
Serdecznie
zapraszamy!

Rodzice od czerwca apelowali do 
różnych instytucji, w tym do władz 
miasta, o reakcje na naganne, ich 
zdaniem, zachowanie nauczycielki. O 
sprawie poinformowali także słubicką 

prokuraturę. 
Od początku domagali się odsunię-

cia przedszkolanki od pracy z dziećmi. 
Władze miasta zwlekały z podjęciem 
decyzji. 

W końcu rodzice upublicznili swoje 
stanowisko, w którym napisali: - Od 
innych rodziców, a także od byłych 
pracowników tej placówki, dowie-
dzieliśmy się, że takie zachowania jak 

szarpanie, krzyczenie, bicie po rękach, 
wyśmiewanie, czy zamykanie dzieci w 
różnych salach, nie były odosobnione.

- Powierzamy pracownikom przed-
szkola bezpieczeństwo naszych dzieci. 
Uważamy, że jakikolwiek incydent, 
choćby cień podejrzeń niewłaściwe-
go zachowania nauczycieli powinien 
skutkować natychmiastową reakcją 
dyrekcji i organu nadzoru – czytamy w 
stanowisku. 

10 sierpnia dyrektor przedszkola 
Anna Szurko zawiesiła nauczycielkę 
oskarżaną o niewłaściwe traktowa-
nie dzieci. Ale rodzice napisali kolej-
ny list. - Całkowicie i bezpowrotnie 
utraciliśmy zaufanie do pani Anny 
Szurko, dlatego żądamy od władz mia-
sta zmiany na stanowisku dyrektora 
Przedszkola Samorządowego nr 3 od 
1 września. 

Co na to władze miasta? W mate-
riale TVN Roman Siemiński, zastępca 
burmistrza Słubic, powiedział, że w 

przedszkolu Miś Uszatek „nic się nie 
dzieje”. Burmistrz Tomasz Ciszewicz, 
już po emisji reportażu i upublicznie-
niu listów rodziców przyznał jednak, 
że problem istnieje, a zachowanie na-
uczycieli było niewłaściwe. Jak odniósł 
się do żądania zmiany dyrektora? - 
Burmistrz powierzy obowiązki dyrek-
tora, na co najmniej rok, ale na ten 
moment nie możemy jeszcze podać 
nazwiska tej osoby. Spotkał się z rodzi-
cami dzieci z Misia Uszatka i na pewno 
weźmie pod uwagę ich opinię na temat 
obecnej dyrektorki przedszkola – na-
pisała mi Beata Bielecka, rzecznik pra-
sowa słubickiego magistratu. 

Nieoficjalnie udało mi się dowie-
dzieć, że od 1 września nastąpi zmiana 
na stanowisku dyrektora tej placówki. 

ROBERT WŁODEK  
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

Głównym organizatorem wystawy 
jest Urząd Gminy Krzeszyce i Gminny 
Ośrodek Kultury w Krzeszycach. Jed-
nym z celów wystawy jest prezentacja 
walorów i dorobku gminy Krzeszyce. 
- Pragniemy także, by „Krzeszycka 
Jesień” stała się okazją  do wymiany 
doświadczeń i prezentacji dorobku 
różnych firm i instytucji działają-
cych na rzecz rolnictwa i wsi oraz  jej 
mieszkańców, z terenu gminy, powia-
tu i województwa - czytamy w zapo-
wiedzi.

Atrakcją będą wystawy zabytko-
wych aut, maszyn rolniczych, będzie 
prezentacja poszczególnych sołectw, 
inscenizacja stworzona przez grupę 
rekonstrukcyjną, cieszyć będzie we-
sołe miasteczko. Nie zabraknie wystę-
pów dzieci i młodzieży z przedszkoli i 
szkół z gminy Krzeszyce. Zapraszamy 
też na koncert zespołów: Blue Wave, 
Cygańskiego Teatru Muzycznego Ter-
no i gwiazdy wieczoru zespołu MIG. 
Po koncercie odbędzie się zabawa ta-
neczna (red.). 

W niedzielę 18 września 
na Stadionie Sportowym w 
Krzeszycach odbędzie się 
impreza promocyjno-han-
dlowa. Będzie to XXII edycja 
Wystawy Rolniczej  „Krze-
szycka Jesień” połączona  z 
Dożynkami Gminnymi

Pod koniec lipca TVN wyemitował reportaż o sytuacji w słubickim przedszkolu Miś Uszatek. Mo-
gliśmy zobaczyć nagranie z monitoringu placówki. Widać na nim, jak nauczycielka szarpie dziecko 
i siłą przetrzymuje je w innym pomieszczeniu
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Szukasz
nieruchomości? 

Przedszkolanka zawieszona, czy będzie zmiana dyrektorki? 
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W pierwszej rundzie gry singlo-
wej podopieczna trenera Daniela 
Podhajeckiego pewnie pokonała 
Oliwię Skoliniec  (KCT Masters),  
w ćwierćfinale turnieju zwycię-
żyła Aleksandrę Frątczak (BAT 
Bydgoszcz), a w półfinale Julię 
Wartecką (PT Olimpia Poznań), 
podopieczną Jarosława Wołąsewi-
cza - trenera reprezentacji Polski 
Skrzatek i jednocześnie swoją de-
blową partnerkę. W finale zawodów 
Dominika musiała uznać wyższość 
zdecydowanie silniejszej fizycznie 
Marii Głowackiej (TS IDEA SPORT 
Toruń). 

W grze podwójnej Dominika 
Podhajecka, grając w parze z Julią 
Wartecką, po emocjonującym i peł-
nym zwrotów akcji finale, pokonały 
(po super tie braku) singlową ry-

walkę Dominiki Marię Głowacką i 
Oliwię Sikorę (BAT Bydgoszcz), wy-
grywając bydgoskie zawody. Roz-
stawiona z dwójką para,  wcześniej 
w półfinale turnieju deblowego, 
pokonała bez straty gema Malwinę 
Edyk (KT Start Łódź) i Roksanę Ko-
kocha (PKT Pobiedziska).

Cieszą nie tylko wyniki i dwa 
kolejne medale Dominiki, ale rów-
nież coraz pewniejsza gra i lepsze 
poruszanie się po korcie po nie-
dawnej kontuzji i długiej przerwie 
startowej. Młodziutka tenisistka 
w stosunku do poprzednich zawo-
dów nabrała pewności siebie przy 
returnach i atakach forhendowych, 
wzmocniła siłę gry i pomału od-
zyskuje swój wielki atut w postaci 
niezwykle dynamicznego porusza-
nia się po korcie (red.). 
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KOLORY
DALTONISTY

Wszyscy pytacie się mnie, jak 
skończy się konflikt w starostwie? 
Nie wiem. 

Mam nadzieję, że się po prostu 
skończy. Wszyscy czekamy na wynik 
rozprawy przed sądem administra-
cyjnym i wierzę, że spór ten zostanie 
rozstrzygnięty już we wrześniu. I to 
ostatecznie. 

Aż boję się myśleć, co będzie, gdy 
wyrok WSA przyzna rację większo-
ści radnych, a Piotr Łuczyński, w 
obstawie Tomasza Stupienki, Ro-
berta Tomczaka i Krystyny Skubisz, 
będzie szedł w zaparte, dalej twier-
dząc, że tylko on może być ratowni-
kiem samorządu. Pójdę nawet dalej 
i postawię jasno pytanie. Gdy WSA 
stwierdzi, że wojewoda nie miał racji 
uchylając decyzję radnych, co stanie 
się z wszystkimi decyzjami podpisy-
wanymi dziś przez pana Piotra? 

Zdecydowana większość radnych 
dalej twierdzi, że nie widzi jakiej-
kolwiek możliwości współpracy z 
zarządem Łuczyńskiego i pisze list 
do lubuskiego wojewody z prośbą o 
spotkanie i rzeczową rozmowę o spo-
sobach wyjścia z tego pata. Wydaje 
mi się, że poważni ludzie, za jakich 
mam większość radnych i wojewodę, 
powinni w końcu odłożyć emocje na 
bok i znaleźć, możliwe najszybciej, 
jakiekolwiek rozwiązanie, które za-
kończy ten jałowy konflikt i pozwoli 
normalnie funkcjonować nam miesz-
kańcom, pracować urzędnikom i 
rządzić samorządowcom. Oby tak 
się stało.

Po raz kolejny do Słubic przyje-
chała ekipa TVN. Tym razem zajęła 

się aferą w słubickim przedszkolu. 
Opowieści rodziców i byłych pra-
cowników tej placówki, o tym, co 
dzieje się w Misiu Uszatku, są po 
prostu zatrważające. Tym bardziej 
trudno zrozumieć władze miasta, 
które najpierw odmawiały komen-
tarza, później twierdziły, że przecież 
nic złego się w przedszkolu nie dzie-
je, by w końcu przyznać – w mojej 
ocenie pod naciskiem rodziców i 
opinii publicznej – że zachowanie 
przedszkolanki było wysoce niewła-
ściwe. Rodzicie od czerwca walczyli 
wszędzie tam, gdzie mogli, by odsu-
nąć od pracy z dziećmi przedszko-
lankę, której zachowanie widzieli-
śmy w reportażu TVN. Przez długi 
czas walczyli bezskutecznie. Pomo-
gła jednak wyjątkowo ostra opinia 
lubuskiej kurator oświaty i zdecydo-
wana postawa Rady Rodziców, któ-
rzy nie odpuścili na krok, zażądali 
od władz miasta nie tylko zawiesze-
nia nauczycielki, ale także zmiany na 
stanowisku dyrektora samorządowe-
go przedszkola. I ta nieustępliwość, 
walka o zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom, przyniosła w końcu pożą-
dany skutek. Na szczęście. 

Wypada mi tylko rodzicom, naj-
bardziej szczerze, pogratulować. 

A my zaczynamy kolejny rok dzia-
łalności, wszak w sierpniu obchodzi-
my urodziny. 

Odbieram od Was coraz więcej te-
lefonów z prośbą o pomoc w walce 
z różnymi nieprawidłowościami. A 
tych w okolicy nie brakuje, twierdzę 
nawet, że jest ich coraz więcej. 

Chciałbym w tym miejscu serdecz-
nie podziękować Wam za zaufanie. 
Bardzo mocno. A jednocześnie so-
lennie obiecać, że każdy sygnał jest 
przeze mnie skrzętnie notowany, 
każdemu z Was bardzo chciałbym 
pomóc. I będę to robił nadal, oczywi-
ście w miarę możliwości czasowych.

ROBERT WŁODEK

Nie zwalnia tempa Dominika Podhajecka po swoim 
powrocie na krajowe kory. Już pierwszym występie po 
blisko trzech miesiącach przerwy dziesięciolatka, repre-
zentująca barwy GKT Smecz Górzyca, sięgnęła po tytuł 
w grze podwójnej, a także zdobyła srebrny medal w grze 
pojedynczej w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym 
we Wrocławiu do lat 12! Identyczny wynik w kategorii 
Skrzatek Dominika osiągnęła w kolejnym  Wojewódz-
kim Turnieju Klasyfikacyjnym w Bydgoszczy

GÓRZYCA-RZEPIN Kolejne sukcesy Dominiki Podhajeckiej
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ofert z dnia 3 grudnia wskazano 
powierzchnię zabudowy”. 

Tyle tylko, że i bazarowicze i ja 
– jesteśmy w posiadaniu tego do-
kumentu z 3 grudnia. Nie wystę-
puje w nim zwrot „powierzchnia 
zabudowy”. Mowa jest po prostu o 
15 m². W mojej ocenie władze spół-
ki wprowadziły bazarowiczów w 
błąd. 

Dalej: bazarowicze mówią w 
wywiadzie, że mieli obietnicę rene-
gocjacji umów. Obietnice te miały 
być składane im przez Tomasza 
Stupienko w trakcie rozmów dwu-
stronnych, ale także podczas ofi-
cjalnych spotkań. Sawicki dziś pi-
sze jasno: „Takie obietnice nie były 
formułowane”. 

No tak. Ktoś kłamie. Słowo prze-

ciwko słowu. Słowa Sawickiego 
przeciwko słowom wielu słubickich 
przedsiębiorców. 

W rozmowie ze mną bazarowicze 
pytają: „Dlaczego jeden człowiek 
jest najemcą 24 pawilonów skoro 
każdy z nas mógł ubiegać się mak-
symalnie o dwa?”. Sawicki znów 
zaprzecza: - nikt tylu stanowisk nie 
najmuje – pisze w sprostowaniu. 

To jak skomentować wyciąg z 
ministerialnej ewidencji działalno-
ści gospodarczej? Rubryka – adre-
sy miejsc wykonywania działalno-
ści – miejsce: Bazar pod Dębami 
– pawilonów szt. 24. 

Dlaczego nie dziwi mnie, że wy-
druk z ministerialnej listy doty-
czy tego samego przedsiębiorcy, 
o którego kantorowe interesy tak 

bardzo zabiegał Piotr Łuczyński w 
słynnych nagraniach Ławreszuka?

I jeszcze jedno. Prezes Sawicki 
pisze, że nieścisłe jest twierdzenie, 
że władze SOSiR i władze mia-
sta odmawiały rozliczenia budo-
wy bazaru, bo twierdzenie to nie 
uwzględnia tego, że najemcy nie 
byli inwestorami inwestycji Targo-
wiska pod Dębami.

W mojej opinii to twierdzenie jest 
wyjątkowo ścisłe i precyzyjne. Bo 
władze miasta i władze spółki fak-
tycznie odmawiają bazarowiczom 
rozliczenia budowy bazaru. Jest to 
bezsprzeczny fakt. 

I jeszcze jedno. Tomasz Stupien-
ko, jak rozumiem odpowiedzial-
ny wtedy za przeprowadzenie tej 
inwestycji, w Gazecie Lubuskiej o 

350.000,00 zł brutto
powierzchnia domu 112,30 m2
powierzchnia działki 300 m2
4 pokoje
ogrzewanie C.O. podłogowe
funkcjonalny rozkład pomieszczeń

Biuro Sprzedaży
ul. Konstytucji 3-go Maja 8B

69-100 Słubice

 

www.wimar-slubice.pl
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95 711 92 92

Niniejszym reklama  nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W Naszym biurze uzyskacie Państwo Bezpłatnie informacje
oraz pomoc starając się o kredyt hipoteczny w tym również MDM

Nowe Domy Na Sprzedaż

Osiedle Perłowe Kunowice

Skupujemy samochody do złomowania

Skup Złomu

Skład Opału

Stacja Demontażu Pojazdów

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

Najlepsze ceny w regionie

Węgiel od 250 zł za tonę
LATOLATO
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SŁUBICE Polemika ze sprostowaniem prezesa SOSiR Zbigniewa Sawickiego

Moja ocena flagowej inwestycji SOSiR
W poprzednim wydaniu zamie-

ściłem sprostowanie przesłane 
przez prezesa SOSiR Zbigniewa 
Sawickiego. Dotyczyło ono mojego 
wywiadu z bazarowiczami, opubli-
kowanego w marcu. 

Prawo daje mi możliwość  odnie-
sienia się do treści sprostowania. 
Z możliwości tej chciałbym więc 
skorzystać, przedstawiając swoją 
ocenę faktów związanych z realiza-
cją przez SOSiR inwestycji budowy 
Bazaru pod Dębami. 

Prezes Sawicki pisze, że nie-
prawdziwe jest twierdzenie, że na 
Targowisku pod Dębami zamknię-
ta była zdecydowana większość 
stanowisk. Dziwne. Byłem na nim 
wielokrotnie. W lutym, kiedy ro-
biłem materiał na temat tej inwe-
stycji, miałem wrażenie, że bazar 
w ogóle nie jest czynny, bo otwarte 
stanowiska można było policzyć na 
palcach obu rąk. We wspomnia-
nym wywiadzie pani Gałka mówiła 
jasno: „16 marca zamknięta była 
zdecydowana większość stano-
wisk”. Pani Gałka nie wymyśliła 
sobie tego zdania, tylko dokładnie 
policzyła czynne i zamknięte pawi-
lony w tym dniu. 

Zdecydowanie podtrzymuję więc 
ocenę swoją i bazarowiczów – w 
pierwszych miesiącach tego roku 
bazar świecił pustkami. Świadków 
na ten FAKT mam bez liku. 

Bazarowicze twierdzą, że podpi-
sali umowy na najem pawilonów, 
które miały mieć 15 m², kiedy do-
stali klucze okazało się, że stosika 
mają 13,5 m². Mówią jasno: „nikt 
nas nie informował, że pawilon 
ma mieć 15 m² powierzchni zabu-
dowy”. Prezes Sawicki kontruje: 
„nieprawdziwe są twierdzenia, ja-
koby najemcy nie byli informowani 
o powierzchni zabudowy pawilo-
nów, a z umów najmu wynika po-
wierzchnia użytkowa pawilonów 
(…). W zaproszeniu do składania 

pieniądzach potrzebnych na budo-
wę bazaru mówił tak: „Będą to pie-
niądze spółki i osób, które chcą pro-
wadzić działalność na targowisku”. 

Tymczasem w mojej ocenie ofi-
cjalne dane przeczą jego słowom. 

Całkowity koszt budowy tego 
targowiska wyniósł 5,4 miliona 
złotych netto, a wpłaty od najem-
ców, czyli bazarowiczów, dały 5,9 
mln złotych netto. Wydaje mi się, 
że z danych tych wynika, że to sami 
słubiccy przedsiębiorcy sfinalizo-
wali budowę targowiska, a miejska 
spółka nie tylko nie dołożyła do tej 
inwestycji ani złotówki, ale jeszcze 
nieźle na niej zarobiła. Jakieś pół 
miliona złotych, netto.

Odmawianie szczegółowego roz-
liczenia realizacji tej inwestycji 
oceniam niezmiennie w katego-
riach skandalu. Bo były to pienią-
dze ludzi i kategorycznie należy się 
przed nimi z każdej złotówki rozli-
czyć. Amen. 

Jeśli pan Sawicki twierdzi, że nie 
musi rozliczać się z bazarowicza-
mi, bo to nie oni byli formalnym 
inwestorem, to chciałbym raz jesz-
cze zauważyć – SOSiR to nie jest 
prywatna spółka tandemu Sawicki 
i Ciszewicz. To jest spółka gmin-
na, w stu procentach. Czyli nasza 
– mieszkańców. I powinna być 
transparentna. 

Taka jest moja ocena, tylko cząst-
kowa, realizacji inwestycji budowy 
Bazaru pod Dębami. 

Prezes Sawicki, zamiast zarzucać 
nieścisłości mi i słubiczanom, któ-
rzy sfinansowali budowę flagowej 
inwestycji SOSiR, powinien się z 
niej co do grosza rozliczyć. Pokazać 
publicznie nie tylko wszystkie fak-
tury, ale także wszelkie dokumenty, 
w tym umowy. 

Transparentność w gminnej 
spółce powinna być normą. 

ROBERT WŁODEK 
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Po wieloletnich staraniach władz miasta w końcu rozpo-
czyna się realizacja budowy obwodnicy Rzepina

Biblioteka słubicka serdecznie zaprasza do obejrzenia niezwy-
kłej wystawy fotografii Grzegorza Sawko. Cieszymy sie bar-
dzo, że możemy zaprezentować mieszkańcom naszej gminy, 
powiatu słubickiego i nie tylko kolejnego artystę lokalnego, 
niezwykłego pasjonata przyrody, w szczególności ptaków

Mieszkańcy będą
mogli odetchnąć

Grzegorz Sawko - wystawa fotografii

Długo oczekiwana obwodnica w końcu powstanie

Zapraszamy do biblioteki

RZEPIN  

SŁUBICE 

Nowa obwodnica wpłynie na po-
prawę komunikacji, odprowadzając z 
miasta uciążliwy tranzyt. Umowę do-
tyczącą budowy podpisała firma Stra-
bag Infrastruktura Południe z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich w Zielonej 
Górze. Inwestycja ma być zakończo-
na do 31 października 2017 roku, a jej 
koszt to około 6 mln zł netto.

Przyszła obwodnica Rzepina to 
2,4-kilometrowa droga o parame-
trach trasy G (ruch główny), jedno-
jezdniowa dwupasmowa o szerokości 
jezdni 7 m i 2-metrowych poboczach. 
Jej początkiem będzie rondo na prze-
cięciu z drogą powiatową 1245F (ul. 
Słubicka), i będzie kończyła się ist-
niejącym, ale rozbudowanym o nowy 
wjazd rondem w ciągu dróg woje-
wódzkich nr 134 i 139 (ul. Mickie-
wicza i ul. Okrężna). W jej ciągu po-
wstanie osiem zjazdów asfaltowych 
na wewnętrzne drogi leśne, które 
także zostaną poprawione i dosto-
sowane do powiązanej z nimi jezdni 
obwodnicy. 

Wykonawca zbuduje też cztery 
betonowe przepusty pod jezdnią ob-
wodnicy i jezdnią projektowanego 
ronda oraz przepusty pod zjazdami 
na drogi leśne. Na całej długości no-
wej drogi wybudowane zostaną rowy, 
w tym m.in. trawiaste, opóźniające 
zimą spływ wód opadowych i rozto-
powych. Budowa drogi będzie wią-
zała się też z przebudową drogi po-
wiatowej nr 1254F, która zyska nową 
nawierzchnię i rozbudowany układ 
oświetlenia. Przewidziane jest także 
wybudowanie przejścia dla małych 
zwierząt oraz odtworzenie szaty ro-
ślinnej w jego okolicy po to, by ukie-
runkować wędrówkę zwierząt właśnie 
na nie. W projekcie przewidziane jest 
użycie gatunków traw, bylin, krze-
wów i drzew lokalnie występujących, 
w celu wpisania się w naturalną suk-
cesję na danym obszarze.

W ramach inwestycji zaplanowana 
została też wymiana i budowa kana-
lizacji deszczowej  i innych urządzeń 
koniecznych do właściwego gospoda-
rowania wodami opadowymi i rozto-
powymi. Ponadto usunięte zostaną 
kolizje z liniami elektroenergetycz-
nymi, wybudowane zostanie oświe-
tlenie, wymienione zostaną niektóre 
słupy linii średniego napięcia (Stra-
bag, UMiG w Rzepinie, red.). 

Grzegorz Sawko pochodzi z tere-
nu gminy Cybinka, z małej urokliwej 
miejscowości Białków.

Z wykształcenia jest socjologiem, w 
latach 2001-2006 był pracownikiem 
Krzesińskiego Parku Krajobrazo-
wego, od 2006 roku jest kuratorem 
sądowym. Pasja fotografowania zro-
dziła się w okresie pracy w parku kra-
jobrazowym.

W latach 2003-2006 współpra-
cował z Agencją Fotograficzno-Wy-
dawniczą DIAPRESS. W tym czasie 
prócz fotografii zrodziła się pasja fil-
mu przyrodniczego. Jest współauto-
rem zdjęć m.in. do filmu „Niezwykłe 
życie zwykłej rzeki”, opowiadającym 

o przyrodzie doliny środkowej Odry, 
który w 2007 roku brał udział w Mię-
dzynarodowym Przeglądzie Filmów 
Przyrodniczych im. W. Puchalskiego 
w Łodzi. 

Fotografia przyrodnicza to jego 
sposób na życie. Poświęca jej każdą 
wolną chwilę. Ptaki stanowią głów-
ny cel jego fotograficznych eskapad. 
Fotografuje głównie dla własnej sa-
tysfakcji – przebywanie w terenie, 
kontakt z naturą, sam proces przygo-
towania do zdjęć jest dla niego naj-
ważniejszy – pozwala mu odreagować 
stresy codziennego życia, oderwać się 
od rzeczywistości. 

Zespół BPMiG Słubice
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Zapraszamy na wystawę 
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Już jest! Już można go oglądać! Największy w Polsce statek 
„Dar Młodzieży” z zapałek autorstwa Grzegorza Trzmie-
lewskiego jest wystawiony w oddziale dla dorosłych  bi-
blioteki słubickiej

6 sierpnia w Stańsku od-
była się II edycja turnieju 
siatkówki parkowej im. Cze-
sława Jermanowskiego o 
puchar dyrektora Gminne-
go Ośrodka Kultury Małgo-
rzaty Gniewczyńskiej

Okrzyki radości zwycięzców, głośny doping i smutek po przegranej w karnych - tak w skró-
cie można opisać I Gminny Drużynowy Turniej Fifa16 dla dzieci i młodzieży, który odbył się 
9 sierpnia w MGOK, w ramach tygodnia zajęć wakacyjnych pt.: „Kultura na wakacjach” 

Największy w Polsce
statek z zapałek!

Kostrzyn znowu górą

Będą powtórki turnieju!

Zapraszamy do biblioteki II edycja siatkówki parkowej w Stańsku

I Gminny Drużynowy Turniej w FIFA16

SŁUBICE GÓRZYCA 

CYBINKA 
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Czy pamiętacie Grzesia Trzmie-
lewskiego z Drzecina i jego statki? 
Tak! To właśnie ON jest wykonawcą 
tego okazałego modelu. Grzegorz ma 
17 lat, mieszka w Drzecinie, obecnie 
uczy się w Zespole Szkół Budowla-
nych w Gorzowie Wlkp. 

Budowę statku rozpoczął we wrze-
śniu 2015 roku, a zakończył w lipcu 
tego roku. Model ma ponad dwa me-
try długości i około 130 cm wysoko-

ści. Do konstrukcji zużył ponad 80 
tys. zapałek. Udało mu się uzyskać 
pomoc finansową od jednej z najlep-
szych firm udzielających korepetycji 
„zrozoom.pl”. 

Jesteśmy dumni, że mamy wśród 
przyjaciół biblioteki tak niezwykle 
zdolnego i utalentowanego młodego 
człowieka! Gratulujemy! Naprawdę 
warto to zobaczyć! Zapraszamy!

Turniej rozpoczęła uroczyście dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
towarzystwie sołtysa wsi Stańsk – Sta-
nisława Kwieka, wójta Górzycy – Ro-
berta Stolarskiego  oraz rodziny  pań-
stwa Jermanowskich. 

Do rozgrywek stanęło sześć drużyn, 
które zmagały się ze sobą systemem 

Do turnieju, który rozgrywany był 
w systemie podwójnej eliminacji, 
stanęło aż 10 drużyn, a sama rywa-
lizacja trwała ponad cztery godziny.

Na wszystkich czekały pamiąt-
kowe dyplomy, a na trzy najlepsze 
drużyny atrakcyjne nagrody, w tym 
oficjalne piłki EURO 2016. 

Uroczystego otwarcia turnieju 
oraz wręczenia nagród zwycięzcom 
dokonała dyrektor MGOK Ewelina 
Skórska. 

Turniej tak bardzo spodobał się 
wszystkim uczestnikom, że na pew-

no jeszcze nie raz pojawi się on w 
kalendarzu imprez Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Cybince 
(red.). 

Kostrzyn, na drugiej lokacie uplaso-
wała się drużyna „Imielno” Stańsk, 
trzecie miejsce zajęli „Omega” Rze-
pin i kolejno „BŁĘKITNI” Trześniów, 
„AGRAFKA” Chartów, „TOTEM” Zie-
lona Góra.

Instruktorzy z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Górzycy prowadzili również 
gry i zabawy dla najmłodszych miesz-
kańców Stańska (red.). 

„każdy z każdym” w dwóch grupach. 
Zwycięzcą, podobnie jak w pierw-

szej edycji, została drużyna „Wena” 

To największy w Polsce statek z zapałek 

Zwyciężyła drużyna z Kostrzyna 
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W planach są już kolejne edycje turnieju 
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Uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia wybrali się na kolejną edycję 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji” do Zielonej Góry

Priorytetem gminy Rzepin 
w obszarze edukacji przed-
szkolnej jest poprawa jej ja-
kości oraz dostępności

Po blisko trzech miesiącach przerwy spowodowanej pro-
blemami zdrowotnymi i kontuzją Dominika Podhajecka w 
wielkim stylu wróciła do cyklu turniejów Polskiego Związ-
ku Tenisowego w kategorii Skrzatek

Spotkanie z folklorem

Z myślą o najmłodszych

Nie ma śladu
po kontuzji

Wycieczka do Zielonej Góry

Remonty w przedszkolach

Udany powrót

RZEPIN 

RZEPIN 

GÓRZYCA-RZEPIN 

fot
o. 

 UM
iG

 w
 Rz

ep
ini

e 

fot
o. 

 UM
iG

 w
 Rz

ep
ini

e 

fot
o. 

 DP
 

Była to pierwsza nasza wycieczka pociągiem. Uczestniczyliśmy w folkowych zabawach 
z zespołami z Czarnogóry i Indii. Po egzotycznych tańcach udaliśmy się do strefy relaksu, 
gdzie oprócz odpoczynku braliśmy udział w warsztatach kreatywności. 

Podczas całego pobytu byliśmy również w kawiarni na lodach oraz w pizzerii na obiedzie. 
Ponadto zwiedziliśmy zielonogórski deptak i znaleźliśmy kilka figurek Bachusa. 

Podczas festiwalu odwiedziliśmy Folkojarmark oraz Targi Sztuki Ludowej i Tradycyjnego 
Rękodzieła. 

Wspaniale było po raz kolejny uczestniczyć w tym wydarzeniu. Mamy nadzieje, że spotka-
my się za rok!

UCZESTNICY POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA

W trosce o swoich najmłodszych 
mieszkańców burmistrz Sławomir Du-
dzis podjął decyzję o przeznaczeniu środ-
ków na modernizację obiektów przed-
szkolnych. 

Dzięki temu w Przedszkolach Samo-
rządowych nr 2 oraz nr 3 „Jarzębinka” 
rozpoczęły się prace remontowo-bu-
dowlane mające na celu modernizację 
istniejącej bazy przedszkolnej, a także po-
wstanie nowych sal, przeznaczonych dla 
dzieci, które od września podejmą naukę. 

Prace remontowe w przedszkolu nr 3 
prowadzone są zarówno wewnątrz, jak 

Dziesięcioletnia zawodniczka GKT 
Smecz Górzyca już w swoim pierwszym 
po przerwie starcie sięgnęła po tytuł w 
grze podwójnej, a także zdobyła srebrny 
medal w grze pojedynczej w Wojewódz-
kim Turnieju Klasyfikacyjnym we Wro-
cławiu do lat 12!

Jeszcze niedawno Dominika nosiła 
gipsową szynę po skręceniu stopy, prze-
chodziła rehabilitację, stąd nie poru-
szała się ze swoją dynamiką, nie robiła 
poślizgów, ale imponowała wolą walki, 
rozwiązaniami taktycznymi i świetnym 
rozgrywaniem akcji w decydujących mo-
mentach spotkań. 

Ze względu na wysokie rozstawienie 
podopieczna trenera Daniela Podha-
jeckiego pierwszą rundę miała wolną, 
w drugiej pokonała 7:5, 6:2 Salomę Ja-
siczek (UKS SPORTAKUS Wrocław),w 
ćwierćfinale popularna Dominatorka 
ograła Julię Wartecką 6:2, 6:1 (PT Olim-

pia Poznań) – podopieczną Jarosława 
Wołąsewicza - trenera reprezentacji 
Polski Skrzatek, a w półfinale lubuszan-
ka pokonała Kamilę Ostrowską 6:1, 7:5 
(UKS SPORTAKUS Wrocław). W finale 
zawodów Dominika musiała uznać wyż-
szość dwa lata starszej i najsilniejszej fi-
zycznie, leworęcznej zawodniczki gospo-
darza turnieju – Karoliny Skowrońskiej 
(KKT Wrocław) 2:6, 1:6.

W grze podwójnej Dominika Podha-
jecka grając w parze z Karoliną Skow-
rońską pewnie, bez straty seta wygrały 
turniej. Rozstawiona z jedynką para 
pierwszą rundę miała wolną, w półfi-
nale faworytki debla pokonały 6:1, 6:4 
Nikę Hurkacz (Redeco Wrocław) i Ka-
milę Ostrowską (UKS SPORTAKUS 
Wrocław), a w finale nie dały szans 6:2, 
6:3 Jagnie Mańkowskiej (KT Pro-Team 
Leszno) i Julii Warteckiej (PT Olimpia 
Poznań).

i na zewnątrz budynku, gdzie dobiega 
końca termoizolacja. W przedszkolu nr 2 
gruntownym zmianom poddane zostało 
wnętrze obiektu. 

O efektach tych prac będziemy mogli 
przekonać się już wkrótce.  

Na uczestników wycieczki czekało mnóstwo atrakcji 

W przedszkolach będzie więcej miejsc 

Kolejne sukcesy Dominatorki 
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W pierwszym miesiącu wakacji, w słonecznym dniu, odbył się w Krasnołęgu festyn rodzin-
ny. Celem imprezy była integracja społeczności lokalnej, a także uatrakcyjnienie wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży

15 sierpnia w Studzionce, 
w scenerii nadwarciań-
skiego wału, odbył się Tur-
niej Sołectw o puchar wój-
ta gminy Krzeszyce

Z końcem lipca ruszyła 
gminna edycja spotkań 
biegowych pod hasłem 
„KULTURAlne bieganie”

Świetna atmosfera i zabawa

Rywalizacja
i świetna zabawa

KULTURAlne
bieganie

Festyn rodzinny w Krasnołęgu

Turniej Sołectw Przygotowania do nowego sezonu

KRZESZYCE 

KRZESZYCE KRZESZYCE 

Atrakcji dla dzieci nie brakowało 

Rywalizację wygrało sołectwo Rudnica Zapraszamy na wspólne bieganie 

Głównym organizatorem festynu 
było sołectwo Krasnołęg, Piskorzno, 
Świętojańsko przy udziale Gminnego 
Ośrodka Kultury w Krzeszycach, któ-
ry był odpowiedzialny za nagłośnie-
nie i prowadzenie gier i zabaw dla 
dzieci i młodzieży. Natomiast Rada 

Sołecka przygotowała do degustacji 
przepyszne wypieki oraz potrawy z 
grilla, które cieszyły się dużym uzna-
niem. 

W czasie festynu przeprowadzono 
wiele zabaw, które były dostosowa-
ne do wieku uczestników. Każdy był 

nagrodzony niezależnie od tego, czy 
wygrał w konkurencji, czy też nie. 
Oczywiście dla najlepszych czekały 
nagrody i dyplomy. 

Festyn zakończył się zabawą ple-
nerową przy akompaniamencie DJ 
Dawida (red.). 

Brało w nim udział pięć sołectw: 
Dzierżązna, Przemysław, Krzemów, 
Rudnica, Studzionka. 

Sołectwa rywalizowały w pięciu kon-
kurencjach: łowienie ryb, strzelectwo, 
chodzenie na szczudłach, wyścig z ja-
jem, przechodzenie pod tyczką. 

Przy gromkim dopingu zgromadzo-
nych mieszkańców Studzionki i przy-
byłych gości rywalizację wygrało sołec-
two Rudnica. 

Drużyna z Rudnicy wygrała także 
konkurencję wędkarską. Nagrodą był 
puchar ufundowany przez sołtys Zofię 
Czarnogrecką. 

Oprócz rywalizacji sołectw odbyły 
się konkursy integracyjne dla dzieci i 
dorosłych.

W czasie trwania imprezy można 
było skosztować lokalnych wypieków 
i potraw z grilla przygotowanych przez 
gospodynie z miejscowości Studzion-
ka. Prowadzona była też loteria fanto-
wa, z której dochód był przeznaczony 
na fundusz sołecki. Zwiecznieniem 
turnieju była zabawa taneczna, która 
trwała do północy (red.). 

Głównym celem jest zachęcenie 
mieszkańców do  wspólnego biega-
nia, a także przygotowanie uczestni-
ków do startu w przyszłym roku  w 
kolejnej edycji biegów „Śladami Wio-
sny” w Przemysławiu i jubileuszowym 
Olimpijskim Międzynarodowym Bie-
gu w Kołczynie. 

Treningi i tempo dostosowane jest 
do uczestników. Przed każdym tre-
ningiem zapoznają się oni  z planem 
trasy, a także przeprowadzana jest 
rozgrzewka. W czasie biegu towa-
rzyszy im muzyka z różnych gatun-
ków, od współczesnej do muzyki z lat 
przedwojennych. 

Dodatkowo  jesienią przewidywane 
są treningi w sali gimnastycznej. Za-
jęcia prowadzi wielokrotna laureatka 
długodystansowych biegów Lucyna 
Poznańska. 

Wspólne treningi biegowe odbywa-
ją się  dwa razy w tygodniu we wtorki 
w Kołczynie o godz. 20, a w czwartki 
w Krzeszycach o godz.19. 

Nowością od września będą zajęcia 
KIDS Zumba, które będą połączeniem 
gimnastyki, elementów tańca i dobrej 

zabawy. Zumba będzie prowadzona 
przez profesjonalną instruktorkę Olę 
Zawadzką. Zajęcia będą odbywać się 
dwa razy w tygodniu: w Kołczynie o 
16.30 i w Krzeszycach o 16.30. 

Szczegółowe informacje można 

uzyskać na stronie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Krzeszycach (red.). 
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Wielki Dzień Pszczół odbył 
się 8 sierpnia na Placu Kul-
tury przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w 
Cybince

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury gościł uczestni-
ków półkolonii organizo-
wanej przez parafialny ze-
spół Caritas 

W ramach tygodnia zajęć 
wakacyjnych organizowa-
nych przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Cybince 
piątek został okrzyknięty 
dniem gier planszowych

Wielki Dzień
Pszczół 

Integracyjne wakacje

Lepsze od komputera

Rozmawiali o pszczelarstwie Zajęcia dla dzieci

Dzień gier planszowych w MGOK

CYBINKA CYBINKA 

CYBINKA 

Można było spróbować różnych rodzajów miodu 

Gry planszowe wracają do łask 

Półkolonia dla dzieci dofinansowana została ze środków gminy Cybinka 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Cybince, Koło Pszczelarzy oraz Krze-
siński Park Krajobrazowy. Szczególne 
podziękowania należą się sponsorom 

Półkolonia dla dzieci dofinansowana 
została ze środków gminy Cybinka. 

Na dzieci czekały zorganizowane 
przez animatora kultury warsztaty 
edukacyjno-plastyczne, na których 
każdy mógł wykonać afrykańską ma-
skę. Był także, przygotowany przez 
informatyka, Mini Turniej w FIFA16 
(red.).  

Wszystkie komputery i konsola zo-
stały wyłączone, a dzieci i młodzież, 
która postanowiła spędzić piątek w 
świetlicy kultury, korzystała z szerokiej 
gamy gier planszowych. 

Gry planszowe przeżywają swój 
renesans, co tylko potwierdziły miny 
wielu graczy, którzy zdziwili się, jak 
przyjemnie można spędzić czas nad 
planszą z pionkami i swoją wyobraź-
nią. Gry planszowe są dostępne u nas 
cały czas, dlatego zachęcamy do wspól-
nego grania w MGOK (red.). 

imprezy, czyli firmie Agro Bieganów 
oraz Nadleśnictwu Cybinka. 

Wydarzenie zorganizowane w ra-
mach IV edycji programu „Z Kujaw-
skim pomagamy pszczołom” zostało 
objęte patronatem burmistrza Cybinki 
Marka Kołodziejczyka.

Spotkanie rozpoczęło się od pre-
lekcji o pszczołach, którą zaprezento-
wali pracownicy Krzesińskiego Parku 
Krajobrazowego. Można było usłyszeć 
dlaczego pszczoły są tak ważne dla na-

szego życia, co im szkodzi i jak dbać o 
to, by było ich jak najwięcej. Po zakoń-
czonej prelekcji, która odbyła się w sali 
widowiskowej MGOK, wszyscy prze-
szli na plac, gdzie oficjalnego otwarcia 
spotkania dokonali burmistrz Marek 
Kołodziejczyk oraz dyrektor MGOK 
Ewelina Skórska. 

Podczas wydarzenia, które po raz 
pierwszy było organizowane w Cy-
bince, każdy miał możliwość degusta-
cji różnych rodzajów miodu, wzięcia 
udziału w warsztatach plastycznych 
przygotowanych przez animatora kul-
tury oraz dowiedzieć się nieco więcej 
o trudnym zawodzie pszczelarza od 

doświadczonego Andrzeja Błaszczyka. 
Równo o godz. 17:00 został wyemi-

towany dokument pt.: „Łowcy miodu”, 
ukazujący życie pszczół i przedstawia-
jący niebezpieczeństwa, jakie grożą 
nam z powodu masowego ginięcia ro-
dzin pszczelich.

Na zakończenie animator kultury 
wraz z dziećmi utworzyła zakątek dla 
pszczół, tworząc rabaty z miododajny-
mi roślinami (red.). 
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   Wymagania: 
• dyspozycyjność, praca w systemie 2 zmianowym 
• mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne  

   Oferujemy: 
• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z 25 letnim stażem, możliwość 

rozwoju zawodowego, 
• Profesjonalne wdrożenie, 
• Stabilne zatrudnienie, 
• Atrakcyjne wynagrodzenie 

 

 
e-mail: a.bartkowska@zygula.pl    Zadzwoń: 693-994-852  

         Dołącz do nas!  
Sprzedawca w sklepie:  Krosno,  Sulęcin 
   

 

Firma Zyguła Sp. z o.o. Sp. K. ul. Łąkowa 15A, 64-212 Siedlec 
Prosimy o przesyłanie CV na poniższy adres mailowy lub dostarczenie osobiście pod adresem: 

66-210 Zbąszynek, ul. Czarna Droga 9 
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Poszukujemy spawacza, zarazem
montera okien oraz drzwi alu-
miniowych Czekamy na zgłoszenia
telefonicznie oraz mailowo. Język
niemiecki wymagany

Genschmarer Chausee 2
15328 Golzow
Telefon: 033472 - 51920
Fax: 033472 - 51925
info@metallbaubettin.de

512 schodów

27.8.
Rozpoczęcie

godZina 10ta

Zapraszamy do wzięcia udziału w
zabawie. Zgłoszenia udziału oraz
więcej informacji pod numerem:

Tel. 0049 335 606 69 96
lub na www.stoppuhr.net
rejestracja do 26.08.2016 (od 18-go roku życia)

– Verlags-Sonderveröffentlichung –512 Stufen Oderturmlauf
512 schodów do zdobycia 

Już w sobotę 15-ty Bieg w Oderturmie

„Dla przyjaznego i otwartego
na świat Frankfurtu nad
Odrą” - to motto tegoroczne-
go biegu w Oderturmie, który
odbędzie się w sobotę, 27
sierpnia od godziny 10.00.

Na spotkanie zapraszają or-
ganizatorzy wydarzenia:
Państwowy Związek Spor-
towy oraz dyrekcja policji
Berlina. 
Zmagania rozpoczyna 150-
metrowy bieg wokół pasażu
handlowego, później do po-
konania będzie 24 pięter
wieżowca i jego 512
schodów. Wspomaganie się
chwytaniem poręczy jest
oczywiście dozwolone. 
Uczestniczyć w zawodach
mogą jedynie osoby pełno-
letnie, niezależnie od płci.
Zgłoszeni startują w sześciu
grupach wiekowych, w prze-
dziale między 18 a 60 rokiem
życia. Zgłosić się może mak-
symalnie 100 uczestników,
dlatego lista może zostać
zamknięta przed terminem
zgłoszeń wyznaczonym na 24

go sierpnia. Uczestnicy biegu
powinni zgłosić się już o go-
dzinie 8.30 w dniu zawodów
oraz uiścić opłatę startową w
wysokości 5 Euro. Sporządza-
nie listy zawodników potrwa
około godziny. Właściwy bieg
rozpocznie się o godzinie 10.
Każdy z jego uczestników
będzie startował z 90-sekun-
dowym wyprzedzeniem,
przed swoim rywalem. Oczy-
wiście bieg prowadzi z parte-
ru schodami na 24 piętro pa-
sażu. 
Sportowcy oraz goście nie
będą musieli długo czekać na
wyniki. Zostaną one ogłoszo-
ne na 30 minut po starcie os-
tatniego z zawodników. Pokal
za najlepszy czas biegu
kobiet wręczy sam nadbur-
mistrz Frankfurtu nad Odrą,
za pierwsze miejscu w biegu
mężczyzn zostanie przekaza-
ny przez przedstawicieli po-
licji. Na najszybszych w
każdej z grup wiekowych
będą czekać nagrody rzeczo-
we, a każdy z uczestników
otrzyma dyplom biegu z

osiągniętym czasem. 15. już
bieg w pasażu Oderturm jest
częścią Niemieckich Biegów
na Wieże Cup 2016. 
W dniu zmagań do godziny
16. można dokonywać zaku-
pów w sklepach Oderturmu,
korzystając z wielu letnich
rabatów i okazjonalnych
zniżek, między innymi na za-
kupy zaprasza sklep
obuwniczy Leiser ze zniżką
cenową na letnią kolekcję w
wysokości 50 proc. od ceny
wyjściowej. 
Zachęcamy też do zapozna-
nia się z wysokiej jakości wy-
robami, certyfikowanej aus-
triackiej biżuterii firmy Pierre
Lang, której przedstawiciele
chętnie doradzą również w
języku polskim, w tym dniu z
20 proc. zniżką na naszyjniki.
Na placu Brunnenplatz, obok
pasażu Oderturm, od godziny
12. odbędzie się zainicjowany
przez Państwowy Związek
Sortowy letni Biathlon. 
Zapraszamy na spotkanie ze
sportem. Już w sobotę, 27.
Sierpień 2016.

Bieg do samej góry: w sobotę 27-go sierpnia do pokonania będą wszystkie schody 24-
piętrowego pasażu handlowego Oderturm. Zdjęcie: J. Engel

512 Stufen Oderturmlauf

Gartenstraße 2 · 15230 FFO · Tel.: 0335 - 276 279 - 78
Fax: 0335 - 276 279 90 · Mobil: 0048 511 866 688
e-mail: e.adamczyk@der-oderlandkurier.de

Emilia Adamczyk
Doradca reklamowy
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Inwestycja za kwotę niemal 400 
tys. zł brutto zostanie zrealizowana 
do końca października roku bieżą-
cego.

Pozyskane środki finansowe w 
wysokości 125 tys. zł z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych pozwolą stworzyć 
dodatkowe pomieszczenie oraz sa-
nitariaty przystosowane pod potrze-
by osób niepełnosprawnych, które 
będą mogły samodzielnie dostać się 
do wnętrza obiektu dzięki pochylni 
z tarasem. Inwestycja zostanie zre-

alizowana w części obiektu, gdzie 
znajduje się przybudówka z pozosta-
łościami po oranżerii. 

Coraz większa integracja różnych 
środowisk społecznych spowodowa-
ła, że problemy osób niepełnospraw-
nych stały się bliższe. Gmina Cybinka 
stara się wyjść naprzeciw  potrzebom 
tych osób. 

Dzięki inwestycji niepełnosprawni 
będą mieli możliwość funkcjonowa-
nia w społeczności i budowania więzi 
międzyludzkich od najmłodszych lat 
(red.). 

Do 1 kwietnia przyszłego roku zostanie zrealizowana in-
westycja na kwotę 2,33 miliona zł.

W ramach zadania wykonane zostaną instalacje we-
wnętrzne z branży sanitarnej (wodociągowa, w tym p.poż. 
kanalizacyjna, wentylacje i klimatyzacje, c.o.), elektrycznej 
i informatycznej oraz roboty konstrukcyjno-budowlane 
(ścianki działowe, podłogi, tynki, malowanie, kafelkowanie 

Przy niesprzyjającej pogodzie udało się dograć wszystkie 
mecze i wręczyć zawodnikom nagrody, medale oraz pamiąt-
kowe dyplomy. 

Po zakończonych zmaganiach wszyscy uczestnicy turnieju 
zostali zaproszeni na poczęstunek oraz gorącą herbatę.

W klasyfikacji końcowej na pierwszym miejscu uplaso-
wał się zespół „Oticon” (Adrian Gasiewicz, Maciej Czepulo-
nis), na drugim „Team Laski” (Grzegorz Wróbel, Radosław 

Oprzalski), a na trzecim „La koty” (Dominika Wolak, Agata 
Szczerbin). 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do 
udziału za rok (red.). 

ścian i podłóg) wraz z elementami wyposażenia (umywalki, 
miski ustępowe, szafki ze zlewozmywakiem włączniki, wy-
łączniki, baterie umywalkowe, prysznicowe, grzejniki itp.) 
oraz częściowe zagospodarowanie przy budynku. 

Wykonanie tego etapu budowy szkoły ma na celu dopro-
wadzenie budynku dydaktycznego do użytkowania (red.). 

Burmistrz Marek Kołodziejczyk podpisał umowę na realizację 
inwestycji rozbudowy Publicznej Szkoły w Białkowie. Wyko-
nawcą zadania jest lokalny przedsiębiorca Wojciech Kolendo 

Burmistrz Marek Kołodziejczyk podpi-
sał umowę na realizację zamówienia pn. 
„Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Cybince – etap III – zakończenie budo-
wy budynku dydaktycznego”

Dobiegł końca cykl trzech turniejów siatków-
ki plażowej. Jego podsumowanie odbyło się 
w Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w 
Górzycy

Rozbudowa szkoły
w Białkowie

Już niedługo szkoła
będzie gotowa

Trzy turnieje wyłoniły
zwycięzców

CYBINKA CYBINKA 

GÓRZYCA 

Pomagamy niepełnosprawnym Podpisanie umowy

Koniec zmagań sportowych

Inwestycja jest warta 400 tys. zł 

Czas na realizację kolejnego etapu budowy 

W cyklu turniejów zwyciężył zespół „Oticon” 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

 

fot
o. 

UM
iG

 w
 Cy

bin
ce

 
fot

o. 
UG

 w
 Gó

rzy
cy

 



REGION12
www.pograniczelubuskie.pl

Zapraszamy do punktu

od czwartku 25.08. do środy 31.08.

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

Lepsze warunki na prąd do firmy…REGION 

Którego zatem sprzedawcę wy-
brać i czym się kierować? A może 
w ogóle nie zmieniać dostawcy, 
mimo, że wiemy że prawdopo-
dobnie nie mamy zbyt dobrych 
warunków i przepłacamy? 

Odpowiedź jest prosta: zamiast 
szukać daleko, można wybrać 
sprawdzonego dostawcę energii. 
W naszej okolicy jednym z naj-
częściej wybieranych firm sprze-
dających prąd jest EWE – czyli 
znany w regionie dostawca gazu 
ziemnego. Przyjrzymy się mu bli-
żej. 

Zanim wybierzesz nowego 
dostawcę – sprawdź liczby

Zanim wybierzemy nowego 
dostawcę prądu, sprawdźmy kto 
to taki? Dobry dostawca nie ma 
nic do ukrycia, wręcz przeciwnie 
– możemy znaleźć rzetelne infor-
macje o jego osiągnięciach. 

Przybliżmy sobie, kim jest 
EWE. To spółka wchodząca w 
skład międzynarodowej grupy 
EWE AG, obecna w Polsce od po-
nad 17 lat. Od tego czasu – jako 
regionalny dostawca gazu ziem-
nego - dostarcza gaz do klientów, 
którzy nie mieli możliwości od-
bioru tego paliwa, budując sieci 

gazowe tam, gdzie ich nie było. 
Od ubiegłego roku EWE sprze-

daje także gaz na terenie całej 
Polski, oferując to paliwo na 
lepszych warunkach niż dotych-
czasowy monopolista. Ma ponad 
1600 km własnych sieci gazo-
wych (terytorialnie obejmują 49 
gmin, w sześciu województwach), 
czyli po prostu: mamy w naszym 
regionie prawdziwego eksperta 
od gazu. 

Ale nie każdy wie, że EWE to 
także sprzedawca prądu. Dla-
czego warto to wiedzieć? Bo 
możemy mieć jednego dostawcę 
dwóch źródeł energii, a to ozna-
cza sprawniejszą obsługę, lepszy 
kontakt, lepsze partnerskie wa-
runki i przede wszystkim większe 
oszczędności – czyli zysk.

Kwestia, ile tego zysku będzie? 
To zależy od tego, jak bardzo 
niekorzystną ofertę mieliśmy 
wcześniej – wyjaśnia Jakub Za-
stawny, dyrektor Działu Sprze-
daży firmy EWE. W wielu przy-
padkach przedsiębiorca może 
zaoszczędzić nawet 25 proc. 
opłat za prąd. A jeśli dodamy, 
że to łatwo zarobione pieniądze, 
bo wystarczy tylko podpis na 
umowie – szkoda nie skorzystać 
– dodaje.

zobowiązuje. 
Daje to efekty, co widać w re-

ferencjach firm, które już wybra-
ły EWE. Są tam opinie zarówno 
wielkich, znanych producentów 
jak i małych, kilkuosobowych, 
przedsiębiorstw. A może się tych 
referencji pojawić wkrótce jesz-
cze więcej, bo EWE radzi sobie 
coraz lepiej ze zdobywaniem no-
wych klientów. Jak wynika z wy-
liczeń własnych, w najlepszym do 
tej pory miesiącu – maju 2016, 
co szósta firma w Polsce zmie-
niająca sprzedawcę prądu wybra-
ła właśnie EWE. A na rynku, na 
którym walczy o klienta kilkaset 
konkurentów, to bardzo dobry 
wynik.

Daj się wyręczyć – czyli
wykorzystaj doradcę

Jeśli tak blisko mamy tak do-

brego i zaufanego dostawcę gazu 
i prądu, to dlaczego nadal się 
wahamy? Przedsiębiorcy nie są 
przekonani do zmiany sprzedaw-
cy prądu, bo myślą, że to zbyt 
wiele formalności i że wiele na 
tym nie zyskają, więc szkoda za-
wracać sobie głowę. 

A jak jest naprawdę? To mit. 
Zmiana sprzedawcy prądu jest 
szybka, prosta i można jej do-
konać wielokrotnie bez żadnych 
obaw – dodaje Zastawny. War-
to to sprawdzić, bo praktycznie 
bez wysiłku, po jednym telefonie 
do doradcy takiej firmy jak EWE, 
możemy mieć nową, lepszą umo-
wę. Bo to nie my, a nowy sprze-
dawca wszystkim się zajmuje. My 
możemy spokojnie zająć się swo-
im biznesem i cieszyć się niższy-
mi rachunkami za gaz i prąd. 

Oczekuj od sprzedawcy
więcej niż tylko sprzedaży 

Jasne, że nowy sprzedawca 
prądu powinien nam zaoferować 
prąd w lepszej cenie. Ale profe-
sjonalizm i doświadczenie firmy 
najlepiej sprawdzić po tym, co 
jeszcze może nam zaoferować. 

Co nam oferuje EWE? Okazuje 
się, że rola i ambicje firmy mocno 
wykraczają poza samą dostawę 
gazu czy sprzedaż prądu. Jako 
doświadczeni specjaliści świad-
czą usługi doradztwa energetycz-
nego, pomagają firmom efektyw-
niej zarządzać energią. 

Wyróżniają się także europej-
skimi, wysokimi standardami 
obsługi klienta – nie może być 
inaczej, skoro to spółka koncernu 
EWE, zaliczanego do pierwszej 
piątki największych graczy na 
rynku niemieckim. Taka pozycja 

Coraz więcej firm rozważa zmianę sprzedawcy energii na bar-
dziej korzystnego finansowo. Ale wybór nie jest prosty, bo na 
polskim rynku jest już kilkaset firm, które sprzedają prąd. Prak-
tycznie wszystkie kuszą niższymi kosztami energii, ale o wielu 
słyszysz dopiero pierwszy raz. A dla każdej firmy - dostawca 
prądu a raczej sam prąd - jest niezwykle ważny, od ciągłości 
dostawy prądu zależy np. ciągłość produkcji. 

…znajdziesz u swojego dostawcy gazu!
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WLKP.

UL. TEATRALNA 25
66-400 GORZÓW WLKP.

TEL. 95 721 60 22

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

KIERUNKI MAGISTERSKIE
• FILOLOGIA POLSKA
• ZARZĄDZANIE
• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

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

SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA -> BEZPIECZEŃSTWO

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

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

I TECHNOLOGICZNE
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN -> INWESTYCJE 

I WDROŻENIA PRZEMYSŁOWE
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN -> URZĄDZENIA 

I SYSTEMY MECHATRONICZNE

Studiuj z nami - bo warto!

www.pwsz.plwww.pwsz.pl

Integracja mieszkańców

Ucieszą się podróżniMini turniej w piłkarzyki

GÓRZYCA  

GÓRZYCA CYBINKA 

Projekt jest dofinansowany ze środ-
ków Programu „Działaj lokalnie IX” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce, Powiat 
Słubicki oraz Ośrodek Działaj Lokal-
nie.

Projekt polega na trzech głównych 
działaniach: zorganizowaniu akcji 
uprzątnięcia oraz zagospodarowa-
nia terenu (zbieranie, segregowanie 
śmieci, nasadzenie roślin, krzewów i 
drzewek ozdobnych), wykonaniu ła-
wek wypoczynkowych, montażu gril-
la oraz zakupie namiotu festynowego 
rozkładanego, a także zorganizowaniu 

Festynu Rodzinnego połączonego z 
turniejem plażowej piłki siatkowej.

Na realizację projektu stowarzy-
szenie uzyskało dotację w kwocie 4,6 
tys. zł, z której pokryte zostaną kosz-
ty zakupu roślin, drzewek i krzewów 
ozdobnych, grilla murowanego, na-
miotu festynowego rozkładanego oraz 
materiałów do wykonania ławek wy-
poczynkowych.

Stowarzyszenie Humanitas, w ra-
mach wkładu własnego, pokryje kosz-
ty poczęstunku na organizację Festynu 
Rodzinnego na zakończenie projektu. 

Głównym celem projektu jest stwo-
rzenie warunków do wypoczynku i in-

Nowe wiaty zainstalowano w miej-
scowościach Pamięcin (dwie) oraz w 
Ługach Górzyckich (jedną). Potrzeba 
ich wymiany wynikała przede wszyst-
kich ze złego stanu technicznego do-
tychczasowych wiat.  

Koszt wymiany infrastruktury przy-

stankowej wyniósł 10 tys. zł brutto i 
został pokryty z budżetu gminy Gó-
rzyca. 

W przyszłym roku  planuje się wy-
mianę wiat w kolejnych miejscowo-
ściach gminy Górzyca (red.). 

Na Placu Kultury w Cybince rozpo-
częły się gry i zabawy dla dzieci i mło-
dzieży oraz I Turniej w Piłkarzyki. 

Dla wszystkich zwycięzców przygo-
towane zostały atrakcyjne nagrody. 

Wśród konkurencji znalazły się m. 
in.: skok przez linę i slalom z piłką 
wśród pachołków.  

Po ciężkim wysiłku sportowym 
na każdego głodnego i zmęczonego 
uczestnika zmagań czekała kiełba-
sa z grilla i różnego rodzaju słodycze 
(red.).  

tegracji społeczności lokalnej miejsco-
wości Radówek. Ważnym aspektem 
jest również aktywizacja mieszkańców 
Radówka podczas prac na rzecz zago-
spodarowania placu rekreacyjnego we 
wsi. Teren ten służy mieszkańcom do 
wypoczynku, dlatego też obsadzenie 
go roślinnością oraz wykonanie ławek 
wypoczynkowych oraz zakup grilla i 
namiotu festynowego podniesie jego 
atrakcyjność oraz stworzy nowe moż-
liwości dla społeczności lokalnej. 

Celem projektu jest również po-
prawa estetyki miejscowości i wzrost 
poczucia tożsamości lokalnej miesz-
kańców wsi. Do realizacji projektu 
zaangażowani zostaną mieszkańcy 
Radówka (wolontariusze), którzy upo-
rządkują teren oraz wezmą udział na-
sadzeniu roślin i krzewów ozdobnych.

Wspólna praca przyczyni się do 
zaciśnięcia więzi pomiędzy miesz-
kańcami, którzy będą bardziej się 
utożsamiać ze swoją miejscowością. 
Teren ten jest atrakcją wsi, miejscem 
odpoczynku i relaksu. Mamy nadzieję, 
że dzięki pracy przy projekcie dzieci, 
młodzież i dorośli staną się bardziej 

wrażliwi na dbanie o estetykę dobra 
wspólnego.

Akcja porządkowania terenu i na-
sadzanie roślin, krzewów i drzewek 
ozdobnych odbędzie się we wrześniu. 
Dokładny termin zostanie podany na 
stronie internetowej gminy Górzyca 
(red.).

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas realizuje pro-
jekt pn. „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wy-
poczynku i rekreacji w miejscowości Radówek” 

Na terenie gminy Górzyca zakończono prace związane z wy-
mianą starych, uszkodzonych wiat przystankowych

11 sierpnia przebiegł w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince pod znakiem sportu

Projekt dla Radówka

Wymiana  wiat
przystankowych

Zmagania sportowe

Na wszystkich czekały atrakcyjne nagrody 

Stoją już nowe wiaty przystankowe 
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Piękne śpiewanieCYBINKA 

Podczas obchodów świę-
ta Dni Cybinki odbyła się 
pierwsza edycja konkursu 
wokalnego „Gwiazdy są 
wśród Nas”, którego orga-
nizatorem byli m. in. Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry wraz z urzędem miejskim 

Gwiazdy
są wśród
nas W tym roku zwyciężył Kacper Pilżys 
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Do konkursu stanęło ponad tu-
zin uczestników z Polski i Niemiec, 
w przeróżnym zakresie wiekowym i 
jeszcze szerszym zakresie repertuaro-
wym. 

Przybyli słuchacze mogli nakarmić 
swoją muzyczną część duszy utwo-
rami śpiewanymi przez m. in. grupę 
dzieci z partnerskiej gminy z Niemiec, 
które śpiewały polskie piosenki oraz 
jedną z najsłynniejszych pieśni neapo-
litańskich pt. „O sole mio”. Nie zabra-
kło również utworów zza wschodniej 
granicy oraz topowych pieśni granych 
na co dzień w rozgłośniach radiowych. 

W tym roku w konkursie pierwsze 
miejsce zajął Kacepr Pilżysz z piosen-
ką „Nadzieja” z repertuaru Tabb and 
Sound ‘n’ Grace.

Dziękujemy wszystkim za spore 
zainteresowanie, artystom za prze-
piękne występy oraz jury, które miało 
ciężki orzech do zgryzienia przy wybo-
rze tego najlepszego głosu pierwszej 
edycji konkursu wokalnego „Gwiazdy 
są wśród Nas” (red.). 
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R.W. Jakie plany na najbliższe czte-
ry lata dla miasta i mieszkańców ma 
nowy burmistrz Rzepina?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

rolę lidera projektu, natomiast do grona 
partnerów należą Cybińskie Stowarzy-
szenie Rozwoju PRO-EKO, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, 
BibliotekaPublicznawCybince,Funda-
cja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, 
Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach 
„Gospodynie”, Towarzystwo Miłośni-
ków Białkowa i Polesia oraz Roland 
Semik społeczny opiekun zabytków 
powiatu słubickiego (red.).
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I Letnie Treningi MKS Steinpol-Ilanki Przebudujemy kolejną drogę

Pora zadbać o nasze rośliny

RZEPIN RZEPIN 

SŁUBICE 

W tym czasie, pod okiem profesjo-
nalnej kadry trenerskiej, zawodnicy 
odbyli dziesięć jednostek treningo-
wych. Organizator klub MKS Steinpol-
-Ilanka Rzepin zapewnił uczestnikom 
posiłki oraz stroje treningowe. Zawod-
nicy do swojej dyspozycji mieli boisko, 

las, jezioro i plażę. 
Dzieci do swoich obowiązków po-

deszły bardzo profesjonalnie, dzielnie 
trenując, szlifowały formę przed cze-
kającym je piłkarskim sezonem. Poza 
tym najmłodsi futboliści naszego klu-
bu, co cieszy przede wszystkim, bawili 

Przebudowa drogi znacząco zwięk-
szy bezpieczeństwo mieszkańców, 
usprawni dojazd do zabudowań oraz 
wpłynie na estetykę tej części wsi. 

Umowa zakłada zaprojektowanie 
i kompleksową przebudowę odcinka 
drogi gminnej o łącznej długości 1050 
mb i szerokości 5,0 mb. Początek tej 
trasy stanowi włączenie do drogi po-
wiatowej nr 1302F Lisów-Starków-
-Kowalów. 

Zakres prac obejmuje wykonanie 
nowej podbudowy i nawierzchni asfal-
towej, budowę chodników oraz zjaz-
dów do posesji. 

Całkowita wartość inwestycji to 
kwota prawie 900 tys. zł brutto, do-
finansowanie ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 wyniesie 63 proc.

Prace potrwają do końca roku (red.). 

się znakomicie. 
Pogoda sprzyjała, dzieci skorzysta-

ły z miejskiego kąpieliska na jeziorze 
Długim, gdzie pod okiem ratownika 
bezpiecznie się kąpały oraz poprawiały 
swoje umiejętności pływackie.  Trene-
rzy natomiast przeprowadzili treningi 
na miejskiej plaży, co niewątpliwie 
było nowym doświadczeniem dla 
większości chłopców.

Z dużym entuzjazmem wszyscy 
uczestnicy letnich treningów przyjęli 
zabawę w podchody. Trenerzy przypo-
mnieli także swoim podopiecznym tak 
popularne kiedyś, a dzisiaj nieco zapo-
mniane zabawy, jak gra w kapsle, czy 
w klasy. I tak chłopcy mieli swoje kap-
slowe Tour de France i Giro d’Italia, 
a ich zainteresowanie tymi zabawami 
przerosło oczekiwania organizatorów.  

Piłkarskie Letnie Treningi MKS Ste-
inpol-Ilanki to jednak była nie tylko 
piłka nożna, ale także inne bardzo po-
żyteczne i praktyczne zajęcia. Podczas 
środowych zajęć ich uczestnicy uczyli 
się np. jak można udzielić pierwszej 
pomocy osobie tego wymagającej, do-
wiedzieli się też, jak należy zachowy-
wać się przebywając nad wodą. 

Nasi najmłodsi piłkarze wzięli rów-
nież udział w profesjonalnej sesji zdję-
ciowej, której efektem, oprócz ładnych 
zdjęć, było mnóstwo śmiechu i fajnej 
zabawy.

Na zakończenie letniej piłkarskiej 
przygody każdy z uczestników otrzy-
mał dyplom-certyfikat ukończenia 
pierwszych Treningów Letnich MKS 
Steinpol-Ilanki Rzepin (red.). 

Jesień to pora kwitnienia typowych 
dla tego okresu wrzosów, wrzośców 
i chryzantem. To również doskona-
ła pora na sadzenie pozostałych ro-
ślin: iglaków, roślin liściastych, bylin, 
drzewek i krzewów owocowych, jak 

również kwiatów cebulowych, których 
piękno ukaże się wiosną. 

Wszystkie te rośliny oraz nawo-
zy i artykuły potrzebne do pracy w 
ogrodzie kupicie Państwo w Centrum 
Ogrodniczym Agrogobex.

Miejski Stadion Sportowy był miejscem, na którym od-
były się I Letnie Treningi MKS Steinpol – Ilanki Rzepin. 
22 małych piłkarzy ciężko trenowało od poniedziałku do 
piątku

Gmina Rzepin podpisała umowę na realizację zadania 
pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w 
miejscowości Starków”. Wykonawcą inwestycji będzie 
firma EUROVIA POLSKA S.A.

Nadchodzi jesień, rośliny 
zmieniają swoje barwy, 
zrzucają liście, wyciszają 
wegetację i przygotowują 

się do nadchodzącej zimy. 
Bardzo ważne w okresie 
jesiennym jest wzmocnie-
nie roślin przed zimą na-

wozami jesiennymi, które 
również korzystnie wpłyną 
na ponowny rozwój roślin 
wiosną

Tydzień pełen 
emocji i ćwiczeń

Ważna inwestycja

Jesień w CENTRUM OGRODNICZYM AGROGOBEX

Piłkarskie Letnie Treningi MKS Steinpol-Ilanki to nie tylko piłka nożna 
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"NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ""NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ"

Jesień w Centrum Ogrodniczym!!
- największy wybór roślin ozdobnych oraz byliny,
- krzewy i drzewa owocowe, sadzonki truskawek w wielu odmianach,
- wrzosy, wrzośce,
- chryzantemy, jesienne kompozycje kwiatowe,
- podłoża, kora, kolorowe zrębki dekoracy jne,
- nawozy jesienne,
- środki ochrony roślin,
- narzędzia ogrodnicze, doniczki,
- drewniane ogrodzenia panelowe i sztachetowe,
- wiaty garażowe i altany ogrodowe premium z drewna KVH,
- wszystko co potrzebujesz do pracy w ogrodzie...

10 września od godz. 10:00 do 16:00 Warsztaty garncarskie
pod okiem mistrza garncarskiego p.Ryszarda Arkuszyńskiego. Każdy kto ulepi naczynie, zabiera je za darmo do domu!

WEEKEND 10-11.09  -10% na cały asortyment!

Bądź na bieżąco i polub nasza stronę na facebooku:  www.facebook.com/agrogobexcentrum

WEEKEND 10-11.09  -10% na cały asortyment!

Bądź na bieżąco i polub nasza stronę na facebooku:  www.facebook.com/agrogobexcentrum

Jesień w Centrum Ogrodniczym!!

Godz. otwarcia:
Pon.Pt.: 8:00-18:00
Sobota: 8:00-16:00

Niedziela: 9:00 -13:00

Thuje na żywopłot
już od                   zł

Sp. z o.o.

CENTRUM OGRODNICZE, WYROBY DREWNIANE

SŁUBICE

Centrum Ogrodnicze

Agrogobex
ul. Rzepińska 7
69-100 Słubice 
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Wpadł podczas kontroliPOWIAT SŁUBICKI

Do zdarzenia doszło w niedzielę 
21 sierpnia w godzinach wieczor-
nych w rejonie parkingu leśnego 
na terenie Ośna Lubuskiego. Poli-
cjanci zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego samochodem 
osobowym Citroen C5. Wygląd i 

zachowanie kierowcy wzbudziły 
niepokój policjantów. Podejrze-
wając, że może on być pod wpły-
wem narkotyków, funkcjonariusze 
przeprowadzili szczegółową kon-
trolę pojazdu, podczas której w 
jego wnętrzu znaleźli dwa woreczki 
strunowe z amfetaminą oraz lufkę 
szklaną. Badanie wykazało, że 34 
letni mieszkaniec naszego powiatu 

prowadził pojazd będąc pod wpły-
wem amfetaminy i marihuany. W 
trakcie dalszych czynności okazało 
się, że mężczyzna jest poszukiwany 
listem gończym wydanym przez 
Sąd Rejonowy w Słubicach. Kie-
rowca nie posiadał przy sobie wy-
maganych dokumentów do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi.

Policjanci zabezpieczyli pojazd i 

zatrzymali 34-latka w policyjnym 
areszcie. Niebawem odpowie przed 
sądem za jazdę pod wpływem nar-
kotyków i ich posiadanie.

Mężczyźnie za kierowanie po-
jazdem pod wpływem środków 
odurzających grozi do dwóch lat 
pozbawienia wolności oraz zakaz 
prowadzenia pojazdów.

Za posiadanie narkotyków 
wbrew przepisom określonym w 
ustawie o przeciwdziałaniu narko-
manii grozi kara nawet do trzech 
lat pozbawienia wolności (KPP, 
red.). 

Policjanci z Ośna Lubu-
skiego zatrzymali 34-let-
niego mężczyznę, który 
kierował samochodem 
pod wpływem narkoty-
ków. Okazało się też, że 
przewoził w aucie amfe-

taminę i był poszukiwany 
listem gończym

Kierował pod wpływem narkotyków

Dziękujemy funkcjonariuszom 

Urodzinowe świętowanie

Turniej o puchar wójta

Uwaga na szerszenie SŁUBICE 

SŁUBICE 

GÓRZYCA 

KOWALÓW 

Uroczystość z okazji obchodów święta 
policji odbyła się w sali konferencyjnej 
słubickiej komendy. Wzięli w niej udział 
licznie zaproszeni goście, a wśród nich 
zastępca komendanta wojewódzkiego 
policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy 
Głąbowski, przedstawiciele lokalnych 
samorządów, prokuratury oraz służb 
mundurowych. Nie zabrakło przedsta-
wicieli niemieckiej policji.

Zgodnie z ceremoniałem uroczystość 
rozpoczęła się od złożenia meldunku 
komendantowi powiatowemu policji w 
Słubicach młodszemu inspektorowi Ra-
fałowi Wawrzyniakowi oraz oddaniem 
honorów sztandarowi. 

Komendant powiatowy podziękował 
wszystkim policjantom i pracowni-
kom za służbę i pracę, która wymiernie 
wpływa na poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu słubickiego. Po-
dziękował także za współpracę wszyst-
kim zaprzyjaźnionym służbom mun-
durowym, przedstawicielom wymiaru 
sprawiedliwości oraz przedstawicielom 
instytucji państwowych, które współ-
uczestniczą w procesie zapewniania ładu 
i porządku publicznego na terenie nasze-
go powiatu.

Uroczystość swoją obecnością uświet-

29 lipca Arkadasz Kebab mieszczący 
się w galerii przy Biedronce w Słubicach 
świętował swoje pierwsze urodziny. Na 
klientów czekały tego dnia wyjątkowe 
promocje, nie zabrakło też drobnych 
prezentów dla najmłodszych. 

Arkadasz Kebab przy ul. Kościuszki 
czynny jest od poniedziałku do piątku w 
godz. 10-21, w niedzielę w godz. 10-20.  
Serdecznie zapraszamy!

W turnieju uczestniczyło sześć zespo-
łów rozgrywających mecze w systemie 
każdy z każdym. Zwycięzcą rywalizacji 
został zespół Oldboys Słubice, który do 
ostatniego gwizdka rywalizował o pierw-
sze miejsce z drużyną Zjednoczonych 
Przytoczna.

Klasyfikacja końcowa: Oldboys Słu-
bice, Zjednoczeni Przytoczna, Oldboys 
Witnica, Odra Górzyca, Zorza Kowalów, 
Korona Borek. 

Strażacy coraz częściej dostają 
zgłoszenia o niebezpiecznych siedli-
skach szerszeni. Ci z OSP z Kowalo-
wa usunęli ostatnio gniazdo w Ser-
bowie. Tym razem musieli działać 
na ulicy Radowskiej w Kowalowie. 
W akcji brali udział: Krzysztof Gaj-
da, Adrian Kołodziński, Jakub Sip, a 
na dachu pracował Sebastian Barań-
ców. – Chcielibyśmy tym chłopakom 
bardzo podziękować – mówi w imie-
niu mieszkańców Danuta Sawicka. 

Jeśli w naszej okolicy zauważymy 
gniazdo tych owadów, warto poin-
formować straż pożarną. Użądlenie 
szerszenia jest dość bolesne. Powo-
duje zaczerwienienie i obrzęk. Już 
jedno użądlenie może być groźne dla 
życia – jeżeli jesteśmy uczuleni na 
jad tego owada. W innym przypad-
ku, gdy nie wystąpi reakcja alergicz-

na – użądlenie jest po prostu bole-
sne. Jad szerszenia może być groźny 

zarówno dla dzieci, jak i osób star-
szych (red.). 

Królem strzelców turnieju został Pa-
weł Krauze (Zjednoczeni Przytoczna), 
najlepszym bramkarzem okazał się An-
drzej Udziela z Zorzy Kowalów. 

Wszystkie zespoły uczestniczące w 
turnieju otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, trzy pierwsze zespoły pamiątkowe 
puchary (red.). 

nił insp. Jerzy Głąbowski  zastępca 
komendanta wojewódzkiego policji w 
Gorzowie Wlkp. Podziękował wszystkim 
funkcjonariuszom za zaangażowanie w 
trudnej i niebezpiecznej służbie. Słowa 
podziękowania skierował również do 
pracowników cywilnych, dzięki którym 
możliwe jest sprawne funkcjonowanie 
słubickiej jednostki. Komendant pod-
kreślił również jak ważna jest współpra-
ca z instytucjami oraz pozostałymi służ-
bami mundurowymi, które na co dzień 
działają razem z słubicką policją.

Po wystąpieniu powitalnym zostały 
wręczone akty mianowania na wyższe 
stopnie służbowe, medale i odznaczenia 
resortowe oraz nagrody.

Przed uroczystą akademią odbyła się 
specjalna msza w intencji policjantów, 
pracowników policji i ich rodzin. Mszę 
celebrował kapelan lubuskich policjan-
tów ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

W tym roku awans na kolejne stop-
nie policyjne otrzymało 54 policjantów 
słubickiej jednostki. Na wniosek komen-
danta Rafała Wawrzyniaka włodarze 
gmin z powiatu słubickiego nagrodzili 
czterech najlepszych funkcjonariuszy 
jednostki nagrodami pieniężnymi (KPP, 
red.). 

18 sierpnia w słubickiej komendzie odbyły się uroczystości 
związane z obchodami święta policji. Zorganizowana aka-
demia była okazją do wspólnego spotkania się policjan-
tów, samorządowców jak również przedstawicieli służb 
mundurowych. Wielu funkcjonariuszy otrzymało akty mia-
nowania na wyższe stopnie służbowe

Kebab Arkadasz przy Bie-
dronce w Słubicach świę-
tował swoje pierwsze uro-
dziny

Na stadionie Komplek-
su Sportowo-Rehabilita-
cyjnego odbył się turniej 
Oldbojów o puchar wójta 
gminy Górzyca Roberta 
Stolarskiego 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej usunęli gniazdo szerszeni w Kowalowie. To dla nich 
nie pierwsza taka akcja

Święto policji

Gości nie brakowało

Oldboys Słubice zwycięzcą 
turnieju 

Mieszkańcy Kowalowa 
dziękują strażakom

Awanse otrzymało 54 policjantów 

Arkadasz Kebab przy Biedronce ma już rok 

Turniej wygrali Oldboysi ze Słubic 
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Kolonia w górachPoprawi się wygląd cmentarza 

Remont lokalu socjalnego

RZEPIN GÓRZYCA 

CYBINKA 

Wyjazd w całości został sfinansowa-
ny z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Jego koszt to 25 tys. zł.

W programie znalazł się spacer pie-
szy na Wielką Sowę – najwyższy szczyt 
Gór Sowich w Sudetach Środkowych, 
było też wiele wycieczek, wielkich wy-
praw i małych spacerów. 

Tematyka zajęć profilaktycznych i 
wychowawczych była dobierana od-
powiednio do potrzeb dzieci. Zajęcia 
opierały się na grach i zabawach tera-
peutycznych, pracy w kręgu, rozmo-
wach, dyskusjach, „burzy mózgów”, 
zabawach integracyjnych i stymulują-
cych, pracy w zespołach itp. (red.). 

Burmistrz Marek Kołodziejczyk 
przy kontrasygnacie skarbniczki 
Agnieszki Skiby podpisali z Przed-
siębiorstwem Handlowo-Usługo-
wym Jerzy Kmito umowę na reali-
zację inwestycji pn. „Wzmocnienie 
fundamentów oraz przebudowa 
poddasza na lokal socjalny w bu-
dynku zlokalizowanym w Cybince 
przy ul. Szkolnej 2”.

Inwestycja opiewa na kwotę nie-
mal 130 tys. zł brutto, przy czym 

Zadanie to zostało wykonane 
zgodnie z wnioskiem mieszkańców 
sołectwa Czarnów, w ramach fun-
duszu sołeckiego na rok 2016. 

Wykonawcą prac była firma 
STALMET Szymon Barth z Czar-
nowa. 

Ich zakres obejmował demontaż 
dotychczasowej bramy wejściowej 
oraz furtki na cmentarzu komunal-
nym w Czarnowie oraz wykonanie 
i montaż nowej bramy i furtki z 
elementów stalowych zabezpieczo-
nych przed korozją oraz malowa-
nych proszkowo. 

Wartość zadania wyniosła 7 tys. 
zł brutto. 

Celem przedsięwzięcia była 

przede wszystkim poprawa wi-
zerunku i estetyki wsi Czarnów 
(red.). 

dofinansowanie z Banku Gospo-
darstwa Krajowego w Warszawie 

wynosi prawie 34 tys. zł. 

35 dzieci z gminy Rzepin wyjechało na darmową 10-dnio-
wą kolonię z programem profilaktycznym do ośrodka wy-
poczynkowego WISŁA w Sokolcu

Na cmentarzu komunalnym 
w Czarnowie zamontowana 
została nowa brama oraz 
furtka

Budynek socjalny o łącz-
nej powierzchni użytkowej 
53 m² powstanie do końca 
września 

Turystyczna
integracja

Na prośbę mieszkańców

Kolejna ważna inwestycja

W kolonii uczestniczyło 35 dzieci 

Nowa brama do cmentarza 

Inwestycja jest warta 130 tys. zł 
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Pracuj w Promedica24 
jako opiekun/ka osób starszych w Niemczech i Anglii, 

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

niemieckiego od podstaw!

Gorzów Wlkp. 501 357 383
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Integracja mieszkańców

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

Projekt jest dofinansowany ze 
środków Programu „Działaj lokalnie 
IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanego przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Powiat Słubicki oraz Ośrodek Dzia-
łaj Lokalnie.

Projekt polega na trzech głównych 
działaniach: zorganizowaniu akcji 
uprzątnięcia oraz zagospodarowa-
nia terenu (zbieranie, segregowanie 
śmieci, nasadzenie roślin, krzewów 
i drzewek ozdobnych), wykonaniu 
ławek wypoczynkowych, montażu 
grilla oraz zakupie namiotu festyno-
wego rozkładanego, a także zorgani-
zowaniu Festynu Rodzinnego połą-
czonego z turniejem plażowej piłki 
siatkowej.

Na realizację projektu stowarzy-
szenie uzyskało dotację w kwocie 4,6 
tys. zł, z której pokryte zostaną kosz-
ty zakupu roślin, drzewek i krzewów 
ozdobnych, grilla murowanego, na-
miotu festynowego rozkładanego 
oraz materiałów do wykonania ła-
wek wypoczynkowych.

Stowarzyszenie Humanitas, w 
ramach wkładu własnego, pokryje 
koszty poczęstunku na organizację 
Festynu Rodzinnego na zakończenie 
projektu. 

Głównym celem projektu jest 
stworzenie warunków do wypoczyn-
ku i integracji społeczności lokalnej 
miejscowości Radówek. Ważnym 
aspektem jest również aktywizacja 
mieszkańców Radówka podczas prac 
na rzecz zagospodarowania placu re-
kreacyjnego we wsi. Teren ten służy 
mieszkańcom do wypoczynku, dla-
tego też obsadzenie go roślinnością 
oraz wykonanie ławek wypoczynko-
wych oraz zakup grilla i namiotu fe-

W każdej z odwiedzonych miejsco-
wości przez kilka godzin urozmaica-
no czas najmłodszym mieszkańcom. 
Dzieci mogły poskakać na dmuchanym 
zamku, pomalować sobie buzie, poba-
wić się na sportowo czy plastycznie. 
Największą atrakcją był jednak dmu-
chany zamek, na którym skakać moż-
na było do woli. Wielką frajdę dzieciom 
sprawiły również słodkości i pyszne 
lody.   

Dzieci chętnie korzystały z ofero-
wanych im atrakcji i nagradzały pracę 
instruktorów GOK swoimi zadowolo-
nymi buziami.

Wszystkie zajęcia odbywały się w 
ramach projektu „Świat za oknem jest 
ciekawszy od wirtualnego” finanso-
wanego w ramach Programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności (red.). 

prawa estetyki miejscowości i wzrost 
poczucia tożsamości lokalnej miesz-
kańców wsi. Do realizacji projektu 
zaangażowani zostaną mieszkań-
cy Radówka (wolontariusze), któ-
rzy uporządkują teren oraz wezmą 
udział nasadzeniu roślin i krzewów 
ozdobnych.

Wspólna praca przyczyni się do 
zaciśnięcia więzi pomiędzy miesz-
kańcami, którzy będą bardziej się 
utożsamiać ze swoją miejscowością. 

Teren ten jest atrakcją wsi, miej-
scem odpoczynku i relaksu. Mamy 
nadzieję, że dzięki pracy przy pro-
jekcie dzieci, młodzież i dorośli sta-
ną się bardziej wrażliwi na dbanie o 
estetykę dobra wspólnego.

Akcja porządkowania terenu i na-
sadzanie roślin, krzewów i drzewek 
ozdobnych odbędzie się we wrze-
śniu. Dokładny termin zostanie po-
dany na stronie internetowej gminy 
Górzyca (red.).

stynowego podniesie jego atrakcyj-
ność oraz stworzy nowe możliwości 

dla społeczności lokalnej. 
Celem projektu jest również po-

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas realizuje projekt pn. „Zagospodaro-
wanie terenu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Radówek” 

Każdego dnia animatorzy i instruktorzy GOK pojawia-
li się w innej miejscowości: w Stańsku, w Czarnowie, w 
Żabicach, w Laskach Lubuskich i w Górzycy 

Projekt dla Radówka

Świat za oknem jest dla dzieci dużo ciekawszy

Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Świat za oknem jest ciekawszy od wirtualnego” 
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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 6/107, 69-100 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, wt. - 1400 - 1700, śr. - 930 -1500


