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SŁUBICE-FRANKFURT Tragiczna historia polskiego żubra

508 386 232 24h

Niemcy przepraszają za żubra
Sprawa rozgrzała opinię publiczną. Spacerujący w naszym regionie żubr przeszedł na niemiecką stronę i tam od razu został
zastrzelony
Dostojny żubr od wielu miesięcy pojawiał się w różnych miejscowościach
województwa lubuskiego. W październiku zeszłego roku pisaliśmy, jak
dumnie przechadzał się przez centrum
Krzeszyc. Był też widziany w Słońsku,

Gorzowie Wlkp., w okolicach Sulęcina.
Prawdopodobnie osobnik pochodzi ze
stada bytującego w Puszczy Noteckiej i
wiele miesięcy spędził na terenie parku
narodowego „Ujście Warty”. W połowie
września widziany był w Owczarach

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

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

niedaleko Górzycy, później pojawił się
na słubickim wale przeciwpowodziowym. Wzbudzał podziw mieszkańców.
Był spokojny, nie było żadnych informacji o tym, by stwarzał zagrożenie.
15 września żubr przeszedł rzekę i
pojawił się po niemieckiej stronie, w

okolicach Lebus.
Władze tej miejscowości podjęły
decyzję o jego zastrzeleniu. Według
urzędników żubr miał podchodzić pod
zabudowania mieszkalne i stwarzać
zagrożenie dla ruchu samochodowego.
Odstrzelił go jeden z myśliwych, a we-

Redaktor naczelny Robert Włodek przeprasza Piotra Łuczyńskiego za
to, że naruszył jego dobra osobiste poprzez publikowanie w okresie od lipca 2015 roku do listopada 2015 roku w gazecie „Pogranicze Lubuskie” artykułów zawierających nieprawdziwe informacje, naruszające dobre imię,
wizerunek i cześć Piotra Łuczyńskiego.

sprzedaż i serwis
• kas fiskalnych
• kserokopiarek
• komputerów
Słubice, Kościuszki 14a
95 758 85 08, 95 758 85 09

www.m-tech.sklep.pl

dług stacji RBB głowa żubra ma znaleźć
się w miejscowym muzeum.
Sprawa wywołała ogromne poruszenie nie tylko po polskiej stronie. Zaczęły
się nią interesować media regionalne i
krajowe w obu państwach. Zawrzało
w Internecie. Warto w tym miejscu
zauważyć, że swoje oburzenie decyzją władz Lebus wyrażali także zwykli
mieszkańcy niemieckiego pogranicza.
Frankfurcka gazeta poinformowała,
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Szukasz
nieruchomości?

Zobacz ostatnią stronę!
że Ministerstwo Środowiska w Poczdamie jest zszokowane i oburzone, a politycy chcą by sprawą polskiego żubra
zajął się regionalny parlament.
Głos zabrał także Gernot Schmidt,
starosta granicznego powiatu Märkisch-Oderland. – Bardzo żałuję tego, co
się stało – napisał w liście. - Zdaje sobie
sprawę, że po tej decyzji wiele osób po
stronie polskiej jest bardzo zbulwersowanych, proszę o wyrozumiałość i mam
nadzieję, że nie rzuci to cienia na nasze
wspólne relacje – dodał starosta.

ROBERT
WŁODEK
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KOLORY Już planujemy
DALTONISTY
następne inwestycje
RZEPIN Kolejna droga ukończona

Przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie zakończyła się sprawa, którą z powództwa cywilnego wytoczył mi Piotr
Łuczyński. Sąd utrzymał w mocy niekorzystny dla mnie wyrok niższej instancji i
nakazał mi przeproszenie byłego starosty.
Z takim rozstrzygnięciem sądowym
oczywiście nie zgadzam się w sposób fundamentalny. Ale wyrok przyjmuję z pokorą, nie zamierzam hamletyzować i pisać
górnolotnych frazesów.
Parę słów osobistego komentarza należy się jednak czytelnikom.
Przypomnę kilka FAKTÓW. Sprawę
zamieszania z prywatyzacją szpitala pominę. Skoncentruję się na wybuchu afery
taśmowej.
Marek Ławreszuk, lokalny przedsiębiorca, ujawnił nagrania swoich rozmów
z ówczesnym zastępcą burmistrza Słubic
Piotrem Łuczyńskim. Twierdził, że był
przez niego zastraszany, bo nie chciał
przedłużyć umowy spółce prowadzącej
kantor.
Na nagraniach słychać, jak Łuczyński
przyznaje, że jest „cichym wspólnikiem
tego całego interesu”, czyli kantoru wymiany walut. Cieszy się, bo „od dwóch
miesięcy zaczynamy coś zarabiać”. Tłumaczy też dokładnie swoje zachowanie:

www.robertwlodek.pl

Dobiegła końca przebudowa ulicy Sienkiewicza
foto. UMiG w Rzepinie

„Z pensji burmistrza się ciężko utrzymać
(…) to jest tam w granicach 7,5 tysiąca miesięcznie (…) myślałem, że jest to
szansa, żeby sobie trochę dorobić przez te
dwa, trzy lata”.
Łuczyński przestrzegał też przed ujawnieniem treści rozmowy: „ja tam jestem
na takiej zasadzie, że mnie tam po prostu nie ma. I nawet gdyby gdzieś by ci
przyszło do głowy powiedzieć coś, to ja
się będę wypierał wszystkiego” – słychać
dokładnie na nagraniu. Gdy Ławreszuk
odmawia Łuczyńskiemu ten używa słów,
które przedsiębiorca nazywa groźbami:
„to się może odbić na twojej rodzinie” –
grzmi były starosta.
Opisywałem te FAKTY. Opisywałem
postępowanie prokuratorskie, które
toczyło się po złożeniu zawiadomienia przez Marka Ławreszuka. Dziś sąd
orzekł, że robiłem to w sposób nieuprawniony, choćby dlatego, że w kontekście
postępowania używałem nazwiska Piotra
Łuczyńskiego, do czego - według sądu nie miałem prawa.
Sąd uznał, że używałem złych słów.
Trudno mi się z tym zgodzić, ale nie będę
polemizował z wyrokami. Przyjmuję
to rozstrzygnięcie ze spokojem, przede
wszystkim dlatego, że mam czyste sumienie. A z całej tej sytuacji wyciągnę
wnioski.
Kto w tej skandalicznej, wielomiesięcznej aferze postępował niegodziwie? Na to
pytanie odpowiedzcie sobie – drodzy czytelnicy – sami.
Cały ten felieton jest oczywiście moją
subiektywną tego, co dzieje się w naszej
okolicy.
ROBERT WŁODEK

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.

Już wkrótce w Rzepinie rusza kolejna inwestycja drogowa

W ramach inwestycji została poszerzona jezdnia, wykonano nową
dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową, przebudowano zjazdy na
posesje, wymieniono krawężniki
oraz kostkę chodnikową, uregulowano studzienki, a także wybudowano nowy ciąg pieszy oraz
infrastrukturę pozwalającą na prawidłowy odbiór wód opadowych.
Dodatkowo w ramach prac interwencyjnych został uporządkowany
i zagospodarowany pas zieleni oraz
powstał łącznik pieszy pomiędzy
ulicami Kolejową i Sienkiewicza.
Koszt tej inwestycji to ponad 311
tys. zł brutto i został on w całości
pokryty ze środków budżetu gminy.
Do prac dołączył się również
ZDW w Zielonej Górze, który w ra-

mach dobrej współpracy z gminą
Rzepin sfinansował wymianę nawierzchni bitumicznej oraz remont
chodnika w obrębie skrzyżowania
ul. Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 137 (ul. Słowackiego).
Oba zadania powinny znacząco
poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowników tych dróg, w
szczególności pieszych.
Już wkrótce w Rzepinie rusza
kolejna inwestycja drogowa. Będzie nią budowa ulicy Wrzosowej,
Grzybowej i Poziomkowej. Zlecono
również wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczącej budowy ul.
Prusa (nowe osiedle), ul. Chopina
oraz drogi do dworca kolejowego,
która po wielu staraniach władz
miejskich została nieodpłatnie
przekazana gminie Rzepin (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 Spotkanie byłych WOP-istów

NIE dla ustawy dezubekizacyjnej!
Chcemy stanąć w obronie mieszkańców, szczególnie tych, którym władze odebrały znaczną część
emerytur i rent – mówią przedstawiciele Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej „Na granicy”, którzy
zorganizowali spotkanie dla osób dotkniętych skutkami tzw. ustawy dezubekizacyjnej
Byli funkcjonariusze WOP spotkali się 12 września w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury.
Rozmawiał z nimi m.in. Jerzy
Wierchowicz uznany gorzowski
prawnik i członek Trybunału Stanu. – Zostaliście potraktowani
niesprawiedliwie, przepisy tej
ustawy są ewidentnie niezgodne
z obowiązującą konstytucją i to w
kilku miejscach – mówił do mieszkańców i zachęcał do współpracy

oraz sprzeciwu wobec złej polityki
rządu.
W Słubickim Miejskim Ośrodku
Kultury były też zbierane podpisy
pod listem do prezydenta Andrzeja Dudy, z prośbą o przygotowanie nowelizacji ustawy, tak by nie
stosowała ona odpowiedzialności
zbiorowej. - Nasi mieszkańcy sumiennie pracujący w strukturach
WOP nikogo nie represjonowali.
Ich codzienne obowiązki polegały

na kontrolowaniu paszportów osób
przekraczających granicę oraz
zapobieganiu przemytowi. (…)
Uważamy, że tzw. ustawa dezubekizacyjna jest wadliwa prawnie, a
przede wszystkim społecznie niesprawiedliwa, ponieważ stosuje
odpowiedzialność zbiorową. Uważamy, że nie można kłaść znaku
równości pomiędzy pracą w represyjnych instytucjach PRL z służbą
w takich jednostkach jak Wojska

Na spotkanie przyszło około 100 osób

Ochrony Pogranicza – czytamy w
liście.
Spotkanie dla mieszkańców
zorganizowała Słubicka Inicjatywa Demokratyczna, która zrzesza

foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN VIII Festiwal Pieśni

mieszkańców o różnych poglądach, sprzeciwiających się łamaniu podstawowych zasad państwa
prawa (red.).

Festiwal „Wrzosowisko” za nami
W sobotę 16 września w sali widowiskowej MDK w Rzepinie odbył VIII Festiwal Pieśni pod nazwą
„Wrzosowisko”, którego organizatorem był Chór Wrzosy z Rzepina
Celem festiwalu było umożliwienie zespołom amatorskim, grającym w domach kultury, świetlicach, parafiach itp., prezentacji
swojej twórczości, kultywowanie
tradycji, zwyczajów, pielęgnowanie polskości i świadomości kultu-

rowej społeczeństwa. To również
integracja zespołów folklorystycznych, kochających muzykę oraz
śpiew. Występy oraz spotkanie
zespołów sprzyjają wymianie kulturalnej, niosą radość i stwarzają
doskonałą okazję do nawiązywania

nowych znajomości i wymiany doświadczeń.
Wystąpili: Zespół "Nowinianki"
z Nowin Wielkich, Zespół "Wicinianki" z Jasienia, Zespół śpiewaczy „Drawianki” z Drawna, Chór
"Łęczanie" z Ośna Lubuskiego,

• 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

Występy zespołów sprzyjają wymianie kulturalnej

Zespół „Łazowianki” z Łaz, Zespół
"Młodzi Duchem" z Górzycy, Zespół "Echo Bukowiny" z Lubania,
Zespół "Rudniczanka" z Krzeszyc,
Zespół "Echo z dębowego lasu" z

Kostrzyna nad Odrą, Chór "Konsonans" ze Słubic, Zespół "Bobrzanki" z Nowogrodu Bobrzańskiego
oraz Chór "Wrzosy" z Rzepina
(red.).
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CYBINKA "Przestrzegaj zasady: segreguj odpady!"

Eko-Festyn w Sądowie
Pod koniec sierpnia w Sądowie, w ramach realizacji projektu współfinansowanego
kwotą prawie 10 tys. zł ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, odbył się Eko–Festyn pn. „Przestrzegaj zasady: segreguj odpady!”
odpadów komunalnych. Uczestnicy mogli tworzyć niezwykłe broszki, breloczki oraz bransolety przy
użyciu surowców wtórnych. Przy
użyciu odrobiny fantazji, z nakrętek, butelek, korków powstawały
również eko-roboty. Przeprowadzono również warsztat pn. „Drugie życie reklamówek”.
Instruktorzy
przeprowadzili
także zabawy i gry, które miały za
zadanie podniesienie wiedzy w zakresie postępowania z odpadami
oraz świadomości i wrażliwości
ekologicznej dzieci. Zorganizowano m. in. zabawy pn. ”Zgadnij
czym jestem”, „Wojna na kulki papierowe”, „Sprint z odpadami”, w
których obdarowano dzieci nagrodami ufundowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze.

Główną atrakcją imprezy było
rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego wcześniej przez gminę Cybinka na wykonanie eko-tratwy z odpadów komunalnych. Do konkursu
zgłosiło się dwóch wykonawców:
Amadeusz Andruszkiewicz z Sądowa i dziewczyny z Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bieganowie. Aby wyłonić zwycięzcę jury
sprawdziło tratwy pod względem
wytrzymałościowym, bezpośrednio
na rzece Pliszce. Ostatecznie przyznano ex equo dwa pierwsze miejsca i nagrody ufundowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.
W festynie uczestniczyło około

Instruktorzy przeprowadzili także zabawy i gry

500 osób. Na placu swoje stoiska
mieli także przedstawiciele Celowego Związku Gmin i Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Dla
najmłodszych uczestników nie zabrakło również malowania twarzy,
przygotowanego przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Biegano-

wie.
Festyn zakończyła zabawa taneczna do późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom eko-festynu oraz zachęcamy
nie tylko mieszańców gminy Cybinka do systematycznej segregacji
odpadów komunalnych (red.).

CYBINKA Jest dotacja na remont szkoły

Ogromny sukces gminy
W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
burmistrz Marek Kołodziejczyk podpisał z wojewodą
Władysławem Dajczakiem
umowę na dofinansowanie
budowy Szkoły Podstawowej w Cybince
Przez lata inwestycję pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cybince” gmina realizowała jako zadanie
własne. Urząd próbował pozyskać
środki zewnętrzne, jednak przy

foto. UMiG w Cybince

Festyn rozpoczął się akcją zbierania odpadów komunalnych z
odcinka rzeki Pliszki. Wakacje są
okresem wielu spływów kajakowych, organizacji pikników i grillowania na świeżym powietrzu, a
co za tym idzie „produkcją” większej ilości odpadów komunalnych
zanieczyszczających środowisko.
Eko–Festyn był wspaniałą okazją
do uprzątnięcia odpadów i sposobem na podniesienie wiedzy mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, w zakresie: postępowania
z odpadami, selektywnej zbiórki,
metod segregacji odpadów, recyklingu i innych sposobów dbania o
stan środowiska.
Druga część festynu rozpoczęła
się na placu przy kościele w Sądowie, gdzie przygotowano wiele
atrakcji m.in. warsztaty tematyczne dotyczące tworzenia biżuterii z

Środki udało się pozyskać z rezerwy celowej budżetu państwa

obecnym podziale funduszy unijnych nie było to takie proste.
Ostatecznie środki udało się pozyskać z rezerwy celowej budżetu
państwa. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów, na podstawie wniosku wojewody Władysława Dajczaka, gmina Cybinka otrzymała
dotację w kwocie ponad 670 tys. zł.
Dzięki temu będzie można szybciej
zakończyć prace wykończeniowe w
nowej szkole, wyposażyć budynek
w odpowiedni sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne (red.).

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu
ubijaki
elektronarzędzia
młoty wyburzeniowe
KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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CYBINKA Już po raz dziesiąty w Aurith i w Uradzie

Polsko-Niemieckie Święto
foto. UMiG w Cybince

Już po raz dziesiąty w Uradzie odbyło się Polsko-Niemieckie Święto Lata Aurith-Urad 2017. Jak co roku, na ten dzień uruchomione zostało połączenie rzeczne
pomiędzy Uradem a Aurith, które pozwoliło na swobodne przemieszczanie
się pomiędzy gminami położonymi po
obu stronach Odry
Rozpoczęcie w Aurith zaplanowano w samo południe od powitania polskiej delegacji na brzegu
Odry. Reprezentował ją burmistrz Marek Kołodziejczyk. Po stronie polskiej rozpoczęcie imprezy na
placu głównym zaplanowano na godzinę 15:00. Do
tego czasu rozstawione zostały regionalne stoiska
artystyczne, scena oraz zestawy plenerowe, tak aby
turyści przybywający tego dnia do Uradu mogli korzystać z atrakcji.
Występy na scenie uzupełniały regionalne stoiska artystyczne
Oficjalne otwarcie święta po stronie polskiej odbyło się o 16:00. Swoją obecnością zaszczycili je m.in. wiceminister Jerzy Materna oraz starosta Marcin
Jabłoński.
Polsko-niemiecki blok muzyczno-rozrywkowy rozpoczął występ grupy w strojach
regionalnych z Ziltendorf, a następnie na scenie zaprezentowało się stowarzyszenie
Tańca Karnawałowego Finkenheerd i Klub Taneczno-Sportowy Finkenheerd. Po
tanecznych prezentacjach na scenie przeplatały się polsko-niemieckie występy wokalne w wykonaniu m. in. Kamili Wołczek, młodzieży Społecznego Ogniska Muzycznego z Cybinki, Rudiego Eichhorn, Boba Lehmanna, Michała Gielniaka oraz
Zespołu Antidotum, Boombastic i Hitman. Na scenie odbył się również pokaz zumby
w wykonaniu grupy Karoliny Falkowskiej.
Występy uzupełniały również regionalne stoiska artystyczne. Dzieci mogły cieszyć
się darmowymi dmuchańcami.
Tegoroczny projekt „Po obu stronach Odry” polsko-niemieckiego Święta Lata
współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2014 – 2020, Fundusz Małych Projektów i
Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa. Celem
projektu była kontynuacja rozwoju współpracy i integracji pomiędzy gminą Cybinka
oraz urzędem Brieskow-Finkenheerd (Amt Brieskow-Finkenheerd) poprzez wspólną realizację transgranicznego przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowego (red.).

KRZESZYCE Spotkanie DKK w kołczyńskiej bibliotece

Książka warta
przeczytania
W kołczyńskiej bibliotece odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie czytelniczek Dyskusyjnego Klubu
Książki. Jego tematem była książka pt. „Dlatego mnie
kochasz” autorstwa Magdaleny Kołosowskiej
niecznie usłanym różami. Powieść
pełna krzywd i trudnych wyborów.
Książka idealnie pokazuje obraz
przemocy domowej, która trwa latami. Związek emocjonalny ze sprawcą
daje mu przewagę i hamuje naturalne reakcje osoby krzywdzonej,
która zamiast buntować się, szuka
foto. UG w Krzeszycach

Cała historia opiera się na małżeństwie Agaty i Marcina. Agata - kobieta bez ukończonych studiów, matka
dwójki małych dzieci, całkowicie oddana i uległa swojemu mężowi. Marcin - z pozoru idealny ojciec i mąż.
W domu jednak tyran, nie waha się
podnosić ręki na swoją żonę, czego

Kolejne spotkanie DKK już w październiku

świadkami są później ich córeczki.
Podczas budowy nowego domu Agata poznaje sporą grupę osób, z którymi się zaprzyjaźnia, a wśród nich
Tomka, z którym łączy ją później romans. I tak miota się pomiędzy mężem, a kochankiem.
To jest powieść o życiu. Nieko-

usprawiedliwienia i przyczyn patologicznych zachowań tam gdzie nie
powinna. „Dlatego mnie kochasz” to
prawdziwy wulkan emocji. Książka
warta przeczytania.
Kolejne spotkanie już w październiku (red.).

więcej na stronie www.taxhelp.pl

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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RZEPIN Podziękowali rolnikom

Dożynki Gminne w Drzeńsku
w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w
Drzeńsku.
Po zakończeniu nabożeństwa kofoto.UMiG w Rzepinie

W tym roku Dożynki Gminne odbyły się we wsi Drzeńsko. Obchody tradycyjnie rozpoczęła msza odprawiona

foto.UMiG w Rzepinie

Dożynki to największe i najważniejsze w roku święto
rolników, będące zwieńczeniem ich całorocznej pracy.
Uroczystość dożynkowa zawiera w sobie nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, mozolną pracę rolników i codzienną troskę mieszkańców wsi o swoją ziemię oraz ich głębokie
przywiązanie do narodowych tradycji

rowód z wieńcami dożynkowymi, w
uroczystej asyście Orkiestry Dętej
OSP Siedlice z Gorzowa Wlkp., dotarł
na plac przy boisku sportowym, gdzie
przeprowadzony został ceremoniał dożynkowy.
W trakcie ceremoniału przedstawiono tegorocznych starostów dożynek:
Małgorzatę Zator z Lubiechni Małej
oraz Grzegorza Oczyńskiego z Drzeńska. Burmistrz Rzepina Sławomir Du-

dzis przywitał przybyłych gości, następnie podziękował wszystkim rolnikom
za ich trud i ciężką pracę. Burmistrz
oraz sołtysi sołectw z gminy Rzepin
dopełnili tradycyjnego, pełnego symboliki obrzędu dzielenia się chlebem z
uczestnikami święta. Przeprowadzono także konkursy na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy i najpiękniejsze
stoisko oraz konkurencje sportowe.
Największą liczbę punktów zdobyło

sołectwo Radów – zajmując pierwsze miejsce, sołectwo Drzeńsko zajęło
drugie miejsce, a na miejscu trzecim
uplasowało się sołectwo Starków. Nie
zabrakło również podziękowań dla
osób zaangażowanych i aktywnych w
życiu społecznym wsi. Burmistrz odczytał szczególne podziękowania za
działania na rzecz promowania idei
regionalizmu dla Grażyny Dereń i Jana
Skałeckiego.
Podczas części artystycznej na dożynkowej scenie zaprezentował się
chór „Wrzosy” z Rzepina, zespół „Kaziuki” z Rzepina, Orkiestra Dęta OSP
Siedlice z Gorzowa Wlkp., dzieci z Zespołu Szkół w Kowalowie oraz w pokazie zumby dzieci z Serbowa. Całość
zwieńczył koncert Sławomira, który był
gwiazdą wieczoru. Imprezę zakończyła
zabawa taneczna przy muzyce zespołu
„Baila”.
Burmistrz Sławomir Dudzis serdecznie dziękuje wszystkim sołectwom
gminy Rzepin za aktywny udział w
święcie. Szczególnie gorąco dziękuje
mieszkańcom sołectwa Drzeńsko za
podjęcie, wspólnie z gminą, trudu organizacji dożynek.
Tegoroczne Dożynki Gminne były finansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Euroregion
Pro Europa Viadrina, BB-PL Interreg
VA 2014-2020 oraz budżetu państwa.

KRZESZYCE Wesele Wyspiańskiego
przy „biesiadnym stole”

Narodowe
czytanie

KRZESZYCE XXIII Wystawa Rolnicza Krzeszycka Jesień już za nami

Podziękowali rolnikom

Wszyscy, którzy mieli własny egzemplarz „Wesela” otrzymali okolicznościową pieczęć

Na początku uczestnicy akcji wysłuchali piosenki z repertuaru Marka
Grechuty z tekstem pochodzącym
właśnie z dramatu „Wesele”. Uświetnieniem imprezy był występ rodzimej, młodej artystki Marii Miotk,
która zagrała na skrzypcach melodie
nawiązujące do dawnych tradycji
polskich, m.in. mazurki.
Jak zawsze wspólne czytanie dzieł
literatury polskiej jest doskonałą
okazją do spotkań, które mają na
celu łączenie pokoleń. Starsi i młodsi
razem przeczytali trzeci akt, z podziałem na role. Omówiono także pierw-

sze dwa akty oraz rys historyczny z
analizą symboliki „Wesela”. Prelekcję na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego przygotowała i
wygłosiła polonistka, przedstawiciel
Szkoły Podstawowej w Krzeszycach,
Natalia Haza- Galant.
Wszyscy, którzy mieli własny egzemplarz „Wesela” otrzymali okolicznościową pieczęć.
Spotkanie zakończyło się swobodnymi już refleksjami na różne tematy oraz tradycyjnym poczęstunkiem
(red.).

Przedstawiciele sołectw z przepięknymi wieńcami dożynkowymi, rolnicy, sołtysi, zaproszeni goście i władze
samorządowe gminy w uroczystym,
barwnym korowodzie, przeszli na stadion. Wójt Stanisław Peczkajtis powitał wszystkich zgromadzonych i poprosił ks. proboszcza Jarosława Leśnego o
odprawienie mszy w intencji rolników.
Po nabożeństwie zostały złożone dary
i chleb dożynkowy niesiony przez starostów dożynek: Małgorzatę Bamber z
Jeziorek i Jana Kulczyka z Przemysławia. Za ten najpiękniejszy owoc pracy
ludzkiej wójt podziękował i poprosił
zaproszonych gości do podzielenia się
chlebem z mieszkańcami.
W wystawie i dożynkach uczestniczyła bardzo liczna delegacja wraz z
wystawcami z zaprzyjaźnionej gminy
Altlandsberg z Niemiec. Ceremoniałowi towarzyszył lokalny zespół ludowy
Rudniczanka.
Wójt podkreślił trudną sytuację i
ważną rolę rolnictwa na terenie gminy
Krzeszyce, podziękował i oddał szacunek rolnikom za ich całoroczny trud.
Delegacje sołectw zaprezentowały
wieńce dożynkowe - wynik misternej
i mozolnej pracy swoich mieszkańców.
Szczególne podziękowania i wyrazy
uznania wójt złożył na ręce sołectwa
Krzemów, którego wieniec został nagrodzony podczas Lubuskiego Święta
Plonów.
Po części oficjalnej na scenie zagościli lokalni artyści: Chór Postomia,
przedszkolaki, Zespół Wokalny ze
Szkoły Podstawowej w Krzeszycach,
Zumbowiczki, Zespół Taneczny Mini
Dance oraz wspomniany już Zespół
Rudniczanka, który po występie od-

foto.UG w Krzeszycach

10 września odbyła się już XXIII Wystawa Rolnicza Krzeszycka Jesień, w której wzięli
udział rolnicy z całej gminy, a także ponad 50 wystawców i kilkuset zwiedzających

znaczony został odznaką „Zasłużony
dla Kultury Polskiej” nadaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W trakcie wystawy zaprezentowały
się instytucje i firmy pracujące na rzecz
rozwoju rolnictwa i gminy. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się barwne stoiska sołeckie, na których można było skosztować lokalne potrawy
i trunki. Wielką atrakcją były grupy
rekonstrukcyjne żołnierzy oraz pojazdy militarne, zabytkowe motocykle, a
także pokaz kowala.
Każdy uczestnik imprezy mógł wziąć
udział w animacjach i konkursach zorganizowanych przez GBS Bank Barlinek o/Krzeszyce oraz Radio Plus Gorzów Wlkp.
O godz. 16.30 rozpoczął się blok
muzyczny, podczas którego swoje koncerty dały zespoły No Name, Bubliczki

oraz After Party. Po koncercie wszyscy
dobrze bawili się przy muzyce dyskotekowej - prowadzącym był DJ Wojtaś.
Zorganizowanie wystawy Krzeszycka Jesień możliwe było dzięki wsparciu
wielu sponsorów. Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości i zapraszamy za rok (red.).
foto.UG w Krzeszycach

foto. UG w Krzeszycach

Mówiąc wesele, na myśl przychodzi nam duży stół z
poczęstunkiem oraz muzyka. Tak też było na „Narodowym Czytaniu 2017” drugiego września w Krzeszycach
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SŁUBICE Samo życie najlepszą inspiracją

SŁUBICE Wracają Kulinarne Czwartki

„Niechaj mówią wiersze”
foto. UG w Górzycy

Elżbieta Nowak - słubiczanka, z zamiłowania
poetka, wydała kolejny tomik swoich wierszy!
Jeden z egzemplarzy został podarowany słubickiej bibliotece.
Pani Ela jeszcze niedawno była
gościem na spotkaniu autorskim
pt. „Wiersze z szuflady…” promującym lokalną twórczość poetycką,
na którym prezentowała swoją poW jego oczach
Miła dziewczyno z zielonych wzgórz,
ślicznie wyglądasz w ogrodzie róż.
Rosnących w górskiej dolinie,
Ich woń z wiatrem płynie.
Słońce muska twoje lica,
patrzę i się zachwycam.
Podziwiam pięknie opalone ciało,
spoglądasz na mnie nieśmiało.
Czerwone róże trzymasz w dłoni,
wabisz mnie spojrzeniem swoim.
Radość w mym sercu i uciecha,
gdy się do mnie uśmiechasz.
Zabiorę cię
Zabiorę cię nad morze,
Gdzie wiatr włosy
ezję.
Tomik

zatytułowany

„Niechaj

Zachęcamy do zapoznania się z poezją Elżbiety Nowak

mówią wiersze” zawiera wiersze
nowe i te trochę starsze. Podzielone są tematycznie, m.in. o miłości, pełne wiary, miejsce na ziemi,
„Moim dzieciom, rodzinie i znajomym”…
Inspiracją do ich napisania było
po prostu życie. Są to uchwycone
chwile, które się zdarzyły, związane z pewnymi osobami, miejscem i
sytuacją. I właśnie te emocje oraz

myśli Pani Ela przelała na papier w
formie wierszy.
Serdecznie zapraszamy czytelników do zapoznania się z poezją
Elżbiety Nowak i jej najnowszym
tomikiem wierszy, który dostępny
jest w oddziale dla dorosłych słubickiej biblioteki. To wspaniała
lektura na zbliżające się długie, jesienne wieczory. Zapraszamy, naprawdę warto (red.).

Powakacyjna uczta
smaków
Nasze pierwsze, powakacyjne spotkanie, które odbyło się w oddziale
dla dorosłych 7 września,
przebiegło w niezwykle
ciepłej, wręcz domowej
atmosferze
Choć w założeniach miało to być
spotkanie typowo organizacyjne, za
sprawą uczestników przemieniło się w
prawdziwą ucztę smaków i aromatów.
Przy stole zastawianym smakołykami
przygotowanymi przez klubowiczów,
przez pyszne sałatki, smakowity pasztet i oczywiście na deser fantastyczne
ciasto, ustalenie „menu kolejnych spotkań” poszło gładko. W tak smacznej
scenerii, przy degustacji potraw nie

mogło się oczywiście obejść bez wymiany przepisów i dobrych, sprawdzonych rad kulinarnych.
Wszystkich miłośników smacznej,
domowej kuchni zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 5 października o godz. 15.00 w oddziale dla
dorosłych biblioteki słubickiej. Tym razem będzie „Pieczarka w roli głównej”
(red.).

SPROSTOWANIE
W materiale prasowym autorstwa
red. Roberta Włodka (rozmowa z
Marcinem Jabłońskim) pod tytułem
„Powiatowa wojna z perspektywy
czasu. Moi poprzednicy prowadzili
powiat do katastrofy”, opublikowanym w dniu 25 sierpnia 2017 roku w
czasopiśmie „Pogranicze Lubuskie”
Nr 8/2017 r., podano Czytelnikom

nieprawdziwe i nieścisłe informacje
wymagające sprostowania. Nie jest
prawdą, że Wojewoda Lubuski wydał
polecenie Policji, tym samym uniemożliwiając wykonywanie obowiązków Staroście Słubickiemu przez
okres dwóch miesięcy. Nieprawdą
jest również, że ojciec zięcia Wojewody Władysława Dajczaka jest szefem
prokuratury szczecińskiej.

Spedytor Międzynarodowy

Kierowca Międzynarodowy kategoria C+E

reklama1.indd 1
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REGION Tekst z cyklu „Porady zdrowotne”

foto. DP

Nadczynność i niedoczynność
tarczycy

SŁUBICE Placówki edukacyjne podpisały porozumienie

Hormony mają ogromny
wpływ na nasze zdrowie i
samopoczucie. Często jednak nie mamy świadomości jakie objawy ze strony
układu dokrewnego powinny nas zaniepokoić, i
kiedy należy zwrócić się
do lekarza

Współpraca słubickiej
uczelni z ogólniakiem
Collegium Polonicum objęło patronat nad klasą akademicką w słubickim ogólniaku

Wstępne objawy

Senność, apatia, zmęczenie…

W początkowej fazie organizm
daje znać o zaburzeniach hormonalnych poprzez delikatne dolegliwości tj. kołatania serca, problemy
ze strony układu pokarmowego czy
wahania ciśnienia. Jednak tego
rodzaju symptomy daje wiele
schorzeń, dlatego diagnostyka bez
kompletu badań bywa niezwykle
trudna. W tej fazie często bagatelizujemy objawy, a nawet jeśli szukamy źródła problemów, rzadko
łączymy objawy z działaniem hormonów. Dopiero nasilenie poniżej
opisanych symptomów skłania nas
do szukania głębiej ukrytej przyczyny.

Potrzeba odpoczynku, notoryczne niewyspanie i brak mocy przy
zdrowym i aktywnym trybie życia
mogą wskazywać na problemy z
tarczycą. Kolejnym objawem, który wzbudza niepokój są wahania
wagi ciała. Tycie lub chudnięcie,
zwłaszcza, gdy nasza dieta jest
zdrowa i odpowiednio zbilansowana. Do tego nadmierne owłosienie
pojawiające się w nieodpowiednich miejscach, jak choćby twarz,
brzuch czy klatka piersiowa. Pojawić się może również wzmożone
wypadanie włosów, zaburzenia i
nieregularność cyklu miesiączkowego, które również mogą świadczyć o zaburzeniach układu hor-

monalnego.
Problemy u dzieci
Istnieje kilka głównych czynników, na które rodzic powinien
zwrócić szczególną uwagę, m.in.
zbyt niski wzrost czy zatrzymanie
wzrastania, zbyt wysoki wzrost,
nadmierne łaknienie z brakiem
przybierania na wadze lub odwrotnie - nadmierne tycie mimo zdrowych i racjonalnie zbilansowanych
posiłków. Warto również, przyjrzeć się bliżej problemowi, jeśli u
małego dziecka zaczynają wzrastać gruczoły piersiowe, pojawia
się owłosienie łonowe czy trądzik.
Uwagę rodzica powinna zwrócić
także zmiana samopoczucia dziec-

Specjalne porozumienie partnerskie
pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta w Słubicach a
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obie placówki edukacyjne podpisały 15 września.
Na jego mocy Collegium Polonicum
oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy obejmą patronatem uczniów
słubickiego liceum w następujących
dziedzinach: język angielski, język niemiecki, język polski, biologia, chemia
oraz historia.
- Celem współpracy jest popularyzacja nauki wśród uczniów szkoły oraz
rozwijanie ich zainteresowań badawczych poprzez uczestnictwo w zaję-

ciach terenowych, ćwiczeniach, warsztatach i wykładach naukowych oraz
korzystanie z profesjonalnej pracowni
językowej i laboratoriów naukowo-badawczych - podkreśla dyrektor Collegium Polonicum dr K. Wojciechowski.
Uczniowie słubickiego liceum będą
mogli uczestniczyć także we wszelkich
wydarzeniach uniwersyteckich organizowanych w Collegium Polonicum
i prowadzonych przez pracowników
naukowych i dydaktycznych CP oraz
PNIB.
Porozumienie zostało zawarte na
jeden rok szkolny, do 30 czerwca 2018
roku (red.).

ka - płaczliwość, nadreaktywność,
senność, pogłębiające się problemy
z nauką, pamięcią i koncentracją.

udać się do specjalisty, który zbierze szczegółowy wywiad, wykona
odpowiednie badania i ustali przyczynę problemów.
W centrum Medycznym Brandmed od 8 października będzie
przyjmował lekarz endokrynolog.
Natomiast każdego dnia od godz.
7:00 można wykonać badania laboratoryjne.
SANDRA NATKAŃSKA

Co dalej?
Każdy z wyżej wymienionych
symptomów może być początkiem
choroby lub świadczyć o jej zaawansowanym stadium. Jeśli coś
wywołuje nasz niepokój, warto
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GÓRZYCA Pierwszy taki turniej w historii

CYBINKA Kulturalne warszaty

Kolejny sukces Dominatorki Kreatywne zajęcia
foto. UG w Górzycy

Zawody stały na bardzo wysokim
poziomie sportowym. Na górzyckich
kortach rywalizowali czołowi tenisiści kraju (w tym kilku medalistów
Mistrzostw Polski Krasnali).
W turnieju rewelacyjnie spisała się
Dominika Podhajecka. Zawodniczka
GKT Smecz Górzyca w fazie eliminacyjnej, w mocnej grupie B pokonała
pewnie bez straty seta trzy groźne
zawodniczki. Najpierw zwyciężyła
Julię Piotrowską (UKS Dwójka Zielona Góra), następnie pokonała Sonię Bojarską (WTS Orzeł Warszawa),
a w meczu decydującym o pierwszym
miejscu w grupie Weronikę Kluj (AT
Promasters Szczecin). W grupie finałowej reprezentantka gospodarzy,
w swoim najlepszym meczu turnieju
rozbiła Antoninę Czajkę (AT Angelique Kerber Puszczykowo) Mistrzynię Polski Krasnalek. Niestety w
meczu decydującym o zwycięstwie
w turnieju Dominika nie wytrzymała
presji wyniku i gładko, w dwóch setach uległa koleżance z kadry Polski
Monice Stankiewicz (KT Legia Warszawa). Sukces popularnej Dominatorki jest tym bardziej warty podkreślenia, że Dominika praktycznie od

foto. UMiG w Cybince

Na kortach Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odbył się Ogólnopolski Turniej W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się kreatywne,
Kwalifikacyjny PZT Skrzatek i Skrzatów (do lat 12). Gospodarzem zawodów był GKT Smecz techniczne warsztaty z mozaiki ceramicznej
Górzyca wspierany przez Związek Tenisa Województwa Lubuskiego. Był to pierwszy w historii
turniej tenisowy tej rangi w naszym regionie

Na górzyckich kortach rywalizowali czołowi tenisiści kraju

początku roku zmaga się z problemami zdrowotnymi i nie mogła trenować tak jak jej rywalki. Powodem
do dumy jest również pierwsze w historii klubu powołanie Dominiki do
szerokiej kadry Polski Skrzatek.
Na słowa uznania za walkę i rywalizację z czołowymi tenisistami Polski zasługują również pozostali zawodnicy Smecza Jonatan Jabłoński,
Michał Timofiejczyk, a w szczególności najmłodsi uczestnicy turnieju Natalia Waszak i Wiktor Łobaczewski.
Gospodarze składają podziękowania sponsorom, dzięki którym
przeprowadzono wyjątkowe w skali

kraju pod względem organizacyjnym zawody PZT, a w szczególności
za możliwość wyróżnienia młodych
tenisistów (nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, pamiątki), a także za
ufundowanie wody, napojów i owoców dla zawodników oraz poczęstunku dla opiekunów, trenerów i gości.
Zawody pod względem organizacyjnym wspierali Dariusz Krzeptowski - wiceprezes zarządu ds. sportowych Związku Tenisa Województwa
Lubuskiego, Marcin Jabłoński starosta powiatu słubickiego, Robert Stolarski wójt gminy Górzyca i Daniel
Podhajecki - pomysłodawca i organi-

Warsztaty poprowadziła Joanna Hanć

Poprowadziła je wieloletnia ekspertka w tej dziecinie - Joanna Hanć.
Uczestnicy z kawałków płytek ceramicznych komponowali obrazki,
które za pomocą odpowiedniego

kleju scalali. Gotowe, wyschnięte
prace uczestnicy mogli wkleić w wybrane miejsce w domu lub na dworze
(red.).

zator zawodów.
GKT Smecz Górzyca już dzisiaj
zaprasza wszystkich sympatyków
tenisa na kolejne zawody tenisowe, a sponsorów prosi o wspieranie

rozwoju sekcji tenisowej skupiającej
utalentowane dzieci ze Słubic, Kostrzyna nad Odrą, Rzepina, Ośna,
Górzycy, czy Słońska (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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SŁUBICE Zapraszamy do wspólnej wędrówki

Festiwal Nowej Sztuki „lAbiRynT”

Wydarzenie to z roku na rok przyciąga coraz więcej osób i zyskuje
na znaczeniu. Zeszłoroczną edycję
doceniło branżowe pismo ”artluk”,
które sklasyfikowało festiwal na wysokiej, dziewiątej pozycji w kategorii
najciekawszych wydarzeń kulturalnych w Polsce.
Przez trzy dni na pograniczu polsko-niemieckim odbywać się będzie
kilkadziesiąt akcji artystycznych,
zorganiznowane zostaną liczne wystawy, pokazy filmowe, spotkania z
artystami, wykłady, performance i
happeningi. Udział we wszystkich
imprezach jest bezpłatny, a program
tak ułożony aby żadne wydarzenia
nie pokrywały się. Oficjalne otwarcie
nastąpi 13 października o godz. 15.15
w sali kinowej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Od początku trwania festiwal
może pochwalić się wieloma zna-

foto.DP

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 13-15
października pod hasłem:
„przejścia-przenikania”.
Organizatorzy proponują
widzom i artystom wspólne odkrywanie tajemnic
sztuki współczesnej

można odczytywać na wiele sposobów. Przejścia mogą być oczywiste:
codziennie przechodzimy z miejsc
na miejsce, wyznaczamy trasy, dystanse, przechodzimy przez drzwi.
Przechodząc, pokonujemy również
granice te państwowe, ale również
mentalne, naukowe. Przechodzimy
małymi krokami i wielkimi skokami.
Przejście to również pewien odcinek
czasowo-przestrzenny, podczas którego wiele może się zdarzyć, to droga, również życiowa, na której spotka

nas wiele radości, ale też przeszkód
i zakrętów. Bywają również przejścia
symboliczne, stany przejściowe, procesy twórcze, formalne. Przenikanie
natomiast odnosi się bardziej do
aspektów metafizycznych naszego
życia, gdzieś na granicy jawy i snu,
marzeń sennych a także odwiecznego tematu przenikania się życia i
śmierci.
Organizatorem
przedsięwzięcia
jest Galeria OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury i Stowarzyszenie Słubfurt.
Kuratorami dbającymi o merytoryczny i wizualny poziom festiwalu są: Anna Panek-Kusz, Michael
Kurzwelly i Jerzy Olek, pomysłodawca wydarzenia (red.).

GÓRZYCA Turniej oldbojów

O puchar wójta
nymi nazwiskami ponad tysiąca
artystów z całego niemal świata. W
tym roku również wystąpi międzynarodowe grono artystów reprezentujących: Czechy, Japonię, Francję,
Kanadę, Niemcy, Polskę, Słowację,
Szwajcarię, Turcję, Węgry. Będziemy też mogli poznać najnowsze realizacje artystów, przedstawicieli
Słubic i Frankfurtu: Anna Panek-Kusz zaprezentuje instalacje „Cienie i blaski”, Adam Czerneńko cykl

fotografii pt „Zaniki”, Tomasz Fedyszyn najnowsze prace malarskie
„Przestrzeń przenikania”, a Michael
Kurzwelly realizację „Zmanipuluj
rzeczywistość albo ona zmanipuluje
ciebie”, zagra Jacek Fałdyna. Zobaczymy również wyniki tegorocznej
Akademii Fotografii i Multimediów
lAbiRynT, w której uczestniczyli pasjonaci ze Słubic i Frnkfurtu.
Tegoroczną kuratorską wskazówkę („przejścia – przenikania”)

Sprawy moich Klientów
są dla mnie zawsze

na pierwszym planie!

Damian Kamiński
Rechtsanwalt

Kanzlei Viadrina

Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft
Dochodzenie Państwa roszczeń i reprezentowanie
interesów na terenie Niemiec
Dziedziny prawa karnego i rodzinnego
Usługi prawne w języku polskim i niemieckim

kaminski@kanzleiviadrina.com
tel. 0048 601 747 702 (PL)
tel. 0048 616 250 715 (PL)
tel. 0049 175 621 0752 (DE)

Gartenstrasse 2, 15230 Frankfurt n.Odrą

Zawodnicy z Witnicy wygrali turnieju oldbojów o
puchar wójta gminy Górzyca
W turnieju uczestniczyło pięć
zespołów rozgrywających mecze w
systemie każdy z każdym. Zwycięzcą turnieju została drużyna Oldbojs
Witnica, która pokonała wszystkie
zespoły tracąc przy tym najmniej
bramek. Na drugim miejscu zawody ukończył zespół ze Słubic, a na

trzecim drużyna ze Świebodzina.
Wszystkie zespoły uczestniczące
w turnieju otrzymały pamiątkowe
dyplomy, trzy pierwsze zespoły
pamiątkowe puchary. Zawodnicy
mieli zapewniony obiad oraz napoje.
Królem strzelców został Leonard
Pietrow (Oldbojs Słubice), najlepszym bramkarzem Mieczysław Gajda (Oldbojs Witnica), a najwszechstronniejszym zawodnikiem Artur
Biały (Odra Górzyca).
MATEUSZ PODLIPSKI
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Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

POWIAT SŁUBICKI

Podziękowaliśmy rolnikom
za ich ciężką pracę
- Cieszę się bardzo, że po latach powiat słubicki ponownie jest współorganizatorem tego ważnego święta. Dobrze, że wspólnie z panią marszałek województwa oraz panem burmistrzem
Cybinki możemy podziękować rolnikom za ich ciężką pracę.
Tak mówił 3 września starosta Marcin Jabłoński, będący współorganizatorem XIX Wojewódzkiego Święta
Plonów, które po latach ponownie odbyły się na terenie naszego powiatu - w
Cybince.
Zanim to jednak nastąpiło, w tutejszym kościele odprawiono mszę w intencji rolników, a po niej korowód dożynkowy ruszył w kierunku miejskiego
stadionu, gdzie rozpoczął się ceremoniał dożynkowy. Gospodarze dożynek marszałek województwa Elżbieta Anna
Polak, starosta słubicki Marcin Jabłoński oraz burmistrz Cybinki Marek
Kołodziejczyk podzielili wśród gości
chleb, po czym rozpoczęły się występy
sceniczne. W przerwie między nimi
wręczono odznaczenia "Zasłużony dla
rolnictwa".
Regionalne specjały
Wśród kolorowych stoisk jedno z
większych należało do powiatu słubickiego. Przez cały czas święta plonów
kłębił się przy nim tłum. I nic dziwnego: tutaj każdy odwiedzający mógł
liczyć na pyszny chleb ze smalcem i
ogórkiem od piekarni "Mika" w Kowalowie oraz na niesamowite specjały
wojewódzkiej radnej Grażyny Dereń,
której wkład w kulturowy, regionalny

Ryszarda Kapicę oraz Jana Skałeckiego. - Za wieloletnią promocję powiatu
słubickiego i Ziemi Lubuskiej, w oparciu o walory i poszanowanie środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu oraz
za budowanie markowego produktu
turystyki wiejskiej podczas konkursów
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki
Regionów” - można było wyczytać na
pamiątkowych tabliczkach. Gratulujemy!

oraz kulinarny rozwój naszego regionu
jest nie do przecenienia.
Przy naszym namiocie swoje miejsce znaleźli też członkowie Oddziału
Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Słubicach,
którzy wykonywali bezpłatne badania
krwi oraz pracownicy Powiatowego
Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, z własnoręcznie wykonanymi pracami swoich podopiecznych.

Wieczorem przyszedł czas na koncert gwiazdy wieczoru - na scenie pojawiła się grupa Red Lips.
Dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Ośnie Lubuskim,
pani Grażynie Dereń przedsiębiorstwu ogrodniczemu "Agrogobex" w Słubicach oraz piekarni
"Mika" w Kowalowie za wsparcie
tego wyjątkowego święta (red.).

Wyróżnienia i honory
Wśród zgłoszonych na wojewódzkie dożynki 17 wieńców było też dzieło
Angeliki Malczewskiej z Radzikowa w
gminie Cybinka, które reprezentowało
powiat słubicki. Wykonany przez panią
Angelikę wieniec zdobył wyróżnienie,
gratulujemy!
Starosta Marcin Jabłoński oraz
przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza postanowili uhonorować
naszych regionalistów: Grażynę Dereń,

POWIAT SŁUBICKI

Starosta uhonorowany odznaką
„Za zasługi dla województwa lubuskiego”

Zastępca burmistrza Słubic, wicewojewoda gorzowski, pierwszy lubuski wicewojewoda,
starosta słubicki, następnie marszałek województwa, wojewoda, aż wreszcie wiceminister spraw wewnętrznych. Marcin Jabłoński zarządzał też spółkami, w tym słubickim
szpitalem, a obecnie zasiada ponownie w fotelu starosty.
Tak (bardzo) pokrótce można przedstawić jego karierę. Podczas pełnienia
tych funkcji wiele się wydarzyło, wiele
się udało, a jeśli nawet nieraz było pod
górkę, cel był jeden: zawsze dla Lubuskiego.
Fakt ten nie umknął sejmikowi województwa, który przyznał Marcinowi
Jabłońskiemu odznakę honorową "Zasłużony dla województwa lubuskiego".
Wręczenie nastąpiło podczas sesji sejmiku. Gratulujemy!
Warto dodać, że to nie pierwsze tak

ważne wyróżnienie Marcina Jabłońskiego: jego zaangażowanie i determinacja zostały docenione już w 2010
roku, kiedy przyznano mu nagrodę im.
Grzegorza Pałki (tzw. Samorządowego
Oskara), za zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego. Spośród osiągnięć, z których dumny jest sam odznaczony, można wymienić m.in. znaczne
usprawnienie procedur związanych
z przyznawaniem środków unijnych
(marszałek województwa) oraz uruchomienie systemu Child Alert, czyli

systemu alarmowego, który w momencie zaginięcia dziecka uruchamia
zorganizowaną i natychmiastową akcję
poszukiwawczą (podsekretarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych).
To nie wszystko: województwo lubuskie było pierwszym, w którym dokonano cyfryzacji TVP – to również dzięki staraniom Marcina Jabłońskiego.
Zaś będąc wojewodą przyczynił się do
uruchomienia ogólnopolskiego systemu RSO.
Podczas sesji nie zabrakło także: se-

natora Waldemara Sługockiego z PO,
Jolanty Fedak - szefowej lubuskich
struktur PSL, Jerzego Materny - wice-

ministra gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej oraz wielu innych gości
(red.).
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E-dzienniki już działają!

Sto notebooków trafiło już do nauczycieli powiatowych szkół - to
w ramach realizowanego przez powiat słubicki projektu pn. "Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim" współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „ Rozwój cyfrowy”,
działanie 2.1 ” Rozwój społeczeństwa informacyjnego”

Przypomnijmy: nowoczesny sprzęt
IT (oprócz wspomnianych notebooków to także dwanaście zestawów
komputerowych wraz ze skanerem
dla starostwa) został zakupiony za
około 417 tysięcy zł. Pisaliśmy o tym
w poprzednim numerze.
Laptopy to nie jedyny powiew nowoczesności w powiatowych szkołach - wraz z nowym rokiem szkolnym w placówkach oświatowych
pojawił się e-Dziennik, czyli elektroniczny dziennik lekcyjny, umożliwiający rodzicom bezpośredni wgląd w

bieżące dane i postępy w nauce swoich dzieci.
Notebooki są już w rękach dyrektorów szkół. Podczas przekazania
sprzętu byli obecni m.in. starosta
Marcin Jabłoński oraz członek zarządu powiatu Amelia Szołtun.
A kilka dni później ruszył cykl
szkoleń z zakresu obsługi e-Dziennika, co pozwoliło kadrze pedagogicznej na skuteczne zapoznanie się
z aplikacją. Życzymy powodzenia!
(red.).

POWIAT SŁUBICKI

Razem dla jubileuszu
- Pokażmy naszym mieszkańcom, że możemy zrobić coś dla nich razem. A tym samym dla
Polski, w roku jej doniosłego jubileuszu - mówił starosta Marcin Jabłoński podczas spotkania
z przedstawicielami wszystkich gmin powiatu oraz ks. dziekanem Henrykiem Wojnarem.
Pomysł na miarę 100-lecia
Spotkanie dotyczyło inicjatywy, z
którą wyszedł zarząd powiatu ze starostą na czele oraz przewodniczący Rady
Powiatu Wiesław Kołosza. Chodzi o
powołanie Powiatowego Komitetu ds.
obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Jego zadaniem
będzie opracowanie kalendarium wydarzeń, konferencji, seminariów, imprez na terenie powiatu słubickiego,
które w godny sposób uhonorują przyszłoroczny jubileusz.
Według uczestników spotkania w
obchody rocznicy odzyskania niepodległości powinni być zaangażowani
mieszkańcy wszystkich gmin leżących
w granicach powiatu, niezależnie od
organizowanych w poszczególnych
miejscowościach lokalnych uroczystości.
Będzie się działo
Do planów wspólnych obchodów
zaproponowano m.in. odsłonięcie
Pomnika Zesłańców Sybiru i Niepodległości, posadzenie "dębów niepodległości", zorganizowanie różnorodnych
konkursów patriotycznych dla dzieci i
młodzieży, uhonorowanie mieszkań-

ców zasłużonych dla powiatu, sztafetę
niepodległości, działania edukacyjne
połączone z kampanią promocyjną
oraz wiele innych imprez towarzyszących we wszystkich gminach. Wydarzenia te odbywałyby się w ciągu całego
roku, aż do 11 listopada, kiedy w Collegium Polonicum zorganizowanoby
uroczyste podsumowanie, a w poszczególnych gminach uroczystości wraz z
nabożeństwami w intencji ojczyzny.
Obecni na spotkaniu burmistrzowie
wraz z przedstawicielami gmin oraz
ksiądz dziekan do pomysłu podeszli
z entuzjazmem. Ustalono, że w skład

komitetu honorowego wejdą przedstawiciele gmin, powiatu oraz ksiądz
dziekan. Obecnie powstaje grupa robocza, która m.in. będzie zbierać wszelkie
związane z przedsięwzięciem inwencje.
Powiatowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
mają charakter otwarty. Ich intencją
jest zaangażowanie jak największej
liczby mieszkańców naszego powiatu,
organizacji, stowarzyszeń oraz dzieci
i młodzieży. Będziemy wdzięczni za
wszelkie sugestie dotyczące organizacji
uczczenia tego doniosłego jubileuszu
(red.).

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

Niesiemy plon…

Kolejny wspólny projekt

Mamy to! Wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu został oceniony pozytywnie. Mowa o
transgranicznym projekcie związanym z turystyką. Jego liderem jest powiat Odra-Szprewa, a
Tegoroczne żniwa przeszły do historii, jednak podziękowaniom partnerami - powiat słubicki oraz powiat krośnieński.
rolnikom za ich pracę nie ma końca. Zobaczmy zatem, jak wygląW ramach projektu o nazwie "Stwodały tegoroczne dożynki w gminach Ośno Lubuskie i Rzepin.
rzenie fundamentów dla transgranicz-

Barwny korowód dożynkowy, msza
w intencji rolników, a także Turniej
Wsi, występy na scenie oraz prezentacje wsi i kół gospodyń wiejskich - między innymi takie atrakcje czekały 26
sierpnia na tych, którzy uczestniczyli
w dożynkach gminnych w Ośnie Lubuskim. Odbyły się one na stadionie
miejskim. Powiat słubicki reprezentował przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Kołosza.
Rzepińskie święto plonów, które
w tym roku odbyło się 9 września w
Drzeńsku, także rozpoczęło się mszą
w intencji rolników. Po jej zakończeniu barwny korowód dotarł na boisko,
gdzie przeprowadzono ceremoniał dożynkowy. Przedstawiono tegorocznych
starostów dożynek: Małgorzatę Zator z Lubiechni Małej oraz Grzegorza

Oczyńskiego z Drzeńska. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli powiatu słubickiego - reprezentowali go: wicestarosta Leopold Owsiak,
przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza oraz dyrektor Centrum
Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego
Sławomir Kulczyński.
Przeprowadzono konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i stoisko, rozegrano też liczne sportowe
konkurencje. Podczas części artystycznej na dożynkowej scenie zaprezentowali się m.in. chór „Wrzosy”, zespół
„Kaziuki” z Rzepina oraz Orkiestra
Dęta OSP Siedlice z Gorzowa Wlkp.
Imprezę zakończył koncert gwiazdy
wieczoru (Sławomir) oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Baila”
(red.).

nego wprowadzenia na rynek atrakcji
turystycznych w niemiecko-polskim
regionie przygranicznym (powiaty
Oder - Spree, krośnieński i słubicki),
zostaną wydane ulotki, mapy, katalogi
oraz foldery, prezentujące walory turystyczne gmin wchodzących w skład
wymienionych powiatów. Nie zabraknie tematycznych warsztatów oraz
spotkań roboczych.
Jedno z nich odbyło się w starostwie powiatowym w Słubicach. Wzięli
w nim udział: wicestarosta słubicki
Leopold Owsiak, zastepca starosty
powiatu Odra-Szprewa Gundula Teltewskaja wraz ze swoimi pracownikami: Larsem Strenge - referentem ds.
wsparcia gospodarki oraz Romanem
Durskim, specjalistą ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych w tamtejszym
starostwie. Powiat słubicki w tym za-

kresie reprezentował Łukasz Kaczmarek. Obecna była także Aleksandra
Waniorek - Domańska, podinspektor
ds. obsługi Rady Powiatu.

Całkowity koszt projektu to 29.364
euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 85 procent (red.).
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Jest szansa na remont ważnych dróg
Projekt „Rozwój e-usług w powiecie słubickim” idzie pełną parą,
co nie oznacza, że spoczęliśmy na laurach. Podejmujemy także
różne działania, m.in. na rzecz rozwoju powiatowej infrastruktury
drogowej.

Dlatego wspólnie z partnerskim
powiatem Odra-Szprewa złożyliśmy wniosek na kolejny projekt,
związany z długo wyczekiwaną
przebudową drogi powiatowej z
Rzepina do Nowych Biskupic (po
stronie polskiej) oraz drogi nr

K6755, u naszych sąsiadów. To nie
wszystko: dodatkowo po polskiej
stronie, a konkretnie na odcinku
między Rzepinem a Gajcem, powstałaby ścieżka rowerowa. Projekt
po polskiej stronie byłby realizowany przy wsparciu gminy Rzepin.

Co wspólnego mają wspomniane
trakty? Już wyjaśniamy: oba cechują się funkcją ponadregionalną oraz
transgraniczną (łącznie prawie 12,5
km) i stanowią dojazd do ważnych
szlaków komunikacyjnych: autostrady A2 w Polsce oraz autostrad
A10 i A12 za Odrą.
Przeznaczone do modernizacji
drogi są ponadto położone wzdłuż
korytarza TEN-T (Morze Północne – Może Bałtyckie). – Z punktu
widzenia gospodarki oraz turystyki

obie drogi mają bardzo istotne znaczenie, dlatego zrealizowane zostaną również działania zmierzające
do wzrostu atrakcyjności poprzez
promocję obu regionów. Przebudowa bliźniaczych dróg poprawi
też znacząco bezpieczeństwo ruchu
drogowego - czytamy w opisie projektu.
Całkowity jego koszt to ponad 5
mln euro, z czego stronie polskiej
przypadłoby ok. 2 mln. Wkład
własny powiatu słubickiego to ok.

293 tys. euro. Jeśli projekt zostanie przyjęty, prace remontowe
rozpoczną się w przyszłym roku,
a zakończą w 2019 roku – Zdajemy sobie sprawę, że konkurencja
wśród podobnych wniosków projektowych nie jest mała. Jednak
nasze dokumenty przygotowane są
starannie, toteż mamy nadzieję na
pozytywną decyzję – mówi Amelia
Szołtun, członek zarządu powiatu.
Zatem czekamy i trzymamy kciuki!
(red.).
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Jak zmienią się nasze szkoły w nowym roku?
O korzyściach, ale i nowych obowiązkach oraz wyzwaniach
płynących z przekształcenia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego opowiadał 4 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego starosta Marcin Jabłoński.
Powiew nowoczesności
Starosta zapowiedział też rychłe
doprowadzenie do CKZiU szerokopasmowego internetu. To w ramach
realizowanego przez powiat projektu
"Rozwój e-usług w powiecie słubickim", dzięki któremu nauczyciele
powiatowych szkół otrzymali już nowoczesne notebooki oraz dostęp do
elektronicznych dzienników. To jednak nie wszystko, na co mogą liczyć
uczniowie i nauczyciele Centrum w
rozpoczynającym się właśnie nowym
roku szkolnym. - Wkrótce zostanie
złożony wniosek na kolejny projekt,
z którym wiązałaby się modernizacja
budynków warsztatowych placówki - dodał starosta, życząc uczniom

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Tutaj uczniów i nauczycieli
w imieniu starosty przywitała Grażyna Bajon, naczelnik wydziału oświaty
w starostwie, wręczając list okolicznościowy.
Zmiany w technikum

CKZiU samych sukcesów podczas kolejnych dziesięciu miesięcy.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał też w
Zespole Szkół Technicznych w Słubicach. Tutaj uczniów, ich nauczycieli

Ruszył Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii
W Zespole Szkół Licealnych w Słubicach samych piątek w nowym roku
szkolnym życzył wicestarosta Leopold
Owsiak, zaś w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim – członek zarządu powiatu Amelia Szołtun.
Ważnym wydarzeniem jest otwarcie przy tej ostatniej szkole (która
będzie stopniowo wygaszana) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
- pierwszej placówki tego typu w
naszym regionie. - Wychowankowie
szkoły podstawowej otrzymali zakwa-

oraz rodziców w imieniu starosty
Marcina Jabłońskiego przywitała Urszula Zakowicz, główny specjalista ds.
oświaty w starostwie.
Warto wspomnieć, że w związku z
reformą oświaty zmiany czekają także Zespół Szkół Technicznych. Od
września ruszyła tu szkoła branżowa
I stopnia, a gimnazjum dla dorosłych
zastąpiła szkoła podstawowa dla dorosłych (red.).

terowanie w nowo wyremontowanym
internacie, którego zadaniem jest
stworzenie młodym ludziom drugiego domu - podkreśla dyrektor ZSE
Jolanta Kawecka-Smalec. - Liczymy,
że nowi podopieczni z przyjemnością
rozpoczną naukę w szkole podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii - dodaje dyrektor.
Nie mniej uroczyście było w Spe-
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Radni uhonorowali bohaterów dramatycznych wydarzeń
Pod koniec wakacji do swoich obowiązków wrócili także powiatowi radni. Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się
31 sierpnia, wzięli na warsztat ważne projekty uchwał.
Pamięci bohaterom
tamtych dni
- Rada Powiatu pragnie wyrazić
szacunek, wdzięczność i uznanie
dla wszystkich, dzięki którym nasza lokalna ojczyzna została uchroniona przed ogromną katastrofą
- czytamy w jednym z punktów
uchwały w sprawie upamiętnienia

wolontariuszy,
funkcjonariuszy
wszystkich służb i formacji – zarówno zawodowych, jak i ochotniczych, także z zagranicy, oraz wielu
osób bezimiennych, spowodowały,
iż dwie dekady temu wielka woda
została odparta, a Słubice ocalone
- głosi kolejny punkt. Pełna treść
uchwały obok.

do radykalnego ograniczenia dostępu
do punktów fizjoterapii ambulatoryjnych, prowadzonych przez Szpital
im. prof. Z. Religi w Słubicach - głosi
pierwszy paragraf uchwały w sprawie
wyrażenia stanowiska Rady Powiatu
Słubickiego dotyczącego ograniczenia
usługi fizjoterapii ambulatoryjnej w
słubickim szpitalu.
W dalszej jej części jest m.in. mowa
o tym, że obniżenie finansowania procedur świadczonych przez słubicki
szpital spowoduje całkowitą nierentowność utrzymywania bazy niezbędnej do realizacji kontraktu, zwłaszcza
poza siedzibą szpitala - w Rzepinie.
- Tamtejszy punkt fizjoterapii ambulatoryjnej straci rację bytu, ze względu
na niemożliwe do poniesienia koszty

utrzymania, które byłyby wyższe od
oferowanej wielkości kontaktu - czytamy w jednym z punktów dokumentu.
Jest też apel radnych do NFZ o weryfikację przyjętych założeń oraz zmianę
stanowiska. Do sprawy wrócimy.
A poza tym...
Podczas sesji podjęto także uchwały:
• w sprawie wyłączenia z Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół
Technicznych w Słubicach,
• zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017

roku, na które przeznacza się środki
finansowe Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych.
• w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
z 12 lipca 2017 roku,
• w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały w
sprawie postawienia w stan likwidacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą,
• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,
• w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 (red.).
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Wyjazd łamiący bariery

Na koniec wakacji zapowiadali ładną pogodę, więc
mam nadzieje, że kąpielówki
spakowane? - śmiał się 25
sierpnia starosta Marcin Jabłoński, żegnając grupę rodzin zastępczych z naszego
powiatu oraz wychowanków
Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasza Chata"
w Cybince, którzy tego dnia
wyjeżdżali sprzed starostwa
do Wielenia Zaobrzańskiego,
niedaleko Wolsztyna.

dramatycznych wydarzeń związanych z powodzią tysiąclecia, którą
jednogłośnie podjęli powiatowi
radni, z okazji przypadającej w tym
roku dwudziestej rocznicy walki z
żywiołem.
- Determinacja i poświęcenie
mieszkańców powiatu słubickiego,

Z apelem do NFZ
To nie jedyna ważna uchwała podjęta podczas sesji Rady Powiatu. - Rada
Powiatu wyraża zaniepokojenie przebiegiem postępowania konkursowego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, które może doprowadzić

- W tamtejszym ośrodku rekreacyjno-szkoleniowym przez kilka
dni odbywały się zajęcia dla rodziców, podnoszące ich kompetencje
wychowawcze, tj. trening umiejętności wychowawczych. Były też
warsztaty rozwoju osobistego dla
młodzieży. Z kolei najmłodsi bawili się pod opieką animatora - opowiada Anna Gołębiowska, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.

W wyjeździe uczestniczyły również osoby prowadzące wspomniane zajęcia oraz pracownicy PCPR w
Słubicach.
- Wyjazd miał charakter integracyjny, dlatego też nie zabrakło
wieczoru przy muzyce, ogniska z
pieczeniem kiełbasek oraz wyciecz-

ki do Parowozowni w Wolsztynie wylicza A. Gołębiowska.
Wyjazd organizowany był w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Pieczony ziemniak po świecku Wędkarze docenili

Któż z nas nie pamięta smaku pieczonego ziemniaka,
wyciągniętego prosto z ogniska? Ci, którzy dawno nie
jedli przyrządzonego w ten
sposób kartofla, mieli okazję przypomnieć sobie jego
niepowtarzalny smak 9 września, przyjeżdżając do Świecka na VI już Święto Pieczonego Ziemniaka.

Zabawa do późna, atrakcje dla dużych i małych i oczywiście pieczony
ziemniak z gzikiem dla wszystkich! Tak

działania starosty

"Łowimy na żywej rybie, w związku z tym wymagana jest siatka ze sztywnymi obręczami, w celu przechowywania ryb w
dobrej kondycji..."

wyglądała impreza, która z roku na rok zbiera coraz większe tłumy. Spotkaliśmy
tam także m.in. wicestarostę słubickiego Leopolda Owsiaka, burmistrza Słubic
Tomasza Ciszewicza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Olejniczaka. Wszyscy byli zdania, że Stowarzyszenie Przyjaciół Świecka z Sylwią Cor na czele oraz sołtys Ryszard Ostrowski wraz z mieszkańcami wsi, jak co roku stanęli na
wysokości zadania. I my, rzecz jasna, przyłączamy się do tej opinii (red.).
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Pieniądze dla potrzebujących

Ponad 60 tys. oraz 69 tys. złotych - tyle ze środków PFRON
dostaną odpowiednio: gmina
Cybinka oraz Górzyca, dzięki
przystąpieniu powiatu słubickiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.

Dofinansowanie dla Cybinki posłuży zakupowi mikrobusu do przewozu
osób niepełnosprawnych, który będzie
przeznaczony na cele Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bieganowie.
Umowę w tej sprawie podpisali: starosta Marcin Jabłoński, jego zastępca
Leopold Owsiak oraz burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, przy kon-

trasygnacie skarbnika powiatu Anny
Górskiej.
Kilka dni później podobna umowa
została podpisana z wójtem Górzycy

Robertem Stolarskim. Tutaj, dzięki pozyskanym przez powiat słubicki środkom PFRON, również będzie możliwe
dofinansowanie zakupu pojazdu dla
osób niepełnosprawnych. Będą nim
jeździć uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Górzycy.
W ramach tego samego programu
dofinansowanie na zakup mirkobusu
otrzyma także Powiatowy Ośrodek
Wsparcia w Rzepinie. Wszystkie trzy
pojazdy powinny trafić do powiatu słubickiego na początku przyszłego roku.
- Warto się wspólnie zastanowić, na
jakie kolejne cele powinniśmy składać
odpowiednie wnioski. Nadal jest sporo
możliwości pozyskania dalszych środków, nie tylko z PFRON-u, ale także
wielu innych instytucji – zachęca dyrektorów powiatowych jednostek realizujących pomoc społeczną starosta
(red.).

Jak widać, członkowie koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 2 w
Słubicach, tworząc regulamin Dziennego Spotkania Gruntowców o puchar
starosty słubickiego, brali pod uwagę
każdy detal.
W zawodach, które odbyły się nad
Odrą, na wysokości os. Krasińskiego
w Słubicach, wzięło udział ponad 30
panów oraz pięć pań. W I kategorii
bezkonkurencyjny okazał się Przemysław Szewieliński, tuż przed Arturem
Araszewskim i Łukaszem Kantorem.
Wśród pań zwyciężyła Stefania Karbowiak. Na podium znalazły się także Leonarda Openkowska oraz Anna Hyży.
W imieniu starosty gratulujemy!
Marcin Jabłoński także pojawił się
tego dnia nad Odrą, by pokibicować
wędkarzom. Nie spodziewał się jednak,
że ci uhonorują go odznaką "Zasłużony
dla Polskiego Związku Wędkarskie-

OGŁOSZENIE

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach na okres 21 dni
wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w
Ośnie Lubuskim, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego.
Wykaz wywieszono 15.09.2017 r.
www.bip.powiatslubicki.pl

OGŁOSZENIE

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach na okres 21 dni
wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w
Cybince, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Wykaz wywieszono 15.09.2017 r.
www.bip.powiatslubicki.pl

POWIAT SŁUBICKI

Rakiety poszły w ruch!
10 września na kortach
Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odbył się turniej tenisa
ziemnego dla dzieci o puchar starosty słubickiego
pn. „Do szkoły czas".
- Życzę wam nie tylko sukcesów
sportowych, ale także wspaniałych
wspomnień z tych zmagań - mówił starosta Marcin Jabłoński, witając uczestników turnieju i ich rodziców.
W tenisowe szranki stanęło kilkudziesięciu młodych zawodników w
pięciu kategoriach wiekowych. Miejsca
na podium były uhonorowane pucharami i dyplomami. Wszyscy zawodnicy
otrzymali także nagrody rzeczowe, na

go”. - W uznaniu zasług wniesionych w
rozwój i upowszechnieniu wędkarstwa
- czytamy w uzasadnieniu Dionizego
Ziemieckiego, prezesa zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.
Domyślamy się, że pan prezes, przyznając akt nadania odznaki, myślał
o kwietniowym podpisaniu umowy
na wydzierżawienie jeziora Czystego
Wielkiego i Czystego Małego w gminie
Ośno Lubuskie gorzowskiemu okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego. Dokument określa przeznaczenie
prowadzenia działalności rekreacyjno-oświatowej i amatorskiego połowu
ryb na tych akwenach. - Wielu próbowało uregulować tę kwestię bezskutecznie przez lata, a starosta dokonał
tego w kilka miesięcy - mówił Ryszard
Płaczkowski, prezes słubickiego koła
PZW nr 2 (red.).

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Słubicach informuje, że na terenie Terminala w Świecku posiada wolne powierzchnie użytkowe – toalety,
przeznaczone do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Administrowania Terminalem w Świecku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7ºº do 15ºº lub telefonicznie
pod nr 95 7585620, 95 7585711.

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

które złożył się m.in. sprzęt sportowy
i inne drobiazgi zakupione w ramach
dotacji pochodzącej z powiatu słubickiego.
- Górzycki Klub Tenisowy "Smecz"
dziękuje władzom powiatu słubickiego za udzieloną dotację i wsparcie w

rozwoju tenisa ziemnego w powiecie
- mówił przy podsumowaniu turnieju
Daniel Podhajecki, trener, jeden z organizatorów sportowych zmagań.
Pełną listę wyników znajdziecie na
naszej stronie internetowej oraz profilu
na Facebook’u (red.).

redagowane przez Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel./fax: 95 759 20 10/11
e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl
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foto. UG w Krzeszycach

KRZESZYCE Wakacje dobiegły końca

Nie zabrakło dobrej zabawy
Podczas wakacji w kołczyńskiej bibliotece odbywały
się różne zajęcia dla dzieci
Dzięki programowi zajęć dzieciaki
mogły wypełnić czas twórczą, a przy
tym przyjemną i wesołą zabawą.
Do wiersza Juliana Tuwima pt.
„Na straganie” dzieci lepiły z plasteliny jarzynowych bohaterów. Powstała
całkiem spora kolekcja warzyw. Wydawałoby się, że pompony to tylko z

włóczki, a okazało się, że ze szmatek
też można je zrobić. Mulina posłużyła
do wykonania różnokolorowych bransoletek, a bibułkowe kwiaty pięknie
prezentowały się w wazonie. Można
było wypełnić balony żelatyną, odrobiną cekinów i brokatu, tak powstały
żelatynowe gniotki antystresowe. Było
przy tym śmiechu co niemiara ponieważ zdarzyło się, że gniotki strzelały.
Dzieci również korzystały z gier planszowych i rywalizowały w układaniu
puzzli.

W sierpniowych dożynkach w Kołczynie biblioteka również miała swój
udział, organizując „Kącik dziecięcy”.
Było malowanie twarzy oraz zajęcia
manualne dla dzieci.
Wakacje się skończyły, ale nadal
można przychodzić do biblioteki i
korzystać z Internetu, wypożyczać i
czytać ciekawe książki, korzystać z
dostępnych gier planszowych oraz
uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci i dorosłych (red.).

Biblioteka zaprasza nie tylko czytelników książek

GÓRZYCA Tradycyjna rywalizacja

Pod koniec sierpnia w Stańsku odbyła się kolejna edycja memoriałowego Turnieju Siatkówki Parkowej im.
Czesława Jermanowskiego
Do rywalizacji przystąpiło sześć zespółów: "Wena" Kostrzyn, "Omega"
Rzepin, "Imielno Stańsk", "Dereczeniki" Team Stańsk, Trześniów oraz
Czarnów.
Uroczystego otwarcia dokonali: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w

foto. UG w Górzycy

Dla pamięci Czesława Jermanowskiego

Do rywalizacji przystąpiło sześć zespółów

Górzycy Małgorzata Gniewczyńska,
sołtys wsi Stańsk Stanisław Kwiek oraz
brat śp. Czesława Jermanowskiego
Władysław Jermanowski.
Uczestnicy turnieju uczcili pamięć
śp. Czesława jego ulubionym utworem: "What a wonderful world" Louisa
Armstronga.
Zespoły grały w dwóch grupach, w
których toczyły pojedynki systemem
"każdy z każdym". Warto wspomnieć,
że w drużynie z Czarnowa wystąpił
były reprezentant Polski, olimpijczyk z
Aten Krzysztof Śmigiel.

Wszyscy zawodnicy otrzymali profesjonalne torby sportowe oraz napoje
"energetyczne". Trzy pierwsze drużyny
otrzymały puchary, medale, pamiątkowe dyplomy, pozostali zawodnicy
otrzymali puchary. Jak co roku każdy
z zawodników otrzymał ciepły posiłek.
Szczególne podziękowania należą
się Amadeuszowi Zygmańskiemu za
przeprowadzanie turnieju oraz sędziom i sponsorom turnieju - Władysławowi Jermanoskiemu i sołtysowi
wsi Stańsk. Na zakończenie turnieju
do jego uczestników dołączyła także
siostra Czesława Pani Renata.
W turnieju zwyciężyła drużyna
„Wena” Kostrzyn, druga była ekipa
„Imielno” Stańsk, a trzecia „Omega”
Rzepin.
MATUESZ
PODLIPSKI
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CYBINKA Ruszyła sprzedaż biletów

RZEPIN Z życia Powiatowego Ośrodka Wsparcia

My nie wiemy co to nuda
„Środa to w naszym ośrodku dzień,
w którym odbywają się zajęcia w ramach akcji „Wakacje z Powiatowym
Ośrodkiem Wsparcia w Rzepinie”.
Dziś wspólnie z naszymi gośćmi wzięliśmy udział w grze terenowej „Podchody”. Pogoda nam dopisała – bawiliśmy
się fantastycznie! Każde zadanie, bez
względu na jego trudność, wykonywaliśmy z uśmiechem na ustach.
Terapia ręki. W ośrodku pojawiły się
nowe zajęcia mające na celu usprawnienie motoryki dłoni. Nie było łatwo,
gdyż przyrządy musieliśmy najpierw
samodzielnie złożyć, co sprawiało nam
sporo trudności, jak również wiele
radości. Zajęcia te z całą pewnością
wpiszą się w naszą codzienność. Z tego
miejsca pragniemy serdecznie podziękować osobie, która sprawiła nam tak
wspaniały prezent.
Przetwory i inne potwory. Dzięki
uprzejmości rodziców mieliśmy możliwość zrobić przetwory z dyni, cukinii,
kabaczka i ogórków. Powstały w ten
sposób pyszne sałatki, które urozmaicą
nasze posiłki zimą. Oprócz przetworów

foto. UMiG w Rzepinie

W wakacje uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w
Rzepinie brali aktywny udział
w różnych zajęciach. Oto
krótka relacja, jaką otrzymaliśmy z ośrodka

Uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia nie mogą narzekać na nudę

przygotowywaliśmy również lubianą
przez nas wszystkich pizzę. Brokuły,
pieczarki, kiełbasa, papryka w połączeniu z pysznym ciastem, serem i sosem
zawsze wzbudzają w nas wielki apetyt.
Po kilku miesiącach ciężkiej pracy

zbieramy plony… ogórki, pomidory,
jabłka, maliny, koper i miętę, które
zostaną wykorzystane do stworzenia
smacznych dań i przetworów w naszej
pracowni kulinarnej” (red.).

Koncert
Trzech
Tenorów

To będzie niezapomniane
wydarzenie z okazji Europejskiego Dnia Seniora 2017!
Na scenie widowiskowej MGOK w
Cybince wystąpią Trzej Tenorzy - Mirosław Niewiadomski, Bartosz Kuczyk
oraz Kordian Kacperski. Soliści wykonają najpiękniejsze arie ze znanych
operetek, musicali, a także popularne
szlagiery. Zapraszamy (red.).
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CYBINKA Byliśmy gospodarzem regionalnych dożynek

XIX Lubuskie Święto Plonów w Cybince

GÓRZYCA O puchar dyrektora BGS

Rywalizacja
młodzików

Kotwica Kołobrzeg została zwycięzcą turnieju Torneo Lubuskie
Młodzików Górzyca 2017

Ogromne podziękowania za wsparcie finansowe i organizacyjne XIX Lubuskiego Święta Plonów kierujemy w
stronę:
• Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa,
• Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Grzmiącej,
• Kazimierza Towpika,
• Andrzeja Tarymy,
• Mirosława Kwiatkowskiego,
• Joanny Wieczór,
• placówki Banku Spółdzielczego w Cybince,
• Zakładu Metalowego Gemo Sp. z o.o,
• Spółki Agro Bieganów i Cargill,
• Zakładu Usług Komunalnych,
• Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
• Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Cybinka i Uradu,
• Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie,
• Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Stowarzyszenia Pro-Eko,
• Społecznego Ogniska Muzycznego,
• Zespołów: Antidotum, Kryniczenka, Lubuszanki,
• Zespołu Szkół w Cybince,
• Polskiego Związku Gołębi Pocztowych - sekcja Cybinka,
• Gminnego Koła Związku Wędkarstwa w Cybince,
• Koła Łowieckiego - Wieniec Budachow i Sokół - Krosno
Odzrzańskie,
• Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Cybinka,
• Policji,
• ratowników medycznych Marka Walczaka,
• Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A., strona sponsora: www.kssse.pl
• Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „TRANSHAND”. Sp. z o.o., strona sponsora: www.transhand.pl
Dziękujemy wszystkim sołectwom i mieszkańcom
za udekorowanie naszej gminy i swoich posesji.

foto. UG w Górzycy

20 sierpnia odbył się turniej piłkarski Torneo Lubuskie Młodzików Górzyca 2017 o puchar dyrektora GBS Bank w Kostrzynie nad
Odrą oraz nagrodę główną prezesa PTH „Tran-

wyjątkowe wydarzenie, bardzo wysoko ocenione
pod względem organizacyjnym.
Władze gminy serdecznie dziękują instytucjom, firmom, organizacjom i mieszkańcom, któfoto. UMiG w Cybince

Wypadło znakomicie. Wystrój ulic i posesji oddawał klimat tej wspaniałej, prestiżowej uroczystości w sposób wyjątkowy.
Dożynki rozpoczęła msza w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, celebrowana przez
bp. Tadeusza Lityńskiego i ks. proboszcza Piotra
Kępkę w intencji rolników, a jej oprawę uświetnił
chór złożony z zespołów Antidotum, Kryniczeńka i Lubuszanek. Psalmy przepięknie odśpiewała pani Joanna Niparko, która jednocześnie
pełniła zaszczytną rolę starościny dożynek wojewódzkich. Następnie ulicami miasta przeszedł
tradycyjny, kolorowy korowód dożynkowy. Jego
uczestnicy podziwiali wspaniałe dekoracje dożynkowe, bo prawie wszyscy mieszkańcy przystroili
swoje posesje.
Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali: marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z burmistrzem
Markiem Kołodziejczykiem oraz starostą Marcinem Jabłońskim, którzy po obrzędzie dożynkowym przedstawionym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Cybince, tradycyjnie podzielili chleb
wśród wszystkich zgromadzonych na placu.
Na scenie oprócz zespołów ludowych można
było zobaczyć przedszkolaków w strojach ludowych, młodzież ze Społecznego Ogniska Muzycznego, zespół Tymczasem oraz niepowtarzalny
zespół Tęcza z Grzmiącej.
Ogromną popularnością cieszyły się stoiska z
regionalnym jadłem przygotowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Grzmiącej oraz
Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa z
Białkowa. Dzięki Kazimierzowi Towpikowi spróbować można było również pieczonego dzika.
To oraz dodatkowo wyróżnienie wieńca Angeliki Malczewskiej z Radzikowa przełożyło się na

www.kssse.pl

foto. UMiG w Cybince

Gmina była gospodarzem jednego z najpiękniejszych obrzędów ludowych, który stanowi ważny element kultury i tożsamości narodowej,
Lubuskiego Święta Plonów. Takiego wydarzenia, w tym wymiarze, w
Cybince nie było nigdy wcześniej

rzy włączyli się w przygotowanie tego wspaniałego święta.

Zwycięzcą turnieju został zespół Akademii Piłkarskiej Kotwicy Kołobrzeg

shand” Turniej odbywał się pod patronatem
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Fundacji
im. Kazimierza Górskiego.
Wzięło w nim udział dziewięć zespołów. Zwycięzcą został zespół Akademii Piłkarskiej Kotwicy Kołobrzeg, który wyprzedził zespół Football Academy Myślibórz oraz Stilonu Gorzów.
Królem strzelców został Mikołaj Radliński

(AP KOTWICA KOŁOBRZEG), najlepszym
zawodnikiem Kuba Jaśkiewicz (FA MYŚLIBÓRZ), najlepszym bramkarzem Borys Maciejewski (AP KOTWICA KOŁOBRZEG), a najlepszym trenerem Piotr Radliński AP KOTWICA
KOŁOBRZEG).
MATEUSZ
PODLIPSKI

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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RZEPIN Seminarium „ABC przedsiębiorcy”

KRZESZYCE Jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego

Szkolenie o zmianach w ZUS Najserdeczniejsze
życzenia
26 sierpnia odbyła się uroczystość 70-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Karoliny i Mariana Kuszpilów, zamieszkałych
w Muszkowie
foto.UG w Górzycy

foto.UMiG w Rzepinie

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się bezpłatne seminarium połączone z konsultacjami pn. „ABC przedsiębiorcy”, które poprowadzili przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Słubicach

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia

Seminarium odbyło się w ramach tegorocznej edycji „Tygodnia Przedsiębiorcy”

Oficjalnego otwarcia seminarium
dokonała Halina Kuźmińska – sekretarz gminy. Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji oraz
przedsiębiorstw działających na

terenie gminy Rzepin. Głównym tematem spotkania były nowe zasady
rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018
roku, czyli tzw.– e-Składka.
Seminarium odbyło się w ramach

tegorocznej edycji „Tygodnia Przedsiębiorcy”, którą w dniach 11-15
września organizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Gorzowie Wlkp. (red.).

Rodziny jubilatów przybyły z terenów zabużańskich i osiedliły się w
jednej miejscowości – w Pyrzanach.
Znajomość pana Mariana i pani Karoliny rozwinęła się. Ślub zawarli 13
listopada 1947 roku w Witnicy. Zamieszkali wspólnie w Muszkowie.
Pan Marian był zawodowym kierowcą. Pani Karolina zajmowała się
domem. Jubilaci dochowali się dzie-

sięciorga dzieci, dwunastu wnuków i
siedmiu prawnuków.
Wójt gminy Krzeszyce udekorował
jubilatów medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie, które w takim
przypadku nadaje Prezydent RP,
wręczył upominki oraz złożył wyrazy
uznania i szacunku, życząc dalszych
szczęśliwych lat wspólnego życia
(red.).

cjami miejskimi.
Pierwszy autokar wyruszył 16 lipca. Łącznie w trakcie trwania akcji
odbyło się dziewięć kolonijnych turnusów w dwóch górskich miejscowościach: Murzasichle i Sierockie oraz
nad morzem w Dźwirzynie. Akcja

finansowana była przez właścicieli
sklepów Intermarchè i Bricomarchè,
w tym przez właścicieli słubickiego marketu – Magdalenę i Marcina
Dudka. Patronat honorowy nad akcją objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda (red.).

SŁUBICE Wakacje z Muszkieterami

Słubiczanie pojechali w góry
dzięki Muszkieterom
„Wakacje z Muszkieterami” to akcja charytatywna Fundacji Muszkieterów skierowana do dzieci, które wykazują się wzorową postawą w szkole. Dzięki właścicielom słubickiego „Intermarche” - Magdalenie i Marcinowi Dudka - na wakacje pojechała trójka dzieci
Aleksandra, Maksymilian i Nikodem na pewno jeszcze długo będą
pamiętali swoją wakacyjną przygodę. Dzięki inicjatywie Intermarche
Słubice dzieci miały możliwość spędzić dziesięć niezapomnianych dni w
górskiej miejscowości Murzasichle.
Wyjazd miał być przede wszystkim
odpoczynkiem po zakończeniu roku
szkolnego, ale również możliwością
uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Dzieci wróciły z wyjazdu wypoczęte i zadowolone.
Przypomnijmy - „Wakacje z Muszkieterami” to druga edycja charytatywnej akcji Fundacji Muszkieterów,
dzięki której dzieci mają szansę wyjechać na letni wypoczynek, często
pierwszy raz w życiu. W tym roku letnie kolonie w górach i nad morzem
spędziło blisko tysiąc dzieci (w wieku
8-12 lat) z całej Polski. Oprócz zabaw
i wypoczynku dzieci poznały osiem
uniwersalnych wartości, które pomogą im zbudować pewność siebie i
pokonywać trudności.
Pozornie to bardzo proste słowa: odwaga, uczynność, otwartość,
wrażliwość, mądrość, sumienność,
pracowitość i uczciwość, ale życie
pokazuje, że najprostsze rzeczy są
najtrudniejsze. Jeśli się ich nie zaszczepi, nie nauczy w młodym wieku
pojawią się problemy, kiedy zaczniemy wchodzić w dorosłość. Dlatego
Muszkieterowie uczą tych wartości

podczas trwania akcji. Jej motto –
„To charakter, a nie kapelusz z piórem, tworzy z Ciebie Muszkietera!”
– przypomina, że należy nieustannie
pracować nad swoim rozwojem –
mówi Sylwia Gruchała, ambasadorka
„Wakacji z Muszkieterami”.
Ideą akcji jest także przekonanie,

że każde dziecko zasługuje na niezapomniane wspomnienia z wakacji
oraz odpoczynek po roku szkolnym.
Dlatego Fundacja Muszkieterów postanowiła zapewnić je swoim podopiecznym we współpracy ze szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami,
domami dziecka i lokalnymi instytu-

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

15

SŁUBICE Podnosili swoje kompetencje

Aktywna integracja uczestników projektu
realizowanego przez PCPR
Pod koniec sierpnia odbył się wyjazd integracyjny rodzin zastępczych oraz młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince nad jezioro do miejscowości Wieleń
Zaobrzański, niedaleko Wolsztyna
Podczas wyjazdu odbywały się
zajęcia dla rodziców zastępczych
podnoszące ich kompetencje wychowawcze, jak również warsztaty
rozwoju osobistego dla młodzieży.
Najmłodsi uczestnicy wyjazdu mogli skorzystać z sali zabaw i uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez animatora. Ośrodek,
do którego zorganizowano wyjazd,
położony jest nad jeziorem, ma
bogatą infrastrukturę rekreacyjną.

Pogoda podczas wyjazdu dopisała, więc rodziny chętnie spędzały
wolny czas na plaży, korzystając z
kąpieliska, sprzętu pływającego.
Dużym zainteresowaniem cieszyło
się również jacuzzi i sauna.
Wyjazd miał charakter integracyjny, dlatego też uczestnicy wyjazdu pierwszego dnia bawili się
przy muzyce na wieczorze integracyjnym, natomiast drugiego dnia

REGION Jubileusz CZG-12

– przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. Zorganizowano również wycieczkę do Parowozowni w Wolsztynie oraz do Zagrody u Rzeźbiarza
w Górsku.
Wyjazd zorganizowany został w
ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiato-

we Centrum Pomocy Rodzinie w
Słubicach” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kolejnym przedsięwzięciem zorganizowanym w ramach tego projektu był wyjazd do ZOO do Wrocławia, który odbył się w sobotę
9 września. Wzięły w nim udział
rodziny zastępcze, młodzież z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Nasza Chata” w Cybince oraz osoby niepełnosprawne. Uczestnicy
wyjazdu mieli okazję zobaczyć nie-

spotykane na co dzień zwierzęta i
ptaki. Przemierzając alejki ogrodu,
oglądali je z bliska, poznali ich wygląd i tryb życia. W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, dzieciom
jak i dorosłym dopisywały humory,
wszyscy wzajemnie dzielili się wrażeniami.
Było to działanie o charakterze
środowiskowym mające na celu
integrację uczestników projektu,
współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Podsumowanie pracy i rozmowa o przyszłości
20 lat wspólnej gospodarki odpadami na terenie 15 gmin to
powód do dumy dla Celowego Związku Gmin CZG-12
Związek był pionierem we wprowadzaniu
selektywnej
zbiórki
odpadów w gospodarstwach domowych w oparciu o kolorowe
pojemniki. Pomysł wspólnego rozwiązania problemu gospodarki odpadami narodził się w 1996 roku,
zaś rok później Związek został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych. Od 1998
roku wprowadziliśmy selektywną
zbiórkę odpadów w gminach członkowskich. CZG-12 organizuje akcje
edukacyjno-konkursowe, szkolenia, imprezy plenerowe o charakterze edukacyjnym, festyny ekologiczne. O korzyściach płynących z
selektywnej zbiórki odpadów przypominamy podczas gminnych wydarzeń i imprez plenerowych, np.
festynów ekologicznych, dni miast
czy dożynek. W ramach działań
edukacyjnych w 2017 roku uczestniczyliśmy w wydarzeniach plenerowych w każdej gminie należącej
do Związku oraz organizowaliśmy
festyny ekologiczne dla dzieci i
mieszkańców.
O przyszłości i osiągnieciach
podsumowujących działalność Celowego Związku Gmin CZG-12 będziemy mówić podczas konferencji
12 października „20 lat Celowego
Związku Gmin CZG-12”, która odbędzie się w Hotel Woiński SPA w
Lubniewicach. Mamy nadzieję, że
problemy związane z gospodarką
odpadami, dzięki współpracy samorządów i instytucji rządowych,
uda się rozwiązać w najbliższych
latach.

Wraz z rozwojem cywilizacji
musimy zdawać sobie sprawę z
produkcji większej ilości odpadów, dlatego ważna jest edukacja
społeczeństwa i wspólne dążenie
do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Podczas
konferencji poruszymy temat gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym, zaprezentujemy działalność Związku oraz omówimy
plany na przyszłość.
20 lat Celowego Związku Gmin
CZG-12 to lata pełne ważnych decyzji i kompromisów. Każdy z nas
rocznie produkuje blisko 320 kg
odpadów – nic więc dziwnego, że
gospodarka nimi to temat wciąż
wzbudzający wiele dyskusji wśród
społeczeństwa. Działając w sektorze gospodarki odpadami widzimy
konieczność współpracy instytucji i firm zajmujących się ochroną
środowiska, gospodarką leśną i
odpadową – tylko wspólne działania przyniosą efekty w postaci
wzrostu świadomości ekologicznej
mieszkańców i wzrostu poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Lubuska

KATARZYNA RADEJ
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SŁUBICE Przyszłość w rękach młodych przedsiębiorców

Podwójna siła kobiet dla biznesu
W Słubicach jest mniej studentów, coraz częściej decydujemy
się na zamieszkanie w większych
miastach. Nie trudno jednak znaleźć osoby, które po studiach postanowiły pozostać na pograniczu
i tu prowadzić swoje firmy

Wspierane przez wciąż powiększającą
się kadrę współpracowników młode przedsiębiorcze panie odpowiadają również na
rosnące zapotrzebowanie na pośredników
językowych. Przygotowały wykwalifikowany zespół udzielający wsparcia językowego
podczas wypełniania wniosków i załatwia-

jest fachowa pomoc współpracują ze sprawdzonymi ekspertami z zakresu prawa i doradztwa podatkowego.
VIADUO zajmuje się także pośrednictwem
pracowników dla niemieckich firm działających w rejonie. Właścicielki pilnują, aby
pracownikom z Polski nie działa się krzyw-

da, sprawdzają pracodawców i proponowane
umowy. Przygotowują także rynek zbytu dla
polskich dostawców hurtowych na terenie
Brandenburgii i Berlina.
VIADUO to przykład pokazujący, jakie
możliwości daje nasz region młodym, zmotywowanym i przedsiębiorczym osobom (red.).

Przykładem jest VIADUO - dynamicznie
rozwijająca się firma, która od niedawana
działa w Słubicach i we Frankfurcie. Założycielkami jest duet - Malwina Donarska i Karolina Błaszczyk, dwie młode kobiety, które
do województwa lubuskiego przybyły z różnych krańców Polski - Malwina z Pomorza, a
Karolina ze Śląska.
Wykorzystując swoje umiejętności i zdobywane przez lata doświadczenie założyły
firmę i ruszyły do pracy. Ich głównym polem
działania jest organizacja konferencji, seminariów i kongresów.
Doświadczenie
zebrały
BURMISTRZ
CYBINKI OGŁASZA
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
pracując przy projektach
polsko-niemiecna sprzedaż na własność
działki zabudowanej, stanowiącą zasób Gminy Cybinka
kich.
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1000 W
w sali
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dyne Przetarg
pole działania
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przypadkach,
w których
przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybince
lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040 w BS Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 2
OGŁOSZENIE
października 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. Urzędu. Komisja przetargowa przed
otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem
użytkowym, murowanym jednokondygnacyjnym z płaskim dachem krytym blachą. Budynek składa się z 5 pomieszczeń o łącznej
powierzchni użytkowej 86,55 m2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U.
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BURMISTRZ CYBINKI OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
zasób
Gminy
BURMISTRZstanowiącą
CYBINKI OGŁASZA
II USTNY
PRZETARGCybinka
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność działki niezabudowanej, stanowiącą zasób Gminy Cybinka

Lp. Numer
działki

1.

99/9

Pow.
w m2

1840

Położenie

Cybinka
ul. Wileńska

KW nr

Cena
nieruchomości
/ w zł./

31373/3

33 600,00

Przeznaczenie
terenu
Niezabudowana – wg studium teren
zainwestowany przeznaczony do
rehabilitacji i uzupełnień

Cena
wywoławcza
/w zł./

Wadium

33 600,00

3 400,00

/w zł./
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przetargu. Powierzchnia działki porośnięta jest trawą, chwastami
oraz samosiejką 10 letniej brzozy. W drodze gruntowej znajdują

się sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, gazowa i oświetlenie uliczne. Do wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości zastanie doliczony przynależny
podatek VAT, obowiązujący na dzień sprzedaży nieruchomości.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Organizator przetargu
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego. Burmistrz zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o przyczynie odwołania przetargu
do publicznej wiadomości. Pełna treść ogłoszeń o przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz na stronie internetowej urzędu www.cybinka.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia
nieruchomości udziela się w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68)
3911440 wew. 47.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ CYBINKI OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność działki zabudowanej,
stanowiącą zasób Gminy Cybinka
BURMIS TRZ CYBINKI OGŁAS ZA II US TNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność działki zabudowanej, stanowiącą zasób Gminy Cybinka

Lp.

1.

Numer
działki

Pow.
w m2

161/10

195

Położenie

Cybinka
ul. Słubicka

KW nr

21430/8

Cena
nieruchomości
/ w zł./

32 015,00

Przeznaczenie
terenu
Zabudowana
budynkiem użytkowym

Cena
wywoławcza
/w zł./

32 015

Wadium
/w zł./

3 200,00

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu M iejskiego w Cybince
przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybince
lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040 w BS Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 2
października 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. Urzędu. Komisja przetargowa przed
otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem
użytkowym, murowanym jednokondygnacyjnym z płaskim dachem krytym blachą. Budynek składa się z 5 pomieszczeń o łącznej
powierzchni użytkowej 86,55 m2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U.
2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) powyższa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2017 roku o godz. 1000 w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w forBURMIS TRZ CYBINKI OGŁAS ZA II US TNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność działki niezabudowanej, stanowiącą zasób Gminy Cybinka
Lp. Numer

Pow.

2

Położenie

KW nr

Cena

Przeznaczenie

Cena

Wadium

mie pieniężnej w kasie UM w Cybince lub na konto 54 8371 1022 5500
4343 2000 0040 w BS Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby
najpóźniej w dniu 2 października 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. Urzędu. Komisja przetargowa
przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym, murowanym jednokondygnacyjnym z płaskim dachem krytym
blachą. Budynek składa się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 86,55 m2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)
powyższa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.
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Ze Sławomirem Dudzisem, nowym burmistrzem Rzepina, o potrzebach mieszkańców i priorytetach na obecną kadencję,Cybinki
– Ma
Z niecierp

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

Do końca roku reklama na 1/8 strony za jedyne 68 PLN*
| ZADZWOŃ:
508pracy
386 232
Obwodnica
i miejsca
rozmawia Robert Włodek

foto. UG w Górzycy
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Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzaty Gniewczyńskiej za wspólny
czas, poświęcenie i dobrą współpracę podczas ostatniego dziesięciolecia. Podziękowania dla Górzyckiej
Kapeli Ludowej złożyli również wójt
gminy Robert Stolarski oraz zaprzyjaźniony zespół „Kryniczeńka”.
Warto przypomnieć, że na 25-lecie
istnienia Górzycka Kapela Ludowa
nagrodzona została odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznawaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obejrzeć można było widowiskowy spektakl taneczny w wykonaniu

foto. UG w Górzycy

obchodzi swoje 765-lecie. Była to
również historia 30 lat istnienia
Górzyckiej Kapeli Ludowej. Była to
również prahistoria Górzycy, gdyż
towarzyszyła wszystkim wystawa pt.
„Bogactwa Górzycy”, którą wypożyczyło Muzeum Twierdzy z Kostrzyna nad Odrą. Do obejrzenia była
również wystawa "Górzyca wczoraj
i dziś" stworzona dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury z
mieszkańcem Bogusławem Adamowiczem, którą zobaczyć można do
końca września w Centrum Spotkań
Polsko-Niemieckich przy ul. Polnej
8/1.

Projekt „Jutro zaczęło się wcz

Za

R.W. Jakie są najbardziej potrzebne
inwestycjedlamieszkańcówRzepina
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 zrealizować ich jak najwięcej.
Miastu potrzebna jest obwodnica,
która połączy istniejącą już obwodnicę z ulicą Słubicką. Pozwoli to na
„wyrzucenie” tirów z miasta, a jednocześnie połączy nasze najlepsze tereny
inwestycyjne, znajdujące się między
Rzepinem a Gajcem, z autostradą A2.
Bardzozależynam,natym,abyożywićtzw.„StareMiasto”.Wtejchwilijest
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
otoczeniuspędzićwolnyczaszrodziną.
Aby tak się stało należy zrewitalizować całe Stare Miasto.
Jest to niezmiernie trudne i kosztowne,alezamierzamypodzielićtąinwestycję na etapy i stopniowo ją realizować.
Obok rewitalizacji chcemy zagospo-
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ROZMOWA Rektor gorzowskiej WSB o przyszłości uczelni wyższych

Studentów
czekają zmiany

od uczelni zagranicznych. Także
dlatego, że nakłady na naukę są
wciąż niskie.
Red.: No właśnie. Czy ustawa przewiduje dofinansowanie uczelni niepublicznych
takich jak WSB?

foto. DP

O zmianach w szkolnictwie wyższym, nowej ustawie i
jej wpływie na życie studenta rozmawiamy z dr Anną
Czekirdą, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie
Wielkopolskim

Red.: Pani Rektor, uczestniczyła Pani w spotkaniu
przedstawicieli środowiska
akademickiego w Krakowie
podczas Narodowego Kongresu Nauki, gdzie zaprezentowany został projekt nowej
ustawy o szkolnictwie wyższym zwanej Konstytucją dla
nauki. Jak ocenia Pani kierunek proponowanych zmian,
a przede wszystkim – jaki
wpływ będą miały te zmiany
na studentów i kandydatów
na studia?
A.
Czekirda:
Proponowane
przez resort nauki nowe zapisy
ustawowe dotyczą po pierwsze
ustroju samych uczelni - ich wewnętrznej struktury, roli rektora,
zasad tworzenia i oceny kierunków studiów i oceny jakości pracy
całej uczelni, zróżnicowania misji
uczelni, a więc określeniu czy jej
głównym zadaniem będzie tworzenie i rozwijanie nauki, czy też
nauczanie studentów. Po wtóre,
ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące pracowników
uczelni, ich karier naukowych i
dydaktycznych. Przede wszystkim
jednak proponuje zapisy, które
bezpośrednio dotyczą obecnych i
przyszłych studentów i doktorantów.
Jedną z propozycji jest wydłużenie czasu trwania studiów niestacjonarnych, czyli zaocznych
i wieczorowych. Na poziomie licencjata – o jeden semestr, czyli
z sześciu do siedmiu semestrów.

Mam mieszane odczucia co do tej
propozycji. Na przykładzie mojej
uczelni mogę śmiało powiedzieć,
że – szczególnie w przypadku
przedmiotów praktycznych zawodowych – wiedza i umiejętności
większości studentów niestacjonarnych są z oczywistych względów większe, a ich podejście do
nauki dojrzalsze niż młodych
osób prosto po maturze. Biorąc
pod uwagę nabyte w trakcie pracy doświadczenia takich studentów, a z drugiej strony ich obciążenia zawodowe i rodzinne oraz
prawdopodobny wzrost kosztów
kształcenia, wydłużenie okresu
studiowania może zniechęcić do
podejmowania studiów i podnoszenia kwalifikacji.
Red.: A co sądzi Pani o powrocie egzaminów wstępnych na studia?
A. Czekirda: Ta propozycja nie
jest jeszcze przesądzona. Projekt
daje uczelniom taką możliwość,
ale nie nakłada obowiązku przeprowadzania egzaminów. Podstawowym celem jest zapewnienie jak najlepszych kandydatów,
szczególnie na kierunkach wymagających specjalnych predyspozycji. Niestety wyniki matur nie
zawsze dają pełen obraz kandydata. Zależy nam na tym, by jakość
kształcenia była jak najwyższa,
byśmy mogli porównywać się do
międzynarodowych standardów.
Niestety uczelnie polskie w wielu
dziedzinach znacznie odbiegają

A. Czekirda: No cóż – cytując
pana ministra Gowina – na taki
pomysł nie ma zgody ani w środowisku akademickim (w domyśle - uczelni publicznych), ani w
politycznym. Choć pan minister
uważa, że możliwe byłoby rozwiązanie, by studenci dzienni uczelni
niepublicznych mogli odpisać sobie czesne od podatku.
Uważam za wysoce niesprawiedliwe różnicowanie studentów
pod względem dofinansowania
na uczelniach publicznych i braku
dofinansowania czesnego studentów uczelni niepublicznych, choć
przecież wszyscy tak samo płacą

podatki na utrzymanie publicznej edukacji. Tymczasem uczelnie
niepubliczne kształcą na wysokim
poziomie, szczególnie w zakresie
umiejętności praktycznych, są
bardziej elastyczne, szybciej dostosowują się do zmian i potrzeb
rynku pracy. Dzięki temu, że zwykle są mniejsze, stwarzają przyjazną atmosferę studiowania. Przy
czym warto podkreślić, że wszystkie polskie uczelnie oceniane są
według tych samych kryteriów
jakościowych. WSB przeszła taką
kontrolę w ubiegłym roku i otrzymała we wszystkich aspektach
ocenę pozytywną na najdłuższy
możliwy okres sześciu lat.
Red.: Co nowego oferuje Wyższa Szkoła Biznesu w
Gorzowie w zbliżającym się
roku akademickim?
A. Czekirda: Na studiach pierwszego stopnia oferujemy ukończe-

nie dwóch specjalności połączonych w jeden moduł. Logistyka z
produkcją – to na tych absolwentów czekają fabryki w naszym regionie; przedsiębiorczość i zarządzanie kadrami to specjalności dla
chcących prowadzić własne firmy.
I dwa moduły skierowane głównie
do służb mundurowych – procesy
logistyczne i transport oraz zarządzanie bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi. A oprócz
tego najbogatsza w regionie oferta
studiów podyplomowych – ponad
20 specjalności. Prowadzimy też
szkolenia z szeroko pojętego zarządzania, kursy językowe, a od
kilku miesięcy przy WSB funkcjonuje Centrum Mediacji. Po więcej
informacji zapraszam na naszą
stronę internetową www.wsb.gorzow.pl
Redakcja: Dziękuję za rozmowę.
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CYBINKA Sportowa rywalizacja i dobra zabawa

RZEPIN Chociński Młyn 2017

Pożegnanie lata
foto. UMiG w Cybince

nie tylko finansowo, ale także w postaci nagród oraz słodyczy.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonała
dyrektor MGOK Ewelina Skórska, a zaraz po
części oficjalnej prowadzący imprezę Roman
Weryszko zaprosił dzieciaki do sportowych
rywalizacji. A tych było naprawdę sporo m.
in. piłka nożna, skok w worku, slalom między pachołkami, gorące krzesła, rzut do celu.
Odważni mieli okazję spróbować swoich
sił na scenie w karaoke, a najmłodsi mogli
poskakać po dmuchańcu.
Zmęczone ciężkimi sportowymi wyzwaniami dzieciaki mogły zjeść gorącą kiełbasę
z grilla, popcorn lub watę cukrową. Każdy z
uczestników opuszczał plac MGOK z pamiątkową nagrodą (red.).

Wielkie podziękowania
należą się firmom:

Każdy z uczestników opuszczał plac MGOK z pamiątkową nagrodą

Impreza nie odbyłaby się gdyby nie sponsorzy, którzy organizację wydarzenia wsparli

• CYBERnet Michał Samulski
• Zakład usług transportowych
sp. j. Łozowski Andrzej i Marek
• Sklep „MAGDA”
Kazimierz Radkiewicz
• Sklep „U Beaty” Beata Łubek
• Stacja Paliw „moya” Jerzy Hofman
• Sklep „Benefit” Grzegorz Samulski
• Kebab Cybinka IMBIS
Grześ-Miś Teresa Pasternak
• Sklep ogólnospożywczy Józef Hołówko
• Zakład Masarniczy Dubik

foto. UMiG w Rzepinie

Wszystko co dobre ma swój koniec.
Dla osłody ostatnich dni wakacji
MGOK Cybinka postanowił zorganizować Wielkie Zakończenie Wakacji
dla dzieci i młodzieży

Obóz siatkarski

Obóz sportowy dla dzieci z terenu
gminy zorganizowany został przez
SKS PIAST RZEPIN
Wakacyjna przygoda z siatkówką rozpoczęła się
w niedzielny poranek. O godzinie 9:00 wyruszyliśmy z miejsca zbiórki, jakim było boisko przy ZSO
w Rzepinie. Bez żadnych przeszkód dotarliśmy
do celu podróży, czyli Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
w Chocińskim Młynie, które jednocześnie było
naszym miejscem zakwaterowania. Niestety, po
gwałtownych burzach i silnych wiatrach w naszej
miejscowości, jak i również w okolicy, nie było
prądu. Młodych adeptów siatkówki to nie przeraziło i zaraz po obiedzie wyruszyliśmy na wycieczkę rowerową do pobliskich miejscowości. Łącznie

tego dnia przejechaliśmy rowerami około 20 km.
Dzień zakończył się ogniskiem z kiełbaskami. Ku
uciesze naszych podopiecznych, w godzinach wieczornych wrócił do nas prąd. Kolejne dni wypełnione były licznymi atrakcjami.
W obozie wzięło udział 26 wychowanków,
którymi opiekowało się pięcioro wychowawców/
trenerów w ramach wolontariatu, byli to Wojciech Kaczmarek, Mikołaj Adamowicz, Michał
Kochanowski, Robert Łukaszewicz oraz Tomasz
Kochanowski, którzy specjalne podziękowania
kierują na ręce burmistrza Sławomira Dudzisa, za
pomoc w organizacji wyjazdu i wsparcie finansowe, dzięki któremu uczestnicy 6-dniowego obozu przyrodniczo-sportowego mogli wziąć w nim
udział bezpłatnie.
SKS PIAST RZEPIN

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-
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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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REKLAMA
www.pograniczelubuskie.pl

STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

tel. +48 95 718 30 00
info@stomatologia-slubice.pl
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99 zł
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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

umów
na

się

badanie

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

