
Kto wystartuje w wyborach samo-
rządowych? Tego jeszcze nie wiadomo. 
Obecny burmistrz Słubic Tomasz Cisze-
wicz przed kamerami zapowiedział, że 
o swojej decyzji poinformuje do końca 
czerwca. Mamy koniec lipca i decyzji cią-
gle nie ma. – Dla mnie nie jest ważne to, 
kto będzie ubiegał się o fotel burmistrza. 
Mam swoją wizję rozwoju Słubic i miej-
scowości wchodzących w skład gminy. 
Będę konsekwentnie pracował – zapo-
wiada Mariusz Dubacki. – Osiem lat rzą-
dów Tomasza Ciszewicza można różnie 
oceniać. Burmistrz pewne sprawy roz-
wiązał, ale popełnił też wiele kardynal-
nych błędów. Miasto potrzebuje nowej 

jakości zarządzania, kierunki rozwoju 
gminy powinny być ustalane z mieszkań-
cami, a niestety dziś tak nie jest. Dlatego 
nie będę oglądał się na konkurentów. 
Wolę pracować z ludźmi – dodaje przy-
szły kandydat na burmistrza.

Mariusz Dubacki zaproponował 
mieszkańcom udział w tworzeniu Pro-
gramu Rozwoju Gminy Słubice. Stwo-
rzył specjalną ankietę, dzięki której 
każdy może powiedzieć, co powinno 
zmienić się w najbliższych latach. Do 
tej pory ankietę wypełniło niemal 600 
osób. – Po ogłoszeniu terminu wyborów 
przedstawimy jej wyniki. Pewne wnioski 
są już jednak widoczne. Dla mieszkań-

ców bardzo ważna jest obwodnica. Bo 
rozwiązuje dwie ważne sprawy. Gdyby 
powstała, zwiększyłaby bezpieczeństwo i 
rozwiązała problem korkujących się ulic 
– tłumaczy i przypomina słowa Marka 
Langera, szefa zielonogórskiego oddzia-
łu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. W obszernym wywiadzie 
chwalił on współpracę z władzami Ko-
strzyna i Krosna Odrzańskiego. O współ-
pracy z Tomaszem Ciszewiczem mówił, 
że mogłaby być lepsza. -  Kilkukrotnie 
zwracałem się do burmistrza Ciszewi-
cza z prośbą o to, by gmina zgodziła się 
partycypować w kosztach przygotowania 
studium dla obwodnicy Słubic. Gdyby 
tak się stało bylibyśmy już zaawansowa-
ni w pracach. Rozmowy z jego strony nie 
zostały jednak podjęte – mówił Langer 

jeszcze w styczniu.
- Tu właśnie jest problem. Możemy 

skutecznie powalczyć o najważniejszą w 
mieście inwestycję. Trzeba tylko zacząć 
realnie współpracować z takimi instytu-
cjami jak GDDKiA. A dziś tego brakuje. 
To musi się zmienić, bo tego oczekują 
mieszkańcy – kończy Mariusz Dubacki.

ROBERT WŁODEK 
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

• kas fiskalnych
• kserokopiarek
• komputerów

sprzedaż i serwis
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Mariusz Dubacki już w marcu ogłosił, że będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza miasta. I 
od razu przeszedł do ofensywy – zaproponował wszystkim współpracę przy tworzeniu Programu 
Rozwoju Gminy
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mieszkańcy!

SŁUBICE Przygotowania do wyborów samorządowych
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Toczy się w mieście dyskusja o 
pomnikach z przeszłości. Wszystko 
przez zmianę przepisów, do słubic-
kiego magistratu wpłynęło pismo 
z Muzeum Narodowego, z którego 
wynika, że z naszego krajobrazu 
powinien zniknąć pomnik z placu 
Bohaterów, a także czołg, który stoi 
przy wjeździe do Kunowic. Póki co, 
urzędnicy odmawiają komentarza 
w sprawie, ale według Warszawy 
obiekty te upamiętniają komunizm 
i powinny zostać zdemontowane do 
21 października tego roku.

Dla mnie to jakiś absurd. I ewi-
dentne szukanie tematów zastęp-
czych. Bo komu przeszkadza pomnik 
upamiętniający chłopców, którzy 
zginęli w okopach II wojny świa-
towej? Czemu oni byli winni? Czy 
propagowali komunistyczny ustrój i 
szli na śmierć z hasłami wielbiącymi 
Stalina? 

Nie. Walczyli z hitlerowskimi 
Niemcami, wypierali okupanta z 
polskich ziem. Nie obchodziła ich 
polityka, a tym bardziej przyszły 
ustrój Polski. Nie wiedzieli przecież, 
że na konferencji w Jałcie przywód-
cy Zachodu oddadzą nasz kraj pod 
„opiekę” radziecką. Wykonywali je-
dynie rozkazy przełożonych, za któ-
re zresztą zapłacili cenę najwyższą.  
Polecam spacer po jednym z cmen-
tarzy radzieckich w gminie Cybinka. 
Leżą tam głównie młodzi chłopcy, 
którzy polegli w walce o naszą wol-
ność. Czy należy dzisiaj odsądzać 
ich od czci i wiary? 

Jesienią ubiegłego roku obiegła 
nas informacja o "genialnym" po-
myśle władz Słubic uczynienia z 
miesiąca sierpnia czasem wolnym 
dla przedszkolaków. 

Jest to w mojej ocenia bardzo zła 
i niezrozumiała decyzja. Niestety 
nie pierwsza w ostatnim czasie. 

Należy zadać sobie ważne py-
tanie: kto wysyła dzieci do przed-
szkola w wakacje? Ci rodzice, 
którzy mogą sobie na to pozwolić 
(również finansowo) tydzień lub 
dwa spędzają ze swoimi pociecha-
mi na wspólnym urlopie w górach, 
czy nad morzem lub jeziorem. Inni 
wysyłają dzieci do dziadków, do 
dalszej rodziny, chcąc zapewnić 
najmłodszym jakiekolwiek letnie 
atrakcje. Są jednak takie osoby, 
które z różnych względów nie mogą 
sobie na to pozwolić. 

Co ma zrobić rodzic samotny, 
który nie ma partnera pomagające-
go w wychowaniu, co mają zrobić 
rodzice, którzy nie mogą liczyć na 
pomoc dziadków? Co mają zrobić 
mieszkańcy naszego miasta, którzy 
przyjechali do nas za pracą z odle-
głych stron Polski i nie mają w Słu-
bicach nikogo, kto przez miesiąc 
mógłby pomóc im w opiece nad 
dziećmi? 

Ten nietrafiony pomysł dotyka 
również osób, które do tej pory 
wyjeżdżały całymi rodzinami na 
wakacje. Teraz nie będzie to już 
możliwe! Zapomnijcie o wspólnych 
wakacjach! Kto z Państwa dostanie 
urlop na cały miesiąc?!?

Wakacje naszych dzieci będą 
wyglądać w ten sposób, że rodzice 
wezmą po dwa tygodnie urlopu w 

Co roku, w rocznicę wybuchu i 
zakończenia II wojny światowej, 
pod pomnikiem na placu Bohaterów 
mieszkańcy składają kwiaty. Tak 
było i w tym roku. O trudnej historii 
pamiętali choćby nauczyciele. Pisa-
łem o tym na łamach Pogranicza. 
Ta tragiczna historia jest wśród nas 
ciągle żywa. I bezsensowna polity-
ka dzisiejszych władz kraju nie od-
bierze szacunku żołnierzom, którzy 
zginęli w II wojnie światowej, bez 
względu na to, w jakiej armii wal-
czyli z niemieckim okupantem. 

Zmiana tematu. Zbliżają się wy-
bory, o przygotowaniach do naj-
ważniejszej elekcji w gminie piszę 
na stronie pierwszej. Tuż obok głos 
zabiera Mariusz Dubacki, przy-
szły kandydat na burmistrza Słu-
bic. Mówi o problemie zamkniętych 
przez cały okres wakacji przedszko-
li gminnych. Problem to poważny, 
bo stawia setki rodziców w bardzo 
trudnej sytuacji. Czy gmina zrobiła 
dobrze reorganizując opiekę przed-
szkolną w okresie wakacyjnym? Czy 
urzędnicy mówili prawdę o powo-
dach takiej decyzji? Zachęcam go-
rąco do lektury felietonu zamiesz-
czonego obok, znajdziecie w nim 
odpowiedź na te pytania. 

Mariusz Dubacki pracuje już z 
mieszkańcami. Tworzy program wy-
borczy. Co robią pozostali kandyda-
ci na burmistrza miasta? Tego nie 
wiadomo, bo jeszcze się nie ujaw-
nili. Co z dzisiejszym burmistrzem i 
jego współpracownikami z gmachu 
przy Akademickiej? Tego też nie 
wiadomo, choć Tomasz Ciszewicz 
zadeklarował, że poinformuje o swej 
decyzji w czerwcu. Mamy koniec 
lipca. I - tu chciałoby się zacytować 
słowa z kultowego filmu - cisza jest 
coraz cichsza… 

ROBERT WŁODEK

różnych terminach i cała rodzina 
nie będzie mogła spędzić tego cza-
su wspólnie.

Miejscy urzędnicy odpowiadali, 
że do likwidacji dyżurów w przed-
szkolach zmusza ich nowe prawo. 
Dzisiaj dysponujemy oficjalnym 
stanowiskiem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, w którym może-
my przeczytać, że przedszkole jest 
placówką nieferyjną, co oznacza, 
że powinno pracować cały rok. 
Pismo MEN dobitnie pokazuje, że 
miejscy urzędnicy, likwidując letnie 
dyżury w przedszkolach, delikatnie 
mówiąc mijali się z prawdą, argu-
mentując swoją decyzję uwarunko-
waniami prawnymi. 

W stanowisku ministerstwa mo-
żemy przeczytać, że twierdzenia 
urzędników, jakoby nowe przepi-
sy nie pozwalały na ustanowienie 
dyżurów wakacyjnych jest swoistą 
nadinterpretacją prawa, noweliza-
cja prawa oświatowego nie zmieni-
ła dotychczasowych zasad wprowa-
dzania przerw w pracy przedszkola. 

Rodziców nikt o zdanie nie pytał, 
a zgody rad rodziców na likwida-
cję dyżurów były - według mojej 
wiedzy - wymuszane kłamstwami o 
nowych przepisach. Nie jest to nie-
spodzianką, ponieważ od ośmiu lat 
nikt mieszkańców nie pyta o to, w 
jakim kierunku powinno pójść na-
sze miasto. 

Jest jednak światełko w tunelu. 
Po latach rządów burmistrz raczył 
poddać pod konsultacje swój po-
mysł, dotyczący zakazu sprzedaży 
napojów alkoholowych po godzi-
nie 22. W mojej ocenie to chybiona 
koncepcja, pomysłów burmistrza 
na trzeźwo nie da się zrozumieć.

 
MARIUSZ DUBACKI

Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)

wynajmę warsztat stolarski

tel.: 604 295 699

ZATRUDNIĘ
osobę do sprzątania

pomieszczeń
biurowych.

tel: 660 567 153

KUPIĘ
stare odznaki,
odznaczenia,
medale i inne

tel. 518 507 460

SPRZEDAM
CZĘŚĆ DZIAŁKI

ORAZ CZĘŚĆ (100M2)
DOMU DO REMONTU
ORAZ GARAŻE (32M2)

W RZEPINIE. 

TEL.: 508 132 618

KUPIĘ lub WYNAJMĘ
(długoterminowo)

mieszkanie
w Słubicach.

tel.: 694 052 937

Producent domów zatrudni 
doświadczonych pracowników 

ogólnobudowlanych. 
Mile widziane  prawo jazdy kat. B. 

Praca stała, wysokie zarobki. 
Praca w Polsce

na małych wyjazdach. 
Szczegóły

pod numerem
733 588 888
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Łamanie i projekt:
Drukarnia Drukland, www.drukland.com.pl

Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

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

      SKUP ZŁOMU 
 skup złomu i metali kolorowych, 

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

KASACJA  
POJAZDÓW 

 złomowanie pojazdów 
 odbiór od klienta 
 zaświadczenie do wyrejestrowania  

 

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

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

KOWALÓW 
ul. Starkowska 11 

tel.: 503 022 157 

OŚNO LUBUSKIE 
ul. B. Chrobrego 16 

tel.: 513 298 830 
 

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

 

www.robertwlodek.pl



BIURO PODATKOWE / KSERO
Helena Łapacz

Plac Ratuszowy 2
69-110 Rzepin

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
VAT w tym JPK
prowadzenie ewidencji dla ryczałtu ewidencjonowanego
sporządzanie deklaracji ZUS
kadry i płace

tel. 519 744 533
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• DRZWI
• ROLETY
• ROLETKI
• MOSKITIERY       

Partner Handlowy Oknoplast

KUPON
na roletki i moskitiery

Słubice Plac Przyjaźni 19, tel.607535703
e-mail: manpol@oknoplast.com.pl | www.okna-manpol.pl

OKNA    DRZWI     R OLE T Y

Ostatnie tygodnie przyniosły dwie bardzo dobre informacje. 
Gmina pozyskała rekordowe dofinansowanie na inwestycje 
w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Dzięki milionowym 
środkom z Unii Europejskiej przebudowana będzie sieć ka-
nalizacji sanitarnej w Cybince. Będą też inwestycje w stacje 
uzdatniania wody. W Radzikowie powstanie nowa, a w Rąpi-
cach modernizacji doczeka się obecna, zbudowana zostanie 
też lokalna oczyszczalnia ścieków

Środki z Unii Europejskiej? Nigdy nie było ich więcej!
Poprawi się stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnejCYBINKA 

Projekt pn. "Modernizacja oczysz-
czalni ścieków oraz przebudowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej w Cybince" 
realizowany przez ZUK Cybinka Sp. 
z o.o., zostanie dofinansowany w 
kwocie ponad 2 mln zł. Całkowita 
wartość projektu wynosi ponad 3,2 
mln zł. Inwestycja zostanie współfi-

tegii Rozwoju Gminy Cybinka na lata 
2016-2022.

Z kolei 5 lipca w urzędzie miejskim 
w Cybince podpisano umowę z wy-
konawcą na realizację inwestycji pn. 
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Radzików, prze-
budowa Stacji Uzdatniania Wody 
wraz z budową lokalnej oczyszczal-
ni ścieków w miejscowości Rąpice 
w Gminie Cybinka”. Umowa została 
podpisana przez prezesa ZUK Paty-
ka Rudzińskiego z prezesem zarządu 
komplementariusza HYDRO-MAR-
KO Sp. z o. o  Marią Plutą. W spotka-
niu uczestniczył również sekretarz 
gminy Sebastian Łukaszewicz.

Realizacja tego projektu zostanie 
dofinansowana w kwocie ponad 1,3 
mln zł. ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  na lata 2014-
2020. Inwestycja ma zostać zreali-
zowana do 31 maja 2019 roku, a jej 
wartość szacuje się na około 3 mln zł.

Zadanie realizowane przez ZUK 

nansowana ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego-Lubuskie 2020.

Podpisanie umowy z udziałem dy-
rektora departamentu programów 
regionalnych Marka Kamińskiego 
oraz burmistrza Cybinki Marka Ko-

Cybinka Sp. z o.o. ma na celu popra-
wę dostępu do infrastruktury wod-
no-ściekowej oraz wzrost jakości go-
spodarki wodno-ściekowej w gminie 
Cybinka poprzez wykonanie dwóch 
stacji uzdatniania wody w Radziko-
wie i Rąpicach oraz poprzez budowę 
oczyszczalni ścieków dla budynku 
przedszkola w miejscowości Rąpice. 

- Obie te inwestycje są dla na-
szej gminy bardzo ważne. Wydatnie 
poprawią one stan infrastruktury 
wodno-ściekowej, nie tylko w samej 
Cybince, ale także na terenie gminy. 
Ucieszy to na pewno naszych miesz-
kańców, którzy już niedługo realnie 
odczują poprawę jakości tej infra-
struktury. Warto też podkreślić, że 
udało nam się pozyskać naprawdę 
wielkie pieniądze unijne. Łącznie 
3,2 miliona złotych. To bezwzględ-
ny rekord w historii gminy. Dobrze 
wykorzystamy te pieniądze – mówi 
Marek Kołodziejczyk, burmistrz Cy-
binki (red.). 

łodziejczyka odbyło się 28 czerwca 
w budynku w urzędzie marszałkow-
skim. Umowę na realizację projektu 
podpisał prezes ZUK Cybinka Sp. z o. 
o Patyk Rudziński z członkiem zarzą-
du województwa Lubuskiego Alicją 
Makarską.

Realizowane zadanie ma na celu 
poprawę dostępu do infrastruktury 
wodno-ściekowej oraz wzrost jako-
ści gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Cybinka poprzez wykonanie 
modernizacji oczyszczalni ścieków 
wraz z budową sieci kanalizacji sa-
nitarnej w aglomeracji Cybinka. 
Jest to kolejny projekt realizowany 
na terenie gminy Cybinka wpły-
wający bezpośrednio na poprawę 
infrastruktury wodno-ściekowej, 
który realizuje cele przyjęte w Stra-

Pracuj z Promedica24 jako

Opiekunka Seniorów w Niemczech
i zarób nawet 12 tysięcy

w dwa miesiące.
Bezpłatne kursy języka niemieckiego

i gwarantowane zatrudnienie. 
tel. 501 357 383

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce



TWORZYMY DLA CIEBIE

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

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

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu

ubijaki
elektronarzędzia

młoty wyburzeniowe

KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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29 czerwca odbyła się piesza, nocna 
wycieczka ulicami Rzepina, której za-
sadniczym celem było ukazanie histo-
rii miasta oraz zagadek i nieznanych 
faktów z jego dziejów

Udało się! Mamy prawie 3 miliony złotych na uruchomienie Dziennego Domu 
Pobytu dla Seniorów! Powiat słubicki pozyskał te środki dzięki projektowi 
„Opiekuńcze skrzydła powiatu”. Odpowiedni wniosek podpisano i złożono 
jeszcze w grudniu. Później klika miesięcy niepewności i… mamy to! Urząd 
Marszałkowski w Zielonej Górze dofinansował projekt kwotą aż 2,8 mln zł!

Historyczne miasto nocą „Opiekuńcze skrzydła
powiatu”, czyli w trosce
o naszych seniorów

Zwiedzanie w blasku księżyca Milionowy projekt dla seniorówRZEPIN SŁUBICE 

Spotkanie, na które przybyło ponad 30 osób, 
rozpoczęło się od zbiórki przed Miejskim Do-
mem Kultury, dokładnie o godz. 22.00. Następnie 

Z korzyścią
dla wszystkich mieszkańców

Czym są owe „Opiekuńcze skrzydła powiatu”? 
To projekt, który pozwoli na uruchomienie w 
Słubicach, z inicjatywy zarządu powiatu, Domu 
Dziennego Pobytu Seniora. Znajdzie się w nim 
miejsce dla dwudziestu pensjonariuszy, a dzięki 
projektowi nasi seniorzy będą brać udział w róż-
nych zajęciach, np. muzycznych, kulinarnych, a 
także w terapii, np. terapeuty ręki, rehabilitanta 
czy psychologa. 

- Tworząc takie miejsce mieliśmy na uwadze 
kilka ważnych celów. Nasi seniorzy będą mieli 
wreszcie swoją przestrzeń, gdzie, otoczeni fa-
chową opieką, będą mogli się spotykać i miło 
spędzać czas. Będą mogli tu także rozmawiać o 
swoich inicjatywach, które przyniosą korzyści 
wszystkim mieszkańcom naszego powiatu – nie 
kryje radości starosta Marcin Jabłoński, który 
przypomina, że powiatowi udało się pozyskać 
dofinansowanie Domu Dziennego Pobytu Senio-
ra także z innych źródeł: z rządowego programu 
Senior+ przyznano 300 tys. zł na prace budow-
lane i wyposażenie placówki, zaś PFRON prze-
kazał ok. 36 tys. zł na remont łazienek w nowym 

obiekcie.
- Dzięki temu projektowi znacznie podniesie 

się jakość wsparcia dla osób starszych, niesa-
modzielnych i niepełnosprawnych, a także ich 
opiekunów – mówi Magdalena Tokarska, prezes 
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, która w 
imieniu powiatu słubickiego przygotowała wnio-
sek i złożyła projekt.

Usługi opiekuńcze i poradnictwo

Jednak „Opiekuńcze skrzydła powiatu” to nie 
tylko Dom Dziennego Pobytu Seniora. Prócz 
powiatu słubickiego projekt ten będzie realizo-
wany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach, Powiatowym Ośrodkiem 
Wsparcia w Rzepinie, gminą Cybinka i Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Cybince oraz Stowa-
rzyszeniem po PROstu ze Słubic. Dzięki współ-
pracy z tyloma partnerami, w powiecie słubickim 
zorganizowany zostanie system świadczenia 
usług opiekuńczych i asystenckich dla osób, 
które ich potrzebują. Usługi te świadczone będą 
na terenie wszystkich pięciu gmin. Oprócz tego 
opiekunowie przejdą szkolenia z zakresu opieki 
nad osobą starszą i niepełnosprawną. 

Ponadto przy słubickim DDP po-
wstanie Klub Seniora, a drugi, działa-
jący już w Cybince otrzyma dodatko-
we wsparcie. W takim klubie seniorzy 
będą mogli brać udział np. w warszta-
tach i kursach językowych, komputero-
wych, koncertach, wycieczkach, muzy-
koterapii, itp. 

„Opiekuńcze skrzydła powiatu” 
obejmą także stowarzyszenie Po PRO-
stu. Tutaj będą prowadzone szkolenia 
i poradnictwo dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych oraz rodzin zagro-
żonych wykluczeniem. Z kolei rodzice 
będą mogli skorzystać z porad i wspar-
cia przy rozwiązywaniu różnych pro-
blemów życia codziennego (SP, red.). 

uczestnicy pod kierunkiem historyka i regionalisty 
Damiana Utrackiego, podczas blisko 2 godzinnego 
spaceru, poznali znane i nieznane fakty z przeszło-
ści miasta, liczne ciekawostki i zagadki o jego hi-
storii i regionie. 

Na zakończenie około północy, przy blasku 
księżyca i ogniska, na murach MDK została wy-
świetlona prezentacja ukazująca stare widokówki 
przedstawiające przedwojenny Rzepin, czyli daw-
ny Reppen (red.). 

fot
o. 

DP

fot
o. 

SP
 w

 Sł
ub

ica
ch

W nocnym zwiedzaniu miasta udział wzięło 30 osób

Powiatowi słubickiemu udało się pozyskać prawie 3 miliony złotych na uruchomienie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów



Stadion przy ulicy Poznańskiej tonął 
w dźwiękach muzyki do późnych go-
dzin nocnych. Zanim jednak koncerty 
zgromadziły tłum przed sceną jed-
nostka Straży Pożarnej Nadleśnictwa 
Rzepin oraz animatorki Miejskiego 
Domu Kultury w Rzepinie prowadzi-
ły gry i zabawy dla najmłodszych. Dla 
nieco starszych przygotowane zostało 
miasteczko wojskowe, w którym jed-
nostki z całej Polski, m.in. 11. Dywizja 
Kawalerii Pancernej, 2. Skrzydło Lot-
nictwo Taktycznego, 8. Flotylla Obrony 
Wybrzeża, Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych, pre-
zentowały sprzęty wojskowe, a dodat-
kową atrakcją imprezy był wojskowy 
chlebowóz, w którym wypieczono 500 
chlebów rozdanych uczestnikom festy-
nu, będących idealnym dodatkiem do 
wojskowej grochówki, którą częstowali 
się przechadzający. 

Jak co roku na rządnych emocji cze-
kała również loteria fantowa Zespołu 
Szkół w Rzepinie. Dodatkową atrakcją 
był przelot samolotu gaśniczego Nadle-
śnictwa Rzepin, który dokonał pokazo-
wego zrzutu piany gaśniczej. Ci, którzy 
wolą piłkarskie emocje, nie mieli wy-
mówki do pozostania w domu – zorga-
nizowana została strefa kibica, w której 

na telebimie można było obejrzeć me-
cze ćwierćfinałowe mundialu. 

Program artystyczny na scenie roz-
począł polsko-niemiecki przegląd lo-
kalnych artystów, po którym odbył się 
koncert Dawida Kwiatkowskiego. Kon-
cert zapowiedziany został przez bur-
mistrza Sławomira Dudzisa, nadleśni-

czego Nadleśnictwa Rzepin Stanisława 
Sobańskiego oraz Stefana Radacha 
- przedstawiciela zaprzyjaźnionej part-
nerskiej gminy Hoppegarten, którzy 
jednocześnie uroczyście otworzyli tego-
roczne Dni Rzepina. Kolejnym artystą 
tego dnia był Mesajah z zespołem, który 
wprowadził rzeszę fanów w wakacyjny, 
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www.bsrzepin.pl

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

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

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

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

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

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

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

Jak brać kredyt - to z rozsądkiem!!!

Różnorodność wystawców, koncerty wielkich gwiazd, piknikowy klimat, wiele atrak-
cji dla małych i dużych oraz świetna pogoda okazały się być przepisem na udany 
festyn finałowy pn. „W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!”, podczas którego organiza-
torzy, wraz z burmistrzem Sławomirem Dudzisem na czele, mogli cieszyć się rekor-
dową frekwencją

Takiej imprezy miasto
jeszcze nie widziało

Finał Dni Puszczy Rzepińskiej RZEPIN 
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Takiej frekwencji na Dniach Puszczy Rzepińskiej jeszcze nie było

pozytywny nastrój. Publiczność bawiła 
się świetnie również przy tanecznych 
rytmach Michała Gielniaka. Gwiazdą 
główną wieczoru był zespół Happysad, 
którego koncert zgromadził największą 

liczbę publiczności, a tuż po nim w kli-
macie dance zagrali Mario Bischin oraz 
Endrju. W rytmie przeboju „Macera, 
macarena” zakończyły się tegoroczne 
Dni Puszczy Rzepińskiej (red.). 
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22 czerwca przypadło zakończenie roku szkolnego, czyli 
szczęśliwy dzień rozpoczęcia wakacji i przerwy od obo-
wiązków szkolnych

1 lipca odbyła się kolejna wycieczka zorganizowana w ramach tzw. Akademii Małe-
go Leśnika, prowadzonej przez Koło Regionalistów w Rzepinie, Nadleśnictwo Rzepin, 
Miejski Dom Kultury w Rzepinie oraz Technikum Leśne w Starościnie

Zabawa z klaunem Wykład o ochronie lasu
Powitanie wakacji Kolejna wycieczka w ramach Akademii Małego LeśnikaCYBINKA RZEPIN 

Z tej okazji MGOK, wraz z burmi-
strzem Cybinki Markiem Kołodziej-
czykiem, przygotował dla wszystkich 
dzieci i młodzieży „Powitanie Waka-
cji”. 

Impreza wystartowała na Placu 
Kultury przy MGOK Cybinka. Mimo, 
iż z początku pogoda nie rozpieszcza-
ła to frekwencja dzieci dopisała. 

Na uczestników czekał poczęstu-
nek (kiełbaski z grilla, popcorn, na-
poje) oraz moc atrakcji ubarwionych 
obecnością klauna. Można było m.in. 
nauczyć się chodzenia na szczudłach, 
puszczania dużych baniek, kręcenia 

talerzami cyrkowymi, wziąć udział w 
grach i konkursach z nagrodami, a 
także spróbować swoich możliwości 
wokalnych w karaoke. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się również 
dmuchane zamki licznie oblegane 
przez dzieci.

Wszystkim dzieciom życzymy uda-
nych wakacji!

Organizatorzy imprezy dziękują też 
sponsorom, którymi byli: sklep „Le-
wiatan” w Cybince Jerzy Hoffman, 
sklep „Benefit” Grzegorz Samulski 
oraz Zakład Masarniczy „Dubik” Le-
szek Dubik (red.). 

Podobnie jak w przypadku poprzed-
nich dwóch wycieczek, także i tym 
razem dopisały zarówno warunki at-
mosferyczne, jak i frekwencja uczest-
ników – grupa blisko 50 uczestników, 
którzy przy pięknej niedzielnej pogo-
dzie pokonali trasę Rzepin-lądowisko 
leśne-Nowy Młyn-szkółka leśna-Nowy 
Młyn-dąb Piast-Rzepin. Głównym te-
matem wyprawy była ochrona prze-
ciwpożarowa lasu oraz działalność 
szkółki leśnej.

Pierwszy dłuższy postój oraz czas 
na edukację i zabawę miał miejsce na 
lądowisku leśnym znajdującym się po-
między Rzepinem a Nowym Młynem. 
To właśnie tam uczestnicy oprowadza-
ni przez Annę Gandecką z Nadleśnic-
twa Rzepin zobaczyli, jak działa system 

monitorowania okolicznych lasów i ich 
ochrona przeciwpożarowa. Dodatkową 
atrakcją dla dzieci był pokaz sprzętu 
pożarniczego i funkcjonowania wozu 
strażackiego – dzięki Ryszardowi Ry-
bowiakowi każdy chętny mógł skorzy-
stać z przejażdżki wozem strażackim.

Organizatorzy wycieczki składają 
serdeczne podziękowania pilotowi, 
który opowiedział uczestnikom wypra-
wy o samolocie „Dromader”, stacjonu-
jącym na lądowisku i biorącym udział 
w akcjach  gaśniczych – dzieci mogły 
także z bliska zobaczyć jak wygląda 
kabina pilota. Na zakończenie tej czę-
ści wycieczki na uczestników czekały 
zajęcia sportowe m.in. bieg w workach, 
przeciąganie liny czy rzut do celu. 

Z lądowiska uczestnicy udali się do 

drugiego ważnego punktu wyprawy 
tzn. szkółki leśnej w Nowym Mły-
nie. Na jej terenie, na zakończenie 
wycieczki, zorganizowano ognisko z 
poczęstunkiem, podczas którego naj-
młodsi uczestnicy odebrali wpisy do 
INDEKS-ików potwierdzające udział w 
kolejnych zajęciach Akademii Małego 
Leśnika.  

Już dziś serdecznie zapraszamy na 
kolejne spotkanie, które odbędzie się w 
niedzielę 23 września, podczas którego 
będzie można wybrać się na zbieranie 
darów natury (grzyby, kasztany, żo-
łędzie) oraz poznać tematykę dokar-
miania zwierzyny. Więcej informacji u 
Damiana Utrackiego: tel.: 608 750 175, 
e-mail: damian_utracki@op.pl (red.).  
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MGOK zorganizował festyn z okazji rozpoczynających się wakacji

W wycieczce wzięło udział 50 osób
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Rozmowa z Franciszkiem Jamniukiem, przedsiębiorcą i 
społecznikiem ze Słońska 

Do Sejmu na pewno nie
O biznesie, pomocy wykluczonym i planach na przyszłośćWYWIAD 

Red. W kuluarach od jakiegoś 
czasu krążą informacje, że bę-
dzie Pan ubiegał się o mandat 
radnego Sejmiku Województwa 
Lubuskiego. Czy to prawda?

F.J. Dziś mogę oficjalnie po-
twierdzić, że będę ubiegał się o 
mandat radnego Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego.

Red. Skąd u człowieka tak 
mocno zaangażowanego w biz-
nes potrzeba udziału w życiu 
politycznym?

F.J. Biznesem zajmuję się od 
prawie 20 lat. Od kilku kadencji 
jestem obecny w życiu samorzą-
dowym, najpierw jako radny Rady 
Gminy w Słońsku, a od dwóch ka-
dencji jako radny Rady Powiatu 
Sulęcińskiego i sołtys wsi Ownice. 
Moje życie pokazuje, że można 
spełniać się niezależnie, zarówno 
w przestrzeni biznesowej, jak też 
samorządowej. Od zawsze opowia-
dam się za tym, by tam, gdzie to 
możliwe implementować modele 
zarządzania z prywatnego biznesu 
na grunt samorządu. 

Jestem człowiekiem spełnionym 
na wielu gruntach, zdecydowałem 
się kandydować do  Sejmiku Wo-
jewództwa Lubuskiego, ponieważ 
moje doświadczenie, zapał i chęć 
pracy dla społeczeństwa może 
przynieść korzyść Lubuszanom.

Red. Startuje Pan do sejmiku 
jako przedstawiciel Nowocze-
snej z koalicyjnej listy PO-No-
woczesna. Dlaczego właśnie ta 
lista?

F.J. To decyzja odgórna, że No-
woczesna i Platforma Obywatelska 
w wyborach samorządowych wy-
biorą wspólnych kandydatów. Jest 
to dobra wiadomość dla miesz-
kańców województwa lubuskie-
go. Startując razem, mamy dużo 
większe poparcie społeczne. Star-
tując razem, przedstawiamy wy-
borcom sprawdzony, dobry model 
rządzenia, który nie bazuje na po-
pulizmie, a na faktach i ekonomii, 
której nie sposób oszukać. W tym 
miejscu pragnę podziękować  re-
gionalnym członkom obu partii za 
przyznanie mi trzeciego miejsca na 
liście. Wprawdzie wiem, że to gło-
sy wyborców są najważniejsze, ale 
wysoka pozycja na liście dowodzi, 
że moja osoba i wieloletnie działa-
nia są wiarygodne. 

Red. Jako biznesmen mocno 
akcentuje Pan aspekt rozwoju 
przedsiębiorczości. Czy to ro-
dzaj skrzywienia zawodowego, 
czy rzeczywiście chce Pan prze-
nosić doświadczenie z biznesu 
na pole działalności politycz-
nej?

F.J. Przedsiębiorczość to klucz 
do każdej działalności samorządo-
wej i społecznej. Postawienie na 
przedsiębiorczość stanowi element 
rozwoju wszystkich dziedzin życia. 
Dlatego chcę podnieść na wyższy 
poziom przedsiębiorczość tego 
regionu. Wyższe wpływy z podat-
ków od przedsiębiorców pozwalają 
poprawić kondycję samorządów, 
powodują spadek zadłużenia jed-
nostek samorządowych, a doce-
lowo pozwalają na dokonywanie 

inwestycji, których  beneficjentem 
jest całe społeczeństwo. Aktywna 
przedsiębiorczość to również ko-
lejne miejsca pracy dla lokalnej 
społeczności. Dlatego uważam, że 
przedsiębiorczość pełni tak ważną 
rolę w rozwoju regionów. 

Red. To naturalne, że jako 
prężnie działający przedsię-
biorca dostrzega Pan olbrzymią 
rolę przedsiębiorczości. Ale to 
tylko jeden czynnik. Na czym 
jeszcze chce Pan oprzeć swoją 
obecność w  sejmiku, jeśli wy-
borcy powierzą Panu pełnienie 
mandatu?

F.J. Uważam, że do polityki idzie 
się  po to, aby kształtować lepszy 
świat. Ten lepszy świat ma przede 
wszystkim służyć ludziom, którzy 
ze względu na niepełnosprawność, 
choroby, bądź brak środków finan-
sowych są wykluczeni społecznie. 
Dlatego moja obecność w polityce 
to walka o los ludzi, których bru-
talny kapitalizm pozbawił szans na 
normalne funkcjonowanie. 

Teraz jako radny Rady Powiatu 
Sulęcińskiego angażuję się w różne 
akcje charytatywne, których celem 
jest pomoc najbardziej potrzebują-
cym i zaakcentowanie ich doniosłej 
roli, jaką odgrywają w społeczeń-
stwie. Miedzy innymi od kilku lat 
jestem organizatorem Międzyna-
rodowego Dnia Inwalidy, organi-
zuję bale charytatywne, prowadzę 
inne działania, których celem jest 
poprawa losu najbardziej potrze-
bujących i wykluczonych społecz-
nie osób.

Red. Lokalnie jest Pan bar-
dzo znanym przedsiębiorcą, 
zamożnym człowiekiem. To, 
co Pan już zarobił, gwarantuje 
Panu i Pańskim bliskim bez-
pieczną przyszłość na kilka po-
koleń. Część ludzi zastanawia 
się, po co Panu zabawa w poli-
tykę, skoro ma Pan pieniądze.

F.J. Udziału w działaniach po-
litycznych nigdy nie traktowałem 
i nie traktuję jako zabawy. Jest to 
dla mnie niezwykle ważna część 
życia. Po prostu wierzę, że poprzez 
udział w podejmowaniu kluczo-
wych decyzji dla danego rejonu 
mogę mieć wpływ na poprawę ży-
cia ludzi wyrzuconych na margines 
społeczny. To poprzez działania i 
decyzje polityczne można zmierzać 
do tego, by nie było dużych różnić 
społecznych, a przede wszystkim, 
by ludzie mieli szansę. A mój sta-
tus majątkowy na pewno nie prze-
szkadza w prowadzeniu działań 
politycznych. Wręcz przeciwnie: 
daje mi wolność wypowiedzi. Nie 
muszę być więźniem schematów i 
układów. Mogę nazywać sprawy po 
imieniu i otwarcie walczyć o to, co 
najistotniejsze. 

Red. Oczywiście. Ale czy po-
trzebna do tego polityka? Prze-
cież na co dzień słynie Pan z 
działalności charytatywnej. 

F.J. Od lat inicjuję przedsięwzię-
cia charytatywne i włączam się w 
działalność pro publico bono. Ro-
bię to w imię społecznej odpowie-
dzialności biznesu. W biznesie wy-
znaję zasadę, że ten, kto potrafi się 
dzielić, temu się lepiej mnoży. Od 

beneficjentów moich działań otrzy-
muję sygnały, że jest to bardzo po-
trzebna aktywność i dlatego nigdy 
jej nie zaprzestanę. Jednak mam 
świadomość, że jest to działalność 
oddolna. A chodzi o wdrażanie od-
górne tego typu działań. Chodzi o 
poprawę losu najbardziej potrze-
bujących poprzez zaszczepienie 
właściwych schematów działań u 
osób reprezentujących instytucje 
państwowe specjalnie powołane 
do poprawy losu najbardziej po-
trzebujących. Najlepiej można to 
robić poprzez uczestniczenie w 
decyzjach mających wpływ na co-
dzienność ludzi, z którymi jest się 
w stałym kontakcie.

Red. Szukając informacji o 
Pańskiej aktywności można za-
uważyć, że jako sołtys odnosi 
Pan imponujące sukcesy. Kil-
ka razy był Pan na podium w 
prestiżowych konkursach na 
najlepszego sołtysa Ziemi Lu-
buskiej. Ostatnio głośno o Panu 
i Pańskich Ownicach za sprawą 
rządowego programu scalania 
gruntów.

F.J. Spośród wszystkich wyróż-
nień, które otrzymuję, najbardziej 
cenię te, które dostaję za działal-
ność społeczną i charytatywną. 
Dlatego laur najlepszego sołtysa 
Ziemi Lubuskiej przechowuję w 
szczególnym miejscu. Albowiem 
nie jest to nagroda kapituły, ale 
mieszkańców, z którymi na co 
dzień rozmawiam, z którymi 
wspólnie podejmujemy kluczo-
we decyzje o kierunkach rozwoju 
naszej miejscowości. Po prostu 
kocham ludzi, uwielbiam z nimi 
rozmawiać, jestem odważny i lubię 
kształtować rzeczywistość w taki 
sposób, aby potrzeby ludzi zajmo-
wały kluczowe miejsce. 

Jestem lokalnym patriotą i dla-
tego od lat działam w tym kierun-
ku, aby ludzie z moich terenów 
czuli się dobrze. Program scalania 
gruntów to bardzo ważny rządowy 
projekt, który jako sołtysowi udało 

mi się zaimplementować w Owni-
cach. Wymagało to naprawdę wielu 
wyrzeczeń, ale zmierzamy do osią-
gnięcia efektu, jaki jeszcze kilka lat 
temu mógł być jedynie pobożnym 
życzeniem. Dzięki programowi 
geodeci dokonali pomiaru działek  
i – co niezwykle istotne – trwają 
prace remontowe dróg dzięki cze-
mu niebawem prawie cała miejsco-
wość będzie mieć piękne drogi.  Z 
wielką radością i dumą opowiadam 
o tym. Ale też wiem, że moja obec-
ność jako radnego sejmiku woje-
wódzkiego może owocować tym, że 
dotrę do innych sołtysów, przekażę 
swoje doświadczenie i będę miał 
udział w tym, że kolejne sołectwa 
będą pięknieć  na naszych oczach. 

Red. Dlaczego warto postawić 
na Franciszka Jamniuka jako 
radnego sejmiku wojewódzkie-
go?

F.J. Nie chciałbym w sposób 
szczególny reklamować siebie sa-
mego. Ale ogólnie opowiadam się 
za wprowadzeniem nowych osób 
do polityki. Ich świeżość działań, 
nowa perspektywa są w stanie po-
prawić obecny, mocno skostniały 
stan. Te pozytywne działania nowej 
fali samorządowców obserwujemy 
od jakiegoś czasu w poczynaniach 
młodych lokalnych polityków, mię-
dzy innymi pełniących role bur-
mistrzów: w Lubniewicach, w Su-
lęcinie, w Strzelcach Krajeńskich. 
To dowód na to, że nowe, świeże 
spojrzenie przynosi korzyść całe-
mu społeczeństwu. Jako radny sej-
miku wojewódzkiego będę zabiegał 
nie tylko o dobrą współpracę z in-
nymi radnymi sejmiku, ale także z 
samorządowcami niższych szcze-
bli. Wiem, że dobra współpraca 
przynosi znakomite efekty.

Red. Co poprzez swoją 
obecność wniesie Franciszek 
Jamniuk w struktury sejmiku 
wojewódzkiego?

F.J. Chcę na zasadzie meryto-

rycznego dialogu powalczyć o rów-
ność w dostępie do środków i moż-
liwości rozwoju północnej części 
województwa lubuskiego. Sejmik 
to organ, który decyduje o podzia-
le finansów pochodzących z Unii 
Europejskiej. A ja pragnę zbalan-
sowanego rozwoju, równomierne-
go rozwoju całej Ziemi Lubuskiej. 
Nie zgadzam się na tworzenie za-
możnych enklaw i szerokich połaci 
wykluczenia. Jako radny Powiatu 
Sulęcińskiego doskonale znam te 
tereny. Wiem, jak wiele przebojo-
wości mają miejscowi ludzie i zdaję 
sobie sprawę, że przychylne decy-
zje na szczeblu sejmiku wojewódz-
kiego mogą być kołem zamacho-
wym dla wielu istotnych działań, 
których efekty będziemy widzieć 
w rejonie. Ponadto obecność am-
bitnego przedstawiciela tych te-
renów w sejmiku wojewódzkim to 
gwarancja, że planowane inwesty-
cje zostaną doprowadzone do koń-
ca oraz że nowe decyzje nie będą 
krzywdzić mieszkańców północnej 
części województwa lubuskiego.

Red. Pańska kariera pokazu-
je, że bardzo szybko osiąga Pan 
kolejne szczeble w drabince 
politycznej. Czyli możemy się 
spodziewać, że niebawem zoba-
czymy Franciszka Jamniuka na 
listach do Sejmu RP?

F.J. Nie mam takich ambicji. A 
to dlatego, że emocjonalnie jestem 
związany z Ziemią Lubuską. To 
tutaj się urodziłem, to tutaj miesz-
kam, tu prowadzę biznes, tutaj od 
lat działam dla dobra rozwoju lo-
kalnej społeczności. Moja obecność 
na listach do sejmiku wojewódz-
kiego wiąże się z chęcią podziele-
nia się moim doświadczeniem, z 
pragnieniem systemowego wspar-
cia rozwoju terenów, z których się 
wywodzę przy jednoczesnym byciu 
blisko tych, którzy zechcą powie-
rzyć mi mandat radnego sejmiku.

Red. Dziękujemy bardzo. 
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PRACUJ NA WAKACJE
JAKO

SPRZEDAWCA-KASJER

UMOWA ZLECENIE

Nasze wymagania:
- gotowość do pracy w różnych porach dnia oraz w różne dni tygo-
dnia (także w soboty i niedziele),
- gotowość do pracy fizycznej,
- rzetelność i uczciwość,
- łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
- książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

Oferujemy:
-atrakcyjną stawkę godzinową,
- pracę w systemie zmianowym,
- jasny i elastyczny grafik - możliwość zaplanowania dni wolnych,
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na cały sezon wakacyjny,
- możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego,
- szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej, pracy na sali sprzedaży,

Opis zadań:
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku 
odpowiedzialna będzie m.in. za: zapewnienie 
profesjonalnej obsługi klienta zgodnie ze stan-
dardami firmy, obsługę kasy fiskalnej, rozładu-
nek dostaw towarów, dbanie o estetyczny wy-
gląd i właściwy sposób ekspozycji towarów oraz 
o czystość w sklepie.

Masz pytanie, Zadzwoń:

+48 664 444 733

Dołącz do zespołu. Zadzwoń 600 444 518
Miejsce pracy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Sulęcin
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Jeżeli marzysz o własnym mieszkaniu, działce budowlanej lub budowie domu, to 
świetnie trafiłeś. W GBS Banku mamy ofertę skomponowaną z myślą o znajomych, 
którzy planują zamieszkać na swoim

Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Kredyt mieszkaniowyREGION 

Nie poprzestawaj na marzeniach! 
Weź kredyt mieszkaniowy dopasowany 
do swoich potrzeb, a my zagwarantu-
jemy Ci uczciwą ofertę i korzystne wa-
runki cenowe. Jak to działa? Poniżej 
prezentujemy trzy najważniejsze fakty 
na temat naszej sztandarowej usługi, 
o których warto wiedzieć. Zaczynamy! 

Kredytowanie
do 80% nieruchomości

Dokładnie tyle i aż tyle kredytu 
udzielimy Ci bez względu na to, czy 
planujesz zakup małej kawalerki w 
centrum dużego miasta, czy masz w 
planach budowę okazałej siedziby na 
jego przedmieściach. Co to oznacza? 
Oznacza to mianowicie, że musisz dys-
ponować odpowiednią kwotą wkładu 
własnego – gromadząc go pamiętaj, by 
poza nim zostały jeszcze środki na co-

dzienne potrzeby. Druga rzecz, jaką po-
winieneś mieć na uwadze, to rozmach 
z jakim planujesz swą prywatną inwe-
stycję. Mierz siły na zamiary, ułatwi to 
spłatę zobowiązania w przyszłości. 

Okres kredytowania – do 30 lat

Twoją kredytową przyszłość po-
możemy rozplanować w sposób ra-
cjonalny, bez zbędnych obciążeń w 
okresie do 30 lat (20 lat, jeśli kwota 
kredytu nie przekracza 20.000 zł albo 
gdy przedmiotem kredytowania jest 
zakup samej działki budowlanej). Nie-
zależnie od tego, na jak długi okres 
się zobowiążesz, to Ty decydujesz, czy 
chcesz dokonać wcześniejszej spłaty, 
czy może potrzebujesz 24-miesięcznej 
karencji. Dajemy Ci taką możliwość, 
ponieważ wiemy, jak ważna jest w ży-
ciu elastyczność finansowa. Wiemy też, 

• zakup działki budowlanej, lokalu 
mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego (również w budowie) na 
rynku pierwotnym lub wtórnym;

• zakup lokalu własnościowego spół-
dzielczego, prawa do lokalu miesz-
kalnego na rynku pierwotnym lub 
wtórnym;

• zamiana domu jednorodzinnego lub 
lokalu mieszkalnego; zamiana pra-
wa do lokalu tj.: dopłata związana ze 
zamianą domu jednorodzinnego lub 
lokalu mieszkalnego;

• dopłata związana z przekształceniem 
spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego; spółdziel-
czego własnościowego prawa do lo-
kalu  mieszkalnego lub domu jedno-
rodzinnego w prawo własności;

• wykup służbowego domu jednoro-
dzinnego lub lokalu mieszkalnego, 
adaptację pomieszczenia niemiesz-
kalnego na cele mieszkalne;

• refinansowanie poniesionych kosz-
tów  oraz spłatę kredytu zaciągnięte-
go w innym banku na w/w cele; 

• a także remont związany z zakupem 

nieruchomości.

Gotowy na swój kredyt? Po więcej 
szczegółów zapraszamy do placówki 
GBS Banku w Twoim mieście! Życzymy 
powodzenia i do zobaczenia. 

Nasze odziały:

Oddział w Kostrzynie
nad Odrą

ul. Kopernika 2
tel.: 95 727 72 58

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

Oddział w Słońsku
ul. Sikorskiego 7
66-436 Słońsk

tel.: 95 757 22 19

że przyszłości nie da się zaplanować w 
najdrobniejszych szczegółach, w związ-
ku z tym proponujemy ubezpieczenie 
na atrakcyjnych warunkach – zarówno 
samego kredytu, jak i kredytobiorców. 

Zakres kredytowania

Nie kupujesz mieszkania ani nie 
budujesz domu? Jeśli potrzebujesz 
kredytu na jakiś inny cel związany z 
miejscem zamieszkania, sprawdź, czy 
jesteśmy w stanie go współfinansować! 
Poniżej prezentujemy listę celów, na 
które możesz przeznaczyć pożyczone 
środki:
• budowa, nadbudowa, rozbudowa, 

dokończenie budowy domu jedno-
rodzinnego lub lokalu mieszkalnego 
w budynku wielorodzinnym lub też 
adaptacja pomieszczenia niemiesz-
kalnego na cele mieszkalne;

Oddział w Krzeszycach Oddział w Kostrzynie Oddział w Słońsku

Już 22 lipca w Krzeszycach odbędzie się drugi Wyścig 
Doliną Postomii. Celem imprezy jest popularyzacja ko-
larstwa górskiego i turystyki rowerowej,  propagowanie 
zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekre-
acji  oraz  promowanie regionalnych szlaków i miejsco-
wości turystycznych

Z okazji 480-lecia wsi Rudnica oraz 40-lecia klubu piłkarskiego „Kosmos ‘78” zorgani-
zowany został specjalny festyn partnerski

Wyścig Doliną Postomii

Życzymy wielu sukcesów

Propagujemy kolarstwo

Podwójne świętowanie
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Okazja do świętowania była podwójna

Organizatorami  imprezy  są:  KS 
Active Life, urząd gminy i Gminny 
Ośrodek Kultury w Krzeszycach.  

Wyścig odbędzie się na trzech 

Imprezę zorganizowali: gmina Krze-
szyce, rada sołecka Rudnicy oraz spor-
towcy Klubu Sportowego „Kosmos ‘78". 
Festyn koordynowała sołtys Rudnicy 
Wioleta Raczkowska-Gołębska.                                                                                   

Świętowanie rozpoczęli: wójt gminy 
Krzeszyce Stanisław Peczkajtis wraz ze 
starostą sulęcińskim Adamem Basiń-
skim i przewodniczącym Rady Powiatu 
Sulęcińskiego Tadeuszem Dąbrosiem. 
Prócz życzeń dla wszystkich mieszkań-
ców zostały też przyznane odznaczenia 
ufundowane przez Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej, który reprezentował prezes 
Krzysztof Skowron.                                                                                         

Pierwszym punktem imprezy był się 

W trakcie imprezy trwała także licyta-
cja wielu wspaniałych trofeów, np. piłki 
nożnej z podpisem Roberta Lewandow-
skiego. Odbyły się też liczne konkursy i 
zabawy związane z historią miejscowo-
ści i klubu. Nie zabrakło także loterii 
fantowej, smacznych potrwa z grilla, 
ciasta, kawy i przede wszystkim  wspa-
niałej atmosfery.

Całość imprezy uświetniły występy 

lokalnych artystów: chóru Postomia, 
zespółu Rudniczanka, Macieja Bardena, 
Jadwigi Puchały oraz Mirka jako Fred-
dego  Mercurego. Był także premierowy 
występ zespołu raperskiego z Gorzowa 
Wlkp., zagrała też dziecięca orkiestra 
dęta z Ośna Lubuskiego. Czas umilił ze-
spół disco polo Impuls, a na zabawie do 
białego rana grał Dj Bartee (red.). 

turniej piłki nożnej, w którym wzięły 
udział cztery drużyny,  a najlepszą oka-
zała się ekipa „Złote Piaski” z Dzierżowa. 

W festynie uczestniczyli mieszkańcy 
sołectwa i goście przyjezdni. Odbyła się 

również wystawa zdjęć miejscowości z 
czasów pierwszej migracji. W wystawie 
dużą rolę odegrali byli i obecni miesz-
kańcy wsi, którzy wypożyczyli zdjęcia ze 
swoich prywatnych zbiorów. 

dystansach: PO-13km, Mini-27km 
oraz Mega-54km.  

W czasie trwania maratonu odbę-
dą się też wyścigi dla najmłodszych. 

Każdy zawodnik otrzyma pa-
miątkowy medal, a dla najlepszych 
z gminy Krzeszyce zostaną ufundo-
wane puchary i nagrody, a wśród 
wszystkich zawodników zostaną 
rozlosowane cenne nagrody.  

Na wszystkich uczestników cze-
kać będą stoiska z domowym cia-
stem i przepyszną kawą oraz zabaw-
kami. Zachęcamy do udziału w tej 
imprezie . 

Zapisy na stronie http://domtel-
-sport.pl/zlmtb/ (red.). 

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

Firma Handlowo Produkcyjna
„MARO” Roman Matuszewski
66-435 Krzeszyce, ul. Osiedle 13
tel./fax: 095-757-32-73
tel. kom.: 509-444-930
e-mail: maroszamba@gmail.com
www.ekomaro.pl
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Tym razem do gminy part-
nerskiej Rzepina - Hoppe-
garten w Niemczech - wy-
brały się przedszkolaki

W ramach XIV Ogólnopolskiego zlotu miłośników muzy-
ki Czesława Niemena, do Rzepina przyjechali jego wier-
ni fani oraz rodzina i przyjaciele

Początek wakacji w Miej-
skim Domu Kultury w Rze-
pinie obfitował w ciekawe 
zajęcia plastyczne zreali-
zowane w ramach polsko-
-niemieckiego projektu 
pn. „Widokówka z Puszczy 
Rzepińskiej”

Mamy świetnych piłkarzy!

Ach – co to był za koncert!

Atrakcji nie brakuje

Jesteśmy mistrzami świata w piłce nożnej przedszkolaków

Za nami wieczór poświęcony muzyce Czesława Niemena

Wakacje w MDK
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Pod opieką dyrektor Przedszkola Sa-
morządowego nr 3 „Jarzębinka” Aliny 
Larek,  dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego nr 2 Janiny Antonik, wicedy-
rektor Przedszkola Samorządowego 
nr 2 Anny Kołodennej oraz Andrzeja 
Pawłowskiego – trenera MKS Ilanka 
Rzepin, dzieci z obu przedszkoli wzięły 
udział w Mini Mistrzostwach Świata w 
Piłce Nożnej w przedszkolu w Birken-

W Miejskim Domu Kultury w Rzepi-
nie odbyło się seminarium poświęcone 
twórczości Niemena, zorganizowane 
wraz z pokazem filmu. Wieczorem 
można było usłyszeć piosenki tego 
wielkiego artysty, ale także dowiedzieć 
się czegoś więcej o jego życiu prywat-
nym i zawodowy. Spotkanie poprowa-
dził Jerzy Wydrzycki – kuzyn Czesława 
Niemena. 

Wśród wykonawców pojawiła się 

Włoszka Farida - była partnerka twór-
cy, która przyjechała do Polski specjal-
nie na ten zjazd. Oprócz niej wystąpili 
Maciej Wróblewski z Zielonej Góry, 
Andrzej Szpak ze Szczecina oraz Jul-
ka Balczunas z Gdańska – pierwsza 
wnuczka Czesława - utalentowana wio-
linistka.

Zachwytom i brawom nie było końca 
(red.). 

Ich uczestnicy mieli okazję, pod 
okiem trenerów-artystów przebywa-
jących w Rzepinie na plenerze malar-
skim, zapoznać się m. in. z techniką 
malarstwa na jedwabiu. Zajęcia popro-
wadziła łagowska artystka Alla Trofi-
menkova-Herrmann. Tajniki rysunku 
suchą pastelą młodym artystom zdra-
dzały Barbara Pingot z Zielonej Góry 
oraz Julika Matuszak z Baczyny. Te-
matem prac stały się tropikalne ptaki 
w młodszej grupie i tropikalne owoce 
w starszej.

Kolejnym punktem zajęć był polsko-
-niemiecki plener malarski w Nowym 
Młynie, w którym wzięło udział ponad 
50 osób. Młodzi artyści z Rzepina, w 
tym grupka młodzieży z Hoppegar-
ten, po spacerze ścieżką edukacyj-

ną „Bobrowym Szlakiem”, wspólnie 
podjęli temat „Co w puszczy piszczy”. 
Opiekę artystyczną sprawowali artyści 
z Polski i Niemiec. 

Kolejnymi atrakcjami czekającymi 
na dzieci i młodzież w MDK w Rzepinie 
były warsztaty origami oraz szkła arty-

stycznego.  
Podczas tegorocznych wakacji dzia-

ła również wakacyjne kino dla dzieci, 
kino na leżakach oraz odbywają się 
liczne spektakle.

stein. 
Rzepińscy chłopcy na co dzień tre-

nujący w Ilance rozgromili pięć dru-
żyn, wygrywając wszystkie mecze spo-
rą przewagą, co doprowadziło ich do 
ostatecznego zwycięstwa i tytułu „Mi-
strza Świata”. 

Gospodarze zapewnili, że chętnie 
zrewanżują się podczas kolejnych mi-
strzostw piłkarskich, które tym razem 
zorganizować musi drużyna wygrana. 

Rzepińskiej drużynie gratulujemy, a 
chłopców z przedszkola z partnerskiej 
gminy Hoppegarten już teraz zapra-
szamy na wspólne rozgrywki (red.). 

kredyty 
i pożyczki

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, RPK010535, działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów jako pośrednik 
kredytowy banków: Alior Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., Nest Bank S.A., TF Bank AB, AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Ferratum Bank 
p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., 
Mash sp. z o.o. , InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS 
Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o.,  Mikrokasa S.A. , Ferratum Bank p.l.c, Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z o.o., Fundusz Mikro 
Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A,  Vippo Sp. z o.o.. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest 
umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/ pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających 
się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórychprzypadkach) podpisywania umów kredytu/
pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. 
Stan na dzień 15.05.2018 r.

RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
 pożyczki firm pozabankowych (RRSO  95,07 %) kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 22,94%)

Usługi Finansowe ,,Multi Finanse’’
S.C. Klaudia Sierant & Krystyna Sierant
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 37, SŁUBICE 

kredyty i pożyczki w jednym miejscu
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tel. 695 422 138

BIURO PODATKOWE
Sylwia Bąkowska

Prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Sporządzanie deklaracji ZUS

Kadry i płace

tel. 503 035 077

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

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

Bonia
terminy uzgadniane telefonicznie

BOŻENA DRZEWIECKA

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wrocławska 2a

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

PÓŁTORAK

www.hurtowniapoltorak.pl

SALON OŚWIETLENIOWY

PÓŁTORAK

tel. (95) 758 22 83
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Zachwytom i brawom nie było końca

W te wakacje każdy znajdzie coś dla siebie

Rzepińscy chłopcy na co dzień trenują w Ilance
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An der Autobahn, 15236 Frankfurt (Oder)

Więcej ofert znajdziesz na stronie: www.toyota-zinke.de

0335-
3870556

Teraz oszczędzisz
do 3931 EURO*

nic nie jest niemożliwe

LETNIE TYGODNIE OSZCZĘDZANIA
Nasze Yarisy są także dostępne w wersji hybrydowej

AYGO x+x BIZNES¹
1,0-l, 51kW<69PS>, światła LED,
3-drzwiowa, klima, ZV, elektryczne szyby,
dynamiczne hamowanie

-3.211€ PREMII LETNIEJ*

NASZA NOWA CENA:

8.999 €

NASZA POPRZEDNIA CENA:

12.210 € 

YARIS Cool & Sound²
1,0-l, 51kW<69PS>, światła LED,
5-biegowa manualna skrzynia
biegów, 5-drzwiowa, klima, ZV,
elektryczne szyby, Toyota Safety
Sense

-3.931€ PREMII LETNIEJ*

NASZA NOWA CENA:

11.899 €

NASZA POPRZEDNIA CENA:

15.930 € 

¹Toyota AYGO x+x-business, 1,0-l-VVT-i 53 kW (72 PS), 5-biegowa
manualna skrzynia biegów, spalanie w mieście/poza miastem/średnio: 
4,9/3,6/4,1 l/100 km, średnia emisja CO2: 93 g/km.
²Yaris Cool & Sound: 1,0-l-VVT-i, 51 kW (69 PS), 5-drzwiowa, 5-biegowa 
manualna skrzynia biegów, spalanie w mieście/poza miastem/średnio: 
5,2/3,8/4,3 l/100 km, średnia emisja CO299 g/km. Dodatkowe wyposażenie na 
ilustracjach.
*Oszczędności w porównaniu do naszej poprzedniej ceny
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Ihre Mediaberaterin für 
Frankfurt (Oder) und Polen berät Sie gern.

Magdalena Wasiakowska

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

Die unabhängige Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg 

Sie möchten jede Woche 
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Niezależna gazeta dla wschodnich landów Brandenburgii

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

Zadzwoń do nas:

Magdalena Wasiakowska

Specjalista od reklamy
dla Frankfurtu i klientów z Polski 

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

0335 55 899 - 125
0173 / 4 24 99 28

 
 

 

SZUKAMY PRACOWNIKÓW! 
OD ZARAZ LUB W WYBRANYM TERMINIE 

 

 pracowników do obiektu 
 hotelarzy 
 pracowników restauracji i SPA 

 

WYSOKIE WYNAGRODZENIE! 

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

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

weissgerber@gutklostermuehle.com  www.gutklostermuehle.com 
 

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

Dubaj – Zjednoczone
Emiraty Arabskie,
Cala Ratjada – Majorka,
Rodos – Grecja, 
Kalabria – Włochy, 
Side – Turcja,
Albena – Bułgaria,
Szarm el-Szejk – Egipt, 

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

Nasza wskazówka:
kabiny z balkonem, rejs z Hamburga po metropoliach 7-dniowy rejs wycieczkowy

statkiem AIDAperla *w cenę wliczony są napoje do posiłków głównych 

Hotel 4* All Inclusive, np. 25.07 - 07.08, wylot: Lipsk¹,

Hotel 3* All Inclusive, np. 31.07 - 07.08, wylot: Berlin Tegel, 
Hotel 3* All Inclusive, np. 30.07 - 06.08, wylot: Lipsk¹, 
Hotel 4* All Inclusive, np. 30.07 - 06.08, wylot: Drezno¹, 
Hotel 4* All Inclusive, np. 14.08 - 21.08, wylot: Berlin Tegel, 
Hotel 3* All Inclusive, np. 21.08 - 28.08, wylot: Berlin Tegel, 
Hotel 4* All Inclusive, np. 24.08 - 31.08, wylot: Berlin Schönefeld,

562 EURO od osoby

544 EURO od osoby
461 EURO od osoby
599 EURO od osoby
354 EURO od osoby
386 EURO od osoby
399 EURO od osoby

949 EURO
od osoby

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

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

Karl-Marx-Str. 182 * 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 5 64 65 20 * info@viadrinareisen.de * www.ab-auf-urlaub.de

Karl-Marx-Str. 14
Frankfurt (Oder)

Telefon:
(0049 335)
28 49 779

w Centrum Handlowym
SPITZKRUG

Frankfurt (Oder)
Telefon:

(0049 335)
86 94 93 14

Dajemy Wam czas… 
Czas w najczystszej postaci, z kolekcjami 
zegarków prestiżowych i wiodących 
producentów, a szczególnie tradycyjnej 
niemieckiej marki BRUNO SÖHNLE 
GLASHÜTTE/SA., które dostępne są 
wyłącznie u nas. 

… i nie spieszymy się.
Czas to wewnętrzne wartości, niezawod-
ny mechanizm, własnoręczna precyzja, 
dbałość o detale i profesjonalne doradz-
two. Wiemy o czym mówimy, bo czerpie-
my z długoletniej tradycji. Przede 
wszystkim jednak traktujemy nasz czas 
jako coś wyjątkowego: dla Was i 
Waszych Pragnień. 
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Każdy z uczniów przyniósł ze sobą książkę

Zapraszamy do 4-13 Hufca Pracy, który działa w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach i 
zapewnia swoim uczestnikom kontynuowanie kształcenia ogólnego na poziomie podsta-
wowym i zawodowym

15 czerwca w Bibliotece Pu-
blicznej w Świebodzinie od-
był się Turniej jednego wier-
sza "Oto Świebodzin" pod 
honorowym patronatem bur-
mistrza Świebodzina

Połączyć naukę z pracą Nagroda dla
poetki Eli Nowak! 

Zaplanuj swoją ścieżkę zawodową Wielkie wyróżnienieSŁUBICE SŁUBICE 

Po reformie oświaty uczestnicy Hufca 
uczęszczają do szkoły podstawowej dla 
dorosłych.  Warunkiem skorzystania z 
oferty jest ukończenie szkoły podstawo-
wej sześcioklasowej lub brak promocji 
w klasie VII szkoły podstawowej lub 
II klasie gimnazjum w roku szkolnym 
2017/2018. Uczestnicy Hufca mogą 
kontynuować naukę w szkole branżowej 
lub szkole średniej. Odbywają również 
w ramach wymiany międzynarodowej 
praktyki w państwach Unii Europej-
skiej.
Zainteresowani muszą być w wieku 15-
18 lat i powinni złożyć w siedzibie Huf-
ca komplet dokumentów, koniecznie w 
obecności rodzica lub opiekun prawne-
go.  
Do Hufca rekrutowana jest młodzież 
która najbardziej potrzebuje wsparcia 
ze strony państwa: posiada opóźnienia 
edukacyjne (nie uzyskała  promocji do 
następnej klasy), nie wypełnia obowiąz-
ku szkolnego, ma trudności z przyswa-
janiem wiedzy lub pochodzi z rodzin 
dysfunkcyjnych, bądź o niskim statusie 
materialnym.
Kandydatów zainteresowanych kon-
tynuowaniem nauki w ramach OHP 
zapraszamy wraz z rodzicem, bądź opie-
kunem prawnym do siedziby Hufca (Al. 
Niepodległości 13, Słubice), w której 
można uzyskać szczegółowe informacje 
na temat oferty edukacyjnej oraz wypeł-
nić dokumenty niezbędne przy przyjęciu 
uczestnika. Każdy kandydat ubiegający 
się o przyjęcie powinien posiadać w cza-
sie rozmowy kwalifikacyjnej: dwie foto-
grafie legitymacyjne, opinię pedagoga 
szkoły, opinię z Poradni Psychologicz-

Świebodzin to miasto
wśród jezior i lasów, 
zaprasza turystów.

Wiele atrakcji
na nich czeka,

nie braknie pomysłów.
Ratusz na Rynku,
wkoło kamienice

a na wzgórzu Król – Chrystus.
Jego figura,

wzniesiona nad miastem,
koroną sięga chmur.

Spoglądając 
rozchyla ramiona,

błogosławi lud.
Owiane historią

Kościoły i tajemnice w Muzeum,
na ich widok brakuje tchu.

Nagrodzony wiersz Elżbiety Nowak 

„Na Ziemi Lubuskiej”

W Bibliotece spotkania
z książką i poezją,

a w nich magia słów.
Kawiarnia Mimoza

i ławeczka Niemena,
pomarzyć można tu.
Siedząc obok Artysty

w promieniach słońca,
słuchając pięknych nut.

Czas jak rzeka płynie
w tym dziwnym świecie, 
niczym w krainie snów.
Sukiennik przy Mimozie

stoi z suknem na sprzedaż,
o czym donosił już Zagłoba

A wszystko takie nadzwyczajne…
Cie choroba…

no-Pedagogicznej oraz zaświadczenie 
lekarskie o możliwości kontynuowania 
nauki w OHP. Podanie oraz inne doku-
menty kandydat oraz rodzice wypełniają 
osobiście, w siedzibie Hufca
Dla kandydatów z poza Słubic dostępne 
jest miejsce w internacie Zespołu Szkół 
Technicznych.

W wydarzeniu wzięli udział poeci z całej 
Polski, którzy specjalnie na tę okazję na-
pisali wiersze o Świebodzinie.  
W tym zacnym spotkaniu wzięła udział 
również słubiczanka, lokalna poetka 
Elżbieta Nowak, której wiersz pt. „Na 
Ziemi Lubuskiej” zajął trzecie miejsce 
turniejowe! 
Pani Elu – gratulujemy (red.).  

REGION
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Jak Państwu wiadomo, na polskim rynku jest obecnie bardzo 
wiele możliwości budowy domu w różnych technologiach. Każ-
da rodzina chciałaby dziś żyć spokojnie, w pełnym zadowoleniu, 
ciesząc się jednocześnie domem, który nie przynosi utrapienia 
i nie przysparza zmartwień, za co go utrzymać i ogrzać. Dlatego 
też radzimy, by każda rodzina mająca wolną wolę, myślała prze-
de wszystkim o sobie i o tym, co daje nam Matka Natura.

Domy ekologiczne są domami, na które stać każdego, ponie-
waż koszt budowy takiego domu jest taki sam jak koszt zaku-
pu mieszkania w bloku. Swój własny, energooszczędny dom 
możecie Państwo mieć już w cenie 1900 zł/m². Oferta domów 
szkieletowych jest skierowana dla każdego. W tych domach do-
skonale odnajdą się osoby starsze, które pragną harmonii i spo-
koju, a przede wszystkim potrzebują komfortu. W swoim włas-
nym domu z ogrodem nie będą oni musieli zmagać się z trudami 
mieszkania na wysokich piętrach w bloku, czy też martwić się 
o opłaty.

Domy szkieletowe są również idealnym rozwiązaniem dla ludzi 
młodych, wkraczających dopiero w życie. Posiadając dom ener-
gooszczędny, mogą sobie pozwolić na normalne życie, przede 

wszystkim mogą żyć dla siebie i własnych przyjemności, a nie po 
to, by móc utrzymać dom. Koszt ogrzewania gazowego lub elek-
trycznego w domu szkieletowym wynosi miesięcznie ok. 150-200 
zł, podczas gdy w domu murowanym jest to 800-1200 zł. Jak ła-
two przeliczyć rocznie możemy zaoszczędzić ok. 10 000 zł.

Mieszkanie w domu energooszczędnym pozwala uniknąć nie-
potrzebnych kosztów związanych z utrzymaniem domu, dzięki 
czemu każda rodzina może pozwolić sobie na coroczny wyjazd 
na wakacje czy też na inne przyjemności. Musicie Państwo być 
świadomi tego, że sami decydujecie o własnym życiu i o komfor-
cie własnego mieszkania. Już dziś można naprawdę godnie żyć 
w swoim własnym energooszczędnym domu, który będzie służył 
dla nas i naszej rodziny, a nie odwrotnie.

Jeśli interesuje Państwa porada naszego eksperta i chcą 
się Państwo dowiedzieć więcej , zapraszamy do obejrzenia 
reportażu z opiniami klientów o domach energooszczędnych 
na www.domy-majhaus.pl.

Przyjdź, zobacz, przekonaj się sam lub zadzwoń pod numer 
95 759 70 54 lub 506 119 419 w godz. 10-20.

MAJ-HAUS, UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 46 (DAWNA HANKI SAWICKIEJ), 69-110 RZEPIN
TEL. 95 75 97 054,  506 119 419  www.domy-majhaus.pl    

JUŻ OD 1900 ZŁ/M² Z ZEWNĄTRZ POD KLUCZPROJEKTY INDYWIDUALNE POD KLIENTA

Szczegółowe informacje udzielane są
w siedzibie Hufca:

4-13 Hufiec Pracy ul. Niepodległości 13
(budynek Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach)

tel. 95 758 31 34
e-mail: hp.slubice@ohp.pl

w godz. 9.00-14.00
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Pod koniec czerwca siedmioosobowa grupa uczestników projektu „Aktywna inte-
gracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” wraz z 
najbliższymi osobami z otoczenia oraz opiekunami wyruszyła na trzydniowy wyjazd 
integracyjny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Gościmiu

Zajęcia, atrakcje i dobra zabawa
Wyjazd integracyjnySŁUBICE 

W wyjeździe uczestniczyło łącz-
nie 17 osób. Wycieczka była do-
skonałą okazją do integracji osób z 
niepełnosprawnościami, wymiany 
doświadczeń, a także wspólnej za-
bawy. 

Uczestnicy projektu wzięli udział 
w zajęciach psychoedukacyjnych 
prowadzonych przez pedagoga. 
Miały one na celu integrację gru-
py osób niepełnosprawnych, na-
wiązanie pozytywnych relacji, za-

wiązanie się grupy wsparcia osób 
borykających się z podobnymi 
problemami i zamieszkujących to 
samo środowisko. 

Zamierzone cele zostały osią-
gnięte w stu procentach. Grupa, już 
po powrocie, nie może doczekać się 
kolejnych wspólnych spotkań. 

Poza zajęciami podczas wyjazdu 
na uczestników projektu i ich naj-
bliższych czekało wiele atrakcji: 
ognisko, karaoke, kryty basen, ro-

werki wodne. Pogoda nie rozpiesz-
czała uczestników wyjazdu, ale do-
bre humory ich nie opuszczały. 

Wyjazd odbył się w ramach 
projektu pn. „Aktywna integra-
cja realizowana przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słu-
bicach” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020 (red.). 

W Celowym Związku Gmin CZG-12 segregacja najczę-
ściej prowadzona jest w taki sposób, że mieszkańcy 
dostają kolorowe worki na poszczególne odpady i w 
określonym terminie wystawiają je przed posesje. Na 
osiedlach domów wielorodzinnych najpowszechniej-
szym rozwiązaniem jest ustawienie charakterystycz-
nych pojemników na poszczególne rodzaje odpadów 
przy specjalnych wiatach

Co nadaje się do recyklingu?
Segregujemy odpady REGION 

Dlaczego segregacja śmieci w 
domu jest ważna? Przede wszystkim 
warto wiedzieć, że z worków i po-
jemników, do których odpady wrzu-
cane w sposób selektywny możemy 
odzyskać aż 90 proc. opakowań. 
Dzięki temu mniej odpadów trafia 
na składowiska. Ważne są też pie-
niądze – segregując płacimy mniej, 
a w perspektywie kolejnych lat skła-
dowanie odpadów będzie droższe. 
Aby pokryć koszty związane z za-
gospodarowaniem odpadów będzie 
trzeba podnieść opłaty za odpady.

Jakie odpady można i należy se-
gregować? Wszystkie odpady wyko-
nane z papieru, tworzyw sztucznych, 
szkła, a także bioodpady, odpady 
problemowe i niebezpieczne.

Gdzie wyrzucać odpady? Możemy 
je bezpłatnie oddać do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych oraz do kolorowych pojem-
ników lub worków.

Do pojemników, w których gro-
madzone są tworzywa sztuczne (w 
kolorze żółtym) wrzucamy: butelki 
plastikowe po napojach (szczegól-
nie typu PET), butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach czystości, 

opakowania z tworzyw sztucznych 
po artykułach spożywczych, opako-
wania wielomateriałowe (kartoniki 
po soku i mleku), folie pakunkowe, 
torebki foliowe, puszki aluminiowe 
po napojach, a także puszki metalo-
we po artykułach spożywczych

Co robić z plastikowymi kubkami, 
np. po jogurtach, opakowaniami fo-
liowymi po przyprawach? Warto je 
segregować, bo są  wykorzystywane 
jako paliwo alternatywne w cemen-
towni.

Do pojemników oznaczanych 
nazwą "papier" (kolor niebieski) 
powinny trafić: kartony i pudła kar-
tonowe, gazety, katalogi, gazetki re-
klamowe, ulotki, prospekty, zeszyty, 
stare książki, torebki papierowe i 
papier pakunkowy, a także tektura 
falista.

Nie wyrzucaj papieru mokrego i 
mocno zabrudzonego!

W pojemnikach koloru zielonego 
z napisem "szkło" (lub z białymi do 
szkła białego i zielonymi komorami - 
do kolorowego) powinny się znaleźć: 
butelki po napojach, słoiki po prze-
tworach, a także pojemniki i naczy-
nia szklane. 

Pamiętaj: odkręć, opróżnij i zgnieć 
opakowanie! Jeśli butelka lub słoik 
pokryty jest termokurczliwą etykie-
tą, to też ją zerwij! 

Do pojemników na bioodpady 
(brązowych) wrzucamy: obierki oraz 
resztki warzyw i owoców, skorupki 
jajek, łupiny, resztki jedzenia natury 
roślinnej, fusy po kawie i herbacie, 
także razem z papierowym filtrem, 
drobne odpady ogrodowe, a także 
resztki kwiatów doniczkowych i cię-
tych, ziemię doniczkową.

Nie wrzucaj do bioodpadów mięsa 
i kości, papierosów, odchodów zwie-
rzęcych. Staraj się wyrzucać biood-
pady bez woreczka foliowego! 

Szczególnie ważna jest segrega-

cja odpadów niebezpiecznych, które 
stwarzają zagrożenie dla zdrowia lu-
dzi lub zwierząt. Odpady te zawiera-
ją groźne związki i pierwiastki, które 
przedostając się do środowiska na-
turalnego, zatruwają je. 

Do odpadów niebezpiecznych na-
leżą: przeterminowane lekarstwa, 
tabletki, maści, leki w aerozolu (ta-
kie substancje można oddawać także 
w aptekach wrzucając je do specjal-
nych pojemników), farby, lakiery, 
tusze, kleje, lepiszcze i żywice za-
wierające substancje niebezpieczne, 
opakowania z tworzyw sztucznych 
lub metali po olejach, farbach, de-
tergentach, aerozolach, zużyte oleje 
silnikowe i smary, lampy fluorescen-

cyjne i inne odpady zawierające rtęć, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, a także baterie i akumulato-
ry.

O tym dlaczego trzeba segrego-
wać odpady pracownicy Celowe-
go Związku Gmin CZG-12 mówią 
podczas spotkań z mieszkańcami  i 
dziećmi. W przypadku pytań i wąt-
pliwości warto zadzwonić lub odwie-
dzić właściwy dla miejsca zamiesz-
kania urząd gminy. Wiele informacji 
możemy też znaleźć na stronach in-
ternetowych oraz w broszurach i 
materiałach edukacyjnych urzędów 
i CZG-12 (red.). 
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17 czerwca w Bieganowie odbyła się największa rowerowa impreza w gminie Cybinka – Mara-
ton MTB 2018, zorganizowany w ramach Zachodniej Ligi MTB. Zawody przygotowała gmina 
Cybinka wspólnie z KS Active Life. Maraton połączony został z festynem rowerowym dla dzie-
ci, którego organizatorem było Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 19 czerwca 
w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Cybince odbyło się widowisko taneczno-słowno-muzyczne 
pt. „Dzieci dla Niepodległej”

Profesjonalne ściganie Kształtujemy
patriotyzm

Maraton MTB w Bieganowie „Dzieci dla Niepodległej”CYBINKA CYBINKA 

Ciekawa trasa, wartościowe na-
grody i wyjątkowy klimat przycią-
gnęły zawodników z różnych stron 
Polski. Maraton podzielony był na 
dystans MEGA, P3, P4 - 4 x 14 km, 
MINI, P2 - 2 x 14 km, P0, P1 - 14 
km. Dzieci natomiast wystartowa-
ły w pięciu kategoriach biegowych 
i nagrodzone zostały dyplomami, 
medalami i czapeczką.

W kategorii Mega kobiet najlep-
szą zawodniczką gminy Cybinka 
została Małgorzata Gryszczuk, w 
kategorii Mini kobiet wygrała Ka-
mila Bondaryk, w kategorii Mega 
mężczyzn najlepszym zawodni-
kiem został Marek Łozowski, a w 
kategorii Mini mężczyzn Amade-
usz Rudziński. Wszyscy otrzymali 
od burmistrza Marka Kołodziejczy-
ka specjalne puchary.

Podczas festynu o zaplecze kuli-
narne zadbała Rada Rodziców Ze-
społu Szkół w Cybince, wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich 
z Grzmiącej.

Wszystkim osobom, instytucjom, 
organizacjom oraz darczyńcom, 
którzy przyczynili się do zorgani-
zowania tak wspaniałej imprezy 
organizatorzy serdecznie dzięku-
ją. Zwycięzcom gratulują i życzą 
kolejnych sukcesów i satysfakcji z 
każdego przejechanego kilometra.

Współorganizatorami zawo-
dów i festynu byli: Zakład Usług 

Na wydarzenie to zaprosiła wszyst-
kich dyrektor MGOK Cybinka Eweli-
na Skórska, która przytoczyła kilka 
ważnych elementów naszej historii.

Głównymi bohaterami widowiska 
byli Pyza i Dziadek, którzy zabrali 
wszystkich w „podróż” po kartach 
historii odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Aktorzy poprzez 
barwne stroje, taniec i opowieści 
przedstawili różne etapy wydarzeń, 
symbole narodowe, dążenie Polaków 
ku wolności, odrodzeniu i budowie 

nowego państwa po 123 latach za-
borów. Uczestnicy z zaciekawieniem 
wysłuchali legendy o Lechu, Czechu 
i Rusie oraz aktywnie brali udział w 
przedstawieniu poprzez taniec oraz 
wspólne śpiewanie polskiego hym-
nu.

Spektakl miał na celu przekazanie 
wartości patriotycznych oraz kształ-
towanie w młodych ludziach poczu-
cia świadomości narodowej i szacun-
ku do własnego państwa (red.). 

Komunalnych Cybinka Sp. z o.o., 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Cybince, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Cybince, Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Cybince, 
Sołectwo Bieganów, Zespół Szkół 
w Cybince, Środowiskowy Dom 
Samopomocy pod Słońcem w Bie-
ganowie oraz Ochotnicza Straż Po-
żarna z terenu gminy Cybinka.

Sponsorami maratonu byli: 
AGRO Bieganów, Usługi Prac 
Ziemnych Stanisław Gocki, Krzysz-
tof Habiera KH Projekt, WIME 
Usługi Budowlane Sp. z o.o., PRO-
FIPROJEKT Jakrzewski i Wspól-
nicy, Biuro Ekspertyz i Rozwoju 

Gospodarczego, Zakład Usług 
Transportowych Andrzej i Marek 
Łozowski, Samulski Michał Cyber 
Net, ROTRANS Cybinka, Kozera-I-
nvest S.C. Grzegorz Kozera-Patryk 
Kozera. 

Szczególne podziękowania orga-
nizatorzy kierują do nadleśniczego 
Krzysztofa Tomczaka i pracow-
ników Nadleśnictwa Cybinka, za 
udostępnienie terenów leśnych i 
pomoc w wytyczaniu trasy zawo-
dów, dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Gminy Cybinka, Komen-
dy Powiatowej Policji w Słubicach 
oraz AMG Cybinka Team (red.). 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

Zawody zorganizowała gmina Cybinka wspólnie z KS Active Life

Głównymi bohaterami widowiska byli Pyza i Dziadek

Ukonstytuowała się rada nadzorcza słubickiej spółdzielni 
mieszkaniowej. Jej szefem został Jerzy Grabowski, a jego za-
stępcą Bogdan Dybka

Nowa rada nadzorcza już pracuje
Podsumowanie zmian w spółdzielni mieszkaniowejSŁUBICE 

Pierwsze posiedzenie nowo wy-
branej rady nadzorczej odbyło się 25 
czerwca. Członkowie wybrali prezy-
dium. Szefem organu spółdzielni został 
Jerzy Grabowski, jego zastępcą Bog-
dan Dybka, a sekretarzem Bronisław 
Leszczyński. 

Przewodniczącą komisji rewizyjnej 
została Danuta Domagała, jej zastępcą 
Przemysław Półtorak, a sekretarzem 
komisji wybrano Janinę Jasicę. Z kolei 
przewodniczącym komisji gospodar-
ki zasobami mieszkaniowymi został 
Andrzej Klimczak, jego zastępcą Wło-
dzimierz Marganiec, a sekretarzem 
Krzysztof Kijo. Wybrano także skład 
komisji legislacyjnej. Jej szefem został 
Zygmunt Sejnik, zastępcą Marianna 
Buksa, a sekretarzem Alina Czak. Prze-
wodniczący komisji weszli w skład pre-
zydium rady nadzorczej. 

Rada nadzorcza jest organem kole-
gialnym. Wszelkie decyzje i uchwały 
podejmowane są w drodze głosowania, 
decyduje większość. Rada Nadzor-
cza nadzoruje i kontroluje działalność 
spółdzielni.

18 czerwca walne zgromadzenie 
członków wybrało swojego delegata na 
zjazd Regionalnego Związku Rewizyj-
nego. Został nim Bronisław Leszczyń-
ski. 

Słubicka spółdzielnia mieszkaniowa 
administruje 31 budynkami mieszkal-
nymi wielorodzinnymi i 69 garażami, 
z czego 10 garaży stanowi własność 
spółdzielni. W jej zasobach znajduje 
się pięć lokali użytkowych i osiem lo-

kali użytkowych mających status wła-
snościowego prawa do lokalu oraz trzy 
będące własnością odrębną. Aktualnie 
w spółdzielni jest 1407 członków. Stan 
ten jest aktualizowany na bieżąco, bo 
oboje małżonkowie mają prawo do 
członkostwa.

W budynkach mieszkalnych znaj-
duje się 1,145 lokali mieszkalnych o 
powierzchni 57.695,74 m². Lokali 
mieszkalnych o statusie spółdzielcze-
go własnościowego prawa do lokalu 
jest 735 , lokali o statusie lokatorskiego 
prawa do lokalu jest 28, a odrębnych 
własności jest 382.

Majątek spółdzielni jest własnością 
jej członków. Spółdzielcy są właści-
cielami spółdzielni. Nadzór nad jej 
działalnością sprawowany jest przez 

organy: walne zgromadzenie człon-
ków spółdzielni oraz radę nadzorczą 
spółdzielni , która jest wybierana przez 

walne zgromadzenie na trzyletnią ka-
dencję w czterech rejonach-osiedlach 
(po trzech członków w każdym).

Członkowie Rady reprezentują 
wszystkich spółdzielców. Sprawują 
nadzór i kontrolę nad działalnością 
spółdzielni, w tym i zarządu.

Rada Nadzorcza składa ze swojej 
działalności sprawozdanie na walnym 
zgromadzeniu, które odbywa się raz w 
roku.

Zarząd spółdzielni jest organem do 
zarządzania spółdzielnią i reprezentuje 
ją na zewnątrz. Na bieżąco składa spra-
wozdania ze swojej działalności radzie 
nadzorczej oraz raz w roku członkom 
spółdzielni na walnym zgromadzeniu 
członków.

W 2017 roku działalnością spółdziel-
ni mieszkaniowej kierował zarząd w 
dwuosobowym składzie: prezes Artur 
Smoleński (do 8 września 2017 r.) oraz 
z-ca prezesa Krzysztof Umiński , który 
od 8 września 2017roku pełni obowiąz-
ki  prezesa spółdzielni.

Kondycja finansowa spółdzielni jest 
bardzo dobra. W 2017 roku wypraco-
wano zysk w wysokości 204.614,95 zł. 
Według zestawienia wielkości środków 
pieniężnych na rachunku bankowym 
spółdzielni znajduje się 2,517  mln zł., 
są to pieniądze wszystkich członków. 

Walne zgromadzenie członków 
spółdzielni, które odbyło się 18 czerw-
ca, udzieliło absolutorium dla wszyst-
kich członków zarządu spółdzielni oraz 
dokonało wyboru nowej rady nadzor-
czej. Wybory odbyły się w czterech re-
jonach-osiedlach (w każdym po trzech 
członków).

BOGDAN DYBKA
zastępca przewodniczącego 

rady nadzorczej 
spółdzielni mieszkaniowej w 

Słubicach
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21 czerwca rozpoczął się plener malarski pn. Widokówka 
z Puszczy Rzepińskiej. Został on zorganizowany wspólnie 
przez MDK w Rzepinie oraz Urząd Miejski. Uczestniczyło w 
nim dziesięciu artystów z Polski i Niemiec

Już niedługo – 11 sierpnia - 
odbędzie się  turniej piłkarski, 
zorganizowany w ramach 
obchodów 70-lecia założe-
nia Klubu Sportowego Warta 
Kołczyn

Wakacje już w toku. Krzeszyczanie wypoczywają. Mamy na-
dzieję, że pamiętają jeszcze czerwcowe wydarzenia. A  działo 
się naprawdę sporo...

Widokówka z Puszczy 
Rzepińskiej

Jubileusz 70-lecia Warty 
Kołczyn

Uczta dla ducha

Polsko-niemiecki plener malarski

Będziemy świętować

Potrójne świętowanie

RZEPIN 

KRZESZYCE 

KRZESZYCE 

Wszystko odbędzie się na boisku 
Warty w Kołczynie, na którym dłu-
goletni działacze oraz piłkarze zo-

staną uhonorowani odznaczeniami 
za wkład w rozwój miejscowego 
piłkarstwa. 

W turnieju zagrają cztery dru-
żyny, a w przerwach pomiędzy 
meczami najmłodsi uczestnicy fe-
stynu będą mogli sprawdzić się w 

wielu konkurencjach, oczywiście 
związanych z jubileuszem piłkar-
skiej drużyny. 

Wszystkich miłośników piłki 
nożnej na turniej zapraszają: pre-
zes KS Warty Kołczyn Jarosław Po-
znański oraz zarząd klubu (red.). 

Chóru Adoramus. Kolejnym punktem 
programu były prezentacje zespołów i 
chórów. Śpiewano przede wszystkim 
kołysanki, piosenki znane z czasów 
dzieciństwa, nie zabrakło też miejsca 
na tradycyjne przyśpiewki.

Na zakończenie wystąpiły gwiazdy 
wieczoru: Chór Raduga - hipnotyzując 
publiczność nastrojowymi białoruski-

mi pieśniami oraz Chór Adoramus, 
który zauroczył wszystkich piękny-
mi utworami z najdalszych zakątków 
świata.

 Wspaniała pogoda, niesamowity kli-
mat, nastrój radości i swobody, piękna 
muzyka. Okazją były wspólne obchody 
Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz święta 
Krzeszyc (red.). 

Przez dziesięć dni wytężonej 
pracy powstało niemal 20 obra-
zów, które zostały zaprezentowane 
na wystawach poplenerowych w 
Rzepinie i Hoppegarten. Otwarcie  
pierwszej wystawy poplenerowej 
odbyło się 29 czerwca w galerii 
Rz’art w Miejskim Domu Kultury w 
Rzepinie. Zostały wtedy wręczone 
nagrody dla zwycięzców konkursu 

3 czerwca był nie lada ucztą dla 
wszystkich amatorów muzyki. Tego 
dnia miały miejsce, drugie już, Spotka-
nia Chóralne "Zaśpiewaj mi, Mamo", 
zorganizowane przez Chór Postomia, 
pod kierownictwem Małgorzaty Gran-
cewicz, we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Krzeszycach.

W przeglądzie, poza gospodarzami, 
wzięły udział zespoły z okolicznych 
miejscowości: Bogdańca, Witnicy, Gli-
sna, Ośna, Rudnicy. Wystąpili też soli-
ści: uczniowie pani Małgorzaty, a także 
dwie gwiazdy, które swoim występem 
ujęły nawet najtwardsze serca: Chór 
Kameralny Adoramus ze Słubic oraz 
Chór Raduga z Baranowicz na Biało-
rusi.

Całe wydarzenie rozpoczęło się mszą 
w kościele parafialnym, z niezwykłą 
oprawą muzyczną. Organistę wsparły 
dwa chóry - białoruski oraz krzeszycki. 
Po naborzeństwie uczestnicy spotkania 
udali się korowodem na Plac Danuty 
Siedzikówny-Inki, gdzie odbywać się 
miała impreza główna.

 Zainteresowani mogli wziąć udział 
w prelekcji nt. znaczenia muzyki w 
ogólnym rozwoju dziecka, prowadzo-
nej przez dr Barbarę Weiser - muzy-
koterapeutkę, pedagoga i dyrygentkę 
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W plenerze wzięło udział 10 artystów

Zbliża się jubileusz 70-lecia Warty Kołczyn

Kancelaria postrzega siebie jako pomocnika, szczególnie dla polskojęzycznych 
klientów w sprawach:

karnych (reprezentacja na każdym etapie postępowania, mandaty, prawo jazdy),
prawa pracy (wypowiedzenia, nadgodziny, urlopy, wynagrodzenia, chorobowe),
prawa rodzinnego (rozwody, alimenty).

Rechtsanwältin
Prawnik w Niemczech
Edyta Koryzna LL.M

Carthausplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 500 99315
Fax: 0335 500 99317

mobil: 0049 173 423 7538
mobil: 0048 787 738 670
mail: ra-koryzna@gmx.de

 

 
 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ  
 

Górzyca lipiec – listopad 2018r. 
 

 

Lubisz aktywnie spędzać czas? Chcesz poznać ciekawych ludzi i ich pasje? Masz apetyt na 
nowe doświadczenia? Grupa KONTRASTY działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Górzycy zaprasza do świata składającego się z fascynujących ceramicznych kształtów i 
wydarzeń, bowiem od lipca będzie gospodarzem zaczarowanego, pełnego atrakcji, radości                                                             
i piękna święta młodych twórców i ich oryginalnych dzieł. 

Zajęcia świetlicowe w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10.30 – 15.30 podczas których: 

* wykonamy przeróżne ciekawe i ekscytujące doświadczenia chemiczne i nie tylko 
* poznamy tajniki magii i iluzji 
* wyciągniemy strzępy tradycji, trochę folkloru  
* stworzymy projekt lokalnej widokówki 
* porozmawiamy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej o stereotypach „Jacy jesteśmy?”  
* własnoręcznie zaprojektujemy torbę oraz jedwabny szal  
* weźmiemy udział w pikniku z patriotycznym przesłaniem i degustacją regionalnych   
   przysmaków  
* wrócimy do zapomnianych już gier i zabaw podwórkowych  
* przenikniemy do świata książki  
* odkryjemy pasje lokalnych artystów.  

         Przyjdź – czekamy na Ciebie! 

 

 

 

 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

Głównymi bohaterami widowiska byli Pyza i Dziadek

plastycznego dla dzieci i młodzieży. 
Jury, w skład którego weszli ar-

tyści malarze zaproszeni na plener, 
wyłonili 12 zwycięzców w trzech 
kategoriach wiekowych. 

W trakcie trwania pleneru pro-

wadzone były warsztaty malowa-
nia na jedwabiu oraz suchą pastelą 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
MDK w Rzepinie. Odbył się też pol-
sko-niemiecki plener malarski dla 
dzieci w Nowym Młynie (red.). 
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6 lipca był dla uczestni-
ków rowerowych waka-
cji dniem pełnym wspo-
mnień, radości i wzruszeń. 
W tym dniu zakończyła się 
bowiem wspaniała rowe-
rowa przygoda, realizo-
wana w ramach projektu 
pn. ”Rowerowe Wakacje 
2018”, przez Cybińskie 
Stowarzyszenie Rozwoju 
PRO-EKO

28 czerwca dzieci wraz z opiekunami i rodzicami wyruszyły 
na wycieczkę rowerową spod Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Cybince do pobliskiego Sądowa. Był to drugi 
dzień rowerowych wędrówek, których nadrzędnym celem 
jest uczczenie stulecia odzyskania niepodległości

Każdy dzień pełen 
wrażeń

Rozmowa
o przeszłości

Uroczyste zakończenie "Rowerowych Wakacji 2018" 100 Rowerów szlakiem NiepodległościCYBINKA CYBINKA 
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Gwoździem programu wycieczki był spływ kajakowy rzeką Pliszką

Uroczyste zakończenie "Rowerowych Wakacji 2018"

Partnerami projektu byli: bur-
mistrz Cybinki Marek Kołodziej-
czyk, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Cybince, Biblioteka 
Miejska oraz Nadleśnictwo Cy-
binka. Projekt realizowany był w 
ramach zadania publicznego przy 
dofinansowaniu 10 tys. zł. z bu-
dżetu gminy Cybinka.

Tegoroczne „Rowerowe Waka-
cje” miały szczególny wymiar, po-
nieważ organizatorzy postanowili 
także uczcić wyjątkową rocznicę 
stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Na trasę wyruszyło 
„100 Rowerów Szlakiem Niepod-
ległości”, po to, żeby poznać swój 
region, historię, kulturę i jeszcze 
bardziej pokochać swój kraj.

W bieżącym roku na rowerze 
jeździło około 60 dzieci, 15 wycho-
wawców oraz wolontariusze. Nad 

bezpieczeństwem czuwali jak za-
wsze funkcjonariusze posterunku 
policji z Cybinki. Dzieci podczas 
dwutygodniowych wypraw odwie-
dziły miejscowości: Białków, Kło-
pot, Sądów, Krosno Odrzańskie, 
Międzyrzecz, Paradyż, Łagów oraz 
Ośno Lubuskie. Każdy dzień był 
pełen wrażeń i przygód.

Podczas zakończenia, w którym 
w imieniu burmistrza Cybinki 
uczestniczył sekretarz Sebastian 
Łukaszewicz, podziękowano orga-
nizatorom, pedagogom, wolonta-
riuszom oraz wszystkim osobom, 
instytucjom i firmom zaangażo-
wanym w realizację wakacji dla 
dzieci (red.). 

Doskonale dały temu wyraz 
budzące dumę i świadomość na-
rodową barwy biało-czerwone, w 
które przyozdobieni byli uczestni-
cy i ich rowery. Na miejscu grupa 
zwiedziła kościół św. Antoniego, 
gdzie sołtys Elżbieta Piórkowska 
opowiadała o mieszkającej tu nie-
gdyś błogosławionej Annie Marii 
Tauscher. Była ona pierwszą wo-
lontariuszką opiekującą się bied-
nymi, zwłaszcza dziećmi. 

Dzieci wysłuchały również opo-
wieści o historii przedwojennej 
Sądowa, który w owych czasach 
był miastem. Jednak gwoździem 
programu wycieczki był spływ ka-
jakowy rzeką Pliszką w pięknych 

okolicznościach przyrody. 
Na zakończenie wszyscy wspól-

nie zjedli obiad oraz przygotowane 
przez radę sołecką Sądowa ciasto i 
kompot. Grupa rowerowa prowa-
dzona przez policję bezpiecznie 
powróciła na miejsce pełna wra-
żeń i miłych wspomnień. Wyjazd 
pozwolił dzieciom poszerzyć wie-
dzę w zakresie historii naszego re-
gionu. Było to kolejne wydarzenie 
realizowane w ramach projektu 
„Kwiaty dla Niepodległej”.

Projekt dofinansowany jest ze 
środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 
w ramach Programu Dotacyjnego 
"Niepodległa" (red.). 
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Noc Świętojańska to święto głę-
boko zakorzenione w naszej kul-
turze

30 czerwca w Kłopocie odbyło się Święto Bociana. Podczas imprezy 
można było dobrze zjeść i pobawić się przy dobrej muzyce. Gmina Cy-
binka, jako współorganizator święta, zadbała o to, by na scenie poja-
wiła się gwiazda wieczoru zespół „Endrju”

Historia obrzędów

Wioska szczęścia

Przybliżamy tradycję przodków

Przybliżamy tradycję przodków

CYBINKA 

CYBINKA 

Jest to okazja do międzypokoleniowej wy-
miany doświadczeń, do wspólnych, tak waż-
nych dla społeczności lokalnej akcji. Święto 
to, dzięki współpracy lokalnego samorządu 
oraz mieszkańców gminy Cybinka, odbyło 
się już dwa razy.

Za każdym razem zyskuje ono więcej 
uczestników. W scenerii urokliwej przyrody 
– lasów oraz rzeki Pliszki – w miejscowo-
ści Sądów - również w tym roku odbędą się 
różnego rodzaju działania. Będą warsztaty 
kulinarne: mieszanie w kociołku nad ogni-
skiem, wypiek chleba, podpłomyki, zupa z 
pokrzyw, zioła, dania z lebiody… to smaki i 
zapachy naszych przodków. Podczas tej wy-
jątkowej „nocy” uczestnicy spotkania będą 
mogli pleść i rzucać na wodę wianki z kwia-
tów. Będzie ognisko, muzyka, będą również 
warsztaty (red.). 

Wśród wielu atrakcji przygotowanych dla 
przybyłych gości były m.in.: zabawy na placu 
zabaw, na którym dzieci mogły korzystać z 

tzw. dmuchańców bez umiaru, były konkur-
sy dla dzieci, występy lokalnych gwiazd, był 
pokaz tańca z ogniem, była wystawa zegarów 

i wystawa gołębi pocztowych. Na scenie za-
prezentował się także teatr jedynego aktora 
„Uwiedziona”.

Kłopot nazywany jest bocianią wioską lub 
Bocianowem, a jak wiadomo bociany są w 

naszym kraju symbolem szczęścia. Nic więc 
dziwnego, że mieszkańcy biesiadowali w mi-
łej atmosferze, pełnej zabaw i rozrywek do 
późnych godzin wieczornych (red.). 

Dołącz do
zgranego zespołu...

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

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

Producent mebli tapicerowanych

 

 

 

 

 

 

 

 
   

UWAGA!!! 
>PRACA W NIEMCZECH< 

Zatrudnimy: 
LAKIERNIKÓW, BLACHARZY  

i MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH 
na naszych kontraktach w Niemczech.  

 
BARDZO DOBRE WARUNKI PŁACOWE I SOCJALNE! 

KONTAKT: 0048790398614, 004928419799835 i info@polprotec.de 
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30 czerwca w Kłopocie odbyło się Święto Bociana
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ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO
KRZYSZTOF SOBIERAJ
ul. Ogrodowa 15E
66-435 Krzeszyce
tel.: 95-757-70-17/95-757-30-17
fax: 95-757-31-83

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

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

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

OŚNO LUBUSKIE 
ul. KOPERNIKA 20

KRZESZYCE
ul. GORZOWSKA 19

RZEPIN
ul. CHROBREGO
ul. KOŚCIUSZKI 36

SULĘCIN 
ul. KOŚCIUSZKI 35

DĘBNO 
ul. BACZEWSKIEGO 2
ul. ARMII KRAJOWEJ 1

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

KŁODAWA
ul. PLAC 700-lecia 1

LUBNIEWICE 
ul. JANA PAWŁA II 25

MIĘDZYRZECZ
ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 16
OS. CENTRUM 2

SKWIERZYNA 
ul. RYNEK

ŚWIEBODZIN
ul. GŁOGOWSKA 29

SKLEPY: 

Nasze
produkty
najlepsze
na grilla 

20 czerwca w słubickiej bibliotece odbyło się ostatnie przed 
wakacjami spotkanie – tym razem wspólne: członkiń Dysku-
syjnego Klubu Książki i  Kulinarnych Czwartków

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbyło się w Zespole Szkół w Cybince. W 
uroczystości udział wzięli: wojewoda Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, 
dyrektor wydziału rozwoju edukacji Magdalena Machowska, dyrektor biura wojewody lubu-
skiego Waldemar Gratka, burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, przewodnicząca Rady Anna 
Śliwińska, sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz, skarbnik Agnieszka Skiba, dyrektorzy, kie-
rownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice

Literacko i kulinarnie w bibliotece

Wyróżnienie dla gminy

Dla wymagających czytelników

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego

SŁUBICE 

SŁUBICE 

„Czwartkowiczki” stworzyły bar-
dzo miłą oprawę: było ciasto, sałatki, 
różne przekąski, wszystko oczywiście 
własnego pomysłu i wyrobu. I w tej 
przemiłej atmosferze dyskutowano o 
książce Renaty Kosin „Jedwabne rę-
kawiczki”.

Renata Kosin to młoda pisarka 
– związana najpierw z Podlasiem, 
później z Mazurami – autorka wielu 
książek i scenariuszy dla młodzieżowej 
grupy teatralnej. 

„Jedwabne rękawiczki” to rozbu-
dowana saga rodzinna z wielką ta-
jemnicą w tle. Aby ją odkryć, Laura 
Kossacka-Szubaj – główna bohaterka 
– podąża śladami Sary Rosen. Odpo-
wiedzi szuka w Polsce i we Francji. 
Odkrywa dziwne powiązania z kabałą i 
masonami, Chasydami i pogromem w 
Jedwabnem. Miesza się teraźniejszość 
z przeszłością, rzeczywistość z fikcją. 
Pojawia się coraz więcej tajemniczych 
znaków, przedmiotów, listów, niedo-

Podczas uroczystości zaprosze-
ni goście złożyli podziękowania 
samorządowi za podejmowanie 
odważnych wyzwań i inwestowa-
nie w oświatę oraz rozwój dzieci. 
Jak zaznaczyła Lubuska Kurator 
Oświaty, decyzja władz wojewódz-
kich o zorganizowaniu zakończenia 
roku w danej gminie jest wyróżnie-

niem dla samorządu. Pamiętamy, 
że w roku 2017 odbyło się oficjalne 
otwarcie nowo wybudowanego bu-
dynku szkoły w Cybince. Pozyska-
nie 700 tys. zł. dofinansowania na 
trzeci etap budowy szkoły umożli-
wiło uczniom korzystanie  z obiek-
tu już w minionym roku szkolnym. 
Choć realizacja procesu inwesty-

cyjnego nie była łatwa to fakt, że 
nowa szkoła służy dzieciom i  cie-
szy społeczeństwo jest ogromnym 
sukcesem.

Tradycyjnie podziękowania i 
nagrody otrzymali także wzorowi 
uczniowie, którzy osiągnęli wyso-
kie wyniki w nauce oraz laureaci 
różnego rodzaju konkursów i tur-

niejów.
Gospodarze oraz goście uro-

czystości w swoich wystąpieniach 
życzyli uczniom i nauczycielom 
bezpiecznych, pełnych przygód, 
niezapomnianych wakacji.

Koniec roku szkolnego święto-
wano także w Szkole Podstawowej 
w Białkowie, gdzie  burmistrz na-
grodził uczniów za wybitne osią-
gnięcia naukowe i artystyczne 
(red.). 

powiedzianych informacji. 
A zaczęło się tak niewinnie. Laura – 

matematyczka, żona, matka 8-letnich 
bliźniaczek – skraca wakacyjny pobyt 
u rodziców w Stanach, aby zamknąć 
ostatecznie sprawy związane ze sprze-
dażą rodzinnego domu w Jedwabnem.

Rodzi się zatem pytanie: czy 
„Jedwabne rękawiczki” to rękawiczki z 
jedwabiu czy z Jedwabnego? Dlaczego 
jedna z nich jest we Francji, a druga 
odnajduje się w Polsce? Kim była Sara 
Rosen i dlaczego musiała wyjechać z 
kraju? Na te i inne pytania znajdujemy 
odpowiedź w utworze Renaty Kosin. 
Zachęcamy do lektury, choć wypada 
zauważyć, że jest to powieść dla uważ-
nego i wymagającego czytelnika.

Klubowiczki DKK
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Następne spotkanie klubowiczów już po wakacjach

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbyło się w Zespole Szkół w Cybince
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Zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego (PRP)  to nic innego jak bio-
stymulacja komórek skóry, która opiera się na uzyskaniu osocza bogatopłytkowego 
z własnej krwi pacjenta

Pomaga na wiele 
dolegliwości

Osocze bogatopłytkowe ZDROWIE 

Metodę wykorzystuje się z powodzeniem w chi-
rurgii rekonstrukcyjnej, ortopedii czy stomatologii. 
Przynosi rewelacyjne efekty m.in. w gojeniu ran, 
odbudowie tkanki kostnej czy regeneracji tkanek 
przyzębia. 

Regeneracja twarzy

Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym zwana 
także wampirzym liftingiem, to obecnie najbardziej 
naturalny zabieg medycyny estetycznej, który rewi-
talizuje skórę i wspomaga jej regenerację, również 
po innych mocniejszych terapiach. 

Osocze w ortopedii 

Terapia choć innowacyjna, stosowana jest z po-
wodzeniem, ponieważ przynosi naprawdę rewela-
cyjne efekty. PRP jest obecnie jedną z najskutecz-
niejszych metod regeneracji uszkodzonych tkanek 
miękkich. Dzieje się tak za sprawą czynników wzro-
stu, które intensywnie przyspieszają gojenie się ran, 
stymulują odbudowę mięśni, ścięgien i stawów. 
PRP sprawdza się w przypadku leczenia takich 
schorzeń, m. in. jak: skręcenie kolan, przewlekłe 
urazy ścięgien, zmiany przeciążeniowe, zapalenia 
ścięgien itp. 

Jak wygląda zabieg?

Nie ma znacznej różnicy między medycyną es-
tetyczną, ortopedią czy stomatologią. Zawsze na 
początku pobierana jest od pacjenta krew, którą 

następnie poddaje się odwirowaniu, by oddzielić 
osocze zawierające płytki krwi. Tak przygotowane 
osocze wstrzykuje się w odpowiednie miejsca.

Bezpieczeństwo stosowania

Dzięki temu, iż osocze uzyskiwane jest z krwi 
pacjenta, preparat jest całkowicie naturalny i bio-
kompatybilny z naszym ciałem. W ten sposób uni-
ka się powikłań typowych dla innych terapii, które 
wykorzystują preparaty “obce” dla organizmu m. in. 
reakcji alergicznych czy zakażeń wirusowych. 

Lekarze Centrum Medycznego Brandmed w Słu-
bicach wykonują zabiegi z wykorzystaniem osocza 
bogatopłytkowego zarówno w medycynie estetycz-
nej jak i w ortopedii (red.). 

O pozytywnej ocenie rzepińskiego wniosku dotyczą-
cego przebudowy i remontu ulic Dworcowej, Zielonej, 
Celnej i Zachodniej w Rzepinie pisaliśmy już wcześniej 

Z tej informacji z pewno-
ścią ucieszą się najmłodsi 
rzepinianie i ich rodzice. 
11 lipca w urzędzie miej-
skim w Rzepinie podpi-
sano umowę na budowę 
siłowni plenerowych i mo-
dernizację placu zabaw na 
terenie miasta

Stało się to już tradycją, że co roku w czerwcu - z okazji 
Dnia Dziecka - gmina Rzepin organizuje dla chętnych  
dzieci wyjazd do ZOO w Mostkach

Będą zadowoleni Rusza budowa placu zabaw
i siłowni plenerowych

Była świetna zabawa

Umowa na remont dróg podpisana! Umowa podpisana 

Dzień dziecka w Mostkach

RZEPIN RZEPIN 

RZEPIN 

Teraz w Lubuskim Urzędzie Woje-
wódzkim nastąpiło oficjalne podpisa-
nie umowy pomiędzy wojewodą Wła-
dysławem Dajczakiem a burmistrzem 
Rzepina Sławomirem Dudzisem.

Gmina Rzepin otrzymała w ramach 
tego projektu od wojewody lubuskiego 
1,65 mln zł rządowego dofinansowania. 
Wartość całego projektu wyniesie oko-
ło 3 mln zł (red.). 

Zgodnie z umową prace rozpocz-
ną się na początku sierpnia i mają 
potrwać do końca miesiąca. Po kil-
ku ogłaszanych przetargach, kło-
potach z wyłonieniem wykonawcy 
inwestycji, udało się wybrać firmę, 
której powierzono realizację pro-
jektów - została nią firma Buglo z 

Koszalina.
Planowana inwestycja pn. „Do-

stawa wraz z montażem wyposa-

żenia siłowni zewnętrznych oraz 
placu zabaw w Rzepinie” obejmie 
trzy zadania: rozbudowę placu za-
baw przy ul. Chrobrego, utworze-
nie siłowni zewnętrznej przy ul. 
Chrobrego oraz utworzenie siłowni 
zewnętrznej przy ul. Elizy Orzesz-
kowej w Rzepinie.

Zamontowane zostaną urządze-
nia do zabawy dla dzieci oraz ze-
stawy urządzeń siłowni do ćwiczeń 
w plenerze.

Głównym celem tych działań jest 
troska o zapewnienie należytych 
warunków do aktywnego wypo-
czynku dla całych rodzin oraz przy-
czynienie się do poprawy jakości 
zdrowia i życia mieszkańców mia-
sta. 

Całkowita wartość brutto projek-
tu wynosi niemal 670 tys. zł (red.). 

Ponad setka dzieci z gminy Rzepin 
w doskonałych humorach przez cały 
dzień zwiedzała ogród, beztrosko bawi-
ła się na placu zabaw oraz korzystała z 

dmuchanych zjeżdżalni. 
Całość kosztów wycieczki została po-

kryta z budżetu gminy (red.). 
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Niedługo ruszy remont ulic Dworcowej, Zielonej, Celnej i Zachodniej 
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21 czerwca odbyła się w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
uroczystość zakończenia 
roku przedszkolnego połą-
czona z pożegnaniem star-
szaków. Dziesięć wspólnych 
miesięcy, czas nauki i zaba-
wy szybko upłynął

Pod koniec czerwca odbyły 
się dwa turnieje siatkówki 
plażowej: w Radówku i w 
Laskach Lubuskich

Turnieje siatkówki odbyły się w Radówku, Laskach Lubu-
skich i w Górzycy. Zwycięzcami całego cyklu okazali się Ra-
dosław Oprzalski i Grzegorz Wróbel z Lasek Lubuskich

Górzyca wygrała plebiscyt 
„Wzorowa gmina” i znala-
zła się w gronie najlepszych 
samorządów województwa 
lubuskiego. Gala wręczenia 
nagród odbyła się 29 czerw-
ca w hotelu Ruben w Zielonej 
Górze

Udanych wakacji

Siatkarskie zmagania

Do zobaczenia za rok! Górzyca liderem infrastruktury

Zakończenie roku w przedszkolu

Dwa kolejne turnieje

Podsumowanie rywalizacji Wyróżnienie dla samorządu

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

GÓRZYCA GÓRZYCA 
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Przedszkolaki rozpoczęły wakacje

Za nami turnieje w Laskach Lubuskich i w Radówku

W całej rywalizacji zwyciężyli Grzegorz Wróbel i Radosław Oprzalski

Statuetkę wraz z certyfikatem w imieniu wójta gminy odebrała jego zastępczyni Anna Kwiek-Judycka

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie  wynosi  10, 73% całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.530,11 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%, całkowity koszt kredytu 
530,11 zł (w tym: prowizja 100 zł, odsetki  320,11 zł, składka z tytułu ubezpieczenia 110,00 zł,  składka płatna jednorazowa w dniu uruchomie-
nia kredytu,  umowa zawarta na okres  24 miesięcy, 23 raty  równe w kwocie  221,67 zł, ostatnia rata  w wysokości 221,70 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 01.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowa-
nia zobowiązania kredytowego. Okres trwania promocji 01.03.2018 - 30.09.2018 r.

www.bs.osno.sgb.pl

Zapraszamy do naszych placówek

RRSO 10,73%

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

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

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

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

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

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

WEŹ KREDYT

NA „6”
GOTÓWKOWY 

Dzieci przygotowały program arty-
styczny który przedstawiły rodzicom i 
gościom. Na uroczystość przybyły wła-
dze gminy Górzyca, był proboszcz, byli 
zaproszeni goście. 
Absolwentom wręczono dyplomy 
ukończenia Pracowni Edukacji Kul-
turalnej oraz książkowy upominek, 
przedszkolakom dyplomy za rok 
wspólnej nauki i zabawy. 
Był też czas podziękowań dla rodzi-
ców, którzy zaangażowali się w życie 
Pracowni Edukacji Kulturalnej i udzie-
lali się bezinteresownie w ciągu roku 
przedszkolnego. Dzieci przekazały 
na ręce dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury Małgorzaty Gniewczyńskiej 
pamiątkowe tablo, kwiaty i gorące 
podziękowania. Przedszkolaki podzię-
kowały również wychowawczyniom 
oraz pracownikom Gminnego Ośrod-
ka Kultury za opiekę oraz życzliwość, 
która towarzyszyła im przez okres roku 
przedszkolnego. Uroczystość zakoń-
czył słodki poczęstunek, kawa i herba-
ta.  

KATARZYNA
DUBEC-SADOWSKA

Turniej w Radówku otworzyli wspól-
nie: wójt Robert Stolarski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Małgo-
rzata Gniewczyńska oraz sołtys Ra-
dówka Alicja Szary. Wystartowały w 
nim trzy drużyny. Turniej rozgrywa-
ny był systemem każdy z każdym do 
dwóch wygranych setów. 
Podczas turnieju trwały również roż-
nego rodzaju gry i zabawy dla dzieci.
Rywalizację w Radówku wygrali Ra-
dosław Oprzalski i Grzegorz Wróbel, 
drugie miejsce zajęli Kamil Gawda i 
Jakub Wróbel, a na trzecim stopniu 
podium uplasowali się Krystian Ja-
siński i Filip Świtalski. 

Oficjalnego zakończenia rywalizacji 
dokonała dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Górzycy Małgorzata 
Gniewczyńska.  Wszyscy zawodnicy 
zostali nagrodzeni medalami, pa-
miątkowymi dyplomami oraz nagro-
dami rzeczowymi. 
W całej rywalizacji zwyciężyli Grze-

gorz Wróbel i Radosław Oprzalski, 
drugie miejsce zajął duet Gracjan 
Jasiński i Filip Świtalski, na trzecim 
stopniu podium uplasował się Kamil 
Gawda, który grał z zawodnikiem za-
stępczym. 

MATEUSZ PODLIPSKI

Kolejny turniej odbył się w Laskach 
Lubuskich. Tu wystąpiły cztery dru-
żyny, które także grały systemem każ-
dy z każdym. Na pierwszym stopniu 
podium po raz kolejny znaleźli się Ra-
dosław Oprzalski i Grzegorz Wróbel, 
drugie miejsce zajęli Kamil Gawda i 
Paweł Szandurski, a trzecie Maciej 
Żuk i Filip Świtalski.  

MATEUSZ PODLIPSKI

Wręczenia nagród dokonał dyrektor 
departamentu infrastruktury i ko-
munikacji urzędu marszałkowskiego 
Sławomir Kotylak. Statuetkę wraz z 
certyfikatem w imieniu wójta gmi-
ny odebrała jego zastępczyni Anna 
Kwiek-Judycka.
Konkurs, któremu patronują marsza-
łek województwa lubuskiego Elżbie-
ta Anna Polak oraz przewodniczący 
konwentu powiatów województwa 
lubuskiego – starosta krośnieński 
Mirosław Głaz, miał na celu wyło-
nienie i nagrodzenie najlepszych sa-
morządów. Ocenie kapituły poddane 
zostały nominowane miasta i gmi-
ny, które miały okazję pochwalić się 
osiągnięciami oraz zrealizowanymi 
inwestycjami w wielu kategoriach: od 
sportu - poprzez kulturę do bezpie-
czeństwa, edukacji czy działań pro-
ekologicznych (red.). 



Poznajemy naszą małą ojczyznę na 
rowerach pod hasłem "100 rowerów 
szlakiem Niepodległości"

W filii biblioteki w Rąpicach odbyły się „Warsztaty z kulturą”. 
Dzieci same ustaliły plan spotkań

Wszystko dzięki dobrej 
współpracy gminy z komisa-
riatem policji. Burmistrz Rze-
pina Sławomir Dudzis zakupił 
kolejny radiowóz – tym ra-
zem nieoznakowany Suzuki 
Grand Vitara

12 czerwca obchodziliśmy Bookcrossing  XV  edycję ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek. 
Do akcji aktywnie włączył się  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Słubicach

REGION 21
www.pograniczelubuskie.pl

W poszukiwaniu naszej tożsamościNikt się nie nudził

Będzie bezpieczniej

Święto wolnych książek

100 rowerów szlakiem niepodległości„Warsztaty z kulturą” w Rąpicach

Kolejny radiowóz dla policjantów!

Propagujemy czytelnictwo

CYBINKA CYBINKA 

RZEPIN 

SŁUBICE 

Uczestnikami wędrówek rowerowych 
będą dzieci, młodzież oraz osoby doro-
słe. Wyjazd pozwoli poszerzyć wiedzę w 
zakresie historii regionu oraz mieszkań-
ców, którzy budowali zręby na ziemiach 
zachodnich ze szczególnym naciskiem na 
kulturę poleską. Rowerzyści poznają róż-
ne formy turystyki rowerowej, kajakowej, 
przyrodniczej, kulinarnej, kulturowej, 
zdrowotnej i bezpiecznej.

Wędrówki rowerowe to najwspanial-
sza forma aktywnego wypoczynku, która 
umożliwi poznanie dziedzictwa naszych 
dziadów i pradziadów. Pierwszego dnia 
uczestnicy doświadczą żywej lekcji histo-
rii przekazanej przez Poleszuków. Poznają 
ich język, kulturę, obyczaje, walory kuchni 
poleskiej, zwiedzą muzea.

Kolejnego dnia nie zabraknie również 
wielu emocji podczas wędrówek kajako-
wych po rzece Pliszce, która zaliczana jest 
do zerowej klasy czystości wód. Uczestnicy 
wędrówki usłyszą historię błogosławionej 
Marii Teresy Tauscher. Czas umili spotka-
nie i posiłek regionalny z przeuroczymi 
mieszkańcami sołectwa Sądów na przysta-
ni kajakowej (red.). 

Każdego dnia odbywały się gry 
i zabawy na świeżym powietrzu. 
Dzieci wykonywały prace plastycz-
ne. Wielką frajdą dla maluchów było 
malowanie kredą po kostce bruko-
wej. 

Odwiedziła je też krawcowa, która 
uszyła każdemu dziecku przytulankę. 
Zadaniem dzieci było ich ozdobienie, 
z czego wywiązały się fantastycznie. 

Dzieci nauczyły się również tańczyć 
„belgijkę”. Zorganizowano również 
ognisko, podczas którego pieczono 
kiełbaski. 

Kolejnego dnia przygotowano wy-
stawę prac plastycznych, które dzie-
ci wykonywały przez cały tydzień. 
Zwieńczeniem spotkań było nagro-
dzenie wszystkich uczestników słod-
kimi upominkami (red.). 

Bookcrossing polega na pozo-
stawianiu przeczytanych książek 
w miejscach publicznych (par-
kach, pociągach, sklepach, kwia-
ciarniach), ale także w miejscach 
w tym celu przygotowanych (na 
półkach, stolikach, regałach)  w 
instytucjach samorządowych, kul-
turalnych, oświatowych, po to, 
by znalazca mógł je przeczytać i 
przekazać dalej. Inicjatorka akcji 
- Maria Wałach rozpoczęła book-
crossing  w środowisku szkolnym, 
wśród uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców SOSW. 

Oferta czytelnicza była bogata 
i różnorodna. Wśród zgromadzo-
nych książek były: bajki, baśnie, 
wierszyki, opowiadania, legendy 
dla młodszych uczniów, klasyka 
literacka - lektury, literatura przy-
godowa dla uczniów klas starszych, 
ale również  literatura obyczajowa, 
fantastyczna, sensacyjna i popular-
nonaukowa.

Akcja cieszyła się dużym zainte-
resowaniem, książki „zawędrowa-
ły” nawet do słubickiego starostwa 

Kluczyki do nowego radiowozu zo-
stały przekazane komendantowi ko-
misariatu policji w Rzepinie asp. szt. 
Ryszardowi Świerczkowi, za pośred-
nictwem p.o. komendanta powiato-
wego policji nadkomisarza Tomasza 
Rawy. Radiowóz trafił do zespołu do-
chodzeniowo-śledczego komisariatu 
policji w Rzepinie (red.). 

powiatowego. Dzięki poparciu ini-
cjatywy przez starostę Marcina Ja-
błońskiego oraz dużemu zaangażo-
waniu pracowników, zgromadzony 
w holu starostwa księgozbiór wzbo-
gacił się o wiele ciekawych pozycji 
i dzięki temu książki będą mogły 
zagościć w innych instytucjach i 

jednostkach samorządowych.
Koordynatorka akcji zachęca 

mieszkańców Słubic do uwalniania 
swoich książek i sięgania po te, już 
wędrujące, czyli dzielenia się z in-
nymi radością czytania.

MARIA WAŁACH
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AUTORYZOWANY DEALER FIRMY 

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

rolę lidera projektu, natomiast do grona 
partnerów należą Cybińskie Stowarzy-
szenie Rozwoju PRO-EKO, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, 
BibliotekaPublicznawCybince,Funda-
cja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, 
Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach 
„Gospodynie”, Towarzystwo Miłośni-
ków Białkowa i Polesia oraz Roland 
Semik społeczny opiekun zabytków 
powiatu słubickiego (red.).
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Każdego dnia odbywały się gry i zabawy na świeżym powietrzu

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem

Radiowóz trafił do zespołu dochodzeniowo-śledczego komisariatu policji w Rzepinie

INFORMACJA 

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

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Wiesław  Sierszulski
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Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy lubią aktyw-
ny wypoczynek. W budynku hali sportowej Zespołu Szkół w 
Cybince powstaną dwie siłownie wyposażone w urządzenia 
do ćwiczeń!

27 czerwca grupa uczestników projektu, wraz z burmistrzem Markiem Kołodziejczy-
kiem, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami gminy Cybinka wzięła udział w wyciecz-
ce rowerowej do Białkowa

Wkońcu będzie 
gdzie ćwiczyć

Poznajemy tradycję 
mieszkańców

Powstaną dwie siłownie! 100 Rowerów szlakiem NiepodległościCYBINKA CYBINKA 

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

Koszt sportowej inwestycji to nie-
mal 200 tys. zł. Gmina pozyskała na 
ten cel 100 proc. dofinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Było to 
możliwe dzięki porozumieniu zawar-
temu w 2017 roku pomiędzy burmi-
strzem Cybinki a przedstawicielami 
zarządu Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Perła Cybinka”.

W ramach dofinansowania powsta-
ną dwie siłownie: damska i męska. 
Sala damska zostanie wyposażona 
m.in. w bieżnie elektryczne, orbitreki, 

rowery poziome i spinningowe. Siłow-
nia dla mężczyzn zostanie zaopatrzona 
w wyciąg bramowy, ławkę ze stojaka-
mi olimpijskimi płaską, ławki skośne, 
regulowane, modlitewnik, ławkę do 
ćwiczenia mięśni brzucha, gryf olim-
pijski i łamany, obciążenia olimpij-
skie, hantle gumowane, wyciąg górny 
i dolny.

Projekt pn. "Przebudowa pomiesz-
czeń hali sportowej w Cybince z prze-
znaczeniem na cele rekreacyjne w tym 
siłownię”, zostanie zrealizowany dzię-
ki pożyczce udzielonej z budżetu Gmi-
ny Cybinka (red.). 

Było to kolejne już wydarzenie, 
realizowane w ramach projektu 
„Kwiaty dla Niepodległej”, dzięki 
któremu wspólnie świętowano ob-
chody stulecia odzyskania niepod-
ległości.

Białków jest wsią szczególną 
i wyjątkową, zamieszkaną przez 
repatriantów z Polesia, zwanych 
Poleszukami. Jest to społeczność 
do dziś kultywująca swoje trady-
cje regionalne. Przed wyjazdem 
rowerzyści otrzymali okoliczno-
ściowe kotyliony i biało-czerwone 
chorągiewki do przyozdobienia 
rowerów, które w trakcie przejazdu 
dumnie łopotały na wietrze.

Pierwszym przystankiem rajdu 
było Muzeum Etnograficzne „PE-
TELEWO”, które powstało z ini-
cjatywy dr Wojciecha Weryszko. 
Odbyła się tam żywa lekcja historii. 
Przedstawiona została wędrówka 
Poleszuków z kresów wschodnich 
do miejscowości Białków. Spotka-
nie w muzeum zakończyło się kon-
certem muzyki poleskiej. Dzieci i 
dorośli mogli poznać kulturę, oby-
czaje i język poleski. 

Następnie wszyscy udali się do 
Muzeum Poleskiego, w którym 
wiedzą z zakresu historii naszego 
regionu podzieliła się Maria Do-
bryniewska, członkini Towarzy-

stwa Miłośników Polesia i Białko-
wa. Uczestnicy wycieczki poznali 
także walory kuchni poleskiej. Pa-
nie, ubrane w regionalne stroje, 
poczęstowały wszystkich pyszny-
mi, ciepłymi racuchami, zwanymi 
pampuchami, pierogami poleskimi 
i ruskimi oraz  chlebem ze smalcem 
i małosolnym ogórkiem. Pani Ma-
ria przy stole kontynuowała barw-
nie opowieść o kulturze poleskiej i 
obyczajach, nawiązując do czasów 
odzyskania niepodległości.

Kolejnym punktem wyprawy 
była leśna szkoła surwiwalu w la-
sach Nadleśnictwa Białków. Ca-
łość zakończyła się wspólnym po-
siłkiem w pałacu Agro Naumiec. 

Uczestnicy wędrówki mieli okazję 
poznać dziedzictwo kulturowe na-
szego regionu.

Partnerami projektu „Kwiaty dla 
Niepodległej” są:  gmina Cybinka, 
MGOK w Cybince, BPMiG Cybin-
ka, Cybińskie Stowarzyszenie Roz-
woju Pro-Eko oraz Zespół Szkół w 
Cybince. Projekt dofinansowany 
jest ze środków Programu Wielo-
letniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2021 w ramach programu 
Dotacyjnego "Niepodległa".

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom wyprawy oraz 
komendzie powiatowej policji w 
Słubicach za zapewnienie bezpie-
czeństwa na drodze (red.). 

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

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

Lp Numer
działki

Pow.
w m2

Położenie KW nr Cena
nieruchomości

/ w zł./

Przeznaczenie
terenu 

Cena 
wywoławcza

/w zł./

Wadium
/w zł./ 

Termin 
przetargu 

1 
277/3 6978 Rąpice 32530/9 10 260,00 Zabudowana – wg studium teren 

zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

10 260,00 1 300,00 9 sierpnia 
2018 roku

2 3/16 1.5048 Urad 1
7577/9 61 465,00

U, P-tereny aktywności gospodarczej –
usługi i przemysł 61 465,00 6 000,00

9 sierpnia 
2018 roku

3 98/7 1819 Cybinka,           
ul. Wileńska

3
1373/3 6 800,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do 
rehabilitacji i uzupełnień 6 800,00 700,00

9 sierpnia 
2018  roku

4 98/5 1426 Cybinka,                  
ul. Wileńska 31373/3 36 700,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

36 700,00 3 700,00
16 sierpnia 
2018 roku

5 98/6 1429 Cybinka,                 
ul. Wileńska 31373/3 36 800,00

Niezabudowana – wg studium teren 
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

36 800,00 3 700,00
16 sierpnia 
2018 roku

6 
599/36 1264 Cybinka,           

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

zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

37 752,00 3 800,00 16 sierpnia 
2018 roku

7 
599/37 1239 Cybinka,           

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

zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji 
i uzupełnień

37 004,00 3 700,00 16 sierpnia 
2018 roku

Pełna treść ogłoszeń o przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz na 
stronie internetowej urzędu www.cybinka.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości 
udziela się w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.
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Koszt sportowej inwestycji to niemal 200 tys. zł

Było to kolejne już wydarzenie, realizowane w ramach projektu „Kwiaty dla Niepodległej”
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Już po raz trzeci w Sądowie odbyła się Noc Świętojańska, czyli 
święto wody i ognia

19 czerwca dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” 
uroczyście zakończyły rok szkolny. W uroczystości uczest-
niczyli burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk i kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Kubiak

Po raz XIII odbył się w Gó-
rzynie festiwal "Munduro-
wo na ludowo"

Tradycja przodkówUdanych wakacji!

Miła niespodzianka

Historia obrzędów polskich w Noc ŚwiętojańskąByły lody, był mecz, była świetna zabawa

Kolejny sukces „Lubuszanek”

CYBINKA CYBINKA 

CYBINKA 

W scenerii urokliwej przyro-
dy – lasów oraz rzeki Pliszki – 
wspólnie: młodsi i starsi, "lokal-
si" i przyjezdni świętowali ten 
wyjątkowy czas. 

Nie jest to zwykła impreza ple-
nerowa, to miejsce i czas zaan-
gażowania społeczności lokalnej 
i współdziałania międzypokole-
niowego. Również i w tym roku 
przywołano duchy naszych przod-
ków, dotknięto naszych korze-
ni poprzez wspólne gotowanie i 
smakowanie dań zakorzenionych 
w prasłowiańskiej kuchni – dań z 
lebiody, pokrzywy, podpłomyków, 
wreszcie kociołka warzyw pieczo-
nych w garze nad ogniskiem.

Warsztaty papieru czerpanego, 
rzucanie wianków na wodę, wy-
rób chleba, zabawy na łące, po-
gawędki, przyśpiewy i tańce – to 
wszystko działo się w małej miej-
scowości, nad małą rzeczką 23 

czerwca.
Działanie „Historia obrzędów 

polskich w Noc Świętojańską” 
odbyło się w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków 
Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2021 z 
programu dotacyjnego "Niepod-
legła” (red.). 

Dzieci wraz z kierownikiem/wy-
chowawcą Anną Dąbrowską radośnie 
powitały gości w swojej placówce. Jak 
co roku wręczono im pamiątkowe dy-
plomy, drobne upominki oraz nagro-
dy. Zakończenie uczczono wspólną 

zabawą, występami dzieci, rozegranym 
meczem, no i oczywiście pysznym de-
serem lodowym.

Wszystkim dzieciom życzymy waka-
cji pełnych radości (red.). 

23 czerwca, w sobotnie, deszczowe 
popołudnie "Lubuszanki" śpiewały w 
Górzynie piosenki wojskowe: "Tam za 
polną drogą", "Szedł żołnierz przez las" 
oraz "Gdzie się podziały te cudne wie-
czory". Mimo ulewnego deszczu (oczy-
wiście w Górzynie) wszyscy obecni na 
festiwalu byli w radosnych nastrojach. 

Panie w trakcie ogłaszania wyników 
czekała wielka niespodzianka, ponieważ 
okazało się, że Lubuszanki zajęły drugie 
miejsce - zdobywając "Srebrną Fanfarę".

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

• fachowa obsługa i doradztwo,
• niskie ceny, liczne promocje,
• 

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

AGD i dekoracji wnętrz

Zapraszamy
pn. - pt. 1000 - 1800

sob. 900 - 1500

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16

szeroki wybór
akcesoriów do przetworów, win,

garnki kamienne, nakrętki, słoje, słoiki, drylownice, butle

AGD „Merkury”
ul. Kościuszki 23
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Święto wody i ognia w Sądowie

Nakaz zapłaty?

wolnyoddlugow.pl
SPRZECIW!
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W uroczystości uczestniczyli burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Kubiak
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"Lubuszanki" wyśpiewały drugie miejsce
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

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

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

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

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

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

 
NZOZ Nowy Szpital

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

pon. - 930 - 1700,  śr. - 930 -1500

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

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

www.stomatologia-slubice.pl

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

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

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

info@stomatologia-slubice.pl


