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Tego dnia odbywał się również III Turniej Piłki 
Nożnej Osób z Niepełnosprawnością o Puchar 
Starosty Słubickiego. Zawodnicy po raz kolejny 
stanęli do sportowej walki pełni energii i zapału. Na 
najwyższym miejscu podium stanęła drużyna ŚDS 
Lubniewice. II miejsce zdobyły WTZ Krosno Odrzańskie, 
a zaraz za nimi uklasyfikowali się zawodnicy POW 
Krosno Odrzańskie. Ostatnie trzy miejsca zajęli 
uczestnicy ŚDS Bieganów, POW Rzepin oraz ŚDS Ośno 
Lubuskie. Puchary i nagrody trafiły również do 
najlepszego strzelca turnieju oraz bramkarza turnieju.  

 W dniu 17.09.2016 odbył się Piknik Sportowy 
„Przez zabawę do zdrowia”  
współfinansowany ze środków PFRON przy 
udziale Województwa Lubuskiego oraz Gminy 
Cybinka. 



 



 



 



 



 



 



 Bieganie w Bieganowie 
Za nami pierwsza edycja Biegania w Bieganowie. Nowa 
impreza na sportowej mapie Cybinki organizowana przez 
Sołtysa Bieganowa w ramach Inicjatywy Lokalnej 
przyciągnęła zainteresowanie blisko setki uczestników. 
Biegowo zmagania wiodły ścieżkami leśnymi wokół 
Bieganowa. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 Najlepszymi 
zawodnikami z 
Gminy Cybinka 
zostali Pani Kamila 
Bondaryk i Pan 
Mateusz Kozinoga 



 



 Kropla Kultury 2016 











 





Przyjęcie nowych uczestników 
Dnia 10.10.2016 r. na terenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy ,,Pod Słońcem”  w Bieganowie odbyło się 
ognisko integracyjne na cześć nowo przyjętych 
podopiecznych. 

Grono uczestników ŚDS zwiększyło się o 9 osób tak więc w 
ośrodku przebywają teraz 34 osoby. 







 Dzień Edukacji Narodowej 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się  uroczyste 
spotkania dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji 
i obsługi z Burmistrzem Cybinki Markiem Kołodziejczykiem. 
Burmistrz  podziękował za nauczanie i wychowanie Naszych 
dzieci i młodzieży oraz życzył wszystkim pracownikom 
oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy i pomyślności 
w życiu osobistym. 

Podczas spotkań tych zostały również wręczone nagrody 

i wyróżnienia. Nagrodę Burmistrza otrzymało sześciu pedagogów: 

 Pani Anna Jędrzejewska 

 Pani Anna Pikuła 

 Pani Beata Dudek 

 Pani Anna Przepióra 

 Pani Wioletta Łozowska 

 Pani Elżbieta Skórska 

 



 Dzień Edukacji Narodowej 
W dniu 14 października w Teatrze im. Juliusza Osterwy w 
Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wojewódzka uroczystość 
Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Pani Małgorzata 
Zieniewicz i Pani Jolanta Maćkiewicz otrzymały Złoty Medal za 
Długoletnią Służbę 









 



W ramach Inicjatywy lokalnej finansowanej przez Gminę 

Cybinka ruszył kurs samoobrony kobiet „Silne baby”. 

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Cybince miało charakter debaty 

i poruszało temat bezpieczeństwa kobiet pod różnymi 

względami. Mł. asp. Magdalena Jankowska - rzecznik 

prasowy KPP w Słubicach, wraz z kierownikiem 

posterunku policji w Cybince asp. Markiem Żelkiem 

poprowadzili debatę pt. ”Bezpieczna kobieta” 

 18 października 2016 r. odbyła się 
debata pt. "Bezpieczna Kobieta"  
w ramach kursu samoobrony kobiet 







 Spotkanie partnerów – Związku Gmin Brieskow-Finkenheerd 
i Gminy Cybinka 

Urad 19 października 2016 











 Przystań w Uradzie 



 



 



 



 



 Rozbudowa miejsca rekreacji  
i wypoczynku na ulicy szkolnej 





 Przebudowa pomieszczeń z 
przeznaczeniem na salę wiejską w 
Bieganowie 



 



 



 Przebudowa Szkoły Podstawowej  
w Białkowie 



 



 



 Budowa Szkoły podstawowej dla  
klas I-III w Cybince 



 



 



 



 Drzeniów,  

wiata i lampa solarna 



 Remont mieszkań komunalnych i 
socjalnego przy ul. Szkolnej 2 









 









 



DZIEKUJĘ 

 


