
Będą utrudnienia

To Tomasz Ciszewicz forsował 
pomysł przekształcenia słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w spół-
kę. Radni poparli jego propozycję, 
choć nie bez sprzeciwu. Dziś bur-

mistrz mówi – sytuacja finansowa 
SOSiR-u nie jest zadowalająca. 

Co mówią oficjalne dokumenty fi-
nansowe? Strata gminnej spółki za 
rok obrachunkowy 2014 to niemal 

1,5 miliona złotych netto. Z kolei 
strata za 2015 rok to 1,36 mln netto.

Tomasz Ciszewicz tłumaczy, że 
„niezadowalająca” sytuacja finan-
sowa SOSiR wynika z kilku rzeczy. 

– W ostatnim czasie spółka prze-
prowadziła szereg inwestycji, a 
najważniejszą była budowa nowego 
bazaru - wylicza. 

Warto jednak zauważyć, że cał-
kowity koszt inwestycji tego targo-
wiska to 5,4 miliona złotych netto, 
a wpłaty od najemców wyniosły 
5,9 mln złotych netto. To oficjalne 
informacje uzyskane od spółki. W 
opinii bazarowiczów z danych tych 
wynika jasno, że słubiccy przedsię-
biorcy wpłacili pół miliona złotych 
netto więcej, niż wynosił całkowity 
koszt budowy bazaru.

Ciszewicz wymienia jeszcze inne 
inwestycje: remont stołówki, nowy 
sprzęt w kuchni, remont pokoi w 
hotelu, inwestycje w lodowisko, czy 
pole golfowe. - Na finansach spółki 
odbija się też deficytowa działal-
ność sportowa, i to, że na wniosek 
grupy mieszkańców Słubic i organi-
zacji tereny SOSiR-u zostały objęte 
ochroną konserwatorską – dodaje. 

Pisemnie pytaliśmy burmistrza, 
czy jako reprezentant stuprocen-
towego właściciela spółki podjął 
jakiekolwiek działania mające na 
celu analizę faktycznej sytuacji fi-
nansowej SOSiR? Odpowiedzi nie 
uzyskaliśmy. Mimo ponawianych 
próśb. Tomasz Ciszewicz nie odpo-
wiedział także na pytanie o udziele-
nie absolutorium członkom zarządu 
SOSiR za ubiegły rok. Pytaliśmy da-
lej: - Czy burmistrz rozważa złoże-
nie do rady nadzorczej spółki wnio-
sku o zmiany personalne w składzie 
zarządu spółki? – Za wcześnie na 
szczegóły – odpowiedział lakonicz-
nie Tomasz Ciszewicz. 

- Pewne kwestie związane z SO-
SiR-em są obecnie analizowane, ale 
nie będę tego komentował, zanim 
nie zakończą się prace nad tymi 
zagadnieniami – napisał nam bur-
mistrz Słubic. Nieoficjalnie mówi 
się o tym, że spółka SOSiR może 
zostać rozwiązana i ponownie stać 
się zakładem budżetowym gminy. 
Sprawie będziemy się dalej przyglą-
dać.

ROBERT WŁODEK
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

Wszystko przez kolejny etap prac 
przy przebudowie ulic bezpośrednio 
przylegających do granicznego mostu 
po stronie frankfurckiej, głównie na 
ulicy Słubickiej. 

Słubicki urząd miejski poinformo-
wał, że o zamknięcie mostu granicz-
nego poprosiła strona niemiecka, 
która na co dzień, zgodnie z prawem, 
administruje przeprawą. Niemcy 
poinformowali, że według ich oceny 
zamknięcie mostu jest niezbędne, by 
skuteczne zakończyć remont ulicy. 

Graniczna przeprawa będzie za-
mknięta od 15 sierpnia od godziny 
1:00 do 29 sierpnia do godziny 24:00. 
W tym czasie najbliższe czynne 
przejścia graniczne będą dostępne w 
Świecku i Kostrzynie nad Odrą.

Warto jednak dodać, że ogranicze-
nia dotyczyć będą tylko ruchu samo-
chodów. Piesi i rowerzyści będą mogli 
przekraczać słubicki most bez jakich-
kolwiek przeszkód.

Wyłączenie ruchu kołowego z pew-
nością stanowić będzie problem dla 
słubickich przedsiębiorców, którzy 
już dziś obawiają się spadku liczby 
Niemców odwiedzających miasto, co 
z pewnością przełoży się na niższe 
obroty w słubickich sklepach (red.). 

Od 15 do 29 sierpnia most 
graniczny w Słubicach bę-
dzie zamknięty dla ruchu sa-
mochodowego

- Sytuacja finansowa SOSiR-u nie jest zadowalająca – mówi Tomasz Ciszewicz i zapowiada, że 
kwestie spółki przeanalizują radni. Nieoficjalnie mówi się o tym, że SOSiR z powrotem może stać 
się zakładem budżetowym gminy
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Most
zamknięty

Burmistrz zapowiada analizę sytuacji spółki



W stowarzyszeniu, dzięki usil-
nym staraniom jego członków, 
powstała grupa teatralna, która 
przygotowała i na zaproszenie dy-
rektor Domu Pomocy Społecznej w 
Tursku wystawiła przedstawienie 
pt. „Włóczęga i baśnie”. Seniorzy 
włączali się chętnie w działalność 
Miejskiego Domu Kultury w Rze-
pinie, a także wykazywali się dużą 
aktywnością na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. Wraz ze Stowarzy-
szeniem na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Słoneczko” odbyli 
kilkudniową wycieczkę do Karpa-
cza. Uczestniczyli w wieczornicach 
patriotycznych, z Ogólnopolskiego 
Marszu Seniora przywieźli dwa 
puchary oraz medale otrzymane za 
wystawienie stoiska promującego 
ich stowarzyszenie.  

Rzepińscy seniorzy dbali o swo-
ją sprawność fizyczną, korzystali z 
szeroko pojętej rekreacji, wspólnie 
organizując wiele wycieczek tury-
stycznych i spotkań plenerowych. 
W rozkładzie odbytych przez nich 
wyjazdów były zarówno te jedno-
dniowe, jak również i kilkudniowe. 
Na mapie miejsc odwiedzonych 
przez seniorów znaleźć można 
m.in. Wrocław, Gorzów Wlkp., 
Wolsztyn, Skansen w Ochli, czy 
niemieckie Guben. Stowarzyszenie 
stale współpracowało oraz dbało o 
dobre relacje z innymi organizacja-
mi. Jego członkowie uczestniczyli 
w wykładach Akademii Trzeciego 
Wieku. 

Podsumowując należy stwier-
dzić, że mamy naprawdę utalento-
waną „starszą młodzież” (red.). 

REGION2
www.pograniczelubuskie.pl

KOLORY
DALTONISTY

Po dwóch miesiącach cierpliwego 
oczekiwania w końcu uzyskałem od 
jaśnie nam panującego burmistrza 
Tomasza Ciszewicza odpowiedź na 
pytania dotyczące spółki gminnej, 
czyli naszej. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji sp. z o.o., któremu szefuje pan 
prezes Sawicki, w roku obrachunko-
wym 2014 wykazał 1,5 miliona zło-
tych starty netto, w roku kolejnym, 
czyli w 2015, prawie 1,4 miliona 
złotych netto, straty. W mojej oce-
nie więc sytuacja finansowa spółki 
wygląda nieciekawie, dlatego po-
stanowiłem dopytać burmistrza, czy 
wszystko z SOSiR-em w należytym 
porządku? 

Żeby nikt nie miał wątpliwości 
poprosiłem burmistrza, za pośred-
nictwem rzecznik Beaty Bieleckiej, o 
odpowiedź na zadane pytania pisem-
nie. I czekałem, czekałem, czekałem. 

Cierpliwość moja została wyna-
grodzona. Niestety jedynie połowicz-
nie. 

Bo spytałem burmistrza – jak oce-
nia Pan sytuację finansową spółki 
SOSiR? – Nie jest ona zadowalająca 
– przeczytałem w odpowiedzi. 

Spytałem też, czy burmistrz podjął 
jakiekolwiek działania mające na 
celu sprawdzenie, jak sytuacja fi-
nansowa w gminnej spółce wygląda 
w rzeczywistości? – Przeczytałem w 
odpowiedzi, że organem kontrolnym 
spółki jest rada nadzorcza. 

OK. Pomyślałem sobie: Tomasz 
Ciszewicz próbuje udzielić mi kore-
petycji z prawa spółek handlowych. 
Ale ja – panie Ciszewicz - nie prosi-

łem o korepetycje, tylko jasno spyta-
łem, czy burmistrz, jako organ wyko-
nawczy gminy, czyli stuprocentowego 
właściciela spółki SOSiR podjął, sam 
z siebie, JAKIEKOLWIEK czynności 
mające na celu sprawdzenie faktycz-
nej sytuacji, w tym sytuacji finanso-
wej SOSiR? 

I moja dociekliwość najwyraźniej 
zirytowała jaśnie nam panującego 
burmistrza, bo w swej łaskawości 
odpisał mi, że odnosi wrażanie, jako-
bym ja manipulował informacjami, a 
kolejne moje pytania (sic!) są „pew-
nego rodzaju insynuacjami”. Ręce 
mi opadły. 

Tłumacząc „niezadowalającą” sy-
tuację spółki burmistrz pisał o tym, że 
przecież SOSiR wybudował za wiel-
kie pieniądze bazar „Pod Dębami”. 
Jasne. 

Tyle tylko, że z danych udostęp-
nionych mi przez samą spółkę, wy-
nika, że całkowity koszt jego budowy 
wyniósł 5,4 miliona złotych netto, a 
wpłaty od najemców dały 5,9 mln 
złotych netto. W mojej ocenie SOSiR 
nie tylko nie stracił na tej inwestycji, 
ale jeszcze nieźle na niej zarobił. Ja-
kieś pół miliona złotych, netto.

Pytałem burmistrza dalej: czy za-
mierza wystąpić do rady nadzorczej 
z wnioskiem o zmiany w składzie 
zarządu spółki? Przeczytałem w 
odpowiedzi, że sytuacja SOSiR jest 
analizowana, teraz jest za wcześnie 
na takie szczegóły. 

Nieoficjalnie coraz głośniej mówi 
się o tym, że spółka za chwilę zosta-
nie rozwiązana, a Ośrodek Sportu i 
Rekreacji znów stanie się zakładem 
budżetowym. Oznaczałoby to przeję-
cie przez gminę wszelkich jego zobo-
wiązań. 

W mojej ocenie będzie to też ozna-
czało porażkę samego Tomasza Ci-
szewicza, który osobiście forsował 
pomysł przekształcenia OSiR w spół-
kę.  

ROBERT WŁODEK

Nadrzędną wartością Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich 
jest dobro i troska o ludzi starszych i samotnych. Organizacja 
zrzesza 50 osób, a jej działalność oparta jest na ścisłej współ-
pracy z władzami gminy Rzepin. W minionym roku rzepińscy 
seniorzy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach miasta

RZEPIN Działalność Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich

Producent domów
zatrudni

doświadczonych
pracowników

ogólnobudowlanych. 
Wysokie zarobki. 

Szczegóły pod numerem 
733 588 888

AMBERCARE opiekunki
z j. niemieckim

do 1500 euro/mies.
legalnie, od zaraz

535 340 311 w godz. 9-17

PRACA DLA SPAWACZY, 
MAGAZYNIERÓW,

OPERATORÓW PRAS
I TOKAREK – 3500 ZŁ.
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Sprzedam trzy
 działki budowlane

w Radachowie
- 1000 m kw. każda

tel.: 0049 1771343231

Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe

w Boczowie o pow. 40 m²
z piwnicą i garażem.

tel.: 661 067 914

Sprzedam mieszkanie
w Rzepinie

55 m² na działce 460 m²
lub zamienię na kawalerkę
w Słubicach lub Rzepinie

tel.: 720 854 048 

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

na terenie woj. lubuskiego.
Tel. kont. 505 172 003Rzepińscy seniorzy są wyjątkowo aktywni 
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Utalentowani 
seniorzy



do schodów i ja nie wiem, chwy-
ciłam torebkę, chwyciłam kurt-
kę, płaszcz i wybiegłam i trze-
ciego schoda, jak tylko byłam, 
wywinęłam na…, uderzyłam 
głową o schody i o tą posadzkę 
– mówiła w telewizji HTS (cytat 
dokładny). 

W lipcowym wydaniu Biu-
letynu Powiatu Słubickiego 
możemy przeczytać, że posta-
nowienie gorzowskiego Woje-
wódzkiego Sądu Administra-
cyjnego mówi o tym, iż Piotr 
Łuczyński jest słubickim sta-
rostą. - To nieprawda – powie-
działa mi w piątek sędzia Kry-
styna Skowrońska-Pastuszko.

- Orzeczenie z 30 czerwca w 
ogóle nie mówi o tym, kto we-
dług prawa jest starostą. Precy-
zuje tylko kto jest uprawniony 
do złożenia skargi na rozstrzy-

gnięcie nadzorcze wojewody lu-
buskiego – dodała.

Rzecznik gorzowskiego WSA 
twierdzi, że najpewniej w przy-
szłym tygodniu powinna zostać 
wyznaczona data posiedzenia, 
na którym sąd rozstrzygnie, kto 
ma rację w powiatowym sporze.

To nie pierwszy raz, gdy sę-
dziowie i pracownicy WSA w 
Gorzowie zmuszeni są demen-
tować nieprawdziwe informacje 
na temat skargi powiatowego 
samorządu słubickiego na roz-
strzygnięcie nadzorcze wojewo-
dy. 

Wcześniej pracownicy biu-
ra informacji sądu zaprzeczali 
słowom Łuczyńskiego, wypo-
wiedzianym na konferencji pra-
sowej, wedle których sąd uznał 
rozstrzygnięcie wojewody za 
zasadne.

Pracuj w Promedica24 
jako opiekun/ka osób starszych w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie,
nie znasz języka – zapraszamy na kurs języka

niemieckiego od podstaw!

Gorzów Wlkp. 501 357 383
Skupujemy samochody do złomowania

Skup Złomu

Skład Opału

Stacja Demontażu Pojazdów

Dostawa na telefon
Już w sprzedaży!!! EKOGROSZEK!!!

Najlepsze ceny w regionie

Węgiel od 250 zł za tonę
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Słubicka Grupa Pomagamy zmienia życie pana Teodora, star-
szego mieszkańca Lubiechni Wielkiej

W takich warunkach mieszka schorowany człowiek 
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Pomóżmy panu 
Teodorowi

Mieszkańcy nie wiedzą, kto jest słubickim starostą. Dzisiaj w gabinecie zasiada Piotr Łu-
czyński. – To, że ten pan ma klucze do budynku, to nie znaczy, że jest starostą – mówi 
Danuta Sawicka, powiatowa radna

W oczekiwaniu na decyzję sądu
Kolejne zamieszkanie w starostwie

Wszyscy angażują się w remont 

SŁUBICE 

REGION 

30 czerwca, późnym popo-
łudniem, do starostwa wszedł 
Piotr Łuczyński ze swoimi naj-
bliższymi współpracownikami. 
Zrobili to po godzinach pracy, 
gdy wszyscy szykowali się już 
do ćwierćfinałowego pojedynku 
polskiej drużyny na Mistrzo-
stwach Europy. – O fakcie nie-
uprawnionego wtargnięcia do 
starostwa poinformowaliśmy 
policję, która nie podjęła dzia-
łań, dlatego Zarząd Powiatu, 
odpowiedzialny za należyte 
wykonywania zadań urzędu, 
postanowił w godzinach poran-
nych 1 lipca wejść do budynku 
starostwa, korzystając z kluczy, 

które są w jego posiadaniu – 
napisali w oświadczeniu Mar-
cin Jabłoński, Leopold Owsiak i 
Amelia Szołtun. 

- W drzwiach gabinetu sta-
rosty zastaliśmy niekompletnie 
ubranego pana Łuczyńskiego, a 
w samym gabinecie radną Kry-
stynę Skubisz. Stanowczo za-
żądaliśmy by Piotr Łuczyński 
opuścił budynek starostwa, co 
też miało miejsce. Także radna 
Skubisz była wielokrotnie pro-
szona o opuszczenie starostwa, 
ale konsekwentnie odmawiała 
– możemy przeczytać w oświad-
czeniu.

Sama Skubisz powiedziała 

swoim współpracownikom, że 
była przetrzymywana w bu-
dynku, a później podjęła próbę 
ucieczki ze starostwa. Dozna-
ła przy tym obrażeń. W jakich 
okolicznościach? To wyjaśnia 
dziś policja. 

Warto jednak przytoczyć kil-
ka cytatów: - Dla mnie to jest 
pobicie naszej koleżanki rad-
nej – krzyczał Sławomir Wlekły. 
- Krysia Skubisz zrzucona ze 
schodów, poturbowana – mó-
wił w nagraniu opublikowanym 
na portalu społecznościowymi 
Piotr Łuczyński.

Jak sytuację opisała sama 
Skubisz? - Pobiegłam biegiem 

Pan Teodor choruje na raka, 
ma wycięty pęcherz moczowy. 
Aby mógł podjąć dalsze lecze-
nie potrzebuje do tego odpo-
wiedniego miejsca, do którego 
mógłby spokojnie i bez niebez-
pieczeństwa wrócić. 

Pan Teodor od ośmiu lat 
mieszka w Lubiechni Wielkiej, 
w warunkach, które pokazuje 

zdjęcie obok. Od samego po-
czątku nie ma w nim prądu, 
działającej kanalizacji, wody, 
ogrzewania.  - Gdy dotarliśmy 
dziś do tego miejsca okazało się, 
że przerasta to nasze możliwości 
i dlatego apelujemy o pomoc do 
wszystkich ludzi o przeprowa-
dzenie remontu domu – mówią 
dziewczyny z słubickiej Grupy 

Pomagamy. - Potrzeba bardzo 
dużo wszelakiej pomocy, od 
materiałów budowlanych, przez 
wyposażenie mieszkania, aż do 

pomocy fizycznej przy pracach 
remontowych – mówiła nam 
Kasia Ziębiec. Akcję pomocy 
panu Teodorowi można także 

wspomóc poprzez przekazanie 
środków pieniężnych, które 
przeznaczone będą na remont 
jego domu (red.). 
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SŁUBICE-CYBINKA Jutro zaczęło się wczoraj

Zapraszamy na kolejne wycieczki
Silna grupa 12 osób zwiedziła okoliczne miejscowości, lasy i dolinę rzeki Odry. Uczestnikami 
wycieczki byli mieszkańcy gminy Słubice

Grupa pełna energii ruszyła spod pomni-
ka pamięci więźniów obozu pracy w Świecku, 
gdzie wysłuchała kilku słów o smutnej histo-
rii tego miejsca. Ze Świecka pojechała do Ry-
bocic, gdzie stoi zabytkowy kościół gotycki, 
jeszcze z czasów średniowiecznych, który zo-
stał później przebudowany. Prawdopodobnie 
pod fundamentami istnieją tajemnicze kryp-
ty. Rybocice kiedyś słynęły z fabryki papieru 

napędzanej nurtem rzeki Ilanki i z młynów. 
Kolejnym celem było ujście rzeki Pliszki. 

Grupa mogła zobaczyć jak wyglądają łęgi 
wierzbowe po stronie niemieckiej i poznać 
przyczynę ich powstania i stopniowego wy-
ginięcia. 

Kolejnym punktem wycieczki były lasy 
puszczy rzepińskiej, które powstały w wy-
niku dużego zapotrzebowania na drewno w 
XVIII i XIX wieku. Zostały obsadzone so-
sną zwyczajną, ponieważ ona najlepiej ro-
sła na słabej glebie piaszczystej. Następnie 
uczestnicy wycieczki udali się na wał i po-
dziwiali widok pobliskich pól powstałych 
w wyniku odcięcia znacznej części doliny 
Odry od jej zalewów. Mogli zobaczyć Bie-
liki, które odpoczywały na drzewie opo-
dal trasy, sarny, żurawie, łabędzie, wie-
le gatunków dzikich kaczek, czaple białe 
i wiele innych.

Tak trafili do Kłopotu, miejscowości 
słynącej z dużej kolonii bociana białego. 
Tam zwiedzili muzeum bociana i dowie-
dzieli się interesujących wiadomości nie 
tylko o tym sympatycznym ptaku, ale rów-
nież o możliwości ochrony ptaków miesz-
kających w pobliżu człowieka, a także o 
Krzesińskim Parku Krajobrazowym. W 
Kłopocie zorganizowano również ogni-
sko z kiełbaskami. 

Zgłoszenia do kolejnych wycieczek 
przyjmowane są telefonicznie (95 75 
92 444) lub w siedzibach Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 
Cybince oraz w świetlicy wiejskiej Rybo-
cicach, w  godzinach otwarcia. Udział we 
wszystkich wydarzeniach jest bezpłat-
ny, jednak liczba miejsc jest ograniczo-
na. 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 Lokal-
ne Partnerstwa PAFW – Program Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Fundacja na rzecz 
Collegium Polonicum pełni rolę lidera 
projektu, natomiast do grona partnerów 

Zaproszenie najmłodszych uczniów do 
współzawodnictwa przez gry i zabawy, edu-
kacja poprzez sport, kształtowanie właści-
wych postaw wobec zdrowia, propagowa-
nie ruchu, podnoszenie sprawności fizycz-
nej i integracja uczniów to główne założe-
nia turnieju.

Po części oficjalnej, w której nastąpi-
ło przywitanie gości, rozpoczęła się część 
najbardziej emocjonująca: do rywaliza-
cji przystąpiły reprezentacje oddziałów 
składające się z pięciu chłopców i pięciu 
dziewczynek. 

Konkurencje sportowe przeplatały się z za-
gadkami z zakresu wiedzy ogólnej o zdrowiu. 
Wszyscy dobrze się bawili i dokładnie liczyli 
punkty.  Nad sprawnym przebiegiem turnieju 

należą Cybińskie Stowarzyszenie Rozwo-
ju PRO-EKO, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Cybince, Biblioteka Publicz-
na w Cybince, Fundacja Dziupla Inicja-
tyw Przyrodniczych, Stowarzyszenie Ko-
biet w Rybocicach „Gospodynie”, Towa-
rzystwo Miłośników Białkowa i Polesia 
oraz Roland Semik społeczny opiekun 
zabytków powiatu słubickiego                                 

( red.).

GÓRZYCA Przywitali wiosnę na sportowo

Rozruszaliśmy najmłodszych
Tradycyjnie w okolicach pierwszego dnia wiosny w sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Kultury  
odbył się turniej sportowo-rekreacyjny dla uczniów  klas O-III pod nazwą: „Witamy wiosnę na 
sportowo”

czuwała organizatorka  A. Wasilewska, a po-
magały jej w tym: A. Stadler, A. Żuk,  T. Kocan 
i K. Sylwestrzak i A. Bednarczyk. 

Na pamiątkę każda klasa otrzymała pa-
miątkowy dyplom i słodki  upominek  (red.)

SŁUBICE Spotkanie o badaniach na polu bitwy pod Kunowicami

Ile waży kula armatnia?
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, przy współpracy Fundacji 
„Dobro Kultury” zaprasza na spotkanie informacyjne o bitwie 
pod Kunowicami i badaniach archeologicznych prowadzonych 
na polu bitwy

 W trakcie spotkania opowiemy o prze-
biegu starcia i stratach poszczególnych 
armii, pokażemy jak wyglądała broń i 
umundurowanie z tamtych czasów, a tak-
że poinformujemy, jak budowano zasieki 
i fortyfikacje. Będzie można poznać tak-
że ważne postaci związane z bitwą i cie-
kawostki o nich, zaprezentowane zosta-
ną też zabytki znalezione na polu bitwy, 
przedstawiony zostanie aktualny stan ba-
dań dotyczący bitwy. 

Spotkanie będzie dobrą okazją do obej-
rzenia znalezisk z pola bitwy! Jeśli chcą 
Państwo przekonać się, ile waży kula ar-
matnia wystrzelona w trakcie starcia, ser-
decznie zapraszamy do uczestnictwa!

Spotkanie odbędzie się w restauracji 
Villa Casino, 21 maja, o godz. 18:00. 

Spotkanie jest organizowane jako ele-
ment projektu Grundtvig „Culture witho-
ut Borders” w ramach programu „Ucze-
nie sie przez całe życie” oraz przy wspar-
ciu finansowym restauracji Villa Casino 

(red.).

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 
dla samochodów osobowych, zbiornik na 
ścieki komunalne oraz plac utwardzony, 
funkcjonalnie powiązany z istniejącymi 
ciągiem komunikacyjnym w sąsiedztwie. 

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.).

A mamy się czym pochwalić zarówno 
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, 
Biblioteka Publiczna w Cybince, 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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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, 
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Po raz 12. wyruszyła z Rzepina rowerowa pielgrzymka do 
Częstochowy. Pielgrzymi w ciągu siedmiu dni pokonali tra-
sę niemal 500 km, każdego dnia przejeżdżając 70-80 km

Trwa nabór na studia podyplomowe realizowane przez 
Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum. W roku 
akademickim 2016/2017 mieszkańcy Sulęcina i okolic będą 
mogli podwyższyć kwalifikacje praktycznie na miejscu 

Rodzinne pielgrzymowanie na rowerach

Są jeszcze miejsca

XII Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę

Studia w Sulęcinie?

RZEPIN  
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Pielgrzymi pokonali trasę niemal 500 km 
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Na Jasną Górę wyjechała, a co 
najważniejsze zdrowo do niej dotar-
ła, grupa licząca 64 osoby. 

Pielgrzymka rowerowa jest wy-
jątkowa - corocznie bierze w niej 
udział wielu mieszkańców gminy 
Rzepin – a ewenementem w skali 
kraju jest jej familijny charakter. 

Pierwszego dnia uczestnicy piel-
grzymki mieli do przebycia najdłuż-
szy etap: z Rzepina do Sulechowa, 
jego trasa wyniosła ponad 80 km. 
Drugi etap prowadził z Sulecho-
wa do Sławy. W trakcie drugiego 
dnia uczestnicy pielgrzymki  od-
wiedzili Sanktuarium Matki Bożej 
w Wieleniu. W Trzebnicy zwiedzili 
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej 
oraz klasztor sióstr Boromeuszek. 
Kolejny etap rzepińscy rowerzyści 

pokonali, wytrwale przejeżdżając 
dystans 77 km ze Sławy do Ścina-
wy. W drodze odwiedzili Sanktu-
arium Matki Bożej Grodownickiej 
Jutrzenki Nadziei w Grodowcu, 
gdzie celebrowana była msza. Bazy-
likę Mniejszą w Oleśnicy rzepińscy 
pielgrzymi odwiedzili w drodze z 
Trzebnicy do Dębnika, gdzie odby-
ło się Nabożeństwo Krzyża. Kolejny 
etap przebiegał z Dębnika do Borek 
Wielkich.

11 lipca cała grupa rzepińskich 
rowerzystów szczęśliwie dotarła na 
Jasną Górę. 

Pielgrzymka zakończona została 
niezwykle podniosłą i wzruszającą 
chwilą, którą była msza odprawiona 
przez ks. Stanisława w kaplicy Cu-
downego Obrazu (red.). 

Szczecińska Szkoła Wyższa Colle-
gium Balticum to kameralna uczel-
nia, która kształci na poziomie stu-
diów licencjackich, magisterskich 

oraz podyplomowych. Co roku wy-
puszcza na rynek pracy absolwentów 
solidnie przygotowanych do podjęcia 
zatrudnienia. W ubiegłym roku wła-

dze uczelni postanowiły realizować 
studia podyplomowe również w in-
nych miastach w Polsce. Jedną z 
nowych miejscowości na mapie SSW 
Collegium Balticum jest Sulęcin.

- Jeśli stoją Państwo przed waż-
ną decyzją dotyczącą poszerzenia 
wiedzy i kompetencji - zachęcamy 
do sprawdzenia dlaczego warto stu-
diować w Collegium Balticum. Do-
łączcie do najlepszych – zachęcają 
specjaliści biura rekrutacji. Indywi-
dualne podejście do studenta nie jest 
nowością w tej uczelni. Od początku 
powstania SSW CB jedną z dewiz jest 
kameralna, rodzinna atmosfera oraz 
nieustanne dostosowywanie oferty 
i warunków studiowania do potrzeb 
studentów. 

Aktualnie w Sulęcinie uczelnia 
tworzy grupy na kierunkach: „Wcze-
sne nauczanie języka angielskiego 
lub niemieckiego w wychowaniu 
przedszkolnym i w edukacji wcze-
snoszkolnej”, „Psychologiczno-pe-
dagogiczne i dydaktyczne przygo-
towanie do zawodu nauczyciela”, 
„Organizacja i zarządzanie w oświa-
cie” oraz „Oligofrenopedagogika”. 

Można dokonać zapisu poprzez te-
lefon lub on-line dzięki formularzowi 
kontaktowemu.  - Oddzwaniamy w 
ciągu 24 godzin. Biuro rekrutacji za-
prasza wszystkich zainteresowanych 
do kontaktu – mówią pracownicy 
uczelni. 

Sprawdziliśmy z jakich zniżek 
kandydat może skorzystać w Sulęci-
nie. Zapisując się na studia podyplo-
mowe do końca sierpnia kandydat 
otrzyma promocję w postaci darmo-
wego  wpisowego, absolwenci SSW 
CB będą dodatkowo mogli skorzystać 
z 20 proc. zniżki. 

Wszystkie promocje obejmują-
ce także studia licencjackie i magi-
sterskie opisane są na stronie www.
cb.szczecin.pl w zakładce rekrutacja 
– promocje 2016 (red.). 
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66-435 KRZESZYCE
ul. Skwierzyńska 46 D tel. 95 71 17 047

www.m-blach.pl

BLACHODACHÓWKA
BLACHA TRAPEZOWA

termin realizacji 2-4 dni
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            spojrzeć 

z odpowiedniej 
perspektywy, 
by obraæ 

w³aœciwy kierunek.

Trzeba

Studiuj na kierunkach:bezp³atnie 

poznaj nas: www.pwsz.sulechow.pl

Energetyka - Ogrodnictwo - Administracja - Turystyka i rekreacja - Technologia żywności
i żywienie człowieka  - Gospodarka i rozwój zrównoważony  NOWOŚĆ!  

wsparcie finansowe do 1000,-

ponad 60 %zajêæ praktycznych 
187 firm wspó³pracuj¹cych

3 miesi¹ce praktyk

 
studia zaoczne i podyplomowe



REGION 7
www.pograniczelubuskie.pl

Okres wakacyjny to dla naszych zespołów czas festiwali i koncertów

W sobotę 9 lipca na Miejskim Stadionie Sportowym odbył się festyn zorga-
nizowany w ramach obchodów „Dni Puszczy Rzepińskiej”

W Radówku odbył się pierwszy z trzech wakacyjnych tur-
niejów piłki siatkowej

Rozśpiewane wakacje

Dni Puszczy Rzepińskiej

Nasi górą

Koncerty „Lubuszanek”

Atrakcji nie brakowało

Początek rywalizacji

CYBINKA 

RZEPIN 

GÓRZYCA  
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Zespół Śpiewaczy „Lubuszanki” sezon rozpoczął już 4 czerwca podczas tegorocznych ob-
chodów Święta Bociana Białego w Kłopocie. 11 czerwca zespół wystąpił na „XI Festiwalu 
Mundurowo na Ludowo w Górzynie” na stadionie Arena. 

Organizatorzy festiwalu dołożyli wszelkich starań, by impreza przebiegała w jak najlepszej 
atmosferze, w koncercie konkursowym zaprezentowało się aż 19 zespołów (red.). 

Imprezę uroczyście otworzyli bur-
mistrz Rzepina Sławomir Dudzis oraz 
nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin Stani-
sław Sobański. Dni Rzepina zainauguro-
wał turniej piłkarski o II Puchar Przyja-
ciół MKS Steinpol-Ilanka Rzepin. 

Tegoroczny festyn cieszył się wielkim 
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców 
gminy, wśród gości byli m.in. przedsta-
wiciele partnerskiej gminy Hoppegarten 
z Niemiec. 

Rzepin zapewnił swoim mieszkańcom 
bezpłatny transport na festyn. Dla naj-
młodszych uczestników imprezy przygo-
towane były atrakcje w postaci rozma-
itych gier i zabaw. Dzieci mogły pobawić 
się na dmuchanych zamkach, czy kulach 
wodnych.     

Na stoiskach handlowych można było 
nabyć zabawki, wyroby rękodzieła decu-
page, ze słomy czy wikliny. Na łasuchów 
czekały stoiska nie tylko z potrawami gril-
lowanymi, ale również dziczyzną, z loda-
mi, goframi, sorbetami owocowymi oraz 
oczywiście watą cukrową i kukurydzą. 

Dzięki życzliwości Wojska Polskiego 
mogliśmy podziwiać uzbrojenie sekcji 
strzelców wyborowych, pokaz sprzętów 
wojskowych, a dzieci mogły przejść sa-
perski tor przeszkód, w którym zamiast 
min odnajdywane były cukierki.

Dla miłośników sztuki przygotowana 
została wystawa fotograficzna „Rzepin 

Do rywalizacji stanęły cztery druży-
ny: „Amelinium”, „1,2,3”, „Octigon” oraz 
„UKS Żak Krzeszyce”. 

Uroczystego rozpoczęcia zawodów do-
konali wójt gminy Górzyca Robert Stolar-
ski z sołtysem wsi Radówek Alicją Szary 
oraz dyrektorem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Górzycy Małgorzatą Gniew-
czyńską. 

Rozgrywki odbywały się systemem 
każdy z każdym. 

Zwycięzcą turnieju okazał się zespół 
„1,2,3” (Michał Kotowski, Tomasz Cza-
płon), czyli przedstawiciele Górzycy. Na 
drugim miejscu zawody ukończył ze-

spół „Oticon” (Adrain Gasiewicz, Maciej 
Czepulonis), trzecie miejsce zajął zespół 
„UKS Żak Krzeszyce” (Weronika Łysen-
ko, Rafał Małaczyński), a czwarte „Ame-
linium” (Bartłomiej Paliszewski, Mateusz 
Podlipski).

W trakcie trwania turnieju odbywały 
się gry i zabawy dla dzieci. 

Po zakończonych zmaganiach wszyscy 
uczestnicy turnieju zostali zaproszeni na 
poczęstunek. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomi-
mo ogromnego upału, wzięli udział w 
turnieju (red.). 

– moja gmina w kadrze”, bardzo pomy-
słowo zainstalowana i podziwiana przez 
wszystkich oglądających.

Powodzeniem cieszyły się liczne 
atrakcje m.in. występy wokalne dzieci i 
młodzieży z Polski i z Niemiec, występy 
zespołów „Lóóstra” i „Estrada Czarnej 
Dywizji”, warsztaty kulinarne zagrody 
edukacyjnej „Dereniówka”, warsztaty 
wikliniarstwa, pokazowy zrzut wody z sa-
molotu oraz wiele innych.

Gwiazdami wieczoru byli MEZO z 
zespołem oraz grupa „Poparzeni Kawą 
Trzy”. Wykonawcy dostarczyli zgroma-
dzonej publiczności mnóstwo pozytyw-
nych emocji. 

Na zakończenie imprezy zabawę ta-
neczną poprowadził zespół Bajla (red.). 

„Lubuszanki” sezon rozpoczęły już 4 czerwca 

Gwiazdami wieczoru byli MEZO z zespołem oraz grupa „Poparzeni Kawą Trzy” 

Zwycięzcą turnieju okazał się zespół „1,2,3” 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WLKP.

UL. TEATRALNA 25
66-400 GORZÓW WLKP.

TEL. 95 721 60 22

KIERUNKI LICENCJACKIE
• ADMINISTRACJA
• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
• EKONOMIA
• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
• ZARZĄDZANIE
• FILOLOGIA ANGIELSKA
• FILOLOGIA NIEMIECKA 
• FILOLOGIA POLSKA Z LOGOPEDIĄ
• FILOLOGIA POLSKA Z BIBLIOTEKOZNAWSTWEM
• FILOLOGIA POLSKA Z KOMUNIKACJĄ MEDIALNĄ
• FILOLOGIA POLSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
• KULTUROZNAWSTWO
• PEDAGOGIKA
• TURYSTYKA I REKREACJA

KIERUNKI MAGISTERSKIE
• FILOLOGIA POLSKA
• ZARZĄDZANIE
• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

KIERUNKI INŻYNIERSKIE
• ENERGETYKA -> ELEKTROENERGETYKA
• ENERGETYKA -> ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
• INFORMATYKA -> TECHNOLOGIE INTERNETOWE
• INFORMATYKA -> TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA -> BEZPIECZEŃSTWO

SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA -> BEZPIECZEŃSTWO

MASZYN, URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW PRZEMYSŁOWYCH
• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA -> INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

I HIGIENY PRACY
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN -> PROCESY PRODUKCYJNE

I TECHNOLOGICZNE
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN -> INWESTYCJE 

I WDROŻENIA PRZEMYSŁOWE
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN -> URZĄDZENIA 

I SYSTEMY MECHATRONICZNE

Studiuj z nami - bo warto!

www.pwsz.plwww.pwsz.pl

3 lipca na dworcu kolejowym w Rzepinie zaroiło się od mi-
łośników, sympatyków i pracowników kolei. Dlaczego? Wła-
śnie w tym dniu zorganizowano Dzień Otwarty Stacji Rzepin

W połowie czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach odbyły 
się zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy

Kolej na Rzepin 

Nauka pierwszej pomocy

Dzień otwarty stacji PKP

Ważna lekcja przed wakacjami

RZEPIN 

SŁUBICE  

Miłośnicy kolei licznie stawili się na imprezie 

Zasady pierwszej pomocy omówił ratownik medyczny Łukasz Pasiński 

Dzień jakich mało w okolicy, bo 
bardzo kolejowy od początku do 
końca. Atrakcji było co nie miara: 
modele lokomotyw, prelekcje o hi-
storii Rzepina i kolejnictwa w tym 
rejonie, zwiedzanie lokomotyw pod-
stawionych specjalnie na tę okazję na 
kilku peronach, a nawet przejażdżka 
elektrycznym zespołem trakcyjnym!

Miłośnicy tego typu zabawy w 
kolej licznie stawili się na imprezie 
i wysłuchali krótkiej historii stacji 
przedstawionej przez Andrzeja Py-
cha – dyżurnego ruchu, pracują-
cego na co dzień na nastawni RzA, 
który wyjątkowo wcielił się w rolę 

konferansjera. Oprowadzał również 
wycieczki po nastawniach – daw-
nej, mechanicznej oraz nowoczesnej 
komputerowej (w której aktualnie 
pracuje). Uczestnicy byli zafascyno-
wani tym, co zobaczyli. Pojawili się 
także „turyści kolejowi” zza Odry.

Cała impreza miała jeszcze jeden 
cel – pomoc w odrestaurowaniu 
zabytkowej lokomotywy, która stoi 
samotnie, zapomniana przez lata na 
terenie stacji. To właśnie Stowarzy-
szenie na rzecz renowacji lokomoty-
wy Ty51-37 było jednym z organiza-
torów Dni Otwartych.

- Ta lokomotywa, podobnie jak 

krwi – dodaje.
O 16:00 kolejarze rozjechali się 

swoimi lokomotywami, szczęśliwi, że 
mogli pokazać swoją pracę „od kuch-

ni” ciekawskim. Teraz już wiedzą 
jak jest po drugiej stronie semafora 
(red.). 

Takie tematy dla uczniów klas: 
I-III Szkoły Podstawowej, Zespo-
łów Edukacyjno-Terapeutycznych, 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy 
oraz Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej bardzo przystępnie profesjo-
nalnie i rzeczowo omówił ratownik 
medyczny Łukasz Pasiński ze Szpi-
tala Powiatowego w Słubicach.

Podczas prezentacji multime-
dialnej przedstawione zostały za-
sady udzielania pierwszej pomocy, 
omówiono definicję „złotej godzi-

ny”, prawidłowe zachowanie się w 
miejscu zdarzenia/wypadku, za-
sady powiadamiania służb ratow-
niczych oraz prawidłowe ułożenie 
poszkodowanego w pozycji bez-
piecznej. 

Częścią praktyczną spotkania 
były natomiast ćwiczenia na fanto-
mie dotyczące techniki wykonania 
bezprzyrządowej resuscytacji krą-
żeniowo- oddechowej.

Uczniowie chętnie wykonywali 
sztuczny masaż serca i oddechy ra-

townicze.
Spotkanie cieszyło się dużym za-

interesowaniem wśród uczniów i 
nauczycieli.

Otrzymywali oni wyczerpujące 
odpowiedzi na zadawane pytania.

Organizatorzy spotkania: Dag-
mara Zając i Justyna Kulczewska 
serdecznie dziękują Łukaszowi Pa-
sińskiemu  za przybycie i przybliże-
nie wychowankom ważnej tematy-
ki pierwszej pomocy (red.). 

jeleń, jest symbolem Rzepina – tłu-
maczy Andrzej Pych – wszak Rzepin 
był kiedyś miastem kolejarzy. Zresz-
tą nadal tak jest, bo stacja w dalszym 
ciągu pełni rolę stacji węzłowej i gra-
nicznej. Warto o tym pamiętać. Ta 
zardzewiała lokomotywa to pewien 
symbol. Jej odrestaurowanie jest 
ważne dla kolejarzy, miłośników ko-
lei, ale i dla miasta.

Burmistrz Rzepina Sławomir Du-
dzis włączył się w starania kolejarzy 
i zapaleńców i prowadzi rozmowy 
zmierzające do przejęcia terenu, na 
którym stoi lokomotywa-zabytek. 
Gdy miasto zdoła przejąć skwer, bę-
dzie więcej możliwości – włącznie z 
postawieniem w tym miejscu rów-
nież odrestaurowanego semafora.

- Świetne wydarzenie – cieszyła 
się Mariola Hirsch z Rzepina, która 
przyszła pooglądać lokomotywy z 
drugiego końca miasta z całą rodzi-
ną. – Mam nadzieję, że za rok znowu 
się odbędzie, wtedy przyjdziemy o 
wiele wcześniej, bo atrakcji mnóstwo 
na każdym kroku. Mój tata był kole-
jarzem i ducha kolei mam po nim we 
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Dealer

"Autohaus Märkisches Tor"
z Beeskow

to Twój sprawdzony partner na
polsko-niemieckim pograniczu

Specjalizujemy się w:
• naprawach blacharskich

• geometrii kół
• diagnostyce komputerowej

• przeglądach i naprawach gwarancyjnych

email: marc.lichtenwald@ah-maerkisches-tor.de
www.ah-maerkisches-tor.de

Jesteśmy dealerem takich marek jak:

Tel: 0049 3366 42018
Tel: 0049 173 6169301

Autohaus Märkisches Tor GmbH, Bahnhofstraße 16, 15848 Beeskow 

Specjalizujemy się w:
• naprawach blacharskich

• geometrii kół
• diagnostyce komputerowej

• przeglądach i naprawach gwarancyjnych
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Z zadowoleniem odnoto-
waliśmy kolejne spotkanie 
klasowe. Tym razem z oka-
zji 50-lecia matury. Naszej 
matury

23 czerwca odbyło się zakończenie roku Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Cybince

1 lipca w Laskach Lubuskich odbył się drugi z trzech turniejów piłki siatkowej. Do rywali-
zacji stanęło pięć drużyn

Miłe spotkanie po latach

Czas na wakacjeSiatkówka w wakacje  

50 lat po maturze

Zakończenie roku Społecznego
Ogniska Muzycznego

Drugi turniej piłki siatkowej

SŁUBICE 

CYBINKA GÓRZYCA 

To był pierwszy egzamin maturalny w 
Państwowym 4-letnim Technikum Rol-
niczym w Słubicach. 

Spotkanie odbyło się w dniach 11-12 
czerwca w centrum wypoczynkowo-kon-

ferencyjnym STILON w Lubniewicach. Z 
żyjących i przebywających w kraju człon-
ków naszej klasy na spotkanie przyje-
chało 16 osób, niektóre z koleżanek wraz 
z mężami. Nie zabrakło też naszego 
wychowawcy, a późniejszego dyrektora 
szkoły Jana Bukalskiego i jego małżonki. 

Z grona maturzystów rocznik 1966 
osiem osób odeszło już na zawsze. Po-
żegnaliśmy też założyciela szkoły i jej 
pierwszego dyrektora Tadeusza Ramo-
towskiego. Zapaliliśmy dla nich symbo-

liczne znicze. 
Wspomnieniom z wspólnie spędzo-

nych lat w szkole, w internacie i na prak-
tykach zawodowych, nie było końca. 
Rozmawialiśmy też o naszym życiu po 
ukończeniu technikum – o pracy zawo-
dowej, o naszych rodzinach. Spotkanie 
było bardzo udane. 

Serdecznie dziękujemy kierownictwu 
ośrodka w Lubniewicach za miłe przyję-
cie naszej grupy.

MATURZYŚCI rocznik 1966

W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Cybince dyrektor Zbyszko 
Jatczak wraz z burmistrzem Cybinki 
Markiem Kołodziejczykiem oraz na-
uczycielem Marcinem Leńczukiem po-

dziękowali uczniom za cały rok ciężkiej 
pracy. 

Jesteśmy dumni z tak zdolnej i uta-
lentowanej młodzieży i profesjonalnej 
kadry pedagogicznej (red.). 

Uroczystego rozpoczęcia turnieju 
dokonali dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Górzycy - Małgorzata Gnie-
wczyńska z sołtysem wsi Laski Lubu-
skie - Anną Kuziola.

Rozgrywki odbywały się systemem 
każdy z każdym. 

Zwycięzcą turnieju okazał się zespół 
„Oticon”, czyli Adrian Gasiewicz i Ma-
ciej Czepulonis. Na drugim stopniu 
podium uplasował się zespół „Team 
Laski” (Grzegorz Wróbel, Radosław 
Oprzalski), na trzecim zespół „Górzy-
czanie” (Mateusz Podlipski, Marin 
Pitek), czwartym „Białe Balony” (Ire-
neusz Horyza, Piotr Dolny) i piątym 
„La koty” (Dominika Wolak, Michał 
Azierski).

W trakcie turnieju odbywały się gry i 
zabawy dla dzieci. 

Po zakończonych zmaganiach wszy-
scy uczestnicy turnieju zostali zapro-
szeni na poczęstunek.

Ostatni podsumowujący turniej 

odbędzie się 5 sierpnia w Kompleksie 
Sportowo – Rehabilitacyjnym.

Serdecznie zapraszamy (red.). 

Słubice, ul. Kościuszki 21
Sulęcin, ul. Poznańska 4

Zapraszamy do punktu

od czwartku 28.07. do środy 03.08.

Jesteśmy dumni z utalentowanej młodzieży 

Przyjaciele z klasy spotkali się po 50 latach od matury 

Zwycięzcą turnieju okazał się zespół „Oticon” 
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Środki na ten cel pochodzić będą 
z programu „Lubuskie siłownie pod 
chmurką”. 

Podczas podpisywania umowy 
obecny był także dyrektor depar-
tamentu  infrastruktury społecznej 
Sławomir Kulczyński.

Gmina Cybinka jest jedną z ośmiu 
gmin, która otrzyma dofinansowanie 
na budowę siłowni zewnętrznych. 

Wartość dofinansowania zadania 
wynosi 7 tys. zł.

W ramach inwestycji zamonto-
wane zostaną urządzenia siłowni 
zewnętrznej tj.: wiosła, rowerek, 
twister, wahadło, drabinka pozioma, 
modlitewnik oraz dwie ławki z opar-
ciem i kosze na śmieci.

Inwestycja poszerzy bazę rekre-
acyjno-sportową na terenie gminy, 

umożliwi aktywną formę spędzania 
czasu wolnego, poprawę koordynacji 
i sprawności fizycznej oraz zapewni 
odprężenie i swobodną rekreację. 
Wzbogacenie istniejącego miejsca 
rekreacji w nowe urządzenia do ćwi-
czeń pod chmurką zmotywuje miesz-
kańców gminy do zdrowego spędza-
nia czasu wolnego (red.). 

Akcja została objęta patronatem 
burmistrza Marka Kołodziejczyka. 

Zajęcia zostały podzielone na czte-
ry części. Pierwsza miała charakter 
edukacyjny: uczestnicy dowiedzieli 
się różnych ciekawostek na temat 
motyli, a także sposobów ich obser-

Służby odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo mieszkańców ćwiczyły 
sprawne przeprowadzenie akcji ra-

towniczej wynikającej z wystąpienia 
pożarów, a także likwidacji skutków 
ataku terrorystycznego (red.). 

wowania oraz bezpiecznego łapania 
w celach rozpoznania gatunku lub 
fotografowania.

W drugiej części animator kultury 
przeprowadziła warsztaty artystycz-
ne, na których można było wykonać 
kolorowego motyla na folii. Część 
trzecia została poświęcona nauce ła-
pania, oznaczania i nieszkodliwego 
dotykania motyli dziennych, dzię-

ki czemu niektórzy z uczestników 
pierwszy raz z bliska mogli przyglą-
dać się z każdej strony żywemu mo-
tylowi.

Akcja, w której uczestniczyło dużo 
osób zakończyła się miłym spotka-
niem przy ognisku z kiełbaskami.

Dziękujemy za wspólną lekcje i do-
bre spotkanie (red.). 

Główną część działalności nasze-
go przedsiębiorstwa stanowi hurtowa 
sprzedaż artykułów spożywczych. W 
swym bogatym asortymencie proponu-
jemy Państwu między innymi:

• produkty suche i napoje
• nabiał i dania gotowe
• mięso i wędliny
• warzywa i owoce
• prasę
• chemię gospodarczą.
Jesteśmy dystrybutorem artykułów 

spożywczych na terenie Polski oraz na 
rynku europejskim – głównie Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Niemiec i Holandii. 
Jesteśmy również partnerem strate-
gicznym firmy Polish Product LTD 
zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, 
a także prowadzimy profesjonalną 
obsługę przewozów towarowych oraz 
świadczymy kompleksowe usługi logi-
styczno-magazynowe.

Magazyny wyposażone w chłodnie, 
pozwalające na przechowywanie towa-
ru w kontrolowanych temperaturach, 
znajdują się w Słubicach i w Southamp-
ton w Wielkiej Brytanii. Świadczymy 
także szeroki wachlarz usług magazy-
nowych, w zależności od potrzeb klien-
tów, wśród których można wyróżnić:

• przechowanie towaru: wyna-
jem pomieszczeń magazyno-
wo-biurowych znajdujących się 
w Słubicach przy ul. Transpor-
towej 8 (tel. 785 888 192) 
• wynajem parkingów TIR w 
Słubicach przy ul. Transporto-
wej 8 (tel.785 888 456)

• etykietowanie produktów polskich 
opisami w języku angielskim
• możliwość składania zamówień 
mailem na przygotowanym przez 
nas formularzu
• składanie zamówień poprzez sklep 
internetowy
• stosunkowo krótki termin realizacji 
zamówień o bardzo szerokim asorty-
mencie
• wyszukiwanie produktów na rynku 
na podstawie zapytań klienta
• transport w temperaturze kontrolo-
wanej od producenta do klienta
• optymalne składnie towarów na 
paletach, gwarantujące zachowanie 
jakości produktów (niski jednostko-
wy koszt transportu dzięki składaniu 
równych i wysokich palet),  osobny 
dokument WZ lub faktura do każdej 
palety
• dostawy pod sklep w dowolne miej-
sce w Europie
• fakturowanie w dowolnej walucie
• koszt transportu wliczony w cenę 
towaru lub fakturowany osobno
• operacje załadunkowe, przeładun-
kowe, a także konfekcjonowanie to-
waru.
Wykorzystując własne zaplecze 

transportowo-magazynowe przygo-
towujemy i realizujemy zamówienia 
według indywidualnych preferencji 
klientów. Jesteśmy stabilnym, do-
świadczonym, wiarygodnym oraz 
prężnie rozwijającym się przedsiębior-
stwem, którego polityka ukierunkowa-
na jest nie tylko na spełnienie wymagań 

klientów w celu osiągania i zwięk-
szania ich zadowolenia, ale także na 
możliwość budowania ich lojalności 
względem naszej marki i świadczo-
nych usług. 

W połowie czerwca w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze burmistrz Marek Kołodziej-
czyk podpisał z wicemarszałkiem Romualdem Gawlikiem umowę na realizację siłowni ze-
wnętrznej w Cybince

W Muzeum Bociana Białego 
w Kłopocie odbyły się kolejne 
zajęcia edukacyjno-plastycz-
ne z cyklu „Spotkania z przy-
rodą”, organizowane m. in. 
przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Cybince

28 czerwca o godzinie 11:30 w urzędzie miejskim w Cybince 
przeprowadzono ćwiczenia epizodyczne z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego

Firma Euro-Hurt Sp. z o.o. swą działalność gospodarczą rozpoczęła 13 sierpnia 2009 
roku. Odpowiednia lokalizacja umożliwia przedsiębiorstwu ciągły rozwój poprzez 
dobrą dostępność komunikacyjną.

Rozbudujemy siłownie pod chmurką

Złap
motyla

Współpraca służb

EURO-HURT Sp. z o.o.
PRACA w Słubicach

CYBINKA 

CYBINKA CYBINKA 

Mamy dofinansowanie

Podsumowanie warsztatów z cyklu „Spotkania z przyrodą” Ważne ćwiczenia

Inwestycja poszerzy bazę rekreacyjno-sportową gminy 

W Kłopocie odbyły się kolejne „Spotkania z przyrodą” 

Służby ćwiczyły przeprowadzenie akcji ratowniczej 
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W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM NASZEJ FIRMY
SZUKAMY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

• kierowca C+E 
• magazynier 
• osoba sprzątająca 
• pracownik działu obsługi klienta

tel.785 888 866 • www.euro-hurt.com/praca/ 

Euro-Hurt Sp. z o.o., ul. Transportowa 8, Słubice
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Stomatologia Słubice zaprasza 
mieszkańców na promocyjne zabiegi 
wybielania zębów. Jeszcze w te wa-
kacje możesz mieć piękny, zdrowy 
uśmiech

NOWOCZESNA KLINIKA

Nowe targowisko w Sulęcinie
BAZAR „KUPIECKA 4"

powierzchnie do wynajęcia

 Nowo powstające targowisko w Sulęcinie p.n. Bazar „Kupiecka 4”
przy ul. Kupieckiej z zadaszonym pasażem i pawilonami handlowo-usługowymi

• centrum handlowe  Sulęcina: Intermarche (z myjnią i stacją paliw),
Biedronka, Netto, Mila,  stacja paliw Orlen,

• sąsiedztwo rozpoczętej budowy obiektu handlowego z MARKETEM
„MRÓWKA”, w którym do wynajęcia będzie 1200 m2 powierzchni,

• dobry i bezkolizyjny dojazd,
• dogodne dojścia dla pieszych i duża ilość miejsc parkingowych,
• monitoring, nagłośnienie, instalacja telefoniczna oraz Internet,  
• pawilony z płyty warstwowej, powierzchnia  14m2  (instalacja elektr.,

wod.– kan., grzewcza),
• pawilony drewniane o powierzchni 8 m2 i 16 m2  (energia elektryczna

z dostępem do wody i wc),
• możliwość łączenia pawilonów,
• plac targowy do handlu z ręki, stolika, samochodu,
• zapewniona reklama i bieżącą informacja.

ZAPRASZAMY

tel. 602 104 604, 602 104 504, www.kupiecka4.pl

DO WYNAJĘCIA W KOMPLEKSIE HANDLOWYM „KUPIECKA 4”

• PAWILONY HANDLOWE
• BOXY DREWNIANE
• W MARKECIE 1200 m2

tel.: 602 104 604, 602 104 504, www.kupiecka4.pl 

• PRZY RESTAURACJI BAJKA, UL. ŻEROMSKIEGO, W CENTRUM 
HANDLOWYM SULĘCINA: NETTO, BIEDRONKA, MILA, INTERMARCHE,  
STACJA PALIW ORLEN,

• PAWILONY DREWNIANE  O POWIERZCHNI 16 m2 Z MOŻLIWOŚCIĄ
ICH ŁĄCZENIA,

• ZAPEWNIAMY  ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ,  WC,  INTRENET.

Pawilony handlowo-usługowe
do wynajęcia

PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE
DO WYNAJĘCIA

SUPER
LOKALIZACJA

SUPER
LOKALIZACJA

Kolejne środki unijne dla gminy!

Podwójne zawodyPromocje w Stomatologii Słubice 

CYBINKA 

GÓRZYCA SŁUBICE

Gmina Cybinka dostanie dofinansowa-
nie na opracowanie własnego programu 
rewitalizacji (na 51 złożonych wniosków 
dofinansowanie otrzyma 38). 

Projekt pn. „Gmina Cybinka - Akcja Re-
witalizacja!” otrzyma dofinansowanie z  
Unii Europejskiej na poziomie 88,6 proc. 
wartości projektu, pozostałe 11 proc. sta-
nowić będzie wkład gminy. 

Dzięki własnemu programowi rewitali-

zacji gmina Cybinka uprawniona będzie do 
ubiegania się o środki finansowe w ramach 
ogłaszanych konkursów m.in. na projekty 
infrastrukturalne służące rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych i społecznych. 

W samym tylko Regionalnym Programie 
Operacyjnym Lubuskie 2020 – na rewita-
lizację zarezerwowano ponad 32 miliony 
euro (red.). 

Zawodnicy startowali w różnych konkuren-
cjach: rzucie oszczepem, pchnięciu kulą, skoku 
w dal, skoku wzwyż oraz w biegu na 60 metrów.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wieko-
wych oraz konkurencji otrzymali medale oraz 
pamiątkowe dyplomy. 

Wszyscy uczestnicy mistrzostw zaproszeni 
zostali na wspólny posiłek - kiełbasę z grilla, i 
deser - pyszne lody.

Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy na kolejne imprezy organizowa-
ne przez Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy 
(red.). 

Perfekcyjny uśmiech stał się społecznym wy-
znacznikiem dobrego samopoczucia oraz samore-
alizacji w życiu zawodowym. Coraz więcej pacjen-
tów poszukuje skutecznej i bezpiecznej metody na 
poprawienie jakości uśmiechu, dlatego też wybiela-
nie zębów stało się integralną częścią zabiegów sto-
matologicznych.

Beyond jest liderem na rynku wybielania 
od bardzo dawna. My także używamy Beyonda 
ze względu na rozpoznawalność marki, łatwość za-
kupu, i aplikacji, chociaż uważamy, że producent 
żelu nie ma większego znaczenia. Natomiast Bey-
ond jest tak znany, że zamiast mieć inny produkt 
i edukować pacjenta, który dzwoni i się pyta: „Czy 
stosujecie Beyonda” odpowiadamy po prostu: tak 
używamy Beyonda, a do wybielania dla wzmocnie-
nia efektu dodawane są dodatkowo płyn i pasta wy-
bielająca Beyonda.

Pierwszy seans: 3 razy po 15 min. Drugi po okre-

sie min. 2 tygodni, także 3 razy po 15 min. Pacjent 
dostaje pastę i płyn wspomagający efekt. Najbar-
dziej efektywna metoda. Ten sam efekt co inne me-
tody, ale w krótszym czasie. Wystarczy jedna wizyta 
trwająca 45- 60 minut. Jutro masz ślub, randkę lub 
ważne spotkanie? Wybielenie zębów w krótszym 
czasie niż spędzisz u fryzjera.

W połowie czerwca zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie za-
twierdzenia listy projektów do przyznania dotacji celowej na działania 
wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji 

10 czerwca na obiektach Kompleksu 
Sportowo-Rehabilitacyjnego w Gó-
rzycy odbyły się mistrzostwa gminy 
w lekkoatletyce oraz konkurs skoku 
wzwyż o puchar skoczka olimpij-
skiego Edwarda Czernika

Akcja Rewitalizacja

Rywalizacja i dobra 
zabawa

Wybielanie zębów
za połowę ceny!

Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę 
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rabatu
na wybielanie

zębów!

Stomatologia Słubice
ul. Piska 13

 tel. 95 718 3000
www.stomatologia-slubice.pl

50% 
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Nowy symbol współpracy Wakacyjna praca policji

Noc Świętojańska 

SŁUBICE SŁUBICE 

KRZESZYCE 

Projekt to podsumowanie 25 
lat współpracy na pograniczu 
Słubic i Frankfurtu w obszarze 
kulturowym i artystycznym. W 
ramach przedsięwzięcia powstał 
splot polsko-niemieckich wyda-
rzeń artystycznych, uświetniają-
cych 25-lecie stosunków dobro-
sąsiedzkich. Inspiracją stały się 
nazwy miast, położenie geogra-
ficzne, historia, herby, tradycje, 
zmieniające się w ostatnich 25 
latach relacje oraz stereotypy, 
które towarzyszą naszym naro-
dom od stuleci.

Narodził się KOGUŚLEDŹ

Próbę podjęcia tematu i poka-
zania stosunków między Pola-
kami a Niemcami, podjęły dwie 
organizacje pozarządowe – Fun-
dacja Dobro Kultury ze Słubic 
oraz Stowarzyszenie Depot 2004 
e.V. z Frankfurtu nad Odrą. Na 

Czekało na nich wiele atrak-
cji, zabaw i konkursów. Fabułą 
imprezy było ukazanie tradycji 
i obyczajów starosłowiańskich, 
które według wierzeń, miały za-
pewnić świętującym zdrowie i 
urodzaj. 

Uczestnicy odwiedzali stoiska, 
gdzie wykonywali tradycyjne 
wianki na słomianych kołach, 
zaplatane z polnych kwiatów, 
zbóż i traw, najmłodszym do 
gustu przypadły lampiony z pa-
pierowych toreb, zdobione ce-
kinami, koralikami i brokatem. 
Stoisko prac manualnych ofero-
wało naukę robienia bransoletek 
z oryginalnych drewnianych i 
glinianych koralików oraz rzeź-
biarstwo, gdzie pod okiem wy-
kwalifikowanego miłośnika tej 
trudnej dyscypliny sztuk pla-
stycznych, znanej nam od setek 
lat, każdy mógł przy pomocy pro-
fesjonalnych narzędzi rzeźbiar-
skich przenieść swą wyobraźnię 

przygotowanie przedsięwzię-
cia otrzymały środki z Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
w ramach linii projektowej 25 x 
25.

Wszystko zainspirowane zo-
stało historią, współczesnością 

i wizją przyszłości. Po moście 
łączącym Słubice i Frankfurt 
płynęła rzeka, na której artyści 
zbudowali most. Rzeka żyła i re-

Mieszkańcy obu miast usły-
szeli specjalnie na tę okazję 
przygotowaną polsko-niemiecką 
piosenkę, do której tekst napisał 
Henryk Lechelt, a muzykę skom-
ponował Piotr Tamborski. Tłu-
maczeniem tekstu zajął się Ber-
nard Sobański z Depot 2004 e.V. 
Utwór na moście wykonali Heike 
Matzer, Edyta Kręgiel oraz Piotr 
Tamborski.

Tanecznym krokiem

Wydarzenie na moście zapo-
czątkowało szereg występów 
młodych artystów. – Performan-
ce był przedsmakiem i wprowa-
dzeniem mieszkańców w klimat 
tegorocznego święta Hanzy. 
Przygotowaliśmy bowiem kilka 
atrakcji na scenach dwumiasta – 
mówi M. Słodownik. – Najwięcej 
wzruszeń wywołało pojawienie 
się tancerzy w strojach ludo-
wych pogranicza i zaprezento-
wanie tańców tradycyjnych oraz 
wspólny taniec z mieszkańcami. 
Dużym zaskoczeniem była też 
piosenka, która wykonana w obu 
językach, w szczególnym miej-
scu – na moście łączącym oba 
miasta –podkreśliła walory tego 
niezwykłego miejsca, dwumiasta 

nad Odrą.
Artyści zaprezentowali się 

także podczas uroczystości we 
frankfurckim ratuszu, w ramach 
której burmistrzowie Tomasz Ci-
szewicz i dr Martin Wilke, wzo-
rem lat ubiegłych, powitali no-
wych mieszkańców dwumiasta 
Słubice-Frankfurt.

Wydarzenia realizowane 

były w ramach projektu „25x25 
KOGUŚLEDŹ/25x25 Hahno-
-Hering”, który jest współfi-
nansowany z pozostających w 
dyspozycji Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej środków Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych 
Republiki Federalnej Niemiec 
(red.). 

Policjanci aktywnie dbają o bez-
pieczeństwo dzieci i młodzieży, 
patrolując kąpieliska i wody oraz 
sprawdzając miejsca wypoczynku.

Kontrole miejsc wypoczynku 
najmłodszych, funkcjonariusze 
prowadzą wspólnie z przedstawi-
cielami kuratorium oświaty, stra-
ży pożarnej, sanepidu.

Podczas spotkań z najmłodszy-
mi uczestnikami letniego wypo-
czynku policjanci rozmawiają o 
bezpiecznym spędzaniu wakacji 
oraz przekazują dzieciom i mło-
dzieży najważniejsze zasady bez-
pieczeństwa, a także informują, 
jak uniknąć czyhających zagrożeń.

Policjanci sprawdzają pola 

namiotowe, plaże oraz kąpieli-
ska. Szczególną uwagę zwracają 
na bezpieczeństwo osób, które 
korzystają ze sprzętu wodnego, 
biwakują i rozpalają ogniska w 
miejscach niedozwolonych oraz 
pod wpływem alkoholu korzystają 
z kąpieli.

Od czerwca trwają również kon-
trole stanu technicznego auto-
karów, którymi dzieci i młodzież 
wyjeżdża na wycieczki.

Kontrole policyjne potrwają aż 
do zakończenia sezonu letniego. 
W tym okresie patrole wielokrot-
nie odwiedzać będą miejsca wypo-
czynku i akweny wodne w całym 
powiecie słubickim (KPP, red.). 

agowała żywiołowo na wydarze-
nia historyczne, zaszłości, cienie 
teraźniejszości.  Symbolem pod-
kreślenia istnienia dwumiasta 
był KOGUŚLEDŹ, jako znak no-
wych stosunków słubicko-frank-
furckich(polsko-niemieckich).

na kawałek drewnianego kołka. 
Podziwiać można było ręcznie 
haftowane serwetki, obrazki, wy-
cinanki oraz piękną galerię przy-
gotowaną przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Krzeszycach.

Zintegrowani mieszkańcy gmi-
ny Krzeszyce zadbali o to, by każ-
dy najadł i napił się do syta, jak 
to polska gościnność nakazuje. 
Można było skorzystać z trady-
cyjnej polskiej kuchni, najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyła 
się swojska kaszanka. Gospody-
nie z krzeszyckiego stowarzysze-
nia częstowały świeżymi ciastami 
i deserami przygotowanymi z le-
śnych owoców.

Impreza rozpoczęła się blo-
kiem artystycznym przygotowa-
nym przez zespół taneczny Mini 
Dance, prowadzony przez Anię 
Polańską, wokalistki i Chór Po-
stomia działające i rozwijają-
ce sztukę wokalną w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krzeszycach 

oraz, towarzyszący takim im-
prezom od ponad 50 lat, zespół 
ludowy Rudniczanka. Występy 
artystyczne przeplecione były 
konkursami skierowanymi do 
osób w różnym wieku. Każdy ak-
tywny uczestnik zdobywał nagro-
dę – lampion szczęścia, na które-
go wypuszczenie w niebo trzeba 
było czekać do wieczora. 

Zorganizowano konkurs o 
nazwie „Międzynarodowe Kuli-
naria”. Uczestnicy – uczniowie 
szkoły podstawowej - poznali 
receptury tradycyjnych sałatek: 
polskiej – jarzynowej oraz nie-
mieckiej – kartoffelsalat. Do 
dyspozycji mieli różne produkty, 
deski do krojenia, miski. Z po-
mocą gospodyń każda drużyna 
przygotowała wylosowaną przez 
siebie sałatkę. O tym, która sa-
łatka – polska, czy niemiecka – 
była smaczniejsza zadecydowali 
wszyscy uczestnicy imprezy, któ-
rzy zaproszeni zostali na degu-

stację. Konkurs zakończył się re-
misem, a obie drużyny otrzymały 
lampiony szczęścia.

Wszystkie chętne panie szuka-
ły legendarnego kwiatu paproci, 
który według wierzeń słowiań-
skich zakwita tylko raz w roku, 
w czasie przesilenia letniego, 
podczas najkrótszej nocy w roku. 
Odważni panowie zaś mogli po-
kazać swą śmiałość i mężność 
przeskakując przez ogniska.

Kluczowym punktem progra-
mu był występ lokalnego zespo-
łu Troleyblues, w skład którego 
wchodzą zawodowi muzycy po-
chodzący z okolic Krzeszyc. Ze-
spół przez prawie dwie godziny 
zarażał pozytywną energią i przy-
woływał wspomnienia z dawnych 
lat, grając utwory Tadeusza Na-
lepy.

Po zmroku, dookoła Placu Inki 
zapłonęły pochodnie i ogniska. 
Niegdyś Noc Kupały uznawana 
była za święto ognia, stąd, dla 
uczczenia tej tradycji, zaprosze-
ni zostali tancerze ognia, którzy 
zaprezentowali mrożące krew w 
żyłach fireshow. 

Zwieńczeniem wieczoru było 
puszczanie wianków na rzekę 
oraz rozpalanie i wysyłanie w 
przestrzeń kosmiczną lampio-
nów szczęścia (red.). 

8 lipca podczas uroczystej inauguracji Święta Hanzy, grupa polskich i niemieckich 
artystów zaprezentowała artystyczną wizję podkreślającą 25 rocznicę traktatu o sto-
sunkach dobrosąsiedzkich. Performance na moście był także próbą połączenia na 
nowo obu miast, integracji mieszkańcówSłubic i Frankfurtu nad Odrą – mówi Marze-
na Słodownik z Fundacji Dobro Kultury, koordynatorka projektu „KOGUŚLEDŹ”

Okres wakacyjny to dla większości wypoczynek i wyjaz-
dy z nim związane, natomiast dla policjantów, to czas 
wzmożonej pracy. Funkcjonariusze ze słubickiej ko-
mendy od początku wakacji odwiedzają miejsca letnie-
go wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole policyjne 
potrwają aż do zakończenia sezonu letniego

Mieszkańcy Krzeszyc po raz pierwszy bawili się z okazji Nocy Świętojańskiej

Ta granica bez granicy Sprawdzają
bezpieczeństwo

Jak karze tradycja 

Policjanci sprawdzają miejsca wypoczynku 

Udało się znaleźć kwiat paproci 
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Publiczne przedszkole ma swoje imięWakacje w Rąpicach

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

CYBINKA CYBINKA 

KRZESZYCE 

Na scenie wystąpiła ponad setka 
utalentowanych i pełnych energii 
przedszkolaków. Dzieci świętowały 
w ten sposób nadanie imienia dla 
swojego przedszkola. 

Oficjalną część uroczystości 
otworzyła p. o. dyrektora Wioletta 
Łozowska, po czym wicedyrektor-
ki Iwona Frątczak i Edyta Karaś 
przedstawiły krótko rys historycz-
ny przedszkola i uzasadniły wybór 
imienia „Bajkowe Przedszkole”.

Uroczystego przecięcia wstęgi 
nowej tablicy z logotypem przed-
szkola dokonał burmistrz Cybinki 

Marek Kołodziejczyk z przedsta-
wicielem przedszkolaków. Tablica 
została poświęcona przez probosz-
cza parafii pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Cybince ks. Stanisła-
wa Pawula.

Na zakończenie części oficjalnej 
Wioletta Łozowska podziękowała 
wszystkim za przybycie, ludziom 
dobrej woli, sponsorom i wszyst-
kim, którzy dobrym słowem wspie-
rali oraz pomagali w różnego ro-
dzaju działaniach prowadzonych 
na rzecz przedszkola (red.). 

Cały tydzień dzieci chętnie i z 
uśmiechem na twarzach przycho-
dziły na zajęcia. 

Były warsztaty plastyczne, na  
których dzieci rysowały wymarzo-
ne wakacje i motylki oraz lepiły fi-
gurki z masy papierowej. Była wy-
prawa nad rzekę Odrę, były zabawy 
grupowe, gry, czy wspólne szaleń-
stwo na placu zabaw. 

Dzieciaki również samodziel-
nie przygotowywały kanapki, soki 
owocowe i gofry! 

Nie zabrakło ogniska i seansu fil-
mowego. 

Na zakończenie dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy (red.). 

Pani Czesława urodziła  się w miej-
scowości Oszczywilk, w obecnym wo-
jewództwie lubelskim. Pan Jan przybył 
po wojnie z tak zwanych terenów zabu-
rzańskich. 

Poznali się w Rykach na weselu u 
rodziny. Ślub zawarli w 1966 roku. W 
roku 1967 roku przyjechali na ziemie 
zachodnie i osiedlili się w Mariankach 
w gminie Krzeszyce. Oboje byli rolni-

kami i prowadzili gospodarstwo rolne. 
Jubilaci dochowali się dwójki dzieci i 

trzech wnuków.
Wójt udekorował Jubilatów medala-

mi za długoletnie pożycie małżeńskie, 
które  w takim przypadku nadaje Pre-
zydent RP, wręczył upominki oraz zło-
żył wyrazy uznania i szacunku, życząc 
dalszych szczęśliwych lat wspólnego 
życia (red.). 

Wydarzenie takie jak to, które odbyło się w piątek 17 
czerwca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Cybince zdarza się tylko raz! 

Wakacje w filii biblioteki w Rąpicach niestety już za nami. W wielkim skrócie - było cudownie! 

21 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszycach odbyła 
się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Pań-
stwa Czesławy i Jana Czubek, zamieszkałych w Mariankach

Bajkowe
przedszkole 

Na nudę nikt nie narzekał

Najserdeczniejsze
życzenia Na scenie wystąpiła ponad setka przedszkolaków 

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy 

Najserdeczniejsze życzenia dla Jubilatów 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

 
fot

o. 
UG

 w
 Kr

ze
szy

ca
ch

 



REGION16
www.pograniczelubuskie.pl

Dwa zespoły walczyły w Dobiegniew Cup

Chętnych nie brakowało Tradycyjny turniej wakacyjny

Obchody jubileuszu 70-lecia OSP

Ważna informacja dotycząca przychodni

RZEPIN 

CYBINKA GÓRZYCA 

RZEPIN 

RZEPIN 

W tym roku rzepiński klub repre-
zentowały dwie drużyny: orlików 
U-11 oraz młodzików U-13. 

W zawodach wzięło udział łącznie 
ponad tysiąc zawodników reprezen-
tujących 64 kluby z sześciu krajów. 
Poza uczestnikami z Polski, w tego-
rocznym turnieju mogliśmy obser-
wować grę zespołów z takich krajów 
jak: Szkocja, Ukraina, Niemcy, Litwa 
i Białoruś.

Rywalizacja odbyła się w pięciu 
kategoriach wiekowych. Drużyna or-
lików MKS Steinpol - Ilanka Rzepin 
swoje zmagania zakończyła w 1/8 
turnieju  meczem z MK Dębrzno, 
przegrywając 1:3. Natomiast młodzi-
ki, przegrywając w meczu o dziewiąte 
miejsce z drużyną Pionier Zwierzyn 
0:3, uplasowali się ostatecznie na 10 
pozycji. 

Tegoroczne zawody dla reprezen-

Partnerami projektu byli: burmistrz 
Cybinki Marek Kołodziejczyk, Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, 
Biblioteka Miejska oraz Nadleśnictwo 
Cybinka. 

Na rowerze jeździło około 70 dzieci, 
16 wychowawców z uprawnieniami pe-
dagogicznymi oraz codziennie około 12 
wolontariuszy.

Nad bezpieczeństwem czuwali jak za-
wsze funkcjonariusze posterunku policji 
z Cybinki. 

Dzieci podczas dwutygodniowych wy-

Po podjęciu decyzji o zamknięciu 
działalności przez lekarzy spółki ESKU-
LAP władze Rzepina, chcąc wspomóc 
NFZ, który jest odpowiedzialny za za-
bezpieczenie świadczeń podstawowej 
opieki zdrowotnej, prowadziły szeroko 
zakrojone poszukiwania lekarzy chęt-
nych rozpocząć działalność na terenie 
gminy.

Z uwagi na fakt, iż nie było lekarzy 
chętnych do udzielania świadczeń me-
dycznych w rzepińskiej przychodni, po 
namowie i wielu rozmowach z władza-
mi szpitala, NZOZ Szpital im. prof. Z. 
Religi w Słubicach sp. z o.o. podjął się 
zadania prowadzenia przychodni POZ 
w Rzepinie w miejsce zlikwidowanej 
spółki, w celu zabezpieczenia usług 
medycznych dla mieszkańców gmi-
ny Rzepin dotychczas pobierających 
świadczenia w przychodni przy ul. Słu-
bickiej.

Mając na celu dobro wszystkich 
mieszkańców i ich bezpieczeństwo 
władze gminy podjęły decyzję o włącze-
niu się w proces negocjacji oraz pomo-
cy przy organizacji i przeprowadzeniu 
zbioru zmienionych deklaracji wyboru 
lekarza rodzinnego, pielęgniarki śro-
dowiskowej oraz położnej, angażując 
swoje wszelkie siły i środki, pełniąc 
funkcję pomocniczą w procesie organi-
zacji nowej przychodni (red.). 

tantów MKS Steinpol - Ilanka Rzepin 
nie zakończyły się co prawda miej-
scami medalowymi, ale poziom gry 
i zaangażowanie naszych najmłod-
szych piłkarzy pozwala z wielkim 
optymizmem patrzeć w przyszłość.

Podsumowując należy podkreślić 
wzorową organizację imprezy oraz 
wspaniałą atmosferę, jaka towarzy-
szyła całemu wydarzeniu. Tradycyj-

nie już Dobiegniew był przez te pięć 
lipcowych dni miejscem prawdziwe-
go święta piłki nożnej w wykonaniu 
najmłodszych piłkarzy.  

Finałowemu spotkaniu przyglądał 
się prezes lubuskiego ZPN Robert 
Skowron wraz z dyrektorem biura 
Andrzejem Graczykiem, którzy wrę-
czyli pamiątkowe puchary najlep-
szym zespołom (red.). 

praw miały okazję poznać szlaki rowe-
rowe i kajakowe położone na terenach 
leśnych, uprawiać turystykę wodną po 
rzece Pliszcze, delektować się regional-
nymi ciastami i kompotami z ogrodów 
wiejskich, poznać zabytki kultu świec-

kiego i sakralnego, cybińskie zakłady 
pracy i instytucje zapewniające nam bez-
pieczeństwo, a aktywnie spędzając czas 
na rowerze doskonalić wiedzę dotyczącą 
znaków i przepisów drogowych oraz o 
wiele więcej (red.).

Do rozgrywek przystąpiło pięć ze-
społów: „Wena” Kostrzyn, „Błękitni” 
Trześniów, „Omega” Rzepin, „Imielno” 
Stańsk oraz Zespół z Górzycy. 

Rywalizacja toczyła się systemem każ-
dy z każdym. 

Uroczystego otwarcia turnieju doko-
nała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Górzycy Małgorzata Gniewczyńska  
wraz z sołtysem Stańska Stanisławem 
Kwiekiem. 

Podczas turnieju organizowane były 

gry i zabawy dla dzieci. Przebiegły w 
sportowej rywalizacji fair play. 

W turnieju zwyciężył zespół „Wena” 
Kostrzyn, drugi był zespół „Imielno” 
Stańsk, na trzecim miejscu zawody 
ukończyła „Omega” Rzepin. Czwarte 
miejsce zajęli „Błękitni” Trześniów, a 
piąte drużyna z Górzycy. 

Zapraszamy na drugą edycję turnieju, 
która zorganizowana będzie już 6 sierp-
nia (red.).

Na placu przy Szkole Podstawowej 
nr 1 stawili się strażacy z OSP w Rze-
pinie, Kowalowie, Drzeńsku, Lubiechni 
Wielkiej oraz Sułowie. 

Ze sztandarami, w asyście orkiestry, 
nastąpił uroczysty przemarsz wszyst-
kich strażaków do kościoła pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, gdzie 
uroczystą mszą rozpoczęto obchody. Po 
celebracji liturgii miejscem głównych 
obchodów stał się plac przy SP nr 1. 

Burmistrz Rzepina Sławomir Du-
dzis, wręczając pamiątkowe dyplomy, 
serdecznie podziękował wszystkim 
członkom OSP na terenie gminy za 
codzienny trud, poświęcenie i zaanga-
żowanie włożone w niełatwą społeczną 
służbę strażacką. Burmistrz podkreślił 
też, że wieloletnie tradycje oraz wola 
niesienia bezinteresownej pomocy sta-
nowią wartości będące źródłem uzna-
nia i  szacunku. 

Zgromadzeni na placu strażacy za-
prezentowali swoje wozy razem z ich 
imponującym wyposażeniem. Wszyscy 
ci, którzy stawili się tego dnia na wy-
jątkowych obchodach mogli przygląd-
nąć się z bliska wspaniałym sprzętom. 
Dzieci, przymierzając hełmy strażackie 
i wsiadając do kabin wozów strażac-
kich, mogły choć przez chwilę poczuć 

się strażakami. 
Na zakończenie imprezy kolumna 

samochodów strażackich wykonała 
przejazd honorowy ulicami Rzepina 
(red.). 

Reprezentanci młodzieżo-
wych zespołów MKS Ste-
inpol - Ilanka Rzepin wzięli 
udział w XXII Międzynaro-
dowym Młodzieżowym 
Turnieju Piłki Nożnej Sal-
ler Dobiegniew Cup 2016

Cybińskie Stowarzyszenie 
Rozwoju PRO-EKO realizo-
wało na przełomie czerwca i 
lipca projekt pt. „Rowerowe 
Wakacje 2016”

9 lipca w Stańsku odbyła się kolejna Edycja Turnieju Piłki 
Siatkowej - Parkowej im. Czesława Jermanowskiego

Na początku lipca świętowano jubileusz 70-lecia Ochotni-
czych Straży Pożarnych w gminie Rzepin

W związku z zakończeniem działalności spółki ESKULAP, udzielającej świadczeń me-
dycznych dla mieszkańców gminy Rzepin, władze miasta prowadziły mediację między 
lubuskim oddziałem NFZ i lekarzami reprezentującymi spółkę, a następnie podjęły próby 
znalezienia podmiotu, który przejąłby zadanie prowadzenia przychodni 

Święto
piłki
nożnej

Wakacje na rowerzeTym razem
górą Kostrzyn

Dziękujemy
naszym strażakom 

W trosce o bezpieczeństwo
naszych mieszkańców

W zawodach wzięło udział łącznie ponad tysiąc zawodników 

Na rowerze jeździło około 70 dzieci 

W turnieju zwyciężył zespół „Wena” Kostrzyn 

Uroczysty przemarsz w asyście orkiestry 
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Spółdzielni mieszkaniowej

Nowa edycja programu Leader

To już druga akacja w tym roku

OGŁOSZENIE

REGION 

KRZESZYCE  

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach
ul. Kopernika 20A, 69 – 100 Słubice

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę
16 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych
i 3 szt. drzwi wejściowych wewnętrznych

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Oferenci winni posiadać wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ludzki 
oraz stabilną sytuację ekonomiczną i finansową udokumentowane w sposób 

określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wnieść 
wadium.

Oferty należy przygotować zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i złożyć w siedzibie Zamawiającego

przy ul. Kopernika 20A, 69 – 100 Słubice w terminie
do dnia 10.08.2016 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
w dniu 11.08.2016 r. o godz. 12.00.

Każdy zainteresowany może pobrać specyfikację istotnych  warunków zamó-
wienia lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu i dokumenta-

cją w siedzibie Zamawiającego w dni robocze
do dnia 10.08.2016 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty,
jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W nowej perspektywie główny 
akcent położono na rozwijanie i za-
kładanie działalności gospodarczej 
przez osoby zamieszkujące i dzia-
łające na obszarze Lokalnej Grupy 
Działania (czyli gmin Cybinka, Słu-
bice, Rzepin, Górzyca, Kostrzyn nad 
Odrą, Słońsk i Witnica). Pierwsze 
nabory Zielona Dolina ogłosi jesie-
nią tego roku.

Dla kogo środki?

Ponad połowa pieniędzy przezna-
czona zostanie dla przedsiębiorców 
– zarówno tych już działających jak 
i tych, którzy zamierzają dopiero 
otworzyć firmy – szacujemy, że do-
finansujemy około 30-40 podmio-
tów, z czego połowa to będą nowo 
powstałe firmy – opowiada Leonard 
Pietrow, pracownik biura LGD. 
Istniejące firmy, na rozwój swojej 
działalności, będą mogły uzyskać 
maksymalnie 300 tys. zł, podczas 
gdy nowo powstające mogą liczyć na 
dotacje w wysokości od 70 do 90 tys. 
zł. – Wysokość dotacji uzależniona 
będzie m.in. od branży, w której 
przedsiębiorcy będą się poruszać. 
W strategii wyznaczyliśmy kilka 
bardziej kapitałochłonnych typów 
przedsięwzięć, które mogą liczyć na 
wyższe dofinansowanie – dopowia-
da Karol Duer, który również pracu-
je w LGD.

Kolejną znaczącą grupą benefi-
cjentów są lokalne samorządy – ro-
zeznaliśmy plany i potrzeby samo-
rządów na etapie tworzenia strategii 
i na podstawie zebranego materiału 
wydzieliliśmy część budżetu na in-
westycje w infrastrukturę turystycz-
ną, rekreacyjną, kulturalną, eduka-
cyjną lub drogową. Jakie inwestycje 
ostatecznie wybiorą samorządy oka-
że się na etapie konkursu – wyja-
śniają pracownicy biura.

Jednak największą nowością w 
programie Leader będą konkursy 
grantowe, do których zaproszone 
zostaną lokalne organizacje poza-
rządowe. Będą one mogły liczyć na 
nieco ponad pół miliona złotych na 
działania niekomercyjne o charak-
terze dobra wspólnego społeczno-
ści, w których działają. Biuro LGD w 
najbliższych latach ogłosi trzy kon-
kursy. Pierwszy, „ZIELONA Dolina 
Odry i Warty”, ma na celu wzrost za-
angażowania mieszkańców w ochro-
nę lokalnej przyrody, który sprawi, 
że współodpowiedzialność za jego 

stan przypadnie większej ilości pod-
miotów. 

Drugi konkurs to „Nasze miej-
sca”, który w praktyce sprowadzi się 
do wszelkich inicjatyw związanych 
z zagospodarowaniem ważnych dla 
mieszkańców przestrzeni publicz-
nych, remontem i wyposażeniem 
obiektów użyteczności publicznej, 
rewitalizacją terenów zdegradowa-
nych czy też tworzeniem nowych 
miejsc służących aktywności spo-
łecznej.

Trzeci konkurs dla organizacji 
pozarządowych to „Nasze produkty 
znad Odry i Warty”. Jego celem jest 
umożliwienie rozwoju produktów 
lokalnych, ale rozumianych bar-
dzo szeroko (kulinaria, rzemiosło, 
sztuka, turystyka, edukacja) oraz 
nadawanie miejscowościom spro-
filowanego charakteru. Istotnym 
elementem tego konkursu będzie 
wzrost potencjału lokalnych spo-
łeczności w postaci doposażenia 
organizacji pozarządowych w nie-
zbędny sprzęt, który umożliwi roz-
wijanie wypracowanego produktu w 
przyszłości.

Kiedy konkursy?

Biuro nowej edycji programu 
Leader uruchomiono na początku 
czerwca. Pierwsze nabory przewi-
dziane są na jesień 2016, kiedy to 
zaprosimy do współpracy przedsię-
biorców i kandydatów na stanie się 
biznesmenami. Jesienią też ruszy 
pierwszy konkurs dla organizacji 
pozarządowych – dotyczący przyro-
dy – tłumaczy Piotr Chara, dyrektor 
Biura LGD i prezes stowarzyszenia.

Gdzie uzyskać więcej infor-
macji?

Zielona Dolina Odry i Warty za-
chęca wszystkich zainteresowanych 
do kontaktu z biurem LGD. Pracow-
nicy biura nieodpłatnie świadczą 
doradztwo w zakresie przygotowa-
nia wniosków o dofinansowanie i 
skompletowania wszystkich nie-
zbędnych załączników. Biuro mieści 
się przy ul. 1 Maja 1B w Górzycy i 
udziela porad w dni powszednie w 
godzinach 10-14. Zachęca również 
do kontaktu telefonicznego i mailo-
wego. 

Dane kontaktowe znajdują się 
na stronie internetowej www.prow.
zdow.pl (red.). 

Bieżymy udział w ogól-
nopolskiej akcji „bez pół 
litra można żyć”. 

W sumie zgłosiło się 15 
osób z czego 13 zostało 
zakwalifikowanych i od-
dało 5,85 litra krwi. 

Kolejny raz Krwiobus 
będzie w Krzeszycach 
podczas Krzeszyckiej Je-
sieni, czyli 18 września 
(red.). 

Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty z Górzycy 
rozpoczyna nową edycję programu Leader. Do rozdys-
ponowania jest ponad 8 mln zł na działania rozwijające 
obszary wiejskie

Obok Placu „Inki” 
zaparkował na kilka 
godzin KRWIOBUS

Pomoc na start

Warto pomagać innym

Kolejna taka akcja już we wrześniu 
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Złote Gody 2016

Za nami Noc Świętojańska

CYBINKA 

CYBINKA 

Aktu dekoracji jubilatów, medalami 
nadanymi przez Prezydenta RP, do-
konał burmistrz Cybinki Marek Koło-
dziejczyk w asyście skarbnika Agniesz-
ki Skiby.

Podczas uroczystości odznaczono: 
Wandę  i Jana  Bartosińskich, Genowe-
fę i Władysława Cholewa, Franciszkę i 
Władysława Lutkiewicz, Zofię i Jana 
Malinowskich oraz Teresę i Ryszarda 
Polakowskich. 

Jubileusz uświetnił koncert przygo-
towany przez zespół „Antidotum”, a po 
uroczystości pary udały się na weselny 
tort oraz toast za kolejne szczęśliwe 
lata pożycia małżeńskiego (red.). 

Wprawdzie nie było skoków 
przez ognisko i kąpieli w rzece, jed-
nak uczestnicy mogli przyjemnie 
spędzić czas nad rzeką, wijąc wian-
ki, brzdąkając na instrumentach, 
piekąc kiełbaski, robiąc łuki itp.

Na imprezie nie mogło zabrak-
nąć pysznego jadła. Przygotowa-
na przez lokalnych smakoszy ze 
„Smacznej Pliszki” łopatka wie-
przowa, podawana na własnej ro-
boty chlebie na zakwasie oraz po 
prostu ciemny chleb na zakwasie z 
masłem rozszedł się w mig! Można 
też było skosztować słowiańskiej, 
zapomnianej już trochę, kuchni: 

zupy z pokrzyw 
oraz kaszotto z 
lebiodą, które 
również cieszy-
ły się powodze-
niem.

„Noc Święto-
jańska” minęła 

pod znakiem świetnej zabawy oraz 
przyjemnie spędzonego czasu ze 

wspaniałymi ludźmi, którzy przy-
byli na tą uroczystość (red.). 

Sprostowanie
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. informuje, że w artykule pt. „Gdzie są nasze pienią-

dze? autorstwa Roberta Włodka, zamieszczonym w gazecie Pogranicze lubuskie w dniu 23 marca 2016 
roku, zawarte zostały nieprawdziwe i nieścisłe informacje:

Nie jest prawdziwe twierdzenie, jakoby na Targowisku pod Dębami zamknięta była zdecydowana 
większość stoisk, oraz dalsze wskazanie, że zamkniętych jest 70 pawilonów. SOSIR wskazuje, że otwie-
ranych i funkcjonujących pawilonów jest 76.

Nieprawdą jest wskazanie, że pustki na bazarze to wynik beznadziejnej lokalizacji targowiska. Targo-
wisko nie świeci pustkami i zyskuje coraz więcej Klientów.

Nieprawdziwe są również stwierdzenia, jakoby Najemcy nie byli informowani o powierzchni zabu-
dowy pawilonów, a z umów najmu wynikała powierzchnia użytkowa pawilonów. SOSIR nie określał 
powierzchni użytkowej w umowach najmu pawilonów, a w zaproszeniu do składania ofert z dnia 3 
grudnia 2013 roku wskazywano powierzchnię zabudowy. Powierzchnia użytkowa pawilonów była pre-
cyzowana m.in. poprzez publikację rzutów przyziemia pawilonów, co nastąpiło jeszcze przed odda-
niem Najemcom pawilonów do użytkowania.

Nie jest także prawdziwe stwierdzenie, jakoby Prezes SOSIR-u - Zbigniew Sawicki mówił nieprawdę, 
wskazując, że nie było obietnic dotyczących zmian płatności czy innych zmian w umowie. Takie obiet-
nice nie były formułowane. Nieprawdziwe są także twierdzenia o zapewnieniach ze strony ówczesnych 
władz SOSIR-u renegocjacji umów najmu oraz formułowaniu ich zapisów po to „by bazar był dla miej-
scowych, żeby odstraszyć ludzi z zewnątrz”.

Nieściśle twierdzi się w zakresie pawilonów że tego typu pawilon handlowy musi spełniać wyma-
gania, np. musi mieć min. 3 metry wysokości, a nasze pawilony mają około 2,8 m. Powyższe sugeru-
je, jakoby pawilony zlokalizowane na Targowisku nie spełniały wymagań, co w żadnej mierze nie jest 
prawdą.

Jeden człowiek nie jest najemcą 24 stoisk. Nikt tylu stoisk nie najmuje. 
W. Gałka nie jest bazarowiczem, gdyż nie najmuje pawilonu.
Nieścisłe jest twierdzenie, że władze SOSiR i władze miasta odmawiały rozliczenia budowy bazaru. 

Powyższe nie uwzględnia tego, że Najemcy nie byli inwestorami inwestycji Targowiska pod Dębami.
Nieścisłe jest stwierdzenie, jakoby SOSiR dostał w prezencie jakiekolwiek stoiska. Wybudowanie 

Targowiska ze środków, które wpłacono na poczet zawieranych umów najmu nie oznacza, że SOSIR 
otrzymał od najemców prezent. Takie twierdzenie pomija brzmienie umów najmu i fakt, że SOSIR 
zwraca Najemcom skapitalizowany czynsz najmu.

Nieściśle twierdzi się, że SOSIR uzyskuje niemały przychód z czynszu. Nie uwzględnia to stosowa-
nych przez SOSIR upustów.

Nie jest prawdą stwierdzenie, że zostaje niewyjaśniona sprawa wadium, które gdzieś zginęło i że 
wadium nigdzie nie jest zaksięgowane. Wadium zostało zaliczone na poczet czynszu wstępnego, co wy-
nikało z zaproszenia do przetargu, Regulaminu przetargu oraz umów najmu. Na każdą taką należność 
SOSIR wystawił najemcy fakturę.

Zarząd SOSIR sp. z o.o.

Od redakcji: 
Prawo zabrania mi odnieść się do sprostowania w tym wydaniu. Chciałbym jednak zapowiedzieć 

dogłębną polemikę z zarządem SOSiR w kolejnym numerze gazety. 
Robert Włodek

14 czerwca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Cybince odbyła się uroczystość wręczenia 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie „Złote Gody”

W niedzielę 26 czerwca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, przy współpracy z 
sołectwem i OSP Sądów oraz Nadleśnictwem Cybinka, zorganizował „Noc Świętojańską. 
Święto wody i ognia”

Najserdeczniejsze życzenia

Święto wody i ognia

Jubileusz uświetnił koncert przygotowany przez zespół „Antidotum”

Noc świętojańska minęła pod znakiem świetnej zabawy 
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W Owczarach i Radówku można już ćwi-
czyć swą tężyznę na biegaczu, który wzmac-
nia mięśnie nóg i bioder, orbitreku, który 
wzmacnia mięśnie górnych i dolnych koń-
czyn, a także na wahadle, które rozwija mię-

GÓRZYCA Siłownie na świeżym powietrzu

Niech służą nam na lata
Siłownie pod chmurką powstały w Owczarach, Radówku i w Laskach Lubuskich

Tu może być reklama  
Twojej firmy!

tel. 508 386 232

RZEPIN Kosz medali

Athletic Team drużynowym 
Mistrzem Polski!

Athletic Team K.S. Steinpol - Ilanka Rzepin wrócił z Mistrzostw Polski w wyciskaniu 
sztangi w Zalesiu z ośmioma medalami. Jest to w historii naszego teamu 
największe żniwo

Spotkanie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem ze strony młodzieży. Okazało się, że 
poruszane tematy dotyczące zdrowego odży-
wiania są bardzo ważne. 

Uczniowie poruszyli temat odżywiania 
podczas aktywności fizycznej, suplementa-
cje diety, żywność typu fast food itp. 

Podczas spotkania padło wiele ważnych 
pytań, a dietetyk cierpliwie na wszystkie od-
powiadała. Uczniowie dowiedzieli się, w któ-
re produkty warto wzbogacać dietę, a które 
są im zbędne. 

Dietetyk przekonywała również do ak-
tywności ruchowej. Polecała m.in. bieganie 
lub spacer, który jest najprostszą formą ru-
chu, do biegania nie potrzebujemy drogiego 
sprzętu ani ubioru, wystarczy dres, buty no 
i oczywiście chęci. 

Dziękujemy Magdalenie  Ciecierskiej-
Koźlarek za poświęcony uczniom czas, za-
angażowanie oraz prezentację pt. ,,Zdrowie 
na talerzu” i czekamy na efekty naszego spo-
tkania (red.)

SŁUBICE Spotkanie z dietetyczką

Dzieciom wystarczą dobre chęci
Gimnazjaliści Ośrodka Szkolno-Wychowawczego biorący udział w projekcie ,,Żyj zdrowo na sportowo” 
zorganizowali spotkanie z dietetyk Magdaleną Ciecierską-Koźlarek

Złoty medal, okraszony rekordem 
Polski zdobył Łukasz Kozłowski. Tego 
samego dokonał Mirosław Zakrzewski. 
Na najwyższym stopniu podium stanął 
także Juliusz Zbierski. 

Srebrne medali zdobyli  Rafał Żarnowski i Krzysztof Za-
krzewski, brązowe: Dawid Deptuch, Daniel Żarnowski i 
Krzysztof Wolszczak. Wysokie, czwarte miejsce zajął Prze-
mysław Komarski.

Walka w mistrzostwach trwała do ostatniego podejścia, po-
nieważ istniała realna szansa na wywalczenie Mistrzostwa 
Polski również w klasyfikacji drużynowej. 

W tej klasyfikacji, każde miejsce danego zawodnika jest 
przeliczane na punkty, które po sumowaniu dają ogólny wy-
nik całego teamu. Po skrupulatnych przeliczeniach okazało 
się, że po raz pierwszy w historii Athletic Team z Rzepina zo-
stał drużynowym Mistrzem Polski! (red.). 

śnie brzucha, bioder oraz kończyn dolnych i górnych. Jest też twi-
ster , który wpływa korzystnie na stawy biodrowe. 

Wykonawcą siłowni była firma STARMAX Marek Starczew-
ski. Wartość prac wyniosła prawie 19.500 zł, a zleceniodaw-
cą i płatnikiem było Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie HU-
MANITAS.

Z kolei w Laskach Lubuskich, prócz biegacza, orbitreku, wa-
hadła i twistera zamontowano także wioślarza, który wzmac-
nia nogi i ramiona oraz prasę nożną, która rozwija mięśnie 
nóg i pasa. 

Wykonawcą siłowni w Laskach Lubuskich była także firma 
STARMAX Marek Starczewski . Wartość prac wyniosła ponad 
15.500 zł, a 80 proc. tej kwoty dofinansowano z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Powstałe  obiekty mają pełnić rolę miejsc spotkań i czynnego 
wypoczynku  mieszkańców gminnych miejscowości. Zaprasza-
my więc do aktywnego korzystania z urządzeń mając nadzieję, 
że posłużą nam one długie lata (red.).
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Szeroka oferta gorzowskiej PWSZREGION 

Uczelnia oferuje studia stacjonar-
ne i niestacjonarne oraz w formule 
26+. Trzecia z wymienionych form 
to studia stacjonarne dostosowane 
do potrzeb osób, które nie mogą z 
różnych względów, takich jak wycho-
wanie dzieci czy praca, uczestniczyć 
w procesie edukacyjnym w godzi-
nach przedpołudniowych. Zajęcia 
odbywają się trzy lub cztery razy w 

tygodniu od godziny 15.30. Ważnym 
aspektem jest fakt, że są to studia 
bezpłatne. Osoby posiadające dy-
plom ukończenia studiów minimum 
pierwszego stopnia, a chcące uzu-
pełnić własne wykształcenie, mogą 
skorzystać także z oferty kilkunastu 
kierunków studiów podyplomowych 
oraz kursów.   

Swoją działalność gorzowska 
PWSZ opiera na silnych filarach: 
intensywnym rozwoju pierwszoeta-
towej kadry naukowej, badaniach 
naukowych oraz nowoczesnej in-
frastrukturze. Dzięki temu studenci 
maja możliwość nauki w uczelni o 
wysokiej jakości kształcenia oraz w 
komfortowych warunkach. 

Uczelnia oferuje studia licencjac-
kie, inżynierskie i magisterskie. Na 
Wydziale Technicznym są to: in-
formatyka, inżynieria bezpieczeń-
stwa, mechanika i budowa maszyn, 
energetyka. Na Wydziale Huma-
nistycznym: język angielski, język 
niemiecki, język polski, pedagogika, 
turystyka i kulturoznawstwo. Na 
Wydziale Ekonomicznym: ekono-
mia, finanse i rachunkowość, zarzą-
dzanie. Na Wydziale Administracji 
i Bezpieczeństwa Narodowego: ad-
ministracja i bezpieczeństwo naro-
dowe. Każdy student poza wyborem 
kierunku wybiera także specjalność, 
w ramach której zdobywa skrupulat-
ne wykształcenie w danej dziedzinie. 

Wraz z uczelniami partnerskimi 
prowadzone są projekty pod nazwą 
„Dyplom obu uczelni”: z Branden-
burskim Uniwersytetem Technicz-
nym w Cottbus na studiach pierwsze-
go stopnia na kierunku pedagogika, a 
z Uniwersytetem Przykarpackim im. 
Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiw-
sku na studiach drugiego stopnia na 
kierunku zarządzanie. Ukończenie 
tych studiów gwarantuje uzyskanie 
dyplomu naszej, jak również zagra-
nicznej partnerskiej uczelni.

Każdy student może uczestniczyć 
w programie Erasmus+, dzięki któ-
remu ma możliwość odbycia części 
studiów w wybranej uczelni. W ra-

wacyjność, którego fundatorem jest 
Wojewódzki Klub Techniki i Racjo-
nalizacji. Od roku akademickiego 
2016/2017 najlepsi studenci filologii 
polskiej będą otrzymywać również 
specjalne stypendia dla wsparcia 
humanistyki. Uczelnia gwarantuje 
także miejsce każdemu studentowi 
chcącemu zamieszkać w Domu Stu-
denta. Żacy mogą korzystać z oferty 
dodatkowej, przygotowanej przez 
Akademickie Centrum Turystyki i 
Sportu oraz Akademickie Centrum 

mach programu oraz na postawie 
innych umów dwustronnych uczel-
nia współpracuje z 19 placówkami 
zagranicznymi z terenu Europy. 

Studenci mogą liczyć na wsparcie 
w postaci stypendiów naukowych 
oraz socjalnych. Ponadto studiują-
cy w Wydziale Technicznym mogą 
otrzymać stypendium specjalne za 
szczególne osiągnięcia oraz inno-

radyża, wpływa na rozwój Gorzowa i 
regionu, o czym świadczy liczba 234 
interesariuszy zewnętrznych, z któ-
rymi uczelnia współpracuje na rzecz 
środowiska lokalnego na podstawie 
podpisanych porozumień. 

Podstawowymi działaniami, któ-
re prowadzi PWSZ są badania oraz 
edukacja na poziomie wyższym, 
jednak ważne są dla nas także po-
trzeby środowiska lokalnego, które-
mu służymy już od wielu lat. W tym 
celu powołano w uczelni jednostki, 
które realizują szereg zadań od na-
uki przez edukację, po rekreację, 
której odbiorcami są członkowie 
społeczności akademickiej, jak rów-
nież wszyscy mieszkańcy Gorzowa i 
regionu. Wśród nich można wyróż-

rozwiązywania wielu problemów. 
Mając jednak na uwadze doświad-
czenia naszych absolwentów wiemy, 
że warto podjąć ten trud. Uczelnia 
dąży do wyrównywania szans osób 
z niepełnosprawnościami poprzez 
opracowywanie i wdrażanie racjo-
nalnych adaptacji, mających na celu 
równe ich traktowanie w dostępie do 
edukacji.

Państwowa Wyższa Szkole Zawo-
dowej im. Jakuba z Paradyża, od 1 
września Akademia im. Jakuba z Pa-

Kultury. 
Jesteśmy otwarci na każdego stu-

denta, bez względu na jego wiek. 
Jesteśmy także po to, by wspierać 
osoby z niepełnosprawnościami w 
dążeniach do uzyskania wyższego 
wykształcenia. Mamy świadomość, 
że zdobycie wykształcenia wymaga 
od studentów z niepełnosprawno-
ściami więcej wysiłku i konieczności 

nić jednostki badawcze, takie jak: 
Akademickie Centrum Badań Euro-
regionalnych, czy Akademickie Cen-
trum Niemcoznawcze oraz jednostki 
edukacyjne: Akademickie Centrum 
Kultury i Akademickie Centrum 
Sportu i Turystyki, Ośrodek Eduka-
cji Politechnicznej „Czym skorupka 
za młodu”, Akademickie Gimnazjum 
Mistrzostwa Sportowego, Akademic-
ką Poradnię Językową oraz Szkołę 
Języka Polskiego dla Cudzoziemców. 

Przy uczelni są również afiliowane 
gorzowskie oddziały Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza 
oraz Towarzystwa Miłośników Języ-
ka Polskiego. 

PRZEMYSŁAW
SŁOWIŃSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, od 1 września Akade-
mia im. Jakuba z Paradyża, to uczelnia o kilkunastoletniej tradycji. Obecnie kształci 
dwa i pół tysiąca studentów

Pomagamy zdobywać wykształcenie 
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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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Jak co roku w atmosferze Świąt Wielka-
nocnych organizujemy konkurs na najład-
niejszą pisankę i stroik. Jego celem jest kul-
tywowanie tradycji związanej z wielkim ty-
godniem i Wielkanocą, pogłębianie wiedzy 
na temat symboliki i znaczenia pisanki w ob-
rzędowości ludowej, wyszukiwanie talentów 
artystycznych, pobudzenie inwencji twór-
czej, ukazywanie pozytywnych form spę-
dzania czasu wolnego. 

Chcemy by był to też czas przyjemnej i 
twórczej zabawy. 

Na konkurs wpłynęło 40 prac. Jury mia-
ło naprawdę trudny orzech do zgryzienia. 

GÓRZYCA Świąteczna rywalizacja

Stroiki, pisanki, kraszanki…
40 osób stanęło w szranki zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy konkursu 
na najładniejszą pisankę i stroik wielkanocny!

Wśród pisanek dominowały te zdobio-
ne metodami wyklejania, quillingu, de-
coupage,  oklejania makaronem, cekina-
mi i koralikami natomiast stroiki wielka-
nocne przybierały różne charakterystycz-
ne kształty, formy, wzory i kolory. Efekt 
- świąteczna ozdoba nie tylko stołu wiel-
kanocnego, ale również taka, którą moż-
na podarować w prezencie najbliższym. 

Nagrodzono aż 31 uczestników konkur-
su. Nagrody wręczyli: wójt Robert Stolarski, 
prezes Stowarzyszenia HUMANITAS Jo-
anna Maczulis, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Ryszard Dębiński, sołtys Górzy-

cy Irena Ambroziak oraz dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury Małgorzata Gniew-
czyńska. 

Konkurs zwieńczono wspólnym śniada-
niem wielkanocnym przygotowanym dla 
uczestników i gości. Miłą niespodzianką oka-
zał się występ Matyldy Bernackiej z Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie, 
który spowodował, że  spotkanie przebiegło 
w miłej i rodzinnej atmosferze, przybliżając 
wszystkich do nadchodzącego święta zmar-
twychwstania Chrystusa. 

ANITA PODGÓRSKA
instruktor ds. działalności kulturalnej.
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