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SŁUBICE Odkrycie
na polu bitwy

508 386 232 24h

Co kryje ziemia
pod Kunowicami?
W trakcie tegorocznych badań pola bitwy pod Kunowicami, prowadzonych przez dr
hab. Grzegorza Podrucznego,
dokonano ważnego odkrycia
Odnaleziono tzw. zrzut pobitewny.
Znalezisko to składa się z 29 obiektów
różnej wielkości i w różnym stanie zachowania, związanych z umundurowaniem
żołnierzy walczących w czasie bitwy pod
Kunowicami.
To m.in.12 pruskich emblematów z
czapki fizylierskiej, sześć emblematów z
austriackiej ładownicy grenadierskiej w
formie stylizowanego granatu, trzy pruskie emblematy z ładownicy grenadierskiej w formie stylizowanego granatu,
dwa rosyjskie emblematy z ładownicy regimentu biłozierskiego i jeden regimentu
azowskiego.
Wszystkie te elementy były fragmentami większych całości – czapek lub toreb. Zostały z nich usunięte, a następnie
wspólnie zakopane. Charakterystyczny
jest brak śladów materiału organicznego
– skóry lub płótna, za wyjątkiem fragmentu skóry przy klamrze.
- Znalezisko to najprawdopodobniej
związane jest z porządkowaniem pola
bitwy po ustaniu walk przez ludność cywilną. Rzeczy, które mogły być powtórnie
użyte (skórzane torby lub czapki) zostały
zabrane, zaś niepotrzebne w codziennym,
cywilnym użytkowaniu elementy dekoracyjne zostały usunięte i zakopane w ziemi
- podkreśla prof. Podruczny (red.).

SŁUBICE Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zrezygnował ze stanowiska

Będą zmiany w gminnych spółkach
No i stało się. Ireneusz Woźniak wydał oświadczenie, w którym poinformował o rezygnacji ze
stanowiska prezesa zarządu PUK, według naszych informacji nowym szefem spółki będzie Artur
Smoleński, dotychczasowy prezes spółdzielni mieszkaniowej
O sprawie pisaliśmy wielokrotnie. Pytaliśmy publicznie burmistrza o nadzór
nad gminnymi spółkami.
19 maja przedstawione zostały faktu-

ry, które powiązana z Ireneuszem Woźniakiem spółka IRMAN wystawiła PUK-owi za sprzedaż dwóch samochodów
(na łączną kwotę 56,5 tys. brutto).

Wychodziło na to, że PUK, którego
szefem jest Ireneusz Woźniak, kupuje
samochody od firmy IRMAN, z którą
przez wiele lat ten sam Ireneusz Woź-

MAK RESTAURACJE
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA IMPREZ
W WYBRANYM PRZEZ CIEBIE MIEJSCU
POSTAW NA SMAK, JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

niak był bardzo mocno związany. Okazało się nawet, że w oświadczeniu majątkowym prezes Woźniak napisał, że jest
udziałowcem firmy IRMAN.
Po tej publikacji część radnych skierowała do burmistrza wniosek o „natychmiastową dymisję Pana Ireneusza
Woźniaka z funkcji Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych”,
zarzucając mu nie tylko „rażące naruszenie” dwóch ustaw, ale także „przedsięwzięcia odległe od podstawowych zasad
etycznych”.
Co na to burmistrz Ciszewicz? W jego
imieniu głos zabrała rzeczniczka prasowa urzędu: - Sprawę dokładnie zbada
zewnętrzna firma audytorska. Jeśli w
tym konkretnym przypadku zostanie
stwierdzone naruszenie przepisów prawa, prezes zostanie odwołany – zapewniała Beata Bielecka.
Na konkluzje audytu w spółce nie
czekał sam Woźniak. „Oba te zarzuty
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Szukasz
nieruchomości?

KONTAKT:

MAK: 95 759 77 59, Mariusz Klajnerok: 607 232 912
MakRestauracje.pl | www.facebook.com/MakRestauracje

Zobacz ostatnią stronę!
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• komputerów
Słubice, Kościuszki 14a
95 758 85 08, 95 758 85 09

www.m-tech.sklep.pl

nie mają żadnego uzasadnienia w przepisach. (…) Pomimo, że nie złamałem
prawa zdecydowałem się złożyć wypowiedzenie” – napisał w specjalnym
oświadczeniu.
Otwarte pozostaje pytanie, czy z audytu dowiemy się szczegółów kupa/sprzedaży wspomnianych aut, tzn. tego, czy
powiązana z Ireneuszem Woźniakiem
spółka IRMAN nie sprzedała PUK-owi
aut za cenę wyższą, niż sama zapłaciła
przy ich zakupie? Warto więc poczekać
na konkluzje kontroli w spółce.
Wiadomo już także, kto zastąpi byłego prezesa na czele spółki, w której
większościowym udziałowcem jest gmina Słubice. Nowym szefem na zostać
Artur Smoleński, który od dziesięciu lat
kieruje słubicką spółdzielnią mieszkaniową.
ROBERT
WŁODEK
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KOLORY Atrakcyjny
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koniec wakacji
GÓRZYCA Będzie się działo!

ROBERT WŁODEK

www.robertwlodek.pl

Wiele imprez już za nami, ale podsumowanie lata zapowiada
się wyjątkowo ciekawie

foto. UG w Górzycy

W sierpniu zawsze jestem sentymentalny, szczególnie pisząc ten felieton. A to dlatego, że w sierpniu właśnie gazeta, którą czytacie obchodzi
swoje urodziny.
Dokładnie 12 lat temu pierwszy numer Pogranicza Lubuskiego trafił w
Wasze ręce. Wiele lat minęło, upadały rządy, zmieniali się burmistrzowie
i radni, a gazeta trwała. I to się nie
zmieni, choć wiem doskonale, że wielu
samorządowcom, zwłaszcza z naszego
lokalnego podwórka, bardzo to nie w
smak. Cóż... Pozdrawiam ich serdecznie.
Co tam Panie w polityce? Oficjalnie
mogę ogłosić rozpoczęcie kampanii
wyborczej przez Tomasza Ciszewicza.
Burmistrz zapowiedział nagle: „kluczową inwestycją przewidzianą do
realizacji w kolejnej kadencji mógłby
być basen”.
I muszę przyznać, że rozczarował
mnie ten news. Basen? To takie trywialne… Proponuję zapewnienie mieszkańcom dostępu do Bałtyku, budowę
filharmonii, bazyliki (elektorat PiS-u
zgarnięty) no i koniecznie powrót do
planów budowy obwodnicy, po której
nie będą mogły jeździć tiry, względnie

budowę trzeciego pasa autostrady.
Tylko dla słubiczan. Program wyborczy gotowy. Na skalę naszych i kandydata Ciszewicza możliwości.
Zmiana tematu.
Zachęcam do lektury mojej rozmowy z Marcinem Jabłońskim, słubickim
starostą. Pytam go o sytuację powiatu, także tę finansową, sprawy sądowe
i prokuratorskie oraz o to, czy było
warto toczyć tę powiatową wojnę, czy
nie żałuje on własnego w niej udziału.
Polityki ciąg dalszy. Mieliśmy w
Słubicach dwie afery taśmowe: jedną z udziałem byłego starosty Piotra
Łuczyńskiego, bohaterem drugiej był
burmistrz Tomasz Ciszewicz. Teraz
mamy aferę polbrukową, z głównym
udziałem Roberta Tomczaka. Nie chcę
oceniać postępowania powiatowego
radnego. Niech zrobią to mieszkańcy.
Polecam lekturę tekstu. Znajduje się
na stronie trzeciej.
Na koniec chciałbym zaprosić
wszystkich czytelników na wielką imprezę do Cybinki. Już 3 września w
tej gminie odbędzie się XIX Lubuskie
Święto Plonów. Bardzo rzadko wojewódzkie dożynki organizowane są w
naszym powiecie, tym bardziej warto o nich pamiętać, planując ostatni
weekend wakacji. W Cybince, ze swoim naturalnym chlebem, wystawiać
się będzie Ryszard Kapica, o którego
pasji pisałem ostatnio. A gwiazdą
wieczoru będzie zespół RED LIPS.
Zapraszam gorąco!

SPRZEDAM

pawilon handlowy
w Kostrzynie nad Odrą
przy dworcu PKP i PKS
90 m2
tel.: 508 171 539

SPRZEDAM
lub WYDZIERŻAWIĘ
pawilon handlowy
w Słubicach
ul. Asnyka 8
przy Intermarche
128 m2
tel.: 508 171 539

Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe w Rzepinie,
CO, ciepła woda, balkon
tel.: 602 684 766,
po godz. 16.

Do końca wakacji w Górzycy nie zabraknie sportowych imprez

19 sierpnia odbył się turniej piłki nożnej oldbojów o puchar wójta
gminy Górzyca. Dzień później zorganizowano Międzynarodowy Turniej Młodzików „Torneo Lubuskie”
o puchar dyrektora GBS Bank w
Kostrzynie nad Odrą.
26 sierpnia zapraszamy na tradycyjny już turniej siatkówki parkowej im. Czesława Jermanowskiego o puchar dyrektora GOK,
połączony z festynem dla dzieci,
dzień później odbędą się otwarte
mistrzostwa w tenisie ziemnym
im. Ryszarda Domagały. W tym
roku turniej rozgrywany zostanie
w czterech kategoriach: kobiety
OPEN, mężczyźni do 35 lat, mężczyźni 36-54 lat oraz mężczyźni
powyżej 55 lat.
Wielkie podsumowanie lata już

2 września, czyli festyn „Łączy nas
historia. 765-lecie Górzycy". W
programie m.in. blok artystyczno-historyczny, jubileusz 30-lecia
Górzyckiej Kapeli Ludowej, przedstawienie Teatru Tańca „Kwieciste
Gwiazdy” z Ukrainy, występ zespołu „STEREO” oraz zabawa z DJ-em. Nie zabraknie atrakcji, będą
pokazy historyczne (stanowisko
strzelania z łuku, plac walki na bezpieczne miecze, wielka gra planszowa „Najazd Mongołów”, dwa
pokazy walk rycerskich, wystawa pn. „Górzyca dawniej i dziś”),
czytanie fragmentów „Wesela” w
ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Nie zabraknie
stosik promocyjnych, czy loterii
fantowej (red.).

Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)
wynajmę warsztat stolarski
tel.: 604 295 699
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

Firma zajmująca się branżą
piekarniczo-cukierniczą
wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2
na terenie woj. lubuskiego.
Tel. kont. 505 172 003

www.pograniczelubuskie.pl
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SŁUBICE Afera polbrukowa

Radny Tomczak: nie czuję się złodziejem
Radny tłumaczy, że myślał, iż działka jest „miejscem niczyim, podobnie
jak polbruk”. Później pisał: „to był
duży błąd i nieodpowiedzialne działanie”. Przyznał też, że „nie czuje się zło-

dziejem”, w komentarzu do artykułu
na temat „zabranej” kostki napisał,
że „całą sytuację uważa za polityczny
atak przeciwników”, a „wykorzystywanie tej sprawy jest nieetyczne”.

Zapowiedział też pozwy wobec osób,
które nazywają go złodziejem.
Komentujący sprawę internauci mieli inne zdanie. Pisali jasno:
„pan Robert usiłował dokonać przy-

KRZESZYCE Pół miliona z budżetu na poprawę komunikacji w gminie

Wyczekiwane inwestycje drogowe

właszczenia rzeczy, która do niego
nie należała”, „panie Tomczak, czy
ma pan odpowiednie kompetencje
aby być radnym powiatowym, skoro nie wie pan, że nie istnieją grunty
niczyje”, lub „kradzież to kradzież”.
Pojawiły się też opinie bezpośrednio oceniające radnego: „Brawo za
skromność i nieprzeciętne poczucie
moralności” (red.).
foto. UG w Krzeszycach

W mediach społecznościowych powiatowy radny przyznał, że „zabrał” kostki polbrukowe
z prywatnej działki. Na miejscu pojawiła się policja, która spisała protokół, później dokonała przeszukania na posesji Roberta Tomczaka

foto. SP Słubice

*Cena netto za jedno ogłoszenie, przy zleceniu emisji na 12 wydań. Promocja nie dotyczy strony: 1, 2, 3 i ostatniej.

Radni i wójt Stanisław Peczkajtis postawili na remonty dróg w gminie. Efekty już widać
sołectwach: Krzeszyce, Krępiny i
Marianki. Całkowita wartość tej
inwestycji to ponad 2 mln zł.
Remonty trwają w różnych sołectwach gminy. Na drogi wysypanych zostało już 200 30-tonowych
wywrotek specjalnego tłucznia.
– Jestem wdzięczny mieszkańcom
poszczególnych sołectw za zaangażowanie przy remontach dróg –
mówi wójt Stanisław Peczkajtis.
Firma z Lubniewic wykonała
trzy odcinki dróg, m.in. drogę w
kierunku cmentarza komunalnego
w sołectwie Rudnica, a także ulicę

Konopnickiej w Krzeszycach. Wartość tych inwestycji to około 80
tys. zł.
W poprzednich latach gmina Krzeszyce wydawała na drogi
rocznie około 120 tysięcy zł. W
bieżącym roku, tylko ze środków
własnych gminy, na inwestycje poprawiające komunikację trafi około pół miliona. – Mam nadzieję, że
trend zostanie utrzymany także w
kolejnych latach i w końcu rozwiążemy problem dróg w naszej gminie – kończy wójt Stanisław Peczkajtis (red.).

• KIEROWNICTWO BUDOWY
• POZWOLENIA NA BUDOWĘ
• ADAPTACJE PROJEKTÓW

www.biuro-sugoi.pl
Roksana Mackiewicz
ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

NIP 5981607269
tel: 579 077 741
email: rok.mackiewicz@gmail.com

Droga w kierunku cmentarza komunalnego w sołectwie Rudnica
foto. UG w Krzeszycach

W tym roku kalendarzowym wydatki gminy Krzeszyce na remonty
dróg będą pięć razy wyższe niż w
latach poprzednich.
Gmina pozyskała z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych 90 tysięcy zł na drogę w Chartowie. Całkowity koszt jej remontu będzie
wynosił 230 tysięcy zł. Długa na
1,5 km droga zyska nowy dywanik
asfaltowy.
W tym roku ogłoszone będą
także przetargi na zagospodarowanie poscalaniowe, powstaną
drogi transportu rolnego w trzech

Ulica Konopnickiej w Krzeszycach
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KRZESZYCE Podtopienia w sołectwie Piskorzno

Strażacy pomagali
mieszkańcom Piskorzna
W lato pogoda nie rozpieszcza,
duże opady deszczu skutkowały podtopieniami. Największy
problem był na terenie sołectwa Piskorzno w gminie Krzeszyce
- W tym roku mieliśmy naprawdę
duże opady. Od maja do lipca spada-

ło w naszej gminie około 330 litrów
wody na metr kwadratowy. W zasadzie możemy powiedzieć, że na Kanale
Postomskim powtórzyła się sytuacja z
2010 roku. Mieliśmy więc duży wzrost
poziomu wody i liczne podtopienia –
mówi Stanisław Peczkajtis, wójt Krzeszyc.
Problemem są niedrożne kanały.
Powodują podnoszenia się poziomu
wód gruntowych. To duży problem

CYBINKA Dwie ofiary wypadku

dla okolicznych rolników, wysoki stan
wody utrudnia im prace przy żniwach,
czy zbiorze siana. – Jednorazowa konserwacja kanałów, robiona pod koniec
sierpnia, jest po prostu niewystarczająca. Potrzebne jest koszenie wokół
kanałów także pod koniec czerwca –
dodaje wójt.
Pomoc potrzebna była w sołectwie
Piskorzno. Tu dodatkowym problemem jest brak pompy, która przerzucała nadmiar wody z rowów szczegółowych do Kanału Postomskiego.
Usunięto ją już 30 lat temu, pojawiają
się więc podtopienia, nie tylko na po-

Strażacy z Sulęcina pomagali mieszkańcom sołectwa Piskorzno

lach, ale także przy posesjach mieszkańców. – Teraz przez trzy dni pomagali nam strażacy z Sulęcina, którzy

przyjechali z własną pompą, ale w
przyszłości potrzebujemy jej na stałe –
mówi Stanisław Peczkajtis (red.).

Bądźcie uważni
na drodze
Gości nie brakowało
SŁUBICE Urodzinowe świętowanie

foto. DP

Na miejsce wypadku natychmiast
wyjechała jednostka OSP z Cybinki.
Przyjechał też zespół ratownictwa medycznego. Ze Słubic i Rzepina przyjechali strażacy, policjanci i karetki pogotowia.
Samochód marki Audi był kompletnie zniszczony, strażacy natychmiast
przystąpili do zabezpieczenia miejsca
zdarzenia oraz do uwolnienia poszkodowanego z wraku pojazdu przy użyciu
sprzętu hydraulicznego. W tym samym
czasie udzielana była pomoc pozostałym poszkodowanym, w tym ciężko
rannej kilkuletniej dziewczynce.
Na miejsce ściągnięty zostaje również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, który przetransportował będącą w ciężkim stanie dziew-

Kebab Arkadasz przy Biedronce w Słubicach świętował swoje drugie urodziny

foto. OSP w Cybince

Tragiczny wypadek na drodze pomiędzy Uradem a Cybinką, doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z autokarem

W wypadku zginęły dwie osoby, w tym mała dziewczynka

czynkę do lecznicy w Zielonej Górze.
Z kolei do słubickiego szpitala zabrano
jedną osobę podróżującą autobusem.
Kierujący Audi poniósł śmierć na
miejscu, niestety - mimo wysiłków ratowników i lekarzy, podróżująca z nim
dziewczynka zmarła w zielonogórskim
szpitalu (OSP Cybinka, red.).

To już drugie urodziny lokalu

29 lipca Arkadasz Kebab, który znajduje się w galerii przy Biedronce w Słubicach, świętował
swoje drugie urodziny. Na klientów czekały tego dnia wyjątkowe
promocje, nie zabrakło też drobnych prezentów dla najmłodszych.
Były balony, słodycze i oczywiście
urodzinowe ciasto.
Arkadasz Kebab przy ul. Kościuszki czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10-21, w niedzielę w godz. 10-20. Serdecznie
zapraszamy (red.).

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu
ubijaki
elektronarzędzia
młoty wyburzeniowe
KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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RZEPIN TREningi LEtnie MKS Ilanka Rzepin

Trenowanie i zabawa

więcej na stronie www.taxhelp.pl

Podczas sierpniowego tygodnia młodzi piłkarze MKS Steinpol Ilanki Rzepin odbyli treningi pod okiem profesjonalnej kadry na obiektach sportowych przy ul.
Poznańskiej. Do dyspozycji mieli boisko treningowe, las, jezioro i plażę
foto. UMiG w Rzepinie

Dzieci do swoich obowiązków podeszły
bardzo profesjonalnie, dzielnie trenowały
i szlifowały formę przed czekającym je piłkarskim sezonem. Poza tym najmłodsi futboliści klubu, co cieszy przede wszystkim,
bawili się znakomicie. Pogoda sprzyjała,
dzieci skorzystały z miejskiego kąpieliska
na jeziorze Długim, gdzie pod okiem ratownika bezpiecznie kąpały się oraz poprawiały
swoje umiejętności pływackie.
Młodzi piłkarze MKS Steinpol Ilanki Rzepin odbyli
TREningi LEtnie MKS Steinpol-Ilanki to
treningi pod okiem profesjonalnej kadry
była jednak nie tylko piłka nożna, ale także
inne bardzo pożyteczne i praktyczne zajęcia. Uczestnicy uczyli się np. jak można udzielić pierwszej pomocy osobie tego wymagającej, dowiedzieli się też, jak należy zachowywać się przebywając nad wodą (red.).

RZEPIN Nowa inwestycja na Starym Rynku!

Plac Ratuszowy zmieni się
nie do poznania
Na Starym Rynku powstanie budynek handlowo-usługowo-mieszkalny
znanej marki sieci sklepów spożywczych. Na pierwszym piętrze
miejsce znajdzie przychodnia rehabilitacyjna, świetlica socjoterapeutyczna oraz poradnia leczenia uzależnień. Trwają również
rozmowy z lekarzami różnych
specjalizacji, którzy będą mogli
foto. UMiG w Rzepinie

Kiedy w 2015 roku rada miejska podjęła uchwałę wyrażającą
zgodę na sprzedaż terenu przy
zbiegu ul. Inwalidów Wojennych
i Bohaterów Westerplatte, na
którym znajdował się plac zabaw
oraz parking urządzony na płycie
byłego boiska asfaltowego, część

Inwestycja doskonale wpisuje się w założenia rewitalizacji centrum miasta

mieszkańców gminy nie do końca
była przekonana, że prywatny nabywca wykorzysta potencjał tego
miejsca w odpowiedni sposób.
Do podjęcia uchwały przekonywał burmistrz Sławomir Dudzis,
który uzasadniał swoje stanowisko chęcią rozwoju miasta i przywrócenia życia na rzepińskim Starym Rynku.
Władzom miasta zależało, by
w tym miejscu powstał budynek,
który architektonicznie będzie
spójny z otaczającą go zabudową,
a jego funkcje będą zdecydowanie
szersze niż tylko powierzchnia typowo handlowa.
Po wielu rozmowach z inwestorem, analizie wspólnych pomysłów na funkcjonowanie nowego
obiektu, została wypracowana
wspólna koncepcja, na podstawie
której powstała dokumentacja
techniczna umożliwiająca rozpoczęcie prac budowlanych. Obecnie trwają już intensywne roboty
budowlane, a ich zakończenie planowane jest w pierwszej połowie
przyszłego roku.
Na parterze dwukondygnacyjnego budynku powstanie powierzchnia
przeznaczona
dla

otworzyć w tym budynku swoje
specjalistyczne gabinety lekarskie. Drugie piętro przeznaczone
jest na niewielkie mieszkania pod
wynajem. W sumie będzie ich 12.
Inwestycja doskonale wpisuje
się w założenia rewitalizacji centrum miasta. Przyjęty charakter
budynku będzie miał znaczący
wpływ na zmianę funkcjonowania
tej części miasta oraz przekształcenia jego struktury przestrzennej na bardziej atrakcyjną dla
mieszkańców i przybywających
turystów.
Trwają także intensywne prace
związane z przygotowywaniem
długo oczekiwanej inwestycji
pn. „Rewitalizacja i przebudowa
placu Miejskiego - Placu Ratuszowego w Rzepinie”, w ramach
której zostanie przebudowany
Plac Ratuszowy oraz wszystkie
drogi i chodniki w obrębie Starego Rynku. Powstaną nowe miejsca parkingowe. Będzie również
nowoczesny i nietypowy teren rekreacyjny, podświetlana fontanna
oraz wiele innych elementów nowoczesnej architektury miejskiej
(red.).

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY
• Niemcy • Holandia • promocja Kindergeld •
Pracowałeś za granicą? Odzyskamy Twój podatek.
Oferujemy szybkie i profesjonalne działanie i miłą obsługę.
Nie pobieramy opłat wstępnych!

tel. 95 737 03 03 | kom. 602 151 851
e-mail: zwrotpodatku@tdg.pl

TDG FK Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
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ROZMOWA Powiatowa wojna z perspektywy czasu

Moi poprzednicy
prowadzili powiat
do katastrofy
Z Marcinem Jabłońskim, starostą słubickim, o politycznej batalii o urząd, sprawach sądowych i
sytuacji finansowej samorządu, rozmawia Robert Włodek
R.W. Zacznę niekonwencjonalnie. Mieszkańcy mają dość
wojny o powiat, a raczej o starostwo. Czy ta batalia jest już
skończona, czy za nami jedno
tylko starcie? Czy w końcu zapanuje tu spokój, czy powinniśmy oczekiwać kolejnych
wystrzałów?
M.J. Wszyscy mają z pewnością
dość tych awantur. Ubolewam,
że do tego doszło. Nie ja byłem
sprawcą tego zamieszania. Skoro
jednak zdecydowałem się objąć
ponownie stanowisko starosty,
nie mogłem pozwolić na to, by z
powodów
pozamerytorycznych,
bo wyłącznie politycznych, pozwolić się z tego stanowiska usunąć. Byłoby to pogwałceniem reguł demokratycznego państwa.
To wojewoda łamał prawo, dowiodłem tego bezspornie i prawomocnie przed sądami. Ubolewam,
że wojewoda, chyba nie chcąc pogodzić się ze swoją porażką, nadal
robi wszystko by przeszkadzać w
normalnym funkcjonowaniu samorządu. Jestem przekonany i
mówię to z pełną odpowiedzialnością, że działa na szkodę interesu
publicznego, to są straty i koszty,
które da się policzyć, i przyjdzie
czas, że będzie musiał za to odpowiedzieć.
To pierwszy taki wypadek w
historii województwa, że wojewoda, mimo, że nie ma już żadnych
powodów do sporu, bo my nie
kwestionujemy wyroków sądu,
zwłaszcza dotyczących własności
Terminala Towarowych Odpraw
Celnych, podejmuje działania
wyniszczające powiat. Wystarczy
dobra wola i rozliczenie wzajemnych roszczeń, które są po obu
stronach. Polityka, w jej najgorszym wydaniu, do czego niestety
przyzwyczaja nas w ostatnim czasie partia rządząca, powoduje niepowetowane straty i koszty także
dla skarbu państwa. Za to wszystko z pewnością trzeba będzie zapłacić. Spodziewam się kolejnych
korzystnych dla powiatu wyroków
sądów w tej sprawie.
R.W. Nie mogę nie dopytać.
Czy wojna polegała na starciu
radnych z zarządem, na którego czele stał Piotr Łuczyński, czy była raczej efektem,
delikatnie mówiąc, uprzedzenia rządzącej dziś w kraju
partii do działacza Platformy
Obywatelskiej?
M.J. Zmiana starosty była wyłącznie wynikiem konfliktu spowodowanego niespotykanym brakiem umiejętności współpracy z
radnymi mojego poprzednika, jak
również niezadowoleniem z braku
efektów jego poczynań. Na tym
etapie nie uczestniczyłem w tym
sporze. Pojawiłem się dopiero po
jego odwołaniu. Jednak z dzisiej-

szej perspektywy jednoznacznie
stwierdzam, że Piotr Łuczyński i
Tomasz Stupienko prowadzili powiat w wielu obszarach do katastrofy. Nie podejmowali żadnych
skutecznych działań związanych z
konsekwencjami sporu o terminal
ze skarbem państwa, przeciwnie,
problem ten pogłębili. W ostatniej
chwili udało się naprawić i uratować projekty o wielomilionowej
wartości, dotyczące szkolnictwa
zawodowego, usług elektronicznych, programu zdrowotnego. Nie
było żadnych pomysłów odnośnie
skutecznego zarządzania oświatą,
sferą społeczną – głównych zadań
samorządu powiatowego. Na równi pochyłej znajdował się od miesięcy szpital, nieprawdopodobnie
nieumiejętnie zarządzany. Niewiele brakowało, by dramatyczna
sytuacja powiatu była nieodwracalna.
Późniejsze perturbacje były
wyłącznie motywowane politycznie. Proszę sobie przypomnieć, że
pierwszy oficjalny komunikat Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
opublikowany w prasie i radiu jednoznacznie stwierdzał, że zarówno odwołanie poprzedniego, jak
i powołanie nowego zarządu były
prawidłowe. Dopiero kilka dni
później wojewoda zdecydował się
na skandaliczne rozstrzygnięcie
nadzorcze. Oczywiście dlatego, że
jestem jednoznacznie kojarzony
z Platformą Obywatelską. Uznał,
zapewne w poczuciu bezkarności
w swoich pierwszych tygodniach
urzędowania, że wszystko mu
wolno, a samorząd można potraktować jak swoich podwładnych.
To ewidentny dowód braku kompetencji i doświadczenia.
R.W. Trudno rządzić powiatem będąc oskarżonym?
Prokuratura twierdzi, że polecił Pan ochroniarzom wyprowadzenie
Łuczyńskiego
ze starostwa. Chodzi oczywiście o gorszące sceny sprzed
ponad roku. Czy sprawa sądowa już się rozpoczęła? Jak
Pan się w tym odnajduje?
M.J. Sprawa jeszcze się nie
rozpoczęła. Ten zarzut to oczywisty absurd! To właśnie po to, by
ręcznie sterować sfingowanymi
procesami obecna władza stara
się całkowicie podporządkować
sobie sądy. W tej sprawie to ja
byłem ofiarą, a nie agresorem.
To mi uniemożliwiono, zresztą
przy wsparciu działającej na niedopuszczalne polecenie wojewody policji, wykonywanie moich
obowiązków przez dwa miesiące.
Jednoznacznie i prawomocnie
stwierdziły to sądy. Ja byłem w
tym czasie starostą! Panowie Łuczyński i Stupienko nie byli w tym
czasie starostami, a rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zostało
zmiażdżone przez sądy admini-

stracyjne. Jestem przekonany, że
skutecznie, ponownie wykażę to
przed sądem.
Skierowanie aktu oskarżenia
jest dla mnie oczywistą represją za
udowodnienie bezprawnego działania wojewody. Zwracam uwagę,
że nadzór nad śledztwem w tej
sprawie powierzono prokuraturze
szczecińskiej. Jej szef jest ojcem
zięcia wojewody. To ta sama prokuratura, której powierzono sprawę sławnych Caracali. Ręczne sterowanie sprawami w prokuraturze
jest niestety możliwe, po tym jak
ponownie oddano zwierzchnictwo
nad nimi ministrowi sprawiedliwości. Nie dam się nastraszyć.
R.W. A za chwilę nowe kłopoty. Radny Tomczak zapowiedział, że skieruje przeciw
Panu pozew za to, że nazwał
go Pan złodziejem. Proszę o
komentarz.
M.J. Pan Tomczak już dawno
stracił umiar i pokorę, wybierając
niczym nieuzasadnioną pychę. A
ta jak wiadomo zazwyczaj kroczy
przed upadkiem.
To nie ja powiadomiłem opinię
publiczną, że radny Tomczak został przyłapany na kradzieży, na
gorącym uczynku. On nawet sam
to potem publicznie opisał. Nawet wtedy nie zreflektował się, że
przekracza wszelkie dopuszczalne
granice i wydawał niemalże dyspozycje prokuraturze i policji jak
powinna postępować w tej sprawie, a sam bagatelizował swój
występek i udzielał sobie rozgrzeszenia. To niebywałe. Zwróciłem
tylko na to uwagę.
Uważam, że Pan Tomczak utracił całkowicie wiarygodność i nie
ma kwalifikacji etycznych i moralnych do pracy publicznej. Podobną wartość mają jego opowieści
o tym, że jest młodym radnym, a
przecież powszechnie wiadomo, że
wcześniej nie mógł kandydować,
bo przepisy mu na to nie pozwalały. Niech sam opowie dlaczego.
R.W. Porozmawiajmy o sytuacji finansowej. Oponenci
od miesięcy powtarzają, że
powiat jest bankrutem, i że
jest to wynik Pańskiej wojny z
ówczesnym starostą Andrzejem Bycką, której stawką był
terminal. Wróćmy proszę w
dwóch słowach do przeszłości i powiedzmy parę zdań o
przyszłości powiatu, zwłaszcza tej finansowej…
M.J. Powiat ma faktycznie kłopoty wynikające z niekorzystnych
wyroków sądu dotyczących sporu
o terminal. Ten jest własnością
skarbu państwa. Ubolewam, że
do tego doszło. W tamtym czasie
wykonywałem jedynie swoje obowiązki. To nie była żadna prywatna wojna. Wszystkie moje decyzje

zostały uznane przez sądy i w ramach postępowań administracyjnych za właściwe i zgodne z prawem. Powiat miał wówczas inne
stanowisko w tym sporze. Okazało
się, że błędne. Wiem jednak, choćby dlatego, że znam tę sprawę dokładnie i z dwóch stron, że można
ten problem rozwiązać. Wystarczy
dobra wola ze strony wojewody i
właściwa ocena interesu publicznego. Przepisy, zresztą korzystnie
dla nas zmienione w ostatnim czasie, dają wiele możliwości rozwiązania tych zaszłości. Powinno jak
najszybciej dojść do rozliczenia
wzajemnych roszczeń i ustalenia
zasad spłaty tego, co powiat powinien skarbowi państwa oddać.
Zapewniam jednak, że według
naszych obecnych wyliczeń nie
jest to wcale jakaś niewyobrażalna kwota. Przeciwnie. Podejmujemy w tej sprawie szereg działań.
Przedstawiamy propozycje ugodowego rozwiązania sporu, ale też
jesteśmy przygotowani do obrony
i dochodzenia naszych interesów
przed sądami.
R.W. Mam wrażenie, że
kurz
bitewny
przysłania
pewne aspekty, których nie
można nie zauważyć. Rozwiązaliście w końcu problem
ekonomika w Ośnie, rusza
wielki projekt szkolnictwa
zawodowego. Można?
M.J. Bardzo się cieszę, że najwyraźniej nasz przemyślany pomysł
stworzenia na bazie upadającej
szkoły ekonomicznej w Ośnie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
skończy się sukcesem. Na dzisiaj
mamy kilkanaście zgłoszeń, a powinno ich być sukcesywnie coraz

więcej. Pozwoli to utrzymać funkcjonowanie tej zasłużonej palcówki, miejsc pracy i zachować wartościową infrastrukturę oświatową
zgodnie z jej przeznaczeniem.
Mimo, że z winy poprzedników
opóźnienia w przygotowaniu projektu szkolnictwa zawodowego
były wielomiesięczne, udało się go
uratować i już rozpoczęła się jego
realizacja. Wartość tych działań
opiewa na blisko 8 milionów. Poprawiliśmy i doprowadziliśmy do
realizacji projekt e-usług. Do szkół
już trafiło 100 notebooków, od nowego roku szkolnego w szkołach
powiatowych uruchamiamy elektroniczne dzienniki, nowy sprzęt
komputerowy trafił także do starostwa, a jeszcze szereg działań
przed nami. Przygotowaliśmy dwa
duże projekty wspólnie ze stroną
niemiecką: drogowy i z zakresu
bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że
będzie okazja o nich opowiedzieć.
R.W. I na koniec. Nie żałuje Pan tego wszystkiego? Tej
wojny, tych nerwów, emocji?
Było warto?
M.J. Nie poddaję się nigdy. Skoro podjąłem już decyzję o ponownym związaniu się z samorządem,
wziąłem na siebie odpowiedzialność przed radnymi i mieszkańcami, nie mogłem się wycofać tylko
dlatego, że nagle zrobiło się nieprzyjemnie. Często trzeba stanąć
do walki o swoje racje, o sprawiedliwość, o demokrację. Jestem aktywny publicznie od wielu już lat,
sporo przeżyłem i przeciwności się
nie lękam.
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CYBINKA Droga krajowa nr 29 będzie remontowana

Będzie się gdzie spotkać

Działanie dofinansowane jest ze
środków Programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce,
powiat słubicki oraz ośrodek „Działaj
Lokalnie”.
Głównym celem projektu jest
stworzenie miejsca do wypoczynku
mieszkańców oraz turystów i pielgrzymów odwiedzających Spudłów.
Jego realizacja przyczyni się również
do integracji społeczności lokalnej
sołectwa Żabice, w skład którego
wchodzi miejscowość Spudłów.
Mieszkańcy Spudłowa marzyli o
miejscu rekreacyjnym na świeżym
powietrzu, w którym mogliby przez
cały rok organizować spotkania przy
grillu, czy kawie. W miejscowości
nie ma żadnego sklepiku ani punktu
gastronomicznego, więc aby zrobić
zakupy lub spotkać się np. przy przysłowiowej herbatce mieszkańcy muszą wyjeżdżać poza teren wsi.
Na realizację projektu stowarzyszenie uzyskało dotację w kwocie

foto. UG w Górzycy

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas realizuje
projekt pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Spudłów”

Mieszkańcy Spudłowa marzyli o miejscu rekreacyjnym na świeżym powietrzu

5 tys. zł, z której pokryte zostaną
koszty zakupu drzewa, śrub, impregnatów oraz innych elementów niezbędnych do wykonania drewnianej
altany wypoczynkowej i ogrodzenia.
Stowarzyszenie Humanitas, w
ramach wkładu własnego, pokryje
koszty poczęstunku na spotkaniu integracyjnym kończącym projekt.
Przed otrzymaniem dofinansowania mieszkańcy przygotowywali

teren, posadzili podarowane przez
Nadleśnictwo Ośno Lubuskie i gminę Górzyca drzewka i krzewy, które
będą zdobić centrum tej malutkiej
miejscowości. Posadowili murowanego grilla oraz drewniane ławki i
stoły zakupione przez gminę, które
wzbogacą powstały teren rekreacyjny.
Projekt zaktywizuje mieszkańców,
wpłynie na ich integrację, pozwoli im

Będzie bezpieczniej
i wygodniej!
Pod koniec lipca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad ogłosiła przetarg na remont drogi krajowej
nr 29 w Cybince
Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę nawierzchni, przebudowę skrzyżowań
i zjazdów, budowę ciągów pieszych
i rowerowych, przebudowę istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych i postojowych, budowę
wysp spowalniających i wysp azylu,
a także przebudowę sieci sanitarnej,
telekomunikacyjnej i elektrycznej.
Dzięki wyczekiwanemu remontowi zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych
mieszkańców gminy Cybinka (red.).
bardziej utożsamiać się z miejscowością. Teren jest atrakcją wsi, miejscem odpoczynku i relaksu. Mamy
nadzieję, że dzięki pracy przy projekcie dzieci, młodzież i dorośli staną się

foto. UMiG w Cybince

GÓRZYCA Program Działaj Lokalnie w Spudłowie!

Dzięki wyczekiwanemu remontowi zwiększy
się bezpieczeństwo ruchu drogowego

bardziej wrażliwi na estetykę i będą
jeszcze bardziej dbać o wspólne dobro (red.).

Fabryka mebli tapicerowanych
Steinpol Central Services sp. z o.o.
należy do międzynarodowego koncernu Steinhoff International, który zatrudnia na całym świecie przeszło 90 000 pracowników.
W Polsce, w ramach Grupy Steinpol zintegrowanych jest 8 zakładów produkujących meble tapicerowane, zlokalizowanych w zachodniej i południowej Polsce a Steinpol Central Services w Rzepinie stanowi centrum logistyczno - administracyjne.
Steinpol Central Services Sp. z o. o. oferuje zatrudnienie na stanowiskach:
SZWACZKA – TAPICER - STOLARZ
(Miejsce pracy: Rzepin)
Twoje zadania:
• Tapicerowanie mebli wypoczynkowych
w obiciach, pokrowcach ze skóry i materiałach tapicerskich. Pobranie oklejonego
stelaża i pokrowca zgodnie ze zleceniem
produkcyjnym. Ocena jakościowa pobranych materiałów. Przymiarkapokrowca.
Obicie stelaża.
• Szycie pokrowców. Pobranie skompletowanych wykrojów zgodnie ze zleceniem
produkcyjnym. Zszycie elementów pokrowca zgodnie z rysunkiem szycia. Doszycie dodatkowych elementów pokrowca
(zamek, drut, profil). Kontrola uszytego
pokrowca pod względem jakościowym.
• Zbijanie stelaży
• Obsługa maszyn stolarskich
• Dbałość o właściwe rozmieszczenie towarów na powierzchni magazynu

Twoje kwalifikacje:
• Zdolności manualne
• Wyczucie estetyki
• Chęć do nauki
• Brak przeciwskazań do dźwigania powyżej 10 kg i 20 kg w zależności od stanowiska.

Oferujemy w zamian:
• Stałą i stabilną pracę w ramach umowy
o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Dodatkową opiekę medyczną
• Dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego
• Możliwość przyuczenia do zawodu

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
ZE ZNAJOMOŚCIĄ J.NIEMIECKIEGO
(Miejsce pracy: Rzepin)
Twoje zadania:
• Telefoniczne i mailowe przyjmowanie i
aktualizowanie zamówień
• Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej oferty produktowej i cenowej
• Współpraca z działem sprzedaży, produkcji i logistyki w zakresie terminowej
realizacji zamówienia klienta
• Przyjmowanie i opracowywanie reklamacji

Twoje kwalifikacje:
• Bardzo dobra znajomość j. niemieckiego,
• Dobra znajomość pakietu MS Office,
• Zaangażowanie w wykonywaną pracę,
• Wysokie zdolności interpersonalne i komunikacyjne.

Oferujemy w zamian:
• Stałą i stabilną pracę w ramach umowy
o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Dodatkową opiekę medyczną
• Dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego
• Możliwość nauki i rozwoju
• Przyjazną atmosferę pracy w międzynarodowym zespole

Kontakt:
• rekrutacja@steinpol.com.pl
• www.steinpol.com.pl
Prosimy o zawarcie w dokumentach
aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji.
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CYBINKA Ostatnie prace na ukończeniu

Nowa szkoła coraz bliżej
Rozpoczęcie roku szkolnego
odbędzie się już w nowej placówce!
Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk podpisał z Dawidem Laśko – pełnomocnikiem firmy Brukarz
Agnieszka Stryjek umowę na realizację zamówienia pn. „Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince – ciągi komunikacyjne”.

W ramach zadania wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny drogi o
długości 177 m, włączony do gminnej drogi publicznej (ul. Szkolna),
parking dla pojazdów samochodów
osobowych na 28 miejsc, w tym trzy
miejsca dla osób niepełnosprawnych, a także jedno dla autobusów.
Zbudowane zostaną także ciągi piesze wokół budynku, bezpośrednio
łączące się z obiektem, parkingiem i

drogą.
Wykonawca został wyłoniony w
drodze drugiego przetargu nieograniczonego, w którym zaoferował
wykonanie zadania na kwotę ponad
640 tys. zł.
Po wykonaniu prac pozostanie
tylko wyposażenie obiektu w meble
oraz urządzenia i cały budynek będzie gotowy do prowadzenia zajęć
lekcyjnych (red.).

Po wykonaniu prac pozostanie tylko wyposażenie szkoły w meble oraz urządzenia

foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN Inwestycje przy kąpielisku

Minionek zawitał nad jezioro Długie

Z przebieralni może skorzystać każdy użytkownik, by podczas wypoczynku czuć się swobodnie i komfortowo.
Mur stojący przy plaży został ozdobiony kolorowym banerem promującym
Puszczę Rzepińską oraz dekoracjami

foto. UMiG w Rzepinie

O tym, że jezioro „Długie”
zmienia swoje oblicze pisaliśmy w poprzednim numerze, ale chcemy poinformować, że rzepińskie kąpielisko
wzbogaciło się o nową deszczownicę oraz dwustanowiskową przebieralnię
wykonanymi w MDK, natomiast zbiornik z wodą przeistoczył się w znaną
nam wszystkim postać Minionka.
Nadal nad bezpieczeństwem osób

kąpiących się czuwa dwóch ratowników, którzy w razie jakiegokolwiek zagrożenia służą pomocą.
Strzałem w dziesiątkę okazał się

wodny plac zabaw, który jest oblegany
nie tylko przez dzieci i młodzież, ale i
starsze osoby (red.).
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RZEPIN Zapraszamy na WRZOSOWISKO!

RZEPIN Aktywne zajęcia nad jeziorem Długie

Aktywne wakacje

Chór Wrzosy, już po raz 8., organizuje Festiwal Pieśni pod
nazwą WRZOSOWISKO, który odbędzie się w Rzepinie w
sobotę 16 września

Wykorzystując wspaniałą, słoneczną pogodę podopieczni
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, wraz ze swoimi
opiekunami udali, się nad jezioro Długie

Celem festiwalu jest umożliwienie zespołom amatorskim grającym
w domach kultury, świetlicach, parafiach, itp., publiczną prezentację
swojej twórczości, kultywowanie
tradycji, zwyczajów, pielęgnowanie
polskości, świadomości kulturowej
społeczeństwa, jak również integrację zespołów folklorystycznych, ko-

foto. UMiG w Rzepinie

Kultywujemy tradycję

chających muzykę oraz śpiew.
Występy zespołów sprzyjają wymianie kulturalnej, niosą radość i
stwarzają doskonałą okazję do nawiązywania nowych znajomości i

wymiany doświadczeń.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do wzięcia udziału
w festiwalu (red.).

Złóż wniosek

Burmistrz Rzepina zawiadamia mieszkańców gminy,
rady sołeckie, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury i
stowarzyszenia, że przystąpiono do opracowania projektu budżetu na 2018 rok
Szczegółowo uzasadnione wnioski, z przybliżonym kosztem zadania, do projektu budżetu należy
składać w Biurze Obsługi Intere-

santa, na parterze budynku Urzędu
Miejskiego w Rzepinie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 roku (red.).

foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN Można już składać wnioski do budżetu na przyszły rok

To był bardzo udany wypoczynek nad wodą

Można już składać wniosku do budżetu gminy na przyszły rok

Na plaży bardzo aktywnie spędzili
czas: moczyli stopy w jeziorze, grali
piłką w „kolory”, w bulle i badmintona oraz relaksowali się „po zaciętych
pojedynkach” podczas pikniku na
plaży.

O bezpieczeństwo dbała pani ratownik razem ze specjalnie wyszkolonym psem.
To był bardzo udany wypoczynek
nad wodą (red.).
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RZEPIN Kręć kilometry dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Zapraszamy do udziału w akcji Najserdeczniejsze
życzenia
Do wygrania jest 150 tys. zł z
przeznaczeniem na organizację
pikników integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych i remont świetlicy. Czy szkole uda się wygrać te
niemałe pieniądze? To zależy także
od mieszkańców gminy.
„odLOTTOwa jazda z OSHEE”
to ogólnopolski projekt promujący
sport i zaangażowanie społeczne.
Ideą akcji jest aktywizacja sportowa

Polaków poprzez wspólne wyjeżdżanie kilometrów na rowerze, na rzecz
jednej, wybranej z pięćdziesięciu,
organizacji zakwalifikowanych w
konkursie. Do zmagań o nagrodę
główną 150 tys. zł zakwalifikowała
się również rzepińska szkoła.
Aby wziąć udział w zabawie zarejestruj się (lub zaloguj, jeśli masz już
konto na Endomondo) pod poniższym linkiem: https://www.endomondo.com/teams/g6Ml4b7Nmbgi
dołącz do drużyny ZSO.
Zmagania rowerzystów zaczęły się
3 lipca i potrwają do 15 września.
W imieniu uczniów i nauczycieli
szkoły – zapraszamy (red.).

5 sierpnia odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia
małżeńskiego Państwa Ireny i Mariana Kownackich,
zamieszkałych w Przemysławiu
Rodzice jubilatów przybyli z terenów zabużańskich, gdzie mieszkali w

foto. UMiG w Cybince

CYBINKA Wakacje w M-GOK

Maraton
ze sztuką

6 oraz 7 sierpnia odbyły się
warsztaty kreatywne, które poprowadziła animator
kultury Alicja Jankowska
Pierwszego dnia uczestnicy malo-

na pani Ireny w miejscowości Polne w
gminie Słońsk. Odwiedzali się często i
tak rozwinęła się znajomość pana Mariana i pani Ireny. Ślub zawarli 21 lipca
1967 roku w Krzeszycach. Zamieszkali
wspólnie w Przemysławiu i prowadzili
gospodarstwo rolne. Jubilaci dochowali się czworo dzieci i sześcioro wnuków.
Wójt gminy Krzeszyce udekorował
jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent RP, wręczył
upominki oraz złożył wyrazy uznania
foto. UG w Krzeszycach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie przystąpił do współzawodnictwa w
ramach programu „odLOTTOwa jazda”

Nie brakowało dobrej zabawy

wali na ceramice kolorowe wzory, a
następnego na zajęciach pod tytułem
„Uszyj sobie przyjaciela” dzieci szyły zaprojektowane według własnego
pomysłu prace. Dla jednych „przyjacielem” był pączek, dla innych straż

pożarna, lisek, kotek czy kawałek pizzy.
Szycie ręczne i malowanie na ceramice wymagało od dzieci cierpliwości
i kreatywności. Nie brakowało też dobrej zabawy (red.).

Najlepsze życzenia dla jubilatów

jednej wiosce. Rodzina pana Mariana
osiedliła się w Przemysławiu, a rodzi-

i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).

REGION Celowy Związek Gmin CZG-12 edukuje mieszkańców gmin

POZNAJ 10 ZASAD KULTURY SEGREGACJI
Celowy Związek Gmin
CZG-12 przyłącza się do
promowania zasad Kultury
Segregacji, a przypominaliśmy o nich podczas Dni
Rzepina (1 lipca), Dni Łagowa (22 lipca) Dnia Pszczół
w Cybince (8 sierpnia) oraz
Święta Sandacza w Lubniewicach (19 sierpnia)

gazów cieplarnianych, produkcję
odpadów przemysłowych. Użycie
surowców wtórnych przekłada
się w procesie produkcyjnym na
obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego
na surowcach pierwotnych o 95
proc. w przypadku aluminium,
o 85 proc. przy wykorzystaniu
miedzi, o 80 proc. przy
tworzywach

Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a
firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.

pojemnika z tzw. frakcją suchą –
zawartość może wylać się na inny
rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!

Odkręcenie ma znaczenie!
– Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do
odpowiednich pojemników.

Rozłożenie ma znaczenie! –
Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób
będą zajmowały mniej miejsca
(nawet o 70 proc.) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!

Oznaczenie ma znaczenie!
– Zwracaj uwagę na oznaczenia
umieszczone na opakowaniach.
Znajdują się na nich informacje o
pochodzeniu, surowcu,
z
którego

W najbliższym czasie wszelkie
wątpliwości związane z segregacją odpadów postaramy się wyjaśnić w Ośnie Lubuskim podczas
dożynek, które odbędą się 26
sierpnia.
Poniżej przedstawiamy dziesięć
zasad Kultury Segregacji:
Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom
szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie
środowiska poprzez zmniejszenie
ilości odpadów deponowanych
na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60 proc.,
ograniczamy
zanieczyszczenie
powietrza, gleby, wody, emisję

sztucznych, 74 proc.
przy stali, 65 proc. przy papierze i 30 proc. w przypadku
szkła!
Zgniecenie ma znaczenie!
– Zgniataj puszki i butelki przed
wyrzuceniem. Zgnieciona butelka
zajmuje 80 proc. miejsca mniej.

zostały
zrobione
oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki,
kartony. Wszystkie opakowania
przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W
innym przypadku przy wrzuceniu
np. opakowania po jogurcie do

Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe
torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym
samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą
będziesz mieć zawsze przy sobie
to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie
mniejszy ciężar dla środowiska.
Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster,
szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj
szkła. Zanieczyszczenie odpadów
szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca!
Szkło opakowaniowe to nie to
samo co szkło gospodarcze!
Zabrudzenie ma znaczenie!
– Nie wrzucaj do pojemników do
segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle,
chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych
klejami oraz zatłuszczonych. One

nie nadają się do recyklingu!
Wyrzucenie ma znaczenie!
– Sprawdź zasady segregowania
panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy wyrzucać do
konkretnego pojemnika. Pamiętaj
o oddawaniu do PSZOK (Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych) zużytego sprzętu
elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach
silnikowych, puszek po farbach,
świetlówek energooszczędnych,
odpadów wielkogabarytowych).
Przeterminowane leki oddawaj
do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich
razem z innymi odpadami!
Mieszkańców gminy Cybinka
zapraszamy do udziału w Eko
Festynie pn. „Przestrzegaj zasady: segreguj odpady!” (Sądów,
26 sierpnia, godz. 12.00-20.00).
Szczegóły na FB Celowego Związku Gmin CZG-12 oraz stronach
internetowych gmin.
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RZEPIN Zbliża się Święto Plonów

Nauka połączona z pracą

Po reformie oświaty uczestnicy
hufca uczęszczać będą od 1 września
do Publicznej Szkoły Podstawowej
dla dorosłych. W nowym systemie
edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej dla dorosłych będzie działała
VII klasa szkoły podstawowej oraz
na wygaśnięciu II i III klasa Gimnazjum dla dorosłych. Po ukończeniu
edukacji uczestnicy hufca mogą kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub w szkole średniej.
Odbywają również praktyki w państwach Unii Europejskiej, w ramach
wymiany międzynarodowej.
Osoby zainteresowane nauką w
hufcu muszą być w przedziale wiekowym 15-18 lat, muszą też złożyć,
w obecności rodzica bądź opiekuna
prawnego, komplet dokumentów.
Do hufca rekrutowana jest młodzież, która najbardziej potrzebuje
wsparcia ze strony państwa: posiada
opóźnienia edukacyjne (nie uzyskała promocji do następnej klasy), nie

foto. DP

Hufiec pracy działa w Zespole Szkół Technicznych
w Słubicach i zapewnia
swoim uczestnikom kontynuowanie kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, i
zawodowym

Zapraszamy
na Dożynki Gminne
Burmistrz Rzepina serdecznie
zaprasza na uroczyste obchody Dożynek Gminnych, które odbędą się 9 września w
Drzeńsku

Warto połączyć naukę z pracą

wypełnia obowiązku szkolnego, ma
trudności z przyswajaniem wiedzy
i pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych
bądź o niskim statusie materialnym.
Kandydatów
zainteresowanych
kontynuowaniem nauki w ramach
OHP zapraszamy wraz z rodzicem
bądź opiekunem prawnym do siedziby hufca (Al. Niepodległości 13,
Słubice), w której można uzyskać
szczegółowe informacje na temat
oferty edukacyjnej oraz wypełnić dokumenty niezbędne przy przyjęciu
uczestnika. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać
w czasie rozmowy kwalifikacyjnej:
trzy fotografie legitymacyjne, opinię
pedagoga szkoły, opinię z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, za-

świadczenie lekarskie o możliwości
kontynuowania nauki w OHP. Podanie oraz inne dokumenty wypełniane
są osobiście w siedzibie hufca.
Dla kandydatów spoza Słubic dostępne jest miejsce w internacie Zespołu Szkół Technicznych (red.).
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. 7.00-15.00

Święto rozpocznie się o godz. 14.00
uroczystą mszą w kościele p.w. Jezusa
Miłosiernego w Drzeńsku.
W programie przewiduje się m.in.
koncert młodzieży Orkiestry Dętej z
Drezdenka, gry i zabawy dla dzieci i
dorosłych, turniej wsi, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz
stoisko.
Główną atrakcją, z zarazem gwiazdą
wieczoru będzie SŁAWOMIR – polski
aktor, showman i piosenkarz rock-polo.
Impreza zakończy się zabawą taneczną.
Tegoroczne Dożynki Gminne będą
finansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Lokalnego, Euroregion Pro
Europa Viadrina, BB-PL Interreg VA
2014-2020 oraz budżetu gminy (red.).

foto. UMiG w Rzepinie

SŁUBICE Kłopoty z nauką? Zgłoś się do 4-13 Hufca Pracy

Gwiazdą wieczoru będzie SŁAWOMIR

MAJ-HAUS - LIDER W BUDOWIE DOMÓW
ENERGOOSZCZĘDNYCH
W budownictwie zmieniły się normy
energooszczędności. Od 2019 roku
współczynnik przenikalności cieplnej
ściany nie będzie mógł być wyższy niż
Umaks. = 0,20 W/(m²·K).

Na domy ekologiczne stać każdego, ich
koszt budowy jest taki sam, jak koszt
zakupu mieszkania w bloku.
Swój własny, energooszczędny dom
można wybudować już w cenie 1800
zł/m².
Wielkie oszczędności przynosi także
codzienna eksploatacja. Koszt ogrzewania gazowego lub elektrycznego w
domu szkieletowym wynosi miesięcz-

MY

BUDUJE

20
nie około 150-200 zł, podczas gdy w
domu murowanym jest to 800-1200
zł. Jak łatwo przeliczyć, rocznie – na
samym ogrzewaniu - możemy zaoszczędzić ok. 10.000 zł.
Firma MAJ-HAUS jest laureatem wielu prestiżowych konkursów:
I miejsce w konkursie NASZE DOBRE
LUBUSKIE w kategorii usługa budowlana (rok 2015 rok). Firma MAJ-HAUS

lat

liderem w województwie lubuskim!
III miejsce w rankingu czytelników
Gazety Lubuskiej w kategorii „Najpopularniejsza usługa
budowlana” - budowa
energooszczędnych, ekologicznych domów przyszłości (2015 rok).
W grudniu 2015 roku kapituła programu „Dobre
bo Polskie” przyznała
firmie MAJ-HAUS godło
„ZŁOTEGO ORŁA”.
Otrzymanie certyfikatu
jest nie tylko wielkim
wyróżnieniem, a przede
wszystkim potwierdze-

niem rzetelności i wysokiej jakości
świadczonych przez firmę usług. Certyfikat jest przyznawany na podstawie
opinii klientów.
W kwietniu 2016 roku firma otrzymała certyfikatu „Przedsiębiorstwa Godnego Zaufania”
W czerwcu 2017 roku MAJ-HAUS po-

nownie otrzymał certyfikat „Dobre bo
Polskie”.

MAJ-HAUS UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 46
(DAWNA HANKI SAWICKIEJ), 69-110 RZEPIN
WWW.DOMY-MAJHAUS.PL,
TEL. 95 75 97 054, 506 119 419, 733 588 888
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CYBINKA Z życzeniami spełniania

CYBINKA Pożegnanie proboszcza

2 sierpnia, podczas mszy,
uroczyście i oficjalnie powitany został nowy proboszcz
parafii Cybinka ks. Piotr
Kępka, który wcześniej
pracował w parafii p.w. św.
Wojciecha w Maszewie

23 lipca odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza
Stanisława Pawula. Delegacje z całej gminy podziękowały księdzu za 13-letnią posługę duszpasterską w parafii Cybinka
foto. UMiG w Cybince

W nabożeństwie wzięli udział:
burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, wiceprzewodniczący rady miejskiej Piotr Jędrzejewski oraz delegacja mieszkańców.
Proboszcza przywitano staropol-

foto. UMiG w Cybince

Powitanie nowego proboszcza Słowa wdzięczności

Mieszkańcy powitali nowego proboszcza

skim obyczajem, czyli chlebem i
solą, z życzeniami spełnienia się w
sprawowaniu posługi kapłańskiej,

wytrwałości i wszelkiego dobra na
długie lata pracy (red.).

CYBINKA Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

W
Gminno-Miejskim
Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie konsultacyjne z
mieszkańcami w sprawie
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata
2017-2022
Spotkanie prowadził sekretarz
gminy Sebastian Łukaszewicz, który

foto. UMiG w Cybince

Program rewitalizacji gminy

Mieszkańcy dyskutowali na temat projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022

przedstawił uczestnikom cel GPR,
zasady jego powstawania, omówił
najważniejsze elementy programu
oraz moderował dyskusję.
W spotkaniu udział wziął burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk,
byli także członkowie komitetu ds.
rewitalizacji, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy oraz mieszkańcy. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony został protokół
(red.).

Mieszkańcy podziękowali dotychczasowemu burmistrzowi za dotychczasową posługę

W imieniu pracowników Urzędu
Miejskiego w Cybince oraz mieszkańców gminy proboszcza oficjalnie
pożegnał burmistrz Marek Kołodziejczyk.
Nie zabrakło słów wdzięczności
za wszelkie zaangażowanie, ofiarne
kształtowanie sumień, za zbliżanie
do Boga i pogłębianie wiary, za bra-

terską pomoc i życzliwość okazywaną mieszkańcom.
Po każdym przemówieniu, w całej
świątyni rozległy się gromkie brawa.
Mieszkańcy życzą dotychczasowemu burmistrzowi, by na zasłużonej
emeryturze nie zabrakło mu zdrowia
(red.).
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KRZESZYCE Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci

O pszczołach
i ekologii

Poznajemy problemy
foto. UMiG w Cybince

8 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w świętowano Wielki Dzień Pszczół

Święto odbyło się już po raz trzeci

Święto odbyło się już po raz trzeci
i objęte zostało patronatem burmistrza Marka Kołodziejczyka, który
również uczestniczył w tym wydarzeniu.
Przy amfiteatrze MGOK przygotowanych zostało wiele atrakcji: zajęcia
kreatywne i edukacyjne, pszczela gra
terenowa, wypełnianie hotelu dla
dziko żyjących pszczołowatych, działał punkt medyczny, była rozmowa
z leśnikiem, były miody, ciasteczka
z miodem, ulotki informacyjne. Za-

reklama1.indd 1

interesowaniem cieszyła się ścianka
zręcznościowa na temat segregacji
odpadów, za zebraną makulaturę
można było odebrać drzewka owocowe i lipy.
Współorganizatorami święta byli:
MGOK Cybinka, Nadleśnictwo Cybinka, Krzesiński Park Krajobrazowy, Celowy Związek Gmin CZG-12
oraz producent Oleju Kujawskiego, a
sponsorem imprezy było Agro Bieganów. Dziękujemy!

Młodzi czytelnicy poznali kolejną część „Bajek Bez Barier”
Joanny Chmielewskiej pt.
„Mirabelka”

foto. UG w Krzeszycach

CYBINKA Już trzecie takie święto

Dlaczego Mirka nie może mieć
kota? Czemu w czasie upałów nosi
długie sukienki z rękawami za łokcie? I dlaczego mama codziennie
wieczorem smaruje Mirkę jakimś
kremem? „Mirabelka” to opowieść
o dziewczynce chorej na atopowe
zapalenie skóry (AZS). W Polsce problem ten dotyczy co piątego dziecka
i co pięćdziesiątego dorosłego. AZS
jest często pierwszym objawem alergii u dzieci.
„Mirabelka” ukazuje objawy choroby i problemy z nią związane (uporczywe swędzenie wywołujące rozdrażnienie i niepokój, zmiany skórne

Po lekturze dzieci wykonywały letnie rysunki

i związane z nimi trudności w akceptacji swojego wyglądu oraz obawa
przed odrzuceniem przez rówieśników, uciążliwość zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych, ograniczenia w
jedzeniu i kontakcie ze zwierzętami

związane z alergią).
Po lekturze dzieci wykonywały
letnie rysunki. Było to ostanie spotkanie przed przerwą wakacyjną. Do
zobaczenia we wrześniu (red.).

KRZESZYCE Sposób na nudę

Wakacyjne hece w bibliotece
Gminna Biblioteka w Krzeszycach zaprasza wszystkie dzieci na sierpniowe zajęcia wakacyjne
Biblioteka zapewnia wiele atrakcji:
wykonywanie egipskiej biżuterii, ciekawe zajęcia plastyczne, spotkania z
bohaterami bajek, wycieczkę rowe-

rową, ognisko z kiełbaskami, a także
łamigłówki, zagadki i turnieje w gry
planszowe.
Zajęcia odbywają się do 26 sierp-

nia, od godziny 11. Więcej informacji można uzyskać w bibliotece lub
pod numerem telefonu (95) 7573218
(red.).

08/11/2016 15:23
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GÓRZYCA Projekt dla seniorów

SŁUBICE Zapraszamy na zajęcia jogi

Aktywizujemy
osoby starsze
Projekt skierowany jest do 80
osób w wieku 60+ z terenu gminy
Górzyca, a jego głównym celem jest
poprawa jakości i poziomu życia
osób starszych poprzez aktywność
społeczną.
Na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 otrzymało Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas.
Projekt jest realizowany od marca do grudnia 2017 roku równolegle w pięciu miejscowościach: Górzyca, Czarnów, Żabice, Pamięcin i
Laski Lubuskie i cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony seniorów. Dotychczas osoby starsze w
wieku 60+ mogły skorzystać z cyklicznych zajęć sprawnościowo-ruchowych, edukacyjno-profilaktycznych z ratownictwa medycznego,
chorób wieku starszego oraz przeciwdziałania im, zajęć ceramicznych oraz praktycznych warsztatów kulinarnych.

Coraz częściej joga włączana jest do zajęć fitness. Nic dziwnego, ponieważ przynosi
zbawienne efekty dla całego organizmu. Nie tylko wzmacnia mięśnie, ale także koi nerwy, poprawia krążenie i wnosi równowagę wewnętrzną do życia osób ją praktykujących

Projekt skierowany jest do 80 osób
w wieku 60+ z terenu gminy Górzyca

Przed seniorami nowe zajęcia
i wyzwania. Już w drugiej połowie września 40 osobowa grupa
pojedzie na pięciodniowy wyjazd
do Międzyzdrojów. Atrakcji nie
brakuje i przed seniorami jeszcze
sporo ciekawych spotkań, zajęć i
warsztatów (red.).

Wywodzi się z Indii i jest jedną z
najstarszych tradycji praktykowanych przez ludzi. Jest filozofią, która
kładzie nacisk na samodoskonalenie
oraz wewnętrzny rozwój każdego
człowieka.
Samo słowo joga ma wiele znaczeń. Najważniejsze z nich to ujarzmienie, opanowanie własnego ciała i
umysłu. Innym znaczeniem jogi jest
droga, rozumiana jako forma konkretnych działań, kierujących nas do
celu. Trzecim znaczeniem jest zjednoczenie. Od zarania dziejów myśli
i działania człowieka ukierunkowane
były w stronę osiągnięcia doskonałości i wewnętrznej spójności. Tego
właśnie uczy joga. Jest praktycznym
systemem osobistego rozwoju, który poprzez pracę z ciałem poprawia
jakość życia i pomaga w utrzymaniu
ciała w zdrowiu. Pogłębia koncentrację i wycisza napięty umysł, co w
dzisiejszych czasach jest pewnego
rodzaju zbawieniem i lekarstwem dla
ciała oraz ducha.
Z jogą po zdrowie
Na zachodzie najbardziej popularną metodą uprawiania jogi jest
hatha-joga, która skupia się na poko-

nywaniu własnych słabości i walce z
ograniczeniami. Praktykowanie hatha-jogi przynosi wiele pozytywnych
efektów, a głównym z nich jest poprawa zdrowia fizycznego oraz kondycji psychicznej. Większość ludzi
traktuje jogę jako swoistego rodzaju
system gimnastyki, ćwiczeń dających
poczucie relaksu i odprężenia.
Joga skupia się na pracy z ciałem i
angażuje wszystkie jego partie. Ciało
staje się sprawniejsze, bardziej elastyczne, silniejsze. Znikają dokuczliwe bóle kręgosłupa czy bóle głowy
spowodowane napięciami i stresem.
Poprawiona zostaje kondycja układu
oddechowego i krwionośnego. Osoby
uprawiające jogę mają lepsze samopoczucie, więcej energii, są bardziej
zrelaksowane i odprężone.

foto. DP

foto. UG w Górzycy

Trwa realizacja projektu
„Podaj rękę, podaj rękę
zbudujemy nową więź-aktywny Senior”

Styl życia i poprawa zdrowia

Styl życia
Joga zmienia styl życia. Osoby ją
praktykujące kładą większy nacisk
na zdrową dietę, rezygnują z używek,
celebrują czas wolny, zdrowo i aktywnie spędzają wypoczynek. Są spokojniejsze i szczęśliwsze, co dodatkowo wpływa pozytywnie na relacje
z innymi ludźmi i często je pogłębia.
Wszystkie osoby chętne poznać

jogę, a także osoby już praktykujące,
Centrum Medyczne Brandmed zaprasza na zajęcia w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18.30.
SANDRA NATKAŃSKA

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
Polsko-Niemieckie Centrum Medyczne BRANDMED
II piętro Galerii Prima, ul. Daszyńskiego 1, Słubice
Konsultacje

Rehabilitacja

Diagnostyka

Ortopedia
Chirurgia
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia urazowa
Dermatologia
Neurologia
Gastroenterologia
Urologia
Kardiologia
Dietetyka
Psychologia

Fizjoterapia
Hydroterapia
Fizykoterapia
Terapia manualna
Masaż leczniczy
Drenaż limfatyczny
Fala uderzeniowa
Magnetostymulacja

Laboratorium diagnostyczne
USG
EMG
Zajęcia ruchowe
Joga
Zdrowy kręgosłup
Gimnastyka osób starszych

Umów wizytę: tel. 95 758 26 49
info@brandmed.eu
www.brandmed.eu
www.facebook.com/centrummedycznebrandmed/
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Projekt „Jutro zaczęło się wczoraj”

Zaproszenie
do urzędu
"Jak to z chlebem
było"
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Muzeum powstało z inicjatywy dr Wojciecha Weryszko

drabiniaste i przywieziono na plac
przed dworkiem, gdzie odbył się pokaz młócenia cepem, mielenia ziarna
na żarnach oraz wyrabianiu ciasta i
wypieku chleba w piecu chlebowym.
Wypieczone piękne bochny chle-

ba po poświęceniu zostały rozdane
uczestnikom imprezy.
Wspaniała imprezę zakończyła
wspólna biesiada do późnych godzin
wieczornych (red.).

CYBINKA "Przyroda-nasze dobro wspólne"

Przyroda
w obiektywie
Pierwsze zajęcia z projektu dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie”
i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Fundację na rzecz
Collegium Polonicum już za nami!
foto. UMiG w Cybince

AUTORYZOWANY DEALER FIRMY

Zgromadzeni mogli wysłuchać wystąpień zaproszonych gości poruszających problematykę
ochrony dziedzictwa kulturowego dawnego Polesia, obejrzeć premierę filmu "Polesie raj utracony", zawierającego wspomnienia najstarszych
mieszkańców Białkowa oraz poznać 10-letnią
działalność Towarzystwa Miłośników Polesia i
Białkowa.
Jubileusz stanowił doskonałą okazję do podziękowań towarzystwu za wspaniałą pracę na
rzecz utrwalania tożsamości poleskiej, podtrzymywania pięknej kultury i tradycji.
Dalsza część imprezy dobyła się w Białkowie,
gdzie w południe spod dworku wyruszył korowód na pole żniwne. Pierwszym przystankiem
żniwiarzy i gości było Muzeum Etnograficzne
„PETELEWO” im. Ludwika Weryszko. Muzeum
powstało z inicjatywy dr Wojciecha Weryszko,
który angażując własny czas oraz środki zgromadził wiele cennych pamiątek z Polesia. Jego uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Marek Kołodziejczyk wraz z Wojciechem Weryszko. Nowy
obiekt został także poświęcony przez proboszcza
ks. Krzysztofa Sudzińskiego.
Po ceremonii otwarcia muzeum barwny korowód prowadzony przez ludowe grupy śpiewacze
udał się na pole. Żniwa rozpoczęto modlitwą o
dobry plon oraz błogosławieństwem żniwiarzy
udzielonym przez proboszcza. Zaprezentowane
zostały metody zbioru zboża: sierpem, koszenie
kosą, koszenie żniwiarką, snopowiązałką i kombajnem. Żniwiarze pokazali sposób robienia
powróseł, wiązania snopów i ustawienia ich w
mendele.
W trakcie pokazów żniwiarzy i gości częstowano swojskim jadłem oraz podpiwkiem. Czas umilały śpiewy lokalnych zespołów ludowych oraz
zespołu "Wiesiołuchy " z Berezy na Białorusi.
Po żniwowaniu snopy załadowano na wozy

foto. UMiG w Cybince

Foto: DP
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W MGOK odbyły się zajęcia z "Makrofotografii przyrodniczej"

22 lipca w MGOK odbyły się zajęcia z "Makrofotografii
przyrodniczej", które poprowadził przyrodnik Krzysztof Gajda. Prowadzący opowiedział uczestnikom o tajnikach makrofotografii, sprzęcie i technice.
Po części teoretycznej wszyscy udali się w teren, mogli wykonać własne zdjęcia makro - uchwycić roślinę lub licznie latające motyle.
Po powrocie z łąki prowadzący omówił wykonane przez
uczestników zdjęcia (red.).
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CYBINKA Zmiany wynikające z nowych przepisów

Ulice zmieniły nazwy i patronów…
żej Gromnicznej; nazwę nazwy
ulicy ZBoWiD (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację)
w Cybince na ulicę Kombatantów
RP, upamiętniającą walczących o
suwerenność i niepodległość RP
oraz nazwę ulicy Żymierskiego w
Sądowie upamiętniającą Michała
Żymierskiego ps. „Rola” (18901989) - naczelnego dowódcę Armii Ludowej, następnie Ludowego Wojska Polskiego, na ulicę
Żymierskiego
upamiętniającą
Józefa Bronisława Żymierskiego (1902-1982) oficera artylerii
Wojska Polskiego II RP i pułkownika dyplomowanego Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej.
Mieszkańcy Cybinki podczas
konsultacji w większości opowiedzieli się za zmianą upamiętnienia nazwy 2 Lutego na część
uczczenia święta Ofiarowania
Pana Jezusa, które jest jednym
z najstarszych świat chrześcijańskich i przypada na dzień 2 lutego każdego roku kalendarzowego
i kojarzono jest przez katolików
jak święto kościelne Matki Boskiej Gromnicznej.

Józef Bronisław Żymierski (1902-1982). Od 1924 do 1926 roku kształcił się w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. Po wybuchu II wojny
światowej brał udział w kampanii wrześniowej na stanowisku dowódcy
Szwadronu Samochodów Pancernych i zastępcy dowódcy 21 Dywizjonu
Pancernego w składzie Armii „Łódź”. Został aresztowany przez sowietów, był osadzony we Lwowie i Moskwie, po czym został zesłany w głąb
ZSRR. Tam po zawarciu układu Sikorski-Majski wstąpił w listopadzie
1941 roku do Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa.
Był zastępcą dowódcy batalionu czołgów w 5 Dywizji Piechoty oraz zastępcą dowódcy pułku do spraw rozpoznania w 7 Dywizji Piechoty. Od
lipca 1949 do kwietnia 1950 roku był komendantem Centrum Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego w Poznaniu. Po przeniesieniu do rezerwy
był zatrudniony w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego w Poznaniu
na stanowisku głównego mechanika. Został aresztowany 20 marca 1953
roku w Warszawie i bez podstawienia zarzutów osadzony w warszawskim więzieniu mokotowskim. Wyszedł na wolność w styczniu 1955
roku. Od końca 1956 roku był pracownikiem Przedsiębiorstwa Robót
Elewacyjnych Budownictwa Miejskiego. Pod koniec 1956 roku został
przyjęty do Wojska Polskiego. Od tego czasu kształcił się w Akademii
Sztabu Generalnego. Od 1959 do 1963 roku pełnił funkcję zastępcy do
spraw liniowych 3 Korpusu Obrony Przeciwlotniczej. Zmarł w lutym
1982 roku w Poznaniu. Na kartach historii zapisał się jako pozytywna
postać godna naśladowania.

CYBINKA Przyroda nasze dobro wspólne

„Rzecz o motylach”
Za nami zajęcia, które 5 sierpnia w ramach projektu „Przyroda nasze
dobro wspólne” przygotował i poprowadził w MGOK Krzysztof Gajda
foto. UMiG w Cybince

Radni
podjęli
procedowanie nad zmianami nazw ulic w
związku z wpłynięciem do burmistrza i Rady Miejskiej dwóch
petycji w sprawie zmiany nazw
ulic w Cybince tj. ulicy 2 Lutego z propozycją nowej nazwy na
Konstytucji 3 Maja i zmiany ulicy
ZBOWiD na Kombatantów oraz
zmiany nazwy ulicy Żymierskiego w Sądowie na ulicę bł. Anny
Marii Tauscher.
Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk zarządził konsultacje
z mieszkańcami gminy, aby mieli oni możliwość wypowiedzenia
się co do proponowanych zmian.
Wyniki konsultacji zostały przedstawione radnym podczas posiedzenia komisji społeczno-gospodarczej. Podczas majowej sesji
Rady Miejskiej w Cybince radni,
uwzględniając wolę mieszkańców, przyjęli uchwały zmieniające: nazwę ulicy 2 Lutego w Cybince upamiętniającej „wyzwolenie”
miejscowości położonych na
Ziemi Lubuskiej w 1945 roku, na
ulicę 2 Lutego upamiętniającą
święto Ofiarowania Pana Jezusa,
powszechnie zwanego Matki Bo-

foto. UMiG w Cybince

Radni Rady Miejskiej w Cybince podjęli w maju uchwały
dotyczące zmiany patronów ulic w Sądowie i Cybince

Święto Matki Boskiej Gromnicznej znane było już w IV
wieku w Jerozolimie, natomiast w liturgii rzymskiej zadomowiło się w wieku VII. W
Polsce od gromnic świeconych
tego dnia przyjęła się nazwa
„Matki Boskiej Gromnicznej”.
Światło świecy, które symbolizuje Chrystusa „światłość
prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi” (J 1,9).
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma charakter
wybitnie Maryjny. Widzimy
Maryję, jako tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie
Światło i która tym Światłem
broni nas oraz osłania od
wszelkiego zła. Dlatego często
bierzemy do rąk gromnice,
zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Poświęcone 2 lutego świece, jakby widomy znak
Bożej Jasności, zapala się w
trudnych życiowych chwilach
po to, aby "zadziałała" interwencja Bożej Opatrzności.
W religijnej tradycji polskiej
podczas burzy, nadal stawiamy świece w oknach. Gromnicami zażegnywano klęski
gradowe, ich dymem kreślono znaki krzyża na drzwiach,
piecu, oknach i belkach stropowych, jako "zapory przeciw
nieczystym siłom i nieszczęściom" (red.).

Grupa udała się w teren, by „na żywo” podziwiać motyle

Zajęcia rozpoczęły się opowieścią o motylach, ich cechach, miejscach występowania,
różnych gatunkach.
Po części teoretycznej, urozmaiconej
barwnymi zdjęciami motyli wykonanymi
przez prowadzącego, grupa udała się w teren,
by „na żywo” podziwiać, łapać za pomocą
specjalnej siatki oraz wspólnie rozpoznawać
rozmaite gatunki tych pięknych owadów. Na

zakończenie wszyscy mieli możliwość wykonać książkowe zakładki z motylami.
Projekt został dofinansowany ze środków
Programu „Działaj Lokalnie” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację na rzecz Collegium Polonicum (red.).
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RZEPIN Wakacje w Miejskim Domu Kultury

Atrakcji
nie brakowało
Wakacje powoli dobiegają końca, a w Miejskim Domu
Kultury przez cały ten czas wiele się działo
Pierwszy tydzień wakacji rozpoczął
się warsztatami szkła artystycznego
WESOŁE BUTELKI, następnie były
warsztaty origami, zajęcia z tkaniną
artystyczną oraz dekupaż, a zakończył plenerem plastycznym w Nowym
Młynie.
Drugi tydzień to wakacyjne warsztaty twórcze, plenerowe zmagania
sportowe w Drzeńsku oraz wycieczka
do Zielonej Góry, gdzie uczestnicy
odwiedzili Park Trampolin oraz zło-

żyli wizytę w Pracowni Szkła Artystycznego.
W kolejnym tygodniu odbyły się
plenerowe zmagania w Gajcu pod
hasłem EKO MODA, mające na celu
promocję recyklingu, jako jednej z
metod ochrony środowiska naturalnego, była też wycieczka do Nowego
Tomyśla, w którym dzieci odwiedziły
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa (red.).

Wyjazd integracyjny do Poznania uczestników
projektu „Aktywna integracja realizowana przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”
Młodzież z rodzin zastępczych i
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince oraz
osoby niepełnosprawne, w dniach
17-21 lipca uczestniczyli w pięciodniowym wyjeździe integracyjnym
do Poznania.
Został on zorganizowany w ramach projektu pn. „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Słubicach” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020.
Podczas wyjazdu odbywały się
warsztaty kształtujące umiejętności osobiste dla młodzieży oraz zajęcia psychoedukacyjne dla osób z
niepełnosprawnością. Nie zabrakło
atrakcji i wspólnych wyjść mających na celu integrację uczestników projektu
Młodzież uczestnicząca w wyjeździe to osoby, które właśnie wchodzą w dorosłe życie, ukończyły 18
rok życia i będą opuszczały rodziny
zastępcze, czy Placówkę.
Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste miały na celu zdobycie przez nich nowych kompetencji
społecznych, pozwalających budować pozytywny obraz samego siebie, wykorzystywać swoje mocne
strony w życiu codziennym, wyznaczać cele, do których będą starać
się dążyć w przyszłości. Natomiast
grupa osób z niepełnosprawnością,

uczestniczyła w zajęciach psychoedukacyjnych mających na celu
przygotowanie i zmotywowanie
ich do podejmowania aktywności
społecznej i zawodowej, w tym do
podjęcia pracy.
Podczas wyjazdu uczestnicy
zwiedzali stare miasto, ratusz,
zabytkowe kamienice, katedrę,
Ostrów Tumski. Wybrali się rów-

nież do nowego zoo i na Maltę (teren rekreacyjno-sportowy). Wszyscy wrócili zadowoleni, pozytywnie
nastawieni i zmotywowani do dalszych działań.

Grupa młodzieży w wieku 17-21
lat zaangażowana w tym roku do
projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach to 16 osób, a grupa

osób
z niepełnosprawnością to
osiem osób. Łączenie w wyjeździe
wzięło udział 19 uczestników projektu oraz opiekunowie grup i osoby prowadzące zajęcia.
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RZEPIN Wakacje w Powiatowym Ośrodku Wsparcia

Dzieje się
naprawdę wiele
foto. DP

Czas wakacji to chwila by zrelaksować się, odprężyć
i dobrze bawić. Podopieczni Powiatowego Ośrodka
Wsparcia w Rzepinie bardzo dobrze o tym wiedzą i wykorzystują lato w pełni

Uczestnicy POW przeżyli niezapomnianą, wakacyjną przygodę

Na początku lipca placówka prezentowała swoją działalność podczas
Dni Puszczy Rzepińskiej, później
wychowankowie relaksowali się
nad jeziorem, korzystając z cennych
wskazówek ratowników dotyczących
bezpiecznego zachowania nad wodą.
Po zasłużonym relaksie nadszedł czas
na przygotowywanie przetworów na
zimę i rozpoczęcie prób do „Przeglądu Talentów”.
Uczestnicy POW przeżyli też niezapomnianą przygodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru

Oblicza Tradycji w Zielonej Górze,
gdzie bawili się z zespołami z Polski i
Serbii, a także uczestniczyli w przygotowanych warsztatach.
Sierpień także był intensywny.
Wyjścia do kina, zajęcia wakacyjne
z dziećmi w każdą środę, a przy tym
codzienne niezwykle interesujące zajęcia.
Teraz przyszedł czas na przygotowania do udziału w Dożynkach
Wojewódzkich, które odbędą się już
niebawem w Cybince.
POW Rzepin
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STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

tel. +48 95 718 30 00
info@stomatologia-slubice.pl
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Nowoczesna Stomatologia
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

www.stomatologia-slubice.pl

FIRMA BUDOWLANA

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

ROK ZAŁOŻENIA 2004

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

Aparaty
nowoczesne

dyskretne niezawodne

RAFAŁ POLECHOŃSKI

profesjonalne
dopasowanie

• budowy domów
• remonty
• elewacje
• dachy
• hale przemysłowe
• sprzedaż materiałów budowlanych
PHU RANK
RAFAŁ POLECHOŃSKI
ul. 1-go Maja 6
69-100 Słubice

rank11@wp.pl

tel. 607 633 453

serwis naprawa
&

aparatów słuchowych
wszystkich producentów
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

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

