
- Powiatowa Rada Seniorów 
została powołana w marcu, wte-
dy też zarząd powiatu jednogło-
śnie wskazał Panią na jej prze-
wodniczącą. Chętnie przyjęła 
Pani ten wybór?

- Oczywiście. Mam wiele planów i 
pomysłów, których realizacja, wspól-
nie z pozostałymi członkami Rady, 
może przynieść dużo dobrego naszym 
seniorom. Drzemie w nich bowiem 
ogromny potencjał, trzeba ich tylko 
odpowiednio zmotywować i zachęcić 
do działania poprzez różne przedsię-
wzięcia.

- Jakiego rodzaju?

- Chcemy nawiązać ścisłą współ-

pracę z uniwersytetami III wieku – to 
po to, by nasi seniorzy mieli dostęp 
do szerszej oferty edukacji w dziedzi-
nie kultury, sztuki, zdrowia, ale także 
sportu, realizacji swoich pasji i roz-
rywki. Ważne są również kursy i szko-
lenia komputerowe, co ma zapobiec 
wykluczeniu cyfrowemu wśród osób 
starszych.  Należy także wspomnieć o 
pracy na rzecz pobudzenia seniorów 
do uczestniczenia w różnych, prze-
znaczonych dla nich programach i 
wydarzeniach, np. w Dniach Seniora.

Naszym celem jest także wzmac-
nianie i inicjowanie działań na rzecz 
poprawy społecznego wizerunku 
starości i poczucia własnej wartości. 
Chodzi o nawiązywanie współpracy z 
placówkami oświatowymi w zakresie 
wychowania w duchu szacunku dla 

BARBARA KWIATKOWSKA to wieloletni pracownik samorzą-
dowy, przez długi czas pełniła funkcję skarbnika w gminie Słubice. 
Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów I kadencji, a także ho-
norowy prezes Stowarzyszenia Lubuskich Skarbników. Pani Barbara 
jest również sekretarzem rzepińskiego koła Polskiego Związku Węd-
karskiego.

Członkowie Rady nie próżnują

• Omówienie planu zamierzeń Powiatowej Rady Seniorów w Słubicach na I kadencję lat 2018-2021 czy dyskusja o 
problemach związanych z utworzeniem Ośrodka Geriatrii w szpitalu w Torzymiu – to tematy pierwszego posiedze-
nia Powiatowej Rady Seniorów, które odbyło się 18 maja. Naszym seniorom towarzyszyła członek zarządu powiatu 
i przewodnicząca komisji sfery społecznej przy Radzie Powiatu Danuta Sawicka.

• Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów Barbara Kwiatkowska, wykonując postanowienia Rady, wystosowała 
pisma w sprawie utworzenia w torzymskim szpitalu oddziału geriatrii. Ich adresatami są: minister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz dyrektor 
lubuskiego NFZ Piotr Bromber. Pani Barbara przekazała również dokumenty w tej sprawie radnej wojewódzkiej, 
a jednocześnie członkowi Powiatowej Rady Seniora Grażynie Dereń, w celu przedstawienia ich w formie apelacji 
podczas sesji sejmiku. - Nam, seniorom, potrzebna jest kompleksowa opieka, w jednym miejscu, w dodatku blisko 
naszego powiatu. Apel seniorów o godną, kompleksową usługę geriatryczną został przedstawiony wszystkim lu-
buskim organizacjom senioralnym, czego dowodem są listy podpisów. Wierzymy, że doczekamy się pozytywnego 
finału tej sprawy, a co za tym idzie - godnej nas, emerytów, opieki geriatrycznej - podsumowuje pani Barbara. 
Życzymy powodzenia!

osób starszych. Myślimy też o prze-
prowadzeniu konkursu w szkołach 
pod hasłem „Co możesz zrobić lub co 
zrobiłeś dla seniora w swoim środo-
wisku?”.

- Brzmi ciekawie. To dobrze, 
że do swoich działań chcecie za-
angażować także młodzież…

- Nic dziwnego: dzięki takim po-
sunięciom młodzi mieszkańcy nasze-
go powiatu mogą czerpać z wiedzy i 
sporego, życiowego doświadczenia 
naszych seniorów. A to przyda im się 
w dalszym życiu. A w ramach budo-
wania i umacniania więzi między-
pokoleniowej zamierzamy nawiązać 
współpracę z Młodzieżowymi Rada-
mi Miast i uczestniczyć w organizacji 
Dnia Solidarności Międzypokolenio-
wej.  

A co z działaniami prozdro-

wotnymi? Nie jest tajemnicą, że 
seniorzy skarżą się na brak spe-
cjalistów, u których mogliby się 
leczyć…

- Będziemy kontynuować nasz apel 
do władz wojewódzkich, samorządo-
wych i NFZ popierający utworzenie 
Ośrodka Geriatrii w szpitalu w Torzy-
miu. Włączymy się też w pomoc przy 
pozyskiwaniu środków z projektów 
europejskich na wsparcie osób 60+ w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Ponadto, a jest to dla nas bardzo 
ważne, chcielibyśmy włączyć powiat 
słubicki do programu Ogólnopolska 
Karta Seniora i doprowadzić do zdo-
bycia przez powiat certyfikatu Samo-
rządu Przyjaznego Seniorom.

Wygląda więc na to, że Powia-
towa Rada Seniora spełni swoje 
zadanie jako organ doradczy za-
rządu oraz Rady Powiatu…

- Chcielibyśmy, aby tak było. Dla-
tego systematycznie będziemy moni-
torować i diagnozować potrzeby oraz 

oczekiwania osób starszych, a na-
stępnie przekazywać wnioski do od-
powiednich jednostek powiatowych 
oraz wydziałów starostwa powiato-
wego. Nasi członkowie, jako konsul-
tanci, będą również współpracować z 
działającymi przy Radzie Powiatu ko-
misjami, tj. komisją sfery społecznej i 
komisją budżetowo-gospodarczą.

- Skład Rady nie jest jeszcze 
zamknięty…

- Zgadza się. Według statutu w 
skład Powiatowej Rady Seniora 
może wchodzić dwadzieścia osób, a 
więc wciąż jest miejsce dla kolejnych 
ośmiu. Organizacje skupiające osoby 
starsze z całego powiatu, z którymi 
zresztą chcemy ściśle współpracować, 
mogą zgłaszać swoich przedstawicieli 
w wydziale spraw społecznych staro-
stwa.

- Życzę więc powodzenia w re-
alizacji tych śmiałych planów i 
dziękuję za rozmowę.

W naszych seniorach
drzemie ogromny potencjał
Z BARBARĄ KWIATKOWSKĄ, przewodniczącą Powiatowej 
Rady Seniorów, rozmawia Wojciech Obremski.
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Przypomnijmy: m. in. dzięki rzą-
dowym pieniądzom wyremontowa-
ne zostaną dwie drogi powiatowe. 
Pierwsza z nich to 1,5-kilometrowy 

Na remont internatu

Piknik udało się zorganizować 
dzięki życzliwości i hojności spon-
sorów oraz zaangażowaniu rodzi-
ców i nauczycieli Ośrodka. 

- Wspaniała słoneczna pogoda 
oraz pozytywna energia wszystkich 
przybyłych na festyn przyczyniły 
się do wielkiego sukcesu. Była nim 
fantastyczna zabawa, miło spędzo-
ny czas oraz zebranie dużej kwoty 
pieniędzy: aż 21.400 zł! Będą one 
przeznaczone na remont pomiesz-
czeń w internacie Ośrodka - tłuma-
czy A. Krawczyk.

Atrakcje dla każdego

Nauczyciele i rodzice uczniów 
Ośrodka przygotowali szereg 
atrakcji: na scenie odbywały się 
występy zaproszonych zespołów 
artystycznych. Wokół rozgrywa-

odcinek od drogi krajowej nr 29, 
prowadzący przez Kłopot i Krzesin 
w gminie Cybinka do granicy po-
wiatu (ten etap obejmuje odcinek 

ły się konkurencje sportowe dla 
dzieci, był kiermasz rękodzieła i 
taniej książki, było stoisko pro-
mujące Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Słubicach, 
były grill i domowe ciasta, chleb ze 
smalcem, napoje, świeżo wyciska-
ne soki, swojska grochówka i wata 
cukrowa. Dla najmłodszych przy-
gotowano dmuchane zjeżdżalnie 
oraz malowanie twarzy i zaplatanie 
warkoczyków. 

Można było skorzystać z masażu 
i porad rehabilitantów, zadać pyta-
nie dietetykom oraz zmierzyć so-
bie ciśnienie i poziom cukru. Było 
także plenerowe studio ceramiki i 
garncarstwa.

Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się licytacja różnego rodza-
ju przedmiotów i usług. Najwyższą 
kwotę, bo 2,5 tys. zł, osiągnęła li-
cytacja, której przedmiotem był 
dzień pracy starosty w sklepie wa-

rzywniczym. Licytację wygrał Alek-
sander Jośko, właściciel warzyw-
niaka (o tym, jak starosta poradził 
sobie za sklepową ladą, piszemy w 
tym numerze).

Organizatorzy dziękują

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się starosta Marcin Jabłoński, 
jego zastępca Leopold Owsiak oraz 
członkowie zarządu powiatu: Ame-
lia Szołtun i Danuta Sawicka.

Jak podkreślają organizatorzy, 
Piknik Dobrych Uczynków, mimo, 
że organizowany po raz pierwszy, 
spotkał się z bardzo pozytywnym 
odbiorem wśród mieszkańców ca-
łego powiatu.

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do wsparcia imprezy.

od km 7+980 do km 9+400). To 
jednak nie wszystko.

- Jezdnia będzie poszerzona z 
czterech do sześciu metrów, od-
budowane będą przydrożne rowy, 
powstaną też perony autobusowe 
– wylicza wicestarosta Leopold 
Owsiak, który wraz z dyrektorem 
Janem Stachowiakiem oraz Zdzi-
sławą Portką z Zarządu Dróg Po-
wiatowych odwiedzili plac budowy. 
Jak widzimy, jest nieźle - właśnie 
skończono wylewanie warstwy na-
wierzchni na jednym z pasów. Jest 
to kolejny etap prac i kontynuacja 
wcześniejszego zadania wykona-
nego w 2015 roku na odcinku 3,83 
km.

Całkowita wartość remontu to 
1.403.927 zł. Połowę tej kwoty 
udało się pozyskać ze środków ze-
wnętrznych, tj. z programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019. 
Drugą połową, czyli ponad 700 
tys. zł, podzielą się: powiat słubicki 
oraz gmina Cybinka. Każdy z samo-
rządów przeznaczy na inwestycję ze 
swoich środków ponad 350 tys. zł, 
a porozumienie w tej sprawie pod-
pisano z burmistrzem Cybinki Mar-
kiem Kołodziejczykiem 31 stycznia.

 - Prace idą naprzód. I bardzo 
dobrze, bo to moja ulubiona trasa 
rowerowa - śmiał się Sławomir Kul-
czyński, który na bieżąco obserwuje 
postępy robót. Mają one zakończyć 
się z początkiem lipca. Nie możemy 
się doczekać (red.).

Remont drogi powiatowej
w Cybince idzie jak burza!

Piknik Dobrych Uczynków otworzył serca 
naszych mieszkańców

- A więc mówicie, że droga ta będzie gotowa na wakacje? Super, tylko tak dalej! - cieszyli się 
kierowcy, których spotkaliśmy w okolicy remontowanego odcinka drogi powiatowej w gminie 
Cybinka. 

- Dobre uczynki mają większą moc niż słowa, bo mówić może każdy, a niewielu wykona to, co 
powie - tymi słowami, 19 maja, rozpoczęła Piknik Dobrych Uczynków Agnieszka Krawczyk, 
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach wraz z przewodniczącą 
Rady Rodziców Izabelą Maćkowiak.
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- Wszystkim mamom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdro-
wia, sił, pogody ducha i spełnienia 
marzeń - dodał wicestarosta, wrę-
czając Kazimierze Chrzanowskiej, 
szefowej Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w 

Słubicach (który zorganizował tę 
uroczystość), bukiet kwiatów.

Następnie przyszedł czas na 
krótki recital, a później na zabawę, 
która trwała do późna. Dziękujemy 
za zaproszenie (red.). 

Nasi seniorzy
obchodzili 
Dzień Matki
- Bycie mamą nie zawsze jest łatwe. Dlatego dobrze jest, gdy po-
między matką a dzieckiem istnieje nie tylko więź, ale także przy-
jaźń - mówiła 25 maja członek zarządu powiatu Amelia Szołtun, 
która wraz z wicestarostą Leopoldem Owsiakiem odwiedziła na-
szych seniorów, podczas obchodów Dnia Matki. 

POWIAT SŁUBICKI
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Dziękujemy za wsparcie!

- Mamy już wszystkie niezbędne do-
kumenty, by rozpocząć tę inwestycję. 
Przetarg będzie ogłoszony w ciągu na-
stępnych kilku dni - zapowiedział sta-
rosta, dziękując jednocześnie pani dy-
rektor, która jest również wojewódzką 
radną, oraz pani marszałek, za wspar-
cie tej inwestycji. 

Przypominamy: dzięki zabiegom M. 
Jaworskiej zarząd województwa przy-
znał powiatowi słubickiemu 1 mln zł 

mniał, że z nowego obiektu będą mogli 
korzystać nie tylko uczniowie, ale także 
wszyscy mieszkańcy naszego powiatu.

Młodzi się cieszą

Miejsce, gdzie już wkrótce stanie 
nowa sala gimnastyczna, oglądali tak-
że m.in. wiceprzewodniczący sejmiku 
województwa Tomasz Wontor, radna 
wojewódzka Grażyna Dereń, powia-
towi radni: Ryszard Chustecki i Józef 
Apanowicz, a także członkowie rady 
rodziców uczniów szkoły, jej nauczycie-
le oraz młodzież. Nie zabrakło również 
dyrektorów powiatowych szkół i szefów 
jednostek powiatowych.

- Na tę salę czekali nasi koledzy z po-

Podczas rozpoczęcia zabawy to-
warzyszyły mu członkinie zarządu 
powiatu: Amelia Szołtun i Danuta 
Sawicka oraz przewodnicząca Po-
wiatowej Rady Seniorów Barbara 
Kwiatkowska.

- Starosta wręczył członkom na-
szych rodzin zastępczych specjalny 
list. Były to podziękowania za pod-
jęcie się tej niełatwej roli. Wszyscy 
dostali też materiały promocyjne 
realizowanego przez nas projektu 
"Aktywna integracja realizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach", w ramach 
którego odbyła się ta impreza - 
mówi nam Anna Gołębiowska, dy-
rektor słubickiego PCPR.

Żeby było jeszcze weselej, do 
gospodarstwa agroturystyczne-
go Agro Naumiec w Białkowie 

dofinansowania na budowę sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół Licealnych.

- Od lat marzyłam o tej chwili. Nasza 
szkoła, jako placówka herbertowska, od 
lat miała swojego ducha. Brakowało jej 
jednak ciała, w postaci odpowiedniej 
infrastruktury - mówiła wzruszona M. 
Jaworska.

Nie tylko dla uczniów

- Nie można mówić o zdrowym sty-
lu życia, jeśli do jego uprawiania brak 

przednich roczników i... się nie docze-
kali. Wygląda na to, że my się załapie-
my! - śmiali się pierwszoklasiści.

Trochę liczb

Nowa sala gimnastyczna będzie 
miała wymiary: 18,5 m x 40,5 m, a jej 
wysokość to ponad 10 metrów. Koszt 
budowy to ok. 4 mln zł. 

Jak już wspominaliśmy, 1 mln zł na 
inwestycję przeznaczył sejmik woje-
wództwa lubuskiego, reszta pochodzić 
będzie ze środków powiatu i, jeżeli się 
uda, z dotacji, o którą powiat zwrócił 
się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Trzymamy kciuki za dalsze etapy (red.).

zaproszono także wychowanków 
Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej "Nasza Chata" w Cybince, a 
o atrakcje zadbało Rodzinne Cen-
trum Rozrywki Uśmiechnięta Pla-
neta.

- Nasi podopieczni na pewno się 
nie nudzili! Były różne atrakcje: 
dmuchane zjeżdżalnie, malowa-
nie twarzy, balonowe cuda, bańki 
mydlane, fotobudka, a także kon-
kursy, wśród których największym 
powodzeniem cieszył się ten ku-
linarny - śmieje się A. Gołębiow-
ska, która wraz ze starostą oraz 
dyrektorką Naszej Chaty Dorota 
Łazarczyk zasiadła w jury. A trze-
ba dodać, że zadanie było niełatwe: 
wszak sałatka brokułowa tylko z 
pozoru wydaje się prosta do przy-
rządzenia!

odpowiednich warunków. Poza tym nie 
ma lepszego wychowania, niż poprzez 
sport. Dlatego sala gimnastyczna była 
tej szkole potrzebna już dawno - mówi-
ła nam marszałek E. A. Polak.

- W pełni utożsamiam się z panią 
marszałek. Zespół Szkół Licealnych to 
placówka z tradycjami, jednak miała 
ona poważne braki infrastrukturalne. 
Do tego stopnia, że zajęcia z wychowa-
nia fizycznego odbywały się... w byłej 
stajni. Na szczęście wkrótce to się zmie-
ni - cieszył się starosta, który przypo-

Piknik został zorganizowany w 
ramach projektu pn. „Aktywna in-
tegracja realizowana przez Powia-

towe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego – Lubuskie 
2020.

To już pewne: przy „Ogólniaku”
stanie nowoczesna sala gimnastyczna! 

Starosta podziękował naszym rodzinom zastępczym
za ich poświęcenie

Dzięki staraniom pani dyrektor oraz uporowi słubickiego starosty udało się: przy Zespole 
Szkół Licealnych w Słubicach stanie wkrótce nowoczesny obiekt sportowy - nie kryła radości 
marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, która 8 czerwca, wspólnie ze sta-
rostą Marcinem Jabłońskim oraz dyrektorem ZSL w Słubicach Marią Jaworską, uroczyście 
rozpoczęła budowę sali gimnastycznej przy słubickim Ogólniaku.

- Ta impreza to superpomysł, zabawa dla każdego! I jeszcze ta 
fantastyczna pogoda - zachwycali się 25 maja zarówno mło-
dzi, jak i trochę starsi uczestnicy pikniku, na który z okazji 
Dnia Rodzicielstwa dla Rodzin Zastępczych (obchodzony jest 
30 maja), zaprosił ich starosta Marcin Jabłoński. 
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- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że aby osiągnąć podobne do waszych 
sukcesy, trzeba się napracować. Wie-
rzymy jednak, że ta determinacja za-
procentuje także w waszym dalszym 
życiu, nie tylko związanym ze sportem 
- podkreślał starosta, wręczając za-

wiskowy Dom Samopomocy w Słu-
bicach. Najlepszym bramkarzem 
turnieju okazał się Dawid Bodyt-
ko ze ŚDS w Słubicach, natomiast 
Łukasz Walicki (ŚDS w Lubniewi-
cach) zdobył tytuł najskuteczniej-
szego strzelca.

Wszystkie drużyny otrzyma-
ły puchary, medale oraz nagrody 
rzeczowe za uczestnictwo w zawo-
dach. W imieniu starosty serdecz-
nie gratulujemy i... do zobaczenia 
za rok (red.).

wodnikom i im trenerom listy gratu-
lacyjne, nagrody pieniężne oraz bony 
podarunkowe. 

- Cieszymy się, że choć w taki sposób 
możemy wam podziękować za wasze 
osiągnięcia - dodał wicestarosta. 

Nasi goście chętnie opowiadali o 
swoich dyscyplinach, sukcesach i pla-
nach.

A oto uhonorowani przez staro-
stę zawodnicy: Jakub Czak i Antoni 

Plichta (nagrody pieniężne), Natalia 
Kiedrowicz, Malwina Olszewska, Ilo-
na Melnyk-Urbaniak, Oliwia Tomasik, 
Maja Konberg, Maja Smolarczyk, Wik-
toria Smolarczyk, Hanna Kurkowska 
oraz Helena Podruczny (wyróżnienia). 

Starosta nagrodził także dwóch tre-
nerów "Lubusza": Jacka Grześkowia-
ka i Piotra Kiedrowicza. 

Raz jeszcze gratulujemy i czekamy 
na kolejne miejsca na podium (red.). 

Imprezę zorganizowało stowa-
rzyszenie „Wsparcie”, przy dofi-
nansowaniu powiatu słubickiego. 
W turnieju wzięło udział pięć dru-
żyn, które reprezentowały: Śro-
dowiskowe Domy Samopomocy w 
Lubniewicach, Bieganowie i Słubi-
cach, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Żabicach oraz Powiatowy Ośro-
dek Wsparcia z Rzepina. 

- Nie możemy już doczekać się 
wyjścia na boisko, to będzie taki 
nasz mały mundial -  śmiali się za-
wodnicy tuż przed rozpoczęciem 
turnieju. Jego otwarcia dokonali: 

prezes stowarzyszenia „Wsparcie” 
Patryk Rudziński, wicestarosta Le-
opold Owsiak i sekretarz gminy Cy-
binka Sebastian Łukaszewicz.

Zwycięzcami okazali się za-
wodnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Lubniewic. Dru-
gie miejsce wywalczyła drużyna 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Żabicach, zaś na trzecim stopniu 
podium stanęli reprezentanci Śro-
dowiskowego Domu Samopomo-
cy w Bieganowie. Kolejne miejsca 
wywalczyli: Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia w Rzepinie oraz Środo-

Przypomnijmy: 7 października 
Ośrodek został zalany przez pęk-
niętą rurę. Zniszczenia były na tyle 
poważne, że trzeba było przepro-
wadzić długi i kosztowny remont.

- Na szczęście znaleźli się ludzie, 
dzięki którym prace prowadzo-
ne były sprawnie, a podopieczni 
Ośrodka nie byli pozostawieni sami 
sobie. To przyjaciele tej placówki, 
na których zawsze można liczyć - 
dodał starosta Marcin Jabłoński, 
podkreślając tutaj rolę proboszcza 
rzepińskiej parafii pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa ks. kan. 
Stanisława Wencla, który na czas 
remontu przyjął wychowanków 

Ośrodka pod gościnny dach swojej 
parafii. 

Dlatego to nie przypadek, że sta-
rosta wręczył kierowniczce POW 
olejny obraz, na którym widnieje 
rzepińska świątynia. - Chciałbym, 
by zawisł on tutaj, na ścianie i 
przypominał osoby, które wycią-
gnęły ku Ośrodkowi pomocną dłoń 
w trudnych chwilach - mówił sta-
rosta. Towarzyszyli mu m.in. prze-
wodniczący Rady Powiatu Wiesław 
Kołosza i przewodniczący Rady 
Miasta w Rzepinie Damian Utrac-
ki.

Następnie przyszedł czas na 
zwiedzanie starego - nowego 

Ośrodka. Wszyscy podziwiali pięk-
nie pomalowane ściany oraz nowe 
podłogi i drzwi. - Część mebli jest 
nowa, a część udało się naprawić. 
Mamy też nową kuchnię indukcyj-
ną i kuchenkę mikrofalową, którą 
dostaliśmy od Caritasu - nie kry-
ła radości K. Cieślak. Starosta nie 

był gorszy i przywiózł ze sobą całą 
masę przyborów, które przydadzą 
się w pracowni plastycznej.

- Teraz jest tu zdecydowanie 
jaśniej i przestronniej - oceniali 
goście, racząc się wypiekami opie-
kunów i wychowawców Ośrodka. 
Nie zabrakło też części artystycznej 

- wychowankowie POW zaprezen-
towali ułożony przez siebie wiersz. 
Dziękują w nim wszystkim, którzy 
przyczynili się do ich powrotu do 
swego ulubionego miejsca.

My również cieszymy się, że 
znów jesteście "na swoim" i dzię-
kujemy za zaproszenie (red.). 

Najlepsi zawodnicy i trenerzy 
LKS Lubusz z nagrodami starosty

Dzielnie walczyli
o puchar starosty

Powiatowy Ośrodek Wsparcia już po remoncie

- To prawdziwa przyjemność 
znaleźć się w towarzystwie 
tak znakomitych, często 
wielokrotnie utytułowanych 
sportowców i ich opiekunów 
- mówili 25 maja starosta Mar-
cin Jabłoński i jego zastępca 
Leopold Owsiak, podczas 
spotkania z zawodnikami i 
trenerami Lubuskiego Klubu 
Sportowego "Lubusz".

Ruch to zdrowie, a przy tym i świetna zabawa, czego świadka-
mi byliśmy podczas V Turnieju piłki nożnej osób z niepełno-
sprawnością o puchar starosty słubickiego, który rozegrano 
23 maja w Cybince. 

- Czujemy się tutaj jak w domu. Dlatego łatwo zrozumieć, 
jak za nim tęskniliśmy - mówiła 7 czerwca Karolina Cie-
ślak, kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepi-
nie, która zaprezentowała nowo wyremontowane pomiesz-
czenia placówki. 
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- Być może… - odpowiedział sprze-
dawca, ubrany w zieloną koszulkę z 
napisem „Marcin – uczę się”, po czym 
uprzejmie spytał: - Co podać? Bo jeśli 
chciałaby pani truskawki, to polecam 
te w kobiałkach. Puszczają mniej soku 
– doradził profesjonalnie pan za ladą.

„Kupiony” za 2,5 tys.

Pewnie już się domyśleliście, że no-
wym pracownikiem pana Alika był 
starosta słubicki Marcin Jabłoński, 
którego całodniowa praca przy sprze-
daży warzyw i owoców była wynikiem 
charytatywnej akcji. Pisaliśmy już o 
niej kilkakrotnie - starosta został „ku-
piony” za 2,5 tys. zł przez Aleksandra 
Jośkę, a uzyskane w ten sposób pienią-
dze wspomogą remont internatu przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Słubicach (więcej o pik-
niku znajdziecie w tym numerze).  5 
czerwca przyszedł czas na wypełnienie 
zobowiązania.

Zawsze mogło być gorzej…

- Zrobiłem to bardzo chętnie, bo ujął 
mnie pomysł Specjalnego Ośrodka, 
który zorganizował Piknik Dobrych 
Uczynków – mówił nam tuż przed ob-
jęciem nowego stanowiska pracy sta-
rosta. - No i zawsze mogłem trafić na 
pracodawcę, który na przykład maluje 

kominy – dodał ze śmiechem, po czym 
ruszył w stronę lady, bo pojawiła się 
przy niej klientka: - Dla mnie będzie 
kilogram ziemniaków, kilka pomido-
rów i zestaw do ogórków małosolnych 
– wyliczała Ewa Kazana, która, jak się 
okazało, jako pierwsza klientka nie 
musiała za nic płacić.

Akcja się spodobała

Z godziny na godzinę kupujących 
było coraz więcej, nie brakowało tak-
że tych zza Odry, którzy, kiedy tylko 
dowiadywali się, kto ich obsługuje, 
przecierali oczy ze zdumienia i prosili o 
wspólne zdjęcie. 

- Piękna akcja, gratulujemy – mówili 
klienci starosty Jabłońskiego.

Stoisko "Pod wierzbami" odwiedzi-
li także wychowankowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Słubicach, którzy dziękując panu 
Alikowi i staroście, wręczyli M. Ja-
błońskiemu własnoręcznie wykonany 
fartuch!

A jak swego pracownika oceniał jego 
szef, pan Alik? – Jest zdyscyplinowany, 
dba o swoje stanowisko pracy, a co naj-
ważniejsze, nie podjada – chwalił sta-
rostę jego jednodniowy pracodawca, 
który zapowiada, że podobne akcje bę-
dzie organizował corocznie. Jesteśmy 
jak najbardziej na tak (red.).

Starosta zamienił swój garnitur na…
fartuch sprzedawcy warzyw!
Na straganie, w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy: - Pan Alik 
ma nowego pracownika? Zaraz, zaraz… czy ja już pana gdzieś nie 
widziałam? - zastanawiała się 5 czerwca jedna z klientek popularne-
go w Słubicach stoiska warzywno-owocowego „Pod wierzbami”.

POWIAT SŁUBICKI
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W tym roku na scenie pojawiły się cztery 
zespoły: "Smyki i przyjaciele" ze Świetlicy 
Wiejskiej w Świecku, Grupa Teatralna Ze-
społu Szkół w Rzepinie, grupa "Trema" ze 
Szkoły Podstawowej w Białkowie oraz grupa 
"Misz-Masz" z Miejskiego Domu Kultury w 
Rzepinie. Gościnnie wystąpili podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod 
Słońcem” w Bieganowie.

Jury w składzie: Robert Kuraś (aktor Te-
atru Lubuskiego w Zielonej Górze), Dorota 
Zamajska (osoba z wieloletnim doświad-
czeniem w prowadzeniu dziecięcych grup 
teatralnych) oraz Grażyna Łyżwińska (dy-
rektor BPMiG w Cybince, organizator fe-
stiwalu), po burzliwej naradzie, przyznało 
nominacje do udziału w przeglądzie wo-
jewódzkim w kategorii "scena dziecięca" 
Grupie Teatralnej Zespołu Szkół w Rzepinie 
i grupie „Trema” ze Szkoły Podstawowej w 

I tym razem dopisały zarówno warunki 
atmosferyczne, jak i frekwencja uczestników 
– stawiło się ich ponad 50, w przeważającej 
większości byli to rodzice z dziećmi.

Pierwszym celem wyprawy było jezioro 
Linie (tzw. Wyspa) - urokliwe leśne jezioro 
położone w obszarze NATURA 2000 „Ryn-
na jezior rzepińskich”. Tam też uczestnicy 
Akademii wysłuchali pogadanki dotyczącej 
m.in. obszarów NATURA 2000, przeprowa-
dzonej przez przyrodnika i regionalistę Mi-

W jego ramach przygotowana 
jest oferta dla seniorów w trzech 
sektorach: aktywne życie, zdrowe 
życie i godne życie. O szczegółach 
programu opowiadają działacze PO 
w całym kraju.

15 maja takie konsultacje odby-
ły się także w słubickim Collegium 
Polonicum. Na zaproszenie staro-
sty Marcina Jabłońskiego z naszy-
mi seniorami rozmawiały posłanki 
PO: Krystyna Szumilas, Dorota 
Rutkowska oraz Joanna Augusty-
nowska.

Biura seniora
i własny budżet

Wśród przedstawionych pomy-
słów znalazł się m.in. własny bu-
dżet dla rad seniorów w gminach 
oraz wyodrębnienie w ramach bu-
dżetu obywatelskiego budżetu se-
nioralnego. 

Inną propozycją jest stworzenie, 
obok działających w niektórych 
miastach Kart Seniora, ogólnopol-
skiej karty, która uprawnia do zni-
żek i ulg. PO chciałoby też otwierać 
biura seniora, gdzie osoby starsze 
uzyskiwałyby pomoc, np. jak zała-
twić sprawy prawne.

Białkowie. 
W kategorii "scena młodzieżowa" najlep-

si okazali się artyści z grupy "Misz-Masz" z 
Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie.

Wyróżnienie za grę aktorską przyznano 
Klaudiuszowi Paprockiemu, natomiast gru-
pa "Smyki i przyjaciele" otrzymała wyróż-
nienie za wieloletnie uczestnictwo w prze-
glądzie. Grupę Teatralną z Zespołu Szkół w 
Rzepinie wyróżniono za pracę zespołową, a 
Agnieszkę Michalską i Aleksandrę Rosiak z 
grupy "Misz-Masz" za autorski scenariusz.

W imieniu starosty gratulujemy! Impreza 
była współfinansowana ze środków powia-
tu słubickiego, który reprezentował naczel-
nik wydziału spraw społecznych Wojciech 
Skwarek.

Foto: organizator

chała Smoczyka. 
Po chwili odpoczynku uczestnicy ruszy-

li do Nowego Młyna, gdzie zorganizowano 
wspólne ognisko oraz gry i zabawy dla dzie-
ci. Anna Gandecka z Nadleśnictwa Rzepin 
oprowadziła uczestników po Bobrowym 
Szlaku, docierając aż do dębu Piast. 

W trakcie spotkania najmłodsi uczestni-
cy odebrali także wpisy do tzw. indeksików, 
potwierdzające udział w kolejnych zajęciach 
Akademii Małego Leśnika (red.). 

Seniorzy są "na tak"

W programie "Polska Seniora" 
znalazł się też pomysł, by dzia-
łał całodobowy telefon zaufania. 
Posłanki oceniły, że dzięki temu 
osoby starsze, przede wszystkim 
samotne, miałyby szansę poroz-
mawiać i otrzymać emocjonalne 
wsparcie. Poruszono także temat 
coraz mniej dostępnej opieki ge-
riatrycznej.

Nasi seniorzy z zainteresowa-
niem wysłuchali tych propozycji, 
uczestniczyli także w dyskusji i 
zadawali pytania. W konsultacjach 
brały udział także m.in. radna 
wojewódzka Grażyna Dereń oraz 
przewodnicząca Powiatowej Rady 
Seniorów Barbara Kwiatkowska. 

- Życzę wam powodzenia oraz 
tego, by to o czym mówicie, weszło 
jak najszybciej w życie - mówiła 
zaproszonym posłankom Leoka-
dia Musolf, sekretarz rzepińskie-
go koła Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków. Z kolei starosta 
opowiedział naszym gościom o 
rychłym utworzeniu w Słubicach 
Domu Dziennej Opieki dla Senio-
rów i o niedawnym utworzeniu Po-
wiatowej Rady Seniorów (red.). 

Młodzi artyści
zachwycili publiczność

Co słychać
u małych leśników?

„Polska seniora” dotarła do Słubic

Już po raz dziewiętnasty do Cybinki przyjechało kilkudziesięciu młodych ak-
torów. Przybyli, by wziąć udział w Powiatowym Festiwalu Twórczości Dzieci i 
Młodzieży PRO-ARTE, nad którym patronat sprawował powiat słubicki. Orga-
nizatorem przeglądu, jak co roku, była Biblioteka Publiczna w Cybince.

Formy ochrony przyrody w Polsce - to temat kolejnej wycieczki, która odbyła 
się w ramach tzw. Akademii Małego Leśnika. Wyprawę zorganizowali: Koło 
Regionalistów w Rzepinie, Nadleśnictwo Rzepin, Miejski Dom Kultury w Rze-
pinie oraz Technikum Leśne w Starościnie. Oto relacja, którą dostaliśmy od 
Damiana Utrackiego, koordynatora Akademii. Dziękujemy!

Czek opiekuńczy, asystent osób starszych, senioralny budżet 
obywatelski oraz 24-godzinny telefon zaufania - to tylko nie-
które propozycje, jakie znalazły się w programie Platformy 
Obywatelskiej "Polska Seniora". 
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Starosta podkreślił rolę młodych Eu-
ropejczyków w rozwój Wspólnoty. - Bo 
to oni będą w przyszłości decydować o 
dalszym jej losie - przypomniał.

Oprócz starosty głos zabrali także: 
zastępca burmistrza Słubic Roman 
Siemiński, burmistrz Frankfurtu ds. 
rozwoju miejskiego, budownictwa, 
ochrony środowiska i kultury Markus 
Derling, sekretarz stanu i pełnomocnik 
Brandenburgii w rządzie federalnym 
ds. stosunków międzynarodowych 
Martin Gorholt, prezydent Viadriny 
prof. dr Stephan Kudert, a także przed-
stawiciele wojewody lubuskiego i mar-
szałka województwa.

- Za tę codzienną, podkreślmy z 
szacunkiem – ochotniczą – służbę na 
rzecz bezpieczeństwa, za tę niezwykle 
ważną pracę przez siedem dziesięciole-
ci, składam wszystkim strażackim po-
koleniom szczere podziękowania - czy-
tamy dalej w liście, który 2 czerwca, w 
imieniu starosty przekazał strażakom 
jego zastępca Leopold Owsiak.

Uroczystości, w których prócz wice-

starosty wziął udział także komendant 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Słubicach mł. bryg. Wojciech Śli-
wiński, rozpoczęły się mszą w intencji 
strażaków, a po części oficjalnej, w sali 
wiejskiej rozpoczął się uroczysty ban-
kiet, przygotowany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Smogórach.

Gratulujemy zacnego jubileuszu i 
dziękujemy za zaproszenie (red.). 

O wspólnych projektach

- Omówiliśmy realizowane przez nas 
wspólne projekty, m.in. ten dotyczący 
remontu drogi z Nowych Biskupic do 
Rzepina oraz odcinka prowadzącego 
do autostrad A10 i A12 u naszych sąsia-
dów - mówił po spotkaniu M. Jabłoń-
ski. Starosta podkreślił, że procedury 
związane z rozpoczęciem prac są na 
dobrej drodze. 

Następnie przyszedł czas na wręcze-
nie dyplomów młodym "Ambasado-
rom Europy" oraz symulację posiedze-
nia Parlamentu Europejskiego. W role 
europosłów wcieliło się 100 uczniów z 
Niemiec i Polski, m.in., z Seelow, Be-
eskow, Fürstenwalde, Cybinki, Zielo-
nej Góry, Nowej Soli, Kłodawy i dwu-
miasta, którzy rozmawiali o przyszłości 
Unii Europejskiej.

To jednak nie wszystko: przez cały 
dzień, po obu stronach Odry, odbywały 
się warsztaty, konkursy, gry i zabawy 
dla dzieci i młodzieży, a także spotka-
nia i dyskusje dla dorosłych (red.). 

- Poruszyliśmy także temat kolejnych 
dwóch projektów, na które, dzięki na-
szej współpracy, otrzymaliśmy już dofi-
nansowanie z Euroregionu Pro Europa 
Viadrina. Pozwolą one na zrealizowa-
nie szeregu przedsięwzięć po polskiej 
stronie, z udziałem przedstawicielami 
środowisk senioralnych i osób niepeł-
nosprawnych ze strony niemieckiej - 
dodał starosta. To jednak nie wszystko.

- Za kilka miesięcy złożymy kolejny 
wniosek, który będzie dotyczył wartego 
kilka milionów euro projektu związa-
nego z bezpieczeństwem przeciwpo-
żarowym - chodzi m.in. o zakup no-
woczesnych samochodów gaśniczych 

- zdradził M. Jabłoński. Projekt ten 
miałby być realizowany we współpra-
cy z gminami wchodzącymi w skład 
powiatu słubickiego, a także z woje-
wódzką i Powiatową Komendą Straży 
Pożarnej.

Obaj starostwie zgodzili się też, 
że procedury związane z projektami 
unijnymi są zbyt zawiłe i należy robić 
wszystko, by je uprościć.

Radni bez granic

- Ustaliliśmy także, że we wrześniu 
odbędzie się wspólne posiedzenie po-
wiatowych radnych z obu stron Odry. 
Bo mimo, że jesteśmy bliskimi sąsiada-
mi, to nasze administracje funkcjonują 
inaczej. Będzie to więc okazja do wy-
miany doświadczeń między polskimi 
i niemieckimi samorządowcami - nie 
krył radości R. Lindemann. - Z przy-
jemnością spotykamy się z naszymi 
kolegami zza Odry, do współpracy ze 
stroną niemiecką przywiązujemy dużą 
wagę. Dzięki temu wspólnie wykorzy-
stujemy szansę, aby realizować ciekawe 
zadania, ważne dla mieszkańców obu 
stron naszego pogranicza - podsumo-
wał spotkanie starosta Marcin Jabłoń-
ski (red.). 

To od naszej młodzieży zależy wspólna Europa

Strażacy ochotnicy 
ze Smogór mieli
swój jubileusz

Starostowie z obu stron Odry
o wspólnych planach i zamierzeniach

- To wspaniale patrzeć na tylu młodych ludzi, zaangażowanych 
w proces integracji europejskiej. Jestem pod wrażeniem i od za-
wsze całym sercem kibicuję podobnym przedsięwzięciom - mówił 
9 maja, podczas inauguracji 8. Dnia Europy na uniwersytecie Via-
drina we Frankfurcie nad Odrą starosta Marcin Jabłoński. 

- Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu przez kolejne dziesię-
ciolecia, społeczność gminy Ośno Lubuskie mogła zawsze 
liczyć na gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w 
ochronie życia i mienia - pisał starosta Marcin Jabłoński w li-
ście gratulacyjnym do prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Smogórach Józefa Apanowicza. To z okazji jubileuszu 70-le-
cia smogórskiej OSP.

- Trzeba się spotykać i raz jesz-
cze spotykać. To idealna recep-
ta na rozwój naszej współpracy 
i dobrego, sąsiedzkiego kli-
matu - mówił starosta powiatu 
Odra-Szprewa Rolf Lindemann, 
który wraz ze swoim zastępcą 
Michaelem Buhrke spotkał się 
24 maja ze starostą Marcinem 
Jabłońskim oraz wicestarostą 
Leopoldem Owsiakiem.
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INFORMACJA

INFORMACJA

Zmiana harmonogramu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej

INFORMACJA 
Wydziału Komunikacji i Dróg starostwa

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. kasa Starostwa Powiatowego w 
Słubicach jest nieczynna. Wpłat można dokonać kartą płatniczą lub w 
banku na rachunki Powiatu Słubickiego:

Dzienniki budowy, karty wędkarskie, opłaty geodezyjne:
20 8369 0008 0063 7248 2000 0010

Opłaty komunikacyjne, prawo jazdy:
20 8369 0008 0063 7248 2000 0010

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, przekształcenia, wy-
kup nieruchomości:
41 8369 0008 0063 7248 2000 0020

Starostwo Powiatowe w Słubicach informuje, że na terenie Terminala w 
Świecku posiada wolne powierzchnie użytkowe - toalety, przeznaczone 
do dzierżawy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Administrowania Ter-
minalem w Świecku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7ºº do 15ºº 
lub telefonicznie pod nr 95 7585620, 95 7585711.

Informujemy, że od 1 lipca do 31 sierpnia zmianie ulegają godziny udzie-
lania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Miej-
skim Domu Kultury w Rzepinie. 
W okresie wakacyjnym punkt ten będzie czynny od poniedziałku do 
czwartku, od 8.00 do 13.00.

Począwszy od 11 czerwca właściciele firm, które świadczą usługi transportowe i posiadają tabor kilku pojazdów, będą 
mogli umawiać się telefonicznie na wybrany przez siebie termin, by zarejestrować swoje pojazdy w Wydziale Komu-
nikacji i Dróg starostwa. 
Pozwoli to na sprawniejsze obsłużenie tych podmiotów, a co za tym idzie - na zmniejszenie kolejek. 
Umawiać się można pod nr tel.: 95 759 20 57, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

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

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

e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl

Projekt dofinansowany przez powiat słubicki na realizację zadania 
publicznego "Wspieranie ochrony i promocji zdrowia tj.: "Organizacja i 
prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie 
powiatu słubickiego".

To z okazji przypadającej 30. roczni-
cy święceń kapłańskich ks. kanonika. 
- Jest Ksiądz przewodnikiem ducho-
wym wielu słubiczan, a swoją działal-
nością wskazuje im prostą i uczciwą 
drogę postępowania. Długa jest lista 
cennych przedsięwzięć, których ksiądz 
był i jest inicjatorem - podkreśla staro-
sta. 

Ks. Henryka nie trzeba przedsta-
wiać. To duchowny, który posiada 
niezwykłe umiejętności mówienia o 
Bogu. Podczas swoich kazań, błogo-
sławieństw, a nawet spotkań opłatko-
wych potrafi opowiadać o sprawach 
nie zawsze łatwych przystępnym dla 
wszystkich językiem. Przystępnym, a 
zarazem ciekawym i niepozbawionym 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
przedstawił informację o stanie środowiska na 
terenie naszego powiatu, a Powiatowy Inspektor 
Sanitarny opowiedział o jego kondycji sanitar-
nej.

Podjęto uchwały: w sprawie powołania ko-
misji doraźnej Rady Powiatu do spraw zmiany 
statutu powiatu oraz w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej powiatu na 2018 r. (red.). 

Wśród gości nie zabrakło m.in. wojewódzkich radnych: Marii Jawor-
skiej i Grażyny Dereń, powiatowego radnego Wojciecha Derenia oraz bur-
mistrza Rzepina Sławomira Dudzisa. 

- Pani Grażyna, wielokrotna laureatka ogólnopolskich konkursów ku-
linarnych, przygotowała bardzo smaczne potrawy regionalne. Uczestnicy 
pikniku zapoznali się z przepisami - opowiada sekretarz Koła Leokadia 
Musolf. - Niespodzianką była wizyta Barbary Udzieli, która przywiozła 
pachnące, o przeróżnych smakach, bochenki chleba - dodaje pani Leoka-
dia. 

Była zabawa przy muzyce elektronicznej, a także przy skocznych dźwię-
kach akordeonu

Zarząd koła dziękuje wszystkim za wsparcie podczas organizacji majów-
ki (red.). 

ciepłego humoru. 
Dlatego właśnie mieszkańcy nasze-

go powiatu najbardziej cenią księdza 
Henryka za to, że mimo upływu lat 
pozostał otwartym i życzliwym dla nas 

Tym razem uczestnicy projektu 
wcielali się w postaci ze znanych 
obrazów - inspiracją stały się dzieła 
Jana Vermeera "Mleczarka" i Le-
onarda da Vinci "Dama z łasiczką". 

- Mury Miejskiego Domu Kultury 
w Rzepinie jak zwykle były dla nas 
szeroko otwarte, a Iwona Parszyw-
ka-Marczuk, nasza instruktorka i 
opiekunka projektu, dwoiła się i 
troiła, aby wszystkim pomóc, dora-
dzić oraz odpowiednio przygotować 

stroje i dekoracje - opowiada Elż-
bieta Pych, szefowa "Słoneczka".

Pani Elżbieta podkreśla, że pod-
czas pracy nad postaciami z obra-
zów nikt się nie nudził i każdy zna-
lazł dla siebie zajęcie. 

- Na efekty prac nie trzeba było 
długo czekać. To, co zobaczyliśmy 
na końcu, przeszło nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Myślę, że mamy 
się czym pochwalić. - śmieje się E. 
Pych (red.). 

człowiekiem. Za to wszystko, co ksiądz 
uczynił dla naszego społeczeństwa, 
składamy serdeczne „Bóg Zapłać” 
(red.). 

Ks. kan. Henryk Wojnar - 
przez dziewięć lat był probosz-
czem w parafii św. Stanisława 
Kostki w Sulechowie, a od 
2009 roku dziekanem sule-
chowskiego dekanatu. Decyzją 
biskupa diecezji zielonogór-
sko-gorzowskiej ks. Tadeusza 
Lityńskiego w 2016 roku zo-
stał przeniesiony do Słubic. 
Rok wcześniej otrzymał z rąk 
biskupa polowego WP Józefa 
Guzdka Medal bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, przyznawany w 
wyjątkowych okolicznościach, 
szczególnie zasłużonym dla 
duszpasterstwa wojskowego. 
Ks. Henryk pełnił też przej-
ściowo obowiązki zarządcy 
parafii w Kostrzynie nad Odrą.

Msza za ks. proboszcza w 30 
rocznicę jego święceń kapłań-
skich odbyła się 5 czerwca w 
kościele pw. św. Ducha.

Leonardo da Vinci byłby z nich dumny

Trzy dekady posługi kapłańskiej
ks. kan. Henryka Wojnara

O stanie środowiska
i kondycji sanitarnej

Wiosenny piknik
rzepińskich diabetyków

Pamiętacie, że członkowie stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "Słonecz-
ko" wraz z rzepińskimi seniorami realizują ciekawy projekt "Żywe obrazy"? W ramach 
pierwszego etapu przedsięwzięcia jego uczestnicy byli już na wycieczce, podczas której 
odwiedzili Biuro Wystaw Artystycznych oraz zwiedzali "od kuchni" zielonogórską biblio-
tekę (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze). 

- To bez wątpienia piękny jubileusz pełnienia posługi ka-
płańskiej. Jak wiele ksiądz w tym czasie zrobił dla naszego 
społeczeństwa, nie da się opisać w paru słowach - pisze 
starosta Marcin Jabłoński w swym liście do ks. kan. Hen-
ryka Wojnara, dziekana rzepińskiego dekanatu i probosz-
cza parafii pw. św. Ducha w Słubicach. 

Sprawozdanie komisji rewizyjnej z 
kontroli przeprowadzonej w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Słubicach oraz z działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji 
na lokalnym rynku pracy - to tylko 
niektóre punkty sesji Rady Powiatu, 
która odbyła się 29 maja.

W poprzednim numerze pisaliśmy o majówce członków 
Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich. Tamtejsi diabetycy 
nie chcieli być gorsi i 11 maja również zorganizowali swój 
wiosenny piknik. Odbył się on w gospodarstwie rolno-agro-
turystycznym „Dereniówka” w Lubiechni Wielkiej.
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