
René Wilke jest młodym poli-
tykiem lewicy. Ma 34 lata i przez 
najbliższe osiem będzie nadbur-
mistrzem Frankfurtu nad Odrą. W 
niedawnych wyborach zdecydowa-
nie pokonał swojego poprzednika 
Martina Wilke, zdobywając ponad 
62 proc. głosów. 

Uroczyste zaprzysiężenie nowego 
nadburmistrza odbyło się 6 maja w 
Kościele Mariackim we Frankfur-
cie. Pojawiło się bardzo wielu gości 
i przedstawicieli władz, także słubic-
kich. Nie zabrakło kilkuset miesz-
kańców. I to właśnie do nich René 
Wilke zwrócił się w swoim prze-
mówieniu. – Nasze miasto to my, 
mieszkańcy – mówił, zapowiadając 

częste konsultacje. 
 Nowy włodarz podkreślał w swo-

im przemówieniu, że chce promo-
wać społeczeństwo obywatelskie i 
rozmawiać ze wszystkimi mieszkań-
cami Frankfurtu.

Jeszcze w kampanii wyborczej 
René Wilke zapowiadał intensyfika-
cję współpracy z słubickim samorzą-
dem. – Nikt nie musi się obawiać, 
nikt w Słubicach nie musi martwić 
się, że relacje niemiecko-polskie się 
pogorszą. Jestem za dalszą integra-
cją Słubic i Frankfurtu – mówił w 
wywiadzie udzielonym portalowi 
www.slubice24.pl. W rozmowie za-
powiadał, że należy się zastanowić 
nad polsko-niemiecką szkołą pod-

stawową czy wspólną budową nowe-
go basenu. 

Z nowym nadburmistrzem Frank-
furtu spotkał się już Mariusz Du-
backi, który w jesiennych wyborach 
samorządowych będzie walczył o 
fotel burmistrza Słubic. – To była 
bardzo rzeczowa rozmowa. Mam 
wielką satysfakcję z tego, że nasze 
poglądy są zbieżne w tak wielu spra-
wach – mówi M. Dubacki. – Roz-
mawialiśmy nie tylko o wspólnych, 
potencjalnych projektach infra-
strukturalnych, ale także o współ-
pracy młodzieży, szkół, klas, czy 
choćby klubów sportowych. Uwa-
żamy, że szczególnie dzisiaj musimy 
duży nacisk położyć na edukację 
młodego pokolenia – dodaje. 

We Frankfurcie zmienił się nie 
tylko nadburmistrz. Senat Euro-

pejskiego Uniwersytetu Viadrina 
jednogłośnie wybrał nowego prezy-
denta. Szefową uczelni została prof. 
dr Julia von Blumenthal, która d 
października 2009 roku jest profe-
sorem na Uniwersytecie im. Hum-
boldta w Berlinie. Będzie drugą, po 
Gesine Schwan, kobietą na stanowi-
sku prezydenta popularnej Viadriny 
(red.). 
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Frankfurt nad Odrą na nowego szefa miasta. René Wilke został zaprzysiężony na nadburmistrza 
miasta. Zmiany zaszły także na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
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20 kwietnia w słubickiej bibliotece, już po raz 14., odbył się 
Międzyprzedszkolny Przegląd Wiersza Ptasie Trele pt. "Piękna 
nasza Polska cała” 

Zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w 
Czarnowie

Ptasie Trele’ 2018

Nowy chodnik
już gotowy!

„Piękna nasza Polska cała”

Trwają remonty w gminie

SŁUBICE 

GÓRZYCA 

Głównym organizatorem było 
Przedszkole nr 1 "Jarzębinka", poma-
gała jak zwykle biblioteka słubicka. 

W pierwszej części konkursowej za-
prezentowało się 21 przedszkolaków ze 
Słubic i Kunowic, w dwóch kategoriach 
wiekowych. 

Atrakcją dla wszystkich były przygo-
towane zgadywanki o tematyce patrio-
tycznej, z upominkami.

Kiedy jury obradowało, wszyscy - 
w oczekiwaniu na wyniki - obejrzeli 
fantastyczne przedstawienie teatralne 
pt. „Polscy poeci dzieciom” z udzia-
łem rodziców dzieci uczęszczających 
do „Jarzębinki”, pod kierownictwem 
nauczycielki Marioli Jasiniak. Występ 
został bardzo entuzjastycznie przyjęty 
przez zgromadzonych widzów! 

Jury w składzie: Ewa Chustecka, 
Julia Głowania i Monika Bugielska, po 
wysłuchaniu wszystkich uczestników, 
postanowiło przyznać sześć wyróżnień 
w dwóch kategoriach wiekowych.

Laureatką XIV Międzyprzedszkol-
nego Przeglądu Wiersza Ptasie Trele 
pt. "Piękna nasza Polska cała" i zdo-
bywczynią  statuetki "Trelik 2018" zo-
stała Aleksandra Słopnicka ze słubic-
kiego Przedszkola Samorządowego nr 
1 „Jarzębinka”! 

Uczestnicy przeglądu otrzymali 

pamiątkowe dyplomy oraz upominki 
ufundowane przez organizatorów. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i 
do zobaczenia za rok!

ZESPÓŁ BPMiG

W ramach zadania został wykonany 
ciąg pieszy z kostki betonowej o długo-
ści 250 metrów.

Zadanie zostało wykonane przez fir-
mę TERBUD Czesław Kotliński z Ko-

strzyna nad Odrą.  
To kolejne zrealizowane zadanie z 

listy działań inwestycyjnych i remonto-
wych na 2018 rok (red.).  
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KOLORY
DALTONISTY

Idzie nowe! Chciałoby się krzyk-
nąć obserwując to, co dzieje się po 
drugiej stronie mostu, we Frank-
furcie nad Odrą. 

Szefem naszego bliźniaczego 
miasta został 34-letni polityk le-
wicowej partii Die Linke. W wy-
borach zdecydowanie pokonał 
swojego konkurenta, dotychczaso-
wego burmistrza Martina Wilke. 
Mieszkańcy Frankfurtu w swoim 
wyborze byli bardzo jednoznaczni. 
Postawili na młodość połączoną z 
doświadczeniem, wybrali osobę, 
której nie brakuje społecznej wraż-
liwości.

Rozmawiałem z nowym nadbur-
mistrzem jeszcze przed jego oficjal-
nym zaprzysiężeniem. Uczestniczy-
łem w jego spotkaniu z Mariuszem 
Dubackim, który z kolei ubiega się 
o fotel burmistrza Słubic. I mu-
szę Wam przyznać, że wrażenia 
mam tylko pozytywne. Rene Wilke 
to człowiek pełen dobrych pomy-
słów, otwarty na dialog, rozumie-
jący ideę współpracy z Polską i z 
mieszkańcami Słubic. Ale przede 
wszystkim to człowiek stonowany, 
pełny pokory i umiejący słuchać. 
Zazdroszczę mieszkańcom Frank-
furtu takiego burmistrza. 

Znaczną część naszej rozmowy 
poświęciliśmy młodzieży, jej wy-
chowaniu w poczuciu szacunku 
do drugiego człowieka. Młodzieży 
tolerancyjnej, otwartej, cieszącej 
się i korzystającej z integracji eu-
ropejskiej. Mam nadzieje, że pomy-

sły, które zrodziły się podczas tego 
spotkania już niedługo będziemy 
mogli wprowadzić w życie. 

Idzie nowe! Chciałoby się krzyk-
nąć także i w Słubicach. W naszym 
mieście aż prosi się o zmianę. Mia-
sto potrzebuje młodego menadżera, 
który będzie słuchał mieszkańców, 
a nie wygłaszał przydługie, strofu-
jące monologi. Mieszkańcy chcą 
burmistrza otwartego na dialog i 
współpracę, a nie przekonanego 
o własnej omnipotencji mitomana. 
Potrzebujemy człowieka do roboty, 
a nie papieża na lektyce. 

Kandydat już jest. Mam nadzie-
je, że w ciągu najbliższych miesię-
cy uda mu się przekonać Was do 
zmiany filozofii sprawowania wła-
dzy w Słubiach. 

Zamieszczam w tym wydaniu 
obszerny wywiad z Mariuszem Du-
backim, osobą która otwarcie mówi 
o swoim planie na rozwój miasta. 
Gorąco zachęcam do lektury tego 
tekstu. Znajduje się na stronie 3 i 
7 gazety, którą trzymacie w rękach. 

Na koniec o jeszcze jednej zmia-
nie. Także po niemieckiej stronie 
Odry. Uniwersytet Europejski 
Viadrina ma nowego prezydenta, 
a właściwie panią prezydent. Od 
października tą ważną także dla 
słubiczan uczelnią kierować będzie 
prof. Julia von Blumenthal, któ-
ra od października 2009 roku jest 
profesorem na Uniwersytecie im. 
Humboldta w Berlinie. 

W pierwszym wystąpieniu po 
ogłoszeniu decyzji senatu przy-
szła pani prezydent powiedziała, 
że będzie robić wszystko, by ten 
wyjątkowy Europejski Uniwersytet 
wzmacniać, zwłaszcza w czasach 
stanowiących wyzwanie dla Eu-
ropy i stosunków polsko-niemiec-
kich. Trzymam kciuki i gratuluję. 

ROBERT WŁODEK

Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)

wynajmę warsztat stolarski

tel.: 604 295 699

ZATRUDNIĘ
osobę do sprzątania

pomieszczeń
biurowych.

tel: 660 567 153

KUPIĘ
stare odznaki,
odznaczenia,
medale i inne

tel. 518 507 460

SPRZEDAM
dwie działki

o nr. ewidencyjnym 
9/11 i 9/15
w Nowych

Biskupicach,
cena do uzgodnienia

tel. 509 133 015

KUPIĘ lub WYNAJMĘ
(długoterminowo)

mieszkanie
w Słubicach.

tel.: 694 052 937

Producent domów zatrudni 
doświadczonych pracowników 

ogólnobudowlanych. 
Mile widziane  prawo jazdy kat. B. 

Praca stała, wysokie zarobki. 
Praca w Polsce

na małych wyjazdach. 
Szczegóły

pod numerem
733 588 888

www.pograniczelubuskie.pl
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Łamanie i projekt:
Drukarnia Drukland, www.drukland.com.pl

Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

 P.H.U. ZŁOMIX 
JAROSŁAW MIKSA 
tel.: 500 057 997 

      SKUP ZŁOMU 
 skup złomu i metali kolorowych, 

makulatury, sprzętu AGD i RTV itp.  
 dojazd do klienta 
 możliwość demontażu złomu u klienta 
 płacimy gotówką za zakupione towary  

KASACJA  
POJAZDÓW 

 złomowanie pojazdów 
 odbiór od klienta 
 zaświadczenie do wyrejestrowania  

 

ZAPRASZAMY: 
Słubice i Ośno Lubuskie: poniedziałek-piątek 8-17, sobota 8-14 

Kowalów: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-14 
 

KOWALÓW 
ul. Starkowska 11 

tel.: 503 022 157 

OŚNO LUBUSKIE 
ul. B. Chrobrego 16 

tel.: 513 298 830 
 

SŁUBICE 
ul. Wojska Polskiego 115 
tel.: 509 475 525 

 

www.robertwlodek.pl
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o. 
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Zdobywczynią statuetki "Trelik 
2018" została Aleksandra Słopnicka



- Kompleksowa obsługa klienta
- Architekt, kierownik budowy, geodeta,
kontstruktor, projekty i kierownictwo
w branży elektrycznej oraz sanitarnej
- Pozwolenia na budowę, projekty

ARCHITEKT
www.biuro-sugoi.pl

ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

Roksana Mackiewicz
tel: 579 077 741
email: rok.mackiewicz@gmail.com
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Rozmowa z Mariuszem Dubackim, przedsiębiorcą, który zapo-
wiedział swój start w wyborach na stanowisko burmistrza Słubic

Słubiczanie zasługują na więcej!
Ruszyła rywalizacja przed wyborami samorządowymiWYWIAD  

Red. Jest Pan pierwszą osobą, 
która zdecydowała się stanąć do 
rywalizacji o najważniejszy fotel w 
mieście? Dlaczego chce Pan zostać 
burmistrzem?

M.D. Każdemu zależy na szybkim 
rozwoju naszego miasta, na budowie in-
frastruktury komunalnej, odpowiedniej 
edukacji dla naszych dzieci, czy rozwią-
zywaniu innych ważnych problemów 
mieszkańców. Słubice powinny być no-
woczesnym europejskim miastem, wi-
zytówką Polski w Europie, a nie prowin-
cjonalnym miasteczkiem powiatowym. 
Sądzę, że dzisiejszym władzom brakuje 
pomysłu na nasze miasto, impulsu do 
szybkiego rozwoju. 

Mam nadzieję, że wspólnie uda nam 
się to zmienić, że razem wyzwolimy 
energię tego miasta i wykorzystamy ol-
brzymi potencjał jego mieszkańców. 

Red. Ale Tomasz Ciszewicz po-
wie z pewnością, że miasto się roz-
wija…

M.D. A powinno rozwijać się zde-
cydowanie szybciej. Proszę popatrzyć 
choćby na Kostrzyn…

W mojej ocenie Słubice są miastem 
nieźle administrowanym, ale niedosta-
tecznie dobrze zarządzanym. 

W ostatnich latach kompletnie od-
puściliśmy sprawę obwodnicy, a przy-
padek Kostrzyna nad Odrą czy Krosna 
Odrzańskiego pokazuje, że można było 
w tej kwestii zrobić więcej. A to przecież 
fundamentalna sprawa dla miasta, nie 

wiem, czy istnieje jakaś ważniejsza…
To właśnie chciałbym zmienić. Na-

leży „wychodzić” w ministerstwach 
sprawę budowy naszej obwodnicy, a w 
razie konieczności stanąć u boku miesz-
kańców podczas protestów. Ostatnie 
wypowiedzi szefa lubuskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad pokazują w mojej opinii, że 
w tej najważniejszej dla miasta kwestii 
można zrobić znacznie więcej. Uważam, 
że Tomasz Ciszewicz - przepraszam za 
użycie kolokwializmu – „zawalił” kwe-
stie obwodnicy. Postaram się być bar-
dziej skuteczny.    

Red. Co jeszcze będzie Pana 
odróżniać od dzisiejszych władz 
miasta?

M.D. Uważam, że wydzierżawianie 
kolejnych nieruchomości gminnych wo-
kół bazaru, bez konsultacji społecznych, 
bez zapytania o zdanie bazarowiczów, 
to olbrzymi błąd władz SOSiR-u, ale 
przede wszystkim Tomasza Ciszewicza. 

Generalnie mamy w Słubicach duży 
problem z gospodarką nieruchomościa-
mi. Dziwna zamiana działek w centrum 
miasta, wykonanie parkingu na jednej 
z nich, a następnie wydzierżawienie jej 
dla prywatnego przedsiębiorcy to po 
prostu skandal. 

Ostatnio miałem przyjemność prze-
prowadzić długą rozmowę z prezyden-
tem Nowej Soli Wadimem Tyszkiewi-
czem, od którego dowiedziałem się, że 
teren całej Nowej Soli obejmuje plan 
zagospodarowania przestrzennego. Tak 

właśnie władze samorządowe powinny 
wpływać na ład przestrzenny. 

W Słubicach mamy plan zagospo-
darowania centrum i poszczególnych 
osiedli. Większość Słubic to „wolna 
amerykanka”, po uzyskaniu decyzji o 
warunkach zabudowy można budować 
wszystko. Praktycznie to jednoosobowa 
decyzja burmistrza, co nie jest ani ko-
rzystne dla mieszkańców, ani tym bar-
dziej transparentne. 

Musimy to zmienić, musimy zaprze-
stać wydzierżawiania kolejnych frag-
mentów majątku gminnego wokół SO-
SIR, doprowadzić do stworzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego Słu-
bic i zakończyć niemal dziesięcioletnie 
prace nad planem zagospodarowania 

Kunowic. 

Red. Wymienia Pan kolejne 
wady dzisiejszego burmistrza, ale 
cztery lata temu stał Pan u jego 
boku…

M.D. Tomasza Ciszewicza poparłem 
w ostatnich wyborach, startowałem do 
Rady Miejskiej z jego komitetu. 

Ale dziś uważam, że miasto potrzebu-
je zmiany. Wpływ na to ma wiele czynni-
ków, np. brak rozmów z mieszkańcami, 
brak konsultacji, czy decyzje - często 
bardzo niezrozumiałe - podejmowane 
jednoosobowo.

Red. Chce Pan tworzyć ponad-

partyjny komitet wyborczy. Ma 
Pan poparcie Nowoczesnej i SLD. 
Czy rozmawia Pan z innymi par-
tiami lub organizacjami o wspól-
nym starcie w jesiennych wybo-
rach?

M.D. To oczywiste. Rozmawiam i 
będę dążył do szerokiego ponadpartyj-
nego porozumienia wszystkich środo-
wisk, które prezentują poszanowanie 
dla państwa i prawa. Tylko wspólnie 
możemy doprowadzić do zmiany obli-
cza naszego miasta.

Dokończenie na str. 7 >>

INFORMACJA 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubu-
skim informuje, że na terenie powiatu słubickiego zostaną prze-
prowadzone kontrole gospodarstw utrzymujących świnie  zgod-
nie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 09 lutego 2018 r., w związku 
w występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.
Powyższe kontrole będą przeprowadzane pod kątem bioasekuracji  i  
IRZ do końca listopada 2018 roku. 
Zagadnienia były przedstawiane na spotkaniach z rolnika-
mi, sołtysami, przedstawicielami urzędów miast i gmin, któ-
rzy otrzymali ulotki celem rozpropagowania wśród hodowców. 
PLW prosi o bardzo poważne potraktowanie powyższych kontroli.

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Wiesław  Sierszulski



TWORZYMY DLA CIEBIE

MAXIMA Słubice, ul. Narutowicza 26a
tel. +48 509 775 993,

e-mail: kontakt@maxima-ceramika.plŁAZIENKA CERAMIKA

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu

ubijaki
elektronarzędzia

młoty wyburzeniowe

KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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Słoneczna pogoda i świetna zabawa, tak można podsumować wspaniałą 
atmosferę rodzinnego festynu, który odbył się 3 maja na placu Zespołu 
Szkół w Rzepinie 

Zdrowa zabawa
Kolejne spotkanie Kulinarnych Czwartków SŁUBICE OGŁOSZENIE

nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15.06.2018 r. godz. 10.00 – decyduje 
data wpływu. Pełny tekst regulaminu 
przetargu – w tym wymogi formalne 
oferty - oraz operat szacunkowy do-
stępne są w sekretariacie Sekcji Upa-
dłościowej Wydziału V Gospodar-
czego Sądu Rejonowego w Gorzowie 
Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, p. 114, 
Tel. 95 7256834. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać u syndyka pod numerem tele-
fonu: + 48 603 601 567 lub drogą 
poczty elektronicznej a.pielin@pie-
lin-sawczyn.pl. 

Ideą zorganizowanego już po raz ósmy festynu 
był udział gminy Rzepin w ogólnopolskiej kam-
panii edukacyjnej pn. „Postaw na rodzinę”, która 
ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę 
silnych więzi i wartości rodzinnych w profilaktyce 
uzależnień. Dlatego festyn podkreślał znaczenie 
wspólnej zabawy rodzinnej i wspólnego przeżywa-
nia pozytywnych emocji, wzajemnego wspierania 
się np. podczas konkursów, w których uczestniczy-
ły dzieci wraz z rodzicami.  

Podczas imprezy rozdawane były ulotki, bro-
szury oraz gadżety propagujące hasła i informacje 
profilaktyczne dotyczące kampanii, a także uza-
leżnień. Impreza miała również na celu promocję 
zdrowego stylu życia, bez alkoholu i innych uży-
wek. Organizator wprowadził zakaz sprzedaży i 
spożywania alkoholu na terenie odbywającego się 
festynu, a członkowie Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych przy swoim 
stoisku wielokrotnie przypominali uczestnikom o 
szkodliwości alkoholu.

Do wspólnej zabawy zabrali wszystkich boha-
terowie z bajek. Czas uprzyjemniały konkurencje 
sportowe, zabawy ruchowe i taneczne, malowa-
nie twarzy, brokatowe tatuaże, małe i duże bańki 

Syndyk masy upadłości spółki Euro-Hurt sp. z o. o.
w upadłości ogłasza

I przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzącej w skład masy upa-
dłości „Euro-Hurt” sp. z o. o. w upadłości położonej przy ul. Transporto-
wej 8 w Słubicach, woj. lubuskie.

Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2018 r. g. 1000 w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 
ul. Chopina 52 bl. 15 sala 5.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 
Nr ewidencyjny działki:  70/15
Powierzchnia działki: 1,7487 ha
Obręb:  3, M. Słubice
Księga Wieczysta nr: GW1S/00032373/3
Adres:   ul. Transportowa 8, 69-100 Słubice 

2. Opis nieruchomości: 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 70/15 o pow. 
1,7487 ha z obrębu 0003 Słubice, położona w Słubicach przy ul. Transportowej 8, w strefie pe-
ryferyjnej zainwestowania miasta, na obszarze zabudowy usługowej. Otoczenie nieruchomości 
stanowi zabudowa usługowa, magazynowa, przemysłowa, hotel, firmy spedycyjne, stacja paliw. 
W niedalekiej odległości znajduje się linia kolejowa Warszawa-Berlin gdzie m.in. zlokalizowany 
jest kompleks nr. 1 Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE). 
Nieruchomość położona jest w bliskości drogi krajowej Dk29 z bezpośrednim dojazdem drogą 
o nawierzchni asfaltowej (ok. 200m od drogi głównej). Ulica Transportowa stanowi fragment 
drogi krajowej nr 29; jest trasą obsługującą strefę przemysłową miasta Słubice, drogą łączącą 
Słubice z terenami KSSSE oraz stanowi drogę dojazdową (i zjazdową) do autostrady A2 Świecko-
-Warszawa (w odległości ok. 3 km). Działka 70/15 zabudowana jest halą magazynową z częścią 
biurowo-socjalną. Budynek jest wolnostojący, częściowo podpiwniczony; w części magazynowej 
– jednokondygnacyjny, w części biurowo-socjalnej – dwukondygnacyjny. Budynek wykonany 
jest w technologii przemysłowej. 

Dane techniczne budynku:
Powierzchnia użytkowa: 6.226,0 m2
Powierzchnia zabudowy:  5.316,0 m2 
Kubatura: 37,212,0 m3
Wymiary hali LxBxH: 49m x 108,5m x 7,5m 

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 
zatwierdzonym uchwałą LIV/430/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014 r. – 
teren oznaczony jest symbolem P- tereny zabudowy produkcyjnej. 
Na nieruchomości znajdują się ruchomości nieobjęte przetargiem, stanowiące własność PKO Le-
asing S.A. oraz Idea Getin Leasing S.A. Ich wykaz, wraz z ceną netto, znajduje się w regulaminie 
przetargu.  

3. Cena wywoławcza nieruchomości:
8.043.000 zł (osiem milionów czterdzieści trzy tysiące 00/100 złotych) netto. 

4. Warunkami udziału w przetargu są:
- wpłacenie wadium w wysokości 804.300 zł (osiemset cztery tysiące trzysta złotych) najpóźniej 
w dniu 14.06.2018r. - liczy się data wpływu środków na konto. Wadium winno być wniesione na 
rachunek Upadłej prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Szczecinie nr 29 1090 
2268 0000 0001 3520 0191 o tytule przelewu „Wadium - Euro-Hurt sp. z o. o. w upadłości”. 
- złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej 
kopercie z napisem „I Przetarg – Euro-Hurt sp. z o. o. w upadłości” na ręce sędziego komisarza 
w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15 w 

mydlane, dymy zapachowe, modelowanie postaci 
i zwierząt z balonów, warsztaty plastyczne, kre-
atywno-twórcze, gry wielkoformatowe, zjeżdżal-
nia dmuchana, basen z kulami wodnymi oraz inne 
atrakcje. Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
stanowisko ze zdjęciami drukowanymi na miejscu. 
Wszystkie atrakcje były dostępne nieodpłatnie. 

W ramach kampanii "Powstrzymaj pijanego 
kierowcę” dostępna była również strefa wypadku, 
w której uczestnicy festynu poznali konsekwencje 
jazdy pod wpływem alkoholu (red.). 
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Do wspólnej zabawy uczestników festynu zabrali bohaterowie z bajek



Po nabożeństwie na Placu Ko-
ścielnym oraz pod pomnikiem „Po-
mordowanych w jenieckich obozach 
roboczych” wiązanki kwiatów złoży-
li przedstawiciele: Związku Komba-
tantów RP i Inwalidów Wojennych, 
Związku Sybiraków, urzędu miej-
skiego, jednostek oświatowych, ko-
misariatu policji, delegatury Lubu-
skiego Urzędu Celno-Skarbowego w 
Rzepinie, powiatu słubickiego oraz 

Rady Miejskiej w Rzepinie.
Wartę honorową przy pomniku 

objęli harcerze, a następnie swoje 
przemówienie wygłosił burmistrz 
Sławomir Dudzis.

Po części oficjalnej na boisku 
„Orlik” przy Zespole Szkół wystar-
towały biegi pn. „Rzepińska Pętla”. 
Pogoda i frekwencja dopisały!

Startowało blisko 300 zawodni-
ków w kilkunastu kategoriach wie-

kowych. Na mecie na każdego cze-
kały medale oraz słodkie upominki. 

Na koniec odbyła się również 
runda honorowa – tradycyjnie zwa-
na „Biegiem Białych Koszul”, w któ-
rym wzięli udział elegancko ubrani 
kibice z burmistrzem Rzepina Sła-
womirem Dudzisem (red.).
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www.bsrzepin.pl

Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46
      95 759 74 48

Cybinka
ul.Szkolna 7
tel. 68 391 13 40
      68 391 20 31

Słubice
ul.Wojska Polskiego 170
tel. 95 758 42 39
      95 758 42 51

Gubin
ul. Piastowska 9
tel. 68 359 57 18
      68 359 30 17   

Kowalów
ul. Radowska 24
tel. 95 759 95 34
      95 759 95 35

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

W oparciu o przykład reprezentatywny kredytu w wysokości 5000,00zł, z terminem spłaty 36 miesięcy i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na życie – Rzeczy-
wista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wyniesie 11,47%; całkowita kwota kredytu 5000,00zł; całkowita kwota do spłaty 5 810,62zł: oprocentowanie stałe 5,00% w skali roku; 
całkowity koszt kredytu 810,62zł (w tym odsetki 394,62zł, prowizja 250,00zł, składka ubezpieczeniowa na życie 166,00zł-wpłacana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu); 
umowa zawarta na 36 miesięcy; harmonogram spłat – 35 rat każda w wysokości 149,85zł i jedna 36 rata wyrównująca w wysokości 149,61zł. Decyzja o udzieleniu kredytu uzależ-
niona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.   

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

Drogi Kliencie, nie przepłacaj pożyczając pieniądze. Proponujemy 
kredyt gotówkowy, ze stałym oprocentowaniem 5,00% w skali roku, 
w którym za każdą pożyczoną złotówkę oddasz zaledwie 1,16zł.

Przy kredycie w kwocie 5 000,00zł Twoja miesięczna rata kredytu 
wyniesie 149,85zł, a cały koszt kredytu, obejmujący odsetki, prowizje 
i ubezpieczenie wyniesie łącznie tylko 810,62zł.

Jak brać kredyt - to z rozsądkiem!!!

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Rzepinie rozpoczęła msza w intencji ojczyzny, 
celebrowana przez ks. Norberta Lasotę. Nabożeństwo odbyło się przy uroczystej 
oprawie muzycznej Chóru Wrzosy oraz w asyście pocztów sztandarowych gminnych 
jednostek

„Nasze kulinarne dziedzictwo - tajemnice kuchni” -  pod 
takim hasłem odbyły się warsztaty kulinarne dla członków 
Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "SŁO-
NECZKO", zorganizowane pod fachowym okiem Grażyny 
Dereń 

Patriotycznie i sportowo

Pierogi są najlepsze!

Pamiętamy o rocznicy uchwalenia konstytucji 

Członkowie „Słoneczka” zgłębiali tajemnice kuchni

RZEPIN 

RZEPIN 

Pani Grażyna jest laureatką pre-
stiżowej ogólnopolskiej nagrody 
„Klucz do polskiej spiżarni”. W cie-
kawy sposób przekazała uczestni-
kom warsztatów sekrety kuchni. Na 
zajęciach nie zabrakło degustacji, 
choćby pierogów z kapustą i grzy-
bami w cieście drożdżowym, pieczo-
nych w piekarniku.

Uczestników warsztatów odwie-
dził burmistrz Rzepina Sławomir 
Dudzis, który także spróbował swo-
ich sił przy stole.

Spotkanie odbyło się w sali re-
stauracji Perła, za co dziękujemy jej 
właścicielowi Maciejowi Janowiczo-
wi (red.). 
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Władze miasta złożyły kwiaty pod miejscami pamięci

Burmistrz Sławomir Dudzis także spró-
bował swoich sił przy lepieniu pierogów
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Okazuje się, że  informacja o otwarciu Klubu Senior + w Cybince dotarła 
także do niemieckich mediów. Reporterka telewizji RBB Anna Rataj-
czak zwróciła się do burmistrza Marka Kołodziejczyka  z prośbą o moż-
liwość nakręcenia reportażu o działalności Klubu

Już wiemy, że taka dłu-
ga kolejka w Cybince to 
zawsze za jabłkami !

Tegoroczny Tydzień Bibliotek, organizowany pod hasłem ,,(Do)Wol-
ność czytania”, w krzeszyckiej bibliotece rozpoczął się od pisania sce-
nariuszy i pracy nad komiksem

Słynni nasi seniorzy

Kolejna po zdrowie

Spotkania z autorami 
Niemiecka telewizja w Kubie Senior +

Tony jabłek rozdane mieszkańcom 

Poetycko, twórczo i z humoremCYBINKA 

CYBINKA 

KRZESZYCE  

Podczas warsztatów kulinar-
nych i wycieczki rowerowej, 
zorganizowanej 17 kwietnia, se-
niorom towarzyszyła niemiecka 
telewizja. 

Całość spotkania zakończyła 
się wspólnym ogniskiem, pieczo-
nymi kiełbaskami, wspaniałymi 
nastrojami i mocą pozytywnej 
energii, która dopisywała senio-
rom równie pięknie jak słoneczna 
pogoda.

Reportaż emitowany był w te-
lewizji RBB w programie „Kowal-
ski & Schmidt” (red.). 

Długa kolejka ustawiła się na 
placu przy urzędzie miejskim 
w Cybince. Mieszkańcy z nie-
cierpliwością czekali na jabłka, 
które wydawane były przez bur-
mistrza, pracowników urzędu i 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Cybince (red.). 

Pomysł był inspirowany twórczością pisarza 
Zbigniewa Masternaka, który przyjął zaprosze-
nie i osobiście poprowadził warsztaty.

Zbigniew Masternak to prozaik, autor sce-
nariuszy filmowych, dramaturg, piłkarz. Stu-
diował prawo na UMCS w Lublinie, następnie 
polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W 
2009 roku ukończył scenariopisarstwo w Kra-
kowskiej Szkole Scenariuszowej. Debiutował 
prozą w 2000 roku na łamach „Twórczości”. 

Masternak gra w piłkę błotną w BKS Rozto-
cze Krasnobród. Jest kapitanem reprezentacji 
polskich pisarzy w piłce nożnej. 

W zajęciach, z zaangażowaniem i zaintereso-
waniem, uczestniczyły trzy klasy szkoły podsta-
wowej. 

Za nami także kolejny cykl zajęć ruchowo-

-rozwijających, adresowanych do przedszkola-
ków, prowadzonych metodą Weroniki Scherbo-
ne, o których szerzej już pisaliśmy.

Uroczysty Dzień Bibliotekarza obchodzony 
był 10 maja, w piękne, ciepłe i pachnące bzem 
popołudnie. Dopełnieniem całości była pro-
mocja książki ,,Odroczenie”, naszej zaprzyjaź-
nionej z biblioteką poetki. Janiny Jurgowiak z 
Gorzowa Wlkp.

Przed nami jeszcze spotkanie z Tomaszem 
Wacławem Jabłeckim i jego prelekcją muzycz-
ną pod tytułem „Ignacy Jan Paderewski artysta 
i polityk”. Pan Tomasz to nauczyciel muzyki i 
oligofrenopedagog, popularyzator wiedzy mu-
zycznej, pedagogicznej i regionalnej.

Czekamy z niecierpliwością i zapraszamy do 
biblioteki na spotkania i nie tylko (red.). 
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Informacja o otwarciu Klubu Senior + dotarła także do niemieckich mediów

Mieszkańcy z niecierpliwością czekali na jabłka

Za nami Tydzień Bibliotek
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Część znamion na skórze jest niegroźna. Jednak niektóre z nich mogą zmienić swój 
charakter i przekształcić się nawet w raka skóry. Jeśli więc Twoje stare znamię skór-
ne zmieniło kolor lub kształt, pokaż je koniecznie specjaliście, by wykluczyć niebez-
pieczeństwo

Uważaj na pieprzyki
Zwracajmy uwagę na skóręZDROWIE 

Znamiona barwnikowe nie zawsze powsta-
ją na skutek niewłaściwej ochrony przed pro-
mieniowaniem słonecznym. Bardzo często są 
znamionami wrodzonymi, czasem nawet gene-
tycznymi. Jednak zawsze są oznaką błędów w 
produkcji melaniny (barwnika) przez komór-
ki naskórka. Na ich występowanie może mieć 
wpływ wiele czynników. 

Zmiany barwnikowe natomiast, niemal w każ-
dym przypadku, powstają w skutek promienio-
wania UV. Do zmian barwnikowych po opalaniu 
zaliczamy głównie piegi, które nasilają się pod 
wpływem promieniowania słonecznego. Wsku-
tek poparzeń słonecznych mogą pojawić się na 
skórze także tzw. plamy soczewicowate, które 
występują głównie na twarzy i dłoniach. Zmianą 
barwnikową jest również ostuda, która występu-
je głównie u kobiet i związana jest m.in. z zabu-
rzeniami hormonalnymi. 

Zazwyczaj są to zmiany łagodne, natomiast 
trzeba je obserwować, ponieważ niektóre z nich 
mogą przeobrazić się w zmianę nowotworową. 
Największym wrogiem tych zmian jest promie-

niowanie UV emitowane przez słońce, ponieważ 
pod jego wpływem może dojść do zezłośliwienia 
komórek barwnikowych. 

Jaka zmiana powinna zwrócić naszą uwagę? 
Taka o nieregularnym kształcie - zarówno pod 
względem konturów, powierzchni, jak i zabar-
wienia, zmiana powiększająca się, a także toczo-
na skórą o nietypowym kolorze, np. czerwonym 
lub bardzo jasnym. Naszą reakcję powinna wy-
wołać także zmiana, której średnica jest większa 
niż 5 mm oraz ta wywołująca swędzenie lub gdy 
w jej obrębie powstają niegojące się nadżerki.

Jedyne, co możemy zrobić, by zminimali-
zować ryzyko nasilenia się zmian pigmenta-
cyjnych, to unikać kąpieli słonecznych oraz 
stosować kremy z wysokimi filtrami przeciwsło-
necznymi. Natomiast w celu bezpieczeństwa i 
sprawdzenia powstałych znamion i zmian barw-
nikowych - wykonać diagnostykę np. przy użyciu 
dermatoskopu. Takie badanie można wykonać 
m.in. w Centrum Medycznym Brandmed w Słu-
bicach (red.). 

Słubiczanie zasługują na więcej!
Ruszyła rywalizacja przed wyborami samorządowymiWYWIAD 

Dokończenie ze str. 3

Red. Program? Część założeń 
mogliśmy już poznać, kiedy po-
znamy całość?

M.D. Program jest gotowy od koń-
ca kwietnia. W tej chwili postanowi-
łem przeprowadzić szerokie konsul-
tacje poszczególnych jego punktów. 
Na mojej stronie na FB mieszkańcy 
znaleźć mogą ankietę, w której pod-
daję pod ocenę mój pomysł na mia-
sto. 

Po przeprowadzeniu konsultacji i 
ogłoszeniu daty wyborów przedsta-
wię kompleksowy Program Rozwoju 
Gminy. Jeśli mieszkańcy będą sobie 
tego życzyli, znajdzie się w nim ba-
sen, obwodnica, będą miejscowe pla-
ny zagospodarowania, czy darmowe 
zajęcia z języków obcych dla naszych 
uczniów. Na pewno rozwiążemy 
także problem SOSiR-u i gminnych 
spółek. 

Zachęcam czytelników „Pograni-
cza” do zapoznania się z ankietą i ak-
tywnego uczestniczenia w tworzeniu 
przyszłości Słubic.

Red. Ale na dziś… Co jest 
dla Pana najważniejsze? Czym 
będzie Pan chciał przekonać 
mieszkańców?

M.D. Ciężko określić, co w progra-
mie jest najważniejsze. Dla jednego 
będzie to budowa żłobka, dla innego 
budowa basenu, a dla jeszcze innej 
osoby obwodnica. 

Jest tam w moim przekonaniu 
wiele istotnych spraw z zakresu poli-

tyki społecznej, gospodarki, sportu i 
edukacji. Wszystko jest równie waż-
ne. Moim programem są Słubice!

Red. Ale rozmowy o basenie 
nie możemy odpuścić. Czy w 
Słubicach powstanie basen, gdy 
zostanie Pan burmistrzem?

M.D. Trzy sprawy. Wszyscy mamy 
przekonanie, że basen w naszym 
mieście jest potrzebny. Ja też tak 
uważam. To po pierwsze. 

Ale ja nie jestem populistą. Nie 
jestem człowiekiem, który powie w 
kampanii wyborczej: zagłosujcie na 
Dubackiego, to wybuduję Wam wiel-
ki Aqua Park.

Budowa basenu to poważna in-
westycja, na dziesięciolecia. Więc 
wymaga rzeczowej dyskusji, analizy 
różnych danych. Więc powiem tak. 
Jestem jak najbardziej za, ale mu-
simy tę inwestycję przeprowadzić z 
głową. Dlatego zaproponuję miesz-
kańcom coś, co roboczo możemy 
nazwać „Mapą Drogową budowy 
basenu”. Najpierw zorganizujemy 
profesjonalne i poważne konsultacje 
społeczne, a później przedstawimy 
mieszkańcom konkretny harmono-
gram realizacji tej inwestycji. To po 
drugie. 

I wreszcie sprawa trzecia. Na prze-
łomie sierpnia i września ubiegłego 
roku Tomasz Ciszewicz wspominał 
coś o budowie basenu w starej hali 
gimnastycznej przy ul. Akademic-
kiej. To jakiś absurd. Wykopanie 
dziury w poradzieckiej sali jest naj-
gorszym z możliwych rozwiązań. Je-
śli chcemy mieć basen, to zbudujmy 

obiekt, z którego będziemy korzystać 
dziesięciolecia. Nie stać nas na pro-
wizorkę, na bylejakość. 

Red. Na koniec zmienię tro-
chę temat. Spotkał się już Pan z 
René Wilke, nowym nadburmi-
strzem Frankfurtu nad Odrą. 
Jak będzie wyglądać współpra-
ca z naszym sąsiadem, gdy bę-
dzie Pan kierował gminą Słubi-
ce? Czym będzie ona różnić się 
od obecnej? 

M.D. René Wilke zrobił na mnie 
bardzo dobre wrażenie. Jeśli uda mi 
się wygrać wybory, to z pewnością 
nasze spotkania będą bardzo częste. 
Z przebiegu naszej rozmowy wiem, 
że położymy nacisk na edukację, in-

frastrukturę oraz sport. 
Aby zrealizować te ambitne pla-

ny należy jednak wcześniej wygrać 
wybory. Przede mną jeszcze długa i 
ciężka droga.

Red. Porozmawiajmy przez 
chwilę nie o przyszłości, a o 
teraźniejszości. Dziś jest Pan 
przedsiębiorcą, który z sukce-
sem prowadzi kilka firm. Czym 
dokładnie się Pan zajmuje?

M.D. Jestem zarządcą nierucho-
mości, pośrednikiem w obrocie nie-
ruchomościami i ekspertem finanso-
wym. 

Ostatnio założyłem spółkę dewe-
loperską, planujemy budowę domów 
jednorodzinnych w zabudowie bliź-

niaczej oraz budynku mieszkalnego 
na „kaczym rynku”, który kupiliśmy 
od gminy w przetargu. 

Moja praca sprawia mi dużo rado-
ści i satysfakcji, dała mi też ogromne 
doświadczenie, które będę mógł – 
mam nadzieję – już niedługo wyko-
rzystać dla dobra naszego miasta. 

Myślę, że nadszedł czas zmian, 
nowych wyzwań, realizacji nowych 
celów. Będę ciężko pracował, ze 
skromnością i pokorą, ale też bardzo 
konsekwentnie. Nie zabraknie mi 
siły i determinacji. To mogę już dziś 
mieszkańcom obiecać. 

Red. Serdecznie dziękuję za 
rozmowę. 
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... als examinierte Pflegekraft (m/w) (Magister Pielegniarstwa/ 
Licencjat Pielegniarstwa) und pflege ohne Zeitdruck  einen unserer intensivpflegebedürf-
tigen erwachsenen Patienten in Eisenhüttenstadt ganzheitlich zu Hause.

Für Dich heißt das · Betreuung von nur einem Patienten · Bei Vollzeit: 14 Dienste im Monat 
und den Rest frei · Volle Bezahlung Deiner Pausen · Attraktive Vergütung + hohe Zuschläge 
– vor allem nachts.

Willkommen in unserer Pflegewelt. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte gib die 
Ref.-Nr. 19-428 an. Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht.

GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbH 
Bundesweiter Bewerberservice: +49 30/232 58-888
jobs@gip-intensivpflege.de
www.karriere.gip-intensivpflege.de

Sei Du selbst ...

Stressfrei
   pflegen?



ul. Karl-Marx Str. 14
Frankfurt nad Odrą
tel.: +49 335 28 49 779

Centrum Handlowe
SPITZKRUG
ul. Spitzkrugring 1
Frankfurt nad Odrą
tel.: +49 335 86 94 93 14

Bez początku i bez końca. Obrączka jest symbolem jedności,
doskonałości i nieskończoności. Symbolizuje wieczność. 

I tak jak obrączka nie kończy się nigdy, tak i miłość może być bezkresna. 
Możecie u nas znaleźć idealne obrączki na nową, wspólną drogę życia,

a także różne elementy biżuterii będącej znakiem miłości, stałości i przywiązania.

128 x 212 mm

 

25.-17. maja 2018 rok
ZIEGENWERDER

(wyspa przy Uniwersytecie Viadrina)
Frankfurt nad Odrą 

NAJWIĘKSZY
EUROPEJSKI

STREET
FOOD

FESTIVAL

SPECJAŁY
Z CAŁEGO

ŚWIATA
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DER
ODERLANDSPIEGEL

Erkner

Bad Saarow

Briesen

Fürstenwalde

Heinersdorf

Ihre Mediaberaterin für 
Frankfurt (Oder) und Polen berät Sie gern.

Magdalena Wasiakowska

Telefon: 0335 55 899 - 125
Mobil:   0173 / 4 24 99 28

Die unabhängige Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg 

Sie möchten jede Woche 
knapp 100.000 Haushalte mit Ihrer Werbung erreichen?

Wir machen das möglich!

Rufen Sie mich gleich an. wasiakowska@der-oderland-spiegel.de
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Telefon: 0335 55 899 - 125
Mobil:   0173 / 4 24 99 28

Die unabhängige Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg 
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knapp 100.000 Haushalte mit Ihrer Werbung erreichen?

Wir machen das möglich!

Rufen Sie mich gleich an. wasiakowska@der-oderland-spiegel.de

Niezależna gazeta dla wschodnich landów Brandenburgii

Chcecie dotrzeć z Waszą reklamą do 100 tys.
gospodarstw domowych każdego tygodnia?
Sprawimy, że będzie to realne!

Zadzwoń do nas: Magdalena Wasiakowska

Specjalista od reklamy
dla Frankfurtu i klientów z Polski 

Tel.: 
Kom.: 
wasiakowska@der-oderland-spiegel.de

0335 55 899 - 125
0173 / 4 24 99 28

SENIORZY – ŚRODA – 20 % rabatu
seniorzy powyżej 60 roku życia w każdą środę otrzymują od nas rabat w wysokości 20 %*

RABAT PORANNY (w godzinach 8.00-10.00) - 10 %*
* z wyjątkiem zniżek na recepcie

SONNEN APOTHEKE
Centrum Handlowe SPITZKRUG
ul. Spitzkrugring 1
Frankfurt nad Odrą
tel.: +49 335 68 02 919
fax: +49 335 68 02 918

poniedziałek-piątek: 8.00-20.00
sobota: 9.00-18.00

Przy okazaniu tego ogłoszenia

20 % rabatu
na wszystkie produkty �rmy

Vichy
(w okresie od 22 maja

do 22 czerwca 2018 r.). 

 
 

 

SZUKAMY PRACOWNIKÓW! 
OD ZARAZ LUB W WYBRANYM TERMINIE 

 

 pracowników do obiektu 
 hotelarzy 
 pracowników restauracji i SPA 

 

WYSOKIE WYNAGRODZENIE! 

 
„ P R A C A  Z  D O B R Y M  W I D O K I E M ”  

Mühlenstraße 11 D-15518 Briesen (Mark) OT Alt Madlitz 
tel.: 033607 5929-136 

weissgerber@gutklostermuehle.com  www.gutklostermuehle.com 
 

Platforma ARLE  zaprasza na:

cityTre�   bez granic
ul. Słubicka 8
Frankfurt nad Odrą
tel.: +49 151/431 435 76
e-mail: info@arle-�o.de

Arbeiten & Leben w historycznych budynkach.
Organizacja pożytku publicznego 

PROGRAM NA MAJ

Projekt wspierany w ramach wspólnotowej inicjatywy
„Dzielnice miasta szczególnie wymagające rozwoju – miasto socjalne”.

22 maja, wtorek, godz. 14.00-16.00

„Poznaj swój telefon komórkowy” z Frankiem Drämelem, 
kierownikiem działu IT w WOWI, ekspertem branży IT i 
dyplomowanym pedagogiem.

24 maja, czwartek, godz. 14.00-16.00

Oleje i octy w letnich sałatkach „Z beczki”
Kurs początkowy i przedstawienie produktów, ich przy-
gotowanie i kosztowanie razem z ekspertem – panią 
Katthleen Scheibner. Ulica: Karl-Marks Str. 12.

29 maja, wtorek, godz. 10.00-12.00

Poznanie dzikich ziół z zielarką Irmhild Schweda.

Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * 

Bodrum – Turcja, 
Złote Piaski – Bułgaria,
Marsa Alam – Egipt,
Dubaj – Zjednoczone
Emiraty Arabskie,
Rodos – Grecja,
Cala Millor – Majorka,
Sousse – Tunezja,

Wszystkie wycieczki zawierają lot, transfer z lotniska i przewodnik zwiedzania! 
¹bilet kolejowy "Rail & Fly" w cenie. Z zastrzeżeniem sprzedaży w międzyczasie

Nasza wskazówka:
1 tydzień w pokoju dwuosobowym All Inclusive z przelotem

na przykład 27.06 z Berlin Schoenefeld

Hotel 4* All Inclusive, np. 01-08 czerwca, wylot: Lipsk¹,
Hotel 4* All Inclusive, np. 02-09 czerwca, wylot: Berlin Tegel, 
Hotel 4* All Inclusive, np. 06-13 czerwca, wylot: Berlin Schönefeld, 

Hotel 4* All Inclusive, np. 11-18 czerwca, wylot: Drezno¹, 

Hotel 3* All Inclusive, np. 11-18 czerwca, wylot: Berlin Schönefeld, 
Hotel 4* All Inclusive, np. 15-22 czerwca, wylot: Berlin Tegel, 
Hotel 4* All Inclusive, np. 22-29 czerwca, wylot: Berlin Tegel,

255 EURO od osoby
334 EURO od osoby
309 EURO od osoby

593 EURO od osoby

292 EURO od osoby
465 EURO od osoby
286 EURO od osoby

399 EURO
od osoby

codziennie ponad 40 milionów ofert Last Minute z gwarancją najniższej ceny
ponad 60 biur podróży z bezpośrednią porównywarką cenową

rezerwacje krótkoterminowe nawet do 1 dnia przed wyjazdem * dokumenty podróży do zabrania

Karl-Marx-Str. 182 * 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 5 64 65 20 * info@viadrinareisen.de * www.ab-auf-urlaub.de
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Obecna sytuacja spółdzielni mieszkaniowej, zarówno 
prawna jak i faktyczna, nie jest, wbrew krążącym plot-
kom, ani skomplikowana, ani zbyt kłopotliwa

Pracujemy zgodnie z planem
Jak wygląda sytuacja w spółdzielni mieszkaniowejSŁUBICE 

Nie został wybrany nowy Prezes 
Zarządu SM, z kilku względów. Rada 
Nadzorcza pod przewodnictwem 
Edwarda Niedużaka nie odwołała w 
czasie swojej kadencji Artura Smo-
leńskiego z tej funkcji. Przeprowadzo-
ny nastepnie konkurs na stanowisko 
Przezesa Zarządu SM nie powinien się 
więc odbyć, gdyż zgodnie ze statutem 
spółdzielni jej Zarząd składa się m.in. 
z Prezesa. Jeżeli z funkcji tej nie od-
wołano osoby, która sprawowała ją 
poprzednio, wybór innej osoby na to 
stanowisko nie był możliwy.

Według statutu spółdzielni do jej 
Zarządu wybrana przez Radę Nad-
zorczą może być tylko osoba, która 
jest członkiem spółdzielni, a kandydat 
otrzymać powinien minimum 50% 
głosów.  Pomimo tego 3 stycznia 2018 
r. dokonano wyboru na funkcję Prze-
zesa Zarządu Moniki Murańki, która 
nie była wówczas (i nie jest do dzisiaj) 
członkiem spółdzielni. Z głosowania 
tajnego Edward Niedużak, jako prze-
wodniczący Rady Nadzorczej, wyklu-
czył trzech pełnoprawnych człnków 
Rady, a kandydatura M. Murańki uzy-
skala 4 głosy na 9 osób głosujących.

Dlatego uchwała w sprawie wyboru 
M. Murańki na Prezesa Zarządu spół-
dzielni zaskarżona została przez kilku 
członków SM do Sądu Okręgowego 
w Gorzowie Wlkp., a wyrokiem z 25 
kwietnia 2018 r. sąd uznał tą uchwałę 
za nieważną, uznając za słuszne stano-

Rady Nadzorczej na zwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu Członków spół-
dzielni w czerwcu 2018 r. 

Ponadto w Sądzie Rejonowym w 
Słubicach toczy się sprawa z powódz-
twa M. Murańki o zapłatę wynagro-
dzenia z tytułu wykonywania funkcji 

wisko powodów w tej sprawie odno-
śnie naruszenia obowiązującej proce-
dury wyboru oraz rażącego naruszenia 
przepisów prawa i statutu SM.

Przypomnieć należy, że Rada Nad-
zorcza spółdzielni, której przewodni-
czącym był Edward Niedużak odwoła-
na została przygniatającą większością 
głosów jeszcze w styczniu 2018 r. 1 
marca Walne Zgromadzenie Człon-
ków spółdzielni dokonało wyboru no-
wych członków Rady Nadzorczej.

W Sądzie Okręgowym w Gorzowie 
Wlkp. czekają jednak na rozstrzygnię-
cie także i inne sprawy z powództwa 
m.in. E. Niedużaka i S. Maliczaka oraz 
M. Murańki, m.in. o stwierdzenie nie-
ważności uchwał Walnego Zgroma-
dzenia Członków spółdzielni w sprawie 
odwołania E. Niedużaka i S. Maliczaka 
z Rady Nadzorczej. Jednak za ich od-
wołaniem głosowała przygniatająca 
większość obecnych na zgromadzeniu 
członków SM, dlatego powództwo nie 
powinno zostać uwzględnione. 

W innej sprawie, o stwierdzenie nie-
ważności uchwały w sprawie wyboru 
nowej Rady Nadzorczej, sąd wstrzy-
mał wykonanie uchwały. A ponieważ 
data pierwszego posiedzenia sądu 
jest dość odległa, jak również liczyć 
się trzeba z tym, że do prawomocnego 
zakończenia sprawy minąć może nie-
mal rok, członkowie Rady Nadzorczej 
złożyli swoje mandaty, aby umożliwić 
członkom spółdzielni ponowny wybór 

Prezesa Zarządu SM. Zaznaczyć tu 
jednak trzeba, że oprócz naruszenia 
prawa podczas procedury wyboru 
M. Murańki do Zarządu spółdzielni 
dwaj członkowie Rady Nadzorczej, tj. 
Edward Niedużak i Stefan Maliczak, 
bez upoważnienia Rady Nadzorczej 

oraz bez ustalenia warunków pracy i 
płacy przez Radę Nadzorczą podpisali 
z M. Murańką umowę o pracę. Pomi-
mo, iż ustalenie warunków zatrudnie-
nia oraz upoważnienie dwóch swoich 
członków do zawarcia takiej umowy 
jest wyłączną kompetencją Rady Nad-
zorczej.

Ostatecznie w sprawach tych wy-
powie się Sąd Okręgowy w Gorzowie 
Wlkp. oraz Sąd Rejonowy w Słubicach 
w przyszłych wyrokach.

Aktualnie zatem w spółdzielni nie 
funkcjonuje Rada Nadzorcza – do cza-
su wyboru nowych członków Rady w 
czerwcu 2018 r.

Również Zarząd spółdzielni działa 
jednoosobowo, gdyż Rada Nadzorcza 
wybrana w dniu 1 marca 2018 r. nie 
zdążyła wdrożyć procedury wyboru, a 
w dniu 25 kwietnia 2018 r. jej wszyscy 
członkowie złożyli mandaty.

Nie wpływa to jednak na wykony-
wanie przez spółdzielnię jej zadań 
statutowych, ani też na pracę Zarządu 
i biura spółdzielni. Pewnym utrud-
nieniem jest tylko brak obecnie Rady 
Nadzorczej, która ma do swojej wy-
łącznej kompetencji zastrzeżone pew-
ne uprawnienia np. w sprawie stawek, 
planu finansowego spółdzielni czy wy-
boru członków Zarządu.

Spółdzielnia funkcjonuje jednak 
normalnie, a po zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Członków i dokona-
niu wyboru nowej Rady Nadzorczej 
sytuacja powinna wrócić do normy, 
niezależnie od toczących się spraw są-
dowych.
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Pani Maria Pozarzycka z Sądowa skończyła 100 lat!

Pani Jadwiga Cierach przedstawiła uczniom historię swojego życia

Pani Maria Pozarzycka z Sądowa 19 
kwietnia świętowała swoje setne uro-
dziny! Z tej okazji Jubilatkę odwiedził 
burmistrz Cybinki Marek Kołodziej-
czyk, wręczył bukiet kwiatów i list 
gratulacyjny z życzeniami dobrego 
zdrowia i wszelkiej pomyślności

8 maja, w 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej, obchodziliśmy Na-
rodowy Dzień Zwycięstwa. Uroczystości w gminie Cybinka rozpoczęły się 
tradycyjnie od złożenia kwiatów pod tablicami pamiątkowymi „Wetera-
nów walczących za wolność i niepodległość ojczyzny” oraz „Polaków, któ-
rzy zginęli tragiczną i męczeńską śmiercią na Wschodzie”

Setne urodziny mieszkanki SądowaObchody Narodowego Dnia Zwycięstwa CYBINKA CYBINKA 

Do życzeń dołączyli się także zastępca kie-
rownika US Izabela Stachowiak oraz kierownik 
KRUS z Krosna Odrzańskiego Wiesława Wachel, 
sołtys Sądowa Elżbieta Piórkowska i zaproszeni 
goście. Burmistrz przekazał Jubilatce listy gratu-
lacyjne od premiera Mateusza Morawieckiego i 
wojewody Władysława Dajczaka.

Kwiaty złożyli: burmistrz Marek Koło-
dziejczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Anna Śliwińska, delegacja uczniów z Zespołu 
Szkół w Cybince oraz delegacja Środowisko-
wego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w 
Bieganowie.

Dalsza część uroczystości odbyła się w 
MGOK. Burmistrz spotkał się z młodzieżą 
oraz z Panią Jadwigą Cierach, która przed-
stawiła wzruszającą historię swojego życia w 
czasach okupacji. Była to zapierająca dech 
w piersiach opowieść o czasach, które tak 
mocno odbiegają od dzisiejszej rzeczywisto-

Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia z życia 
Pani Marii oraz wspólne odśpiewanie gromkich 
200 lat.

Dostojnej Jubilatce gratulujemy tego pięknego 
jubileuszu, jednocześnie życzymy dobrego zdro-
wia, spokoju z uśmiechem i pogodą ducha oraz 
wdzięczności i życzliwości otoczenia (red.). 

ści. Historię z zaciekawieniem wysłuchała 
wypełniona po brzegi sala młodzieży oraz 
zaproszeni goście. 

Burmistrz podziękował dyrektor ZS Wio-
lecie Łozowskiej oraz dyrektor MGOK  Ewe-
linie Skórskiej za zorganizowanie obchodów 
Dnia Zwycięstwa z udziałem młodzieży wła-
śnie w takiej formie - żywej lekcji historii. 
Było widać, że lekcja ta poruszyła serca.

Na zakończenie młodzież wzięła również 
udział w konkursie na plakat i w konkursie 
wiedzy historycznej z II wojny światowej 
(red.).
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OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SŁUBICACH.

Opiekun/ka
osób starszych w Niemczech

Legalna praca, bardzo atrakcyjne zarobki,
ZUS od średniej krajowej.  
Nie znasz j. niemieckiego?

Zapisz się kurs w Gorzowie Wielkopolskim
– bez kosztów!
tel. 501357383
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Dołącz do
zgranego zespołu...

ludzi z pasją
STEINPOL CENTRAL SEVICES SP. Z O.O.

We wrześniu 2018 roku uruchamiamy PRAKTYKI dla uczniów
szkół zawodowych w zawodach TAPICER / STOLARZ

Producent mebli tapicerowanych

Chłopcy reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1, na co dzień 
trenujący w klubie MKS Steinpol-Ilanka Rzepin, wielkim 
sukcesem zakończyli zmagania podczas finału ogólnopol-
skiego turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbar-
ku”. W prestiżowych zmaganiach zajęli wysokie 8 miejsce!

We wrześniu 2017 roku ruszył polsko-niemiecki projekt edukacyjny 
Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie „!?Wielkie uczu-
cia/Große Gefühle?!” według sztuki „Romeo i Julia” do muzyki Sergiu-
sza Prokofiewa 4 maja prezes zarządu miejsko-gmin-

nego ZOSP RP w Cybince, jednocześnie 
burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk 
uczestniczył w powiatowych obchodach 
Dnia Strażaka w Słubicach

Ogromny powód do dumy

Za nami wielki finał Bardzo gratulujemy
odznaczeń

Wielki sukces młodych piłkarzy

„Wielkie uczucia” według młodzieży z Polski i Niemiec Wręczono medale druhom OSP

RZEPIN 

RZEPIN CYBINKA 

Turniej „Z podwórka na stadion o 
puchar Tymbarku” istnieje od 18 lat. 
Do tej pory wzięło w nim udział po-
nad 1,5 miliona dziewcząt i chłopców 

z całego kraju. Zakończenie turnie-
ju jest zawsze wyjątkowe, ponieważ 
mecze finałowe rozgrywane są na 
PGE Stadionie Narodowym w War-

Do projektu muzycy zaprosili młodych 
ludzi z Polski i Niemiec. Uczestniczyło w 
nim 230 uczniów z dziewięciu szkół i sied-
miu polskich i niemieckich miast. Brali w 
nim udział również uczniowie rzepińskie-
go Zespołu Szkół, którzy reprezentowali 
najliczniejszą szkolną grupę.

Po kilku miesiącach intensywnych prób, 
28 i 29 kwietnia na scenie w Kleist Forum 
we Frankfurcie miał miejsce wielki finał. 

Scenariusz przedstawienia powstał na 
podstawie tekstów samych uczniów in-
spirowanych sztuką „Romeo i Julia”. Mło-
dzież pracowała z literatami, choreogra-
fami  i kostiumologiem. Koordynatorem 
projektu była pani Wioletta Nowak (red.). 

Uroczystość była okazją do nadania wyższych stopni 
służbowych funkcjonariuszom Państwowej Straży Po-
żarnej, a także wręczenia strażakom medali, odznaczeń 
i wyróżnień.
Z terenu gminy Cybinka złotym medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa” odznaczono druha Marka Wieczora. 
Srebrnym medalem uhonorowano Dariusza Kuczko-
wiaka, Marcina Sołtysiaka, Pawła Pacewicza i Kamila 
Stachowiaka. Brązowym medalem odznaczono Dawida 
Kaźmierczaka, Przemysława Radkiewicza, Dawida Ry-
giela (red.). 

szawie.
Zespół, grając z wielkim zaanga-

żowaniem i poświęceniem, osiągnął 
historyczny - dla szkoły i klubu – 
sukces, godnie reprezentując rów-
nież miasto Rzepin i województwo 
lubuskie. Wszystkim chłopcom oraz 
ich opiekunowi - trenerowi Panu 
Krzysztofowi Didykowi należą się 
gratulacje i podziękowania za wspa-
niałą grę, od eliminacji powiatowych, 
poprzez wojewódzkie, aż po krajowe 
finały na warszawskich boiskach Le-
gii i Agrykoli. 

Warto podkreślić, że zespół z tak 
małego Rzepina potrafił nawiązać 
walkę i rywalizować, jak równy z 
równym, z reprezentantami najwięk-
szych polskich miast (red.). 
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Zespół z Rzepina osiągnął historyczny sukces

Za nami wielka premiera wspólnego przedstawienia
Uroczystość była okazją do nadania wyższych stopni służ-

bowych funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej
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Pojazd z połowy ubiegłego wieku znajduje się przy uli-
cy Dworcowej, w bliskim sąsiedztwie stacji kolejowej w 
Rzepinie. Od jakiegoś czasu opiekowała się nim grupa 
lokalnych pasjonatów, jednak mimo ich starań lokomo-
tywa cały czas niszczała. Była także stopniowo rozkra-
dana

9 maja w Gorzowie Wlkp. odbyły się uroczyste obchody 
Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Jest to świę-
to podsumowujące pracę, osiągnięcia zawodowe i budo-
wanie wizerunku bibliotek, a także samych bibliotekarzy

11 maja podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na 
operację pn. „Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców i gości miejscowości Cybinka, celem stworzenia 
Placu Kultury w Cybince”

Udało się uratować 
symbol miasta

Dziękujemy
bibliotekarzom

Jest dofinansowanie na 
budowę Placu Kultury!

Zabytkowa lokomotywa odzyska dawny blask!

Pracownicy biblioteki docenieni! Będzie kolejne miejsce do wypoczynku

RZEPIN 

SŁUBICE CYBINKA 
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Udało się uratować symbol Rzepina

Pracownicy słubickiej biblioteki zostali wyróżnieni

W Cybince powstanie Plac Kultury!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie  wynosi  10, 73% całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.530,11 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%, całkowity koszt kredytu 
530,11 zł (w tym: prowizja 100 zł, odsetki  320,11 zł, składka z tytułu ubezpieczenia 110,00 zł,  składka płatna jednorazowa w dniu uruchomie-
nia kredytu,  umowa zawarta na okres  24 miesięcy, 23 raty  równe w kwocie  221,67 zł, ostatnia rata  w wysokości 221,70 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 01.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowa-
nia zobowiązania kredytowego. Okres trwania promocji 01.03.2018 - 30.06.2018 r.

www.bs.osno.sgb.pl

Zapraszamy do naszych placówek

RRSO 10,73%

Oddział Słubice
ul. Krzywoustego 2,
69-100 Słubice
tel./fax. 95 758 27 13,
95 750 83 17
slubice@bsosno.sgb.pl

Oddział Ośno Lubuskie
ul. B. Chrobrego 5,
69-220 Ośno Lub.
tel./fax. 95 757 60 76,
centrala@bsosno.sgb.pl

Centrala
Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2j,
69-200 Sulęcin
tel./fax. 95 755 93 25,
95 755 93 48
sulecin@bsosno.sgb.pl

Oddział Kostrzyn n/O
ul. Orła Białego 22,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax. 95 728 32 56
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27,
69-210 Lubniewice
tel./fax. 95 755 85 88
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B,
69-113 Górzyca
tel./fax. 95 750 83 12
gorzyca@bsosno.sgb.pl

WEŹ KREDYT

NA „6”
GOTÓWKOWY 

Były właściciel lokomotyw chciał ją 
nawet zezłomować. Nie zgadzały się 
na to władze Rzepina oraz mieszkań-
cy, którym los Ty51-37 nie był obojęt-
ny. Podjęte rozmowy oraz trudne, ale 
skuteczne, negocjacje zaowocowały 
obecnym stanem rzeczy, w którym to 
gmina Rzepin zarządza jednym z naj-
bardziej charakterystycznych symboli 
miasta.
Decyzja została podjęta. Lokomotywa 
poddana zostanie renowacji. Prace 
już się rozpoczęły. - Oddajemy naszą 
lokomotywę w ręce profesjonalistów, 
którzy oczyszczą i wymienią elementy 
skorodowanej karoserii. Następnie 
zabezpieczą całość wysokiej jakości 
powłokami malarskimi. Uzupełnione 
zostaną także brakujące i zniszczone 
elementy. W końcu niszczejąca loko-
motywa odzyska swój dawny blask, 

stając się piękną wizytówką naszego 
miasta – mówi burmistrz Sławomir 
Dudzis.
Warto dodać, że modele Ty51 przeszły 
do historii jako najbardziej efektow-
na seria parowozów PKP. Rzepiński 
egzemplarz zbudowany został przez 
Zakłady Przemysłu Metalowego w 
Poznaniu w 1955 roku. Pracował w 
Głogowie, Zbąszynku, Lesznie oraz 
w Rzepinie, gdzie prawie 30 lat temu 
odbył swój ostatni kurs.
Wykonawcą renowacji lokomotywy 
jest firma PPHU LOKSERWIS Mar-
cin Wojewoda z Częstochowy. War-
tość całkowita remontu to ponad 
150 tys. zł. Środki pochodzić będą w 
całości z budżetu gminy. Renowacja 
lokomotywy ma potrwać do końca 
maja (red.).  

Na uroczystości spotkali się biblio-
tekarze z całego regionu lubuskiego, 
przedstawiciele władz, członkowie 
stowarzyszeń kultury, literaci, dzien-
nikarze, osoby współpracujące z bi-
bliotekami.
W ramach uroczystości doceniono i 
wyróżniono dyrektora Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy w Słubicach 
Agnieszkę Mińską odznaką honoro-

wą „Zasłużony dla kultury polskiej” 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Małgorzatę Dobosz, 
bibliotekarza oddziału dla dorosłych, 
dyplomem Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego za zasługi w roz-
woju bibliotekarstwa i upowszechnia-
nia czytelnictwa. Gratulujemy!

ZESPÓŁ BPMiG

Umowa została podpisana przez 
wicemarszałka Stanisława Tom-
czyszyna oraz prezesa i wice-
prezesa zarządu Stowarzyszenia 
"Kreatywna Kultura" Ewelinę 
Skórską i Monikę Cieślarczyk, 
w obecności burmistrza Cybinki 
Marka Kołodziejczyka.
Celem inwestycji jest umożliwie-
nie mieszkańcom korzystania z 
niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjno-wypoczynkowej po-
przez stworzenie Placu Kultury, 
który będzie służył potrzebom or-
ganizacji imprez gminnych oraz 
w dniu codziennym pełnił funkcję 
rekreacyjno-wypoczynkową. Za-
kłada wykonanie fontanny w po-
staci podświetlanych dysz chod-
nikowych, otoczonej chodnikami, 
ławkami oraz utwardzonego pla-
cu połączonego z ul. Cmentarną.
Dzięki zawartemu w 2017 roku 
porozumieniu pomiędzy burmi-
strzem Cybinki a przedstawicie-

lami Stowarzyszenia „Kreatywna 
Kultura” i udzielonej pożyczce z 
budżetu gminy Cybinka, zadanie 
to zostanie w całości dofinan-
sowane środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. W przypadku wnio-
sku samej gminy, zostałoby ono  
ograniczone do 63,63 %. Wartość 
inwestycji to prawie 300 tys. zł 
(red.). 

REGION
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Budżet roku 2018 będzie pod wieloma względa-
mi rekordowy. Na same tylko inwestycje trans-
portowe pójdzie 700 tys. zł

Od kwietnia gmina prowadzi 
kampanię edukacyjno-infor-
macyjną dla mieszkańców. To 
bardzo wiele działań: konkur-
sy, happening i wydawnictwa 
edukacyjne 

Wójt: najważniejszy 
jest rozwój

Czyste Krzeszyce

Stawiamy na remonty dróg

Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców

KRZESZYCE 

KRZESZYCE 

- Rozwój gospodarczy jest najważniejszy dla wzrostu do-
brobytu mieszkańców – powtarza wójt Krzeszyc Stanisław 
Peczkajtis. – Wychodząc naprzeciw wielu potrzebom miesz-
kańców przyjęliśmy, wraz z Radą Gminy, strategię rozwoju 
na najbliższe 10 lat, a dzięki podjętym staraniom Krzeszyce 

Opracowane ulotki i tablice zawie-
rać będą istotne informacje dotyczące 
zasad segregacji śmieci oraz progra-
mu usuwania wyrobów zawierających 
azbest. 

Kampania będzie dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze.
Za nami pierwsze wydarzenia, czyli 

rywalizacja drużyn sołeckich podczas 
organizowanego przez GOK Krzeszy-
ce turnieju sołectw, który odbył się 28 
kwietnia. 

Wszyscy chętni mogli sprawdzić 
swoją wiedzę o segregacji odpadów 
w konkursie ,,Co wiesz o segregacji 
odpadów”? Jego uczestnicy otrzymali 
w nagrodę kosze do segregacji odpa-
dów. Drugim działaniem był ogło-
szony 10 maja na oficjalnym profilu 
gminy Krzeszyce konkurs wiedzy na 
temat postępowania z odpadami, w 
zakresie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i recyklingu oraz  postę-

powania z materiałami zawierającymi 
azbest. 

Podsumowanie kampanii zaplano-
wano na wrzesień (red.).  

weszły na ścieżkę szybszego rozwoju 
– cieszy się samorządowiec. 

Jeszcze w 2014 roku budżet Krze-
szyc wynosił nieco ponad 14 mi-
lionów, a gmina była zadłużona na 
ponad 7 milionów. W 2018 roku 
dochody gminy przekraczają 23 
miliony, w tym dochody własne to 
5 milionów. Co mają z tego miesz-
kańcy? Tylko na inwestycje w drogi 

pójdzie w tym roku 700 tysięcy zło-
tych. – Mamy już wykonawców na 
drogi. Wszystko w ramach zagospo-
darowania poscalaniowego – mówi 
wójt Peczkajtis. Ponad 700 tysięcy 
złotych zostanie w tym roku przezna-
czone na gminną kulturę, a prawie 
pół miliona na sport i rekreację. Do 
sołectw trafi prawie 300 tys. zł (red.). 
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- Stawiamy na rozwój gospodarczy - mówi wójt Peczkajtis

Pierwsze wydarzenia organizowane w 
ramach kampanii już za nami

W gronie naszych znajomych jest wiele podmiotów o zróżnicowanej wielkości. Obsługujemy za-
równo duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, jak również mniejsze spółki, 
a w ostatnim czasie również start-upy. Jesteśmy pod wrażeniem kreatywności i zaangażowania 
przedsiębiorców, którym chcemy poświęcić ten tekst

GBS Bank – bank przyjazny start-upom
Ufamy naszym partnerom REGION 

O dwóch takich,
które chciały mieć biznesy

Pani Ania i Magda poznały się 
jeszcze w liceum i tam odkryły swój 
ponadprzeciętny zmysł przestrzen-
no-estetyczny. Kolejnym krokiem 
były studia z architektury. Anna 
wybrała szczecińską Akademię 
Sztuki. Magda wyjechała z Polski, 
by kształcić się w Kopenhadze. Gdy 
spotkały się ponownie, zadecydo-
wały o stworzeniu czegoś, co nie 
będzie kolejnym biurem projekto-
wym. Tak powstał pomysł na dream 
team świadczący usługi w zakresie 
obsługi klientów, którzy poszukują 
lokum w dobrej lokalizacji i chcą 
zainwestować w nie swój kapitał. 
– Miałyśmy świadomość tego, że 
istnieje wiele osób, które mają wła-

sne M, ale wyjechały lub po prostu 
odziedziczyły je w spadku i chcą 
zarabiać na jego wynajmie, ALE… 
ale jest w opłakanym stanie, ale nie 
nadaje się do zamieszkania, ale nie 
wiedomo, jak to wszystko ogarnąć, 
od remontu i aranżacji wnętrza, po 
organizację wynajmu – mówi pani 
Ania. Nowa firma miała za zadanie 
przejęcie kłopotliwych czynności 
od klienta, by ten w krótkim czasie 
mógł się cieszyć rolą najemcy eks-
kluzywnego apartamentu położo-
nego w samym centrum Szczecina. 

Trudne początki,
ale jakoś poszło…

Sam pomysł na biznes spotkał 
się ze sceptycznym podejściem in-
stytucji finansowych. Nic dziwne-

na poszukiwanie, odrestaurowanie 
i oddanie pod wynajem 5 nowych 
mieszkań w okolicznych kamie-
nicach. – To było coś wielkiego. 
Rozpisywały się o nas gazety, lu-
dzie dzwonili z polecenia i biznes 
zaczynał się kręcić. Elastyczne raty 
przestały nas obciążać pomimo 
tego, że z kredytu sfinansowaliśmy 
pierwszą inwestycję – dodaje. 

Warto inwestować
w innowacje

Historia przedsiębiorczych pro-
jektantek doskonale wpisuje się 
w strategię naszego działania, 
zgodnie z którą ufamy naszym 
partnerom i wierzymy, że ich wi-
zja biznesu przyniesie zysk. My 
sami jesteśmy dumni z tego, że 
mogliśmy uczestniczyć w tak no-
watorskim przedsięwzięciu, które 
wpisało się w trendy i okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Doskonale 
przygotowany biznesplan oraz za-
pał, z jakim panie podeszły do re-

alizacji swoich marzeń, może sta-
nowić zachętę dla wszystkich tych, 
którzy zastanawiają się nad tym, 
czy warto inwestować w siebie i 
swoje pomysły.

Nasze odziały:

Oddział w Kostrzynie
nad Odrą

ul. Kopernika 2
tel.: 95 727 72 58

Oddział w Krzeszycach
ul. Gorzowska 7/7
66-435 Krzeszyce
tel.: 95 757 30 18

Oddział w Słońsku
ul. Sikorskiego 7
66-436 Słońsk

tel.: 95 757 22 19

go, był to dopiero początek boomu 
na biznesy związane z wynajmem 
mieszkań. Ania i Magda chciały 
natomiast przeprowadzić swoją 
pierwszą eksperymentalną inwe-
stycję z pomocą kredytu, po który 
zwróciły się po licznych perype-
tiach do naszego banku. – Potrze-
bowałyśmy pieniędzy na sfinanso-
wanie zakupu lokalu oraz środków 
na remont i aranżację przestrzeni, 
by stworzyć w nim apartament po-
kazowy. Udało się, w GBS Banku 
udzielono nam pożyczki na reali-
zację przedsięwzięcia w niedługim 
czasie bez zbędnych formalności i 
mogłyśmy działać – wspomina. W 
ciągu pierwszego roku działalności 
zaaranżowany przez panią Magdę 
pokój odwiedziło 120 osób, co za-
owocowało pięcioma kontraktami 

Oddział w Krzeszycach Oddział w Kostrzynie Oddział w Słońsku

REGION

ZBIORNIKI NA SZAMBA, 
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
PIWNICZKI OGRODOWE (ZIEMIANKI)
Z LAMINATU POLIESTROWO-SZKLANEGO

Firma Handlowo Produkcyjna
„MARO” Roman Matuszewski
66-435 Krzeszyce, ul. Osiedle 13
tel./fax: 095-757-32-73
tel. kom.: 509-444-930
e-mail: maroszamba@gmail.com
www.ekomaro.pl
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28 kwietnia, w ramach Krzeszyckiej Przedmajówki, odbyło 
się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Odkryjmy na 
nowo nieznaną historię Polski”

W gminnych przedszkolach odbyły się obchody Dnia Ziemi, w czasie których przedszkolaki 
wzięły udział w prelekcjach, quizach i konkursach dotyczących proekologicznych zachowań

Delegacja słubickiego oddziału 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego oddała hołd poległym 
w czasie II wojny światowej

Ciekawa,
polska historia 

Ekologiczna zabawa

Nauczyciele pamiętają

Podsumowanie konkursu  plastycznego Dzień Ziemi w przedszkolach

Rocznica zakończenia wojny

KRZESZYCE RZEPIN 

SŁUBICE 

Organizatorem konkursu był 
Gminny Ośrodek Kultury w Krze-
szycach, pod honorowym patro-
natem Fundacji Niepodległości, 
która była oficjalnym fundatorem 
nagród.

Celem konkursu było upo-
wszechnienie wiedzy na temat nie-
znanej historii Polski w okresie II 
wojny światowej i pierwszych la-
tach powojennych oraz odwoływa-
nie się do takich wartości jak pa-
triotyzm, odwaga, przyjaźń, honor 
oraz szacunek. 

Uczestnicy konkursu mieli za 
zadanie wykonanie jednej pracy 

Przedszkolaki z zapałem utrwa-
lały zdobytą wiedzę i chętnie chwa-
liły się nią przed gościem specjal-
nym - burmistrzem Sławomirem 
Dudzisem, który pojawił się tego 
dnia w obu przedszkolach. 

Burmistrz za pięknie recytowa-
ne wiersze o segregacji i wykonane 
eko-stroje przedszkolaków wręczył 
wszystkim  dzieciom upominki 
propagujące edukację ekologiczną 
(red.). 

Nauczyciele złożyli symboliczną 
wiązankę i zapalili znicze pod pomni-
kiem na Placu Bohaterów. Jak powie-
działa nam Weronika Bursztynowicz, 
szefowa słubickiego oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, członkowie 
organizacji co roku pamiętają o rocz-
nicy zakończenia wojny i zachęcają 
wszystkich mieszkańców do oddawa-
nia hołdu poległym w walce o niepod-
ległą Polskę (red.). 

plastycznej na temat „Polska ocza-
mi Inki” (gimnazjum) lub ,,Pa-
triotyzm w oczach Inki” (szkoła 
podstawowa). Konkurs odbył się 
w trzech kategoriach wiekowych: 
klasy 0-III, IV-VI oraz gimnazjum. 
Najlepsze prace zostały ocenio-
ne przez jury w składzie: zastępca 
wójta gminy Krzeszyce Irena Szpu-
lak, Małgorzata Grancewicz oraz 
Dominika Andruszko.

Uroczystego podsumowania ry-
walizacji dokonali wójt Stanisław 
Peczkajtis oraz przewodniczący 
Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś 
(red.). 
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DPCelem konkursu była promocja historii Polski

Burmistrz Rzepina odwiedził przedszkolaków 

Za nami rocznica zakończenia II wojny światowej

Budowa domów energooszczędnych 1900 zł/m2

ul. Elizy Orzeszkowej 46
Rzepin

tel. 95 759 70 54
tel. 733 588 888

www.domy-majhaus.pl
biuro@majhaus.pl
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Za nami coroczny sejmik o zdrowiu. Tegoroczna uroczystość była już XVI edy-
cją gminnego przedsięwzięcia. Tematem przewodnim sejmiku było hasło 
„Zdrowiu tak"

14 kwietnia M-GOK współorganizo-
wał „Wiosenny piknik edukacyjno-
-kreatywny”, na którym uczestnicy 
mogli skorzystać w wielu atrakcji! 

TAK dla zdrowia!

Leśny piknik

Sejmik o zdrowiu

Atrakcji nie brakowało 

GÓRZYCA 

CYBINKA 

Zdolni uczestnicy zmagali się w dwóch 
konkurencjach: konkursie plastycznym i li-
terackim. Każdemu poszło świetnie, jurorzy 
musieli dołożyć wszelkich starań, aby wyło-
nić zwycięzców. Najlepszymi z młodych pisa-
rzy okazali się: Maja Komisarek (I miejsce), 
Marta Piechota (II miejsce), oraz ex aequo 
Aleksandra Fronk i Dominik Danicki (III 
miejsce). 

Równie dobrzy okazali się nieco starsi 
uczniowie gimnazjum: Julia Stolarska oraz 
Maria Przemyska (I miejsce), Michał Kop-
czyński (II miejsce), Kornelia Stadnik i Na-
talia Tokarz  (III miejsce). Wyróżnienie w 
kategorii gimnazjum zdobyły Wiktoria Lu-
berda, Agata Szary, Klaudia Kopera i Alina 
Kisielewicz. 

Zajęcia z leśnym edukatorem Beatą Tarymą, 
zabawy ze strażą pożarną Nadleśnictwa Cybin-
ka, tworzenie hotelu dla pszczół oraz warsztaty z 
animatorem kultury Alicją Jankowską na wieży 
widowiskowej uatrakcyjniły sobotni poranek. Kli-
matu dodało ognisko, na którym uczestnicy piekli 
kiełbaski (red.). 

Ocenienie plakatów było ciężkim orzechem 
do zgryzienia, wszystkie prace prezentowały 
się oszałamiająco. Pierwsze miejsce w kate-
gorii wiekowej podstawówki zdobyła Alek-
sandra Fronk ze szkoły w Górzycy, drugie 
miejsce Klaudia Jankowska ze szkoły w Żabi-
cach, natomiast trzecie miejsce zajęły uczen-
nice ze szkoły w Czarnowie: Julia Sulmińska, 
Oliwia Gierczak oraz Roksana Maner. Wy-
różnione zostały prace Marty Piechoty (SP 
Górzyca), Izy Dziemidowicz (SP Czarnów) i 
Wiktorii Maślarz (SP Żabice). 

W gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Do-
minika Capar, drugie miejsce Paulina Ziętek, 
trzecie miejsce zaś Weronika Chełpa oraz 
Julia Tokarz. Na wyróżnienie zasłużyły pra-
ce gimnazjalistek- Amelii Koźmińskiej, Marii 
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Czas rywalizacji umilały różne atrakcje

Zajęcia poprowadziła Barbara Taryma

Przemyskiej, Agaty Szary i Kornelii Stadnik.
Uczniowie przygotowali na ten dzień także 

ciekawe scenki. Szkoła w Czarnowie zapre-
zentowała przedstawienie pt. „Witaminki dla 
księżniczki Marcelinki". Wystąpiło łącznie 
dziewięcioro uczniów z klas IV-V, prowadzą-
cą była Wioletta Niewiadomska. Uczestnicy z 
SP Żabice przygotowali scenkę „O zdrowiu" 
pod czujnym okiem Moniki Makary. Ucznio-
wie ze szkoły w Górzycy również świetnie się 
spisali. Klasę IVa reprezentowały Marta Wi-
lińska, która zaśpiewała piosenkę oraz Nicola 
Urban recytująca wiersz. Klasa IVb przedsta-
wiła wiersz w inscenizacji „Żuraw i Czapla" 
oraz „Leń" Jana Brzechwy. Uczniowie z klasy 
V wystąpili w scence „O zdrowiu". Prezenta-
cję pt. „Czy wszystko wiesz o zdrowym odży-
wianiu?" przygotowali uczniowie z klasy VI. 
Natomiast klasa VII zaskoczyła aż 10 wiersza-

mi o zdrowiu.
Gimnazjum spisało się równie dobrze: kla-

sa IIa zaprezentowała zgromadzonym dwie 
scenki „Walka i wyzwolenie z nałogu", IIb 
film o zdrowiu, a IIIb przygotowała ciekawy 
konkurs wiedzy. 

Wszystkie szkoły otrzymały zestawy gier 
planszowych, które przekazane zostaną do 
świetlic szkolnych. 

Czas umilały różne atrakcje m.in. jedzenie 
pysznych kiełbasek z grilla, czy kosztowanie 
różnych owoców i warzyw. 

Uczniowie gościli wójta gminy Górzyca 
Roberta Stolarskiego, wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Ryszarda Dębińskiego, kierow-
nika OPS Edytę Danicką, przewodniczącą 
GKRPA Marię Hołubowicz, przewodniczącą 
Rady Rodziców Monikę Ambroziak, członków 
GKRPA oraz oczywiście nauczycieli (red.). 



REKLAMA16
www.pograniczelubuskie.pl

SZUKASZ STABILNEGO
ZATRUDNIENIA?

ZADZWOŃ: 600 444 518 
WWW.KARIERAWJM.PL

ACĘ BEZ OKRESU PRÓBNEGO

WYMIAR ETATU DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

WYPRAWKI DLA DZIECI (DLA PIERWSZOKLASISTY, 
KÓW)

PACZKI NA DZIEŃ DZIECKA

WYNAGRODZENIE OD 3250 + PREMIA DO 3550 PLN 
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8 maja przypadł Narodowy Dzień Zwycięstwa. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza, 
którą odprawił ks. Norbert Lasota. W nabożeństwie udział wzięły władze miasta, dy-
rekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół oraz mieszkańcy

Zakończyła się ll Pielgrzymka Biegowa z Rzepina na Ja-
sną Górę, która w tym roku zorganizowana została w in-
tencji dziękczynnej za 100 lat odzyskanej wolności

5 maja w Nowym Młynie zorganizowany został piknik 
pod nazwą „Majówka dla Seniorów”

Biało-czerwony Rzepin

Podziękowania
za wielki trud

Dobra zabawa 
w upalny dzień

Narodowy Dzień Zwycięstwa, czyli…

II Biegowa Pielgrzymka na Jasną Górę

„Majówka dla Seniorów”

RZEPIN 

RZEPIN

RZEPIN

fot
o. 

UM
iG

 w
 Rz

ep
ini

e 

Uczniowie utworzyli wielki biało-czerwony napis: „100 LAT NIEPODLEGŁEJ”

Po mszy ulicami Rzepina prze-
szedł biało-czerwony korowód z 
polskimi orłami, flagami i husar-
kami, prowadzony przez Orkiestrę 
Wojskową z Żagania. Korowód 
przemaszerował na plac szkolny, 
gdzie burmistrz Sławomir Dudzis 
wygłosił okolicznościowe przemó-
wienie. 

Z okazji 100 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości na 

Przed uroczystym startem bie-
gacze wzięli udział we mszy, na 
którą przybyli nie tylko pielgrzymi 
i ich rodziny, ale także parafianie 
i uczniowie z Technikum Leśnego, 
którzy zagrali na sygnałówkach. 

Bieg, na czele z księdzem Micha-
łem Dekiertem, wystartował o 6.00 
rano. Pierwszy kilometr wszyscy 
przebiegli razem, później trady-
cyjnie w kilkuosobowych grupach 
pokonywali kolejne kilometry szta-
fety. Biegacze zostali na pierwszym 
odcinku trasy „odprowadzeni” 
przez burmistrza Sławomira Du-
dzisa, który życzył im powodzenia i 
wytrwałości na dalszych odcinkach 
pielgrzymki.

Po trzech dniach biegowego 
zmagania pielgrzymi z Rzepina do-
tarli do celu.

Ostatnim akordem II Biegowej 

Rzepińscy seniorzy gościli na 
nim burmistrza Sławomira Dudzi-
sa wraz z małżonką oraz członka 
zarządu powiatu słubickiego Da-
nutę Sawicką. 

O żołądki uczestników pikniku 
troszczył się pan Daniel, serwując 

wszystkim pyszne potrawy. Dużą 
atrakcją były konkursy z nagro-
dami, w których uczestniczyli za-
proszeni goście i seniorzy. Oprócz 
konkursów były także spacery i 
tańce. O dobrą muzykę zadbał An-
drzej Szewczyk (red.). 

Pielgrzymki z Rzepina na Jasną 
Górę był pobyt w Częstochowie. 
Wpisane w niego były Apel Jasno-

górski i eucharystia połączona z 
odsłonięciem obrazu Czarnej Ma-
donny. Po zmaganiach z upałem i z 
własnymi słabościami 29-osobowa 
grupa biegaczy osiągnęła swój cel. 

Pielgrzymi kierują słowa po-
dziękowań do wszystkich, którzy 
pomogli pokonać długą drogę, w 
tym również kierowcom autobu-
su, busu i samochodów osobo-
wych, które zabezpieczały trasę. 
Nie można nie docenić roli trzech 
rowerzystów, którzy również zmie-
rzali na Jasną Górę, będąc zabez-
pieczeniem trasy, ale też pomocą w 
dostarczaniu wody. Podziękowania 
biegną również w stronę gminy 
Rzepin, która pomogła w przygoto-
waniu pielgrzymki, a także Techni-
kum Leśnego w Starościnie (red.). 

płycie boiska szkolnego uczniowie 
utworzyli biało-czerwony napis: 
„100 LAT NIEPODLEGŁEJ”, który 
został uwieczniony na zdjęciach z 
drona. Uroczystość zakończyła się 
wspólnym śpiewaniem pieśni pa-
triotycznych.

Tegoroczne obchody Międzyna-
rodowego Dnia Zwycięstwa odbyły 
się dzięki współpracy Urzędu Miej-
skiego i Zespołu Szkół. Serdecznie 
dziękujemy także policji oraz stra-
ży pożarnej za zabezpieczenie trasy 
przemarszu (red.). 

Oferta wielu banków i firm pożyczkowych
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RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 23,08%)  
pożyczki firm pozabankowych (RRSO  104,01%)

Zw
ias

tujemy

Fines Operator Bankowy SŁUBICE 
Ks. P. Wawrzyniaka 37, tel. 509 268 865

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, działa poprzez swoich Autoryzowanych 
Agentów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank S.A., Nest Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., TF Bank 
AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczko-
wych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o.,  
NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o.,  
SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z o.o., Fundusz 
Mikro Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A, Vippo Sp. z o.o.. W zakresie umów ze współpracującymi bankami 
 i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwa-
rzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania 
im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub 
wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty 
kredytu/pożyczki. Stan na dzień 14.02.2018 r.

tel. 695 422 138

BIURO PODATKOWE
Sylwia Bąkowska

Prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Sporządzanie deklaracji ZUS

Kadry i płace

tel. 503 035 077

ul. Wojska Polskiego 150/2, 69-100 Słubice

• mikrodermabrazja
• peeling kawitacyjny
• sonoforeza
• galwanizacja
• darsonwalizacja
• mezoterapia bezigłowa
• radiofrekwencja

Bonia
terminy uzgadniane telefonicznie

BOŻENA DRZEWIECKA

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wrocławska 2a

ul. Klonowa 15
tel. (95) 758 07 55

PÓŁTORAK

www.hurtowniapoltorak.pl

SALON OŚWIETLENIOWY

PÓŁTORAK

tel. (95) 758 22 83
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Po trzech dniach biegowego zmagania pielgrzymi z Rzepina dotarli do celu

Majówkę dla Seniorów odwiedził burmistrz Sławomir Dudzis
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Na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych w Długoszynie odbyła się impreza 
pn.: „Dzień Ziemi w CZG-12”, mająca na celu przybliże-
nie sposobów gospodarowania odpadami i zasad kultu-
ry segregacji

Wiele imprez, jeden cel
Dzień Ziemi z Celowym Związkiem Gmin CZG-12REGION 

Uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z procesem doczyszczania 
odpadów na linii sortowniczej, ich 
przygotowaniem do recyklingu, a 
także dowiedzieć się o korzyściach 
wynikających z założenia własnego 
kompostownika. 

Dla dzieci zorganizowane zo-
stały warsztaty ozdabiania torby 
bawełnianej, eko-instrumentów, 
malowania osłonek na doniczki 
wykonanych ze zużytych  butelek 
PET oraz warsztaty malowania 
Planety Ziemi na wielkich kulach 
wykonanych ze starych gazet. Do 
aktywnego spędzenia czasu pod-
czas imprezy zachęcali animatorzy 
z Akademii Piłkarskiej BOSKO. 

Dzięki obecności policjantów 
z Sulęcina dzieci miały okazję 

przejść tor między pachołkami w 
nietypowych okularach - alkogo-
glach, a reprezentacja Powiatowej 
Straży Pożarnej z Sulęcina uczyła 
w jaki sposób udzielać pierwszej 
pomocy i prezentowała sprzęt do 
ratowania ludzi z wypadków samo-
chodowych. 

W ramach akcji ZAMIEŃ OD-
PADKI NA KWIATKI mieszkańcy 
otrzymali około 70 sadzonek kwia-
tów w zamian za oddane surowce 
i odpady do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Długoszynie. 

Dzień Ziemi w CZG-12 odbył 
się dzięki wsparciu firm i instytu-
cji: Komendy Powiatowej Policji 
z Sulęcina, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Su-

rodniczej w procesie wychowania.
25 kwietnia w Celowym Związku 

Gmin CZG-12 w Długoszynie odby-
ło się kolejne spotkanie w ramach 
eko-lekcji. Instalację Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych odwie-
dziło tego dnia łącznie 70 uczniów 
z Czarnowa i Lubniewic.

Celowy Związek Gmin CZG-12 
był też partnerem w organizacji I 
Międzyszkolnego Konkursu Eko-

logiczno-Sportowego pn.”Chce-
my żyć w czystym świecie”. Każda 
szkoła otrzymała upominki ufun-
dowane przez CZG-12: zestaw 
koszy do selektywnej zbiórki od-
padów oraz zgniatarkę do butelek 
PET. 

KATARZYNA RADEJ
CZG-12

lęcina, Parafialnej Akademii Pił-
karskiej BOSKO, Polskiego Związ-
ku Działkowców z Gorzowa Wlkp., 
Porozumia REKARTON, IMP Po-
lowat Sp. z o.o. 

Sobotnie spotkanie nie było 
jednak ostatnim jakie wiązało się 
ze ŚWIĘTEM ZIEMI. 24 kwietnia 
CZG-12 wzięło udział w obcho-
dach Dnia Ziemi organizowanych 
przez Bibliotekę Pedagogiczną w 
Sulęcinie. Związek zorganizował 
warsztaty plastyczne oraz warszta-
ty edukacyjne o segregacji śmieci. 
Przeprowadzone działania miały 
na celu promowanie postaw pro-
ekologicznych wśród dzieci, a także 
ukazanie ważnej roli edukacji przy-

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO
KRZYSZTOF SOBIERAJ
ul. Ogrodowa 15E
66-435 Krzeszyce
tel.: 95-757-70-17/95-757-30-17
fax: 95-757-31-83

Gwarantowana jakość wyrobów i ich tradycyjny smak to atuty �rmy, które 
znajdują uznanie wśród konsumentów krajowych i zagranicznych. 
W ofercie Zakładu znajduje się 80 gatunków wędlin oraz pełen asortyment 
mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiowego. SŁUBICE 

ul. REJA 4/1
ul. WAWRZYNIAKA 27/28
ul. WOJSKA POLSKIEGO 3

KOSTRZYN 
ul. HANDLOWA 6
ul. MICKIEWICZA 33
ul. WYSZYŃSKIEGO 47

OŚNO LUBUSKIE 
ul. KOPERNIKA 20

KRZESZYCE
ul. GORZOWSKA 19

RZEPIN
ul. CHROBREGO
ul. KOŚCIUSZKI 36

SULĘCIN 
ul. KOŚCIUSZKI 35

DĘBNO 
ul. BACZEWSKIEGO 2
ul. ARMII KRAJOWEJ 1

GORZÓW WLKP. 
ul. PADEREWSKIEGO 6/3
ul. SIKORSKIEGO 32/1
ul. MARCINKOWSKIEGO 90 A
ul. SŁONECZNA 3

KŁODAWA
ul. PLAC 700-lecia 1

LUBNIEWICE 
ul. JANA PAWŁA II 25

MIĘDZYRZECZ
ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 16
OS. CENTRUM 2

SKWIERZYNA 
ul. RYNEK

ŚWIEBODZIN
ul. GŁOGOWSKA 29

SKLEPY: 

Nasze
produkty
najlepsze
na grilla 
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EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci ga-
zowych. Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie 
informacje dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 
801 100 800.

Marek Szymoniak
Dyrektor Działu

Dystrybucji i Obrotu
Sieciowego Gazem EWE

Gaz ziemny: więcej oszczędności, 
niż się spodziewasz!

Przyłącz się do sieci korzyści!EWE 

MITY O DROGIM GAZIE

W powszechnej świadomości 
gaz ziemny jest paliwem droższym 
niż paliwa stałe, paliwa płynne 
czy energia elektryczna. Wszystko 
zależy od tego, co bierzemy pod 
uwagę i jak kompleksowo podcho-
dzimy do wyceny przy planowaniu 
źródła ciepła w gospodarstwie do-
mowym. Warto więc dowiedzieć 
się, jakie czynniki sprawiają, że gaz 
jest jednym z najbardziej ekono-
micznych paliw.

GAZ TAŃSZY,
NIŻ SIĘ WYDAJE

Spośród różnych paliw pozwalają-
cych na wygodne i bezobsługowe ogrze-
wanie (do których zaliczają się jeszcze 
gaz propan, olej opałowy czy energia 
elektryczna) to właśnie ogrzewanie ga-
zowe jest najtańsze. Gaz ziemny to pali-
wo wysokowydajne energetycznie, więc 
prawie cała energia zostaje zamieniona 
na ciepło.

Wysoka sprawność energetyczna 
umożliwia zastosowanie nowoczesnych, 
łatwych w obsłudze urządzeń gazowych, 

w których proces spalania gazu jest w 
pełni zautomatyzowany. Gaz ziemny 
jest paliwem doskonale nadającym się 
do spalania w gazowych kotłach kon-
densacyjnych. Dzięki temu można od-
zyskać bardzo dużo energii. Czy pamię-
tamy o tym, porównując ceny?

CENA GAZU
NIGDY NAS NIE ZASKOCZY

Cena gazu ziemnego jest regulowana 
przez instytucję państwową – Urząd 
Regulacji Energetyki, podczas gdy ceny 
większości innych nośników energii 

ustalane są przez ich dostawców. W 
odróżnieniu od ciągle rosnących cen 
ekogroszku i węgla, cena gazu w ciągu 
ostatnich 3 lat obniżyła się o około 16%!

W dostawie gazu ziemnego nie ma 
godziny szczytu ani drugiej taryfy, jak w 
przypadku energii elektrycznej. Ogrze-
wamy się więc tanim źródłem energii 
wtedy, kiedy potrzebujemy – zawsze na 
tych samych warunkach.

Z GAZEM JEST
O WIELE LŻEJ – DOSŁOWNIE I 

W PRZENOŚNI!

Jaką wartość ma Twój czas i wysiłek 

jemne ciepło na kilkanaście minut przed 
powrotem domowników z pracy czy ze 
szkoły. Możemy bardzo łatwo i szybko 
dostosowywać moc grzewczą do tempe-
ratury na zewnątrz. Możemy to zrobić 
nawet zdalnie – np. za pomocą aplikacji 
na smartfonie czy tablecie.

OSZCZĘDZAMY TAKŻE
NA CZYSZCZENIU KOMINA!

Mieszkańcy domów ogrzewanych ga-
zem ziemnym rzadziej muszą korzystać 
z usług kominiarskich. Zgodnie z przepi-
sami kominy w przypadku korzystania z 
paliw stałych powinny być czyszczone 

fizyczny? Bo z gazem oszczędzasz jedno 
i drugie! Chodzi o czas przeznaczony 
na obsługę pieca i jego czyszczenie, na 
magazynowanie opału, na zamawianie 
paliwa i jego transport. Oszczędności 
na gazie wynikają z tego, że nie musimy 
robić jego zapasów, nie musimy dorzu-
cać opału czy pamiętać o uruchomieniu 
pieca, żeby mieć ciepłą wodę do kąpieli. 
Nie musimy wywozić popiołu. Czy to się 
nie liczy?

GAZ JEST STWORZONY
DO OSZCZĘDZANIA

Dzięki nowoczesnym piecom gazo-
wym to my decydujemy, gdzie, kiedy i 
o ile ma być cieplej, a kiedy ogrzewanie 
można po prostu zmniejszyć lub wyłą-
czyć. Możemy ustawić niską temperatu-
rę, gdy nikogo nie ma w domu, i przy-

4 razy w roku. Przy gazie ziemnym ko-
min czyszczony jest dwa razy do roku. 
Pozwala to zredukować koszty o co naj-
mniej kilkadziesiąt złotych rocznie!

NIE ZASKOCZY NAS
RÓWNIEŻ… SEZON!

Zakup paliw stałych na dany sezon 
wymaga wydania większej gotówki jed-
norazowo. Ale w jaki sposób oszacować 
potrzebne zapasy na nadchodzący se-
zon? Jak długa i ciężka będzie w tym 
roku zima? I w ten oto sposób kupujemy 
albo za dużo zapasów – albo za mało.

Te kłopoty i obciążenia znikają, gdy 
ogrzewamy się gazem ziemnym. Dostęp 
do gazu mamy zawsze, niezależnie do 
tego, ile go potrzebujemy. A płacimy tyl-
ko za realne zużycie – tylko za to paliwo, 
które wykorzystaliśmy. Brzmi rozsąd-
nie, prawda?

KOSZTY ROZŁOŻONE
W CZASIE

W EWE można wybrać jeden z dwóch 
wygodnych sposobów rozliczania zuży-
cia gazu – opłaty według licznika albo 
równomierne rozłożenie opłat na cały 
rok (podobnie jak w przypadku ciepła z 
ciepłowni). W ten sposób możemy wy-
godnie zaplanować płatności. I jak to 
wygląda w kalkulacjach?

NIE MUSIMY ZGADYWAĆ,
ILE TO KOSZTUJE

„Gaz ziemny jest naprawdę tanim pa-
liwem, którego ekonomiczność poznaje-
my i doceniamy nie tylko w kosztorysie, 
ale też w czasie użytkowania. Zachęcam 
do kontaktu z EWE – wyliczamy za 
darmo szacunkowe koszty użytkowa-
nia gazu ziemnego, dostosowane do 
konkretnej wielkości domu i liczby do-
mowników. A także koszty przyłączenia 
do sieci gazowniczej EWE” – zachęca 
Marek Szymoniak, dyrektor Działu 
Dystrybucji i Obrotu Sieciowego Gazem 
sprzedaży EWE. 
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• powierzchnia: 120 m2,
• liczba osób: 4,
• dom dobrze ocieplony,
• gaz wykorzystywany do: ogrzewania, gotowania
   i podgrzewania wody.

Prognozowany koszt roczny zakupu gazu:
4 580 zł brutto
Miesięczna opłata: około 382 zł brutto 

Szacunkowy koszt roczny użytkowania gazu 
ziemnego w domu jednorodzinnym*:



Gmina Górzyca otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Górzyca”

Na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego odbył się Błyskawiczny turniej piłki nożnej 
zespołów mieszanych szkół podstawowych klas I-III i IV-VI

30 kwietnia sekretarz gminy Cybinka Sebastian Łukaszewicz, w imieniu burmistrza Marka Ko-
łodziejczyka, uczestniczył w uroczystości wprowadzenia nowego komendanta powiatowego 
policji w Słubicach mł. insp. Jacka Gralaka 

REGION20
www.pograniczelubuskie.pl
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Młodzi piłkarze już czekają na rewanż

Sekretarz Sebastian Łukaszewicz gratulował komendantowi objęcia stanowiska

Można dostać dofinansowanie!

Uczniowie rywalizowali zacięcie

Zmiana w powiatowej komendzie

Program usuwania azbestu 

Kolejny turniej dla uczniów

Życzenia dla nowego komendanta

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

CYBINKA 

Program jest realizowany w gmi-
nie nieprzerwanie od roku 2012. Od 
tego czasu zdemontowanych zostało 
prawie 500 Mg odpadów azbesto-
wych, które stanowią płyty o łącz-
nej pow. 33.678,66 m2. Mieszkańcy 
zgłaszający się do udziału w progra-
mie otrzymują całościowe dofinan-
sowanie do demontażu, transportu 
oraz unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest. W ramach 
programu można usunąć azbest z 
dachu budynku, a także azbest, któ-
ry jest składowany na terenie nieru-

Zmagania otworzyła dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Małgo-
rzata Gniewczyńska.

Zawody sportowe toczyły się sys-
temem każdy z każdym i rozgrywa-
ne były na dwóch boiskach na natu-
ralnej płycie.

Sędziami zawodów byli: Filip Hy-
try oraz Mateusz Podlipski.

Uroczystego wręczenie pucharów, 
medali oraz dyplomów dokonała 
dyrektor GOK Małgorzata Gnie-
wczyńska, zapraszając na kolejne 
imprezy sportowe przygotowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Górzycy.

Dziękujemy wszystkim za przyby-
cie i zapraszamy na kolejne zawody!

W kategorii klas I-III najlepsi oka-
zali się uczniowie z SP w Czarnowie, 
na drugim miejscu turniej ukończyli 

Wprowadzenie odbyło 
się w obecności zastępcy 
komendanta wojewódzkie-
go policji w Gorzowie Wlkp. 
podinsp. Piotra Fabijań-
skiego, który podkreślał, że 
nowy szef słubickich poli-
cjantów jest człowiekiem 
kompetentnym i zaangażo-
wanym w służbę na rzecz 
bezpieczeństwa.

Sekretarz gratulował ko-
mendantowi objęcia sta-
nowiska, życzył spokojnej 
służby, udanej współpracy z 
gminą Cybinka i wielu suk-
cesów zarówno w życiu za-
wodowym jak i osobistym 
(red.). 

Foto: KPP Słubice

chomości (nawet niewielkie ilości). 
Zadanie jest zgodne z założonymi 
celami „Programu usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Górzyca”, który został 
przyjęty uchwałą nr XIV/97/08 
Rady Gminy Górzyca z 29 lutego 
2008 roku. 

Azbest jest bardzo groźnym czyn-
nikiem chorobotwórczym. Zagroże-
nie dla zdrowia pojawia się wskutek 
rozpylenia w powietrzu włókien 
azbestowych, podczas ich uszkodze-
nia lub wskutek ich korozji. Włókna 

chłopcy z SP Pamięcin/Żabice, a na 
trzecim stopniu podium stanęli za-
wodnicy z SP Górzyca. 

Z kolei w kategorii klas IV-VI 
zwyciężyła drużyna „A” z SP w Czar-

nowie, druga była drużyna „A” z SP 
w Górzycy, a trzecie miejsce zajęli 
uczniowie z SP w Pamięcinie. 

MATEUSZ PODLIPSKI 

azbestowe trafiają do organizmu 
głównie drogą oddechową, z wydy-
chanym powietrzem, i w niewielkim 
tylko stopniu przez skórę i układ po-
karmowy.

Osoby, które są zainteresowa-
ne uzyskaniem dofinansowania, w 
roku 2018, na zadanie związane z 
usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, proszone są o jak najszyb-
szy kontakt z Urzędem Gminy, pok. 
nr 16, tel. 95 759 18 92. Zgłoszenia 
będą przyjmowane tylko do 25 maja 
(red.). 
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69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

rolę lidera projektu, natomiast do grona 
partnerów należą Cybińskie Stowarzy-
szenie Rozwoju PRO-EKO, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, 
BibliotekaPublicznawCybince,Funda-
cja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, 
Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach 
„Gospodynie”, Towarzystwo Miłośni-
ków Białkowa i Polesia oraz Roland 
Semik społeczny opiekun zabytków 
powiatu słubickiego (red.).
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8 maja obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Gminne 
obchody rocznicy rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod ta-
blicami pamiątkowymi „Weteranów walczących za wolność i 
niepodległość ojczyzny” oraz „Polaków, którzy zginęli tragicz-
ną i męczeńską śmiercią na Wschodzie”

4 maja w sali widowiskowej MGOK odbyła się Kabaretowa 
Biesiada Śląska z grupą FEST

Pamiętamy
o ofiarach

Muzyka
i dobra zabawa

Obchody zakończenia II wojny światowej

Biesiada z humorem 

CYBINKA 

CYBINKA 

Później uczestnicy uroczystości 
udali się do sali widowiskowej Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury na 

spotkanie młodzieży z burmistrzem 
oraz z Jadwigą Cierach. Rozpoczęła je 
animacja krótkometrażowa nakreśla-

Grupa powstała w 2008 roku, 
jej założycielem jest Jakub Toma-
szewski. Zespół ma w swoim mu-
zycznym dorobku trzy płyty. Grupę 
FEST tworzy małżeństwo Mirosła-
wa i Jakub Tomaszewscy oraz ich 
córki: Sabina i Klaudia.

Podczas biesiady, prócz muzyki, 

organizowane były wesołe konkur-
sy a także wspólne śpiewanie z pu-
blicznością. Znane śląskie przebo-
je przeplatane humorystycznymi 
anegdotami i dowcipami wprawiły 
publiczność w doskonały nastrój. 
Dziękujemy wszystkim za przyby-
cie i cudowną atmosferę (red.). 

jąca wydarzenia II wojny światowej.
Pani Jadwiga opowiedziała wzru-

szającą historię swojego życia z tego 

okresu. Następnie młodzież wzięła 
udział w konkursie wiedzy z II woj-
ny światowej oraz w konkursie pla-

stycznym. Zakończenie uroczystości 
uświetniły występy dzieci z Zespołu 
Szkół w Cybince (red.) 
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Podczas biesiady organizowane były wesołe konkursy

Młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy z II wojny światowej
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Pełna treść ogłoszeń o przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz na stronie internetowej urzędu www.cybinka.
pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

BURMISTRZ CYBINKI OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność działek, stanowiących zasób Gminy Cybinka

BURMISTRZ CYBINKI OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność działek, stanowiących zasób Gminy Cybinka

Lp Numer
działki

Pow.
w m2

Położenie KW nr Cena
nieruchomości

/ w zł./

Przeznaczenie
terenu

Cena 
wywoławcza

/w zł./

Wadium
/w zł./

Termin 
przetargu

1
599/36 1264 Cybinka,

ul. Kaliska
31373/3 37 752,00 Niezabudowana -wg studium teren 

zainwestowany przeznaczony do 
rehabilitacji i uzupełnień

37 752,00 3 800,00 14 czerwca 
2018 roku

2
599/37 1239 Cybinka,

ul. Kaliska
31373/3 37 004,00 Niezabudowana -wg studium teren 

zainwestowany przeznaczony do 
rehabilitacji i uzupełnień

37 004,00 3 700,00 14 czerwca 
2018 roku

3 98/5 1426 Cybinka,
ul. Wileńska 31373/3 36 700,00

Niezabudowana – wg studium 
teren zainwestowany przeznaczony 
do rehabilitacji i uzupełnień

36 700,00 3 700,00
14 czerwca 
2018 roku

4 98/6 1429 Cybinka,
ul. Wileńska 31373/3 36 800,00

Niezabudowana – wg studium 
teren zainwestowany przeznaczony 
do rehabilitacji i uzupełnień

36 800,00 3 700,00
14 czerwca 
2018 roku

5 144/8 383 Cybinka,
ul Wileńska 30901/7 10 770,00

Niezabudowana – zgodnie z 
planem zagospodarowania  
przestrzennego tereny zabudowy 
mieszkaniowej - MN

10 770,00 1 100,00
14 czerwca 
2018 roku

6 3/16 1.5048 Urad 17577/9 161 465,00
U, P-tereny aktywności 
gospodarczej – usługi i 
przemysł

161 465,00 16 000,00
21 czerwca 
2018 roku

7 98/7 1819 Cybinka,
ul. Wileńska 31373/3 46 800,00

Niezabudowana – wg studium 
teren zainwestowany 
przeznaczony do rehabilitacji i 
uzupełnień

46 800,00 4700,00

21 czerwca 
2018 roku

Pełna treść ogłoszeń o przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz na stronie 
internetowej urzędu www.cybinka.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości 
udziela się w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

Za nami wycieczka do Centrum Nauki Keplera. 20 kwietnia młodzi wychowankowie z 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” i z rodzin zastępczych, razem z 
opiekunami, świetnie bawili się w Zielonej Górze

Zabawa połączona z nauką
Wyjazd rodzin zastępczych do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze SŁUBICE 

Pierwszym punktem wycieczki 
było Centrum Przyrodnicze. Tam 
na uczestników czekały zajęcia 
warsztatowe pod nazwą „Obudź 
swoje zmysły”. Dzięki krótkim fil-
mom uczestnicy projektu dowie-
dzieli się, jak „działa” nasz wzrok, 
węch, słuch oraz dotyk. Krótkie 
projekcje uzupełniły i urozmaiciły 
ciekawe doświadczenia i zabawy. 
Dzieci odgadywały zapachy (np. 
róży, ogniska, trawy) oraz wsłuchi-

wały się w przeróżne odgłosy. Każ-
dy wykonał również m. in. balono-
wego „gniotka”, który niewątpliwie 
cieszył się największym zaintereso-
waniem. Dużo śmiechu przyniosła 
też wszystkim zabawa w „pisanie” 
sobie po plecach, tzw. „pisze pani 
na maszynie”.

Po warsztatach wszyscy udali się 
na zwiedzanie Centrum Przyrod-
niczego. Tam czekały przeróżne 
ekspozycje odnoszące się do wielu 

dziedzin nauki, np. biologii, fizy-
ki czy nauki o człowieku. Każdy 
mógł dotknąć i sprawdzić jak dzia-
ła ludzkie oko, jak wygląda nasz 
kręgosłup, gdy przyjmujemy różne 
pozycje, czy porównać swoją siłę z 
siłą kolegi. Takie aktywne zwiedza-
nie wystawy bardzo się wszystkim 
podobało. Ciekawe doświadczenia 
sprawiły wszystkim dużo radości, a 
także rozbudziły ciekawość.

Zwieńczeniem wycieczki był se-
ans filmowy w Planetarium Wenus. 
Tam pod ogromną kopułą młodzież 
obejrzała film animowany pt. „Ży-
cie drzew”. Razem z głównymi bo-
haterami poznała budowę i funkcję 
drzew oraz ich znaczenie dla życia 
na ziemi. Seans dostarczył wielu 
wrażeń zarówno małym, jak i du-
żym uczestnikom wycieczki. Zado-
woleni wrócili do swoich domów.

Wyjazd został zorganizowany w 
ramach projektu pn. „Aktywna in-
tegracja realizowana przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego-Lu-
buskie 2020 (red.). 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach wziął udział w lubuskiej akcji bicia re-
kordu w liczbie osób czytających na przerwie 

- Cieszę się jako prezes, jako burmistrz ale przede wszystkim jako człowiek, że mogę podzięko-
wać Wam w imieniu wszystkich mieszkańców gminy za to co robicie, za to że jesteście, często 
kosztem zdrowia, czy waszych rodzin – mówił Marek Kołodziejczyk na gminnych obchodach 
Święta Strażaka

Kochamy czytać książki!

Dziękujemy za Waszą nieustanną pracę

„Przerwa na czytanie” w SOSW

Gminne obchody Dnia Strażaka

SŁUBICE 

CYBINKA 

Wydarzenie odbyło się 11 maja, 
w ramach XV Ogólnopolskiego Ty-
godnia Bibliotek pt. „(Do) wolność 
czytania”. Celem akcji była promo-
cja czytelnictwa  – zachęcenie do 
sięgania po książkę w każdej sytu-
acji i w każdym miejscu.

„III Przerwę na czytanie” zain-
augurował w bibliotece szkolnej 
starosta Marcin Jabłoński, czytając 
uczniom fragment książki pt. „Faj-
na Ferajna” Moniki Kowaleczko-
-Szumowskiej. 

Uczniowie gimnazjum i szko-
ły przysposabiającej do pracy z 
zainteresowaniem słuchali wzru-
szające, ale i pełne humoru wspo-
mnienia dzieci z Powstania War-
szawskiego. 

Starosta Marcin Jabłoński za-
chęcał uczniów do sięgania po 
książki, zwracając uwagę na korzy-
ści płynące z czytania. Przypomniał  

sobie, że będąc w ich wieku czytał 
literaturę przygodową, która jest 
skarbnicą wiedzy o ludziach i świe-
cie. 

Akcja „Przerwa na czytanie” 
miała zróżnicowany charakter. 
Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyło się głośne czytanie w krę-
gach tematycznych. 

W przedsięwzięciu wzięło udział 

60. uczniów. Czytano w różnych 
miejscach i w różnej formie: indy-
widualnie, grupowo, z podziałem 
na role. Kreatywność uczniów i na-
uczycieli była imponująca. 

Wszystkim uczestnikom akcji 
serdecznie dziękuje  koordynator-
ka „Przerwy na czytanie” Maria 
Wałach (red.).  

12 maja uroczystość rozpoczęła 
się mszą w kościele parafialnym. 
Po nabożeństwie strażacy wraz z 
zaproszonymi gośćmi przemasze-
rowali ulicami Cybinki na plac przy 
remizie, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Wzięli w niej 
udział m. in. komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
mł. bryg. Wojciech Śliwiński, bur-
mistrz Cybinki i zarazem prezes 
zarządu oddziału miejsko-gminne-
go ZOSP RP w Cybince Marek Ko-

łodziejczyk, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Anna Śliwińska, sekre-
tarz gminy Sebastian Łukaszewicz, 
skarbnik Agnieszka Skiba, członek 
prezydium zarządu wojewódzkiego 
ZOSP RP dh Stanisław Radkiewicz, 
komendant gminny ZOSP RP w 
Cybince Jarosław Klimczak, prezes 
Cybińskiego Stowarzyszenia PRO-
-EKO Eugenia Niedźwiecka, prezes 
Zakładu Usług Komunalnych Cy-
binka Sp. z o.o. Patryk Rudziński, 
proboszcz ks Piotr Kępka, prezes 

Lubuskiego Stowarzyszenia Soł-
tysów Edward Jednoszewski oraz 
przedstawiciel Nadleśnictwa Cy-
binka Mateusz Filipiak.

Uroczystość była okazją do wrę-
czania medali, odznaczeń i wy-
różnień strażakom OSP z terenu 
gminy. Głos zabrali także zapro-
szeni goście, którzy podziękowali 
strażackiej braci za trud włożony 
w ochronę przeciwpożarową ma-
łej ojczyzny oraz złożyli życzenia z 
okazji strażackiego święta (red.). 

Słubice Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6, 69-100 Słubice
tel. 95/758-26-41, fax 95/758-23-06
e-mail: spolem@slubice.org

• fachowa obsługa i doradztwo,
• niskie ceny, liczne promocje,
• szycie �ran i zasłon na miejscu

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

AGD i dekoracji wnętrz

Zapraszamy
pn. - pt. 1000 - 1800

sob. 900 - 1500

AGD „Merkury”
ul. Kościuszki 23

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16
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W akcji wspólnego czytania udział wziął starosta słubicki Marcin Jabłoński

Z okazji Dnia Kobiet w Cybince wystąpił kabaret Koń Polski

Nakaz zapłaty?

wolnyoddlugow.pl
SPRZECIW!
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6 (przy aptece, wejście

od strony ulicy), SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977

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

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

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

 
NZOZ Nowy Szpital

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

pon. - 930 - 1700,  śr. - 930 -1500

STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice
tel. +48 95 718 30 00

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

www.stomatologia-slubice.pl

N o w o c z e s n a  S t o m a t o l o g i a

tomografia komputerowa • ortodencja • protetyka • rentgenodiagnostyka • znieczulenie The Wand i Sleeper • endodoncja
mikroskop i platforma laserowa • znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) • wybielanie laserem

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

info@stomatologia-slubice.pl


