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Pierwsza niedziela  
bez handlu – jak było?

Pierwsza niedziela, w którą, zgodnie z prawem, wiele sklepów było zamknię-
tych przypadła na 11 marca tego roku. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele 
zakłada, że od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - 
pierwsza i ostatnia. Od nowego roku zakaz będzie się jednak rozszerzał. Od stycz-
nia handlowa będzie już tylko jedna, ostatnia niedziela w miesiącu, a w roku 2020 
zakaz handlu obejmie wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku, w tym 
dwóch niedziel przed Bożym Narodzeniem i jednej przed Wielkanocą.

STR. 3

Łukasz Fabiański został utytułowany Honorowym Obywatelem Słubic, wyróżnienie odebrał 19 marca w słubickim ma-
gistracie z rąk burmistrza, przewodniczącego rady miejskiej oraz radnych. Podczas uroczystości nie zabrakło słów uznania, 
gratulacji i wzruszeń. – Jest to dla mnie coś specjalnego. Zostać Honorowym Obywatelem swojego miasta to naprawdę wielka 
sprawa.  STR. 7

FOT. BEATA BIELECKA

Łukasz Fabiański wyróżniony! 

Drodzy 
Czytelnicy, 
jest nam niezmiernie miło powitać Was 
w naszej kolejnej odsłonie. Mamy przyjemność 
w Wasze ręce oddać pierwszy numer 
szesnastostronicowej gazety HTS NEWS, 
który ma na celu informować o tym, co dzieje 
się na terenie naszego powiatu. W związku 
z tym, że działamy jako lokalna telewizja 
Horyzont TV Słubice, bacznie i systematycznie 
przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom 
mającym miejsce w Słubicach i okolicznych 
miejscowościach. Istniejemy na rynku już od 
2009 roku i za każdym razem z przyjemnością 
ogłaszamy Wam kolejne podejmowane przez 
nas przedsięwzięcia, a także kolejne sukcesy. Rok 
2017 był zdecydowanie przełomowym rokiem 
dla naszej telewizji. Postanowiliśmy otworzyć się 
na rynki zewnętrzne i rozpocząć profesjonalne 
oraz systematycznie przeprowadzane transmisje 
na żywo. Tymczasem mamy już rok 2018, który 
także niesie ze sobą wiele nowego i miejmy 
nadzieję również dobrego.     STR.2

Ekipa HTS: od lewej na dole: 
Yanina Sulyatytska, Kaja 

Regińczuk, Marta Szymańska-
Ptak, Kinga Banaśkiewicz, 

Aleksandra Kucza;  
od lewej na górze: Szymon 

Hajdasz, Wojciech Golubski, 
Mariusz Konopka, Tomasz Małecki, 

Jakub Krupowicz.
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Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że nasze materiały z różnych 
względów nie docierają do 
wszystkich mieszkańców, 
dlatego pragniemy wyjść im 
naprzeciw, czego efektem jest 
powstanie tej gazety. 

Nasza gazeta to uzupełnienie 
i wzbogacenie tego, co każdy z Was 
może zobaczyć na naszej stronie in-
ternetowej www.slubice.tv. Wyda-
nie tej gazety powoduje, że stajemy 
się największą platformą medialną, 
w naszym powiecie.  To coś, czego do 
tej pory nie było na lokalnym rynku. 
Przygotowane przez nas czasopismo 
będzie informować o tym, co słychać 

w życiu społecznym, kulturalnym 
i sportowym naszego regionu. Nie 
zabraknie również możliwości pu-
blikowania ogłoszeń i zamieszczania 
reklam na łamach HTS NEWS.

Jesteśmy młodym zespołem 
pełnym zapału i energii do pracy. 
Naszym priorytetem jest staranne 
wykonywanie swoich obowiązków, 
dlatego też mamy nadzieję, że bę-
dziecie zadowoleni z efektów na-
szych działań.

Niniejszy numer przypomni 
Wam o tym, co w ciągu ostatniego 
miesiąca wydarzyło się na terenie 
naszego powiatu. 

Życzymy miłej lektury.  
Po więcej zapraszamy na stronę 

www.slubice.tv.

aktualności

To coś, czego do tej pory  
nie było na lokalnym rynku

Nasza ekipa podczas pracy nad pierwszym numerem HTS NEWS
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Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele 
zawiera sporo wyjątków.
Otwarte będą m.in. sklepy prowadzone 
przez przedsiębiorców "we własnym imie-
niu i na własny rachunek". Ale też piekar-
nie, cukiernie, lodziarnie, stacje paliw, 
kwiaciarnie, sklepy z prasą, wyrobami 
tytoniowymi, sklepy z pamiątkami, bile-
tami i sklepy na dworcach (z ograniczoną 
powierzchnią). Zakaz nie obejmuje też 
placówek pocztowych, hurtowni farmaceu-
tycznych, rolników, czy targowisk takich 
jak słubickie bazary. Dlaczego?

– Większość stoisk to małe skle-
piki, które prowadzą ich właściciele, 
czyli osoby prowadzące działalność 
wyłącznie osobiście, we własnym 
imieniu i na własny rachunek. Oni 
są z ustawy wyłączeni. Podobnie jak 
usługi, gastronomia, sprzedaż papie-
rosów – tak na łamach portalu Słubi-
ce24.pl sprawę komentuje prezes Sto-
warzyszenia Handlowców Targowisk 
Miejskich w Słubicach „Odra”, Paweł 
Sławiak. Około 70% stoisk wyłączo-
nych jest spod zakazu, co z pewnością 
ogranicza straty i pozwala kupcom 
generować zyski, gdyż jak dodaje pre-
zes - W przypadku targowisk przy-

granicznych niedziele to najbardziej 
„handlowe” dni. 

Co na to Słubiczanie? 
Mieszkańcy zauważyli już zwięk-

szony ruch i dłuższe kolejki w skle-
pach. Wśród nich głosy są jednak 
podzielone.  – Bardzo dobrze, że nie-
dziela jest wolna. To czas dla rodziny 
– mówią jedni. Swoje zdanie argu-
mentują tym, że dla nich niedziela 
zawsze była wolna od zakupów, a teraz 

dla wielu będzie to także dzień wol-
ny od pracy. – Zakaz ten przeszkadza 
w codziennym funkcjonowaniu tym, 
którzy pracują cały tydzień – opowia-
dają się drudzy, wspominając o sąsia-
dach zza Odry, którzy gdy dowiedzą 
się o niehandlowych niedzielach, za-
czną tłumnie przybywać na zakupy do 
Słubic w soboty, co znacznie wydłuży 
czas spędzonyw sklepach.

(KB)

W Słubicach powstaje 
Liceum Uniwersyteckie
15 marca w auli Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się spotkanie informacyjne dla 
uczniów i rodziców zainteresowanych Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym. Fre-
kwencja dopisała, co jest dowodem na to, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące to projekt, mający na celu przyjęcie 
do nowopowstałej szkoły średniej uczniów ambitnych, chcących rozszerzać swo-
ją wiedzę, zdobywać coraz więcej nowych i przydatnych umiejętności oraz brać 
udział w ciekawych projektach, związanych z życiem Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. W nowym liceum uczniowie na poziomie rozszerzonym 
uczyć się będą dwóch języków: angielskiego i niemieckiego, natomiast w drugiej 
klasie rozpoczną naukę trzeciego języka obcego. Szkoła oferuje trzy profile na-
uczania: humanistyczny, biologiczno-chemiczny i matematyczno-fizyczny.

Podczas spotkania dotyczącego Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące-
go przybyli goście mogli zapoznać się z ofertą nowopowstałego projektu, poznać 
kadrę pedagogiczną i zadać nurtujące ich pytania.

-Poinformujemy o tym, że nasze liceum będzie wyróżniało się stawianiem 
pewnych akcentów. Tym akcentem będzie nauka dwóch języków obcych, na 
bardzo wysokim poziomie, a więc języka angielskiego i niemieckiego. Do tego 
będziemy oferować różne ciekawe projekty związane z funkcjonowaniem naszego 
uniwersytetu, a więc wyobrażam sobie, że uczniowie naszego liceum będą w życiu 
uniwersytetu zawsze wtedy, gdy na Uniwersytecie będzie działo się coś ciekawe-
go. Na przykład pod koniec września, już przyszłych uczniów mogę zaprosić do 
udziału w wydarzeniach Nocy Naukowców w Poznaniu- mówił przed spotka-
niem profesor Tadeusz Wallas. 

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony uczniów, 
jak i ich rodziców, którym bez wątpienia spodobała się oferta nowej szkoły śred-
niej.

-Jestem bardzo zainteresowana tą szkołą i chciałabym zdobyć więcej informa-
cji na jej temat. Chciałabym bardziej rozwijać swoje zainteresowania- powiedziała 
jedna z uczestniczek zainteresowanych projektem.

(AK)

Słubicki akcent  
w Pyeongchang
Złoto i brąz - właśnie takie medale udało 
się przywieźć polskim zawodnikom z Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich w Pyeongchang, 
trwających od 9 do 25 lutego 2018 roku. 
Jak się okazało, świadkiem tej wyjątkowej 
sportowej uroczystości był słubiczanin, 
Waldemar Muczyń.

Tegoroczny gospodarz Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich, Pyeongchang, to 
powiat położony w północno-wschod-
niej części Korei Północnej, a więc po-
nad 8 tysięcy kilometrów od Słubic. 
Czy tak olbrzymia odległość jest prze-
szkodą dla prawdziwego kibica? Pan 
Waldemar Muczyń jest doskonałym 
przykładem na to, że nie. Dwa mie-
siące przed rozpoczęciem olimpiady, 
otrzymał wiadomość, że ma możliwość 
udziału w wycieczce na Igrzyska. Po-
czątkowe wątpliwości pana Waldema-
ra rozwiała jego żona, która zdecydo-
wanie poleciła mu skorzystanie z tej 
niecodziennej okazji. Było to pierwsze 
tego rodzaju wydarzenie, w których 
uczestniczył słubiczanin. Jak przyznał, 
jest to fantastyczne przeżycie, które 
łączy ze sobą kibiców z całego świata, 
tworząc niepowtarzalną atmosferę, 

której nie da się zapomnieć.
-Wszyscy są ubrani w narodowe 

barwy, fantastycznie to wygląda na are-
nach sportowych, stadionie, na meczu 
hokeja, skoczni, czy na trasach biegów 
narciarskich. To fantastyczna rzecz. 
Wszyscy mają poczucie solidarności 
między kibicami i nie ma problemu, 
czy to jest Niemiec, Rosjanin, Czech, 
Słowak, czy Polak. Wszyscy się bardzo 
szanują, są mili, radośni i zupełnie wy-
luzowani - przyznał.

Zapytany o to, czy poleciłby 
uczestnictwo w tego rodzaju sporto-
wych uroczystościach, pan Waldemar 
z entuzjazmem zapewnił, że jest to 
wielkie przeżycie i wspaniała przygoda. 
Zaznaczył również, że prócz kibicowa-
nia sportowcom, turyści mają moż-
liwość zwiedzania, poznania nowych 
miejsc i całkiem obcej kultury, co bez 
wątpienia jest dużym atutem takich 
podróży.

(AK), FOT. WALDEMAR MUCZYŃ

Pan Waldemar w towarzystwie innych kibiców.  

Na spotkanie w Collegium Polonicum  przyszło wielu zainteresowanych gości. 

Kogo tak naprawdę 
dotyczy zakaz handlu?

Zaznaczone na czerwono wszystkie niedziele z obowiązującym zakazem handlu. 
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Związek Nauczycielstwa Polskie-
go, dawniej Związek Nauczycieli Lu-
dowych, powstał w 1905 roku, a więc 
w czasach zaborów. Przystępujący 
musieli zadeklarować, że będą dokła-
dać wszelkich starań, by nauczać dzie-
ci w języku polskim i szerzyć wśród 
nich świadomość narodową. Wskutek 
swoich działań, bardzo wielu działaczy 

zmuszonych było uciec do Galicji, aby 
uniknąć represji władzy carskiej. Wy-
darzenia z tamtych czasów już zawsze 
upamiętniane będą podczas kolejnych 
rocznic powstania tego wyjątkowego 
zgrupowania. Słubicki oddział ZNP 
po raz kolejny udowodnił, jak ważna 
jest pamięć o pedagogach, od których 
wszystko się zaczęło oraz fakt, że misja 

jaką pełnią nauczyciele, jest 
bardzo istotna i potrzebna. 2 
marca aulę Collegium Polo-
nicum wypełnili przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
organizacji pozarządowych, 
kościoła, reprezentanci 
władz ZNP okręgu i Polski 
oraz wielu innych uczest-
ników, którzy chcieli być 
świadkami uroczystych ob-
chodów tego święta. 

-Chcemy dzisiaj uzmy-
słowić naszym gościom, jak wielka 
była rola Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w kształtowaniu oświaty 
i ile czyniliśmy starań, żeby jakość na-
uczania była wysoka, żeby dzieci miały 
godne warunki nauki, a nauczyciele 
godne warunki pracy – mówiła prezes 
ZNP w Słubicach, Weronika Burszty-
nowicz. 

11 listopada 2018 roku Polska 
świętować będzie setną już rocznicę 
odzyskania niepodległości. Jest to bez 
wątpienia bardzo ważne wydarzenie, 
o którym nie zapomniał Związek Na-
uczycielstwa Polskiego.

-Związek przyjął sobie, że rok 
2018 będzie rokiem tych obchodów 
i nawet mamy hasło ,,ZNP dla nie-

podległej''. W całym kraju będą trwały 
uroczystości, również centralne. Dzi-
siejsze spotkanie jest dla nas inaugura-
cją tego typu spotkań i chcielibyśmy, 
żeby zapoczątkowało dobry zwyczaj 
pokazania działalności związku na 
rzecz niepodległości naszego kraju – 
poinformował Grzegorz Gruchlik, wi-
ceprezes ZG ZNP. 

Na zebranych gości czekało wiele 
ciekawych wystąpień artystycznych, 
w tym ,,Spotkanie z twórczością Cze-
sława Niemena''. Wręczono również 

odznaki za 50-lecie przy-
należności do ZNP i listów 
gratulacyjnych oraz nagro-
dy dla zwycięzców kon-
kursu plastyczno-fotogra-
ficzno-historycznego pt. 
,,Moja szkoła/przedszkole 
w wolnej, niepodległej 
Polsce''. 

Całe spotkanie przebie-
gło w znakomitej atmosfe-
rze, która z pewnością na 
długo zapadnie w pamięć 

wszystkim uczestnikom, zapisując się 
tym samym na kartach historii Słubic.

-To jest bardzo ważny moment, bo 
wydaje się, że w całym województwie 
będziemy te uroczystości obchodzili, 
natomiast inauguracja jest zawsze ta-
kim elementem bardzo dowartościo-
wującym i prestiżowym. Przyjeżdżamy 
tutaj, zarówno kierownictwo związku 
z Warszawy, tak jak my, kierownictwo 
okręgu Lubuskiego, bardzo chętnie do 
Słubic, bo wiemy, że po pierwsze jest 
tu doskonała atmosfera związkowa, 
doskonali ludzie, fantastyczni ludzie 
z pomysłami i energią - przyznała Bo-
żena Mania, prezes ZNP okręgu lubu-
skiego. 

(AK)

Heroiczna walka  
z ogniem w Białkowie 
Wieczorem 19 marca w Białkowie 
(gm. Cybinka) doszło do jednego 
z największych pożarów w ostatnim 
czasie.  Sięgający trzeciego piętra 
słup ognia, doszczętnie zniszczył 
palącą się stodołę. 

,,Pożar stodoły w Białko-
wie'' - właśnie tak brzmiał ko-
munikat dyspozytora, po któ-
rym strażacy od razu ruszyli na 
pomoc w gaszeniu płomieni, 
które widoczne były z odległo-
ści kilku kilometrów. Po przybyciu na miejsce zdawano sobie sprawę, że będzie 
to bardzo trudny wieczór, a może nawet i noc. Sytuacja od początku wyglądała 
dramatycznie - stodoła płonęła jak pochodnia, a płomienie sięgające trzeciego 
piętra zaczęły wdzierać się do oddalonego o kilka metrów budynku mieszkal-
nego. Dowódca z OSP Białków od ręki poprosił o dodatkowe siły i środki, ma-
jące pomóc w jak najszybszym zażegnaniu niebezpieczeństwa. Na miejsce suk-
cesywnie przybywały kolejne wozy strażackie. Ponieważ ogień z każdą chwilą 
coraz bardziej zagrażał domostwu, strażacy polewali go wodą. W początkowej 
fazie obrony budynku użyto trzech prądów wody, czwarty wykorzystywany 
był do gaszenia stodoły. W akcji trwającej prawie cztery godziny udział brały: 
4 zastępy z JRG w Słubicach (GBA, GCBA, GCBM, SLOp), zastępy z: OSP 
Cybinka (GBA), OSP Białków (GBA), OSP Grzmiąca (GBA), OSP Radzików 
(GBA), JRG Krosno Odrzańskie (GCBA) oraz patrol Policji. Dzięki dosko-
nałej współpracy każdego z druhów, budynek mieszkalny został uratowany. 
Niestety, stodoła spaliła się doszczętnie. Był to jeden z największych pożarów 
w ostatnim czasie. 

(AK), FOT. OSP CYBINKA

10 marca w Poznaniu odbyły się elimina-
cje regionalne Odysei Umysłu, w których 
udział brały trzy drużyny, które uczestni-
czyły w konkursie w ramach członkostwa 
zarejestrowanego przez Stowarzyszenie po 
PROstu. Wszystkie trzy grupy awansowały 
do ogólnopolskiego finału w Gdyni. 

Odyseja Umysłu to ciekawy pro-
gram edukacyjny, powstały w 1978 
roku, który od tamtego czasu ma na 

celu rozwijanie zdolności twórczych 
i zachęcanie do kreatywnego rozwiązy-
wania problemów. 

Pracowitość, zaangażowanie 
i mnóstwo ciekawych pomysłów, to 
bez wątpienia coś, co charakteryzuje 
naszych lokalnych Odyseuszy, którzy 
w tym roku awansowali do ogólnopol-
skiego finału, który odbędzie w Gdyni. 
Chęć spróbowania swoich sił wyka-

zały wszystkie grupy wiekowe, a więc 
uczniowie od pierwszej do piątej klasy 
szkoły podstawowej (pierwsza grupa), 
uczniowie od szóstej do siódmej klasy 
szkoły podstawowej oraz uczniowie 
pierwszej i drugiej klasy gimnazjum 
(druga grupa), uczniowie trzeciej gim-
nazjum i szkół średnich (trzecia grupa). 
Pierwsze przygotowania drużyn rozpo-
częły się już we wrześniu 2017 roku, 
podczas gdy uczestnicy spotykali się 
raz w tygodniu, natomiast gdy elimi-
nacje zbliżały się coraz bardziej, dzieci 
i prowadzący spotykali się coraz czę-
ściej, czasami nawet codziennie, co jest 
dowodem na to, że Odyseja Umysłu 
wymaga wiele poświęcania. 

-Przepis na wygraną jest bardzo 
skomplikowany. Przede wszystkim, 
Odyseja jest to konkurs który wymaga 
zaangażowania się od uczestników. I to 
jest właściwie wszystko, bo nauczyć się 
można wszystkiego, można wspaniale 
się przy tym bawić, ale trzeba być w ten 
konkurs zaangażowanym, poświęcić 
wiele czasu - poinformował prowadzą-
cy warsztaty Odysei Umysłu, Stanisław 
Piórkowski.  

(AK)

113 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego
2 marca w auli Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się uroczyste obchody 113 lat istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego, połączone z upamiętnieniem setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Niestety, palącej stodoły nie udało się uratować.

Nasi Odyseusze powalczą  
w ogólnopolskim finale Odysei Umysłu

Nasi uśmiechnięci uczestnicy Odysei Umysłu  

Prezes ZNP w Słubicach, Weronika Bursztynowicz, podczas swojego oficjalnego 
przemówienia. 

Dwie rocznice: 100 lat niepodległej Polski 
i 113 urodziny ZNP świętowali nauczyciele, 
członkowie związku i przedstawiciele 
władz samorządowych.
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,,Mądrym być to wielka sztuka, ale do-
brym jeszcze większa’’, te słowa zna każdy 
uczeń Szkoły Podstawowej w Kunowicach. 
To właśnie ich autor, Kornel Makuszyński, 
jest patronem placówki od 2016 roku. 
Wraz z nadaniem imienia szkoła zyskała 
swój sztandar i hymn. Choć było to cał-
kiem niedawno, o tej szkole można by 
pisać wiele i długo. To miejsce budowane 
przez pokolenia uczniów,  ich rodziców i  
nauczycieli, dzięki którym udało się stwo-
rzyć placówkę taką, jaką widzimy dzisiaj – 
przyjazną, bezpieczną i nowoczesną.

Do tej pory kunowicką szko-
łę opuściło ok. 700 absolwentów. 
Obecnie do  placówki składającej się 
z punktu przedszkolnego, oddziału 
przedszkolnego i szkoły podstawowej 
uczęszcza 132 dzieci. Nad ich kształ-
ceniem i wychowaniem czuwa 16 
nauczycieli, animator sportu i 2 pra-
cowników obsługi. Choć to niewiele 
w porównaniu ze słubickimi placów-
kami, na tym właśnie polega wyjątko-
wość tej szkoły. 

– Jesteśmy taką zwartą społecz-
nością, w której wszyscy dobrze się 
znają. Nauczyciel zna każdego ucznia 
i rodzica, uczeń i rodzic nauczyciela, 
a także uczeń ucznia – tłumaczy dy-
rektor szkoły Arkadiusz Kokociński. 
– Dzięki temu każde dziecko jest 
zauważone i dopilnowane - dodaje. 
W placówce znajduje się 7 pomiesz-
czeń dydaktycznych wyposażonych 

w tablice interaktywne, rzutniki 
multimedialne oraz laptopy. Sporo 
zajęć odbywa się z użyciem technolo-
gii informatycznych. Od 2014 roku 
uczniowie korzystają też z nowej sali 
gimnastycznej. Jak przyznaje dyrektor 
szkoły, w planach jest dalsza rozbudo-
wa placówki. Zanim jednak o przy-
szłości, warto pochylić nad ponad sie-
demdziesięcioma latami zapisanymi 
na kartach jej historii.            

Początki sięgają 1946 roku. Wtedy 
to pan Łukasiewicz, pierwszy kierow-
nik szkoły, organizował pierwszy nabór 
uczniów.  W latach 50-tych na ziemię 

słubicką przybył ceniony nauczyciel 
z Poznania – pan Zygmunt Miernik.                                                                                                             
Najpierw zorganizował placówki dy-
daktyczne w Pamięcinie i w Ryboci-
cach, a   w  1955 roku przyszła kolej 
na Kunowice. Pod jego przewodnic-
twem stała się ona prężnym ośrod-
kiem kultury i nauki. Przy placówce 
z rozmachem działało harcerstwo, 
a wspólne wycieczki, gry i zabawy te-
renowe, a także zajęcia na strzelnicy 
umilały życie uczniom.

W  latach  siedemdziesiątych do 
ośmioklasowej szkoły uczęszczało 
ponad stu uczniów. Dzieci nie tylko 

zdobywały wiedzę, ale też pracowały 
społecznie. Zbierały szyszki i żołędzie 
dla nadleśnictwa, brały udział w wy-
kopkach organizowanych przez spół-
dzielnię produkcyjną, systematycznie 
opiekowały się pomnikiem poległych 
żołnierzy radzieckich. Wieczorami 
uprzyjemniały czas starszyźnie, pre-
zentując występy artystyczne w wiej-
skim klubie.  

1972  rok to ważny punkt 
w historii szkoły. Lokal przy uli-
cy Szkolnej, ze względu na zły stan 
techniczny, przestał nadawać się do 
użytku. Władze szkoły zmuszone 
były zmniejszyć liczbę oddziałów 
do sześciu. To wtedy zdecydowano 
o przeniesieniu placówki do budyn-
ku, w którym znajduje się do dziś.  
Początkowo lekcje odbywały się wy-
łącznie na parterze. W roku 1990 
zaadaptowano poddasze i powró-
cono do  ośmioklasowej struktury 
szkoły. 

Od lat dziewięćdziesiątych w  bu-
dynku szkoły, prawie każdego roku, 
przeprowadzano drobne prace mo-
dernizacyjne. Kolejni dyrektorzy uno-
wocześniali placówkę, wyposażając ją 
w coraz to nowsze pomoce dydaktycz-
ne. Ale na największą przemianę szko-
ła czekała aż do wspomnianego już 
2014 roku! To wtedy  do starej części 
dobudowane zostało nowe skrzydło, 
składające się z sali sportowej z  bo-

iskiem do siatkówki i koszykówki, 
dwóch szatni, łazienek, pomieszcze-
nia gospodarczego, kotłowni, pokoju 
dla wychowawców oraz dodatkowej 
sali lekcyjnej. 

Dzięki staraniom wspaniałych 
pedagogów i zaangażowani wielu po-
koleń uczniów oraz rodziców, dzisiaj 
to szkoła, w której nauczyciele i wy-
chowankowie śmiało stawiają czoła 
wyzwaniom płynącym z nowoczesnej 
edukacji. Jej uczniowie odnoszą suk-
cesy w rozmaitych konkursach i tur-
niejach, a pedagodzy bez ustanku 
poszerzają wiedzę i zdobywają nowe 
kwalifikacje. W kalendarz imprez 
szkolnych na stałe wpisały się orga-
nizowane przez placówkę – Gminny 
Cross Rowerowy ,,Kunowicka pętla” 
oraz  Powiatowy Konkurs Piosen-
ki Niemieckiej. Wszystko odbywa 
się przy wsparciu rodziców uczniów 
i społeczności lokalnej.

Jaka przyszłość czeka placówkę? 
Po wprowadzeniu klasy 7 i 8 oraz 
zwiększającej się z roku na rok liczbie 
uczniów, szkoła wymaga natychmia-
stowej rozbudowy. Jak zdradza dy-
rektor szkoły Arkadiusz Kokociński, 
wszystko wskazuje na to, że to marze-
nie  uczniów, ich rodziców i nauczy-
cieli niebawem zacznie się spełniać. 
Władze gminy planują rozbudowę 
szkoły. Plany nowego budynku są na-
prawdę imponujące!

Kobieco, zmysłowo i przede wszystkim 
zdrowo - tak Dzień Kobiet spędzały miesz-
kanki Słubic i okolic. Podczas tegorocznego 
święta dedykowanego paniom nie zabra-
kło rozmów o kobiecości, a to wszystko, by 
uświadomić lokalną społeczność.    

8 marca w słubickiej klinice Bran-
dmed odbyła się profilaktyczna akcja 
zorganizowana we współpracy z Fun-
dacją Grupy Pomagamy. Cała impreza 
miała zachęcić kobiety do profilak-
tycznych badań piersi. Na uczestniczki 
spotkania czekało mnóstwo atrakcji, 
w tym porady brafitterki oraz konsul-
tacje kosmetyczne. 

- Zdecydowaliśmy się na udział 
w akcji, ponieważ zdrowie to ważny 
element naszego życia. Z uwagi na 
to, że na co dzień dobieramy biusto-
nosze, ważne jest dla nas, by kobieta 
była zadowolona, by czuła komfort 
noszenia. Niestety wciąż spotykamy 
wiele przypadków, kiedy kobiety nie 
mają świadomości, że ich bielizna jest 
źle dobrana. W naszym sklepie często 
zaskakujemy klientki, gdy zamiast roz-
miaru 85B podajemy im 70E – tłuma-
czyła Anna Buczkowska z salonu bieli-
zny Branny. – Gdy biustonosz jest źle 
dobrany, naciągają się więzadła Coope-
ra, a nasz biust traci na jakości, staje się 
wiotki, z czym później trudno walczyć. 

- Jesteśmy kobietami, a każda ko-
bieta powinna o siebie dbać – z uśmie-
chem mówiła Katarzyna Kamecka, 
przedstawicielka firmy Oriflame. Jak 
dodała,

w dzisiejszych czasach życie to nie-
ustanny bieg, dlatego warto czasem 
sięgnąć po to, co poprawia urodę czy 
samopoczucie, zwłaszcza w taki dzień. 

Akcja przyniosła też radość orga-
nizatorom całego zamieszania. - Fre-
kwencja dopisała, z czego bardzo się 

cieszymy. Gdyby nie to, że liczba 
miejsc była ograniczona, moglibyśmy 
ugościć tu dzisiaj jeszcze więcej pań. 
Wspaniale, że Brandmed po raz ko-
lejny przyłączył się do naszej akcji i że 
wspólnie mogliśmy umilić czas tym, 
którzy go z nami spędzili – opowiadała 
Aleksandra Kołek

z Fundacji Grupy Pomagamy. – 
Mam nadzieję, że tym dniem zapocząt-
kowaliśmy cykl badań, który będziemy 
kontynuować w przyszłości.

Kilkanaście kilometrów dalej, 
w Kunowicach, kawę i czekoladki za-
stąpił fitness

i zdrowe napoje. Zarówno na mło-
de, jak i te nieco starsze kobiety czekała 
niezła dawka ćwiczeń rozciągających, 
co spotkało się z ciepłym odbiorem 
uczestniczek wydarzenia. 

- Chodziło nam o to, by aktywo-
wać panie, które dziś do nas przyszły. 
Jak się okazuje, pomysł był trafiony 
i bardzo cieszymy się, że tyle nas tu 
dzisiaj jest – mówiła Beata Szydlik, or-
ganizatorka wydarzenia. 

Na uczestniczki czekało także sta-
nowisko, przy którym mogły wykonać 
m.in. pomiar BMI. Organizatorzy 
podkreślali, że nie będzie to ostatnia 
tego typu impreza. Wszystko dzięki 
dostępności sali gimnastycznej, która 
stwarza idealne ku temu warunki.

Sam sołtys był zachwycony wy-
darzeniem i zapewniał, że w Kuno-
wicach częściej będzie tak aktywnie 
– To fajny pomysł, coś innego i na 
pewno ciekawszego niż tradycyjna 
kawa i ciasto. To także świetna oka-
zja do integracji lokalnej społeczno-
ści – mówił Mariusz Horoszkiewicz, 
sołtys Kunowic. 

(KB)

Jaka przyszłość czeka szkołę w Kunowicach?

Już niedługo szkołę w Kunowicach czeka rozbudowa. Na zdjęciu przedstawiona 
wizualizacja planowanych zmian.  

Profilaktyczna akcja zorganizowana z okazji Dnia Kobiet we współpracy z Fundacją Grupy 
Pomagamy w klinice Brandmed. 

Świętowały Dzień Kobiet pod szyldem „zdrowie”
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Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piłką? 
To wszystko zaczęło się tak napraw-

dę na boisku do siatkówki. Kiedy byłam 
mała, mój tata czasami zabierał mnie na 
swoje mecze, gdzie bliżej mi było trzy-
mać piłkę przy nodze niż w dłoniach. 
I tak z roku na rok moje zainteresowa-
nie piłką rosło, choć sama dokładnie 
nie wiem, dlaczego. W SP3 w Słubi-
cach razem z drużyną szkolną co jakiś 
czas mieliśmy okazje grywać w turnieju 
„piątki piłkarskie” i przez jakiś czas była 
to jedyna okazja, żebym mogła się wy-
kazać. Chciałabym też z tego miejsca 
bardzo podziękować panu Sławomiro-
wi Drewalskiemu, który zawsze widział 
we mnie potencjał. To wiele dla mnie 
znaczy. Miałam również okazję brać 
udział w treningach piłkarskich razem 
z chłopakami z Polonii Słubice. To była 
dla mnie bardzo wygodna sytuacja, po-
nieważ w okolicy nie było wtedy żad-
nych klubów kobiecych.
Jakimi osiągnięciami możesz się pochwalić 
w chwili obecnej?

Na swoim koncie mam już grę 
w barwach 3 klubów. TKKF Stilon 
Gorzów do tej pory był klubem, 
w którym spędziłam najwięcej czasu, 
jeżeli chodzi o moją karierę piłkarską. 
Kolejnym klubem był Medyk Konin, 
z którym trzykrotnie zdobyłam Puchar 
Polski i Mistrzostwo Polski. A teraz – 
sama wiesz. 
No właśnie, jak to się stało, że zostałaś za-
wodniczką PSG?

Jeżeli chodzi o mój transfer do 
PSG, to był on bardzo „dynamiczny”. 
Tak naprawdę będąc jeszcze na obozie 
zimowym z moją byłą drużyną dosta-
łam informacje, że ktoś z PSG będzie 
próbował się ze mną kontaktować i tak 
też się stało. Parę dni później pako-
wałam już swoje walizki, bo podjęcie 
takiej, a nie innej decyzji było rzeczą 
oczywistą.
Zaczynając widziałaś siebie w miejscu, 
w którym znajdujesz się obecnie?

Nie, nigdy nie przyszłoby mi do 
głowy, że mogę zajść tak daleko. Tym 
bardziej, że piłka kobieca nie była jesz-
cze wtedy tak powszechna.
Twoja największa motywacja to…

Rodzina. Dzięki temu, że cały czas 
otrzymuje od nich ogromne wsparcie, 
nie przestaje walczyć. Nie tylko w kwe-
stiach sportowych, ale różnych dziedzi-
nach życia. Jestem im za to ogromnie 
wdzięczna.
Co na to wszystko Twoi znajomi? Jak rówie-
śnicy reagowali na: „Cześć, jestem Paulina, 
gram w piłkę nożną?” 

Tak jak już wspomniałam wcze-
śniej, piłka kobieca jeszcze kilkanaście 
lat temu nie była tak powszechna, stad 
naturalną rzeczą dla ludzi widzących 
dziewczynę biegającą po boisku było 
zdziwienie. Przyznam szczerze, że na-
wet nie jestem w stanie zliczyć, ile razy 
usłyszałam: „To Ty grasz w piłkę? Nie 
wolałabyś lalek?” Niemniej jednak nie 
spotkałam się nigdy z jakimikolwiek 
przykrymi sytuacjami. Od momentu, 
kiedy koledzy zobaczyli, że piłka przy 
nodze wcale mi nie przeszkadza, wręcz 
odwrotnie, chętniej wybierali mnie do 
swoich zespołów.
Masz jeszcze jakieś piłkarskie cele do osią-
gnięcia?

Czym byłaby piłka nożna bez 
wyznaczonych celów, haha. Teraz, 
kiedy mam możliwość gry w jednym 
z najlepszych klubów Europy, jako cel 
numer jeden wyznaczyłam sobie grę 
w podstawowym składzie. Wiem jed-
nak, że muszę pracować dwa razy ciężej 
niż pozostałe dziewczyny. A kolejne 
cele przyjdą z czasem.
A plany „na potem”? Myślisz o tym, co bę-
dzie po zakończeniu kontraktu?

Oczywiście są momenty, kiedy 
zastanawiam się jak będzie wygląda-
ło moje życie, kiedy skończę karierę, 
ale nie chce snuć planów dotyczą-
cych mojej przyszłości. Droga, na 
której teraz się znajduje może otwo-

rzyć przede mną tyle możliwość, że 
musiałabym je zmieniać jeszcze ze 
sto razy.
Gdybyś miała dać jedną radę swoim młod-
szym koleżankom, co byś powiedziała?

Jeżeli chodzi o radę, to powie-
działabym, żeby nie bały się podej-
mować decyzji, które je najbardziej 
przerażają, bo tylko to sprawi, że 
się rozwiną i będą w stanie osiągnąć 
swoje marzenia. 
Czy poza piłką nożną w Twoim życiu jest 
miejsce na inne sporty?

W momencie, kiedy piłka staje się 
twoją pracą, jesteś skupiona na niej 
w 100%, dlatego trudno w międzycza-
sie znaleźć chwile na inny sport, co nie 
zmienia faktu, że bardzo lubię oglądać 
mecze siatkówki, a ostatnio ze względu 
na okres zimowy, nawet i skoki narciar-
skie.
No dobrze, a jakieś inne pasje niż sport? 

Przyznam szczerze, że piłka nożna 
to moja jedyna pasja. Uwielbiam spę-
dzać czas na świeżym powietrzu, ale lu-
bię też relaksować się przy muzyce czy 
dobrej książce, spędzać czas z rodzina 
i znajomymi, jeżeli oczywiście mam 
taką okazję.
Lubisz wracać w rodzinne strony? 

Powrót do domu za każdym razem 
jest dla mnie czymś wyjątkowym. Nie 
ma znaczenia, czy nie ma mnie w nim 
2 dni czy 2 lata. Za każdym razem to-
warzyszy mi to samo uczucie, a może 
raczej poczucie bezpieczeństwa. Jestem 

bardzo związana ze swoja rodziną, więc 
naturalną rzeczą jest tęsknota.
Czy teraz, kiedy jesteś w Paryżu brakuje Ci 
czegoś, co tutaj było dostępne na wycią-
gnięcie ręki?

Powiem szczerze, że pierwsza rzecz, 
o której pomyślałam, że mogę za nią 
tęsknić były pierogi ruskie! Generalnie 
kocham polską kuchnię i będę jej wier-
na do końca życia!

Słubice wypuściły już jedną gwiazdę sportu 
(Fabiański), myślisz, że Paulina Dudek bę-
dzie następna?

Żeby dorównać karierze Łukasza 
Fabiańskiego sporo mi jeszcze brakuje, 
ale na pewno jestem na dobrej drodze. 
Nigdy nie zapominam skąd pochodzę 
i jakie możliwości dało mi to miasto. 
Zawsze będę Słubiczanką.

ROZMAWIAŁA KINGA BANAŚKIEWICZ

Słubiczanka spełnia marzenia  
w paryskim klubie PSG
Dziś jej portale społecznościowe przepełnione są zdjęciami na tle francuskiej Wieży Eiffla Nie bez przyczyny – dokładnie 31 stycznia bieżącego roku podpisała kontrakt z Paris 
Saint-Germain i tym samym została drugą polską piłkarką, po Katarzynie Kiedrzynek, która reprezentuje barwy tego klubu. To historyczny transfer w historii polskiej Ekstraligi.  
O początkach swojej kariery, marzeniach i planach – Paulina Dudek. 
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Bramkarz polskiej reprezentacji Łukasz Fabiański ode-
brał 19 marca w magistracie tytuł Honorowego Obywa-
tela Słubic przyznany mu przez radę miejską. – Traktuje 
to jako coś specjalnego, bo zostać honorowym obywa-
telem swojego miasta to wielka sprawa – dziękował za 
otrzymane wyróżnienie. 

Miał je odebrać podczas grudniowej sesji, 
na której tytuł Honorowego Obywatela Słubic 
otrzymał Stanisław Wachowiak, kanclerz Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
a dyrektor Gimnazjum im. Karola Liebknechta 
we Frankfurcie nad Odrą Torsten Kleefeld został 
uhonorowany tytułem  Ambasador Słubic. Nie 
było go jednak wtedy w Polsce dlatego uroczy-
stość trzeba było przesunąć na czas, gdy bramkarz 
polskiej reprezentacji piłkarskiej odwiedzi swoje 
rodzinne miasto. 

– Wyjechałem ze Słubic gdy miałem 15 lat 
i muszę przyznać, że czym jestem starszy tym 
bardziej tęsknię za rodzinnym domem – wyznał. 
Opowiadał, że gdy przyjeżdża do Słubic zawsze 
robi sobie z tatą rundkę samochodem po mieście, 
żeby zobaczyć, co się zmieniło od jego ostatniej 
wizyty w Słubicach. Wspominał też gorące powi-
tanie, jakie kibice zgotowali mu tu po Euro 2016. 
– Chętnie, gdy będziecie organizować jakieś im-
prezy sportowe w Słubicach, jeśli tylko będę mógł 
- przyjadę – zadeklarował. Jego pierwszy trener, 
słubiczanin  Jerzy Grabowski  nie ma wątpliwości, 
że Łukasz Fabiański może być wzorem dla wielu 
młodych sportowców. – On jest dowodem na to, 
że wszystko jest możliwe. Pokazuje, że dzieciak 
z małego miasta, malutkiego klubu sportowe-
go jest w stanie dostać się do Arsenalu Londyn, 

drużyny, która jest marzeniem każdego piłkarza 
– mówił J. Grabowski, który wygłosił laudację 
na cześć bohatera marcowej  sesji. Wspominał 
też początki piłkarskiej przygody Ł. Fabiańskie-
go w Polonii Słubice. – To był bardzo sumien-
ny, grzeczny i pracowity chłopak, który miał też 
dużo szacunku do innych. Taki pozostał mimo, 
że doszedł tak daleko. Pozostał wierny swoim 
zasadom. Być ponadprzeciętnym a zachowywać 
się normalnie, skromnie to jest coś! – chwalił Ł. 
Fabiańskiego, któremu podczas sesji towarzyszył 
tato.  Równie skromny jak syn,Jan Fabiański  ze 
zdziwieniem przyjął to, że burmistrz Tomasz Ci-
szewicz i radni gratulowali także jemu.  

O Łukaszu Fabiańskim fani sportu mówią, że 
jest „niepiłkarski” i jest to wyraz wielkiego uzna-
nia dla jego osobowości.   W walijskiej drużynie  
Swansea City, w której gra od 2014 roku mówią 
o nim Fab. Nie dlatego, że Brytyjczykom jest tak 
łatwiej, ale dlatego, że fab to skrót od fabulo-
us, co znaczy rewelacyjny. Od dziecka marzył, 
by zostać bramkarzem w słynnych angielskich 
klubach. Nad łóżkiem w  swoim pokoju wieszał 
plakaty z  bramkarzami i  miał proporczyk Arse-
nalu Londyn. Jako dziecko rozpoczął piłkarską 
przygodę w juniorskiej drużynie Polonii Słubi-
ce, a mając 15 lat dołączył do MSP Szamotuły. 
W 2004 roku podpisał swój pierwszy zawodowy 
kontrakt z Lechem Poznań.  Wyjechał też wtedy 
na staż do Arsenalu i mimo propozycji kontraktu 
wrócił do Polski. Karierę robił najpierw w Lechu 
Poznań, potem w Legii Warszawa, z którą zaliczył 
swój pierwszy występ w ekstraklasie. W sezonie 
2005/2006 otrzymał piłkarskiego Oscara w ka-

tegorii najlepszy bramkarz. Ten sukces powtórzył 
rok później. W 2007 roku spełniło się jego ma-
rzenie z dzieciństwa. Został bramkarzem Arsena-
lu! Po wygaśnięciu kontraktu miał ofertę z klubu 
należącego wówczas do tzw. "Wielkiej Czwórki”, 
ale wybrał Swansea City. Dostał koszulkę z nu-
merem 1 i numerem jeden jest tam do dziś. Od 
wielu lat Łukasz Fabiański grał  też w reprezen-
tacjach Polski różnych kategorii wiekowych. Był 
m.in. uczestnikiem Mistrzostw Świata w 2006 
roku i Mistrzostw Europy w 2008. W maju 2012 
został powołany do szerokiej kadry na Euro 2012, 
ale kontuzja barku wykluczyła go z gry. Swoje ma-
rzenie o udziale w Mistrzostwach Europy spełnił 
w 2016 roku, gdy Adam Nawałka powołał go do 
kadry na rozgrywki we Francji. I to właśnie tam 
zdobył serca milionów Polaków. Pokochali go nie 
tylko za to jak bronił polskiej bramki - jego robin-
sonady zapadną kibicom w pamięć na lata - ale też 
za jego osobowość i charakter. Na koniec turnieju 
to on od trybuny z polskimi kibicami odchodził 
najpóźniej. – Jesteśmy dumni, że w gronie Ho-
norowych Obywateli Słubic mamy Łukasza Fa-
biańskiego – podkreślali podczas sesji burmistrz 
T. Ciszewicz i przewodniczący Rady Miejskiej 
w Słubicach Mariusz Olejniczak.  

 (BEB), FOT. BEATA BIELECKA

Kierowców 
ucieszyła droga 
w Kunowicach. 
Będą kolejne!
- Czekaliśmy na to jak na zbawienie. Jesteśmy 
przeszczęśliwi! – w taki sposób Leszek Kruszyna 
z osiedla Słonecznego w Kunowicach komentuje 
wybudowanie koło swojego domu utwardzonej 
drogi.   

W połowie marca zakończyła się budo-
wa odcinka drogi na osiedlu Słonecznym 
w Kunowicach. Na około 200 metrowym 
fragmencie wylany został asfalt, co zapew-
nia kierowcom komfort jazdy. Wcześniej 
była to droga gruntowa, po której jeździło 
się fatalnie. Inwestycję gmina sfinanso-
wała z własnego budżetu przeznaczając 
na nią ok. 50 tys. zł. Prace wykonywała 
miejscowa firma Eurokop. Na tym jed-
nak nie koniec. – Jesteśmy na etapie roz-
strzygania przetargu na budowę kolejnych 
dróg w mieście, na które przeznaczymy 
ok. 800 tys. zł – mówi burmistrz Tomasz 
Ciszewicz. Do końca drugiego kwartału 
wyremontowane zostaną w Golicach, uli-
ce: Lipowa, Zielona i fragment Słonecz-
nej, w Rybocicach- droga koło świetlicy 
wiejskiej, w Słubicach: Grzybowa, Krasiń-
skiego, Południowa, Witosa - do kanału 
Czarnego oraz Rubinowa w Kunowicach. 
W III kwartale do remontu pójdą ulice 
Kopernika i Witosa. 

 (BEB)

Łukasz Fabiański Honorowym 

Obywatelem Słubic!
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10 Górzyca i Cybinka

W poniedziałek, 19 marca odbyło się uro-
czyste otwarcie i poświęcenie pomieszczeń 
Klubu Senior + w Cybince, przy ulicy Dą-
browskiego 32. 

Uroczystość rozpoczęła się od powi-
tania przez Burmistrza Cybinki – Mar-
ka Kołodziejczyka zaproszonych gości: 
Minister RPiPS – Elżbiety Rafalskiej, 

Wojewody Lubuskiego – Wła-
dysława Dajczaka, Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecz-
nej – Grażyny Jelskiej, Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej 
w Cybince – Anny Śliwińskiej, 
Proboszcza Parafii w Cybin-
ce – Piotra Kępki oraz służb 
wojewody. W uroczystości 
uczestniczyli również Skarb-
nik Gminy - Agnieszka Skiba, 
Sekretarz – Sebastian Łukasze-
wicz, Kierownicy i Dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych gminy oraz 
Seniorzy z terenu gminy Cybinka.

Po oficjalnych przemówieniach, 
przecięciu wstęgi i zwiedzeniu nowo 
wyremontowanych i wyposażonych 
w nowy sprzęt pomieszczeń Klubu 
wszyscy udali się do Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Cybince. Tam 
Seniorzy mieli okazję do wspólnej roz-
mowy z Panią Minister i Wojewodą. 
W trakcie spotkania odbyło się również 
podpisanie umowy na kolejne dofinan-
sowanie w ramach programu Ministra 
RPiPS „Senior+” edycja 2018 r. na bie-
żące funkcjonowanie Klubu w kwocie 
23 650,00 zł. Następnie Seniorzy przy 
słodkim poczęstunku mogli podzielić 
się swoją radością i wrażeniami z już 
odbytych zajęć w Klubie. 

Puentując całą dzisiejszą uroczy-
stość, śmiało możemy powiedzieć, że 
stworzenie w gminie Cybinka takiego 
miejsca, gdzie osoby 60+ mają możli-
wość wspólnego spędzenia czasu było 
bardzo potrzebne. Seniorzy w jesieni 
swojego życia wciąż chcą być aktywni, 
są pełni zapału, dowodem na to jest 
liczba uczestników Klubu. Na dziesięć 
wyznaczonych miejsc w placówce zło-
żonych zostało 70 deklaracji uczestni-
ków, którzy chcą korzystać z zajęć. Se-
niorzy chętnie się spotykają, są już po 
pierwszej wycieczce i już planują kolej-
ny wyjazd. Spotkania te często są dla 
nich odskocznią od samotności i lekar-
stwem na odpowiednie spożytkowanie 
swojego wolnego czasu.

Klub Senior + w Cybince powstał 
w ramach programu Ministra Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej: ”Senior 
+”edycja 2017 r. przy dofinansowaniu 
129 438,28 zł.

FOT. GMINA CYBINKA

Pracownia Edukacji Kulturalnej dla dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury nieprzerwanie od 2008 
roku. W tym roku obchodzi jubileusz dzie-
sięciolecia powstania. Pomysłodawcą i za-
łożycielem jest dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury pani Małgorzata Gniewczyńska. Od 
samego początku Pracownia pełni funkcję 
opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. 
Placówka wspiera proces kształtowania 
dziecka jako świadomego uczestnika oraz 
twórcy kultury.

Rekrutacja dzieci przeprowadzana 
jest w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności. Uczęszczają do niej dzieci 
z Górzycy i okolicznych miejscowości. 
Przedszkolaki wytrwale poznają tajniki 

świata, w którym żyją, nabierają umie-
jętności społecznych, porozumiewania 
się między sobą jak również z osobami 
dorosłymi. Pracownia wspomaga roz-
wój intelektualny dzieci oraz kładzie 
nacisk na wychowanie przez sztukę 
muzyka, śpiew, różnorodne formy 
plastyczne. Przedszkolaki uczestniczą 
w wydarzeniach kulturalnych regionu. 
Same chętnie prezentują swoje umie-
jętności na organizowanych występach 
mając możliwość korzystania z zaplecza 
artystycznego i kulturalnego jakie daje 
Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy.

Podopieczni Pracowni Edukacji 
Kulturalnej biorą udział w wielu kon-
kursach adresowanych do dzieci w wie-

ku przedszkolnym między 
innymi organizowanym co 
roku konkursie o tematyce 
ekologicznej tworząc wspa-
niałe projekty prezentowane 
i wystawiane w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Dzieci 
chętnie uczestniczą w zawo-
dach sportowych i na tym 
polu także mogą poszczycić 
się osiągnięciami.

Do pracowni zaprasza-
my również ciekawych gości 
przedstawicieli poszczegól-
nych zawodów jak i ludzi 
o ciekawych zainteresowa-
niach czy wyjątkowym hob-
by. Każde takie spotkanie 
zostaje na długo w pamię-
ci małych podopiecznych, 

a drzwi pracowni są zawsze otwarte na 
takie spotkania. Ważnym elementem 
życia pracowni jest kontakt z rodzi-
cami. Częste spotkania oraz wspólne 
wyjazdy budują dobre relacje między 
wychowawcami a wychowankami i ich 
rodzicami.

Dzieci mogą się pochwalić tytułem 
„Super przedszkolaków „który zdoby-
ły w plebiscycie Kuriera Zachodniego 
oraz drugim miejscem w konkursie 
wokalnym „Wyśpiewaj Złotą Gwiazd-
kę” organizowanym przez Grupę Po-
magamy ze Słubic.

KATARZYNA DUBEC-SADOWSKA
  FOT. GMINA GÓRZYCA

Dofinansowanie  
na przebudowę ulicy  
1 Maja w Górzycy 

W dniu 13.03.2018 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Wójt Gminy 
Górzyca Robert Stolarski wraz ze Skarbnikiem Gminy Beatą Gołębiowską pod-
pisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze 
skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy". Całkowita wartość zadania to ok. 
740. tys zł., z czego dofinansowanie wynosi ponad 370 tys. zł. W wyniku przepro-
wadzonego przetargu został wyłoniony Wykonawca - firma EUROKOP Mariusz 
Prażanowski. Rozpoczęcie robót nastąpi na początku kwietnia, a ich zakończenie 
zgodnie z umową ma nastąpić do końca sierpnia.

 FOT. GMINA GÓRZYCA

Zadowoleni rodzice, wspaniali 
lekarze jednym słowem super akcja

To, że udało się nam zarezerwować termin w  kalendarzu Fundacji Ronal-
da McDonalda i zrealizować bezpłatne badania USG dla naszych najmłodszych 
mieszkańców jest dla nas ogromną radością. Tak duże zainteresowanie   i  zado-
wolenie wychodzących z gabinetów rodziców, jest największą zapłatą za starania 
włożone w  zorganizowanie tej akcji – mówił wczoraj Burmistrz   Marek Koło-
dziejczyk witając rodziców i dzieci na pokładzie  nowoczesnego ambulansu me-
dycznego. W dniu 01.03.2018 r. z badań skorzystało 70 dzieci z  terenu naszej 
Gminy. W czasie badania USG lekarze dokonywali kompleksowej oceny stanu 
tarczycy i węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo 
moszny. Dzięki tej akcji rodzice mogli upewnić się, że rozwój ich dziecka przebie-
ga tak jak przebiegać powinien. Badania wykonywane były przez dwóch lekarzy 
radiologów: Marcina Inglot i Mikołaja Pietkiewicz, przy użyciu nowoczesnych 
ultrasonografów. Dodatkowo lekarzom asystowały zaangażowane wolontariuszki  
z jednostek podległych naszej Gminie oraz kierowca ambulansu. Podczas akcji ro-
dzice dodatkowo otrzymali porady, związane z koniecznością wykonania innych 
specjalistycznych badań i dalszej diagnostyki. Wizyty były wyznaczone na określo-
ne godziny i wszystko udało się przeprowadzić bardzo sprawnie. Zainteresowanie 
akcją było duże, dlatego też będziemy starali się zorganizować kolejną i przebadać 
następne dzieci.

FOT. GMINA CYBINKA

Kolejne sukcesy Pracowni 
Edukacji Kulturalnej w Górzycy

Klub Senior + w Cybince 
oficjalnie otwarty
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Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych Gmina Rzepin rozpoczęła już 
28 lutego. W środę wieczorem w auli LO w Rzepinie 
odbyła się wieczornica upamiętniająca Żołnierzy 
Niezłomnych, w której udział wzięły władze gminy 
z Burmistrzem Rzepina na czele, Dyrekcja Zespołu 
Szkół w Rzepinie, Policja, przedstawiciele Sił Zbroj-
nych z Międzyrzecza i Żagania, kombatanci, seniorzy, 
Sybiracy oraz Rada Rodziców. 

Wieczornica została przygotowana przez 
panią Iwonę Kowalewską, a w przedstawieniu 
udział wzięła klasa II a LO oraz klasy munduro-
we: policyjne i wojskowa.

Po wieczornicy odbył się Marsz Wyklętych 
ulicami Rzepina pod budynek Urzędu Miej-
skiego, gdzie odsłuchano hymnu Polski oraz 
przemówienia Burmistrza Rzepina Sławomira 
Dudzisa, a Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie 

Ewa Winiarczyk odczytała list od Wojewody 
Lubuskiego.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych miały także swój dalszy ciąg 
1 marca. W tym dniu miała miejsce projekcja 
filmu „Wyklęty” dla uczniów ZS w Rzepinie 
oraz kolejna odsłona wieczornicy, tym razem 
w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie. Nato-
miast w piątek 2 marca oprócz projekcji filmy 
w MDK można zobaczyć wystawę pod nazwą 
„Żołnierze Wyklęci”, na którą serdecznie zapra-
szamy wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Tegoroczne trzydniowe obchody Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych udało 
się zorganizować przy bardzo dobrej współpracy 
Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Zespołu Szkół 
w Rzepinie oraz Miejskiego Domu Kultury 
w Rzepinie. FOT. GMINA RZEPIN

LUBUSKIE SIŁOWNIE 
POD CHMURKĄ

Na początku lutego gmina Ośno Lubuskie złoży wniosek do urzędu mar-
szałkowskiego województwa lubuskiego w Zielonej Górze w ramach progra-
mu pn. „ Lubuskie siłownie pod chmurką”. Przedmiotem wniosku będzie 
stworzenie w Smogórach siłowni na wolnym powietrzu składającej się z sze-
ściu urządzeń do ćwiczeń, w ramach zadania zostaną zakupione również ławki 
oraz kosze na śmieci. Z tego programu możemy starać się o dofinansowanie 
w kwocie 15 tys. zł, pozostała kwota zostanie pokryta ze środków budżetu 
gminy. Niebawem złożone wnioski będą poddane ocenie przez pracowników 
urzędu marszałkowskiego. Czekamy z niecierpliwością na miejmy nadzieję po-
zytywną dla nas  informację.

6,5 mln zł, to suma dofinansowania jaką mina Rzepin 
otrzymała na uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie gminy. 

9 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim 
w Zielonej Górze Burmistrz Rzepina Sławomir 
Dudzis wraz ze Skarbnikiem Gminy Małgorzatą 
Barwińską podpisali umowę w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego na dofinansowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenach Gminy 
Rzepin.

Celem projektu, którego łączny koszt to  12,5 
mln zł, jest zwiększenie liczby mieszkańców regio-
nu korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacji sa-

nitarnej oraz z oczyszczalni ścieków. 
Realizacja obejmie budowę kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Kowa-
lów o łącznej długości ok. 6,8 km, 
budowę sieci wodociągowej na ul. 
Słubickiej, Rzepińskiej, Starkowskiej 
i Polnej w miejscowości Kowalów 
o łącznej długości ok. 2,3 km oraz na 
ul. Łąkowej i Ogrodowej w miejsco-
wości Rzepin o łącznej długości ok. 
0,75 km, budowę kanalizacji sani-
tarnej na ul. Kilińskiego, Łąkowej, 
Ogrodowej i Partyzanckiej w miej-
scowości Rzepin o łącznej długości 
ok. 3,75 km oraz budowę gminnej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Drzeńsko.

 A to nie wszystko – są kolejne 
miliony dla gminy Rzepin!

Niemal 2 miliony złotych do-
finansowania z funduszy unijnych 

otrzymała gmina Rzepin na skanalizowanie ko-
lejnej wsi. „Rzepin jest już skanalizowany niemal 
całkowicie, mieszkańcy Starościna cieszą się kana-
lizacją już od pewnego czasu, inwestycja dotycząca 
kanalizacji w Kowalowie, na którą mieszkańcy cze-
kali z niecierpliwością, jest już w trakcie realizacji, 
czas na kolejne tereny wiejskie” – mówi Burmistrz 
Rzepina Sławomir Dudzis. Drzeńsko, którego 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej po-
chłonie łącznie 4 mln zł, jest już zatem trzecim so-
łectwem w gminie, które ulegnie skanalizowaniu. 
W budżecie gminy udało się przeznaczyć na ten cel 
2 mln złotych.    FOT. KRZYSZTOF KUBASIEWICZ

Burmistrz podpisał umowę  
na dofinansowanie gospodarki 
wodno-ściekowej!

Obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Rzepinie

W styczniu został złożony wnio-
sek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego w ramach 
ogłoszonego naboru wniosków pn. 
„Rekreacja nad lubuską wodą” na 
2018 r. na modernizację pomieszcze-
nia wypożyczalni sprzętu wodnego. 
W ramach inwestycji zostaną wyko-
nane niezbędne prace remontowe 
m.in. izolacja przeciwwilgociowa, 

nowa elewacja, stolarka okienna i 
drzwiowa, a także dobudowana zosta-
nie do budynku wypożyczalni nowa 
wiata drewniana. Koszt zadania to 
kwota ponad 65 tys. zł, a wniosku-
jemy o dofinansowanie na poziomie 
30 tys. zł. Jeśli uda nam się uzyskać 
aprobatę województwa, prace roz-
poczną się już w maju. Decyzję po-
znamy wkrótce.

REKREACJA NAD 
LUBUSKĄ WODĄ

Wieloletnie starania burmistrza Ośna Lubuskiego Sta-
nisława Kozłowskiego w końcu zakończyły się sukcesem, 
bowiem 22 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Słubicach pomiędzy Starostą Marcinem Jabłońskim, Wice-
-starostą  Leopoldem Owsiakiem a burmistrzem Stanisła-
wem Kozłowskim została podpisana umowa na realizację tak 
wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Inwestycja bę-
dzie realizowana w ramach  programu rozwoju gminnej i po-

wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Cała 
inwestycja to kwota ok. 1,2 mln zł, z czego wkład gminy i 
powiatu  to blisko 300 tys. zł, pozostała kwota to dofinanso-
wanie. Dla nas wszystkich jest to bardzo dobra wiadomość, 
bowiem ta inwestycja drogowa z pewnością poprawi zdecy-
dowanie stan drogi i wpłynie znacząco na bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy. 

  FOT. GMINA OŚNO LUBUSKIE

UMOWA PODPISANA NA PRZEBUDOWĘ 
DROGI POWIATOWEJ W SMOGÓRACH
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Tęsknota za domem, rodziną, ojczyzną 
i ukochaną babcią - to tematyka wystawy 
Margo Ryszczuk, która cieszyła się dużą 
frekwencją i emocjonalnością wśród przy-
byłych na wernisaż gości.

Pochodząca z Drzecina Margo 
Ryszczuk, opuściła Polskę 11 lat temu. 
Od tamtej pory mieszka w Wielkiej 
Brytanii, wychowuje córkę, studiu-
je fotografię i pracuje jako fotograf 
komercyjny. Jako empatyczną osobę, 
Margo bardzo często ogarnia tęskno-
ta za ojczyzną, domem i rodziną, przy 
której nie może być na co dzień. Bab-
cia artystki to 97-letnia kobieta, które 
silnie wpłynęła na osobowość swojej 
wnuczki, była jej ostoją i inspiracją. 
To właśnie babci poświęcona jest wy-
stawa pt. ,,Tęsknota'', której słubicza-
nie mieli okazję przyjrzeć się 8 marca 
w Słubickim Miejskim Domu Kultury. 
Skąd wziął się pomysł na fotografowa-
nie starszej kobiety? Dokładnie 10 lat 
temu Margo nagle straciła ojca. Wtedy 
dziewczyna zaczęła więcej rozmyślać 

nad tym, jak bardzo kruche i ulotne 
jest życie człowieka. Zapragnęła więc 
uwieczniać na fotografiach swoją uko-
chaną babcię, zatrzymując dzięki temu 
czas, uwieczniając chwilę, która już na 
zawsze utrwalona będzie na zdjęciu. 
Trzeba przyznać, że fotografowanie 
wychodzi artystce znakomicie, a jej 
zdjęcia zmuszają do głębokiej reflek-
sji. Na wernisaż przyszło wielu gości, 
w tym rodzina i bliscy przyjaciele 
autorki zdjęć. Spotkanie odbyło się 
w emocjonalnej i przyjaznej atmosfe-
rze. Jednym z powodów wystawienia 
,,Tęsknoty'' w Słubicach jest nostalgia 
i pragnienie ponownego połączenia się 
z ojczyzną, ale również wyrażenie sza-
cunku dla babci. Wiemy, że ten wyjąt-
kowy projekt doczeka się kontynuacji, 
ponieważ Margo w ciągu najbliższych 
dwóch lat planuje odwiedzić rodzinne 
strony swojej babci, idąc szlakiem hi-
storii jej życia.

(AK)

Festiwal Dni Muzyki 
nad Odrą już od wielu 
lat przyciąga rzesze 
melomanów z Polski 
i Niemiec do Słubic, 
Zielonej Góry, Frank-
furtu nad Odrą czy 
Eisenhuttenstadt. 

Te g o r o c z n a 
edycja tego mu-
zycznego wydarze-
nia odbywała się 
w oparciu o motyw 
przewodni, jakim 
były emocje. To 
największa impreza 
muzyczna na pol-
s ko -n i emi e ck im 
pograniczu, łącząca 
muzyków i widzów 
z obu krajów. Tym 
razem, już po raz 
18. miłośnicy mu-
zyki klasycznej mieli 
okazję zrelaksować się przy dźwiękach 
Chopina, Beethovena czy Straussa.

Festiwal obejmował kilkadziesiąt 
koncertów symfonicznych, kameral-
nych czy chóralnych po obu stronach 
Odry. Wśród występujących znaleźli 
się artyści z Polski, Niemiec, Biało-
rusi, Ukrainy, Rosji, Japonii, Czech 
i Finlandii. Po polskiej stronie odby-
ło się 14 koncertów m.in. w Zielonej 
Górze, Sulechowie, Nowej Soli czy 
Rzepinie.

Jednym z ważniejszych koncertów 

tegorocznej edycji, który miał miejsce 
w Polsce był koncert inauguracyjny, 
który wybrzmiał 2. marca bieżącego 
roku. Wystąpili w nim: Państwowy 
Białoruski Chór im. G. Szyrmy, soliści 
z Ukrainy oraz japoński pianista Taka-
shi Yamamoto. Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Zielonogórskiej dyrygo-
wał Czesław Grabowski. Podczas kon-
certu polsko-niemiecka publiczność 
usłyszała Uwerturę Polonia R. Wa-
gnera, Koncert fortepianowy e-moll 
F. Chopina oraz Poemat „Dzwony” S. 

Rachmaninowa.
W ramach Festiwalu już po raz pią-

ty odbyło się Międzynarodowe Forum 
Młodych Dyrygentów pod kierow-
nictwem prof. Grabowskiego. Wzięły 
w nim udział cztery dyrygentki z Pol-
ski, Białorusi i Korei Południowej. Or-
ganizatorzy Festiwalu nie zapomnieli 
również o najmłodszej publiczności, 
dla której przygotowano kilka specjal-
nych koncertów.

(KB)

Emocjonalna „Tęsknota”, 
czyli wernisaż wystawy 
Margo Ryszczuk

Od lewej: Anna Panek-Kusz, Roman Siemiński oraz Margo Ryszczuk.

Osiemnasta edycja 
Festiwalu Dni 
Muzyki nad Odrą

Już po raz 18. miłośnicy muzyki klasycznej mieli okazję zrelaksować się przy dźwiękach Chopina, Beethovena 
czy Straussa.
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Praktykowane na zamarzniętych akwe-
nach wędkarstwo podlodowe od wielu lat 
cieszy się dużą liczbą zwolenników, jednak 

ze względu na nasz klimat, wędkarze nie 
mogą pozwolić sobie na nie zbyt często. 
Ku niewątpliwej uciesze miłośników tego 

sportu, 4 marca na jeziorze Czyste Wielkie 
odbyły się pod lodowe zawody wędkarskie. 

Dwie z wielu zasad obowiązują-
cych przy połowach pod lodowych 
mówią, by nie wchodzić na lód cieńszy 
niż 10 cm oraz nie łowić w pojedynkę. 
Podczas pod lodowych zawodów węd-
karskich zorganizowanych na jeziorze 
Czyste Wielkie, przepisy decydujące 
o bezpieczeństwie wędkarzy zosta-
ły spełnione. 35 chętnych stanęło na 
dwudziestocentymetrowym lodzie, by 
nie tylko wspólnie porywalizować, ale 
przede wszystkim spędzić miło czas, 
oddając się swojej pasji. W zawodach 
udział wzięli zarówno członkowie koła 
PZW nr. 2 w Słubicach, jak i zaprosze-
ni przez nich goście. 

-Wykorzystujemy każdą okazję, 
jeśli mamy możliwość zorganizowania 
takich zawodów. Jest to obwarowane 
grubością lodu. To podstawa, a przepi-
sy mówią, że lód musi mieć minimum 
15 centymetrów. Miał około dwu-
dziestu, dlatego te zawody się odbyły 
- przyznał Prezes Koła PZW nr. 2 w 

Słubicach, Ryszard Płaczkowski. 
Gdy zawody dobiegły końca, przy-

szła pora na wyłonienie zwycięzców. 
Okazali się nimi Władysław Węcka (I 
miejsce), Adam Szumski (II miejsce) 
oraz Dariusz Górowski (III miejsce). 

Rozdanie nagród nie oznaczało jednak 
zakończenia spotkania, bowiem po 
wielu godzinach zmagań, na wędkarzy 
czekał poczęstunek i czas na odpoczy-
nek we wspólnym gronie. Nie da się 
ukryć, że dla organizatorów i uczest-
ników, najważniejsza była możliwość 
spędzenia wolnego czasu w towarzy-
stwie pasjonatów wędkowania.

(AK)

Kiedy rozpoczynała swoją przy-
godę na lodzie, miała zaledwie 3 lata. 
Nie potrafiła wówczas poprawnie ustać 
w łyżwach, nie wspominając o wyko-
nywaniu jakichkolwiek figur. Pierwsze 
kroki stawiała trzymając instruktorkę 
za rękę – dziś sama tańczy na lodowi-
sku, na którym parę lat wstecz wszyst-
ko się zaczęło. Obecnie, w swojej ka-
tegorii wiekowej, jest liderką sportowej 
szkoły w Berlinie. Takich sukcesów nie 
spodziewał się nikt. 

- Na początku nawet nie myśleli-
śmy, że cokolwiek z tego wyniknie, ale 
Zuzia naprawdę pokochała lód. Bardzo 
lubi tańczyć, ma talent aktorski, to coś, 
co sprawia jej przyjemność. Co roku 
spotykałyśmy się na lodowisku, aż w 
końcu rok temu, gdy kończył się se-
zon, wraz z rodzicami zgłosiliśmy ją do 
szkoły w Berlinie – opowiada instruk-
torka Zuzi, pani Rusłana Leonczuk. – 
Wśród rówieśniczek jest niewątpliwie 
liderką. Zazwyczaj dzieci rozpoczynają 
naukę w wieku pięciu, sześciu lat. Zu-
zia zaczynała mając jedynie trzy, ale 
uznaliśmy, że takiego talentu nie moż-
na zaprzepaścić – dodaje. 

Jak tłumaczy trenerka małej ły-
żwiarki, na próbną jazdę zabrał ją tata. 
Była to jej pierwsza, tak młoda pod-
opieczna. Jeszcze wtedy, tych kilka lat 

wstecz, wiele osób uważało, że na 
poważne lekcje przyjdzie pora. 
Jednak gdyby nie nastawienie ro-
dziców, ich wsparcie i nieustanne 
starania o rozwijanie pasji u małej 
dziewczynki, prawdopodobnie 
nie znalazłaby się w tym miejscu, 
w którym znajduje się obecnie. 

- Postanowiliśmy postawić 
wszystko na jedną kartę, jedno-
cześnie nie zmuszając Zuzi do 
niczego. Tymczasem jest jedną z 
lepszych zawodniczek klubu TSC 
Berliner, która „trud” zastępuje 
słowem „pasja”. Przez ostatni rok 
zrobiła ogromne postępy, co z 
resztą widać – z uśmiechem opo-
wiada mama młodej łyżwiarki, 
pani Joanna Hein.

Obecnie Zuzia trenuje pięć 
razy w tygodniu, łącznie około 
dziewięciu godzin. Poza ćwicze-
niami na lodowisku, ma również 
zajęcia z baletu oraz atletykę. Do 
tego dochodzi także nauka sznu-
rowania łyżew. Przebywając w 
grupie, wśród dzieci wykształciła 
w sobie chęć rywalizacji. Z tak 
profesjonalnym nastawieniem i 
zapałem, z pewnością usłyszymy 
o niej jeszcze wiele razy. 

(KB)

Zima nie straszna naszym wędkarzom

Słubiczanka liderką sportowej 
szkoły w Berlinie Na całym świecie nie brakuje utalentowanych dzieci. Jedne śpiewają,  

inne malują. Zuzia może pochwalić się umiejętnością jazdy na łyżwach. 

sport

Zuzia ze swoją 
trenerką Rusłaną 
Leonczuk.

Kiedy zaczynała 
miała zaledwie 3 lata 
– dziś jest liderką 
sportowej szkoły  
w Berlinie. 

Pamiątkowa fotografia uczestników zawodów. 
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UKS Jedynka Słubice to młody 
klub, który ma już na swoim kącie spo-
ro sukcesów, z których bez wątpienia 
możemy być dumni. Słubickie szczy-
piornistki nie zawiodły nas również 
pierwszej niedzieli marca. Oddając się 
pięknej grze, wywalczyły sobie tytuł 
mistrza województwa w piłce ręcznej, 
wygrywając z rywalkami 35:14. 

-Przed meczem troszkę się dener-
wowaliśmy, bo wygrana dawała nam 
mistrza województwa, a w wypadku 
przegranej musielibyśmy jeszcze wal-
czyć z Czarnymi Żagań, ale w Żaganiu, 
na ich terenie. Jestem bardzo zadowo-
lony, że udało nam się plan zrealizować, 
już z teoretycznie osłabioną Spartą Gu-
bin. Musieliśmy wygrać, dziewczyny 
stanęły na wysokości zadania i wygrały 
pewnie - informuje Jerzy Grabowski, 
trener UKS Jedynka Słubice. 

Wygrana nie sprawiła jednak, że 
dziewczęta osiądą na laurach. Drużyna 
ma już plany na najbliższe miesiące, 
podczas których czeka ją wiele pracy. 
Nie jest to jednak zła wiadomość dla 
naszych piłkarek, ponieważ dzięki swo-
jej ambicji i miłości do sportu, chcą one 
stawać się coraz lepszymi zawodniczka-
mi. Jako mistrz województwa, Jedynka 
awansuje do rozgrywek centralnych. 
Przed nimi turniej kwalifikacyjny 1/16 
Pucharu Polski, podczas którego zmie-
rzą się z mocnymi przeciwniczkami  z 
różnych części kraju, między innymi z 
Mistrzem Wielkopolski. 

Już 7 kwietnia na UKS Jedynkę 
Słubice czeka ostatni mecz ligowy w 
Żaganiu. Mimo że wynik niczego już 
nie zmieni, klub jak zwykle ma zamiar 
dać z siebie wszystko.  

(AK)

W ostatnim czasie nie brakuje sportowych wieści płynących prosto 
z boiska. W dniach 9 -11 marca Polonia Słubice przebywała w Głu-
chołazach na turnieju Piłkarskim o nazwie ,,Futbol na Tak’’. W zma-
ganiach wzięły udział trzy słubickie drużyny: Żaki rocznik 2010 oraz 
dwie drużyny Orlika w roczniku 2007 i 2008. Poza dobrą zabawą nie 
zabrało też sukcesów. 

W roczniku 2007 wystąpiło łącznie 11 drużyn. Mecze 
rozgrywane były systemem każdy z każdym, a ekipa ze Słubic 
zajęła ostatecznie 7 miejsce. Drużyna zagrała w następują-
cym składzie: Damian Stanielewicz, Damian Miklaszewski, 
Oliwier Mieczkowski, Tomasz Dziabas, Ernest Łowiecki, 
Adrian Mlonek, Eryk Bodek, Mateusz Chojna i Oliwier Ku-
ryłło.

W kategorii Orlik Młodszy do turnieju także przystąpiło 
11 drużyn, ale tym razem organizator postanowił podzielić 
ekipy na dwie grupy. Słubicka drużyna mogła pochwalić się 
niemałym sukcesem, wychodząc z grupy i wygrywając pół-
finał. Uległa dopiero w finale, w którym rozegrała mecz z 
renomowaną akademią ,,Parasol Wrocław’’ co ostatecznie 
przyniosło młodym zawodnikom drugie miejsce. Drużyna 
zagrała w składzie: Dominik Dubacki, Julian Dutkiewicz, 
Fabian Górowski, Beniamin Mieczkowski, Igor Olender, 
Tymek Trojan, Jakub Anioł, Gracjan Gozdek, Hubert Do-
browolski.

W roczniku 2010 nie była prowadzona klasyfikacja. 
Wszystkie drużyny traktowały turniej zabawowo, a mecze 
rozgrywane były w formie sparingu. Polonia Słubice zapre-
zentowała się wyśmienicie. Rozegrała aż 10 spotkań na bar-
dzo wysokim poziomie strzelając mnóstwo bramek.

Skład Żaków: Jakub Ryszczuk, Mikołaj Wołowicz, Piotr 
Nikorowski, Dawid Lange, Filip Jacek, Szymon Stawicki, 
Filip Chojna i Mykita Sychevi.   (KB)

Młodzi piłkarze w Głuchołazach

UKS Jedynka Słubice 
mistrzem województwa 
W niedzielę 4 marca w Słubicach odbył się mecz 9 kolejki piłki ręcznej dziewcząt, w ramach Ligi Wojewódzkiej Młodziczek. W spotkaniu 
udział wzięły szczypiornistki z UKS Jedynka Słubice oraz GMTS Sparta Gubin. To niewątpliwie ważne wydarzenie przyniosło Jedynce 
zwycięstwo, czyniąc ją mistrzem województwa. 

sport

W zmaganiach wzięły udział trzy słubickie drużyny. Poza dobrą zabawą nie zabrało też sukcesów. 

Zwycięski mecz UKS Jedynka Słubice z GMTS Sparta Gubin.
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