
Jak zapowiada Barbara Weiser 
koncert będzie się składał z dwóch 
części. W pierwszej publiczność usły-
szy hity muzyki filmowej w wykona-
niu Michała Grobelnego. Druga część 
przeniesie nas do ciepłych klimatów 
muzyki latynoamerykańskiej.  

Muzykom towarzyszyć będą tan-
cerze ze studia Bohema Henryka Le-
chelta. 

Bilety na koncert kosztują 75 zł 
i będą do kupienia w Państwowej 
Szkole Muzycznej (w godz. 8:15-
16:30) oraz będą dostępne przed 
koncertami w Collegium Polonicum 
(CP). 

W środku gazety 
znajdziesz

Wiadomości Powiatowe

Zapraszamy na
koncert noworoczny

W ubiegłych latach nie było re-
jonu Szlachetnej Paczki w powiecie 
słubickim, ale w końcu udało się to 
zmienić. - Tworzenie drużyny Su-
perW w Słubicach rozpoczęliśmy z 

początkiem października. Wówczas 
zaczęli zgłaszać się do nas pierwsi 
wolontariusze. Ostatecznie było ich 
11. Od października ciężko pracowa-
li, by całe działanie doprowadzić do 

finału, który odbył się 10 i 11 grudnia 
– mówi nam Amelia Szołtun – lider-
ka i koordynatorka projektu Szla-
chetnej Paczki w rejonie słubickim. 

Słubiccy wolontariusze odwiedzi-

li łącznie 35 rodzin z terenu całego 
powiatu. Zetknęli się z ludzkimi dra-
matami, ciężkimi przeżyciami oraz 
wzruszającymi historiami. Poznali 
rodziny bohaterskie, podejmujące 
wysiłek i walkę o swoje życie. Spo-
śród odwiedzonych rodzin 24 zo-
stały włączone do projektu. – Mo-
żemy mówić o sporym sukcesie, bo 
wszystkie nasze rodziny znalazły 
swoich darczyńców i otrzymały po-
moc. Ogółem wartość przekazanej 
im pomocy przekroczyła 56 tys. zł – 
dodaje Amelia Szołtun. 

W pomoc potrzebującym rodzi-
nom zaangażowali się również lo-
kalni przedsiębiorcy oraz instytucje. 
Szlachetna Paczka jest wyjątkowym 
projektem, który potrafi zjednoczyć 
ludzi z różnych środowisk. Sukces 
tej inicjatywy tkwi w ludziach. Aby 
pomoc, która dotarła do słubickich 
rodzin była możliwa, potrzebna 

była współpracy bardzo wielu osób: 
wolontariuszy, darczyńców, dobro-
czyńców. - Wszystkim osobom, któ-
re włączyły się w jakikolwiek sposób 
w pracę przy realizacji tego projektu 
należą się wielkie podziękowania – 
podsumowuje liderka Szlachetnej 
Paczki w Słubicach. 

W całym kraju w projekcie, które-
go twarzą jest ksiądz Jacek Stryczek, 
pracowało ponad 11 tys. wolontariu-
szy. Między 9 a 11 grudnia w blisko 
700 miejscach w całej Polsce dar-
czyńcy dostarczyli do magazynów 
przygotowane paczki. Następnie wo-
lontariusze udali się z prezentami do 
ubogich rodzin. Prezenty trafiły do 
19 tys. rodzin w potrzebie, a blisko 
tysiąc z nich otrzyma także wsparcie 
specjalistyczne, m.in. w postaci po-
mocy lekarskiej lub prawnej.

ROBERT WŁODEK

www.pograniczelubuskie.pl
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

Słubickie Towarzystwo Mu-
zyczne zaprasza na XIX Koncert 
Noworoczny, który odbędzie się 
7 stycznia w dużej auli w Colle-
gium Polonicum

W tym roku – po raz pierwszy – udało się zorganizować akcję także w Słubicach. Świątecz-
ne prezenty trafiły łącznie do 24 rodzin z terenu całego powiatu

SŁUBICE 

REKLAMA
508 386 232 24h

Pomagaliśmy
potrzebującym

SLUBICE 

Szukasz
nieruchomości? 

Za nami finał Szlachetnej Paczki

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMA

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego



Na szczęście domowników nie było 
na miejscu i nikt nie ucierpiał. Na 
wezwanie sąsiadów przyjechała straż 
pożarna, jednak pomimo wielogodzin-
nej akcji gaśniczej nie udało się ocalić 
budynku, spłonął z całym dobytkiem 
rodziny. 

Małżeństwo z trójką dzieci pozostało 
bez dachu nad głową, w jeden wieczór 
stracili wszystko, co mieli. 

Obecnie prowadzona jest akcja cha-
rytatywna, w ramach której groma-
dzona jest pomoc rzeczowa i środki 
pieniężne. Dzięki życzliwym ludziom 
jest szansa na przywrócenie choć na-
miastki utraconego dobra. W tych naj-
trudniejszych chwilach liczy się każde 

wsparcie, dlatego zwracamy się do czy-
telników z prośbą o pomoc. Wsparcie 
finansowe możecie przekazać poszko-
dowanym za pośrednictwem parafii, 
wpłacając darowiznę na konto:
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW
ZAŚNIĘCIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ
BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW

Zebrane środki przeznaczone będą 
na pomoc rodzinie oraz odbudowę 
budynku. Pomóżmy poszkodowanym, 
aby w tym nadchodzącym świątecz-
nym czasie mogli zaznać rodzinnej do-
mowej atmosfery (red.). 

Dzięki instruktorce Joannie 
Hanć uczestnicy mieli możliwość 
poznania techniki malowania na 
materiale za pomocą specjalnych 

farb i wosku. 
Było skupienie i twórcze chwile, 

dzięki którym powstały piękne ba-
tiki. Dziękujemy (red.).
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KOLORY
DALTONISTY

Podsumowanie roku? Trudne. 
Męczący był to spektakl. Zwłaszcza 
jeśli chodzi o politykę powiatową, 
którą nieustannie targały kolejne 
skandale z aferą kantorową w roli 
głównej. Mam szczerą nadzieję, że 
już za kilka dni problem zostanie 
ostatecznie rozwiązany decyzją Na-
czelnego Sądu Administracyjnego. 
Wyrok w sprawie powiatu zapadnie 
29 grudnia. 

Do końca roku powinniśmy do-
wiedzieć się także, czy za kilka ty-
godni zostanie u nas zorganizowa-
ne referendum, które niezmiennie 
odbieram jako próbę przywrócenia 
do władzy skompromitowanej w 
moich oczach ekipy z panem kanto-
rowcem i grupą wspierających go 
radnych. Ewentualna zabawa w re-
ferendum będzie podatników kosz-
tować około 150 tysięcy złotych. 

Wyliczeń ciąg dalszy. W ostat-
nich dniach światło dzienne ujrzały 
dwie umowy. Starostwo powiato-
we ujawniło dokumenty, z których 
jasno wynika ile publicznych pie-
niędzy trafiało do stowarzyszenia 
FSL Aktywni dla Powiatu, którego 
szefem jest Robert Tomczak, ten 
sam polityk, który przed kamerami 
zapewniał, że Piotr Łuczyński był 
najlepszym starostą w historii sa-
morządu. 

Co się okazało?  Jednego dnia 
starostwo – jeszcze pod zarządem 
Łuczyńskiego - podpisuje z SOSiR-
-em umowę na organizację eventów 
za pieniądze z tzw. projektu zdro-
wotnego, a już następnego dnia (!) 
SOSiR podpisuje ze stowarzysze-

niem Roberta Tomczaka umowę na 
podwykonawstwo festiwalu biego-
wego.

Pod umową podpisani są pano-
wie: Robert Tomczak, Tomasz Stu-
pienko i prezes SOSiR Zbigniew 
Sawicki, a także Janusz Wardak. 
Rachunek na 38,5 tys. zł wystawił 
prezes stowarzyszenia Robert Tom-
czak.

Zaczynam rozumieć jakimi prze-
słankami kierowali się inicjatorzy 
organizacji referendum. 

Ale koniec. Wszyscy jesteśmy już 
tą powiatową wojną mocno zmę-
czeni. I mam szczerą nadzieję, że 
już za kilka dni do słubickiego sa-
morządu wróci spokój i ustawiczna 
praca. Szczerze wszystkim miesz-
kańcom tego życzę. I sobie także. 

Grudzień to nie tylko miesiąc 
podsumowań. To także czas, w któ-
rym mieszkańcy otwierają swoje 
serca i pomagają innym. Mieliśmy 
więc Szlachetną Paczkę i pomoc 
ponad 20 rodzinom z terenu powia-
tu. Tu wielkie słowa uznania należą 
się Amelii Szołtun – słubickiej li-
derce tego projektu. Mieliśmy także 
kolejne akcje Grupy Pomagamy, 
dzięki którym setki dzieci zostały 
obdarowane prezentami. Tu z kolei 
podziękowania dla twórczyni grupy 
Oli Kołek. 

Mniej polityki, więcej koncentra-
cji na pomaganiu potrzebującym. I 
wszystkim nam będzie żyło się le-
piej, spokojniej. 

Spokoju właśnie chciałem Wam 
życzyć w tym magicznym okresie 
świątecznym. Barku trosk, zmar-
twień i podziałów. Więcej uśmie-
chu, radości oraz miłości w rodzin-
nym gronie. I niech ten kolejny rok 
będzie po prostu lepszy, niech speł-
nią się nawet te najbardziej skryte 
marzenia. Wszystkiego dobrego! 
Wesołych świąt!

ROBERT WŁODEK

30 listopada w miejscowości Ługi (gmina Dobiegniew) wy-
buchł pożar prawosławnej plebanii. Budynek parafialny za-
mieszkiwał proboszcz ks. Artur Graban wraz z żoną i córkami

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, organizowanego w 
MGOK pod patronatem burmistrza Marka Kołodziejczyka, 
zorganizowane zostały warsztaty międzypokoleniowe pt. 
„Kultura Indonezji – batik” 
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CYBINKA 

Apel o pomoc

Kultura Indonezji

Nawiążę
współpracę
ze stolarzem

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

AMBERCARE opiekunki
z j. niemieckim

do 1500 euro/mies.
legalnie, od zaraz

535 340 311 w godz. 9-17

PRACA DLA SPAWACZY, 
MAGAZYNIERÓW,

OPERATORÓW PRAS
I TOKAREK – 3500 ZŁ.

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

w Radachowie
- 1000 m kw. każda

tel.: 0049 1771343231

Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe

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

tel.: 661 067 914

Sprzedam mieszkanie
w Rzepinie

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

tel.: 720 854 048 

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

Prośba o wsparcie
dla pogorzelców

Wspólnie malowali
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Twórcze warsztaty z Joanną Hanć 



W listopadzie odbyła się w 
Warszawie uroczysta gala Ogól-
nopolskiego Konkursu „Pamięć 
Nieustająca”. Nasi uczniowie: Pau-
lina Jaroszonek, Jakub Łagowski, 
Michał Stefański, Adriana Darol, 
Julia Zator, Arkadia Szechnicka, 
Agata Nowaczyk, Julia Jagła, Kac-
per Misztak oraz tegoroczni ab-
solwenci: Majka Wąsowicz, Oskar 
Sawaryn i Marta Świercz otrzymali 
za swoje prace nagrodę specjalną 
za kultywowanie pamięci o zesłań-
cach Sybiru. 

Było nam szczególnie miło po-
nieważ na 600 prac z kilkudziesię-
ciu szkół w Polsce znaleźliśmy się 
w gronie sześciu wyróżnionych. 
Laur - czyli tytuł laureata - otrzy-

mały Agata Nowaczyk, Julia Jagła i 
Arkadia Szechnicka.

Praca Pauliny Jaroszonek zosta-
ła opublikowana w książce ,,Oni i 
My - spotkania dwóch światów”. W 
tej samej publikacji zapisali się ze 
swoją pracą Jakub Łagowski i Maj-
ka Wąsowicz. 

Gala rozpoczęła się uroczystą 
zmianą warty przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza oraz złożeniem 
kwiatów, w asyście żołnierzy z gar-
nizonu reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego, przez delegacje szkół. 

Uczniowie, korzystając z wyjaz-
du do polskiej stolicy, zaplanowali 
czas również na zwiedzanie i po-
dziwianie jej uroków (red.). 

Urodziny najpopularniejszej 
zabawki na świecie obchodzono 
w Rzepinie już po raz siódmy. Na 
zaproszenie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Miejskiego Domu Kul-
tury na misiową zabawę przybyły 
dzieci ze wszystkich przedszkoli w 
mieście. 

Były tańce, wspólne rysowanie i 
zabawy z chustą animacyjną. 

Po raz pierwszy w tym dniu dzie-
ci z wszystkich rzepińskich przed-

szkoli spotkały się razem. Gościem 
specjalnym był Kubuś Puchatek, 
bohater wielu książek, których 

również nie mogło zabraknąć na 
spotkaniu (red.). 

Wzięli w nim aktywny udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Białkowie. Recytowali wiersze i śpie-
wali piosenki, umilili czas wszystkim 
gościom. Do występów przygotowały 
ich wychowawczynie klas III a i III b. 

Po występach artystycznych 
uczniowie zostali zaproszeni przez 
organizatorów na słodki poczęstu-
nek. 

Miło wspominamy chwile spędzo-
ne w gronie starszych osób.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W BIAŁKOWIE 
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Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego zostali wyróżnieni 
podczas gali Ogólnopolskiego Konkursu „Pamięć Nieustająca”

„Czy to jutro, czy to dziś 
wszystkim jest potrzebny 
miś” – pod takim hasłem 
dzieci z rzepińskich przed-
szkoli świętowały dzień swo-
ich ulubionych maskotek

W połowie listopada w dwor-
ku w Białkowie swoje święto 
obchodzili seniorzy mieszka-
jący na terenie gminy Cybinka

RZEPIN RZEPIN 

CYBINKA 

Nasi licealiści na gali w WarszawieŚwiatowy Dzień Pluszowego Misia

Młodzież dla seniorów

Sukces naszych 
licealistów

Każdy ma swoją maskotkę

Dzień
Seniora
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Rzepińscy uczniowie wśród wyróżnionych w konkursie 

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

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

niemieckiego od podstaw!

Gorzów Wlkp. 501 357 383
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Spotkanie łączące pokolenia 
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Pod koniec listopada w słubickim Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym zorganizowano konkurs czytania dla 
wszystkich uczniów

Do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Górzycy, już po raz 10, 
zleciały się anioły z całego po-
wiatu

Czytać coraz więcej

Znów przyleciały anioły

Konkurs czytania

Jubileuszowy Festiwal Aniołów

SŁUBICE 

GÓRZYCA 

grodę z rąk z dyrektora GOK - Mał-
gorzaty Gniewczyńskiej i wójta gmi-
ny Górzyca Roberta Stolarskiego 
odebrali Aleksandra Kołek i Robert 
Tomczak. 

Wielką atrakcją drugiego dnia 
Festiwalu Aniołów był koncert Fa-
biana Leśniaka. Jest on uczniem 
Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Słubicach w klasie perkusji, posia-
da na swoim koncie osiągnięcia na 
szczeblu krajowym (m. in. występ u 
boku Kamila Bednarka podczas Fe-
stiwalu Woodstock).

Na wszystkich odwiedzających 
Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy 
w ten dzień czekała pyszna anielska 
kuchnia, „Caffe Aniołek” i jarmark 
bożonarodzeniowy, na którym za-
prezentowano przepiękne ozdoby, 
stroiki bożonarodzeniowe, dzięki 
którym mogliśmy już wczuć się w 
cudowną magię świąt Bożego Naro-
dzenia. 

Po wręczeniu wszystkich nagród 
zwycięskim aniołkom wszyscy rozje-
chali się do domu, obiecując wrócić 
tu znów za rok, bo Festiwal Aniołów 
jest jedyny i niepowtarzalny. 

                                             
MARTA HOŁUBOWICZ

Pierwszego dnia wręczono naj-
młodszym nagrody za najpiękniej-
sze anioły plastyczne i techniczne, 
a wszystkie przybyłe w ten dzień 
przedszkolaki i uczniów najmłod-
szych klas szkoły podstawowej za-
proszono na interaktywny program 
dla dzieci „Kolęda do św. Mikołaja” 
w wykonaniu duetu Ruphert & Rico. 
Przez cztery godziny dzieci miały 
okazję do wspólnej zabawy i tańców. 
Na koniec do wszystkich przybył 
najprawdziwszy św. Mikołaj z wor-
kiem pełnym słodkości. 

Drugiego dnia do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górzycy zjecha-
ły się anioły na swoje występy. Na 
scenie obejrzeliśmy zmagania 15 so-
listów, 10 zespołów i dwóch grup z 
anielskimi scenkami. Komisja kon-
kursowa miała nie lada orzech do 
zgryzienia, bo wszyscy występujący 
zaprezentowali naprawdę wysoki 
poziom. Cała sala w Ośrodku Kultu-
ry wypełniła się cudownymi, aniel-
skimi głosami. 

Po raz czwarty wręczono także na-
grodę dla „Lokalnego Anioła”. Spo-
śród trzech wyjątkowych kandyda-
tur zgłoszonych przez mieszkańców 

naszego powiatu: policjantki Sylwii 
Szary, położnej Gabrieli Ceranowicz 
i słubickiej Grupy Pomagamy, tytuł 
„Lokalnego Anioła 2016” powędro-
wał do słubickiej Grupy Pomagamy, 
czyli około 2 tys. osób gotowych 
służyć pomocą potrzebującym. Na-

Jego celem była popularyzacja 
czytelnictwa oraz rozwijanie kul-
tury czytelniczej wśród młodzieży. 
Uczestnicy startowali w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: szkoła pod-
stawowa oraz gimnazjum wraz ze 
szkołą zawodową. 

W rywalizacji wzięło udział ogó-
łem ośmioro uczestników. Szkołę 
podstawową reprezentowali: Kon-
rad Kocierzyński i Fabian Królak, 
gimnazjum: Patrycją Duka, Renata 
Kulak, Dariusz Szygenda, Kamila 
Hruszczowiec i Maciej Nowosiel-
ski, a reprezentantem Szkoły Przy-
sposabiającej do Pracy był Jan Sza-
frański.

W kategorii szkoła podstawowa 
zwyciężyli Konrad Kocierżyński 
i Fabian Królak, wśród starszych 

uczniów najlepsze okazały się Pa-
trycja Duka i Kamila Hruszczo-
wiec, drugie miejsce zajął Jan Sza-
frański, a trzecie Renata Kulak.

Wszyscy uczestnicy zostali na-
grodzeni dyplomami i słodkim 
upominkiem.

Organizatorami konkursu były 
panie: Alicja Lange-Lelokas i Kata-
rzyna Konieczna.

ALICJA
LANGE-LELOKASfot
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W konkursie wzięło udział ośmioro uczniów 

Festiwal Aniołów odbył się już po raz 10. 
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66-435 KRZESZYCE
ul. Skwierzyńska 46 D tel. 95 71 17 047

www.m-blach.pl

BLACHODACHÓWKA
BLACHA TRAPEZOWA

termin realizacji 2-4 dni

25 listopada w MGOK w Cybince odbyły się kolejne warsztaty 
proekologiczne 

25 listopada w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
obchodzony był Dzień plu-
szowego misia

Wiklina z papieru

Misiowy zawrót 
głowy

Kolejne warsztaty

Dzień pluszowego misia

CYBINKA 

SŁUBICE 

Tym razem warsztaty pod na-
zwą „Wiklina papierowa – reakty-
wacja” zorganizowano z użyciem 
gazet. Wspólnie z animatorem 
kultury uczestnicy tworzyli ozdoby 

bożonarodzeniowe takie jak: cho-
inki, wianki, reniferki (podobne do 
Koziołków Matołków) i gwiazdy. 
Dziękujemy (red.). 

Tego dnia najmłodsi z naszego 
ośrodka przynieśli - oprócz pleca-
ków - swoje ukochane misie. Ze-
brało się wiele przytulanek. 

Podczas wspólnej zabawy „cza-
rodziejskim pociągiem”, na ko-
lejnych stacjach poznawaliśmy 
ulubione postaci bajkowe: Misia 
Uszatka, Kubusia Puchatka, Misia 
Yogi i wielu innych... 

AGNIESZKA NAPIERAŁA
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Warsztaty z użyciem gazet 

Wspólna zabawa z okazji święta pluszaka 
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Zwykły, upalny, lipcowy dzień 2008 roku. Zwykły dwudzie-
stolatek, praca, dziewczyna, samochód. Zwykły dzień w 
robocie, fajrant i nagle coś niezwykłego – udar

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince odbyło 
się spotkanie informacyjne dotyczące dotacji dla biznesu

Większość mieszkańców gminy Cybinka nie wyobraża sobie grudniowego 
spaceru bez widoku iluminacji świetlnych zdobiących ulice miasta

Egzo – pomoc
w duchu fitness

Pomoc dla nowych firm

Gwiazdka tuż, tuż…

Przy dorej zabawie pomóżmy Bartkowi

Oferta dla przyszłych przedsiębiorców

Świąteczne ozdoby cieszą mieszkańców

SŁUBICE 

CYBINKA 

CYBINKA 

finał odbywa się w czerwcu, a wydarze-
nia poboczne organizowane są przez-
cały rok. To właśnie sprawa druga.

Jak połączyć obie sprawy? Mamy 
nieocenioną pomoc ze strony grupy 
Pomagamy, mamy też tegoroczny te-
mat Unithei „Wir – My”, w związku 
z którym zrodziła się idea zorganizo-
wania wydarzenia jednoczącego, choć 
niekoniecznie teatralnego.

Dlatego chcielibyśmy zaprosić 

wszystkich na charytatywny maraton 
fitness, który odbędzie się 14 stycznia 
w foyer Collegium Polonicum w godzi-
nach 12-16. Do współpracy pozyskali-
śmy trenerów z rozmaitych dziedzin, 
planowane są cztery serie różnych 
ćwiczeń (również zumba), po 45 minut 
każda. 

W przerwach inne atrakcje, a nie-
wątpliwie największą będzie finał 
wydarzenia i losowanie nagród: za-

proszenia do kawiarnii, vouchera na 
porady dietetyczne oraz płyta DVD z 
ćwiczeniami Ewy Chodakowskiejwraz 
z autografem!

Cały dochód uzyskany ze sprzedaży 
biletów zostanie przekazany fundacji, 
pod której opieką znajduje się Bartek. 
On też będzie obecny na maratonie 
i choć ćwiczyć nie da rady, to będzie 
czerpał radość z Waszej obecności. 

AGATA WSZĘDYBYŁ

Bartek ma obecnie 29 lat. To zwykły, 
fajny chłopak ze Słubic jakich wielu. 
Jak wygląda jego dzień? Pobudka, 
śniadanie, zajęcia poza domem, tele-
wizor, komputer, obiad, sen. Z pozoru 
normalnie, jak u każdego. 

Bartek doznał jednak w wyniku 
udaru porażenia wszystkich kończyn, 
poruszasię na wózku inwalidzkim wy-
maga stałej opieki, którą sprawują nad 
nim rodzice. 

Nawet z pozoru banale czynności 

są dla niego wyzwaniem. Zajęcia poza 
domem to nie praca czy interesy, a re-
habilitacja. 

Największe marzenie? Na nowo za-
cząć chodzić. Niemożliwe? Nic bardziej 
mylnego. Jest jeden warunek - egzosz-
kielet. 

Sprawa pierwsza. Jestem student-
ką, z pochodzenia wrocławianką, ale 
sercem już słubiczanką. Działam w 
ramach Unithea, czyli polsko-niemiec-
kiego festiwalu teatralnego, którego 

Spotkanie otworzył burmistrz Ma-
rek Kołodziejczyk, który przywitał 
przybyłych mieszkańców i przedstawił 
prowadzącego spotkanie Karola Du-
era, pracownika Fundacji Zielonej Do-
liny Odry i Warty z Górzycy. 

Podczas spotkania prowadzący 
przybliżył zasady aplikowania o środki 

na podejmowanie lub rozwój działal-
ności gospodarczej. Można było więc 
dowiedzieć się, do kogo skierowane są 
dotacje, jakie są warunki otrzymania 
dotacji, można było poznać podsta-
wowe zasady i procedury aplikowania 
o środki oraz wymagane dokumenty i 
załączniki (red.). 

Przystrojone ulice miasta pre-
zentują się pięknie, zwłaszcza po 
zmroku. Ozdoby przypominają o 
zbliżających się świętach Bożego 
Narodzenia.

W tym roku gmina Cybinka za-
kupiła 30 sztuk dekoracji świetl-
nych. Już dziś część z nich zdobi 
wybrane drogi gminne.

W związku z informacją Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad o pobieraniu 
opłat za umieszczenie ozdób w 
pasie drogi krajowej, zrezygnowa-
no z ich zawieszenia na ulicy Słu-
bickiej oraz Krośnieńskiej, tym 
sposobem zaoszczędzono 12,6 
tys. zł (red.). 
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Mieszkańcy dowiedzieli się o możliwości pozyskiwania funduszy na założenie i rozwój firmy 

Ozdoby świąteczne na terenie gminy 
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Świąt obfitujących
w niezapomniane chwile, 

wielkiej radości, 
spokoju i odpoczynku
od codziennych trosk

oraz realizacji nawet najbardziej
skrytych marzeń w 2017 roku

Robert Włodek

Spokojnych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i zdrowia

w nadchodzącym nowym 2017 roku
życzy państwu

Rada Nadzorcza i Zarząd
  Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Święta Bożego Narodzenia
 to wyjątkowy czas, niosący wiarę i miłość,

 czas przepełniony rodzinnym ciepłem.
Z tej okazji życzymy

 pięknej Wigilii wśród najbliższych,
radości z obdarowania ich prezentami,

 a także otwartości na dary świątecznego nieba.
Niech te wyjątkowe chwile Bożego Narodzenia 
przyniosą spokój, nadzieję i wszelki dostatek, 

a Nowy Rok 2017 spełni najskrytsze marzenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Utracki

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to czas radości,
miłości oraz spotkań rodzinnych. 

W tych wyjątkowych dniach mamy przyjemność
złożyć Państwu życzenia zdrowia,

pogody ducha i spełnienia wszystkich marzeń.
Niech Nowy Rok przyniesie nowe i ciekawe inicjatywy,

a z nimi szczęście i pomyślność.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elżbieta Dominiczak 

Wójt Gminy Krzeszyce
Stanisław Peczkajtis

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości

 i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem spokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

Wszystkim mieszkańcom gminy Górzyca życzą

Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Bańka                                                              

Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

Wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących Świąt!
Aby to Boże Narodzenie pełne było cudownych chwil

spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,
aby zdrowie dopisywało, a szczęście wypełniało każde pomieszczenie.

Aby każdemu spełniały się choinkowe marzenia,
a świąteczna atmosfera trwała przez cały rok.

Tego wszystkim mieszkańcom gminy Cybinka życzą:

Przewodnicząca
Rady Gminy

Anna Śliwińska                                                             

Burmistrz Cybinki
Marek Kołodziejczyk



PROJEKT LOVE

Lew Niemiec szuka Pani z Polski

 pozna

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

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

samodzielny, kochający życie i podróże

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

wieczory przed kominkiem, jak i te bliższe i 

dalekie podróże. Poszukiwana jest osoba 

delikatna, drobnej zarazem zdrowej postury, 

kombinacja elegancji ze sportem, jednak nie 

wyższa niż 1,7m

Język niemiecki nie musi być opanowany 

o perfekcji, można się wspólnie poduczyć. 

Jeśli zainteresowana Pani 

posiada pociechy, powinny one 

być już samodzielne, starsze.

Pan lew
szuka lwicy do

wspólnego  życia.

Nic dodać nic ująć Kontakt: Lutz 

E-mail: l .boos@freenet.de

l
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Uczniowie gimnazjum z  
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Słubicach spo-
tkali się z pisarką Moniką Ko-
waleczko-Szumowską

Komendant słubickiej policji Rafał Wawrzyniak nagrodził st. asp. Marka Żelka. Kierownik po-
sterunku w Cybince wykazał się bardzo dobrymi wynikami pracy, dużym zaangażowaniem i 
profesjonalizmem w wykonywaniu zadań służbowych

Ciekawe opowieści w bibliotece

Najlepszy policjant znów w akcji

Spotkanie z autorką książki „GALOP 44” 

Wyróżnienie dla policjanta z Cybinki

SŁUBICE 

SŁUBICE 

Spotkanie miało miejsce 5 grud-
nia w Bibliotece Miejskiej w Słubi-
cach. 

Do biblioteki wraz z uczniami 
udały się: Maria Wałach i Magdale-
na Karczewska, wszystko w ramach 
realizowanego w ośrodku  Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa (red.). 

St. asp. Marek Żelek na począt-
ku listopada, w czasie wolnym od 
służby, zatrzymał poszukiwanego 
mężczyznę, który od roku ukry-
wał się przed organami ścigania. 
28-letni mieszkaniec gminy Cy-
binka był poszukiwany trzema 
listami gończymi oraz trzema na-
kazami doprowadzenia wydanymi 
przez Sąd Rejonowy w Krośnie 
Odrzańskim, w celu odbycia kary 
dwóch lat pozbawienia wolności. 
Mężczyzna był poszukiwany za po-
bicie, pozbawienie wolności innej 
osoby i kierowanie pojazdem w 

stanie nietrzeźwości.
Dzięki skrupulatnej pracy ope-

racyjnej oraz skutecznemu roz-
poznaniu środowiska lokalnego 
przez kierownika posterunku po-
licji w Cybince ustalono, kto stoi 
za włamaniem do barki. W poło-
wie listopada zatrzymano dwóch 
mężczyzn, podejrzewanych o to 
przestępstwo. Sprawcy włamali 
się do barki i ukradli przedmioty 
o łącznej wartości blisko 15 tysię-
cy złotych. Dzięki skutecznej pracy 
policjantów włamywacze zostali 
zatrzymani, a skradzione mienie 
odzyskane.

Komendant Powiatowy Policji 
w Słubicach mł. insp. Rafał Waw-
rzyniak osobiście nagrodził st. asp. 
Marka Żelka za zaangażowanie, 

skuteczność oraz bardzo dobre wy-
niki w służbie. Dziękując za godną 
naśladowania postawę życzył kie-
rownikowi dalszych sukcesów i 
osiągnięć w tej niełatwej służbie.

Przypomnijmy, że inny słubicki 
policjant - dzielnicowy Adam To-
maśko zwyciężył w turnieju o tytuł 
Dzielnicowego Roku 2016 garni-
zonu lubuskiego, który odbywał 
się w siedzibie KPP w Nowej Soli. 
Startowało w nim 24 lubuskich po-
licjantów, którzy zmierzyli się w 
trzech konkurencjach. W konkur-
sie ogólnopolskim w Szkole Policji 
w Katowicach policjanci z KWP 
Gorzów Wlkp. zajęli drugie miej-
sce wśród 34 finalistów zawodów 
krajowych (KPP, red.).

fot
o. 

DP
 

fot
o. 

KP
P S

łub
ice

 

Spotkanie uczniów z autorką 

Kolejne wyróżnienie dla policjanta z Cybinki 

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

Nasz system rezerwacji może również po polsku!

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

online z Państwa biurem podróży

24 h dziennie
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9,99%

Dwa razy w miesiącu, w poniedziałkowe popołudnie, w krze-
szyckiej bibliotece odbywają się zajęcia z kodowania

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Krzeszycach 
otrzymała dofinansowa-
nie z Programu Biblioteki 
Narodowej w ramach Na-
rodowego Programu Roz-
woju CzytelnictwaW Słubickim Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym w Słu-
bicach odbył się konkurs z 
okazji 90. urodzin Kubusia 
Puchatka

Kodowanie na luzie

Na półkach pojawią się nowościUrodziny
Kubusia
Puchatka

Nowoczesne warsztaty

Jest dofinansowanie, będą nowe książkiUrodzinowy
konkurs

KRZESZYCE 

KRZESZYCE SŁUBICE 

Dzieci i młodzież, w wyjątkowo sym-
patycznej atmosferze, łączą przyjemne 
z pożytecznym i poznają język infor-
matyków. Z  nowinkami w oprogramo-
waniu zapoznaje uczestników wolonta-
riusz Mariusz Koźlarek, który z pasją i 
zaangażowaniem prowadzi zajęcia. 

Warsztaty są bezpłatne i każdy mi-
łośnik komputeryzacji i robotyki może 
z nich skorzystać. Szczegółowych in-
formacji udziela Gminna Biblioteka 
Publiczna w Krzeszycach, także pod 
numerem telefonu (95) 757 32 18. Ser-
decznie zapraszamy (red.). 

Priorytet I tego programu, czyli 
zakup nowości wydawniczych, jest 
wzmocnieniem bibliotek publicznych 
poprzez stały dopływ nowości wydaw-
niczych, możliwość systematycznego 
aktualizowania zasobów, a w  konse-
kwencji  zwiększenie  oferty  dla użyt-
kowników bibliotek.

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

Serdecznie zapraszamy czytelników 
do odwiedzin! Nowe książki czekają na 
swoich czytelników!

Projekt zrealizowano ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa (red.). Organizatorki konkursu: Ewa Ka-

zana i Bożena Różańska przygotowały 
dla uczestników zagadki i krzyżówki, 
szyfrowanki i malowanki. Dzieci, w za-
leżności od wieku, otrzymały zestawy z 
zadaniami do rozwiązania.

W konkursie wzięło udział 37 
uczniów i wychowanków ośrodka. 

Wśród uczestników, którzy prawi-
dłowo wykonali zadanie rozlosowano 
nagrody w trzech grupach wiekowych.   

Zestawy prac do nagród losował 
uczeń klasy 1A Konrad Kocierzyński.  

Nagrody ufundowały organizator-
ki konkursu, a wszyscy biorący udział 
otrzymali słodkie podziękowania.

EWA KAZANA
BOŻENA RÓŻAŃSKA
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Młodzież pracuje z Markiem Koźlarkiem 

Biblioteka ma wydawnicze nowości 

W konkursie wzięło udział prawie 40 osób 



Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

Jeszcze przed podjęciem uchwały 
o planach utworzenia w Słubicach 
CKZiU starosta Marcin Jabłoński 
rozmawiał z dyrekcją i nauczycie-
lami Zespołu Szkół Ekonomiczno-
-Rolniczych.  To właśnie w tej szko-
le ma powstać Centrum. 

Dlaczego akurat „Rolniczak”? – 
Uznaliśmy, że ta szkoła nadaje się 
najbardziej, ze względu na bazę, 
strukturę oraz trendy wynikające z 
diagnozy szkolnictwa zawodowego 
w powiecie – mówił starosta. Pod-
kreślił, że stworzenie w Słubicach 
CKZiU wynika z projektu systemo-
wego, który dotyczy całego woje-
wództwa. 

Spora kasa z zewnątrz

Towarzysząca staroście członek 
zarządu powiatu Amelia Szołtun 
wskazała na spore dofinansowa-
nie (7,6 mln zł), jakie udało się 
pozyskać na powiatową oświatę ze 
środków zewnętrznych. Dodatko-
wym zastrzykiem finansowym będą 
środki pochodzące ze sprzedaży 

Placówka na miarę potrzeb

- Oferta naszych szkół nie od-
powiada oczekiwaniom przedsię-
biorców, a nie ma nic gorszego, niż 
kształcenie się w zawodzie, który 
nie zaowocuje znalezieniem pracy 
– tłumaczyła Amelia Szołtun, któ-
ra wyliczyła korzyści, jakie popłyną 
zarówno dla uczniów (dodatkowe 
praktyki i staże zawodowe oraz do-
datkowe zajęcia podnoszące kom-
petencje i kwalifikacje potrzebne na 
rynku pracy, m.in. kursy, szkolenia, 
itp.), jak i ich nauczycieli (kursy 
kwalifikacyjne i szkolenia doskona-
lące w zakresie tematyki związanej 
z nauczanym zawodem oraz prakty-
ki lub staże u pracodawców i przed-
siębiorców).

Procedura zmian rozpoczęta

Obecna na spotkaniu Urszula 
Zakowicz z wydziału oświaty staro-
stwa wytłumaczyła, w jaki sposób 
będzie przebiegał proces przeobra-
żenia „Rolniczaka” w CKZiU. 

terenu wokół „Rolniczaka”. Mało 
tego: jeśli dojdzie do jego zbytu, na 
sąsiedniej działce powstanie nowo-
czesne boisko wielofunkcyjne (pisa-
liśmy już o tym kilkukrotnie).

Starosta nie ukrywał, że cały plan 
wiąże się z wieloma procedurami 
administracyjnymi, dlatego za-
apelował do kadry pedagogicznej 
„Rolniczaka” o pomoc w tym za-
kresie. M. Jabłoński jednocześnie 
uspokajał nauczycieli, że przemiana 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolni-
czych w Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego nie oznacza 
dla kadry pedagogicznej i uczniów 
istotnych zmian. Dotyczyć będą one 
w zasadzie tylko nazwy, a pedago-
dzy nadal będą pracować w oparciu 
o zapisy zawarte w Karcie Nauczy-
ciela.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
radni podjęli uchwałę w sprawie 
rozwiązania z dniem 31 sierpnia 
2017 roku Zespołu Szkół i utwo-
rzenia w jego miejsce 1 września 
2017 roku Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. Do 
końca stycznia nauczyciele będą 
mogli występować z propozycjami 
utworzenia nowych kierunków za-
wodowych – podkreślmy, że paleta 
kierunków zawodowych może być 
bogata zarówno dla technikum, 
jak i szkoły zawodowej. Następ-
nym krokiem będzie podjęcie w lu-
tym tzw. uchwały właściwej, która 
ostatecznie stanie się dokumentem 
powołującym jedną z najnowocze-
śniejszych placówek oświatowych w 
powiecie słubickim (red.). 

W powiatowej oświacie będzie nowocześnie!
Pod koniec listopada radni jednogłośnie podjęli uchwałę w spra-
wie woli rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
oraz utworzenia w jego miejsce Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego
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Przemiana „Rolniczaka” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie oznacza dla uczniów istotnych zmian. Mało tego: do oferty zawodów, których uczyli się dotychczas, dojdą kolejne.

Leżący od lat odłogiem teren przy „Rolniczaku” zyska drugie życie.
A uczniowie i mieszkańcy – nowoczesne obiekty sportowe.
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„Słoneczko” 
znów zaświeciło
W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie, już po raz 
czwarty, odbyły się obchody Dnia Osoby Niepełnosprawnej.
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W imieniu starosty słubickie-
go zrobił to Wojciech Skwarek, 
naczelnik wydziału spraw spo-
łecznych w starostwie. Burmistrz 
Rzepina Sławomir Dudzis wręczył 
prezesowi koła diabetyków Janowi 
Dąbrowskiemu dyplom oraz, wraz 
z członkiem zarządu PSD w Zielo-
nej Górze Marianem Szewczykiem, 
przekazał życzenia. 

Wśród zaproszonych gości na 
imprezie pojawili się także człon-
kowie koła diabetyków w Słubicach 
oraz prezesi organizacji pozarzą-
dowych, współpracujących z rze-
pińskimi diabetykami. 

Zasłużonym członkom koła wrę-
czono odznaczenia. 

Prezes Jan Dąbrowski podzię-

kował burmistrzowi za wsparcie, 
zaangażowanie i pomoc niesioną 
diabetykom.

Z kolei dr Grażyna Czekalska 
przeprowadziła pogadankę na te-
mat cukrzycy. 

Nie zabrakło także części arty-
stycznej: wystąpiła grupa upra-
wiająca gimnastykę artystyczną, 

której opiekunem jest Joanna Ta-
baka-Wypych. Odbył się również 
pokaz ogni. 

Zarząd Koła Diabetyków w Rze-
pinie serdecznie dziękuje gościom 
oraz członkom koła za uczestnic-
two w imprezie.

Koło Terenowe PSD Rzepin

Świętowali diabetycy
18 listopada Koło Terenowe 
Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków w Rzepinie zor-
ganizowało obchody Świato-
wego Dnia Walki z Cukrzycą. 
W imprezie brało udział wielu 
zaproszonych gości. 
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Podczas zjazdu podsumowano 
działalność ustępującego zarządu 
oraz wybrano nowe władze na ka-
dencję 2016-2020 .

Funkcję prezesa ZOP ZOSP RP 
w Słubicach powierzono staroście 
słubickiemu Marcinowi Jabłoń-
skiemu. Na wiceprezesów wybra-
no: komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Słubicach Wojciecha Śliwińskiego 
oraz wójta Górzycy Roberta Sto-
larskiego. Sekretarzem został Sta-
nisław Radkiewicz, reprezentujący 
gminę Cybinka, a skarbnikiem Wi-
told Bocheński z gminy Rzepin.

Do Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP wybrano przedsta-
wicieli w osobach: Marka Radzika i 
Stanisława Radkiewicza. 

Na zakończenie nowo wybrany 
prezes ZOP ZOSP RP w Słubicach 

Marcin Jabłoński złożył na ręce 
ustępującego wiceprezesa Edwar-
da Chilińskiego serdeczne podzię-
kowania za wieloletni wkład włożo-
ny w prawidłowe funkcjonowanie 
struktur OSP na terenie powiatu. 

E. Chiliński otrzymał także świą-
teczny upominek, przygotowany 
przez uczestników Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Żabicach (red.). 

Starosta szefem Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP
25 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbył się IV zjazd Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słubicach.
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Zabierający głos goście podkreślali 

w swych wypowiedziach zasługi bi-
bliotekarzy w rozwoju czytelnictwa 
na terenie gminy oraz wiele ich ini-
cjatyw z zakresu działalności kultu-
ralnej.

Zwieńczeniem uroczystości był 
jubileuszowy koncert w wykonaniu 
Kwartetu Straordinario Filharmonii 
Gorzowskiej oraz uczniów Szkoły 
Tańca Klasycznego ze Słubic.

Na spotkanie jubileuszowe przy-
byli liczni goście: był przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Słubicach 
w osobie członka zarządu powiatu 
Jana Maślakiewicza, który przekazał 

list gratulacyjny od starosty Marcina 
Jabłońskiego. Władze samorządo-
we gminy Cybinka reprezentowali: 
burmistrz Marek Kołodziejczyk oraz 
przewodniczącą Rady Miasta Anna 
Śliwińska. Obecni byli także przed-
stawiciele Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gorzowie 
Wlkp., z dyrektor Marzeną Wysocką 
na czele, oraz bibliotekarze Biblio-
teki Miejskiej w Słubicach wraz z 
przedstawicielami organizacji poza-
rządowych i stowarzyszeń. Nie mo-
gło zabraknąć także wiernych biblio-
tece czytelników (red.). 

70 lat
minęło
20 listopada odbyła się uro-
czystość z okazji jubileuszu 
70-lecia Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Cybince. Uro-
czystość rozpoczęła dyrektor 
książnicy Grażyna Łyżwińska, 
zapraszając na prezentację 
multimedialną pod tytułem „70 
lat minęło”.
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Starosta zaprosił pracowników: Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach, Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia w Rzepinie, „Naszej Chaty” 
w Cybince oraz Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Żabicach. Oprócz starosty, 
obecna była także członek zarządu po-
wiatu Amelia Szołtun oraz naczelnik 
wydziału spraw społecznych w staro-
stwie Wojciech Skwarek.

Każdy z zaproszonych gości otrzy-

mał słodki upominek, symboliczne-
go kwiatka, a szefowie instytucji listy 
gratulacyjne, zawierające życzenia dla 
swoich pracowników.

Starosta rozmawiał ze swoimi gość-
mi m.in. o ich codziennej pracy, a także 
o konieczności jej większego promo-
wania wśród mieszkańców. 

Jak na święto przystało, nie obyło się 
bez słodkiego poczęstunku (red.). 

Imprezę zorganizowało Stowarzy-
szenie na rzecz osób niepełnospraw-
nych „Słoneczko”, we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym, Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie, 
Miejskim Domem Kultury oraz gminą 
Rzepin. 

Na widowni zasiedli przedstawicie-
le m.in. rzepińskiego stowarzyszenia 
„Wsparcie”, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bieganowie i Górzy-
cy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Żabicach, Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Słubicach, Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Słubicach, słubickiego oddziału 
Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 
Rzepinie. 

Wychowankowie i uczestnicy niektó-
rych z wyżej wymienionych placówek 
pokazali co potrafią na scenie, a towa-
rzyszyły im rzepińskie przedszkolaki.

Prezes stowarzyszenia „Słoneczko” 
Elżbieta Pych wręczyła medale i po-
dziękowania dla osób i instytucji dzia-
łających na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Wśród wyróżnionych znaleźli się 
m.in.: starosta Marcin Jabłoński, prze-
wodniczący Rady Powiatu Wiesław Ko-
łosza, dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Społecznej Anna Gołębiowska 
oraz kierownik Powiatowego Ośrod-
ka Wsparcia w Rzepinie Katarzyna 
Misztak.

Ważną częścią uroczystości było spo-
tkanie z paraolimpijskimi mistrzami 
- lekkoatleci Maciej Lepiato, Krzysztof 
Ciuksza oraz Mirosław Pych opowie-
dzieli publiczności, jak wyglądała ich 
droga do medali. Następnie otrzymali 
od starosty torby z powiatowymi upo-
minkami. 

Spotkanie zakończyły gry i konkursy, 
karaoke oraz poczęstunek dla wszyst-
kich (red.).

Służba nie do 
przecenienia
- W imieniu zarówno swoim, jak i całego zarządu powiatu oraz rad-
nych, życzę Państwu spełnienia w wykonywanej pracy, wiary we 
własne możliwości i umiejętności, a także wytrwałości w zmaganiu 
się z przeciwnościami losu - między innymi takie słowa usłyszeli 
od starosty Marcina Jabłońskiego pracownicy socjalni, zatrudnie-
ni w powiatowych jednostkach, w dniu swojego święta. 

POWIAT SŁUBICKI
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Na tym etapie realizacji projektu 
zadbamy szczególnie o aktywność 
fizyczną oraz sposób odżywiania na-
szych mieszkańców. Zespół projek-
towy pracuje nad zorganizowaniem 
szerokiej gamy zajęć ogólnorozwo-
jowych dla mieszkańców powiatu 
słubickiego. 

Noworoczny event dla młod-
szych, starszych i najstarszych

Zaczynamy z przytupem i atrak-
cjami dla mieszkańców w każdym 
wieku. Już w styczniu odbędzie się 
piknik rodzinny na lodowisku. Na 
wszystkich chętnych czekają gry i 
zabawy sportowe, jazda na łyżwach, 
oraz szereg informacji związanych z 
realizacją działań w projekcie.

Konkurs, uniwerek, zajęcia 
sportowe i warsztaty żywienio-
we

Przewidzieliśmy wiele atrakcji 
dla każdego – konkurs dla dzieci 
ze szkół z supernagrodami, uni-
wersytet zdrowego stylu życia, jako 
alternatywa półkolonii, a przede 
wszystkim kilka miesięcy zajęć 
sportowych. To szczególnie ważne 
zadanie, gdyż realizowane będzie w 
każdej gminie – w każdej pojawi się 
instruktor i bezpłatnie poprowadzi 
zajęcia przystosowane do potrzeb 
osób, które się zgłoszą. Podobnie 
będzie z warsztatami zdrowego ży-
wienia, które odbędą się w każdej 
gminie powiatu.

1000 bezpłatnych badań dla 
mieszkańców powiatu!

Już od grudnia zapraszamy miesz-
kańców powiatu słubickiego na bez-
płatne badania. Akcja skierowana jest 
do osób w przedziałach wiekowych 
7-19 lat oraz, co jest nowością, do osób 
powyżej 30-ego roku życia, którzy do 
tej pory nie skorzystali z możliwości 
wykonania bezpłatnych badań w ra-
mach projektu.

Badania bezpośrednie (mierzenie, 
ważenie, pomiar ciśnienia oraz po-
ziomu wydychanego CO) oraz pod-
stawowe (analiza krwi i moczu) będą 
wykonywane w każdej gminie, aby 
umożliwić wszystkim chętnym skorzy-
stanie z bezpłatnych badań. 

Jak się zgłosić?

Wystarczy wypełnić deklarację 
uczestnictwa – na miejscu w punkcie 
poboru materiału do badań. Tam zo-
staną wykonane bezpłatne badania. 
Należy pamiętać o zabraniu ze sobą ste-
rylnego pojemnika z moczem. Wszyst-
kie wyniki ocenione zostaną przez spe-
cjalistę chorób wewnętrznych. Osoby 
wytypowane przez specjalistę zostaną 
powiadomione telefonicznie bądź ma-
ilowo o terminach dalszych konsultacji 
specjalistycznych.

Wszystkie bieżące informacje, a tak-
że terminy wykonywania badań, będą 
sukcesywnie zamieszczane na stronie 
internetowej powiatu: http://www.po-
wiatslubicki.pl/ oraz na stronie http://
www.slubickiportalzdrowia.pl/.

Projekt „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia 
w powiecie słubickim” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ogra-
niczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Niedaleko szkoły powiat słubicki za-
mierza wybudować nowoczesną halę 
sportową o powierzchni ok. 1000 m². 

Inwestycja z wyposażeniem ma 
kosztować 4,5 mln zł, z czego aż 3,5 
mln powiat zamierza uzyskać ze środ-
ków zewnętrznych. Gotowy jest już 
projekt. 

- Wreszcie! Czekaliśmy na to całe 
dziesięciolecia – mówili nam rodzice 
uczniów ZSL (red.). 

Nowe działania
prozdrowotne
już od grudnia!

Będzie nowa hala

„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu 
życia w powiecie słubickim” – projekt realizowany przez powiat 
słubicki od kwietnia 2015 roku - będzie kontynuowany. Minister-
stwo Zdrowia wyraziło zgodę na przedłużenie przedsięwzięcia do 
kwietnia 2017 roku. Z tego względu dla mieszkańców powiatu od-
będzie się szereg eventów, spotkań, zajęć sportowych, warsztatów 
zdrowego żywienia. Spora część środków zostanie przeznaczona 
na badania profilaktyczne, porady internisty, pediatry oraz kardio-
loga.

Wygląda na to, że uczniowie 
Zespołu Szkół Licealnych 
w Słubicach doczekają się 
wreszcie nowoczesnego 
obiektu sportowego.
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Była ona głównym organizatorem 
targów, wspólnie z Młodzieżowym 
Centrum Kariery OHP oraz staro-

To w ramach Narodowych Biegów 
Niepodległości o puchar Słubic, które 
rozpoczęły się 10 listopada w południe. 

Imprezę otworzyli zastępca burmi-
strza Słubic Roman Siemiński oraz sta-
rosta słubicki Marcin Jabłoński, który 
sprawował honorowy patronat nad 
imprezą. Obaj panowie dali też sygnał 

Podjęto uchwałę w sprawie w spra-
wie woli rozwiązania Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 
oraz utworzenia Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubi-
cach (o planach powiatu w tym zakre-
sie piszemy w tym numerze). Radni 
zmienili także regulamin przyznawa-
nia stypendium i nagrody starosty oraz 
podjęli uchwały: w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej powiatu na rok 
2016 oraz zmieniającą uchwałę w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powiatu słubickiego na 

stwem powiatowym w Słubicach, które 
reprezentowali: starosta Marcin Ja-
błoński oraz członek zarządu powiatu 
Danuta Sawicka.

Targi przygotowano dla uczniów 
ostatnich klas gimnazjów, liceów oraz 
studentów i osób poszukujących pra-
cy. – Jest tu kilka szkół, które mnie 
interesują. Może coś wybiorę? – zasta-
nawiała się Anna z maturalnej klasy, 
która na targi przyjechała spod Sulęci-
na. Zarówno ona, jak i inni uczestnicy 

imprezy mogli zapoznać się z szeroką 
ofertą nauki i pracy po obu stronach 
Odry. Można było spotkać się z przed-
stawicielami szkół, uczelni wyższych, 
pracodawców oraz doradcami zawo-
dowymi. Rozmawiano o trendach pa-
nujących na naszym i zagranicznym 
rynku pracy. Nie obyło się bez warsz-
tatów, podczas których młodzi mieli 
możliwość zaplanowania swojej ścieżki 
edukacyjnej. Wzięli też udział w wykła-
dach akademickich.

do startu w biegach przedszkolaków 
oraz wręczali nagrody i puchary naj-
szybszym.

Niepodległościowe biegi, a było ich 

aż szesnaście, zorganizował Słubic-
ki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy 
współpracy z Lubuskim Klubem Spor-
towym „Lubusz” Słubice (red.). 

lata 2016-2026. 
Ponadto Rada Powiatu zdecydowa-

ną większością głosów odrzuciła skargę 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego na starostę oraz sekretarza 

powiatu.
Sesja zakończyła się złożeniem świą-

tecznych życzeń przez przewodniczą-
cego Rady Powiatu Wiesława Kołoszę 
(red.). 

Swoją ofertę przedstawiło blisko pół 
setki wystawców z kilku województw. Z 

ich ofertami zapoznało się około sied-
miuset zwiedzających (red.). 

Targi z myślą o młodych

Bieg w Dzień Niepodległości

Kolejna sesja Rady Powiatu

17 listopada w Collegium Po-
lonicum odbyła się siódma 
edycja Targów Edukacji i Pracy. 
Można śmiało stwierdzić, że im-
preza ta już na stałe wpisała się 
w kalendarz słubickiej uczelni. 

Świętowanie Dnia Niepodległo-
ści na sportowo to wieloletnia, 
słubicka tradycja. Dlatego już 
po raz 27. słubicki Plac Boha-
terów zamienił się w bieżnię dla 
dzieci i młodzieży. 

29 listopada w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego 
odbyła się XXXIII nadzwyczajna 
sesja Rady Powiatu. 
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Z wizytą (i stroikiem) u sąsiadów zza Odry

Walczyły o puchar starosty

W Drzecinie zapachniało 
świętami

„Atomówki” i „Piłkarzyki” na 
podium

- Odra nas nie dzieli, ale łą-
czy. Czasami rzeka ta spra-
wia nam drobne problemy, 
ale potrafimy je rozwiązy-
wać - mówił 25 listopada wi-
cestarosta Leopold Owsiak, 
który na zaproszenie staro-
sty i komendanta straży po-
żarnej powiatu Odra-Szpre-
wa gościł w Tauche.

5 listopada, podczas II Turnieju 
Piłki Ręcznej Dziewcząt o pu-
char starosty słubickiego, zmie-
rzyły się reprezentacje: z Dębna, 
Frankfurtu nad Odrą i Słubic oraz 
kadra województwa lubuskiego.

Odliczanie do świąt czas za-
cząć! Przeglądem patriotycz-
nych kolęd (tak, tak, są takie) 
oraz historyczno - świąteczną 
inscenizacją, przygotowaną 
przez uczniów z Zespołu Szkół 
Licealnych w Słubicach, roz-
poczęła się wigilia słubickiego 
Stowarzyszenia Kombatantów 

RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, którą zorganizowano w 
świetlicy wiejskiej w Drzecinie. 

9 listopada, z okazji Święta Nie-
podległości, na obiektach Zespołu 
Szkół Technicznych w Słubicach 
odbył się turniej piłki siatkowej o 
puchar kierownika internatu.

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Powiatu Słubickiego

Zarz• d Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda• nieruchomo• ci
niezabudowanej stanowi• cej własnoś ś  Powiatu Słubickiego

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

2. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
    Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Słubice – tereny usług. 
    Zgodnie z decyzją nr 8/13 Burmistrza Słubic z dnia 27.03.2013 r. znak: 

WGN.6730.8.2013.KH o warunkach zabudowy, teren przeznaczono pod inwestycję 
polegającą na budowie dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna z możliwością wprowadzenia usług w parterze).

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

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

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

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

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

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

5. Przetarg odbędzie się 10 lutego o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.  

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

7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, 
pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040.  

Słubice, 2016-12-01

Lp.

Działka 
ewidencyjna Położenie 

nieruchomości
Nr księgi 

wieczystej
Opis 

nieruchomości

Wartość
nieruchomości 

[zł]

Wadium
[zł]Nr Pow. 

[ha]

1. 580/2 1,4860 Słubice, 
Al. Niepodległości 

GW1S/000
18945/0 niezabudowana 3.072.000,00 300.000,00

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

OGŁOSZENIE

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

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

Wizyta miała związek z podsumo-
waniem roku. Uczestniczyli w niej 
szefowie sztabów oraz kierowników 

W kategorii „Młodziczki młodsze” 
zwyciężyły dziewczyny z UKS Jedynka 
Słubice. Drugie miejsce zajęła drużyna 
HSV Frankfurt (Oder), trzecie SP-3 
Dębno, a czwarte UKS Jedynka Słubi-
ce B. 

Królową strzelców została Paulina 
Kliszczak z UKS Jedynka, a najlepszą 
bramkarką Hanna Puchalska z tego sa-
mego klubu. Wyróżnienia powędrowa-
ły do: Julii Sterenczak (UKS Jedynka), 
Emilii Pilz (HSV Frankfurt/O), Anity 

Świąteczną wieczerzę kombatan-
ci przygotowali wspólnie z paniami z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Drzecinie 
i trzeba przyznać, że stanęli na wysoko-
ści zadania: świąteczny klimat udzielił 
się wszystkim gościom, a od tradycyj-
nych, wigilijnych potraw uginały się 
stoły. 

Była też ogromna choinka, dzielenie 
się opłatkiem i oczywiście śpiewanie 
kolęd. 

Starosta Marcin Jabłoński, dzięku-
jąc za zaproszenie i życząc wszystkim 
wesołych świąt, przekazał szefom obu 
organizacji świąteczne stroiki (red.). 

W zmaganiach uczestniczyło pięć 
zespołów: „Sharks”, „Atomówki”, 
„Hardcorowe Pączusie”, „Piłkarzyki” i 
„Dzikie Szynszyle”. 

Po zaciętej i emocjonującej rywali-
zacji przeprowadzonej w przyjaznej i 

świątecznej atmosferze, zwycięzcami 
turnieju w kategorii dziewcząt zostały 
„Atomówki”, a w kategorii chłopców – 
„Piłkarzyki”.

Po zakończeniu sportowej rywaliza-
cji zostały wręczone puchary i dyplomy 

dla uczestników turnieju przez dyrek-
tora ZST Stanisława Woronowicza 
oraz kierownika internatu ZST Roma-
na Szydłaka.

Młodzieżowa Rada Internatu

Bogdziewicz (SP-3 Dębno) oraz Ingi 
Białkowskiej (UKS Jedynka).

Z kolei wśród „Młodziczek” zwycię-
żyła kadra województwa lubuskiego, 
drugie miejsce zajął zespół UKS Jedyn-
ka Słubice, trzecie zespół z Gimnazjum 
Publicznego w Dębnie, a czwarte dru-
żyna HSV Frankfurt (Oder). 

Królową strzelców została Katarzy-
na Czapracka (kadra województwa lu-
buskiego - Czarni Żagań), a najlepszą 
bramkarką Oliwia Paprocka. Wyróż-
nieni zostali: Zuzanna Tomczak (kadra 
województwa lubuskiego), Marta Wro-
niewicz (UKS Jedynka), Kira Enders 
(HSV Frankfurt (Oder) oraz Maria Bo-
rysewicz (GP Dębno). 

W imieniu starosty gratulujemy! 
Turniej, który odbył się w hali spor-

towej przy słubickim Gimnazjum nr 
1, zorganizowano ze środków: UKS 

Jedynka, starostwa powiatowego w 
Słubicach, urzędu miasta w Słubicach 
oraz firmy ACCIONA. Zmagania otwo-
rzył, także w imieniu starosty Marcina 
Jabłońskiego, zastępca burmistrza 
Słubic Roman Siemiński (red.). 

jednostek dotyczących zapobiegania 
katastrofom. Obecni też byli m.in. 
zastępca komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. 
mgr inż. Michał Borowy (powiat słu-
bicki) oraz komendant straży pożarnej 
powiatu Odra - Szprewa Klaus - Peter 
Schulz.

W trakcie spotkania został podpisa-
ny transgraniczny plan pracy dotyczą-

cy ochrony przeciwpożarowej i zapo-
biegania katastrofom na rok 2017. 

Kończąc świątecznym akcentem, 
wicestarosta Leopold Owsiak wręczył 
kierownikowi wydziału finansów, po-
rządku oraz administracji wewnętrznej 
powiatu Odra - Szprewa Michaelowi 
Buhrke stroik, wykonany własnoręcz-
nie przez uczestników Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Żabicach (red.). 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest ob-
ciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód 
prawnych w rozporządzaniu nią.
2. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
    Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice – tereny 
usług. 
    Zgodnie z decyzją nr 8/13 Burmistrza Słubic z dnia 27.03.2013 
r. znak: WGN.6730.8.2013.KH o warunkach zabudowy, teren 
przeznaczono pod inwestycję polegającą na budowie dziewięciu 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zabudowa mieszkanio-
wa wielorodzinna z możliwością wprowadzenia usług w parterze).
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed 
przetargiem.  
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Po-
wiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 
w Banku Spółdzielczym O/Słubice. Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Staro-
stwa;
2) okazanie dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetar-
gu bezpośrednio przed otwarciem przetargu,
3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych 
podmiotów  wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,
4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający 
do przetargu – okażą dokument potwierdzający prawo do re-
prezentowania (aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki 
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – wydane 
nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku 
kopii – powinny być parafowane za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta – zgodnie 
z zasadą prezentacji).

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zosta-
nie zaliczone  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba 
wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, 
wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium wpłaco-
ne przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie 
po zamknięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego 
ponosi nabywca.
5. Przetarg odbędzie się 10 lutego o godz. 1200 w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach. 
6. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy właściciel 
w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu, o czym powia-
domi nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem zawarcia 
umowy sprzedaży. 
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Starostwa Powiatowego  w Słubicach, pokój nr 202, 201 
lub pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040. 

Słubice, 2016-12-01



musikfesttage
an der oder Dnimuzyki
nadOdrą 3.3.–12.3.2017

we Frankfurcie nad Odrą,
w Zielonej Górze oraz
w innych miastach

Kontrapunkt

Informacje o programie oraz sprzeda biletów:
Tel. 0335 4010 120, ticket@muv-ffo.de
www.musikfesttage.de

Dymitr Szostakowicz:
»Październikowi«
Symfoniczne
dzieło op.132

Siegfried Matthus:
»Marzenia Lutra«
(Prapremiera)

Robert Koller
»Luter«, Baryton
Michaela Kaune
»Katharina von Bora«,
Sopran
Chór Wielki Akademii
Śpiewu
Brandenburska
Państwowa Orkiestra
Dyrygent: GMD 
Howard Griffiths

Stanisław Moniuszko:
Uwertura do »Halki«

Fryderyk Chopin:
Koncert fortepianowy
Nr 1 e-Moll

Antonín Dvořák:
Symfonia Nr 9 e-Moll
»Z nowego świata«

Nareh Arghamanyan,
Fortepian
Brandenburska 
Państwowa Orkiestra 
Frankfurt
Dyrygent: Eduardo Portal

Carl Maria von Weber:
Uwertura z opery
»Wolny strzelec«

Henryk Wieniawski:
Koncert skrzypcowy
Nr 2 d-Moll

Antonín Dvořák:
Symfonia Nr 8 G-Dur

Amelia Maszońska, 
Skrzypce
Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii
Zielonogórskiej 
Dyrygent: GMD 
Czesław Grabowski 

Piątek | 3.3.2017, 19:30
KONCERT OTWARCIA

Czwartek | 9.3.17, 19:30
MUZYKA NARODOWA

Niedziela 12.3.17, 17:00
KONCERT ZAMKNIĘCIA

GŁÓWNE PUNKTY PROGRAMU W SALI KONCERTOWEJ IM.
»CARLA  PHILIPPA EMANUELA BACHA«, FRANKFURT NAD ODRĄ
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Tematem ostatniego spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki w krzeszyckiej bibliotece była książka „Ciem-
ność” z gatunku non-fiction

W gminie Cybinka trwa montaż czujników czadu w lokalach komunalnych

Andrzejki to święto znane od 
wieków, mające swoją trady-
cją, która jest przekazywane z 
pokolenia na pokolenie

Ciemność w bibliotece Akcja „Bezpieczny dom”

Wosk, buty i inne wróżby

Spotkanie DKK Dla bezpieczeństwa mieszkańców

Tradycyjna zabawa

KRZESZYCE CYBINKA 

CYBINKA 

Historią opowiedzianą w książce 
media zajmowały się bardzo długo. 
Sześć lat temu 33 górników zostało 
zasypanych 700 metrów pod ziemią 
na długie 69 dni. Hector Tobar, jako 
jedyny, otrzymał zgodę górników na 
opisanie ich historii. 

Autor wielokrotnie rozmawiał z po-
szkodowanymi, ich rodzinami, poświę-
cił kilka lat swojego życia na podróże 
do Chile. 

Opisywani przez niego górnicy zma-
gali się z syndromem stresu pourazo-
wego, wracali do nałogów, ich rodziny 
rozpadały się w wyniku powracających 
problemów. 

Tobar opisał w książce dwie strony 

górniczej katastrofy. Na jednym bie-
gunie została heroiczna walka uwię-
zionych pod ziemią górników o życie i 
późniejsze ich zmagania z traumą, na 
drugim polityczne wykorzystywanie 
tragedii, żerowanie na ludzkim nie-
szczęściu. W tle zostały opisane skom-
plikowane losy samych zasypanych, 
ich wiara w cud, który się wydarzył, 
walka z głodem, samym sobą i tytuło-
wą ciemnością. 

Nasze klubowiczki próbowały po-
znać uczucia bohaterów książki. Książ-
ka zrobiła na nich ogromne wrażenie, 
skłoniła do wielu refleksji, z pewnością 
na długo pozostanie w pamięci (red.). 

Od stycznia 2015 roku gmina 
Cybinka wraz z Komendą Powiato-
wą Państwowej Straży Pożarnej w 
Słubicach oraz Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Cybince realizują współ-
pracę w ramach akcji profilaktycz-
nej „Bezpieczny Dom”.

Do dnia dzisiejszego w ramach 
akcji gmina Cybinka sfinansowała 
zakup 25 czujników czadu, zapew-
niając bezpieczeństwo dla 16 rodzin 
mieszkających w lokalach należą-
cych do mieszkaniowego zasobu 
gminy. 

Obecnie wszystkie lokale, w któ-
rych mieszkają dzieci zostały za-
bezpieczone i rozpoczęto montaż 
czujników u osób starszych i nie-
pełnosprawnych. 

W trakcie kolejnych lat wszystkie 
lokale komunalne zostaną wyposa-
żone w czujniki czadu zapewniając 

bezpieczeństwo wszystkim rodzi-
nom (red.). 

By tradycji stało się zadość w naszej 
świetlicy odbyła się zabawa andrzej-
kowa, na której nie mogło zabraknąć 
oczywiście wróżb. 

Dzieci wróżyły swoją przyszłość z 
cyfr, z nazw kwiatów, owoców. Przeku-
wały serca z imieniem swojej przyszłej 
ukochanej lub ukochanego. Szczegól-
nie do gustu przypadła dzieciom wróż-
ba z butami. Było dużo śmiechu i zaba-
wy. Nie brakowało także dobrej muzyki 
i tańca (red.). 

fot
o. 

UG
 w

 Kr
ze

szy
ca

ch
 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

 
fot

o. 
UM

iG
 w

 Cy
bin

ce
 

Kolejne spotkanie DKK 

Mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej 

Nie zabrakło tradycyjnych wróżb 
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W Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Pinokio” gościł 
niemiecki minister Martin Gorholtaw

Zapotrzebowanie na re-
monty i nowe inwestycje 
w gminie Rzepin jest duże. 
Dlatego cieszą oszczęd-
ności w wydatkowaniu 
pieniędzy, które pozwoliły 
wygospodarować fundu-
sze na przeprowadzenie 
kolejnych modernizacji in-
frastruktury drogowej

W sierpniu informowaliśmy 
o podpisaniu umowy na re-
alizację zadania pod nazwą: 
„Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Starków”. Po kil-
ku miesiącach przygotowań, 
związanych z wykonaniem 
kompleksowej dokumentacji 
projektowej, rozpoczęły się 
prace budowlane

O współpracy
w dziedzinie oświaty

Remonty dla mieszkańców

W Starkowie praca wre

Ważna wizyta w przedszkolu Powstanie nowa droga i parkingi!

Krótka relacja z budowy

SŁUBICE  RZEPIN 

RZEPIN 

10 listopada gościliśmy w przed-
szkolu delegację władz Słubic 
oraz gości z Niemiec. Wśród gości 
byli: burmistrz Tomasz Ciszewicz, 
nadburmistrz Frankfurtu Mar-
tin Wilke oraz  minister Martin 
Gorholt, do niedawna przedstawi-
ciel Brandenburgii ds. stosunków 
międzynarodowych.

Celem wizyty były rozmowy na 
temat rozwoju współpracy pol-
sko-niemieckiej dotyczącej m.in. 
oświaty.

Gości przywitano wręczając im 
biało-czerwone kotyliony – wszak 
11 listopada obchodziliśmy Święto 
Niepodległości - a następnie zapro-
szono na przedstawienie artystycz-
ne przygotowane przez Katarzynę 
Bartosz. Była to pantomima „Pi-
nokio” i piosenka „Lastunsheute 
Frundesein” wykonana przez dzie-
ci w języku niemieckim i polskim 
(red.). 

Jeszcze w tym roku na osiedlu przy 
ul. Chrobrego, od strony parku obok 
cmentarza, zostanie wybudowany nowy 
parking. W sumie powstanie kilkadzie-
siąt miejsc postojowych, na których 
będzie można zaparkować auto. Mamy 

nadzieję, że inwestycja zaspokoi potrze-
by mieszkańców i skutecznie poprawi 
bezpieczeństwo w tej części miasta. 
Prace są już rozpoczęte.

Przystąpiono również do realizacji 
zadania pn. „Budowa ulicy Jagodowej 

– etap II”. W ramach inwestycji wyko-
nana zostanie nowa nawierzchnia asfal-
towa, zjazdy na posesje oraz chodnik.

Wartość inwestycji to niemal 300 tys. 
zł brutto. Całość prac zakończy się jesz-
cze w tym roku (red.). 

Intensywne roboty trwają już na całej 
długości nowej trasy. Wykonano więk-
szą część prac ziemnych, na remonto-
wanym odcinku wymieniona została 
cała sieć wodociągowa. Wzdłuż jezdni 

zaczęły powstawać chodniki z kostki 
brukowej. Kończą się również roboty 
związane z wykonywaniem nowej pod-
budowy pod nawierzchnię asfaltową. 
Jeżeli tylko pogoda pozwoli, w najbliż-
szym czasie rozpocznie się tu układanie 
warstw masy bitumicznej: wiążącej i 

ścieralnej.
Całkowita wartość inwestycji to nie-

mal 900 tys. zł brutto, w tym dofinan-
sowanie ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
wyniesie ponad 60 proc. (red.). 
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Dzieci piękni przywitały swoich gości 

Powstanie nowa droga i parkingi 

Intensywne roboty trwają już na całej długości nowej trasy 
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Aktywny udział w działaniach stowarzyszenia bierze 
50 seniorów. Organizujemy wyjazdy, spotkania, mamy 
swój teatr. Nasze motto to hasło: nie starzeje się ten, 
kto nie ma na to czasu

Burmistrz Marek Kołodziej-
czyk złożył pracownikom 
najserdeczniejsze życzenia

17 listopada animator 
kultury przeprowadził w 
Zespole Szkół w Cybince 
warsztaty „Kultura Gwate-
mali”

Aktywni seniorzy

Dzień Pracownika Socjalnego

Poznaliśmy odległą kulturę
18 lat działalności Stowarzyszenia

Seniorów Rzepińskich

Niech nie braknie satysfakcji

Warsztaty dla uczniów RZEPIN   

CYBINKA 

CYBINKA 

Aktywnie uczestniczymy w życiu 
naszego miasta, także dzięki wsparciu 
władz gminy i dyrektora Miejskiego 
Domu Kultury. Spotykamy się w kawiar-
ni „Pod Magnolią”. 

Organizujemy Dzień Babci i Dziadka, 
różne pikniki, Bal Seniora, Andrzejki, 
wigilię. Wyjeżdżamy do teatru, na wy-
cieczki jednodniowe, a także kilkudnio-
we. Mamy też warsztaty kulinarne w Go-
spodarstwie Rolno-Agroturystycznym. 

Byliśmy na termach. W ciepłych wo-
dach „szlifowaliśmy” nasze figury. 

W stowarzyszeniu powstała grupa te-
atralna pod nazwą „Senioritki”. Z naszy-
mi przedstawieniami wyjeżdżaliśmy do 
Domów Seniora w Tursku i Kostrzynie, 
oglądali nas także mieszkańcy Rzepina. 

Uczestniczymy w wykładach Akade-

mii Trzeciego Wieku. Dwa razy w tygo-
dniu mamy zajęcia gimnastyczne, pod 
czujnym okiem instruktorki  - seniorki 
Janeczki Kozdraś. 

W tym roku odwiedził nas już Mikołaj 
z workiem prezentów. Przygotowaliśmy 
przedstawienie wigilijne podczas wie-
czoru opłatkowego. 

Prezesem Stowarzyszenia Seniorów 
Rzepińskich jest Barbara Rochmińska, 
zastępcą prezesa jest Leonarda Sawicka, 
skarbnikiem Halina Schmidt, sekreta-
rzem Elżbieta Burczyńska, a drugim se-
kretarzem Alina Buczkowska. 

Członkowie spotykają się we wtorki i 
w piątki w kawiarni „Pod Magnolią”. Na 
spotkania serdecznie zapraszają rzepiń-
skich seniorów.

BARBARA ROCHMIŃSKA

Z okazji Dnia Pracownika So-
cjalnego burmistrz Cybinki Marek 
Kołodziejczyk złożył pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej, a tak-
że pracownikom Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bieganowie 
życzenia pomyślności, poczucia 
spełnienia i satysfakcji z niesienia 
pomocy najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom gminy Cybinka 
(red.). 

Warsztaty zostały zorganizowa-
ne w ramach Tygodnia Edukacji 
Globalnej #RazemDlaPokoju. 

Młodzież miała możliwość do-
wiedzieć się czegoś o Gwatemali, 
o tradycji i kulturze tego barwnego 
kraju.

Dyskutowano też o różnicach 
kulturowych, „inności” i tolerancji, 
a uczestnicy zaprojektowali stroje 
do lalek „worrydolls”, które wywo-
dzą się z tradycji Majów (red.). 
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Aktywni rzepińscy seniorzy

Życzenia pracownikom socjalnym złożył burmistrz Marek Kołodziejczyk 

Życzenia pracownikom socjalnym złożył burmistrz Marek Kołodziejczyk 

ZATRUDNIMY 

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

SPRZEDAWCĘ - KASJERA ORAZ ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA SKLEPU

Cybinka, Ośno Lubuskie, Słubice, Sulęcin

UMOWĘ
O PRACĘ

BEZ OKRESU
PRÓBNEGO

PACZKI
ŚWIĄTECZNE
DLA DZIECI

PACZKI NA ŚWIĘTA
DLA PRACOWNIKÓW

PROGRAM
POŻYCZEK

I ZAPOMÓG

KARTĘ
MULTISPORT

MOŻLIWOŚĆ
SKORZYSTANIA

Z PAKIETÓW PRYWATNEJ
OPIEKI MEDYCZNEJ

I UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

PAKIET
SZKOLEŃ

WYMIAR ETATU
DOPASOWANY

DO TWOICH POTRZEB

ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE

PLUS MIESIĘCZNA PREMIA
I NAGRODA ROCZNA

BEZPŁATNY
TRANSPORT

DO I Z PRACY
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Swoją pasję, którą jest pisa-
nie wierszy, Janek rozwija 
od kilku lat, ale będąc osobą 
bardzo skromną i nieśmiałą 
skrywał ją głęboko, wiedzieli 
o niej tylko najbliżsi - rodzice 

Miś to najlepszy przyjaciel 
każdego dziecka, dlatego 
„Dzień Misia” był dla naszych 
maluszków bardzo ważnym 
świętem

Sołtys Franciszek Jamniuk 
oraz miejscowe koło gospo-
dyń byli organizatorami spo-
tkania mikołajkowego, które 
odbyło się w wiejskiej sali

Piękne wiersze Janka

Święto z dziecięcym uśmiechem

Mikołaj odwiedził dzieci z Ownic

Odkryliśmy prawdziwy talent

Dzień Misia

Prezenty i świetna zabawa

RZEPIN 

CYBINKA 

SŁOŃSK 

Jan Rzeszutek urodził się 21 
kwietnia 1966 roku w Słubicach, 
od urodzenia jest osobą niepełno-
sprawną.

Wraz z rodzicami Anną i Zyg-

Już rankiem przedszkolaków od-
wiedził miś, który przyniósł pyszny 
słoik miodu. Dzieci wspólnie z go-
ściem zajadały się tym jakże wyjąt-
kowym smakołykiem. 

Następnie przedszkolaki wyko-
nywały maski w kształcie misia, 

dzieci i rodzice bawili się kilka godzin. 
Najmłodszych mieszkańców Ownic 

odwiedził prawdziwy Mikołaj z La-
ponii, który na czas roznoszenia pre-
zentów w naszym regionie mieszka i 
przygotowuje się do podróży w Pałacu 
Łąkomin. 

Mikołaj wręczył dzieciom prezenty 
i poprowadził zabawy przy muzyce. 
Uczestnicy podziękowali organizato-

Przy suto zastawionych stołach, na 
których można było zjeść pyszne ciasta, 

muntem, od początku powołania 
do życia Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Sło-
neczko” w Rzepinie, bierze czynny 
udział we wszystkich organizowa-
nych przez nie wydarzeniach.  

1 grudnia odbył się IV Rzepiński 
Dzień Osoby Niepełnosprawne, 
który organizuje stowarzyszenie 
„Słoneczko”. Zrodził się pomysł, 
by wiersze Janka zostały publicz-
nie przedstawione. Okazało się to 
strzałem w dziesiątkę . Dzięki temu 
Janek Rzeszutek, będąc osobą nie-

uczyły się piosenek o pluszakach. 
Odbyły się też konkursy i oczywi-
ście misiowe tańce. 

Zwieńczeniem tego dnia było 
wręczenie dzieciom dyplomów 
„Przyjaciel Pluszowego Misia” 
(red.). 

rom i Mikołajowi, gromkimi brawami.
Anna Karpezo mieszkająca w Owni-

cach podkreśla, że to nie jedyna im-
preza, która organizowana jest w tej 
miejscowości. Dodaje, że to przede 
wszystkim zasługa sołtysa F. Jamniuka, 
który jest świetnym organizatorem, a 
dzięki pomocy koła gospodyń wiejskich 
nikt na imprezach się nie nudzi.

RYSZARD WALDUN

pełnosprawną, spokojną i cichą, 
został w końcu zauważony.

ELŻBIETA PYCH
prezes Stowarzyszenia 

„SŁONECZKO” w Rzepinie 
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Janek przedstawił swoją twórczość publicznie 

Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty pluszowego gościa 

Najmłodszych mieszkańców Ownic odwiedził Mikołaj 

PIÓRO
Biorę pióro do ręki
I zanurzam w tuszu

Rozpoczynam pisanie
Przenosząc słowa na papier

Łagodnym pociągnięciem pióra
Oddaję całą swą nieskalaną duszę

Tworzy się piękny wiersz.



REGION 15
www.pograniczelubuskie.pl

Miejski Dom Kultury w Rze-
pinie gościł uczestników ob-
chodów IV Rzepińskiego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych, 
odbywającego się w ramach 
Światowego Święta Osób 
Niepełnosprawnych. Tego-
roczna impreza przebiegła 
pod hasłem „Sportowa Olim-
piada Serc”

Andrzejki obchodzone są w 
nocy z 29 na 30 listopada. 
Wróżby i czary to doskonała 
okazja do rozbudzenia zain-
teresowań bogactwem i róż-
norodnością tradycji

W piątek 25 listopada rozegrano I Turniej tenisa stołowego z 
cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym.  W zawodach 
udział wzięło 38 pingpongistów

Dzień św. Andrzeja w filii bi-
blioteki w Muszkowie był do-
skonałą okazją do zapoznania 
się z tradycjami i obrzędami 
ludowymi związanymi z an-
drzejkami

Olimpiada serc

Cień wosku ci ukaże,
co ci życie niesie w darze

Grand Prix Górzycy

Spełniały się
nasze wróżby

IV Dzień Osób Niepełnosprawnych

Magiczne spotkanie DKK dla młodzieży

I Turniej tenisa stołowego

Andrzejkowe zabawy

RZEPIN 

KRZESZYCE

GÓRZYCA 

KRZESZYCE 

Organizatorem święta było Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Słoneczko” z Rzepi-
na. Pomoc przy organizacji okazali: 

29 listopada w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Krzeszycach zebrali 
się klubowicze DKK dla młodzieży, 
by przenieść się do świata czarów i 
poznać przyszłość.

W świetle świec usiedliśmy w krę-
gu i wysłuchaliśmy opowiadania o 
tradycjach związanych z obchoda-
mi wigilii św. Andrzeja…. a później 
otworzyła się skrzynia pełna wróżb 
na dalszą i bliższą przyszłość! Każ-
dy mógł dowiedzieć się kim będzie 
w przyszłości lub poznać imię przy-

W kategorii chłopców do lat dziesię-
ciu zwyciężył Mateusz Kowalski, drugi 
był Bartosz Dybka, a trzeci Maciej Po-
znański. Z kolei w kategorii dziewcząt 
do lat dziesięciu najlepsza okazała się 
Magdalena Szychowska, drugie miejsce 
zajęła Julia Hojka, a trzecia Hanna Pu-
dliszewska. 

W kategorii kobiety OPEN zwyciężyła 
Roksana Koryzna, druga była Agniesz-
ka Nawrot, a trzecia Klaudia Koryzna. 
Wśród mężczyzn w wieku od 14 do 30 
lat zwyciężył Jakub Dziwosz, drugi był 
Daniel Stojanowski, a trzeci Kacper Ja-
nicki. W kategorii mężczyzn w wieku od 
31 do 54 lat pierwsze miejsce zajął Da-
niel Czerepowski, drugie Mirosław Ro-
gowski, a trzecie Stanisław Kostyszak. 
Wśród mężczyzn powyżej 55 roku życia 
bezkonkurencyjny był Zbigniew Cybul-
ski, drugie miejsce zajął Jerzy Borko-
wiak, a trzecie Zenon Walczak. 

Na kolejny turniej zapraszamy już 20 
stycznia (red.). 

W wigilię św. Andrzeja prześci-
gano się w pomysłach, by z najróż-
niejszych oznak wyczytać swoją 
przyszłość. 

gmina Rzepin, starostwo powiatowe 
w Słubicach, Miejski Dom Kultury w 
Rzepinie, a także Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Rzepinie. Impreza 
została doskonale przygotowana, 
przeprowadzona w uroczysty spo-
sób, dostarczając uczestnikom wielu 
wzruszeń i radości.

Pośród zaproszonych gości w sali 
rzepińskiego MDK zasiedli m.in. 

Obecnie andrzejki są wesołym 
czasem spotkań towarzyskich i 
wspaniałą okazją do zabawy. Dzięki 
temu możemy kultywować tradycje 
ludowe, bowiem to co stare w tra-
dycji andrzejkowej, splata się z tym, 
co nowe, po to by łączyć ludzi na 

członkowie rzepińskiego Stowa-
rzyszenia „Wsparcie”, Powiatowe-
go Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Żabicach, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach, słu-
bickiego oddziału Towarzystwa 
Walki z Kalectwem oraz Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Słubicach.

Gośćmi specjalnymi tego wyjąt-
kowego wydarzenia byli sportowcy 
- paraolimpijczycy: Maciej Lepiato, 
Krzysztof Ciuksza i Mirosław Pych.

Własne programy artystyczne wy-
konały przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego nr 2 w Rzepinie, 

szłej ukochanej czy ukochanego. Nie 
zabrakło wróżenia z kart czy nume-
rologii, magicznych kubków, an-
drzejkowych serc, kartek z przyszło-
ścią, jak i wróżenia z butów. Oprócz 
tych niezwykłych atrakcji wszyscy 
zostali uraczeni smacznym poczę-
stunkiem, a na koniec otrzymali po 

ciastku z wróżbą. 
Przeżyliśmy wspaniały wieczór, 

w duchu tradycji i dobrej zabawy. 
Ciekawe czy komuś sprawdzą się 
andrzejkowe przepowiednie? 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom (red.). 

wspólnej zabawie.
Wszystkie wróżby andrzejkowe 

były traktowane z przymrużeniem 
oka. Tegoroczną nowością był krąg 
kości szczęścia, nie zabrakło także 
takich zabaw jak ,,wróżby ze szka-
tułki”, ,,wróżby z butelką”, ,,kim 
będę”, czy ,,but na progu”. Tradycyj-
nie można było poznać usposobie-
nie, charakter, zawód i oczywiście 
imię  przyszłego towarzysza życia. 

Wszystkie biblioteczne wróżby 

członkowie „Słoneczka”, uczestni-
cy Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
w Rzepinie, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Słubi-
cach oraz Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Żabicach. 

IV Rzepiński Dzień Osób Nie-
pełnosprawnych zakończyły zaba-
wy, gry, karaoke i liczne konkursy 
(red.). 

spotkały się z dużym uznaniem za-
równo wśród dzieci, jak i młodzie-
ży, ponieważ niezależnie od wieku 
wszyscy lubimy się bawić.

Na następne andrzejkowe spotka-
nie zapraszam za rok (red.). 
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Impreza przebiegła pod hasłem „Sportowa Olimpiada Serc” 

Kolejne spotkanie DKK dla młodzieży 

Na kolejny turniej zapraszamy już 20 stycznia 

Wszystkie wróżby były traktowane z przymrużeniem oka 

„Gdzie diabeł nie wejdzie

wyśle Adamczyk” 

wypromuję twoją
�rmę w Niemczech

orginox@wp.pl
0048 511 866 688
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Burmistrz Rzepina dzię-
kuje mieszkańcom gminy 
za duże zainteresowanie 
udziałem w projekcie do-
tyczącym uzyskania dofi-
nansowania na odnawial-
ne źródła energii

W ramach Tygodnia Edu-
kacji Globalnej w „Bajko-
wym przedszkolu” w Cy-
bince odbyły się warsztaty 
pt. „Kultura Majów”

We wtorek 22 listopada 
w MGOK Cybinka odbyły 
się zajęcia dla młodzieży 
gimnazjalnej pt. „Kultura 
Japonii”

Ogromne zainteresowanie mieszkańców

Poznaliśmy kulturę Majów Japonia jest nam 
bardziej bliska

Mamy odnawialne źródła energii 

Warsztaty w przedszkolu Warsztaty dla młodzieży

RZEPIN 

CYBINKA  CYBINKA  

W terminie od 30 września do 
17 listopada 2016 roku przepro-
wadzono siedem spotkań. Celem 

Animator kultury z MGOK 
opowiedziała przedszkolakom 
o Gwatemali i kulturze Majów 
oraz zachęciła do pobawienia się 
w małych projektantów. Dzieci 
miały za zadanie wykonać autor-
ski wzór na materiale, który doce-
lowo był kolorowym strojem dla 
małej laleczki „Worry Doll”. 

Według tradycji Majów - ludu 
zamieszkującego Gwatemalę - 
rolą tych lalek jest pomoc w po-
zbywaniu się wszelkich smutków 
i strachów. Laleczkom należy 
wyszeptać wszystkie swoje zmar-
twienia i schować je na noc pod 
poduszkę, a następnego dnia 

Warsztaty zostały zorganizowa-
ne w ramach Tygodnia Edukacji 
Globalnej #RazemDlaPokoju, 
pod okiem animatora kultury.

Razem z instruktorem uczest-
niczki  przygotowały i degusto-
wały jedną z najbardziej popular-
nych japońskich przekąsek, czyli 
sushi.

Te wspaniałe i energiczne 
dziewczyny myślą już o kolejnych 
zajęciach kulinarnych (red.). 

władz miasta było wzbudzenie 
zainteresowania mieszkańców 
OZE, którego efektem może być 
ograniczenie rachunków za ener-
gię przy jednoczesnym zwiększe-
niu czystości powietrza w gminie. 
Udało się!

Ostateczny nabór ankiet od 
zainteresowanych mieszkańców 
zakończony został 22 listopada. 
Łącznie wpłynęło aż ponad 150 
zgłoszeń. Kolejnym etapem reali-
zacji programu będzie przepro-
wadzenie weryfikacji złożonych 

smutki ulecą. 
Dziękujemy wspaniałym star-

szakom i przedszkolankom za 
wspólne działania! 

Warsztaty objęte były patrona-
tem burmistrza Marka Kołodziej-
czyka (red.). 

ankiet, wizja w terenie oraz indy-
widualne spotkanie z mieszkań-
cami, w celu określenia rodzaju 
wielkości instalacji i wydanie 
każdorazowo bezpłatnej opinii 
technicznej dla wszystkich zgło-
szonych wniosków.  Indywidu-
alny audyt określi maksymalny 
koszt planowanej inwestycji OZE, 
co pozwoli podjąć decyzję o osta-
tecznym udziale w programie.

Burmistrz Rzepina zachęca 
wszystkich uczestników progra-
mu do regularnego odwiedzania 
strony internetowej www.rzepin.
pl zakładka – odnawialne źródła 
energii - gdzie na bieżąco za-
mieszczane będą wszelkie infor-
macje o projekcie (red.). 
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Zajęcia przysporzyły dzieciom dużo radości 

Warsztaty zostały zorganizowane w 
ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 
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AUTORYZOWANY DEALER FIRMY 

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.
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Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

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

Niezwykle udane były dla 
rzepinianek eliminacje do 
XXIII Międzynarodowego Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek w 
Będzinie

Mikołajki to czas, na który 
najmłodsi czekają cały rok

Martyna Żarnowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Rzepinie, zwyciężyła w IV edycji konkursu wojewody lubuskie-
go na kartkę świąteczną

Mikołaj już do nas przyszedł

Czekamy
na finał

Mikołaj zawitał w bibliotece

Świąteczne
wyróżnienie 

Świąteczny czas

Sukcesy naszych solistek

Mikołajkowa zabawa integracyjna

Sukces naszej uczennicyCYBINKA 

RZEPIN  

GÓRZYCA 

RZEPIN 

Wydarzenie objął patronatem bur-
mistrz Marek Kołodziejczyk, który 
odegrał dla dzieci najważniejszą rolę 
– Mikołaja.

Wszystkich gości przywitali ser-
decznie dyrektor MGOK Ewelina 
Skórska oraz kierownik OPS Cybin-
ka Renata Kubiak.

Dla dzieci i ich opiekunów przygo-
towaliśmy wiele atrakcji. Nie zabra-
kło słodkiego poczęstunku i paczek 
od Mikołaja. Dzieci uczestniczyły w 
warsztatach plastycznych przygo-
towanych przez animatora kultury, 
mogły zamienić się w postaci z in-

Na początku grudnia w Dębnie 
odbyły się eliminacje rejonowe do 
XXIII Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Zgło-
siło się ponad 100 wykonawców, w 
kategoriach: soliści, duety i zespoły.

Miejski Dom Kultury w Rzepinie 
reprezentowały dwie solistki wy-
stępujące w najmłodszej kategorii 
wiekowej: Sofia Jelonkiewicz (7 lat), 
która otrzymała wyróżnienie oraz 
Sara Egwu-James, która wyśpiewała 
pierwsze miejsce. W najstarszej ka-
tegorii rzepiński MDK również miał 

13 grudnia w Bibliotece Gminnej 
w Górzycy odbyły się dwa spotkania 
świąteczno-mikołajkowe dla dzieci 
z klasy II Szkoły Podstawowej. 

Uczestniczyło w nich 26 dzieci z 

Konkurs na najpiękniejszą kartkę 
świąteczną skierowany był do wy-
chowanków przedszkoli i uczniów 
klas I-III szkół podstawowych z wo-
jewództwa lubuskiego.

Kapituła konkursu spośród prawie 

2700 prac wyłoniła troje zwycięzców 
oraz przyznała pięć wyróżnień.

Pierwsze miejsce zajęła siedmio-
letnia Martyna Żarnowska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Rzepinie. Gratu-
lujemy (red.). 

nego świata dzięki pięknym malowi-
dłom na twarzy, które wykonywały 
dziewczyny ze ŚDS „Pod słońcem” 
Bieganów. Gry i zabawy na sali dys-
kotekowej zapewniły dziewczyny z 

OPS w Cybince oraz nasz technik.
Mamy nadzieję, że licznie przybyłe 

dzieci z rodzinami dobrze się u nas 
bawiły. Dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas (red.). 

swoją przedstawicielkę, wystąpiła 
Paulina Jaroszonek.

Decyzją jury Sara znalazła się też 
w pięcioosobowym gronie finalistów, 
którzy reprezentować będą nasz re-

gion podczas konkursu finałowego w 
Będzinie.

Gratulujemy serdecznie i trzyma-
my kciuki za finał (red.). 

WIOLETTA NOWAK

wychowawcami. Zajęcia prowadzi-
ła zaproszona animatorka Klaudia 
Klimek z Kostrzyna nad Odrą, któ-
ra wcielając się w postać elfa wpro-
wadziła dzieci świąteczny nastrój. 

Imprezę rozpoczęła zabawa in-
tegracyjna, każdy z uczestników 
mógł się przedstawić i powiedzieć 

kilka słów o sobie. A później same 
przyjemności, zabawa i malowanie 
twarzy. 

Na koniec spotkania każde dziec-
ko otrzymało prezent od świętego 
Mikołaja oraz pamiątkowe baloniki 
przygotowane przez panią Klaudię 
(red.). 
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Mikołajem był burmistrz Kołodziejczyk 

Teraz czekamy na finał 

Gratulujemy młodej rzepiniance 

W spotkaniu uczestniczyło 26 dzieci 
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Niebezpieczną jazdę renault megane przerwali słubiccy policjanci. Stało się to dzięki właściwej 
i natychmiastowej reakcji zgłaszającego, który powiadomił dyżurnego policji, że autostradą A2 
jedzie kierowca, który może być nietrzeźwy. Kilka minut później był on już w rękach słubickich 
funkcjonariuszy – badanie trzeźwości wykazało ponad 3 promile alkoholu

Absolwent studiów wspólnych na kierunku prawo zajął pierw-
sze miejsce w ogólnopolskim konkursie ABW

9 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury obchodzili-
śmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który 
objął swym patronatem burmistrz Marek Kołodziejczyk

4 grudnia z inicjatywy służ-
by Krzesińskiego Parku Kra-
jobrazowego w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyły się warsztaty eduka-
cyjno-techniczne połączone 
z prelekcją oraz prezentacją 
multimedialną pt. „Budujemy 
budki lęgowe ptaków”

Uczniowie z Cybinki uczestni-
czyli w warsztatach chemicz-
nych, na których przeprowa-
dzali eksperymenty

Jechał autostradą z 3 promilami

Cenne wyróżnienie
dla naszego studenta

Zawładnęli sceną

Spotkania z przyrodą

Zabawa z nauką

Szybka reakcja policji

Sukces naszego studenta

Obchody Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych

Warsztaty przyrodnicze

Ciekawa lekcja chemii

SŁUBICE 

SŁUBICE 

CYBINKA 

CYBINKA 

CYBINKA 

Każdego dnia policjanci doko-
nują kontroli drogowych, w trak-
cie których sprawdzają trzeźwość 
kierowców, stan techniczny pojaz-
dów czy uprawnienia niezbędne 
do kierowania. Zwracają uwagę na 
przestrzeganie przepisów prawa. 
Poziom bezpieczeństwa na dro-
gach zależy także od nas samych. 
- Dlatego tak ważny jest każdy 
sygnał, czy zgłoszenie o wszel-
kich niebezpiecznych sytuacjach 
czy zdarzeniach, których jesteśmy 
świadkami, bądź o których mamy 
wiedzę. Zwłaszcza, gdy wiedza taka 
dotyczy faktu, gdy ktoś chce wsiąść 
do samochodu będąc pod wpływem 
alkoholu czy narkotyków – mówią 
policjanci. 

Taką reakcją wykazał się pra-
cownik autostrady A2, który po-
wiadomił dyżurnego policji o tym, 
że kierujący samochodem renault 
megane może być nietrzeźwy. Jego 
natychmiastowe zgłoszenie - do-
kładne opisanie pojazdu i kierunku 
jazdy - pozwoliło na odpowiednie 
i skuteczne rozdysponowanie po-
licyjnych patroli. Dzięki temu już 
kilka minut później 43-letni kie-
rujący jadący autostradą A2 zo-
stał zatrzymany przez słubickich 
policjantów. Badanie trzeźwości 
wykazało ponad 3 promile alko-
holu. Samochód, którym jechał 
mieszkaniec powiatu gostyńskiego 

Zajęcia przeprowadzone zostały 
w ramach cyklu pod nazwą „Spo-
tkania z przyrodą”, przy współpra-
cy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Cybince, Ligą Ochrony 
Przyrody w Zielonej Górze oraz 
Nadleśnictwem Cybinka. Akcja 
została objęta patronatem burmi-
strza Cybinki Marka Kołodziejczy-
ka.

Dzieci i młodzież z terenu gminy 
Cybinka dowiedziały się o wielu 

Już po raz drugi w tym roku Ze-
spół Szkół w Cybince zorganizował 
w salach Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury dla uczniów i uczennic 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
warsztaty techniczne chemii w małej 
skali. 

13 grudnia uczniowie mieli okazję 
przeprowadzić parę eksperymentów 
chemicznych, a takiej lekcji chemii 
chyba nikt nie zapomni (red.). 

został zabezpieczony na parkin-
gu. Po sprawdzeniu w systemach 
policyjnych okazało się, że to nie 
pierwsza niebezpieczna jazda tego 
kierowcy. Przed trzema laty męż-
czyzna również został zatrzymany 
za kierowanie pod wpływem alko-
holu. 43-latek za swoje zachowanie 
odpowie przed sądem.

Jak dodają funkcjonariusz to 

zdarzenie jest doskonałym przy-
kładem współpracy społeczeństwa 
z policją. Każdy sygnał czy zgłosze-
nie o niebezpieczeństwie na dro-
dze, kierowaniu po alkoholu czy 
w sposób zagrażający bezpieczeń-
stwu innych użytkowników ruchu 
jest traktowany priorytetowo przez 
lubuskich policjantów (KWP, red.). 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Cybince, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Bieganowie oraz stowarzy-
szenie „Wsparcie”.

Program artystyczny był na bardzo 
wysokim poziomie. Na scenie wystąpili 
uczestnicy i pracownicy z Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Kro-
śnie Odrzańskim z przedstawieniem 
„Powróćmy jak za dawnych lat”, któ-
rego wspaniały scenariusz stworzyła 
radna Cybinki Agnieszka Stępniak, a 
całość wyreżyserowała Maja Mikołaj-
czyk.

Nowatorski, wzruszający spektakl 
połączony z teatrem cieni, któremu 
nie nadano tytułu, przygotował zespół 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Pod słońcem” w Bieganowie.

Z wierszem „Człowieku” wystąpi-
ła na scenie uzdolniona uczestniczka 

Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Ośnie Lubuskim Anna Wojnicz.

Na zakończenie programu arty-
stycznego członek zarządu powiatu 
Słubickiego Amelia Szołtun wraz z bur-
mistrzem Cybinki Markiem Kołodziej-
czykiem wręczyli przedstawicielom 
placówek oraz organizatorom świą-
teczne upominki, które przygotowali 
goszczący na wydarzeniu uczestnicy i 
kadra Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
w Rzepinie.

Po części artystycznej wszyscy udali 
się do Środowiskowego Domu Samo-
pomocy „Pod słońcem” w Bieganowie, 
gdzie zespół przygotował  posiłek, na-
poje i moc atrakcji dla uczestników 
Międzynarodowego Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Dziękujemy za te wspaniałe chwile 
(red.). 

Dorian Duda, absolwent studiów 
wspólnych na kierunku prawo (prowa-
dzone przez Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet 
Europejski Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą w Collegium Polonicum w 
Słubicach) zajął pierwsze miejsce w  
ogólnopolskim konkursie szefa ABW 
na najlepszą pracę licencjacką lub ma-
gisterską z dziedziny bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa.

Promotorem zwycięskiej pracy ma-
gisterskiej jest prof. dr hab. Hanna 
Paluszkiewicz z wydziału prawa i ad-

ministracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konkursu była promocja i 
upowszechnianie problematyki bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa 
wśród młodzieży i kadry akademickiej, 
zwiększenie świadomości społecznej w 
tym zakresie oraz profilaktyka i eduka-
cja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrz-
nego państwa i jego porządku konsty-
tucyjnego.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy 
(CP, red.). 

ważnych i ciekawych aspektach to-
warzyszących ptasim lęgom m.in. 
dlaczego ptaki potrzebują budek 
lęgowych, kiedy i jak należy je wie-
szać, jakich materiałów użyć do ich 
budowy oraz jaki powinny mieć 
kształt.

Akcja cieszyła się zainteresowa-
niem i zaangażowaniem najmłod-

szych uczestników, co szczególnie 
można było zauważyć przy zbijaniu 
budek oraz ich wieszaniu. 

Kolejne zajęcia z cyklu „Spo-
tkania z przyrodą” będą dotyczyły 
obrączkowania ptaków przy kar-
mniku, a przeprowadzone zostaną 
w okresie najbliższych ferii zimo-
wych (red.). 
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Nie zabrakło upominków dla wychowanków 

Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach cyklu pod nazwą „Spotkania z przyrodą” 

Uczniowie przeprowadzili kilka eksperymentów chemicznych 
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Wielkimi krokami zbliża się 
okres Świąt Bożego Naro-
dzenia. To magiczny czas 
jednoczący całą rodzinę. Na 
naszych stołach pojawiają się 
wówczas tradycyjne potrawy

Na listopadowym spotkaniu słubickiego Dyskusyjnego Klubu Książki rozmawialiśmy o książce 
Anny Wysockiej-Kalkowskiej „Moje życie bez ciebie”

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie pod ha-
słem „Z minionych zdarzeń ścieram kurz”, zorganizowane 
przez GOK i Gminną Bibliotekę Publiczną w Górzycy

Już po raz czwarty koło PZW 
nr 2 „Lin” z Sulęcina było or-
ganizatorem imprezy miko-
łajkowej dla dzieci

Śledź
w roli
głównej

Smutna historia
z pozytywnym zakończeniem

Uczta dla ducha

Wędkarskie
Mikołajki

Kulinarne Czwartki w bibliotece

Kolejne spotkanie DKKArtystyczne spotkanie 

Wędkarska przygoda

SŁUBICE 

SŁUBICE GÓRZYCA 

SULĘCIN 

W bożonarodzeniowym menu króluje 
ryba, a na stole nie może zabraknąć śle-
dzia. Dlatego głównym bohaterem grud-
niowego spotkania Kulinarnych Czwart-
ków w bibliotece słubickiej był śledź.

Sposobów na jego przyrządzanie jest 
mnóstwo: w occie, w oleju, w zalewie 
miodowej. Świetnie komponują się z nim 
różnorodne dodatki.

 Na spotkaniu mieliśmy okazję degu-
stować smakowite sałatki śledziowe przy-
rządzone przez klubowiczki - z suszonymi 
pomidorami i żurawiną; z porem, kuku-
rydzą  i jabłkiem; z cebulką i jajkiem... 

Wymianie przepisów i kulinarnych rad 
towarzyszyły wspomnienia smaków dzie-
ciństwa.

Nasze spotkania mają charakter otwar-
ty dla wszystkich miłosników smacznej, 
domowej kuchni. Na grudniowym spo-
tkaniu w gronie klubowiczów powita-
lismy dwie nowe osoby pasjonujące się 
gotowaniem.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ku-
linarnych Czwartków, które odbędzie się 
5 stycznia. o godz. 16.00 w oddziale dla 
dorosłych biblioteki słubickiej. Tematem 
spotkania będzie „Barszcz w roli głównej” 
(red.). 

Agata, główna bohaterka powieśći, w 
wieku 18 lat poznaje starszego od siebie 
o piętnaście lat Tamasza. Dla obojga jest 
to miłość od pierwszego wejrzenia. Pomi-
mo kategorycznego sprzeciwu rodziców, 
Agata wyjeżdża wraz z Tomaszem do 
Warszawy. Razem tworzą bezgranicznie 
szczęśliwy związek. Niespodziewanie To-
masz ginie w wypadku. Wspaniały świat 
Agaty nagle rozlatuje się na milion kawał-

ków. Jednak życie toczy się dalej... 
W tym niezmiernie trudnym okresie 

dla Agaty ogromnym wsparciem jest sio-
stra Tomasza, Wiktoria. Nasi klubowicze 
zwrócili szczególną uwagę na ciekawie 
przedstawioną przyjaźń  łączącą dwie bo-
haterki. 

Choć opowieść zaczyna się bardzo 
smutno, to jednak jest to historia z  opty-
mistycznym zakończeniem. Książka 

wciąga, czyta się niezwykle szybko. Pole-
camy!

Serdecznie zapraszamy na kolejne 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 
które odbędzie się 25 stycznia o godz. 
16.00 w oddziale dla dorosłych bibliote-
ki słubickiej. Tematem spotkania będzie 
książka Lecha Majewskiego „Manhattan 
Babilon”. 

MAŁGORZATA DOBOSZ

Na spotkanie licznie przybyli miesz-
kańcy oraz przyjaciele GOK i biblioteki. 
Obejrzeli poruszający program muzycz-
no-poetycki w wykonaniu członków 
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców  
Kultury w Gorzowie Wlkp. Wspaniałym 
tłem do prezentacji  scenicznych były pra-
ce plastyczne z Galerii Twórców Robotni-
czego Stowarzyszenia Twórców Kultury z  
Gorzowa. 

Organizatorzy serdecznie dziękują za 
okazane wsparcie sponsorom: wójtowi 
gminy Górzyca, Polsko-Niemieckiemu 
Stowarzyszeniu ”HUMANITAS”, Jani-
nie Dziemidowicz, Beacie Dziemidowicz, 
Danucie Wróbel i Agnieszce Walus. Po-
dziękowania należą się również dla Cze-
sława Gandy - prezesa stowarzyszenia za 
przyjęcie zaproszenia i przybycie do Gó-
rzycy (red.). 

Na placu przy jeziorze Ostrowskim 
odbyła się impreza dla około setki dzie-
ci w różnym wieku. Spotkanie z Miko-
łajem przy ognisku poprzedziły gry i 
zabawy prowadzone przez harcerzy i 
zuchów z Sulęcina, którzy współpracu-
ją z sulęcińskim kołem „Lin”.

Podczas imprezy wręczono nagro-
dy w konkursie fotograficznym orga-
nizowanym przez komisję do spraw 
młodzieży działającą przy PZW okręgu 
gorzowskiego. Pierwsze miejsce przy-
padło Klaudii Kułaczkowskiej z koła nr 
2 „Lin” w Sulęcinie, wyróżnienia trafiły 
do Mai Klimczak (z tego samego koła) i 
Marii Martin oraz Annie Martin z koła 

PZW w Krzeszycach. 
W trakcie wędkarskich mikołajek 

zbierano także karmę, która zostanie 
przekazana do schroniska dla zwierząt 
„Azorki” w Gorzowie Wlkp.

Jak podkreśla Kazimierz Jaruga - 
prezes koła nr 2 „Lin” - przez tego typu 
imprezy wędkarze chcą integrować się 
i sprawić wiele przyjemności dzieciom. 
Pomogli w tym sponsorzy. 

Gościem honorowym imprezy był 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

RYSZARD WALDUN
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Na kolejne Kulinarne Czwartki zapraszamy już 5 stycznia 

Na kolejne DKK zapraszamy już 25 stycznia 
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Spotkanie zaszczyciło swoją obecnością wielu gości
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Gościem honorowym imprezy był
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart 
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

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

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

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

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

 
NZOZ Nowy Szpital

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

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

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

Biuro Sprzedaży
ul. Konstytucji 3-go Maja 8B

69-100 Słubice

 

www.wimar-slubice.pl

693 66 92 92
95 711 92 92

Niniejszym reklama  nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

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

Nowe Domy Na Sprzedaż

Osiedle Perłowe Kunowice


