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8 marca na Hali Sportowej w Cybince odbył się turniej 
GRYF-CUP.  W imprezie tej wzięło udział 80 dzieci z 
Naszej Gminy. 

Najmłodsi 
grali w halówkę
Najmłodsi 
grali w halówkę
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Podpisanie umowy z Wojewodą
o przebudowie drogi gminnej w Drzeniowie 
W dniu 02.03.2015 r. w Lubu-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp. Burmistrz 
Cybinki – Marek Kołodziej-
czyk wraz z Wojewodą Lubu-
skim Katarzyną Osos podpi-
sali umowę o dofinansowanie 
środkami pochodzącymi z 
budżetu państwa zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej 
nr 001020F w miejscowości 
Drzeniów jako alternatywy 
dla drogi krajowej nr 29” w 
ramach programu wielolet-
niego pod nazwą „Narodowy 
Program przebudowy dróg 
lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność - Roz-
wój”.  Na tą inwestycję w 2015 
r. zaplanowano w budżecie 
gminy środki w wysokości 
ok. 1 500 000 zł, z czego 50 % 
wydatków  pochodzić będzie 
z Programu Rządowego tzw. 
Schetynówek.

Na zdjęciu Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos
i Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk

podczas podpisywania umowy
na realizację inwestycji drogowej

w Drzeniowie

Rozmowa z MARKIEM 
KOŁODZIEJCZYKIEM, 
burmistrzem Cybinki
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Z optymizmem
patrzę w przyszłość…



W imieniu Nadleśnictwa w Cybince Zastęp-
ca Nadleśniczego Pan Andrzej Przepióra, 
główna księgowa Nadleśnictwa Pani Da-
nuta Łojek - Szczepańska, Burmistrz Cy-
binki Marek Kołodziejczyk oraz skarbnik 
Urzędu Pani Agnieszka Skiba przekazali 
kluczyki do nowego radiowozu na ręce 
Komendanta Powiatowego Policji w Słubi-
cach podinspektora Rafała Wawrzyniaka. 
Komendant przekazał klucze do nowego 
radiowozu kierownikowi Posterunku Po-
licji w Cybince mł.asp. Markowi Żelek. W 
uroczystym przekazaniu wziął udział Z- ca 
Komendanta Powiatowego mł. insp. Grze-
gorz Karpiński.
Samochód został przydzielony dla poli-
cjantów Posterunku Policji w Cybince i bę-
dzie wykorzystywany do patroli na terenie 
gminy.

Komendant Powiatowy Policji podinspek-
tor Rafał Wawrzyniak złożył w imieniu 
policjantów serdeczne podziękowania dla 
Przedstawicieli Nadleśnictwa oraz Sa-
morządów Lokalnych za okazaną pomoc 
i wsparcie na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszego powiatu.
Nowy radiowóz marki Kia RIO jest samo-
chodem dynamicznym, wyposażonym w 
szereg nowoczesnych systemów zapew-
niających policjantom maksymalne bez-
pieczeństwo i komfort pracy.
Dzięki takiemu sprzętowi transportowe-
mu policjanci będą jeszcze szybciej dojeż-
dżać na miejsce interwencji, skutecznie 
nieść pomoc mieszkańcom naszego po-
wiatu.

(DW)

Usytuowany wzdłuż murali 
przedstawiających kocią tema-
tykę, ma na celu zainteresować 
swoją tematyką i tym samym 
przywołać do historii miejsco-
wości.
Operacja mająca na celu pod-
niesienie turystycznych walo-
rów miejscowości Cybinka na 
kwotę ok. 20 000,00 zł.
Kocim szlakiem do „Ogrodu kota 

w butach i jego przyjaciół” – in-
westycja współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej z za-
kresu małych projektów w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” ob-
jętego PROW na lata 2007-2013.

(red)
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Nowy radiowóz
dla stróżów prawa

Kocim szlakiem do 
„Ogrodu kota w butach i jego przyjaciół”

Posterunek Policji w Cybince otrzymał nowy radiowóz. Samochód mar-
ki KIA RIO został współfinansowany przez Nadleśnictwo Cybinka oraz 
Urząd Miejski w Cybince.

Na placu przed Urzędem Miejskim w Cybince zakoń-
czono kolejny etap prac. Powstał szlak utwardzony z 
kostki brukowej w kolorze barw jesieni na podbudowie 
i podsypce cementowo piaskowej.

Samochód został przydzielony dla policjantów Posterunku Policji w Cybince i będzie 
wykorzystywany do patroli na terenie gminy.

Mająca na celu podniesienie turystycznych
walorów miejscowości Cybinka na kwotę ok. 20 000,00 zł.

Kocim szlakiem do 
„Ogrodu kota w butach i jego przyjaciół”

Widziane z GminyWidziane z Gminy

Burmistrz Gminy Cybinka
MAREK KOŁODZIEJCZYK

Oddaję w Państwa ręce nowe wydawnictwo. Gazetę, która mam na-
dzieję, zagości na stałe w naszych domach. Chciałbym, aby sięgali 
Państwo do gminnego wydawnictwa jak najczęściej.
W pierwszym, numerze postaram się przybliżyć Państwu to wszyst-
ko, co działo się w naszej gminie w ostatnim czasie.
Nowe władze zarządzają gminą dopiero od niespełna pięciu mie-
sięcy. Ten okres dał możliwość zapoznania się z jej stanem i wyko-
nania swoistego raportu otwarcia na najbliższe cztery lata. Dziś, po 
przeglądzie inwestycji i stanu finansów gminy widzę w jakim kie-
runku musimy iść, aby w gminie Cybinka działo się po prostu lepiej.
Zapewne wielu w Państwa będzie zastanawiało się jakie zmiany 
czekają gminę w związku ze zmianą burmistrza i części radnych. 
Planuję w najbliższym czasie wprowadzić zmiany organizacyjne i 
kadrowe. Wspólnie z kierownictwem Urzędu przyglądamy się do-

tychczas funkcjonującej strukturze i już nasuwają się pewne roz-
wiązania które będę chciał wdrożyć. Z pewnością jednak chcemy 
usprawnić i polepszyć jakość pracy urzędników, przede wszystkim 
obsługi mieszkańców.
Zdecydowanie będziemy sięgać po środki unijne, które gminy mogą 
wykorzystać na poprawę infrastruktury, szkolenia, imprezy i inne 
działania. 
Jednocześnie chcemy, aby urząd był otwarty na mieszkańców. W 
tym celu wyznaczyliśmy terminy spotkań mieszkańców z władzami 
gminy. Każdy mieszkaniec może przyjść i porozmawiać z burmi-
strzem i urzędnikami. W końcu to Państwo jesteście najwyższym 
suwerenem i nadzorcą wybierającym co cztery lata nowe władze.
Postaram się nie zawieść Państwa zaufania.

Szanowni Państwo!



- Od wyborów minęły już ponad 
cztery miesiące. Zdołał już pan 
„wejść ostro” w urząd?
- Od pierwszego dnia, gdy wsze-
dłem do urzędu, zabrałem się 
do pracy. Oczywiście musiałem 
najpierw poznać specyfikę pracy 
urzędu i przede wszystkim lu-
dzi, bo to oni pracują przecież na 
rzecz naszej gminy. Dziś jestem 
już bogatszy o pewne doświad-
czenia. Razem z całym zespołem 
wyznaczyliśmy  kierunki działań 
i krok po kroku będzie je realizo-
wać.

- Doszło do zmian kadrowych?
- Kluczowe stanowiska w urzę-
dzie zawsze powinny być obsa-
dzane przez osoby w pełni do 
tego przygotowane, merytorycz-
ne i doświadczone. Takie, któ-
re przyniosą korzyść gminie i 
mieszkańcom danej społeczno-
ści. Zatrudniliśmy nowego se-
kretarza w osobie Sebastiana 
Łukaszewicza. Sekretarz to obok 
burmistrza i skarbnika jedna z 
najważniejszych osób w każdym 
urzędzie. Dlatego liczę, że jego 
doświadczenie w pracy w staro-
stwie i wiedza na temat projek-
tów unijnych pozwolą skuteczniej 
zarządzać urzędem, jednostkami 
i pozyskiwać środki unijne na in-
westycje oraz zadania. Od kilku 
dni, po rozstrzygniętym kon-
kursie, mamy również nowego 
dyrektora Miejskiego Gminnego 
Ośrodka Kultury. Jest nim pani 
Ewelina Skórska. Wierzę w to, że 
świeże spojrzenie na temat dzia-
łalności naszego domu kultury 
pozwoli wzbogacić jego ofertę. 

- W ostatnim czasie do opinii pu-

blicznej docierały informacje na 
temat między innymi wyników 
kontroli Najwyższej Izby Kon-
troli w urzędzie i skierowania 
sprawy do odpowiednich orga-
nów. Czy może nam Pan udzielić 
informacji na ten temat.  
- Jeśli toczy się jakieś postępo-
wanie, to z pewnością wszystko 
niebawem się wyjaśni, a jego 
efekt ujrzy światło dzienne. Na 
pewno nie  zamierzam ukrywać 
informacji przed opinią publiczną. 
Jako samorządowiec podjąłem 
pewne zobowiązania społeczne i 
zamierzam się z nich wywiązać 
jak najlepiej. Jeśli chodzi o nie-
które zrealizowane inwestycje 
to już dziś wiem, że są pewne 
nieprawidłowości, które trzeba 
będzie wyprostować, niejedno-
krotnie ponosząc znaczne koszty 
finansowe, ale mimo wszystko 
z optymizmem patrzę w przy-
szłość. 

- W jakim kierunku pójdzie teraz 
gmina Cybinka. Ma pan pomysł 
na rządzenie?
- Idąc do urzędu miałem goto-
wy program i jasne jest, że będę 
chciał go sukcesywnie realizować 
oraz spełniać obietnice wyborcze. 
Obecnie rozpoczęty został  drugi 
etap budowy szkoły oraz przebu-
dowa drogi w Drzeniowie, które to 
zadania pochłoną znaczną część 
środków przeznaczonych na in-
westycje. Jednak postaram się 
aby pozostałe potrzeby miesz-
kańców gminy były realizowa-
ne na bieżąco w miarę naszych 
możliwości finansowych. Po 
zebraniach w sołectwach mam 
listę najpotrzebniejszych zadań 
do wykonania w każdej miejsco-

wości.  Chciałbym również kom-
pleksowo przygotować tereny 
inwestycyjne w naszej gminie dla 
potencjalnych pracodawców. Pa-
miętam również o sprawach spo-
łecznych oraz o tym że na terenie 
naszej gminy wiele osób żyje z 
uprawy ziemi. 

- Nowa perspektywa unijna na 
lata 2014-2020 daje możliwość 
sięgnięcia po spore pieniądze 
dla każdego samorządu…
- Oczywiście. Już jako Gmina 
przymierzamy się do pewnych 
działań i czekamy na start odpo-

wiednich programów. Już dziś 
pozyskaliśmy zewnętrzne środki 
na dodatkowe zajęcie sportowe 
z programu MultiSport dla dzieci 
szkolnych. W lutym br. złożyliśmy 
jako pierwsza gmina w powiecie 
słubickim wniosek o sfinansowa-
nie ze środków unijnych mobilnej 
platformy cyfrowej służącej pro-
mocji gminy Cybinka. Euroregion 
ze środków unijnych dofinansuje 
nam ww. projekt w 85%. Złoży-
liśmy również wnioski o sfinan-
sowanie ze środków unijnych 
zaplanowanych największych 
imprez które odbędą się w 2015 

r. na terenie naszej gminy.
Postaram się aby do naszej gmi-
ny spłynęło sporo pieniędzy. Mogę 
zapewnić, że będę robić wszystko 
aby nie realizować kluczowych 
zadań z własnych środków, a je 
dofinansowywać ze środków ze-
wnętrznych. Być może uda się 
odremontować kilka dróg i zain-
westować w oświatę. Chciałbym  
też pomóc wszystkim, którzy 
chcieliby założyć własny biznes.

- Dziękuję.
(JG)

Zakątek został wyposażony w no-
woczesne elementy linowe słu-
żące głównie wspinaniu, będące 
nową koncepcją zagospodarowa-
nia terenu. Urządzenia linowe są 
rewolucją na klasycznym placu 
zabaw. Magiczne siatki umoż-
liwiają wszechstronny rozwój 
dziecka. Zapewniają nie tylko 
dobrą zabawę ale jednocześnie 
ćwiczą spryt, zwinność i kreatyw-
ne myślenie.
Każdy z nas wie doskonale, że 

koty lubią chodzić swoimi ścież-
kami, są strasznymi piecuchami 
oraz uwielbiają się wspinać. Do-
tychczasowe zagospodarowanie 
terenu dzięki stworzeniu ciągu 
komunikacyjnego prowadzące-
go wzdłuż betonowych murali 
przedstawiających galerię kotów 
domowych, nawiązuje do jed-
nej z przytoczonych kocich cech. 
Część działki w celu podkreślenia 
pozostałych kocich charaktery-
styk, zostanie zagospodarowana 

elementami charakteryzującymi 
i wyróżniającymi to miejsce spo-
śród pozostałych już stworzo-
nych na terenie Gminy Cybinka.

(red)
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Plac przed Urzędem Miejskim, czyli „Ogród kota w butach i jego przyjaciół”, wzbo-
gacił się o nowe urządzenia dla dzieci, do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Rozmowa z MARKIEM KOŁODZIEJCZYKIEM, 
burmistrzem Cybinki

MAREK KOŁODZIEJCZYK
Ma 38 lat. Z wykształcenia informatyk. Ma żonę i dwoje dzieci.

Z optymizmem patrzę
w przyszłość…

Ogród kota w butach  i jego przyjaciół

Koszt inwestycji: 30 629,95 zł brutto
Dofinansowanie: umowa o przyzna-
nie pomocy w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
(„Odnowa i rozwój wsi” – PROW 2007-

2013).
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Zgodnie z  ustalonym porządkiem obrad 
Radni po złożeniu ślubowania dokonali 
w  głosowaniu tajnym wyboru Przewod-
niczącego oraz Wiceprzewodniczącego 
Rady.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w  Cy-
bince VII kadencji został wybrany Radny 
Sebastian Łukaszewicz, natomiast Wice-
przewodniczącą została wybrana Rad-
na Anna Śliwińska.

(red)

Podczas spotkania omówiono 
I etap realizacji porozumienia 
o współpracy w ramach akcji 
profilaktycznej „BEZPIECZNY 

DOM”. Porozumienie dotyczy 
wyposażenia budynków ko-
munalnych w domowe czujniki 
dymu oraz tlenku węgla, po-

tocznie zwanego czadem.
Akcja ta jest integralnym ele-
mentem programu działań re-
alizowanych przez Komendę 
Główną Państwowej Straży 
Pożarnej na lata 2014 – 2023, 
którego celem jest ogranicze-
nie zatruć tlenkiem węgla oraz 
zmniejszenie liczby pożarów 
budynków mieszkalnych. 
W ramach akcji Burmistrz 
Cybinki jako Partner samo-
rządowy zakupił urządzenia 
wykrywające CO, dym oraz 
wyznaczył z zasobów komu-
nalnych mieszkania do mon-
tażu urządzeń pomiarowych w 
postaci tzw. czujek tlenku wę-
gla, dymu lub też innych nie-
bezpiecznych mediów.
Pierwsze montaże 5 czujek 
tlenku węgla na terenie Gminy 
Cybinka w mieszkaniach ko-
munalnych odbyły się 15 i 21 
stycznia 2015 r.
Montażu dokonali funkcjona-
riusze Słubickiej Komendy Po-
wiatowej PSP.
Podczas spotkania omówiono 
także plan działań na kolejne 
montaże z uwagi na duże za-
interesowanie mieszańców 
akcją oraz rozszerzenie form 
działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców. 

(IS)

Przybyłych na szkolenie rolników oraz prowadzących przywitał 
w imieniu Burmistrza Cybinka – Marka Kołodziejczyka Sekretarz 
Gminy – Sebastian Łukaszewicz.
Tematyka szkolenia dotyczyła dopłat obszarowych  od 2015 r., a w 
szczególności podstawowych elementów nowego systemu płatno-
ści oraz płatności za zielenienia, które rolnikom przedstawiły  p. 
Beata Chmurzyńska i  p. Joanna Dmuchowska z Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słubicach.
Dodatkowym tematem poruszonym na szkoleniu były rolnicze kre-
dyty w Banku Gospodarki Żywnościowej przedstawione przez Ra-
fała Rosińskiego oraz ubezpieczenia rolne i majątkowe przygoto-
wane przez Beatę Mińczyk – specjalistę ds. zarządzania finansami 
z zielonogórskiej firmy VICTUS.
Szkolenie zorganizowała  p. Zofia Maślakiewicz specjalista ds. ogól-
norolnych Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

(IS)

1 grudnia 2014 r. w  sali widowi-
skowej Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury odbyła się I sesja inaugura-
cyjna  Rady Miejskiej w Cybince VII 
kadencji (2014-2018).

W dniu 22 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Cybince odbyło się spotkanie 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach st. kpt. Woj-
ciecha Śliwińskiego z Burmistrzem Cybinki – Markiem Kołodziejczykiem. 

W dniu 18 lutego 2015 r. na Sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w  Cybince odbyło się szkolenie dla rolni-
ków z terenu Gminy Cybinka. 

Podczas spotkania omówiono I etap realizacji porozumienia o współ-
pracy w ramach akcji profilaktycznej „BEZPIECZNY DOM”

Tematyka szkolenia dotyczyła dopłat obszarowych  od 2015 r., a w 
szczególności podstawowych elementów nowego systemu płatności 
oraz płatności za zielenienia

Z komendantem 
o „BEZPIECZNYM DOMU”

Szkolenie
dla rolników

I sesja inauguracyjna
Rady Miejskiej w Cybince
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Swoją obecnością uroczystość 
zaszczycili: Burmistrz Cybin-
ki – Pan Marek Kołodziejczyk; 
Skarbnik Gminy Cybinka – Pani 
Agnieszka Skiba; Członkowie 
Rady Rodziców: Pani  Aleksan-
dra Bąk, Pani Bożena Borowska.
Dla licznie przybyłych gości 
dzieci przedstawiły atrakcyjny 
program składający się z dwóch 
części. Pierwsza część to pio-
senki, wiersze, tańce i konkursy. 
Druga część Jasełka, które raz 
jeszcze przeniosły nas w świą-
teczny nastrój.
Tak wspaniała uroczystość była 
udziałem nie tylko pracowni-
ków Przedszkola Publicznego 
w Cybince. Aktywnie w jej udział 
włączyli się również rodzice, 
pracownicy MGOK w Cybince. 
Oprawą graficzną uroczystości 
zajął się Pan Dawid Wincek, a od 
strony technicznej Pan Roman 

Weryszko. Dzieci obdarowały 
swoich dziadków własnoręcz-
nie wykonanymi upominkami. 
Życzenia wszystkim dziadkom 
złożyli: Pani Helena Romańczuk 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Cy-
bince oraz Pan Marek Kołodziej-
czyk Burmistrz Cybinki, od któ-
rego dzieci otrzymały słodycze.

(MZ)

Dnia 20 stycznia 2015 r w 
Sali Kinowej MGOK w Cy-
bince odbyła się uroczy-
stość Dnia Babci i Dziad-
ka. Organizatorem święta 
było Przedszkole Publicz-
ne w Cybince

Dzieci przedstawiły atrak-
cyjny program składający 
się z dwóch części. Pierw-
sza część to piosenki, 
wiersze, tańce i konkursy. 
Druga część Jasełka, któ-
re raz jeszcze przeniosły 
nas w świąteczny nastrój.

Dzień Babci i Dziadka 
w Cybince

NIVEA zbuduje w całej Polsce 40 Rodzinnych Miejsc Zabaw. Jedno 
z nich może powstać w naszej okolicy. Aby powstało trzeba głoso-
wać!

Głosujmy i 
zbudujmy!
Głosujmy i 
zbudujmy!

Rodzinny plac zabaw jest na wyciągnięcie ręki

Nivea zasponsoruje budowę 40 miejsc zabawy w 40 samorządach. W których? 
To zależy tylko od nas. Nasza gmina oczywiście bierze udział w akcji. Wiemy, że 
marzeniem rodziców i dzieci jest wspólne spędzanie czasu. Aby je spełnić posta-
rajmy się stworzyć dla nich przyjazną przestrzeń, która im to umożliwi. Znajdą się 
tam sprzęty zarówno dla tych 
najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców. Lokali-
zacja, którą wybraliśmy na umiejscowienie placu mieści się przy ul. 2 lutego w 
Cybince.
Zachęcamy do zabawy i wzięcia udziału w akcji. Aby zagłosować trzeba wejść na 
www.nivea.pl/podworko i zagłosować na nasza lokalizację.
Każdego dnia można oddać tylko jeden głos.

Wejdź na www.nivea.pl/podworko i zagłosuj na Gminę Cybinka
Aby zwiększyć szanse namawiaj znajomych do głosowania.

Czym nas więcej tym większa szansa
na zlokalizowanie placu zabaw w naszej gminie!
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Profesjonalne przygotowanie 
oraz wykonanie utworów w 
pełni zadowoliły najbardziej 
wymagających melomanów. 
Nad ponad 50 osobową gru-
pą artystów na scenie czuwał 
– Zbyszko Jatczak - Dyrektor 
Społecznego Ogniska Muzycz-
nego w Cybince. 
Podczas tegorocznych koncer-
tów Uczniowie i Absolwenci 
Społecznego Ogniska Muzycz-
nego w Cybince wykonali ko-
lędy i pastorałki w specjalnie 
na tę okazje przygotowanych 
aranżacjach. Całość przeplata-
ły instrumentalne wersje wy-
konywane przez solistów. Na 
koncertach pojawił się także 
przyjaciel Społecznego Ogni-
ska Muzycznego w Cybince Ar-

kadiusz Tkocz, uświetniający 
występy grą na skrzypcach. 
Koncert patronatem objął Bur-
mistrz Cybinki – Marek Koło-
dziejczyk, który za wspaniałą 
ucztę muzyczną nagrodził wy-
konawców koszem słodyczy. 
Ciężką pracę i trud można tak-
że wesprzeć przekazując 1% 
podatku przy rozliczeniu rocz-
nym dla Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Cybince.  

(IS)

Już po raz XIII w Cybince 
odbył się Koncert Nowo-
roczny. Weekendowe kon-
certowanie zakończyło 
się ogromnym sukcesem. 
Sala widowiskowa Miej-
sko-Gminnego Ośrodka 
Kultury podczas 4 koncer-
tów wypełniona była po 
brzegi, a artyści za swoją 
pracę zostali nagrodzeni 
owacjami na stojąco. 

XIII Koncert
Noworoczny
XIII Koncert
Noworoczny

Profesjonalne przygotowanie oraz wykonanie utworów
w pełni zadowoliły najbardziej wymagających melomanów.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

w Gminie Cybinka
Joanna Niparko – Sołectwo Białków 

Grzegorz Krysiak - Sołectwo Bieganów 
Marta Duszyńska-Duleba - Sołectwo Drzeniów,

Jarosław Mazurek - Sołectwo Grzmiąca 
Ewa Nowak - Sołectwo Kłopot 

Waldemar Nawrocki - Sołectwo Krzesin 
Helena Pociecha - Sołectwo Maczków 

Mirosław Sereda - Sołectwo Mielesznica 
Marcin Sołtysiak - Sołectwo Radzików

Ryszard Banaszkiewicz - Sołectwo Rąpice 
Elżbieta Piórkowska - Sołectwo Sądów 

Krystyna Safian - Sołectwo Urad 

W miesiącu marcu br. i na początku kwietnia na terenie naszej gminy odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 
we wszystkich sołectwach. Wybrano Sołtysów kadencji 2015-2019, którym serdecznie gratulujemy, a zostali nimi:



Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. na przełomie marca i kwietnia zrealizował zadanie po-
legające na modernizacji przepompowni ścieków obsługującej sieć kanalizacji sanitarnej dla części 
ulicy Dąbrowskiego w Cybince (bloki -Nadleśnictwo). Modernizacja ta konieczna była ze względu na 
fakt naturalnego zużycia elementów.
Armatura przepompowni ścieków została wykonana z wysokiej klasy materiałów co spowoduje długą 
i bezawaryjną pracę obiektu. Dzięki temu uzyskano poprawę warunków eksploatacyjnych, zwiększo-
no bezpieczeństwo i komfort pracy obsługi. Pozyskano ciągłą kontrolę nad urządzeniami technolo-
gicznymi z uwagi na możliwość zdalnego monitoringu ich pracy. 

Gmina Cybinka rozpoczęła również prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew mogących zagro-
zić bezpieczeństwu. Sukcesywnie na terenie gminy przycinane i wycinane są drzewa które stanowią 
zagrożenia dla życia i mienia mieszkańców naszej gminy. Na bieżąco usuwane były również skutki 
silnych wiatrów wiejących w naszym regionie.
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8 marca na Hali Sportowej w Cybince odbył się turniej 
GRYF-CUP.  W imprezie tej wzięło udział 80 dzieci z 
Naszej Gminy. 

Były to 3 grupy dziecięce: 
Skrzaty, Żaki i Orliki. Skrzatów 
podzieliliśmy na 4 zespoły, a 
Żaków i Orlików na 5. Dzieci 
same wymyślały nazwy drużyn.

Wyniki turnieju Skrzatów:
1. POLSKA
2. SKRZATY
3. NIEMCY

4. PERŁA CYBINKA

Najlepszym strzelcem turnieju 
został BARTEK RÓŻYCKI (5goli), 
najlepszym piłkarzem KAMIL 
ZAJĄC, najlepszymi bramka-
rzami CYPRIAN WORONA i OLI-
WIER RAJCHEL.

Wyniki turnieju Żaków
i Orlików:

1. BAYERN MUNCHEN
2. REAL MADRYT

3. JUVENTUS
4. BARCELONA

5. PERŁA CYBINKA

Najlepszym strzelcem turnie-
ju został KSAWERY GAJECKI 
(8goli), najlepszym piłkarzem 
KACPER ZAJĄC, najlepszym 
bramkarzem KAROL WIERZ-
BICKI.

Konkurs żonglerki:
1. DAMIAN BŁASZCZYK 26 pkt. 

2. KAROLINA NOWICKA 16
3. KACPER KOBYŁECKI 11  

(suma 26)
4. MARCEL ŚLEDŹ 11  (suma  

22)

Wszystkie dzieci zostały uho-
norowane okolicznościową 
statuetką. Trenerzy wyróżni-
li również najgrzeczniejszych 
i najbardziej skupionych na 
treningach. Piłki w nagrodę 
otrzymali: OSKAR KUREK, FI-
LIP GRALIKOWSKI, DARIUSZ 
FUTRYK, WOJTEK RADKIEWICZ, 
KRZYSIU NOWAK, KACPER 
MIARKA, KACPER DEREŃ i KA-
MIL OŁOWIAK
Ponieważ turniej odbył się w 
Dzień Kobiet dzieci wręczyły 
kwiatki wszystkim kobietom 
obecnym na hali. Dziękuje-
my serdecznie dla wszystkich 
sponsorów, a przede wszyst-
kim dla właścicielki wulkaniza-
cji Gryf- pani Anety Drzazgi.

(PK)

Modernizacja przepompowni ścieków ul. Dąbrowskiego w Cybince i pielęgnacja 
drzew w Gminie.

Zmodernizowana rozdzielnia przepompowni

Najmłodsi 
grali w halówkę
Najmłodsi 
grali w halówkę

Gmina dba o
środowisko naturalne
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Rywalizacja od pierwszego 
spotkania była bardzo zacięta, 
a kibice, którzy po brzegi wy-
pełnili halę mieli okazję podzi-
wiać piękne bramki i ciekawe 
akcje. Do faworytów należały 
zespoły Policji, Urzędu Miej-
skiego i VIOLI. Rywalizacja to-
czyła się każdy z każdym, a w 
finale miały zagrać drużyny, 
które po pierwszej rundzie 
w tabeli zajęły pierwsze dwa 
miejsca.
Policjanci i chłopaki z Urzędu 
Miejskiego kroczyły od zwycię-

stwa do zwycięstwa, a VIOLA, 
która miała w swoim składzie 
kilku piłkarzy sensacyjnie gubi-
ła punkty i ostatecznie nie włą-
czyła się do walki o finał.
Szóste miejsce zajął Cargill 
Polska Bieganów, który tuż 
przed turniejem został mocno 
przetrzebiony chorobami za-
wodników i niestety nie nawią-
zał walki.
Piąte miejsce przypadło Zakła-
dowi Metalowemu GEMO, który 
grał przez cały turniej bardzo 
równo ale brakowało szczęścia 

w wykończeniu akcji.
Na czwartym miejscu turniej 
zakończyła VIOLA należąca do 
faworytów, jednak pogubione 
punkty sprawiły, że trzeba było 
zadowolić się miejscem tuż za 
podium.
Potknięcia przeciwników wy-
korzystał Zakład Usług Komu-
nalnych, który dzielnie walczył 
mimo, że grał z trzema kontu-
zjowanymi zawodnikami. Osta-
tecznie skończyło się na trze-
cim miejscu.

Wielki finał rozegrały zespo-
ły Urzędu Miejskiego i Policji. 
Pierwszą bramkę zdobyli po-
licjanci ale kiedy Urząd wy-
równał wydawało się, że pój-
dzie za ciosem i ma szansę na 
zwycięstwo. Jednak chłopaki 
mundurowi zagrali z chłodnymi 
głowami i w końcówce meczu 
wypunktowali swoich przeciw-
ników. Ostatecznie finał zakoń-
czył się zwycięstwem Policji 
3-1.
Nagrody wręczyli Burmistrz 

Cybinki Marek Kołodziejczyk i 
Prezes Klubu Sportowego Per-
ła Cybinka Dariusz Pilżys.
Wszyscy są rządni rewanżu i 
zapowiadają, że za rok turniej 
będzie jeszcze bardziej zacię-
ty. Cały turniej został uświet-
niony przez zespół dziewczyn 
tańczących zumbę, zaręczamy 
więc, że było na co popatrzeć…

(DP)

W niedzielę, 8 lutego, w hali sportowej w Cybince od-
był się pierwszy Międzyzakładowy Turniej Piłki Noż-
nej Halowej. Do rywalizacji o wielki puchar przechodni 
przystąpiło sześć zakładów pracy z naszej gminy. 

„Rodzinne” zdjęcie uczestników turnieju

Efektownych akcji było w turnieju bardzo wiele

Międzyzakładowy 
turniej piłkarski
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