupa uczniów z Zespołu Szkół, pod-
opiecznych ŚDS w Bieganowie oraz mieszkańców posadziła sadzonki modrzewia

Patriotyczna poezja

Odkryją gminę na nowo

Posadzili drzewa razem

Uczczono odzyskanie niepodległo-
ści poprzez przypomnienie wspania-
łej polskiej poezji, która od wieków 
zachęcała do walki, wspierała dobrym 

Zrealizowany projekt umożliwi 
poznanie i odkrycie miejsc historycz-
nych oraz walorów turystycznych po-
szczególnych miejscowości i terenów 
gminy Cybinka. Utworzone Centrum 

Informacji Turystycznej przy bi-
bliotece przyczyni się do sprawnego 
przemieszczenia się turystów po te-
renie gminy, pozwoli poznać historię 
regionu, terenów turystycznych i re-

kreacyjnych, a także zgłębić szczegó-
ły wiedzy o historycznych obiektach 
istniejących w gminie, zniszczonych 
działaniami wojennymi (red.). 

Nadleśnictwo Cybinka nieod-
płatnie przekazało gminie 310 
sztuk  sadzonek. Wydarzenie po-
zwoliło pokazać jego uczestnikom, 

szczególnie młodemu pokoleniu, 
że dbanie o przyrodę nie może być 
dla nikogo obojętne. 

Władze gminy dziękują wszyst-

kim osobom, które odpowiedzia-
ły na apel i włączyły się do akcji. 
Szczególne podziękowania kierują  
w stronę Nadleśnictwa Cybinka: za 

współpracę w przedsięwzięciu, za 
nieodpłatne przekazanie sadzonek 

i udostępnienie szpadli (red.). 

słowem, kształtowała postawy obywa-
telsko-patriotyczne, w niej szukano 
pocieszenia i otuchy w najbardziej 
dramatycznych momentach historii 

Polski. 
Do konkursu zgłosiło się 37 uczest-

ników w czterech kategoriach wie-
kowych: przedszkolaki, uczniowie 
klas I-III, IV-VII oraz gimnazjaliści. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki, 
wszyscy zgłoszeni podeszli do wyboru 
prezentowanego utworu bardzo rze-

telnie, co podkreślała wielokrotnie ko-
misja konkursowa. 

Jury podkreśliło również, że poziom 
konkursu był bardzo wysoki, a wybór 
zwycięzców naprawdę trudny.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz przepiękne na-

grody książkowe. dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Małgorzata Gniew-
czyńska, dziękując wszystkim za udział 
w konkursie, zaprosiła na obchody 
100-lecia odzyskana niepodległości, 
które będą miały miejsce w roku 2018 
(red.). 
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Do konkursu zgłosiło się 37 uczestników 

W Cybince powstanie Centrum Informacji Turystycznej 

Władze gminy dziękują wszystkim osobom, które włączyły się do akcji 

Promedica24, Gorzów Wielkopolski - 501 357 383

ATRAKCYJNE OFERTY PRACY
DLA OPIEKUNÓW SENIORÓW

• praca w niemczech,
• szybkie wyjazdy,

• akceptujemy język na poziomie podstawowym.
Tylko teraz bonus 300 euro

za wyjazd w listopadzie.
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Dzięki projektowi „Aktywna integracja realizowana przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” możliwe jest 
podejmowanie różnorodnych działań skierowanych do klien-
tów PCPR,  m.in. dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i osób 
niepełnosprawnych

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży z rodzin
zastępczych i Placówki „Nasza Chata” w Cybince 

Młodzież z rodzin zastępczych 
oraz Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej „Nasza Chata” w Cy-
bince rozpoczęła właśnie kore-
petycje m.in. z języka polskiego, 
matematyki, języka niemieckiego, 
języka angielskiego. Indywidualne 
zajęcia odbywają się w miejscu za-
mieszkania rodzin zastępczych na 
terenie całego powiatu oraz w Pla-
cówce „Nasza Chata” w Cybince. 
Korepetycje mają na celu wyrów-
nanie szans edukacyjnych, pełniej-
sze zrozumienie i utrwalenie mate-
riału z wybranego przez młodzież 
przedmiotu, a także wypracowanie 
metod pracy dla osób mających 
trudności z opanowaniem mate-
riału. 

Z korepetycji skorzysta łącz-
nie 27 osób. Zajęcia potrwają do 
końca 2017 roku. Organizacji za-
jęć podjęła się Fundacja na rzecz 
Collegium Polonicum. Młodzież 
czekają również dwa spotkania w 
ramach wspólnych zajęć psycho-
edukacyjnych z zakresu edukacji 
seksualnej. 

Z kolei osoby niepełnosprawne 
uczestniczą w cyklu zajęć kulinar-
nych z elementami zarządzania 
budżetem domowym (pięć spo-

tkań). Celem zajęć jest poszerze-
nie zainteresowań i umiejętności z 
dziedziny kulinarnej, nauka przy-
rządzania posiłków przy ograni-
czonym budżecie, zwrócenie uwagi 
na właściwe odżywianie oraz zdro-
we zwyczaje żywieniowe w kwestii 
regularności czy też zawartości 
kalorycznej posiłków, mających 
wpływ na zdrowie. 

W ramach projektu „Aktywna 
integracja realizowana przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Słubicach” zaplanowano 
również działania o charakterze 
środowiskowym m.in. dwie duże 
zabawy integracyjne. Pierwsza 
odbędzie się już 29 listopada w ra-
mach obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
Będzie to Zabawa Andrzejkowa 
dla uczestników Środowiskowych 
Domów Samopomocy z terenu 
powiatu słubickiego, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Żabicach, 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 
Rzepinie oraz przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych działają-
cych na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Natomiast druga to Zabawa 
Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zastępczych oraz Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej „Na-
sza Chata” w Cybince. Odbędzie 
się ona 1 grudnia w Rodzinnym 
Centrum Rozrywki „Uśmiechnięta 

Planeta” w Kunowicach. 
Wszystkie działania finansowa-

ne są z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020 (red.).  

Celowy Związek Gmin CZG-
12, jak co roku, kieruje do 
placówek oświatowych ak-
cję „Zielona Szkoła, Zielone 
Przedszkole” mająca na celu 
wzrost świadomości w se-
gregowaniu odpadów! Rusza 
także wspólny projekt z Tech-
nikum Leśnym w Starościnie  

Promujemy ekologię
Wspólny projekt i akcja edukacyjna REGION 

Zielona Szkoła, Zielone Przed-
szkole

W tej edycji akcji zbieramy pod-
stawowe odpady opakowaniowe z 
papieru, butelki typu PET, baterie, 
puszki aluminiowe, kartoniki po 
płynnej żywności, płyty CD/DVD, 
zużyte telefony komórkowe. 

Jak ważne jest właściwe segre-
gowanie odpadów będziemy uczyć 
podczas EKOLEKCJI w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Ko-
munalnych w Długoszynie - zajęcia 
będą odbywać się od lutego do maja 
2018 roku. Już dziś przypominamy, 
że przed wyrzuceniem opakowania 
nie trzeba go myć, a jedynie opróż-
nić z zawartości; należy opakowanie 
odkręcić i zgnieść oraz zdjąć etykie-
tę z butelki i kubeczka po jogurcie.

Projekt CZYSTA SZKOŁA 

Wspólnie z Technikum Leśnym w 
Starościnie Celowy Związek Gmin 
CZG-12 będzie realizował projekt 
mający na celu wdrożenie selek-
tywnej zbiórki odpadów opako-
waniowych w placówce, założenie 

kompostownika na bioodpady oraz 
podniesienie kultury ekologicznej 

uczniów Technikum. 
Projekt będzie realizowany od 

stycznia 2018 roku. Dziś trwają pra-
ce nad przygotowaniem odpowied-
nich pojemników i informacji, które 
będą pomocne przy prowadzeniu 
zbiórki odpadów w szkole i interna-

cie. Mamy nadzieję, że zaangażowa-
nie dyrektora, Rady Pedagogicznej 
i uczniów pozwoli na osiągnięcie 
imponujących wyników w zbiórce 
odpadów. 

Realizując Projekt CZYSTA 
SZKOŁA, Technikum Leśne w Sta-

rościnie stanie się nie tylko zieloną 
szkołą, ale przede wszystkim czystą 
szkołą, a segregacja odpadów „u 
źródła” stanie się nawykiem, a nie 
koniecznością. 

KATARZYNA RADEJ
CZG-12
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6 grudnia o godz. 16:00 w 
Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Cybince od-
będzie się "Choinka dla 
dzieci niepełnospraw-
nych"

Polski Związek Tenisowy 
powołał Dominikę Podha-
jecką (GKT Smecz Górzy-
ca) na drugą konsultację 
tenisową

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Białkowie mogą od 
października korzystać z „zie-
lonej sali edukacyjnej” znaj-
dującej się na terenie szkolne-
go parku

W mieście odbyły się uroczystości upamiętniające odzyskanie 
przez Polskę wolności

Choinka dla dzieci
niepełnosprawnych

Powołana
do kadry Polski!

Wielki projekt w małej 
szkole

Święto
niepodległości 

Wspólne świętowanie

Kolejny sukces młodej tenisistki 

Ścieżkami ekologii w Szkole Podstawowej w Białkowie Pamiętamy o rocznicy

CYBINKA 

GÓRZYCA 

CYBINKA CYBINKA 

Akcja zorganizowana została pod 
patronatem burmistrza Marka Ko-
łodziejczyka. Atrakcji nie zabrak-
nie. Zapisy odbywają się w OPS w 
Cybince w pokoju świadczeń so-
cjalnych do 30 listopada (red.). 

Jest to kolejny krok mający na 
celu przygotowanie i wyłonienie 
składów reprezentujących Polskę 
w Halowych Drużynowych Mi-
strzostwach Europy (Winter Cup) 
w 2018 roku.

Wśród sześciu powołanych za-
wodniczek z rocznika 2006 Do-
minika jest nie tylko jedyną lu-
buszanką, ale również jedyną 
przedstawicielką zachodniej czę-
ści kraju, gdyż w kadrze brakuje 
przedstawicielek choćby woje-
wództwa zachodniopomorskiego, 
dolnośląskiego, a nawet wielkopol-
skiego.  

Sukces popularnej Dominatorki 
jest tym bardziej warty podkreśle-
nia, gdyż Dominika praktycznie od 
początku roku zmagała się z pro-
blemami zdrowotnymi, nie mogła 
trenować i brać udziału we wszyst-
kich ważnych zawodach. Teraz 
utalentowana lubuszanka wraca do 
formy i … pozdrawia serdecznie z 
Warszawy (red.). 

Wyposażenie sali stanowi eduka-
cyjna gra plenerowa EKO-KOŁO, 
tablice edukacyjne oraz ławostół. 

Gra edukacyjna poszerza  pod-
stawową wiedzę przyrodniczą o 
zagadnienia z dziedziny ekologii. 
Uczestnicząc w lekcjach przyrody 
w ,,zielonej sali”, w otoczeniu sta-
rych drzew i różnorodnych krze-
wów, uczniowie zdobywają wiedzę 
o właściwym zachowaniu człowie-
ka w środowisku, w którym żyje. Ze 
szkolnego placu w godzinach po-
południowych korzystają nie tylko 
uczniowie, ale również mieszkańcy 
wioski, ponieważ na terenie szkoły 
znajduje się plac zabaw oraz boiska 
do gier zespołowych. Szkolny park 
to doskonale miejsce  do rekreacji.   

Z „zielonej sali” można korzystać 
samodzielnie lub z kolegami, a taka 
niezobowiązująca (nielekcyjna)
forma pozwala na autoedukację i 
weryfikację zdobytej wiedzy. 

Tablice edukacyjne doskonale 
uzupełniają i poszerzają „szkolną 
wiedzę”. Ławostół, przy którym 
może zasiąść kilkanaście osób, do-
pełnia całości zielonego, edukacyj-
nego zakątka. 

Wartość inwestycji to ponad 7 
tys. zł, a pomysł na „zieloną salę” 
pojawił się w momencie, gdy CZG-

12 zaproponował dofinansowanie 
do przedsięwzięć ekologicznych w 
lutym 2017 roku. Szkoła Podsta-
wowa w Białkowie otrzymała do-
finansowanie. Dzięki życzliwości 
Krzysztofa Tomczaka nadleśni-
czego Nadleśnictwa Cybinka pla-
cówka otrzymała także darowiznę 
na cele edukacyjne. Pomógł także 
burmistrz Marek Kołodziejczyk. 
Dzięki zaangażowaniu i życzliwo-
ści tych osób w Białkowie mogła 
powstać „zielona sala edukacyjna” 
(red.). 

Gminne obchody rozpoczęły się 
od mszy w kościele parafialnym, 
odprawionej w intencji Ojczyzny, 
z udziałem mieszkańców i władz 
samorządowych. Nabożeństwo 
celebrował proboszcz parafii ks. 
Piotr Kępka. Później delegacje: 
władz gminy, Rady Miejskiej, 
kombatantów, strażaków, policji, 
uczniów, harcerzy, jednostek or-
ganizacyjnych gminy i powiatu, 
organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych oraz mieszkańców 
przemaszerowały pod tablicę „Pa-
mięci Weteranów Walczących o 
Wolność i Niepodległość”,  gdzie 
złożyły kwiaty oraz oddały hołd 
tym, którzy poświęcili swoje życie 
za wolność Ojczyzny. Burmistrz 
Marek Kołodziejczyk wygłosił rów-
nież okolicznościowe przemówie-
nie.

Dalsza część uroczystości odby-
ła się w sali widowiskowej MGOK 

w Cybince. Organizatorzy zadbali 
także o  poczęstunek dla wszyst-
kich przybyłych na uroczystość. 

- Wszystkim osobom, które wzię-
ły udział w obchodach Święta Nie-
podległości w naszej gminie oraz 
jego współorganizatorom serdecz-
nie dziękuję. Wspólna modlitwa w 
intencji Ojczyzny i złożenie kwia-
tów pod tablicą pamiątkową to wy-
raz wdzięczności dla tych, którzy 
wywalczyli dla nas wolną Polskę – 
mówił Marek Kołodziejczyk (red.). 
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Dominika jest jedyną przedstawicielką
naszego regionu w kadrze Polski 

Wartość inwestycji to ponad 7 tys. zł Gminne obchody rozpoczęły się
od mszy w kościele parafialnym 
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69-110 RZEPIN
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REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

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

24 października ślubowanie 
złożyli pierwszoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej. Uro-
czystość miała miejsce w sali 
przy Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Górzycy

Każdy z nas wie, jak ważny dla Polaków jest Dzień 11 listopada. Pamiętamy  o tych, którzy 
oddali życie za Ojczyznę, bronili jej dzielnie, walcząc w każdej  sekundzie o przetrwanie, tracąc 
jednocześnie swoich przyjaciół, znajomych i całe rodziny

Zgodnie z tradycją, Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminna Biblioteka  w Górzycy zorganizowały „Jesienne 
Spotkanie z Poezją”

Jakie są różnice w oknach? Większość z nas twierdzi, że wszystkie profile wyglądają podobnie. 
Nic bardziej mylnego! Wszystkie profile okienne posiadają szereg właściwości oraz cech, które 
odróżniają je od siebie

Witamy w społeczności 
szkoły

Dla pamięci bohaterów

Dla pamięci
bohaterów

Okna do twojego domu

Uroczyste pasowanie na pierwszoklasistę 

Wzruszająca akademia

Mnóstwo pięknych wystąpień

Czym kierować się przy zakupie okien PCV?

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

SŁUBICE 

Wszystkich gości serdecznie przy-
witała wychowawczyni Ola Muraw-
ska, później rozpoczęła się część arty-
styczna w wykonaniu pierwszaków. 
Uczniowie pięknie śpiewali piosenki, 
recytowali wiersze oraz prezentowali 
układ taneczny. Po części artystycznej 
w obecności wszystkich gości nadszedł 
czas na złożenie przysięgi. Aktu paso-
wania dokonali: wójt Robert Stolarski 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej 

Z okazji Święta Niepodległości 
uczniowie klasy pierwszej i drugiej 
szkoły podstawowej pod opieką Anny 
Wasilewskiej i Aleksandry Muraw-
skiej oraz wolontariusze z gimnazjum 
pod opieką Katarzyny Grundo a także 
sami seniorzy, przygotowali wzruszają-
cą akademię dla mieszkańców gminy. 
Przypomnieli o żołnierzach poległych 
za ojczyznę i o tym, że powinniśmy do 
ich bohaterstwa podchodzić z szacun-
kiem.

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.). 

W gościnnych murach GOK-u oraz 
biblioteki spotkali się mieszkańcy 
gminy. Na początku powitano zapro-
szonych  gości oraz artystów. W je-
sienno-poetycki wieczór wprowadził 
wszystkich uczeń szkoły podstawowej 
Antoś Guzenda, który wykonał dwa 
utwory: „Bieszczadzkie Anioły” oraz 
„Moje morze”. Jego młodszy kolega 
Franciszek Żuk zaprezentował utwór  
muzyczny „Tańcowała  Jesień”. 

Zgromadzeni wysłuchali utworów 
poetyckich w wykonaniu Aleksandry 
Pilarskiej, Honoraty Knap, Domini-
ki Urbanek oraz Wiktorii Grzywacz, 
przygotowanych przez  nauczyciela 

Joannę Michałowską. Uczennica Nico-
la Urban przedstawiła pokaz mody je-
siennej  przygotowany przez Edytę Ko-
złowską, w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Górzycy. Nie zabrakło 
przepięknych fotografii pt. „Drzewo 
ławeczka”, których autorką jest Dorota  
Łajło-Broniec. Pisze ona także wiersze, 
a  jeden z nich zaprezentowała podczas 
spotkania. Wystąpił też duet: Elżbieta 
Jaworska oraz Jakub Chajec. 

Na koniec zaproszono gości na 
pyszne domowe ciasto. W tle muzyki 
podziękowano wszystkim tym, którzy 
wsparli organizację spotkania finanso-
wo i rzeczowo (red.). 

Przy doborze stolarki okiennej war-
to wybierać rozwiązania, które zgodne 
są z normami wartości współczynnika 
ciepła „U” okien, drzwi balkonowych i 
drzwi zewnętrznych. 

Ważna jest liczba komór, czyli pu-
stych przestrzeni wewnątrz ramy 
okiennej, czy skrzydła. Im więcej tych 
komór, tym lepiej, ale warto pamiętać, 
że po przekroczeniu pewnej głęboko-
ści, nie następuje już wyraźna poprawa 
właściwości cieplnych. Pamiętajmy też, 
że szeroki profil to większa masa okna, 
co może rodzić problemy eksploatacji. 

Firma REHAU, aby jeszcze bardziej 
poprawić właściwości termiczne okien, 
wprowadziła na rynek Profil GENEO, 
który wewnątrz ramy i w skrzydle po-
siada rdzeń z tworzywa kompozytowe-
go. 

Na rynku, jak i w ofercie naszej fir-
my, dostępne są okna 5,6 oraz 7 komo-
rowe. 

Ważne są również wzmocnienia we-
wnątrz ramy oraz skrzydła okna. 

Okna z tworzywa PCV posiadają ele-
menty wzmacniające, które gwarantu-

stwo uszczelki najwyższej klasy tzw. 
EPDM. Wyjątkowy kształt uszczelek 
oraz ich osadzenie w specjalnych ka-
nałach zapewniają optymalną izolację 
oraz długotrwałe użytkowanie okna. 
Charakteryzują się dużą odpornością 
na zmienne warunki atmosferyczne, w 
tym na wysokie jak i niskie temperatu-
ry . Ponadto odporne są na promienio-
wanie UV oraz wilgoć.

Ważną rolę odgrywają same szyby. 
W standardowym profilu 5-komoro-
wym występuje pakiet dwuszybowy 
zazwyczaj 4/16/4 gdzie cyfra 4 odpo-
wiada grubości szyby w mm, liczba 16 
to szerokość ramki dystansowej, a na-

stępnie szyba druga 4 mm. 
Warto także przy zakupie okien 

zwrócić uwagę na okucia. Podstawo-
wym zadaniem okuć jest utrzymanie 
szczelności oraz otwieranie, zamykanie 
i uchylanie skrzydeł okien czy drzwi. 
Od wyboru okuć będzie zależało, jak 
będą otwierały się nasze okna. 

Okucia mogą też chronić nas przed 
włamaniem. Kluczowe w tym przypad-
ku są zaczepy antywyważeniowe. Sku-
tecznym sposobem na ochronę przed 
złodziejami są klamki z kluczykiem. 

MIESZKO SKWARCZYŃSKI
doradca techniczno-handlowy 

ją odpowiednią stabilność, sztywność 
i wytrzymałość . Elementy wzmacnia-
jące to stalowe kształtowniki, które są 
zazwyczaj o grubości od 1 do 2 mm.

Warto także zwrócić uwagę na 

uszczelki. Ich ilość, rodzaj oraz roz-
mieszczenie w skrzydle z ościeżnicą, a 
także materiał z którego zostały wyko-
nane mają duże znaczenie. 

W naszej ofercie znajdziecie Pań-

Ewa Thiemann. 
Po uroczystości był czas na wspólne 

rozmowy przy poczęstunku przygoto-
wanym przez rodziców. Podziękowa-
nia należą się Nicoli Urban oraz Oli 

Pilarskiej za pomoc w prowadzeniu 
części artystycznej. Dziękujemy rów-
nież Edycie Danickiej za udostępnienie 
sali. 

ALEKSANDRA MURAWSKA
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Aktu pasowania dokonali: wójt Robert Stolarski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Ewa Thiemann 

Pamiętali  o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę 

Zgromadzeni wysłuchali utworów poetyckich 
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6 (przy aptece, wejście

od strony ulicy), SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977

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

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

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

 
NZOZ Nowy Szpital

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

pon. - 930 - 1700,  śr. - 930 -1500

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

FIRMA BUDOWLANA
ROK ZAŁOŻENIA 2004

RAFAŁ POLECHOŃSKI

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

rank11@wp.pl

tel. 607 633 453

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

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

www.stomatologia-slubice.pl

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

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

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

info@stomatologia-slubice.pl


