
Burmistrz Ciszewicz długo kazał 
czekać na swoją decyzję. Pod koniec 
sierpnia ogłosił koniec swojej kariery 
politycznej, na specjalnej konferencji 
prasowej przyznał, że będzie teraz re-
alizował się na innym polu aktywności. 

Kto zatem ubiega się o fotel bur-
mistrza Słubic? Już w marcu swoją 
kandydaturę ogłosił faworyt wyborów 
Mariusz Dubacki. – Zdecydowałem 
się kandydować, bo uważam, że nasze 
miasto zasługuje na więcej. Wszyscy 
chcemy, by Słubice były najbardziej 
przyjaznym miastem w Polsce – mówił 
wielokrotnie. – Mój program stworzyli 
mieszkańcy. Prawie 700 osób wypełni-
ło internetową ankietę, w ten sposób 

postał kompleksowy Program Rozwoju 
Gminy Słubice. Zdecydowanie najwięk-
szą bolączką miasta jest brak obwod-
nicy. Tę inwestycję trzeba po prostu 
wychodzić, wywalczyć. Dlatego posta-
wię na realną i efektywną współpracę z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad. Tego do tej pory brakowało 
– zapewnia M. Dubacki. 

Burmistrzem Słubic chce także zo-
stać Tomasz Pisarek. Wieloletni poli-
tyk lokalnej Platformy Obywatelskiej 
pracuje w szpitalu w Torzymiu, jest też 
powiatowym radnym.

Swój start ogłosił też Mariusz Olej-
niczak, przewodniczący słubickiej rady 
miejskiej. Podczas pierwszej konferen-

cji prasowej zapewniał, że skupi się na 
„kontynuacji dotychczasowych dzia-
łań”. 

O najważniejsze stanowisko w mie-
ście będzie ubiegała się także Maja 
Pszczołowska-Mizerska, która w prze-
szłości była urzędniczką, a dziś pracuje 
w domu spokojnej starości we Frank-
furcie nad Odrą. 

Jak wygląda kampania samorzą-
dowa w innych miejscowościach na-
szego powiatu? W Rzepinie murowa-
nym kandydatem do zwycięstwa jest 
Sławomir Dudzis. W Cybince wielkim 
faworytem jest bardzo popularny bur-
mistrz Marek Kołodziejczyk. W Górzy-
cy niemal pewnym zwycięzcą wyborów 
jest urzędujący wójt Robert Stolarski. 
Największa batalia o urząd szefa gminy 
szykuje się za to w Ośnie Lubuskim.

Wybory samorządowe odbędą się już 
21 października. Wybierzemy nie tylko 
szefów gmin, ale także radnych gminy, 
powiatu i województwa. Ewentualna 
druga tura odbędzie się dwa tygodnie 
później. Kadencja nowych władz samo-
rządowych została wydłużona i potrwa 
pięć lat. 

ROBERT WŁODEK
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niejszy fotel w mieście zawalczy najpewniej czworo kandydatów
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Choć wróble o takiej decyzji 
ćwierkały od dawna, to byłem niemal 
pewien, że Tomasz Ciszewicz kryguje 
się jedynie, a do wyborów stanie na 
bank. 

Krytykowałem burmistrza od lat. 
Bo i było za co. Ale gdy ogłosił swoją 
polityczną emeryturę nie otwierałem 
szampana, nie było we mnie krzty 
triumfalizmu. Trzeba oddać Cisze-
wiczowi to, co jego. Ale – dla dobra 
tego miasta i jego mieszkańców – nie 
można powtarzać jego błędów.

Nowy burmistrz Słubic musi ZMIE-
NIĆ politykę miasta, wyznaczyć 
NOWE priorytety.

I tu dochodzimy do sedna. Do pyta-
nia o nowego burmistrza miasta.

Pod koniec sierpnia poznaliśmy 
dwie decyzje: Tomasz Ciszewicz nie 
kandyduje i namaszcza na następcę 
Mariusza Olejniczaka.

I tu mam problem. Bo gdyby Ma-
riusz Olejniczak powiedział na konfe-
rencji, że wiele dziedzin życia nasze-
go miasta wymaga naprawy, że jest 
– krótsza lub dłuższa – lista ważnych 
spraw, które wymagają zmiany, to 
potraktowałbym tę kandydaturę po-
ważnie.

Ale na rzeczonej konferencji usły-
szeliśmy z ust nowego kandydata, że 
chciałby się skupić na „kontynuacji 
dotychczasowych działań”.

No bo kim jest Mariusz Olejni-
czak? Według mnie jest politycznym 
dzieckiem Tomasza Ciszewicza, jego 
najbliższym współpracownikiem, 
szefem Rady Miejskiej. Jest dla mnie 

Dawno nie zabieram głosu w 
sprawach Słubic. Nie oznacza to 
jednak, że miasto przestało być mi 
bliskie. Bo choć od lat jestem wi-
ceprezydentem Zielonej Góry, to 
emocjonalnie czuję się cały czas 
związany z mieszkańcami tego przy-
granicznego rejonu. 

Za chwilę wybierzecie nowe wła-
dze samorządowe, które przez na-
stępne pięć lat będą decydować o 
Waszych sprawach, będą kreować 
przyszłość miasta.

Osiem lat temu prosiłem w wybo-
rach o Wasze głosy, ubiegałem się o 
funkcję burmistrza Słubic. Bardzo 
duża część mieszkańców obdarzyła 
mnie wtedy zaufaniem, za co do dziś 
jestem bardzo wdzięczny. 

Ale teraz chciałem Was poprosić 
o poparcie dla Mariusza Dubackie-
go, najlepszego kandydata na bur-
mistrza. Całym sercem rekomenduję 
tę osobę, bo jestem pewien, że tyl-
ko on może skutecznie dać impuls 
zmianom, tak bardzo potrzebnym w 
Słubicach. 

Osiem lat temu powiedzieliśmy 
jasno: musimy walczyć o obwodnicę 
miasta, bo to największa bolączka 
tego samorządu i największy pro-
blem dla mieszkańców. Stawialiśmy 
też wtedy na darmową naukę języ-
ków obcych dla wszystkich słubic-
kich uczniów. 

I z przykrością muszę stwierdzić, 
że te postulaty nadal nie zostały zre-
alizowane.

Brak skutecznej współpracy dzi-
siejszych władz miasta z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad skutkuje tym, że obwodnica 
powstaje w Krośnie Odrzańskim, a 

prominentnym członkiem lokalnego 
establishmentu, spoiwem słubickiego 
układu władzy, figurą na biznesowo-
-politycznej słubickiej szachownicy.

Co oznacza „kontynuacja dotych-
czasowych działań”?

Słubickie Centrum Wspierania In-
westycji, wydzierżawianie – kawałek 
po kawałku – terenów przy dużym 
bazarze, SOSiR, PUK, zaangażowa-
nie gminy w niechciane inwestycje i 
zaniechania przy inwestycjach na-
prawdę ważnych. To ma być ta „kon-
tynuacja”?

Kandydat Olejniczak obiecuje dziś, 
że zajmie się obwodnicą? Mówi, że 
należy współpracować z instytucjami 
za to odpowiedzialnymi. „Już teraz 
jako radni byliśmy skłonni przezna-
czyć środki finansowe na pomoc w 
przygotowaniu dokumentacji środo-
wiskowej dla tego przedsięwzięcia" – 
przyznaje na portalu www.slubice24.
pl. 

Mam więc dwa pytania do prze-
wodniczącego Olejniczaka. CZEMU 
TEGO NIE ZROBILIŚCIE?!? Co 
Państwo uczyniliście do tej pory, by 
przyspieszyć tę inwestycję? 

Reasumując. To miasto napraw-
dę może zmienić się na lepsze. Jego 
mieszkańcy mogą w końcu stać się 
podmiotem w samorządowej poli-
tyce. Słubice mogą być najbardziej 
przyjaznym miastem w Polsce. To 
naprawdę jest możliwe. Ale jest jeden 
warunek.

NA CZELE GMINY MUSI STANĄĆ 
KTOŚ NOWY. Ktoś spoza lokalnego 
układu władzy, ktoś kto precyzyjnym 
cięciem przetnie wszystkie bizneso-
wo-polityczne słubickie koterie, które 
dziś hamują rozwój naszego miasta.

„Kontynuowanie dotychczasowych 
działań” niczego nie zmieni. A Słubi-
ce naprawdę zasługują na więcej!

Taka moja opinia. 

ROBERT WŁODEK

w niedalekiej przyszłości powstanie 
zapewne także w Kostrzynie. Władze 
tych miast były skuteczne. Walczyły 
o te inwestycje. Samorządowcom ze 
Słubic tej skuteczności zabrakło. 

Siedem lat temu rozpoczęliśmy 
społeczną walkę o obwodnicę. Wte-
dy Mariusz Dubacki stał w pierw-
szym szeregu. Zbierał podpisy, or-
ganizował manifestację. Już wtedy 
było dokładnie widać, jak bardzo 
zależy mu na tej inwestycji. 

Rozmawiałem z nim wielokrot-
nie. Mariusz wie doskonale, gdzie 
leży problem i jak go rozwiązać. Ma 
bardzo realny plan na przekonanie 
właściwych instytucji i urzędów. 
Wie jak walczyć, by wpisać słubicką 
obwodnicę do rządowych dokumen-
tów strategicznych. Jeśli zdobędzie 
Wasze zaufanie i zostanie burmi-
strzem Słubic, będzie w tej kwestii 
o wiele skuteczniejszy od obecnych 
władz miasta. Jestem o tym głęboko 
przekonany. 

Bardzo cieszę się też, że w swoim 
programie stawia także na naukę ję-
zyków obcych. Szczególnie w Słubi-
cach nie powinno być w tej materii 
żadnych wątpliwości. Wszystkie na-
sze dzieci powinny mieć możliwość 
nauki języka niemieckiego i angiel-
skiego w szkołach.

Na koniec bardziej prywatnie. 
Mariusza Dubackiego znam od bar-
dzo dawna. Ma wiele zalet, z których 
dwie wysuwają się na plan pierwszy. 
Jest bardzo pracowity i odważny. To 
cechy, którymi powinien wyróżniać 
się każdy samorządowiec, a zwłasz-
cza burmistrz europejskiego miasta 
z tak dużym potencjałem. 

Dlatego raz jeszcze proszę Was o 
poparcie dla Mariusza Dubackiego. 
Z całkowitym przekonaniem gwa-
rantuję, że to najlepszy wybór dla 
Słubic. 

Życzę Wam samych sukcesów i 
dobrych wyborów.

DARIUSZ LESICKI
wiceprezydent Zielonej Góry

Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)

wynajmę warsztat stolarski

tel.: 604 295 699

ZATRUDNIĘ
osobę do sprzątania

pomieszczeń
biurowych.

tel: 660 567 153

KUPIĘ
stare odznaki,
odznaczenia,
medale i inne

tel. 518 507 460

ZATRUDNIMY OSOBĘ
NA RECEPCJĘ

WYMAGANIA:
NIEMIECKI W MOWIE
I PIŚMIE, OBSŁUGA

KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚCI 
ORGANIZACYJNE,

UMIEJĘTNOŚĆ ZACHOWANIA 
SPOKOJU POD PRESJĄ,

UMIEJĘTNOŚCI
INTERPERSONALNE.

STOMATOLOGIA SŁUBICE
UL. PISKA 13; SŁUBICE

tel. 95 718 3000
tel. 604 48 00 83

Producent domów zatrudni 
doświadczonych pracowników 

ogólnobudowlanych. 
Mile widziane  prawo jazdy kat. B. 

Praca stała, wysokie zarobki. 
Praca w Polsce

na małych wyjazdach. 
Szczegóły

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

Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

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

      SKUP ZŁOMU 
 skup złomu i metali kolorowych, 

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

KASACJA  
POJAZDÓW 

 złomowanie pojazdów 
 odbiór od klienta 
 zaświadczenie do wyrejestrowania  

 

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

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

KOWALÓW 
ul. Starkowska 11 

tel.: 503 022 157 

OŚNO LUBUSKIE 
ul. B. Chrobrego 16 

tel.: 513 298 830 
 

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

 

www.robertwlodek.pl
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BIURO PODATKOWE / KSERO
Helena Łapacz

Plac Ratuszowy 2
69-110 Rzepin

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

tel. 519 744 533
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Mariusz Dubacki przedstawił 
swoich kandydatów na rad-
nych gminnych. Zaprezento-
wał też program. – Stworzyli 
go sami mieszkańcy. Dlate-
go musimy te plany zreali-
zować – mówi kandydat na 
burmistrza miasta

Słubice zasługują na więcej!
Najlepsza drużyna dla gminySŁUBICE 

15 kandydatów komitetu wyborcze-
go Słubice2018 poznaliśmy w połowie 
września. Są wśród nich doświadcze-
ni samorządowcy, są przedsiębiorcy, 
nauczyciele, trenerzy. – To najlepsza 
drużyna do gminy. Będą dobrze re-
prezentować interesy mieszkańców, 
rozwiązywać ich codzienne problemy 
– mówił lider komitetu. Pełną listę kan-
dydatów na radnych publikujemy obok. 

Program drużyny Dubackiego stwo-

ich pracy musi być dostosowana także 
do potrzeb rodziców. Dlatego zdecy-
dowanie zapowiadam, że jeśli zaufacie 
Państwo naszej drużynie, letnie dyżu-
ry w gminnych przedszkolach zostaną 
przywrócone – przekonuje kandydat na 
burmistrza. 

Dla kandydatów KWW Słubice2018 

ważna jest także reforma polityki 
mieszkaniowej. Zapowiadają likwidację 
Zakładu Administracji Mieniem Ko-
munalnym. Kandydat na burmistrza 
obiecuje też rozwiązanie problemu 
braku wiat śmietnikowych przy wielu 
wspólnotach mieszkaniowych oraz li-
kwidację dzikich wysypisk śmieci na 
terenie gminy. – No i na koniec basen. 
Wszyscy go chcemy. Dlatego do tej in-
westycji podejdziemy profesjonalnie. 
Już wcześniej zapowiadaliśmy, że po 
wyborach przedstawimy analizę, którą 
roboczo nazwaliśmy Mapą Drogową 
Słubickiego Basenu. To trudny temat, 
ale mieszkańcy zasługują na tę inwesty-
cję – tłumaczy M. Dubacki (red.). 

rzyli sami mieszkańcy. – To zupełna no-
wość w Słubicach. Program wyborczy 
nie był tworzony w zaciszu politycznych 
gabinetów, ale przez samych mieszkań-
ców. Około 700 osób wypełniło specjal-

ną ankietę programową i na tej pod-
stawie stworzyliśmy Program Rozwoju 
Gminy Słubice. Pomogła także Mapa 
Potrzeb Słubic, na której mieszkańcy 
zaznaczali problemy do rozwiązania – 
mówi kandydat. 

Co więc jest dla mieszkańców najważ-
niejsze? Zdecydowanie obwodnica, a 
właściwie jej brak. – Potrzeba realizacji 
tej inwestycji miała zdecydowanie naj-
więcej wskazań osób, które wypełniły 
ankietę programową. Wiemy dlaczego 
naszej obwodnicy nie ma w rządowych 
programach. Mamy zdiagnozowany 
problem i szczegółowy plan działań, 
które mają zmienić ten niekorzystny 
stan rzeczy. Chodzi przede wszystkim 
o partnerską współpracę z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 
Tego dziś najbardziej brakuje – mówi 
Mariusz Dubacki. 

Co jeszcze? – Gminne placówki 
oświatowe dla najmłodszych, czyli żło-
bek i przedszkola muszą być dostoso-
wane do potrzeb dzieci. Ale organizacja 

Pracuj jako Opiekun
Osób Starszych w Niemczech
Oferujemy atrakcyjne zarobki
oraz bezpłatne kursy niemieckiego od podstaw

Jesienno-zimowe kontrakty z premią nawet 600 euro

WIĘCEJ NA www.promedica24.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: Oddział w Gorzowie Wielkopolskim  |  tel. 501 357 383



TWORZYMY DLA CIEBIE

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

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

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu

ubijaki
elektronarzędzia

młoty wyburzeniowe

KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840

REGION4
www.pograniczelubuskie.pl

27 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach znowu 
było historycznie, a to  za sprawą  kolejnego spotkania roboczego w 
ramach realizowanego projektu „Spotkania z historią. Przeszłość dla 
przyszłości”, którego tematem tym razem była kolonizacja Łęgów 
Krzeszyckich w okresie fryderycjańskim 

W sobotę 25 sierpnia mieszkańcy gminy Cybinka oraz liczni goście ba-
wili się na Dożynkach Gminnych w Bieganowie. Ceremoniał rozpoczął 
się mszą odprawioną w intencji rolników w kościele parafialnym w Cy-
bince

Łęgi krzeszyckie

Podziękowaliśmy rolnikom 

Spotkania z historią. Przeszłość dla przyszłości

Gminne święto plonów

KRZESZYCE 

CYBINKA 

Następnie barwnym korowodem dożynko-
wym, zgromadzeni przeszli na plac w Biegano-
wie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 
Uczestnicy korowodu podziwiali dekoracje 
dożynkowe wykonane przez mieszkańców Cy-
binki i Bieganowa oraz pracowników jedno-
stek organizacyjnych gminy. Te słomiane cuda 
wspaniale oddawały klimat tego wydarzenia.

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali: 
burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Anna Śliwińska, 
prezes spółki Agro Bieganów Zygmunt Jodko, 
sołtys Bieganowa Patryk Rudziński, proboszcz 
parafii Białków Krzysztof Sudziński oraz sta-
rosta i starościna dożynek – Andrzej Taryma 
i Jadwiga Paszkiewicz. Jak przystało na go-
spodarza burmistrz podziękował rolnikom za 
owoce ich pracy oraz wszystkim, którzy włą-
czyli się w organizację święta i życzył dobrej 
zabawy. Następnie gospodarze tradycyjnie po-
dzielili chleb wśród zgromadzonych na placu.

Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs 
na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja 
oceniająca wieńce przyznała pierwsze miejsce 

dla Towarzystwa Miłośników Polesia i Białko-
wa, drugie miejsce dla Barbary Gawrońskiej 
z Kłopotu. Miejsce trzecie ex aequo zajęły:  
Aleksandra Blatkiewicz z  Maczkowa i Danuta 
Łączkowska z Grzmiącej.

Wieczorną część dożynek wypełniły wystę-
py gwiazd. Na scenie zaprezentował się Zespół 
Casanova, Lisowski Sławek, Endrju, Shantel. 
Największą gwiazdą wieczoru był Zespół FUN 
FACTORY. Na ich występ czekali nie tylko 
mieszkańcy gminy, ale również wiele osób 
z odległych miejscowości. Zespół zaśpiewał 
swoje największe przeboje m.in. „I Wanna Be 
With You”.

Publiczność świetnie bawiła się w rytmie ta-
necznych przebojów. Na gości czekało zaple-
cze gastronomiczne. Było też miejsce do za-
bawy dla dzieci, które chętnie wykorzystywały 
nadmiar energii na dmuchanych zamkach i 
podziwiały zwierzęta przywiezione z Zagrody 
Leśnej z Radzikowa.

Organizatorzy dziękują wszystkim instytu-
cjom, organizacjom i osobom, które włączyły 
się w przygotowanie tego wspaniałego święta, 

za zaangażowanie i  pomoc. Szczególne po-
dziękowania kierują w stronę mieszkańców 
Cybinki i Bieganowa oraz jednostek organiza-
cyjnych gminy  za wykonane dekoracje dożyn-
kowe.

Wszystkim rolnikom składamy podzięko-
wania i życzymy aby najbliższy rok przyniósł 
wiele radości oraz satysfakcji z wykonywanej 
pracy (red.). 

W spotkaniu udział wzięli regionaliści. Zapoznali się z różnymi źródłami, które posłużą do opraco-
wania monografii Krzeszyc.

Po spotkaniu  w bibliotece jego uczestnicy, wraz  z regionalistami i mieszkańcami, udali się w podróż 
wzdłuż Łęgu Krzeszyckiego, odkrywając Nową Amerykę nad Wartą. Była to naoczna lekcja lokalnej hi-
storii pod przewodnictwem regionalisty Zbigniewa Czarnucha. Wszystkich zainteresowanych lokalną 

historią już dziś zapraszamy na konfe-
rencję  popularno-naukową, która od-
będzie się 7 października.

Projekt „Spotkania z historią. Prze-
szłość dla przyszłości” realizowany jest 
w  ramach Funduszu Małych Projektów 
(FMP), który  został zatwierdzony przez 
Komisję Europejską, jako część składo-
wą Programu Współpracy INTERREG 
V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, 
w ramach celu „Europejska Współpra-
ca Terytorialna” Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Terytorialnego (EFRR).

Wspólnotowa wartość Programu: 
„Redukować bariery-wspólne wykorzy-
stać silne strony/Barrieren reduzieren-
-gemeinsame  Starken nutzen” (red.). 
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W spotkaniu udział wzięli regionaliści

Burmistrz Kołodziejczyk podzielił się chlebem z mieszkańcami
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www.bsrzepin.pl

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

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

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

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

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

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

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

Jak brać kredyt - to z rozsądkiem!!!

Dożynki to największe i najważniejsze w roku święto rolników poświęcone 
zbiorom plonów, będące zwieńczeniem ich całorocznej pracy. W tym roku Do-
żynki Gminne odbyły się w sobotę 1 września na Stadionie Miejskim w Rzepinie

Święto Plonów już za nami!RZEPIN

Obchody rozpoczęły się mszą odprawioną 
przez ks. Michała Dekierta, a po jej zakoń-
czeniu przeprowadzony został tradycyjny 
ceremoniał dożynkowy. Tegorocznymi staro-
stami dożynek byli państwo Tadeusz i Lilla 
Czak z Sułowa, którzy od lat związani są z 
rolnictwem i pracą w gospodarstwie rolnym.

Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis, jako 
gospodarz święta, przywitał wszystkich przy-
byłych rolników oraz zaproszonych gości, 
byli wśród nich m.in. Jerzy Materna - poseł i 
sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Robert Pa-
luch - wicewojewoda lubuski, Karsten Kno-
bbe - burmistrz gminy Hoppegarten, Marcin 
Jabłoński - starosta słubicki, Krzysztof Szy-
dłak - dyrektor Biura Euroregionu Pro Eu-
ropa Viadrina, Maria Jaworska - radna Sej-
miku Województwa Lubuskiego, radni Rady 
Miejskiej w Rzepinie oraz Rady Powiatu Słu-
bickiego, a także przedstawiciele lokalnych 
instytucji i stowarzyszeń.

Podczas ceremoniału dożynkowego bur-
mistrz Rzepina podziękował wszystkim rol-
nikom za ich trud i ciężką pracę, następnie 
wraz z sołtysami sołectw, dopełnił tradycyj-
nego, pełnego symboliki obrzędu dzielenia 
się chlebem z uczestnikami święta. Przepro-
wadzono także konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. W tym roku wieńce oce-
niali członkowie rzepińskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sło-
neczko”. Największą liczbę punktów zdobyło 

sołectwo Drzeńsko, zajmując pierwsze miej-
sce, sołectwo Gajec zajęło drugie miejsce, a 
na miejscu trzecim uplasowało się sołectwo 
Starościn.

Po części oficjalnej nastąpił blok arty-
styczny. Na dożynkowej scenie wystąpili: 
chór „Wrzosy”, kapela „Kaziuki” oraz zespół 
„Mali Gorzowiacy”. Nie zabrakło także poka-
zu zumby. Całość zwieńczył koncert gwiazdy 
wieczoru - Krzysztofa Krawczyka, który swo-
imi hitami porwał do tańca i śpiewu wszyst-
kich zebranych na placu. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Ba-
ila” (red.). 
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Radna powiatowa Danuta Sawicka w towarzystwie starostów dożynek: Tadeusza i Lilli Czak z Sułowa

Burmistrz Sławomir Dudzis dzieli się chlebem z mieszkańcami

Występ gwiazdy wieczoru Krzysztofa Krawczyka
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Maria 
JAWORSKA 

Kandydatka do Sejmiku Lubuskiego

pozycja nr 1

Tegoroczne czytanie powieści 
,,Przedwiośnie” Stefana Żerom-
skiego, zorganizowane przez bi-
bliotekę w Krzeszycach, nawią-
zywało do stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę

5 września odbyło się uroczyste otwarcie nowego sklepu Komfort w 
Słubicach. Mieści się on na ul. Transportowej 6 obok Travel Free

Nawiązanie
do historii

Zapraszamy na zakupy

Narodowe czytanie 

Nowy sklep KOMFORT już otwarty 

KRZESZYCE 

SŁUBICE 

Odbyło się ono na placu ,,Inki”, przy fon-
tannie. Piękna pogoda i wspaniały klimat 
sprawiły, że wspólne czytanie fragmentów 
książki było tym przyjemniejsze i można 
uznać za udane oraz jak zawsze niepowta-
rzalne.

Miłym urozmaiceniem był występ młode-
go amatora muzyki, który wykonał utwory 
gitarowe w lirycznym klimacie. Ponadto, 
każdy uczestnik, który miał ze sobą egzem-
plarz ,,Przedwiośnia” otrzymał pamiątkowy 
stempel. 

Całość była wzbogacona prelekcją pt. ,,Ży-

cie i twórczość Stefana Żeromskiego” oraz 
genezą tegorocznej lektury, przygotowaną 
przez polonistkę Natalię Haza-Galant.

,,Narodowe czytanie”, było objęte honoro-
wym patronatem pary prezydenckiej. Spo-
tkajmy się za rok na kolejnym ,,Narodowym 
czytaniu 2019” (red.).  

Komfort charakteryzuje nie tylko bogaty 
asortyment, ale także nowoczesny design sa-
lonów. Zgodnie z najnowszym konceptem do 
aranżacji sklepu w Słubicach wykorzystano 
najmodniejsze kolory – biały i czarny. Pod-
kreślą one nowoczesny charakter wnętrza, 

rozświetlą i optycznie powiększą przestrzeń. 
Elementami nadającymi przytulności są me-
ble w naturalnym odcieniu drewna. 

Sieć sklepów Komfort dokłada wszelkich 
starań, by zakupy były jeszcze łatwiejsze i 
wygodniejsze. Asortyment jest podzielony 

na strefy: podłóg twardych, dywanów, wy-
kładzin i drzwi. Dzięki temu w prosty sposób 
klient znajdzie niezbędne produkty, nieza-
leżnie czy jest na etapie remontu mieszkania 
bądź domu czy też finalnego wyposażania 
wnętrza. Do każdej strefy został opracowa-
ny inny sposób ekspozycji by ułatwić wybór. 

Unikatowy koncept stworzono w oparciu o 
trendy wzornicze i kolorystyczne, parametry 
techniczne, funkcje użyteczności oraz pozio-
my cen. Każdy klient ma więc zagwaranto-
wany najlepszy dostęp do najwyższej jakości 
produktów, niezależnie od zasobności port-
fela (red.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

UWAGA!!! 
>PRACA W NIEMCZECH< 

Zatrudnimy: 
LAKIERNIKÓW, BLACHARZY  

i MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH 
na naszych kontraktach w Niemczech.  

 
BARDZO DOBRE WARUNKI PŁACOWE I SOCJALNE! 

KONTAKT: 0048790398614, 004928419799835 i info@polprotec.de 
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Zapraszamy już do nowego salonu

W tym roku cała Polska czytała Przedwiośnie
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Słubice stać na więcej.

Sfinansowano przez KWW Słubice 2018
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 - Nie zamierzam nikomu mówić, że jest gorszy, bo ma ta-
kie lub inne poglądy. Zapytam raczej: co możemy wspólnie 
zrobić? Wielu myśli, że to utopia, bo zwolenników prawicy 
i opozycji dzieli Rów Mariański, ale przecież mi się to udaje 
od lat i nie mam z tym żadnych problemów.

Trzeba umieć rozmawiać
ze wszystkimi

Rozmowa z Franciszkiem Jamniukiem, kandydatem do lubuskiego sejmikuWYWIAD 

Red. Po co komuś takiemu 
jak pan, osobie zrealizowanej 
biznesowo oraz rodzinnie, ak-
tywność na rzecz innych, i to 
w tak dużej skali?

F.J.: Może właśnie dlatego anga-
żuję się na rzecz innych, bo nie je-
stem od nikogo uzależniony. Mam 
odpowiednią wiedzę, doświadcze-
nie i środki, a zatem nie muszę 
się nikomu kłaniać, jeśli on lub 
środowisko, ma inne cele, niż bez-
interesowna praca na rzecz społe-
czeństwa. Coraz więcej osób ma po 
dziurki w nosie polityków, którzy 
tylko się spierają, a w dodatku nie 
jest to spór o rzeczy ważne, ale je-
dynie o sprawy polityczne. Swoją 
aktywność widzę całkiem inaczej.

Red. Zabrzmiało fajnie, ale 
czy tak się w ogóle da?

F.J.: Oczywiście, że tak, i coś na 
ten temat wiem. Mam świadomość, 
że dzisiaj wśród wielu kandydatów, 
jestem jednym z niewielu, dla któ-
rych polityka nie jest celem samym 
w sobie, lecz środkiem osiągania 
celów. Nie jestem politykiem i 
mam komfort posiadania własne-
go zdania. To pozwala mi działać 
obiektywnie i bezstronnie.

Red. A tak po ludzku, nie 
szkoda czasu? Przecież ten 
czas i pieniądze, mógłby pan 
zaangażować jeszcze bardziej 
w i tak świetnie prosperujący 
biznes. Ba, zdaje się, że pan 
już nic nie musi, więc po co to 
wszystko?

F.J.: Zgadza się, ale patrząc z 
perspektywy, to mając wpływ na 
pewne rzeczy, i to przyniosło pozy-
tywny efekt dla szerszej społeczno-
ści, to ta chęć działania jest coraz 
większa. Jestem przedsiębiorcą, 
od zawsze współpracuję z organi-
zacjami pozarządowymi, i to mnie 
po prostu kręci. Owszem, nie będę 
tego robił wiecznie, bo mam wspa-
niałego synka i jemu chciałbym 
poświęcić swój czas, ale uważam, 
że po kilku latach w samorządzie 
gminnym, później powiatowym, 
mogę jeszcze sporo dobrego zrobić 
z poziomu samorządu wojewódz-
kiego.

Red. Tak mówią wszyscy...

F.J.: Wiem, i dlatego nie chcę na 
to spoglądać bezczynnie. Chcę by w 
sejmiku bardziej doniośle brzmiał 
głos takich miejscowości jak Słu-
bice, Rzepin, Ośno, Krzeszyce czy 
Słońsk. Nie może być tak, że dys-
kusje o rozwoju regionu toczą się 
w oparciu o potrzeby Gorzowa i 
Zielonej Góry, a dopiero na koń-
cu, ktoś sobie przypomina, że są 
jeszcze mniejsze ośrodki. Ludzie z 
większych miast, niesłusznie kiwa-
ją często głową ze współczuciem, 
że musiało komuś w życiu nie 

wyjść, skoro tkwi w małej gminie. 
To niesprawiedliwe i złe myślenie, 
bo mieszkańcy mniejszych miej-
scowości nie są ani gorsi, ani mniej 
wykształceni, ani też nie mamy 
mniejszych ambicji. Trzeba tylko 
nasze problemy bardziej wyekspo-
nować.

Red. Myśli pan, że to się 
uda? Mniejsze ośrodki zawsze 
będą miały pod górkę.

F.J.: Na to nie ma mojej zgody. 
Ja i wielu moich przyjaciół pro-
wadzimy z sukcesami duże inte-
resy, mimo iż mieszkamy z dala 
od Gorzowa czy Zielonej Góry, a 
tym bardziej Poznania, Wrocławia 
czy Szczecina. Czy jesteśmy przez 
to gorsi lub mniej wartościowi? 
Skądże. Proszę spojrzeć na rodzin-
ne firmy w Słubicach, Sulęcinie, 
Ośnie Lubuskim, Krzeszycach czy 
Słońsku. Od lat się rozwijają, a w 
wielu przypadkach są to już marki 
znane w całym kraju, a nawet poza 
jego granicami. Nie inaczej nasi 
pracownicy – często świetnie wy-
kształceni, po dobrych uczelniach 
i z niezwykłymi talentami. Oni 
mieszkają w tych gminach, które 
wymieniłem i wcale nie czują się 
gorsi. Wręcz przeciwnie, angażują 
się w różne przedsięwzięcia, ini-
cjują wydarzenia i są przyszłością 
swoich „Małych Ojczyzn”.

Red. Tylko, że sejmik, to już 
polityka, podziały i stałe lub 
doraźne koalicje. 

F.J.: Wiem o tym, nie wziąłem 
się z Marsa. Nie zamierzam jednak 
tracić energii na partyjne wojny 
podjazdowe, bo dla północy wo-
jewództwa, toczy się kluczowa 
walka o rozwój, a dokładniej – o 
środki z Unii Europejskiej. Dlate-
go chcę być tam, gdzie podejmo-
wane są decyzje. Sprawy naszych 
społeczności, przecież tak dalekich 
od dyskusji ważnych polityków w 
Gorzowie i Zielonej Górze, uda się 
załatwić z pozytywnym skutkiem, 
ale pod jednym warunkiem: trzeba 
umieć rozmawiać ze wszystkimi. 
Nie chodzi o robienie „deali”, ale 
wciąganie ludzi wszystkich opcji w 
nasze wspólne sprawy. Widziałem 
już tyle „numerów” w wykonaniu 
polityków, że wierzę tylko tym, 
którzy starają się łączyć, a nie dzie-
lić – tworzyć, a nie psuć.

Red. Pomoże w tym do-
świadczenie samorządowe? 
Najpierw Rada Gminy w Słoń-
sku, później Rada Powiatu Su-
lęcińskiego, ale jednak przez 
cały czas najbardziej kręci 
chyba sołtysowanie w Owni-
cach?

F.J.: Bo sprawy wielkie składa-
ją się z małych, a jeśli ktoś potrafi 
mówić tylko na dużym poziomie 
ogólności, to najczęściej nie mówi 

nic. Tu w naszych powiatach są do 
zrobienia konkretne rzeczy, od ob-
wodnicy Słubic, po tereny pod in-
westycje w gminie Słońsk, a na ca-
łej masie innych spraw w Sulęcinie, 
czy Krzeszycach kończąc. Spraw do 
załatwienia jest dużo, a bycie soł-
tysem w rodzinnej miejscowości 
nauczyło mnie koncentrowania się 
na konkretach. Mam powody do 
dumy. Ot, chociażby ten wybiega-
ny program scalania gruntów, w 
ramach którego wioska zmieni się 
nie do poznania. To było zadanie 
dla wójta, który nas nie wspierał, 
ale dla mnie nie ma problemu, je-
śli trzeba pukać do marszałka wo-
jewództwa, wojewody czy posłów. 
Jest sprawa do załatwienia, to ją 
załatwiam. 

Red. Pan kandyduje z Ko-
alicji Obywatelskiej, a rządzi 
teraz Prawo i Sprawiedliwość, 
które nawołuje do głosowania 
na kandydatów z ich list, aby 
była „synergia”. Więc może 
nie być łatwo…

F.J. Nie zamierzam nikomu mó-
wić, że jest gorszy, bo ma takie lub 
inne poglądy. Zapytam raczej: co 
możemy wspólnie zrobić? Wielu 
myśli, że to utopia, bo zwolenni-
ków prawicy i opozycji dzieli Rów 
Mariański, ale przecież mi się to 
udaje od lat i nie mam z tym żad-
nych problemów. Na organizowa-
nych przeze mnie Międzynarodo-
wych Dniach Niepełnosprawnych 
bywają różni politycy – od minister 

Elżbiety Rafalskiej, przez polity-
ków SLD czy KUKIZ’15, a na całej 
reszcie kończąc.  

Red. Póki co, realia są takie, 
że ton dyskusji o rozwoju na-
dają dwie stolice regionu, po-
wiaty są jakby mniej słyszalne.

F.J.: Dlatego kandyduję. Marzy 
mi się, aby podział środków unij-
nych był bardziej równomierny i 
uwzględniał nie tylko potrzeby po-
łudnia województwa lubuskiego, 
ale także północy. Więcej, chciał-
bym, aby w dyskusjach o środkach 
nie wymieniano tylko Gorzowa i 
Zielonej Góry, względnie Nowej 
Soli, ale także mniejsze ośrodki: 
Słońsk, Krzeszyce, Sulęcin, Ośno 
Lubuskie, Lubniewice czy Rzepin. 
Warto o tym pamietać, bo więk-
szość mieszkańców Lubuskiego 
mieszka w mniejszych miejscowo-
ściach. To, czego nie ośmielają się 
żądać w Urzędzie Marszałkowskim 
radni z dwóch największych miast, 
będzie przedmiotem mojej aktyw-
ności w Sejmiku Województwa Lu-
buskiego. I nie ustąpię ani na krok.

 
Red. Na liście ma Pan moc-

nych konkurentów.

F.J. Kiedy zakładałem firmę, 
mieściła się w walizce i mało kto 
wróżył mi wtedy sukces. Dzisiaj 
jestem w kraju i Europie liderem 
w swojej branży. Dlaczego? Bo 
uczyłem się od najlepszych, z naj-
lepszymi konkurowałem, zawsze 

chciałem być najlepszy. Biznes to 
docenił. Tak samo z konkurentami, 
tymi z listy i spoza niej. 

Cieszę się, że przyjdzie mi kon-
kurować z najlepszymi. Nie lekce-
ważę nikogo. Wierzę, że wyborcy 
mają takie samo przekonanie jak 
ja: sejmik trzeba przewietrzyć i 
dopuścić tam świeżego powietrza, 
biznesowego doświadczenia i zro-
zumienia problemów mniejszych 
miast i gmin. To wystarczający po-
wód, by głosujący 21 października, 
mogli na mnie spokojnie oddać 
głos. Nie idę do sejmiku po dietę, 
polityczne wpływy lub prestiż, a 
potwierdzeniem tego jest to, czym 
się zajmuję na co dzień.

Red. Oby w ferworze poli-
tycznej walki i kolorowych 
ulotek, ten Pana głos się prze-
bił.

F.J. Spokojna głowa. Rozumieją 
to w Sulęcinie, Krzeszycach…, od 
lat jestem radnym powiatowym. 
Zrozumieją to przedsiębiorczy 
mieszkańcy Słubic, dla których 
radny z sukcesami biznesowymi i 
dokonaniami na niwie społecznej, 
będzie wyborem nie gorszym, niż 
wieloletni politycy. Słubice to waż-
ny ośrodek biznesowy i akademic-
ki, istotny punkt na mapie Polski. 
Oczywiste, że problemy tego mia-
sta i powiatu są inne. Nie zawsze 
są rozumiane w Zielonej Górze i 
Gorzowie. Zamierzam to zmienić i 
ci którzy mnie znają, wiedzą, że tak 
się stanie.
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Robert

pozycja nr 1
WŁODEK

pozycja nr 2

Kazimiera

JAKUBOWSKA
pozycja nr 3

Natalia

ŻWIREK
pozycja nr 4

Dorota

RUTKA
pozycja nr 5

Jan

STACHOWIAK

Jolanta

pozycja nr 6
KACZMAREK

pozycja nr 7

Krzysztof

WOLIŃSKI
pozycja nr 8

Krystyna

KIBA
pozycja nr 9

Henryk

LEŃCZUK

W wyborach do lubuskiego
sejmiku głosujemy

na Marię JAWORSKĄ JAWORSKA
pozycja nr 1Maria

Sfinansowano ze środków KKW SLD Lewica Razem

Kandydaci do Rady Powiatu Słubickiego

Robert

WŁODEK

Kandydat do Rady Powiatu Słubickiego

pozycja nr 1
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Marek

JANKOWSKI

KANDYDAT
NA WÓJTA

GMINY
SŁOŃSK

KWW WYBORCÓW
MARKA JANKOWSKIEGO
„NASZA GMINA SŁOŃSK”

Sfinansowane przez KWW Wyborców Marka Jankowskiego „Nasza Gmina Słońsk”
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Najbardziej cieszą inwestycje
za pieniądze unijne

Podsumowanie kadencji w KrzeszycachROZMOWA 

Red. Kończy się Pańska 
pierwsza kadencja. Jak oce-
nia Pan ostatnie cztery lata? 
Co się udało? Z czego jest Pan 
najbardziej zadowolony?

S.P. Tak, szybko minęły nam te 
cztery lata. Przypominam sobie te 
pierwsze dni wójtowania, jak po za-
poznaniu się z budżetem i sytuacją 
gminy – mówiłem sobie „po co Ci to 
było?”. 

Po przeanalizowaniu sytuacji i 
możliwości rozwoju naszej gminy 
wstąpił we mnie duch optymizmu. 
Przejąłem gminę z budżetem 14 mln 
zł i 7 mln zadłużenia, a kończąc swo-
ją kadencję  i rok 2018 budżet gmi-
ny będzie w wysokości 25 mln zł i z 
dużo mniejszym zadłużeniem. 

Wybudowaliśmy centrum rekre-
acyjno-wypoczynkowe w Krzeszy-
cach, w tej chwili trwają na nim 
również pracę drugiego etapu. W so-
łectwie Krzemów-Łukomin zmoder-
nizowaliśmy salę wiejską z placem 
zabaw. Za 3mln zł przystąpiliśmy 
do programu wodno-ściekowego. 
Wybudowano 70 oczyszczalni przy-
domowych i trwają prace przy stacji 
uzdatniania wody w miejscowości 
Malta. Wykonaliśmy dwa odwier-
ty studni głębinowych. Zaopatrze-
nie ludności naszej gminy w wodę 
dobrej jakości jest dla mnie celem 
nadrzędnym.  

Wprowadziliśmy fundusze so-
łeckie. W ciągu czterech lat trafiło 
i trafi do sołectw ponad 1 mln zł. 
Sołectwa realizują za te pieniądze 
swoje pomysły. Dziesięciokrotnie 
zwiększyliśmy wydatki na remont i 
budowę dróg gminnych. 

Realizowany będzie program 
e-urząd, a na terenie całej gminy 
rozbudujemy światłowód, deklara-
cje o przyłącze internetowe złożyło 
ponad 70 proc. mieszkańców. 

Najbardziej jestem zadowolony ze 
stabilizacji budżetu gminy i oczywi-
ście z programu scalania gruntów w 
wysokości około 5 mln zł, z którego 
najbardziej skorzystali rolnicy i my 
wszyscy. 

Na zagospodarowanie poscalenio-
we, czyli na budowę dróg transpor-
tu rolnego, przeznaczono kwotę 2,8 
mln zł. Wykonano ponad 3 km dróg 
asfaltowych, 3 km dróg z tłucznia, 
most i przepusty, tu należy zazna-
czyć, że inwestycja ta w stu procen-
tach finansowana była ze środków 
unijnych i budżetu państwa, nie ob-
ciąży finansów gminy.

Red. A czy jest coś, czego nie 
udało się zrealizować?

S.P. Najbardziej żałuję, że przed-
siębiorcy z Niemiec nie udała się 
inwestycja w farmę fotowoltaicz-
ną. Robiliśmy w ciągu dwóch lat 
wszystko, aby do niej doszło. Mimo, 
że inwestor zasilił nasz budżet 350 
tysiącami  zł, na razie wycofał się 
z inwestycji, licząc że nadejdzie 
lepszy klimat dla OZE. Niemiecki 
przedsiębiorca planował zakupić 
nasze grunty za 3,5 mln zł i zain-
westować ponad 25 mln zł. Gmina 
z tytułu podatków otrzymywałaby 
rocznie ponad 150 tys. zł dochodu. 

Red. Jak dokładnie wygląda 
dziś sytuacja finansowa gmi-
ny?

S.P. Tak jak wcześniej wspomnia-

łem, sytuacja budżetu gminy jest 
dobra, nie zwiększyliśmy zadłużenia 
i rozpoczęliśmy spłatę wcześniej-
szych kredytów. 

Red. Z których inwestycji 
jest Pan najbardziej dumny? 

S.P. Jestem dumny z tych wszyst-
kich inwestycji, które otrzymały do-
finansowanie ze środków unijnych. 
Obecnie jest oceniany projekt ter-
momodernizacji Szkoły Podstawo-
wej w Kołczynie o wartości ponad 
1,5 mln złotych. Mamy nadzieję że 
otrzymamy środki na tę inwestycję.

Red. Kadencja się kończy. 
A planów nie brakuje. Będzie 
Pan ponownie ubiegał się o 
urząd wójta gminy Krzeszyce. 

dują, żebym nadal był wójtem, w 
przyszłej kadencji chcę zrealizować 
inwestycje zawarte w Strategii Roz-
woju Gminy. To przede wszystkim 
rozbudowa i modernizacja przed-
szkoli i szkół, inwestycje w moder-
nizację dróg i ochronę środowiska, 
to także pozyskiwanie inwestorów 
na strefę przemysłową Krzeszyce-
-Karkoszów oraz utrzymanie fundu-

Co chciałby Pan zrobić w przy-
szłej kadencji? 

S.P. Przede wszystkim, na zakoń-
czenie pragnę wszystkim serdecznie 
podziękować za dobrą współpracę i 
zaangażowanie. Sądzę że przyczy-
niliśmy się się do rozwoju naszej 
małej ojczyzny. Cieszę się, że zosta-
wiamy gminę w lepszym stanie niż 
zastaliśmy na początku kadencji. 

Mam nadzieję, że kolejna kaden-
cja będzie dla samorządu i gminy 
Krzeszyce również udana. Nie war-
to ukrywać, że większość z radnych, 
jak również ja – liczymy, że będzie-
my kontynuować swoją pracę w ko-
lejnej kadencji. O tym jednak zdecy-
dują wyborcy. Życzę im, by wybrali 
mądrą pracowitą i uczciwą władzę.

Jeśli mieszkańcy gminy zdecy-

szy sołeckich. Ważna będzie także 
budowa Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz stworzenie Dziennego Domu 
Seniora. Musimy też kupić nowe 
wozy strażackie. 

Red. Dziękuję serdecznie za 
rozmowę. 

tel. 695 422 138

BIURO PODATKOWE
Sylwia Bąkowska

Prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Sporządzanie deklaracji ZUS

Kadry i płace

tel. 503 035 077

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

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

Bonia
terminy uzgadniane telefonicznie

BOŻENA DRZEWIECKA
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Nie boimy się wyzwań!
Rozmowa z Anną Czekirdą, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. WYWIAD 

R.W. Pani Rektor, 1 paź-
dziernika wchodzi nowe pra-
wo o szkolnictwie wyższym. 
W ubiegłym roku rozmawiali-
śmy o tych planowanych zmia-
nach. Co dziś sądzi Pani o no-
wych przepisach?

A.Cz. Ostateczny kształt ustawy 
jest inny niż jej projekt, o którym 
rozmawialiśmy w ubiegłym roku, 
ale główne założenia pozostały. 
Polska nauka musi wspiąć się na 
wyższy poziom, a kształcenie na 
studiach musi być nie tylko wy-
sokiej jakości, ale też bardziej po-
wiązane z gospodarką i potrzebami 
rynku pracy, bardziej praktyczne. 

Ustawa dotyczy przede wszyst-
kim uczelni publicznych, akade-
mickich, wobec których stawiane 
będą wyższe wymagania, szcze-
gólnie w dziedzinie prowadzonych 
badań naukowych, ale i Wyższą 
Szkołę Biznesu w Gorzowie, jako 
niepubliczną uczelnię zawodową, 
czeka bardzo dużo pracy, by do-
stosować wewnętrzne przepisy do 
nowych regulacji prawnych. Patrzę 
jednak z optymizmem na najbliż-
sze lata i na te zmiany, bowiem 
podnoszenie wymagań w zakresie 
jakości kształcenia oznacza, że na 
rynku pracy będą jeszcze lepsi ab-
solwenci. Wyższa Szkoła Biznesu 
nie obawia się takich wyzwań, bo 
już dziś nasi studenci są rzetelnie 
kształceni i wyposażani w prak-
tyczne umiejętności potrzebne w 
ich obecnej i przyszłej pracy zawo-
dowej.

R.W. Akademicy wciąż mó-
wią o spadającej liczbie stu-
dentów. Nie boi się Pani, że 
może się to odbić na przyszłej 
kondycji WSB? W końcu to 
uczelnia niepubliczna, utrzy-
mująca się tylko z czesnego. W 
naszym województwie jeste-
ście najstarszą uczelnią nie-
publiczną i już chyba jedną z 
trzech, które pozostały na lu-
buskim rynku edukacyjnym.

A.Cz. Rzeczywiście liczba ma-
turzystów maleje i będzie malała 
jeszcze przez kilka następnych lat. 
Ale wciąż jest grupa osób, które 
nie ukończyły studiów z różnych 
życiowych powodów, a dziś chcą 
uzupełnić wykształcenie. Ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji wymaga 
od nich rynek pracy. Są też osoby, 
które zmieniają swoje plany zawo-
dowe i szukają możliwości nabycia 
nowych umiejętności. Ale i ma-
turzyści chętnie wybierają naszą 
uczelnię, ponieważ mamy bliskie 
powiązania z rynkiem pracy. 

W WSB mogą uzyskać wiedzę i 
umiejętności z dwóch kompatybil-
nych specjalności w ciągu trzech 
lat. Zarządzanie produkcją, logi-
styką cywilną i mundurową, trans-
portem, kadrami, własną firmą, ale 
też mediacje i psychologia w za-
rządzaniu – to obszary, w których 
kształcimy na kierunku Zarządza-
nie. 

Z racji postępu i ciągłych zmian 
gospodarczych osoby posiadające 
już wyższe wykształcenie chcą rów-
nież zdobyć nowe kompetencje, 
awansować albo zmienić pracę. Dla 
nich mamy szeroką ofertę ponad 
20 specjalności studiów podyplo-
mowych – najciekawszą w regio-
nie. Mam nadzieję, że studentów 
nam nie zabraknie. 

R.W. Cieszę się, że tak od-
ważnie patrzy Pani w przy-

szłość, ale chyba nie wszystkie 
uczelnie podzielają Pani opty-
mizm?

A.Cz. To prawda. Ustawa fawory-
zuje uczelnie duże, silne naukowo 
uniwersytety. Dla nich przewidzia-
ne są zwiększone środki finansowe, 
które będą uzależnione od katego-
rii naukowej tych uczelni. 

W przypadku WSB główny na-
cisk kładziony jest na jakość dy-
daktyki i jak najlepsze przygoto-
wanie studentów do pracy. Jako 
uczelnia zawodowa nie mamy 
obowiązku prowadzenia badań. 
Bardziej zależy nam, by nasi ab-
solwenci potrafili odnaleźć się na 
rynku pracy, by posiadali z jednej 
strony twardą wiedzę, ale z drugiej 
umiejętności miękkie – umieli pra-
cować w grupie, komunikować się 
i rozwiązywać konflikty oraz kon-
kretne problemy na stanowisku 
pracy, myśleć konstruktywnie i wi-
dzieć powiązania między różnymi 
zjawiskami gospodarczymi. Wiele 
proponowanych w nowej ustawie 
rozwiązań realizujemy od dawna. 

R.W. A co nowego czeka pol-
skich studentów w związku ze 
zmienionymi przepisami? 

A.Cz. No właśnie! Tak jak wspo-
mniałam, pojawiają się w ustawie 
przepisy, które my stosujemy od 
lat. Np.  w umowie między WSB a 
studentem jest zapis o niezmiennej 
wysokości opłat do końca okresu 
studiów, a w regulaminie płatności 
uwzględnione są wszystkie inne niż 
czesne opłaty. Tymczasem dopiero 
nowa ustawa gwarantuje studen-
tom pełen dostęp do informacji o 
opłatach i niezmienność wszyst-
kich obciążeń finansowych jakie 
mogą ich czekać. 

Dwa ważne zapisy pozostawiono 
uczelniom jako prawo wyboru a 
nie nakaz – to możliwość przepro-
wadzania dodatkowych egzaminów 
wstępnych, ale tylko z przedmio-
tów niezdawanych na maturze, a 
szczególnie sprawdzających uzdol-
nienia, np. artystyczne, oraz drugi 
zapis dający prawo do wydłużenia 
trwania studiów niestacjonarnych. 

Duże zmiany natomiast czeka-
ją doktorantów, w tym – co pozy-
tywne – doktoranci stacjonarni 
będą skupieni w nowym szkołach 
doktorskich i będą otrzymywali 
stypendia. Tego dotąd nie było. 
Studenci nadal będą mieli swoich 
przedstawicieli w senacie uczelni 
oraz w nowym organie, który po-
wstanie obowiązkowo w uczelniach 
publicznych – tzw. radzie uczelni. 
W WSB podobna rada, skupiająca 
zewnętrznych partnerów z otocze-
nia gospodarczego i społecznego, 
funkcjonuje od ośmiu lat jako ciało 
doradcze rektora.  

R.W. Zauważam, że WSB 
od jakiegoś czasu wchodzi w 
zupełnie nowe obszary, szuka 
niezagospodarowanych nisz. 
Proszę powiedzieć kilka słów 
o tych nowościach. 

A.Cz. Chcemy w jeszcze lepszy 
sposób odpowiadać na zróżnicowa-
ne potrzeby społeczne. Dlatego za-
interesowaliśmy się mediacją, czyli 
pozasądowym i polubownym spo-
sobem rozwiązywania konfliktów. 

Najpierw uruchomiliśmy studia 
podyplomowe z tego obszaru, a na-
stępnie utworzyliśmy uczelniane 
centrum mediacji. Mediacja to in-
stytucja prawna, do której trudno 

przekonać wszystkie strony – tzn. i 
osoby czy instytucje będące w spo-
rze, jak i sędziów, którzy powinni 
kierować zwaśnionych do mediacji.

Wiosną tego roku wygraliśmy 
konkurs Ministerstwa Sprawiedli-
wości na utworzenie centrum zaj-
mującego się mediacjami gospo-
darczymi. Właśnie rusza Lubuskie 
Centrum Arbitrażu i Mediacji zlo-
kalizowane w WSB, będące wyni-
kiem współpracy WSB z Zachodnią 
Izbą Przemysłowo-Handlową oraz 
z Wielkopolską Izbą Przemysło-
wo-Handlową, która jest liderem 
projektu. 

A druga dziedzina, trochę zapo-
mniana, to wsparcie dla osób nie-
słyszących i niedosłyszących. Od 
prawie trzech lat współpracujemy 
z tłumaczami języka migowego, 

ucząc osoby słyszące polskiego 
języka migowego oraz kształcąc 
tłumaczy języka migowego. Zgod-
nie z prawem w każdym urzędzie 
powinna być osoba, która będzie 
potrafiła porozumieć się z tymi, 
dla których otaczający świat jest 
ciszą. Nie chodzi jednak wyłącznie 
o komunikację, ale także o zrozu-
mienie potrzeb osób o różnych nie-
pełnosprawnościach, w tym osób 
głuchych. Jak pokazują badania, 
właśnie te osoby stanowią najwięk-
szą w naszym kraju grupę wyklu-
czonych społecznie. 

R.W. Podsumowując naszą 
rozmowę – jak miewa się naj-
starsza niepubliczna uczelnia 
w lubuskiem?

A.Cz. Jesteśmy małą, lokalną 
uczelnią. Ale właśnie dzięki temu 
możemy szybko i elastycznie re-
agować na zmieniające się potrze-
by lokalnej społeczności, firm i in-
stytucji. 

Oferujemy studia I stopnia, stu-
dia podyplomowe, szkolenia z sze-
roko pojętego obszaru zarządzania, 
kursy językowe, w tym języka mi-
gowego, a do tego przyjazną at-
mosferę studiowania i indywidu-
alne podejście do każdego klienta. 
Szeroką ofertą, praktycznym po-
dejściem i otwartością budujemy 
przewagę WSB na rynku edukacyj-
nym. Dlatego warto studiować w 
Wyższej Szkole Biznesu w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Zapraszam.

R.W. Dziękuję za rozmowę.

fot
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1 września, po raz trzeci, 
mieszkańcy gminy Górzy-
ca spotkali się na festynie 
pn. „Łączy nas historia…”.  
Uroczystego otwarcia im-
prezy dokonali: wójt Ro-
bert Stolarski i dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Górzycy Małgorzata 
Gniewczyńska, którzy  po-
witali zaproszonych gości 
i zgromadzonych miesz-
kańców

W ramach wspólnego realizowania działań przez miesz-
kańców i władze samorządowe w Bieganowie zmoder-
nizowany zostanie kort tenisowy

,,Łączy nas historia…” po raz 
trzeci

Sportowa
inwestycja

Festyn z atrakcjami Umowa na realizację inicjatywy w BieganowieGÓRZYCA CYBINKA 

W ramach bloku artystycznego 
mieszkańcy usłyszeli m.in. koncert 
Lubuskiego Kwartetu Filharmonii 
Zielonogórskiej, który przeplatany 
był występami Zespołu Tanecznego 
,,Pasjonata” z Drezdenka, pod kie-
rownictwem studentki Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku Krystyny Żak. 

W ramach  bloku historycznego 
mieszkańcy  zapoznali się  z wy-
jątkową lekcją historii pt. ,,Z wi-
zytą u sąsiadów – trudna historia 
Sonnenburga” autorstwa kustosz 
Muzeum Martyrologii w Słońsku 
Dominiki Piotrowskiej-Kuipers, a 
zaraz po niej byli  świadkami kon-
certu patriotycznego pt. ,,Chrzest 
966. Źródło” w wykonaniu aktorów 
z Polskiego Teatru Historii. Była 
to muzyczna opowieść o najważ-
niejszych wydarzeniach z historii 
Polski.

Utworzenie miejsca do uprawia-
nia sportu da możliwość mieszkań-
com do aktywnego spędzania czasu  
i podniesie estetykę miejscowości. 
Montaż koszy do gry w koszyków-
kę zapewni dzieciom, młodzieży, a 
także i starszym rozrywkę.

7 września burmistrz Cybinki 
Marek Kołodziejczyk, przy kon-
trasygnacie skarbnika Agnieszki 
Skiby i sekretarza Sebastiana Łu-

kaszewicza, podpisał z sołtysem 
Bieganowa Patrykiem Rudzińskim 
umowę na realizację zadania pu-
blicznego pn. „Modernizacja ele-
mentów małej architektury oraz 
montaż koszy zewnętrznych do 
gry w koszykówkę”. Koszt realiza-
cji zadania szacuje się na kwotę 13 
349,35, w tym wartość wkładu gmi-
ny wyniesie ponad 11 tys. zł (red.). 

W bloku rozrywkowym  dosko-
nałą dawkę muzycznej energii 
przygotował zespół  Disco Polo 
Show. Był to dwugodzinny blok 
coverowy z hitami największych 
gwiazd: zespołów Akcent, Boys, 
Mig, Power Play, Classic i wielu 
innych. Do wspólnej zabawy pod 
chmurką zaprosił  Dj Dawid.

Na wszystkich, którzy zechcieli 
poznać tajniki naczyń toczonych 
ręcznie na kole garncarskim cze-
kało stoisko garncarskie, dzieci 
mogły pokulać się w dmuchanych 
kulach, skorzystać ze strzelnicy, 
suchego basenu z piłeczkami, sza-
leć do woli na zjeżdżalni, skakalni i 
dmuchanych placach zabaw, wśród 
których znajdował się dmuchaniec 
„plac budowy” ufundowany przez 
sołtysa i Radę Sołecką wsi Górzyca. 
Kolejną atrakcją była możliwość  
skorzystania z kreatywnej wyspy 
malucha, w której pod bacznym 
okiem  instruktora GOK dzieci  
mogły sprawdzić swoje zdolności 
manualne samodzielnie malując, 

kolorując i wycinając swoje arcy-
dzieła.

Było też stoisko dedykowa-
ne specjalnie dla najmłodszych 
uczestników festynu: z  koloro-
wymi balonami, różnego rodzaju 
zabawkami oraz słodką watą cu-
krową, stoisko ze smakołykami do-
mowej kuchni przygotowane przez  
Koło Gospodyń z Pamięcina oraz 
stoisko gastronomiczne. Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował tra-
dycyjnie loterię fantową, w której 
każdy mógł spróbować swojego 
szczęścia, a zakupiony los był do-
datkowo  szansą na nagrodę nie-
spodziankę.

Gminny Ośrodek Kultury w 
Górzycy składa podziękowania 
za pomoc rzeczową i finansową 
sponsorom, pragnie wyrazić swą 
wdzięczność za wsparcie udzielone 
przez wszystkie firmy, instytucje i 
osoby prywatne. 

IZABELA RODZIEWICZ
WIOLETTA

To już trzeci taki festyn w Górzycy

Umowa na modernizację boiska już podpisana
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D R E W N O  K O M I N K O W E  /  O P A Ł O W E

D R E W N O  K O M I N K O W E

BUK, DĄB, AKACJA, SOSNA, BRZOZA 
DREWNO UKŁADANE NA PALETACH

Mix drewna liściastego łupanego na szczapy o długości 25-35 cm.        
    

Drewno liściaste łupane na szczapy o długości ok. 25-35 cm. 

 Drewno sosnowe łupane na szczapy o długości ok. 25-35 cm.   

D R E W N O K O M I N K O W E / O P A Ł O W E

SŁUBICE, RZEPIN, SULĘCIN, KOSTRZYN 
 I OKOLICE
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Już po raz jedenasty, w 
dniu 1 września, miesz-
kańcy Uradu i sąsiedniego 
Aurith wspólnie świętowa-
li koniec lata. Jak co roku, 
na ten dzień uruchomione 
zostało połączenie rzecz-
ne pomiędzy Uradem a 
Aurith. Goście po obu stro-
nach Odry mogli odwie-
dzać się nawzajem i brać 
udział w licznych atrak-
cjach przygotowanych na 
ten dzień

6 września Cybinka przyłączyła się do akcji Narodowe 
Czytanie. Z okien biblioteki rozbrzmiewały fragmenty 
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Atrakcji nie brakowało Narodowe Czytanie
2018 w bibliotece

Urad i Aurith wspólnie obchodziły Święto Lata Czytaliśmy „Przedwiośnie”CYBINKA CYBINKA 

Rozpoczęcie w Aurith zaplano-
wano w samo południe od powi-
tania  polskiej delegacji na brzegu 
Odry. Stronę polską reprezentował 
Marek Kołodziejczyk - burmistrz 
Cybinki i sekretarz Sebastian Łu-
kaszewicz. Później wszyscy prze-
szli na plac, gdzie po uroczystym 
powitaniu gości na scenie zaczęły 
się występy  niemieckich artystów. 
Po polskiej stronie, w Uradzie, 
impreza oficjalnie rozpoczęła się 
o godz. 18.00. Otworzył ją bur-
mistrz Kołodziejczyk, społeczny 
burmistrz gminy Ziltendorf Danny 
Langhagel oraz dyrektor Urzędu 
Brieskow0Finkenheerd - Danny 
Busse.  

Atrakcji przygotowanych na 
ten dzień było naprawdę sporo. 
W polsko-niemieckim bloku mu-
zyczno-rozrywkowym zaprezento-
wały się m.in.: grupa taneczna w 
strojach regionalnych, dziewczęta 

Tegoroczne wydarzenie rozpo-
częli burmistrz Marek Kołodziej-
czyk i dyrektor biblioteki Grażyna 
Łyżwińska. Uczestniczyła w nim 
również dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury Ewelina 

Skórska.
Fragmenty powieści czytali 

uczniowie Zespołu Szkół w Cybin-
ce. W przedsięwzięciu udział wzię-
ło 20 osób.

 JOANNA WIECZÓR

na rowerach jednokołowych, ze-
spół Spreeschepperer na przemian 
ze Stowarzyszeniem tańca kar-
nawałowego Finkenheerd,  Rudi 
Eichorn, Fraulein Biene, Zespół 
Antidotum, młodzież ucząca się w 
Społecznym Ognisku Muzycznym 
w Cybince. Zumbę dla gości zatań-
czyła grupa pod kierownictwem 
Karoliny Falkowskiej. Gwiazdą 
wieczoru był KUBAS i B - QLL.

Obok sceny znajdowały się także 
regionalne stoiska m.in. Polskich 
Hodowców Gołębi Pocztowych – 
sekcja Cybinka. Na dzieci czekały 
darmowe dmuchańce i panie ze 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Bieganowie, które malo-
wały najmłodszym twarze. Do-
datkowo można było skorzystać z 
badań wykonywanych przez Po-
wiatową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną ze Słubic.

Dzięki Radzie Rodziców Zespo-
łu Szkół w Cybince i Stowarzysze-
niu Miłośników Pliszki  i Odry w 

kulturalno-rozrywkowego. Partne-
rem projektu jest Urząd Brieskow-
-Finkenheerd.

Projekt współfinansowany w 
ramach Programu Współpracy 
INTERREG V A Brandenburgia-
-Polska 2014-2020 w ramach celu 
„Europejska Współpraca Teryto-
rialna”,  Europejskiego Funduszu 

Uradzie wszyscy biesiadowali przy 
domowym cieście, grillowanych 
kiełbaskach i swojskich pierogach. 
Nad bezpieczeństwem funkcjonu-
jącej cały dzień przeprawy promo-
wej czuwały jednostki OSP z Cy-
binki i Białkowa.

Tegoroczne święto odbyło w 
przyjaznej atmosferze. Wszyst-
ko to dzięki zaangażowaniu wielu 
osób i instytucji. Duży ukłon i sło-
wa uznania organizatorzy składają 
w stronę wszystkich podmiotów 
oraz osób, które w jakikolwiek spo-
sób przyczyniły się do organizacji i 
przeprowadzenia tej imprezy.

Święto w Uradzie odbyło się  w 
ramach realizacji projektu “Po obu 
stronach Odry” polsko-niemieckie 
święto lata. Jego celem jest kon-
tynuacja i rozwój współpracy i in-
tegracji pomiędzy gminą Cybinka 
oraz Urzędem Brieskow-Finken-
heerd (Amt Brieskow-Finkenhe-
erd) poprzez wspólną realizację 
transgranicznego  przedsięwzięcia 

Rozwoju Regionalnego, Fundusz 
Małych Projektów Euroregionu 
„PRO EUROPA VIADRINA” oraz 
budżetu państwa. „Redukować 
bariery – wspólnie wykorzysty-
wać silne strony”/”Barrieren re-
duzieren – gemeinsame Stärken 
nutzen”.

Atrakcji przygotowanych na ten dzień było naprawdę sporo

W przedsięwzięciu udział wzięło 20 osób.
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Rozpoczął się największy projekt inwestycyjny w historii 
rzepińskiego samorządu!

Biblioteka słubicka stara się sprostać oczekiwaniom mieszkańców, swoich czytelników 
i użytkowników. Chce tworzyć przyjazną przestrzeń dla tych, którzy ją odwiedzają

Mieszkańcy mają powody
do zadowolenia

Lektura na świeżym powietrzu

Historyczny projekt rozpoczęty!

Czytelnia na tarasie biblioteki

RZEPIN 

SŁUBICE 

7 sierpnia w świetlicy wiejskiej w 
Kowalowie miała miejsce inaugura-
cja projektu unijnego pn. „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie gminy Rzepin”. 

Gmina zyskała na ten cel dofi-
nansowanie unijne w kwocie ponad 
6,4 mln zł, które jest największym 
wsparciem zewnętrznym w historii 
samorządu!

Jest to ogromna i znacząca inwe-

stycja, szczególnie dla Kowalowa, 
stąd to właśnie tam zostały zawar-
te pierwsze umowy. Przedmiotem 
umów były dwa z czterech kontrak-
tów, na które został podzielony cały 
projekt. 

Pierwszy kontrakt dotyczy wymia-
ny sieci wodociągowej na ul. Słu-
bickiej, Rzepińskiej, Starkowskiej 
i Polnej w Kowalowie. Drugi obej-
muje budowę sieci wodociągowej 

W związku z tym biblioteka roz-
poczęła kolejny etap modernizacji, 
tym razem przyszedł czas na taras. 
Na ten cel przyznano dotację celową 
z lokalnego samorządu w wysokości 
60 tys. zł. 

Do tej pory wykonano częściowe 
zadaszenie nad tarasem, z alumi-
nium i poliwęglanu.   Wkrótce za-
montowane zostaną również auto-
matyczne żaluzje fasadowe, które 
będą chronić od wiatru i nadmiaru 
ciepła. 

Już teraz można korzystać z ta-
rasu Letniej Czytelni, zasiąść w 
wygodnych fotelach z kolorowymi 
poduszkami i kocykami. W zaciszu, 
wśród zieleni poczytać gazetę, książ-
kę. 

Na tarasie można również bez-
płatnie i bez limitu korzystać z In-
ternetu dzięki wi-fi. 

Kolejnymi etapami modernizacji 
będą  remont i  naprawa  samego ta-
rasu, prace ogrodnicze, czyli równa-
nie terenu i nasadzenia. Przy tarasie  

powstanie piękny ogród bibliotecz-
ny wraz z  czytelnią.  To miejsce ma 
służyć czytelnikom i użytkownikom 
słubickiej biblioteki. Będzie można 
odpocząć tu na leżakach, hamakach, 
z książką lub gazetą w ręku, wypić 
kawę, zjeść ciastko, a wszystko to w 
otoczeniu zieleni, kwiatów, w pro-
mieniach słońca lub w cieniu drzew. 
Działania te upiększą nie tylko teren 
przy książnicy, ale także tę część 
miasta. Będzie ładniej i przyjemniej. 
Zakończenie prac modernizacyj-

nych przy  bibliotece przewidywane 
jest na wiosnę przyszłego roku. 

A już teraz słubicka biblioteka 
serdecznie zaprasza do spędzenia 

czasu na świeżym powietrzu i sko-
rzystania z Letniej Czytelni. 

Zespół BPMiG

ją, ale są rzeczy, które trzeba zrobić, 
by myśleć o dalszym intensywnym 
rozwoju. To dla nas ogromne wy-
zwanie, ale sprostamy mu – mówił 
Sławomir Dudzis burmistrz Rzepina. 

Pierwsze prace rozpoczną się jesz-
cze w tym miesiącu. Cały projekt za-
kończy się w drugiej połowie 2019 
roku. Planowana wartość wszystkich 
kontraktów to ponad 14 mln zł (red.). 

oraz kanalizacji w Rzepinie na ul. 
Kilińskiego, Łąkowej, Ogrodowej i 
Partyzanckiej. Oba zadania zrealizu-
je konsorcjum firm z Międzyrzecza, 
które reprezentował Tomasz Niewia-
domski. Łączna wartość prac to pra-
wie 5 mln zł.

Dzięki realizacji kilku odrębnych 
zadań, samorząd zrobi ogromny 
krok do skanalizowania w przyszło-
ści wszystkich wsi z terenu gminy 
Rzepin. Wkrótce ogłoszone zostaną 
przetargi na budowę kanalizacji w 
Kowalowie oraz oczyszczalni ścieków 
w Drzeńsku. - Mamy świadomość 
utrudnień, z jakimi spotykają się 
mieszkańcy i jakie jeszcze ich czeka-

Łączna wartość prac to prawie 5 mln zł.

Już teraz można korzystać z tarasu Letniej Czytelni
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ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO
KRZYSZTOF SOBIERAJ
ul. Ogrodowa 15E
66-435 Krzeszyce
tel.: 95-757-70-17/95-757-30-17
fax: 95-757-31-83

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

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

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

OŚNO LUBUSKIE 
ul. KOPERNIKA 20

KRZESZYCE
ul. GORZOWSKA 19

RZEPIN
ul. CHROBREGO
ul. KOŚCIUSZKI 36

SULĘCIN 
ul. KOŚCIUSZKI 35

DĘBNO 
ul. BACZEWSKIEGO 2
ul. ARMII KRAJOWEJ 1

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

KŁODAWA
ul. PLAC 700-lecia 1

LUBNIEWICE 
ul. JANA PAWŁA II 25

MIĘDZYRZECZ
ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 16
OS. CENTRUM 2

SKWIERZYNA 
ul. RYNEK

ŚWIEBODZIN
ul. GŁOGOWSKA 29

SKLEPY: 

Nasze
produkty
najlepsze
na grilla 
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Nowa oferta AOK Nordost w Słubicach: z kartą ubezpieczeniową AOK szybki i nie-
skomplikowany dostęp do lekarza w Centrum Medycznym Brandmed

Wielkie ułatwienie dla osób 
pracujących w Niemczech

Umowa pomiędzy AOK Nordost i Centrum Medycznym BrandmedSŁUBICE 

Polscy ubezpieczeni w AOK oraz ich bliscy 
objęci ubezpieczeniem rodzinnym mogą już 
korzystać z transgranicznej opieki ambulato-
ryjnej. Kasa Zdrowia AOK zawarła w tym celu 
umowę z Centrum Medycznym Brandmed w 
Słubicach. 

- Cieszymy się, że ponad 44 tys. polskich 
ubezpieczonych, w tym wielu pracowników 
przygranicznych ze Słubic, zaufało AOK. Jako 
pierwsza kasa medyczna w Niemczech otwo-
rzyliśmy się na potrzeby polskich ubezpieczo-
nych. Teraz uzupełniamy tę ofertę o dostęp do 
opieki ambulatoryjnej – mówi dyrektor de-

partamentu świadczeń medycznych AOK Nor-
dost Kai Wilke-Schulz. – W ramach współ-
pracy z AOK, w naszym Centrum Medycznym 
Brandmed pacjenci będą mogli skorzystać z 
porad lekarzy sześciu specjalizacji, szerokiej 
gamy badań diagnostycznych i laboratoryj-
nych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. W 
ramach współpracy Polacy ubezpieczeni w 
AOK uzyskają wizytę w krótkim terminie lub 
bezpośrednio po osobistym zgłoszeniu się w 
godzinach przyjęć – dodaje Joanna Józefiak, 
wiceprezes zarządu Centrum Medycznego 
Brandmed (red.). 

11 września w bibliotece od-
było się uroczyste otwarcie 
wystawy „Chłopcy Malowa-
ni – poezja i proza Legionów 
Polskich”, według scenariusza 
Justyny Polakowskiej

1 września na kortach Kom-
pleksu Sportowo-Rehabilita-
cyjnego w Górzycy rozegra-
no turniej tenisowy dla dzieci 
i młodzieży „Wakacji Czar” 
o puchar starosty powiatu 
słubickiego. Organizatorem 
zawodów rozgrywanych aż 
w pięciu kategoriach wieko-
wych był Górzycki Klub Teni-
sowy SMECZ 

Uroczyste otwarcie wystawy

Zacięta rywalizacja

„Chłopcy malowani – poezja i proza Legionów Polskich”

Turniej o puchar starosty

CYBINKA 

GÓRZYCA 

Wystawa oparta jest na tekstach po-
etyckich stworzonych w okopach oraz 
wspomnieniach piłsudczyków.

Wydarzenie rozpoczęło się od po-
witania wszystkich przybyłych przez 
dyrektor Grażynę Łyżwińską oraz bur-
mistrza Cybinki Marka Kołodziejczy-
ka. Jednym z zaproszonych gości był 

Wszyscy młodzi tenisiści zostali 
uhonorowani ufundowanymi przez 
starostę dyplomami, statuetkami lub 
pucharami oraz otrzymali nagrody rze-

Janusz Kamerduła z Krosna Odrzań-
skiego, członek Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, 
który zaprezentował swoje pamiątki 
rodzinne. Rekwizyty pochodzą z okre-
su I wojny światowej, okresu Powsta-
nia Wielopolskiego oraz czasu wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Do 
najciekawszych eksponatów, które za-
prezentował pan Janusz należą: Order 
Wojenny Virtuti Militari - najwyższe 
polskie odznaczenie wojskowe, nada-
wane za wybitne zasługi bojowe, Krzyż 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków, 
Statuetka Sokoła Towarzystwa Gim-
nastycznego „SOKÓŁ” oraz Dyplom z 
życzeniami ślubnymi – pamiątka ro-

dzinna z 8 września 1918 roku. Opo-
wieści pana Janusza były piękną lekcją 
patriotyzmu.

Wystawę można obejrzeć do koń-
ca października, w godz. od 9.00 do 
17.00. Ilustracją utworów poetyckich 
są archiwalne fotografie scen z życia 
legionistów, uzewnętrzniające się na-
dzieje związane z wyzwoleniem Polski, 
ale i dopadające żołnierzy zwątpienie. 

Wystawa „Chłopcy Malowani – po-
ezja i proza Legionów Polskich” została 
dofinansowana ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2021 w ramach programu Dota-
cyjnego "Niepodległa" (red.). 

czowe. Organizatorzy zapewnili rów-
nież ciepłe i zimne napoje, lody oraz 
obiad.  

Rywalizacja przebiegała na bardzo 
wysokim poziomie sportowym. 

W kategorii do ośmiu lat zwycię-
żył Sergiusz Kunicki (Kostrzyn - GKT 
Smecz Górzyca), druga byłą Aleksan-
dra Żak (Laski Lubuskie - GKT Smecz 
Górzyca), a trzeci Leon Żak (Laski Lu-
buskie - GKT Smecz Górzyca).

Z kolei w kategorii do 10 lat najlep-
szym okazał się Wiktor Łobaczewski 
(Rzepin - GKT Smecz Górzyca), na 
drugim miejscu rywalizację zakończył 
Jacek Biernacki (Ośno - GKT Smecz 
Górzyca), a trzeci był Daniel Ciesielski 
(Rzepin - niezrzeszony).

Wśród dzieci do 14 lat wygrała Do-

minika Podhajecka (Rzepin - GKT 
Smecz Górzyca), drugie miejsce przy-
padło Shawn Wenda (Frankfurt N/O 
- GKT Smecz Górzyca), a trzeci zawody 
ukończył Hubert Kamiński (Górzyca - 
niezrzeszony)

W kategorii „kadetki” do 16 lat 
najlepsza była Wiktoria Podhajecka 
(Rzepin - GKT Smecz Górzyca), dru-
gie miejsce zajęła Dominika Podha-
jecka (Rzepin - GKT Smecz Górzyca), 
a trzeci Julia Stolarska (Górzyca - GKT 
Smecz Górzyca). Natomiast w katego-
rii „kadeci” do 16 lat zwyciężył Maciej 
Duszyński (Górzyca - niezrzeszony), 
druga była Wiktoria Podhajecka (Rze-
pin - GKT Smecz Górzyca), a trzecia 
Julia Stolarska (Górzyca - GKT Smecz 
Górzyca).

Dekoracji młodych sportowców, w 
imieniu starosty Marcina Jabłońskie-
go, dokonali: Robert Stolarski - wójt 
gminy Górzyca, Krzysztof Waszak - 
prezes GKT Smecz Górzyca oraz Da-
niel Podhajecki - organizator, trener i 
wiceprezes GKT Smecz Górzyca (red.).  
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Polacy ubezpieczeni w AOK będą mogli leczyć się w słubickim Brandmed

Wystawę można obejrzeć do końca października

Rywalizacja przebiegała na bardzo wysokim poziomie sportowym
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11 sierpnia w rzepińskim amfiteatrze miał miejsce bardzo ener-
getyczny koncert

Obecnie w toku jest kilka spraw sądowych, czekamy na rozstrzygnięcia, aczkolwiek Sąd Okrę-
gowy w Gorzowie ma swoje terminy, obecnie nieco spowolnione przez konieczność rozpozna-
wania w trybie pilnym protestów wyborczych

Było fantastycznie!Sprawy sądowe 
nie zakłócają pracy

Koncert Łukasza Łyczkowskiego z zespołem „5 rano”Sytuacja w spółdzielni mieszkaniowej RZEPIN SŁUBICE 

Wystąpił finalista muzycznego ta-
lent show „The Voice of Poland” Łu-
kasz Łyczkowski „Łyczek” z zespołem 
„5 rano”. 

Muzycy dostarczyli publiczności 
zebranej w amfiteatrze mnóstwo po-
zytywnych emocji i wspaniałej muzyki 
(red.). 

Najważniejsza informacja jest taka, 
iż postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 
r., doręczonym spółdzielni w dniu 
01.08.2018 r., Sąd Okręgowy, rozpa-
trując kolejny pozew Edwarda Niedu-
żaka i Stefana Maliczaka wstrzymał 
wykonanie uchwały Walnego Zgro-
madzenia Członków Spółdzielni z dnia 
18 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru 
czołnków Rady Nadzorczej. Na posta-
nowienie to spółdzielnia niezwłocznie 
złożyła zażalenie, gdyż – zdaniem spół-
dzielni – sąd nie uwzględnił okolicz-
ności, które powinny być mu znane z 
urzędu z innych spraw oraz wniosków i 
oświadczeń spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej wybra-
ni w dniu 18 czerwca 2018 r. nie zamie-
rzają jednak składać swych mandatów, 
oczekując na decyzję sądu  co do złożo-
nego zażalenia.

W sprawie tej bowiem, wg powo-
dów, którzy poprzednio złożyli pozew 
o ustalenie nieważności uchwały Zgro-
madzenia z dnia 1 marca 2018 r., wy-
bór członków Rady Nadzorczej w dniu 
18 czerwca 2018 r. nie był możliwy. 
Zdaniem powodów, gdy członkowie 
poprzednio wybranej w dniu 1 marca 
2018 r. Rady Nadzorczej w dniu 25 
kwietnia złożyli rezygnację ze swych 
mandatów, to w ich miejsce powinny 
wejść następne osoby z listy, które w 
wyborach otrzymaly kolejno najwięk-
szą ilość głosów.

Jednakże powodowie nie wskaza-
li sądowi, a sąd nie zwrócił uwagi  na 
okoliczność, że spółdzielnia uznała 
powództwo powodów o stwierdzenie 
nieważności uchwały w sprawie wy-
boru w dniu 1 marca 2018 r. członków 
Rady Nadzorczej, a więc postępowa-
nie powinno zakończyć się wyrokiem 
uznającym nieważność tej uchwały. 
Uznanie powództwa jest bowiem dla 
sądu wiążące.  

Ruch ten podyktowany był zwo-
łanym na dzień 18 czerwca 2018 r. 
Walnym Zebraniem Członków SM, 
aby umożliwić wybór nowej Rady Nad-
zorczej, co umożliwiło właśnie uznanie 
powództwa, a zatem przyznanie przez 
spółdzielnię nieważności poprzedniej 
uchwały o wyborze Rady Nadzorczej z 
dnia 1 marca 2018 r.

Jednakże z uwagi na terminy po-
siedzeń Sądu Okręgowego – sprawa 
ta jest w toku, gdyż rozstrzygnięta for-
malnie będzie dopiero na rozprawie.

Obecnie więc spółdzielnia oczekuje 
na rozpatrzenie zażalenia na postano-
wienie Sądu Okręgowego  w Gorzowie 
Wlkp. z dnia 26 lipca 2018 r., wstrzy-
mującego wykonanie uchwały Walne-
go Zgromadzenia Członków Spółdziel-
ni z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 
wyboru czołnków Rady Nadzorczej - co 
jednak może nieco potrwać.

W innych sprawach sąd zawiesił roz-
poznanie powództwa Moniki Murańki 
o wypłatę wynagrodzenia za luty 2018 
r. do czasu zakończenia postępowania 
w sprawie uznania za nieważną uchwa-
ły nr 1/2018 Rady Nadzorczej SM w 
sprawie wyboru Moniki Murańki na 
prezesa Zarządu Spółdzielni. 

Uchwała nr 1/2018 zaskarżona zo-
stała przez grupę członków spółdzielni  
i w toku postępowania zapadł w dniu 
25 kwietnia 2018 nieprawomocny wy-
rok ustalający nieważność zaskarżonej 
uchwały. Z uwagi na zgłoszone przez 
M. Murańkę wnioski sprawa rozpo-
znawana będzie przez Sąd Okręgowy w 

dniu 26 września 2018 r.
Ponadto w dwóch kolejnych spra-

wach Sąd Okręgowy także zawiesił 
postepowanie do czasu prawomocne-
go zakończenia postępowania w spra-
wie uznania za nieważną uchwały nr 
1/2018 Rady Nadzorczej SM odnośnie 
wyboru Moniki Murańki na prezesa 
Zarządu Spółdzielni.

Co istotne – w postanowieniach 
o zawieszeniu postepowania w w/w 
sprawach Sąd Okręgowy w różnych 
składach sędziowskich jednoznacznie 
wskazał, iż Monika Murańka nie naby-
ła członkostwa w spółdzielni, a zatem 
nie jest jej członkiem.

W kolejnej sprawie z powództwa 
Moniki Murańki Sąd Okręgowy wyro-
kiem z dnia 18 lipca 2018 r. oddalił po-
wództwo o stwierdzenie nieważności 
uchwały Zarządu Spółdzielni w spra-
wie zwołania na dzień 1 marca 2018 r. 
Walnego Zgromadzenia Członków.

 W innej sprawie toczy się postępo-
wanie z powództwa Stefana Maliczaka 
i Edwarda Niedużaka o stwierdzenie 
nieważności uchwał Walnego Zgro-
madzenia Członków z dnia 10 stycznia 
2018 r. w sprawie odwołania powodów 
z Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Przypomnieć należy, że na w/w 
Walnym Zgromadzeniu członkowie 
Rady Ndzorczej wybrani w roku 2015 
odwołani zostali z Rady znaczą więk-
szościa głosów, przy czym powodowie 
– większością ponad 90% głosów  za 
odwołaniem. 

Następny termin posiedzenia Sądu 
Okręgowego wyznaczony jest na 19 
października 2018 r.

Ogółem w toku jest obecnie sześć 
spraw przeciwko spółdzielni z powódz-
twa Edwarda Niedużaka, Stefana Ma-
liczaka oraz Moniki Murańki, a jedną z 
praprzyczyn tych postępowań i wnio-
sków powodów jest nieprawidłowe, 
niezgodne z prawem i bezpodstawne – 
a więc i nieważne – powołanie Moniki 
Murańki na funkcję prezesa Zarządu 
SM w Słubicach. 

I tu przypomnieć należy, że Rada 
Nadzorcza Spółdzielni, której wówczas 
przewodniczącym był Edward Niedu-
żak, a sekretarzem Stefan Maliczak, 
dokonała wyboru na funkcję prezesa 
Zarządu Spółdzielni osoby, która ani 
na dzień składania ofert, ani na dzień 
wyboru nie była członkiem spółdzielni, 
co pozostaje w sprzeczności z jedno-
znacznym zapisem Statutu Spółdziel-
ni. Ponadto do udziału w głosowaniu 
nad wyborem prezesa E. Niedużak 
bezprawnie nie dopuścił trzech pełno-
prawnych członków Rady Nadzorczej. 
Jak już wspomniano – Sąd Okręgowy 
uznał te okoliczności w nieprawomoc-
nym jeszcze wyroku.

A ponadto to m.in. z tej przyczy-
ny odwołano powodów z członko-
stwa w Radzie Nadzorczej SM w dniu 
10.01.2018 r.

Jest rzeczą zrozumiałą, że poste-
powania sądowe toczą sie w tempie 
określanym przez sąd i w terminach 
wyznaczanych przez sąd – a więc obec-
nie oczekiwać należy na kolejne roz-
strzygnięcia m.in. w sygnalizowanych 
powyżej sprawach.

Tym niemniej, co warto podkreślić, 
Zarząd i administracja spółdzielni 

pracują normalnie. Sprawy  bieżące 
załatwiane są w dotychczasowych ter-
minach, a Rada Nadzorcza wybrana 
w dniu 18 czerwca 2018 r. - do czasu 
jej zawieszenia- podjęła szereg uchwał 
regulujących istotne dla spółdzielni  
kwestie, w sprawach wymagających 
zajęcia stanowiska przez Radę Nadzor-
czą - umożliwiających dalsze działania 
Zarządu.

Na Walnym Zgromadzeniu Człon-
ków w dniu 18 czerwca 2018 r. człon-
kowie spółdzielni uczestniczący w tym 
zgromadzeniu przyjęli zdecydowaną 
większością głosów zmiany do Statutu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubi-
cach, wynikające ze zmian w ustawie 
– Prawo Spółdzielcze oraz o spółdziel-

niach mieszkaniowych, które weszły w 
życie we wrześniu 2017 r.

Zmiany te zgłoszone zostały do reje-
stru spółdzielni w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, prowadzonym dla SM w 
Słubicach przez Sąd Rejonowy w Zie-
lonej Górze.

Ponadto na zgromadzeniu w dniu 18 
czerwca 2018 r. spółdzielcy zatwierdzili 
sprawozdania finansowe za rok 2017 r. 
i Zarządu za rok 2017 r. oraz udzielili 
absolutorium członkom Zarządu SM 
za 2017 r. 

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

W SŁUBICACH

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wrocławska 2a

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

PÓŁTORAK

www.hurtowniapoltorak.pl

SALON OŚWIETLENIOWY

PÓŁTORAK

tel. (95) 758 22 83

kredyty 
i pożyczki

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

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

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

kredyty i pożyczki w jednym miejscu
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Muzycy dostarczyli publiczności mnóstwo pozytywnych emocji
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Die unabhängige Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg 

Sie möchten jede Woche 
knapp 100.000 Haushalte mit Ihrer Werbung erreichen?

Wir machen das möglich!

Rufen Sie mich gleich an. wasiakowska@der-oderland-spiegel.de



DER
ODERLANDSPIEGEL

Erkner

Bad Saarow

Briesen

Fürstenwalde

Heinersdorf

Ihre Mediaberaterin für 
Frankfurt (Oder) und Polen berät Sie gern.

Magdalena Wasiakowska

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

Die unabhängige Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg 

Sie möchten jede Woche 
knapp 100.000 Haushalte mit Ihrer Werbung erreichen?

Wir machen das möglich!

Rufen Sie mich gleich an. wasiakowska@der-oderland-spiegel.de

Niezależna gazeta dla wschodnich landów Brandenburgii

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

Zadzwoń do nas:

Magdalena Wasiakowska

Specjalista od reklamy
dla Frankfurtu i klientów z Polski 

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

+49 335 55 899 - 125
+49 173 / 4 24 99 28

Nowe otwarcie
po remoncie
wnęt�a!
Doradzamy po polsku!

Od środy 19 września 
jesteśmy dla Was w 

naszej przebudowanej i 
powiększonej siedzibie. 

Już cieszymy się na 
Wasze odwiedziny!

Przy okazaniu
tego ogłoszenia

20% rabatu
na wszystkie produkty 

firmy Vichy
Ważne od 19.09 do 12.10.18

Sonnen Apotheke
w Centrum Handlowym 
Spitzkrug
Spitzkrugring 1,
Frankfurt nad Odrą
Tel.: +49 335 68 02 919
Tel.: +49 335 68 02 918

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek:
8.00-20.00
sobota:
9.00-18.00

ŚRODA SENIORÓW
seniorzy po 60 roku życia w każdą środę otrzymają od nas rabat 20%*

RABAT ZA WCZESNE ODWIEDZINY
w godz.: 8.00-10.00 -10%*

*oprócz zniżki z recepty

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

Bodrum - Turcja,
Adżman – Zjednoczone
Emiraty Arabskie,
Agadir – Maroko,
Lloret de Mar,
Costa Brava,
Kreta – Grecja,
Es Cana – Ibiza,
Alcudia – Majorka,

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

Nasza wskazówka:
MÓJ STATEK 5 kabiny z balkonem, Dubaj z Omanem  8-dniowy rejs wycieczkowy,

w tym przelot z Berlina, Premium All Inclusive, 19.01-27.01.2020

od 1799
EURO

od osoby

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

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

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

Hotel 4* All Inclusive, np. 25.09-02.10, wylot: Berlin Tegel,

Hotel 4* All Inclusive, np. 26.09-03.10, wylot: Lipsk¹,

Hotel 3* All Inclusive, np. 09.10-16.10, wylot: Berlin Schönefeld,

Hotel 4* All Inclusive, np. 10.10-17.10, wylot: Berlin Tegel,

Hotel 4* All Inclusive, np. 15.10-22.10, wylot: Berlin Tegel,
Hotel 3* All Inclusive, np. 16.10-23.10, wylot: Berlin Tegel,
Hotel 3* All Inclusive, np. 17.10-24.10, wylot: Berlin Tegel,

311 EURO od osoby

689 EURO od osoby

323 EURO od osoby

371 EURO od osoby

416 EURO od osoby
388 EURO od osoby
310 EURO od osoby

W Berlinie i poza stolicą Niemiec od lat jesteśmy 
jedną z wiodących �rm dekarskich, specjalizującą się 
w dużych projektach w niskiej zabudowie. Wśród 
naszych klientów są – prócz stałych zleceniodawców – duże 
koncerny budowlane, a także znane �rmy deweloperskie. 
W najbliższym możliwym terminie poszukujemy do naszych 
projektów w Berlinie i w Brandenburgii

Dekarza/dekarkę
OCZEKIWANIA:
• ukończona edukacja zawodowa
• doświadczenie dekarskie w zakresie dachów płaskich i spadzistych
• umiejętność pracy w zespole, asertywność
• odpowiedzialność i umiejętność wykazania się inicjatywą
• prawo jazdy kategorii B

OFERUJEMY:
• samodzielną i urozmaiconą pracę
• umowę w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony
• sprawiedliwe wynagrodzenie odpowiadające kwali�kacjom
  i wykształceniu zawodowemu
• zmotywowaną i dobrze funkcjonującą załogę

Oferty proszę wysłać na adres: 
Dachdeckerei Leibeling GmbH • Wittestr. 69 • 13509 Berlin
lub przez e-mail:  buchhaltung@dachabdichtung.com

do płaskich i spadzistych dachów

Mistrzowskie osiągnięcie. Precyzja, jak 
w zegarku. Samochody i zegarki mają 
trzy wspólne cechy: pozornie składają 
się z wielu części, są arcydziełem i – 

jako takie – potrzebują regularnych 
kontroli, by zagwarantować swoją 

niezawodność. W naszym 
zakładzie oferujemy konserwa-

cję, naprawę i przegląd 
zegarków na rękę, 
kieszonkowych, budzików, 
a także dużych zegarów 

Nasz zakład specjalizuje się 
także w odnawianiu zabytko-

wych zegarów. Od zegarków na 
baterie, przez te wodoodporne, aż do 

kompleksowego serwisu. U nas Twój 
zegarek jest w dobrych rękach!

Karl-Marx-Str. 14
Frankfurt (Oder)

Telefon:
(0049 335)

28 49 779

im SMC Frankfurt
(Oder) Telefon: 

(0049 335) 
86 94 93 14

Kierowców samochodów dostawczych klasy CE
do transportu miejskiego, po północnych Niemczech i w transporcie 
międzynarodowym, jak również kierowców samochodów 

pilotujących z BF 3 zatrudnimy od ręki. 

Mile widziane dwuletnie doświadczenie zawodowe
w prowadzeniu ciągników siodłowych

BDT-Logistik GmbH
Internationale Schwertransportlogistik
Tel. 030/75778414 • Fax 030/75778444 
Email: ttrosiner@bdt-logistik.de
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W dawnym domu towarowym z artykułami dziecięcymi na ulicy Karl-Marx-
Straße 182 we Frankfurcie nad Odrą już 6 października otwarte zostanie 
innowacyjne centrum coworkingowe.
Na przestrzeni 750 m2 znajdziemy tu perfekcyjną symbiozę tradycji z nowoczesnością, zorganizowaną według 
zamiaru obu inicjatorów projektu – banku spółdzielczego Sparda Bank Berlin oraz St. Oberholz, jedej z pierwszych 
przestrzeni coworkingowych w Berlinie. Oferta BLOK O obejmuje 24-godzinny dostep do miejsc pracy z możliwością 
korzystania z internetu oraz drukarki, różnego rodzaju dużych pomieszczeń konferencyjnych oraz wspólny 
hol z kawiarnią, w której będzie można spotkać się i porozmawiać. Możliwy jest czasowo elastyczny wynajem 
wszystkich pomieszczeń i miejsc pracy, a znajdująca sie w obiekcie kawiarnia zadba w godzinach otwarcia także 
o wyżywienie. Gratis: rozmowy i wymiana doświadczeń z ludźmi z  różnorodnych branż, tworzenie sieci kontaktów 
pośród społeczności BLOK O, jak również nowe pomysły i inspiracje.

Nazwa projektu jest jego programem
BLOK O to polska nazwa dawnego kompleksu budynków, który znajdywał się na magistrali we Frankfurcie nad Odrą. 
Wybrane logo symbolizuje zarówno dwie osoby pracujace za biurkiem jak i granice miedzy Słubicami i Frankfurtem 
nad Odrą. Dwa miasta, które co prawda rozdzielone są rzeką Odrą, ale które pod względem gospodarczym coraz 
bardziej zbliżają się do siebie, coraz mocniej się ze sobą zrastają. Dokładnie z tego powodu strona internetowa 
projektu BLOK O (www.blok-o.de) prowadzona będzie w dwóch językach. Dla naszych polskich gości zadbaliśmy 
w dniu otwarcia o tlumacza, który będzie towarzyszył nam podczas zaplanowanego na ten dzień programu.

Kooperatywny styl pracy i dobra kawa
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BLOK O
KARL-MARX-STRASSE 182
15230 FRANKFURT (ODER)

 / HALLOBLOKO
 / HALLO_BLOK_O
WWW.BLOK-O.DE
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ZACZNIJMY
OD POCZĄTKU

Wśród trzech używanych po-
wszechnie paliw pierwotnych – wę-
gla, oleju opałowego i gazu ziemnego 
to właśnie gaz ziemny jest źródłem 
energii najbardziej przyjaznym dla 
środowiska. Stanowi on pierwotne 
źródło energii, co znaczy, że jest goto-
wy do użycia praktycznie w takim sa-
mym stanie, w jakim został wydobyty.

BRAK PRZETWARZANIA
TO BRAK ZANIECZYSZCZEŃ!

Gaz ziemny, jako paliwo pierwotne, 
nie wymaga ani dodatkowej obróbki, 
ani dodatkowej infrastruktury, która 
zazwyczaj obciąża środowisko. Nie 
trzeba go przetwarzać na energię 
wtórną, jak dzieje się to w przypadku 
prądu elektrycznego, ani nie trzeba 
go uzdatniać – w przeciwieństwie 
do benzyny czy oleju opałowego. A 

samo wydobywanie i przesyłanie 
gazu ziemnego również odbywa się 
w sposób przyjazny dla środowiska i 
otoczenia.

GAZ PALI SIĘ CZYSTO
I BEZPIECZNIE

Zastosowanie gazu ziemnego w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych jest jedną z najbardziej 
efektywnych metod ograniczania 
emisji zanieczyszczeń powietrza. Gaz 
ziemny składa się przede wszystkim z 
metanu, dzięki czemu w trakcie spa-
lania nie powstają produkty zanie-
czyszczające środowisko (dwutlenek 
siarki, sadza, popiół, żużel i pyły) i 
powodujące degradację lasów, za-
kwaszenie wód, gleby czy pogarszanie 
stanu zdrowia. Ogrzewanie gazowe 
jest czyste – nie ma popiołu i pyłu 
węglowego. W przypadku ogrzewania 
gazem ziemnym nie osadza się sadza 
w kominie, więc nie występuje ryzyko 
zapalenia przewodu kominowego.

PRECZ ZE SMOGIEM
I EFEKTEM

CIEPLARNIANYM!

Przy spalaniu gazu ziemnego emi-
sja dwutlenku węgla jest o 30 proc. 
mniejsza niż w przypadku oleju opa-
łowego i o 50 proc. mniejsza niż w 
przypadku węgla. Mniej dwutlenku 
węgla oznacza mniejsze ryzyko wy-
stąpienia efektu cieplarnianego – 
groźnej zmiany klimatu całej naszej 
planety. Spalanie gazu ziemnego 
nie powoduje również powstawania 
tlenków siarki, uważanych za główną 
przyczynę kwaśnych deszczy. Emisja 
szkodliwych dla zdrowia tlenków azo-
tu jest natomiast od 20 do 60 proc. 
mniejsza niż przy spalaniu oleju czy 
węgla.

MNIEJ SPALIN
RÓWNIEŻ NA DROGACH

Gaz ziemny przesyłany jest sys-

temem podziemnych gazociągów. 
To jeszcze jedna zaleta gazu – nie 
wymaga transportu samochodowe-
go ani kolejowego, co powoduje, że 
drogi publiczne są mniej obciążone, 
a do atmosfery trafia mniej spalin. To 
kolejny wkład gazu ziemnego w eko-
logię. W ciągu lat użytkowania gazu 
oznacza to naprawdę dużą ulgę dla 
środowiska!

GAZ ZIEMNY
KONTRA

KONKURENCJA

Przyjrzyjmy się energii elektrycz-
nej. Korzystanie z niej nie przynosi 
negatywnych skutków dla środowi-
ska. Niestety, jej wytworzenie w elek-
trowni węglowej – już tak. Powstają 
wtedy odpady, które trzeba utylizo-
wać. A sam węgiel i inne paliwa sta-
łe? Ich użytkowanie przyczynia się 
do postępowania m.in. efektu cie-
plarnianego i powstawania kwaśnych 
deszczy. Podczas spalania generują 
dużą ilość odpadów: popiołu, żużlu i 
sadzy. Nawet słynny ekogroszek nie 
jest „czysty” – w porównaniu do gazu 
ziemnego jego spalanie emituje 100 
proc. więcej pyłu, 6 razy więcej tlenku 
azotu, aż 7000 razy więcej siarki i 160 
razy więcej tlenku węgla, potocznie 

nazywanego czadem. Propan-butan, 
który jest gazem płynnym, powstaje 
w wyniku skomplikowanej obróbki 
ropy naftowej i wymaga transportu 
naziemnego. A olej opałowy? Zawiera 
najwięcej siarki spośród innych pa-
liw, podczas spalania emituje 5 razy 
więcej pyłów niż gaz ziemny i wyma-
ga transportu z zachowaniem szcze-
gólnych środków ostrożności – bo w 
razie wycieku do wód przyczyniłby się 
do zanieczyszczenia fauny i flory. Na 
takim tle gaz ziemny jest bezkonku-
rencyjny!

GAZ ZIEMNY
– PALIWO PRZYSZŁOŚCI

„Każda z zalet gazu ziemnego – od 
powszechnej dostępności i niskiej 
ceny przez wygodę obsługi aż po nie-
zaprzeczalne walory proekologiczne 
– czyni go paliwem przyszłości, ideal-
nym nie tylko dla użytkowników indy-
widualnych, lecz także dla przemysłu 
i motoryzacji” – wyjaśnia Marek Szy-
moniak, dyrektor Działu Dystrybucji 
i Obrotu Sieciowego Gazem EWE. 
„Gorąco zachęcamy do wyboru gazu 
ziemnego jako ekologicznego, wy-
godnego i generującego oszczędności 
paliwa, jak również do przełączenia 
się na gaz ziemny. W EWE dbamy nie 
tylko o jakość gazu, ale i o bezpieczeń-
stwo jego dostaw. Zależy nam także 
na tym, byśmy naszymi decyzjami i 
inwestycjami wpływali pozytywnie 
na przyszłość naszego środowiska, 
naszych dzieci i następnych pokoleń. 
Korzystajmy z dobrodziejstw gazu 
ziemnego, tym bardziej że z EWE jest 
to bardzo łatwe!” – zachęca.

Niezależnie od tego, jaka jest Twoja świadomość ekologiczna, gdy decydujesz się na 
gaz ziemny jako paliwo grzewcze, automatycznie przyczyniasz się do aktywnej walki 
o zdrowsze powietrze – dla siebie, dla bliskich, dla przyszłych pokoleń. Warto poznać 
te zalety gazu, które czynią z niego nie tylko oszczędne, wygodne i bezpieczne, lecz 
również najbardziej ekologiczne źródło ogrzewania!

EWE: przyłącz się do sieci korzyściREGION 

EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci ga-
zowych. Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie 
informacje dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 
801 100 800.

Marek Szymoniak
Dyrektor Działu

Dystrybucji i Obrotu
Sieciowego Gazem EWE
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Gaz ziemny: najbardziej
ekologiczne źródło ogrzewania
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SPITZKRUG MULTI CENTER, SPITZKRUGRING 1, 15234 FRANKFURT (ODER)

2 dni muzyki, pokazów, akcji
•  5x 100 € do wygrania w konkursie jabłkowym
• pokaz maszyn rolniczych
•  tworzenie jesiennych kompozycji kwiatowych
• rzucanie kaloszem na odległość

06.10
• karmienie koni 13.00,
 przejażdżki bryczką 14.00 - 16.00
• przejażdżka kucykiem 11.00 i 13.30
• Klaun Hops und Hopsi 13.00 i 15.45 
• papierowe wirtuozje 14.00 i 15.30
• Zespół muzyczny De Randfichten 14.30 i 16.30

07.10
• karmienie koni 13.00,
 przejażdżki bryczką 14.00 - 16.00
• przejażdżka kucykiem 13.00 i 15.30
• malowanie karykatur 13.00, 15.00 i 17.00
• Klaun Hops und Hopsi 13.30 i 15.30
• Zespół muzyczny Harzbuben 14.30 i 16.30
• Urodzinowe muffinki 15.00
• Losowanie konkursu jabłkowego 17.30 5x 100 € do wygrania 

NIEDZIELA
07.10 OTWARTE

OD GODZ.
13:00 – 18:00

SOBOTA 06.10.    DOŻYNKI    NIEDZIELA 07.10.

Budowa żłobka, który po-
wstaje przy Przedszkolu na ul. 
Elizy Orzeszkowej w Rzepinie, 
to bardzo ważne zadanie in-
westycyjne gminy

Niedzielne popołudnie i 
słoneczna aura sprzyjały 
mieszkańcom we wspólnym 
świętowaniu na pikniku od-
pustowym 

Z roku na rok poprawiana jest jakość dostępnej infrastruktury 
przy Jeziorze Długim w Rzepinie. Poprzedni rok to montaż ła-
wek i koszy, zakup wieży dla ratownika, stołów rekreacyjnych, 
zakup przebieralni i deszczownicy 

Niech się mury pną do góry!

Parafiada

Inwestycje, które 
cieszą mieszkańców

Bardzo ważna inwestycja 

Piknik odpustowy

Jezioro Długie biło rekordy popularności!RZEPIN 

CYBINKA 

RZEPIN 

Realizowane jest w ramach projek-
tu „Przebudowa i rozbudowa o żłobek 
Przedszkola Samorządowego nr 3 Ja-
rzębinka w Rzepinie” w systemie za-
projektuj i wybuduj. Pierwsze roboty 
budowlane rozpoczęły się pod koniec 
lipca, a dziś widać, że inwestycja idzie 
pełną parą. Ściany są już prawie goto-
we, w kolejnym etapie montowana bę-
dzie więźba dachowa oraz prowadzone 
prace instalacyjne.

Do zakończenia inwestycji pozosta-
ło jeszcze wiele prac, ponieważ żłobek 
zgodnie z podpisaną umową ma być 
gotowy do końca listopada br. Prace 
postępują z dnia na dzień i choć jeszcze 
nie tak dawno teren został udostępnio-

Na placu przy kościele można było 
skorzystać z wielu atrakcji. Grill, ciasto, 
kawa, herbata, zimne napoje, kiełbasa 

z dzika, grochówka – chętnych nie bra-
kowało. Dzieci mogły szaleć na dmu-
chanych zamkach i zajadać się watą 
cukrową. Wieczorem zorganizowano 
wspólną biesiadę przy ognisku i nie-

spodziankę...
Całkowity dochód z "Parafiady" 

przeznaczony zostanie na remont wie-
ży dachu kościoła w Cybince (red.). 

Jednak największą inwestycją nad 
jeziorem w 2017 roku był zakup wod-
nego placu zabaw, który okazał się 
strzałem w dziesiątkę, przynosząc 
wszystkim korzystającym godziny nie-
zapomnianej rozrywki. Wszystkie in-
westycje dotyczące jeziora są kolejnymi 
etapami konsekwentnie realizowanego 
planu zmiany oblicza miejskiego ką-
pieliska. Co zmieniło się w tym roku?

Rozbudowany został wodny plac 
zabaw o boisko do piłki siatkowej. 
Powstał ponad dwudziestometrowy 
pływający pomost, zabudowane zo-
stały tarasy oraz prowadzące do nich 
schody, które zyskały bezpieczną i este-
tyczną balustradę. Przekazany również 
został plac budowy dla wykonawcy, 
który z końcem sezonu kąpielowego 

rozpocznie budowę ścieżki pieszej wo-
kół jeziora, wyremontuje główną drogę 
dojazdową oraz wybrukuje plac par-
kingowy. Pierwsze prace związane z 
przygotowaniem placu budowy oraz 
dostawą materiałów są już realizowa-
ne.

Biorąc pod uwagę frekwencję pod-
czas bieżącego sezonu kąpielowego 
jesteśmy przekonani, że tego typu 
inwestycje, poprawiające jakość i 
bezpieczeństwo wypoczynku w Pusz-
czy Rzepińskiej, są bardzo potrzeb-
ne mieszkańcom gminy. Plany na 
przyszłość? Punkt gastronomiczny, 
utworzenie „zielonej strefy” czyli pola 
namiotowego, placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej, budowa oświetlenia oraz 
rozbudowa pomostu (red.). 

ny wykonawcy inwestycji, dziś widać, 
w jakim szybkim tempie powstaje bu-
dynek. 

Obiekt przeznaczony będzie dla 30 
najmłodszych dzieci w wieku 1-3 lat, 
podzielonych na dwie grupy wiekowe. 
Sala dla dzieci młodszych dodatkowo 
podzielona będzie na część sypial-
nianą, która może być zamykana za 
pomocą ścian przesuwnych. Bezpo-
średnio przy każdej z sal znajdować się 

będzie łazienka dla dzieci z urządze-
niami przystosowanymi do ich wieku. 
Budynek będzie w pełni dostępny dla 
osób niepełnosprawnych.  

Zgodnie z podpisaną umową z wy-
konawcą inwestycji budowa nowego 
żłobka kosztować będzie 1 621 140 
złotych. Dofinansowanie w wysokości 
612 000 złotych zostało przyznane w 
ramach rządowego programu Maluch 
+ (red.). 
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Obiekt przeznaczony będzie dla 30 najmłodszych dzieci

Poprawiana jest jakość dostępnej infrastruktury przy Jeziorze Długim

Na placu przy kościele można było skorzystać z wielu atrakcji
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Na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy po raz kolejny odbył 
się Turniej Młodzików TORNEO LUBUSKIE o puchar dyrektora GBS Bank, organizo-
wany w ramach Ogólnopolskiego Programu Piłkarski Laur

Lato powoli się kończy, sezon urlopowy już za nami, 
pora więc na Kulinarne Czwartki w słubickiej bibliotece! 

Atrakcji nie brakowało Wznawiamy
popularne spotkania

Turniej połączony z festynem Kulinarne Czwartki w biblioteceSŁUBICE SŁUBICE 

Zwycięzcą turnieju został zespół 
Celuloza Kostrzyn nad Odrą przed 
Polonią Słubice, trzecie miejsce zdo-
była drużyna Football Academy My-
ślibórz.

Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju został Aleks Capar (Celuloza Ko-
strzyn nad Odrą), najlepszym bram-
karzem Kacper Sidor (FA Myślibórz), 
a królem strzelców Bartosz Oprzalski 
(Polonia Słubice). Trenerem zwycię-
skiej drużyny jest Adrian Kłodawski 
(Celuloza Kostrzyn nad Odrą).

Turniejowi towarzyszył festyn 
dla dzieci pn. ,,Żegnamy wakacje”. 
Akademia Rowerowa z Jarocina 
zorganizowała miasteczko rowero-
we wyposażone w drogi, przeszkody 

i znaki drogowe, na którym nawet 
trzyletnie dzieci mogły doskonalić 
swoje umiejętności i uczyć się zasad 
i bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Animatorzy ze Świata Języków i 
Podróży LINGUALAND bawili dzie-
ci wspólnymi tańcami i grami na 
świeżym powietrzu. Na ich buziach 
prócz uśmiechów gościły kolorowe 
malunki, inne cieszyły się z koloro-
wych tatuaży czy balonowych cudów. 
W słońcu latały różnych rozmiarów 
bańki mydlane. Na dzieci czekały 
również dwa dmuchańce i stoisko ze 
słodką watą cukrową, lodowymi na-
pojami i popcornem. 

Przyjechali także strażacy z OSP 
w Górzycy. Sam wóz strażacki sta-

nowił nie lada atrakcje, dzieci mogły 
wsiąść za ,,kółko”, przymierzyć kask 
strażacki oraz zmierzyć się z wężem 
strażackim. Na sam koniec gorącą 
atmosferę ochłodziła kurtyna wodna. 

Wszyscy uczestnicy turnieju i fe-
stynu mogli skosztować pysznych 
dań z grilla, bigosu, pajdy chleba ze 
smalcem, dostępnych na stoisku ga-
stronomicznym firmy „Perlik”.

Był też Krwiobus z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Zielonej Górze. W tym spe-
cjalnym mobilnym punkcie poboru 
krwi, pod okiem doświadczonego 
personelu medycznego, swoją krew 
oddały aż 23 osoby. 

IZABELA RODZIEWICZ

Nasze pierwsze powakacyj-
ne spotkanie, które odbyło się 
6 września w letniej czytelni na  
bibliotecznym  tarasie, przebie-
gło w ciepłej, wręcz rodzinnej at-
mosferze. Przyjemnie było znowu 
się spotkać! Choć w założeniach 
miało to być spotkanie typowo 
organizacyjne, już tradycyjnie za 
sprawą uczestników przemieniło 
się w apetyczną ucztę. Przy stole 
zastawionym słodkościami przy-

gotowanymi przez klubowiczów, 
ustalanie „menu kolejnych spo-
tkań”  nie stanowiło żadnego pro-
blemu!

Zapraszamy wszystkich miło-
śników smacznej, domowej kuch-
ni na kolejne spotkanie Kulinar-
nych Czwartków, które odbędzie 
się 4 października o godz. 15.00 w 
bibliotece słubickiej. Tym razem 
będą „babeczki w roli głównej” 
(red.). 
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Zwycięzcą turnieju został zespół Celuloza Kostrzyn nad Odrą

Kolejne spotkanie Kulinarnych Czwartków już 4 października
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Przygotuj się do szkoły! 
Świeżo. Tanio! 
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Zapraszamy do naszych placówek

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

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

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

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

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

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

Wiele za niewiele!

Prowadzenie �rmy
łatwiejsze
niż kiedykolwiek!

Promocja trwa od 1 sierpnia 2018 do 30 czerwca 2019

Oferta ważna od 25 września do 1 października
lub do wyczerpania zapasów
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Słubicka biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowo-
ści wydawniczych z Programu Biblioteki Narodowej w ramach 
Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa” w wysokości 18,5 tys. zł

31 sierpnia przy Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Cybince odbył się mini fe-
styn „Pożegnanie wakacji” 
dla dzieci i młodzieży

26 sierpnia zespół „Lubu-
szanki” brał udział w "V Wo-
jewódzkim Przeglądzie Pio-
senki Ludowej" w Żarach

Czytelnicy się ucieszą Pożegnanie wakacji

Sukces naszego zespołu

Będzie więcej książek Atrakcji nie brakowało

V Wojewódzki Przegląd Piosenki Ludowej w Żarach

SŁUBICE CYBINKA 

CYBINKA 

Celem programu jest wzmoc-
nienie aktywności czytelniczej w 
bibliotekach publicznych poprzez 
kreowanie wzrostu liczby wypo-
życzanych publikacji oraz wzro-
stu liczby czytelników bibliotek 
publicznych. Szczególny nacisk 
został położony na budowanie na-
wyków czytelniczych poprzez  stały  
dopływ  nowości  wydawniczych,  
możliwość  systematycznego ubyt-
kowania  (aktualizacja zasobów), a 
w  konsekwencji  zwiększenie  ofer-
ty  czytelniczej dla użytkowników 
bibliotek.

W ramach programu biblioteka 
może nabyć książki, które ukazały 
się drukiem lub na innym nośniku 
(książki mówione, pisane alfabe-
tem Braille'a, książki elektronicz-
ne),  multimedia, wydawnictwa 
nutowe i kartograficzne, które są 
dostępne na rynku księgarskim, 
niezależnie, czy jest to pierwsze 
wydanie czy wznowienie, a także 
drukowane bieżące czasopisma 
kulturalne i społeczno-kultural-
ne o charakterze ogólnopolskim o 
częstotliwości ukazywania się od 

miesięcznika do rocznika.
W ramach programu nie można 

kupować podręczników szkolnych, 
bryków, skrótów i streszczeń lek-
tur szkolnych, programów i gier 
komputerowych, filmów i nagrań 
muzycznych, dokumentów ikono-
graficznych, kolekcji historycznych 
pozyskiwanych od osób prywat-
nych lub z innych instytucji, ksią-
żek i innych dokumentów dostęp-
nych na rynku antykwarycznym, 
licencji na dostęp do baz danych, 
gazet, czasopism regionalnych, 
czasopism elektronicznych, czaso-
pism ukazujących się częściej niż 
miesięcznik, a także nie można 
opłacać prenumeraty.

„Zrealizowano ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” (red.). 

Najmłodsi chętnie uczestniczyli 
w grach i zabawach oraz w konkur-
sie karaoke. Każde dziecko otrzy-
mało nagrodę lub słodki upominek. 

Podczas festynu odbyły się rów-
nież kreatywne warsztaty, na któ-
rych dzieci z muszelek, kamyczków 
i słoików tworzyły przepiękne „kule 
śnieżne z muszelkami”. 

Zespół zaśpiewał trzy utwory: 
„Na lubuskiej ziemi”,  „Siedzieli-
śmy tu oboje”  oraz „Tu wszędzie 
jest moja ojczyzna”.

Organizatorzy przeglądu doło-
żyli wszelkich starań, aby impreza 
przebiegała we wspaniałej atmos-
ferze. Wraz z wykonawcami bardzo 
często śpiewała publiczność. Było 
bardzo wesoło i miło. 

Gdy nadszedł moment podsumo-
wania przeglądu radość „Lubusza-
nek” była ogromna, ponieważ oka-
zało się, że zajęły pierwsze miejsce. 

Otrzymały dyplom, mały upominek 
i „Żarusia”, czyli maskotkę Żar. Po-
darowały ją na licytację, która od-

bywała się na pikniku odpustowym 
„Parafiada” w Cybince (red.). 

Na zakończenie w sali widowi-
skowej MGOK odbył się teatrzyk 
pt. ”Czarnoksiężnik z Krainy OZ”. 

Podczas imprezy nie zabrakło 
oczywiście popcornu i słodkich na-
pojów, oczywiście za darmo (red.). 
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Najmłodsi chętnie uczestniczyli w grach i zabawach

Radość „Lubuszanek” była ogromna
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Dołącz do zespołu. Zadzwoń 600 444 518
Miejsce pracy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Sulęcin
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Podczas spotkania wykład pt. „ABC Eko-
nomii społecznej” poprowadziła Anna Rekut 
z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
Zielonej Górze. Podczas spotkania przybliży-
ła jego uczestnikom temat ekonomii społecz-
nej, zasady działania spółdzielni socjalnych i 
możliwości pozyskania środków na jej otwo-
rzenie.  

Po wykładzie uczestnicy spotkania mieli 
doskonałą okazję, aby  poznać jedną z lokal-
nych spółdzielni od podszewki. Pracownicy 
spółdzielni opowiedzieli o swoich doświad-
czeniach i zaprosili do skorzystania z za-
jęć przez nich oferowanych. Wszyscy wzięli 
udział w warsztatach ceramicznych, w trakcie 
których własnoręcznie wykonali prace z gli-

ny. Powstały m.in. piękne misy i patery, które 
po wypaleniu będą zdobiły stoły uczestników 
spotkania.  

Spotkanie odbyło się w ramach projektu  
pn. „Aktywna integracja realizowana przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słu-
bicach” realizowanego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (red.). 

Około 35 proc. odpadów produ-
kowanych w naszych gospodar-
stwach domowych stanowią od-
padki kuchenne i ogrodowe. Aby 
zmniejszyć ilość odpadów zalega-
jących na składowiskach należy se-
gregować bioodpady do brązowych 
pojemników lub założyć w ogrodzie 
kompostownik.

Jeśli mają Państwo własny ogród 
najlepszą i najbardziej przyjazną 
przyrodzie metodą utylizacji od-
padów kuchennych i zielonych bę-
dzie ich kompostowanie. Założenie 

kompostownika jest bardzo proste! 
Gotowy kompost to bogate źródło 
materii organicznej i najtańszy ma-
teriał do użyźniania gleby.

Gminy są zobowiązane do ogra-
niczenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania. Nie 
uda się tego osiągnąć bez zaanga-
żowania mieszkańców we właściwą 
segregację odpadów w naszych go-
spodarstwach domowych!

25 lipca w Spółdzielni socjalnej „Kuźnia z pasją” w Cybince spotkali się 
uczestnicy projektu pn. „Aktywna integracja realizowana przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”, którzy zainteresowani 
są tematem ekonomii społecznej

Obowiązek wyrzucania kuchennych odpadków do osob-
nych pojemników jest jednym z niezbędnych elemen-
tów prawidłowej gospodarki odpadami

Wizyta w spółdzielni socjalnej 

Bioodpady – SEGREGUJ!

Spotkanie uczestników projektu

Prawidłowa segregacja odpadów

SŁUBICE 

REGION 
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Za nami pierwszy w historii Górzycy Turniej Deblowy Tenisa 
Ziemnego. Wystąpiło w nim 14 par z całego województwa

9 września w Babimoście odbyło się XX Święto Plonów Rolnych 
Województwa Lubuskiego. W dożynkach powiat sulęciński re-
prezentowało sołectwo Krzemów Łukomin z gminy Krzeszyce 

Mnóstwo atrakcji dla dzieci, słodkie niespodzianki, pyszne przekąski… tak w kilku słowach moż-
na zrelacjonować festyn pn. „RAZEM możemy więcej!” z okazji pożegnania wakacji, który odbył 
się 31 sierpnia

Rywalizowali parami

Sukces małej wsi

Festyn na pożegnanie wakacji
Pierwsze takie zawody

Wyróżniony wieniec z naszego sołectwa

Razem możemy więcej GÓRZYCA 

KRZESZYCE 

GÓRZYCA 

Byli to zawodnicy i zawodniczki 
z Gorzowa Wlkp., Słubic, Gubina, 
Rzepina, Kowalowa, Górzycy, Sta-
rościna oraz Frankfurtu nad Odrą. 

Oficjalnego otwarcia turnie-
ju dokonała dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górzycy Małgo-
rzata Gniewczyńska, która przywi-
tała wszystkich zawodników.

Zwycięzcy turnieju otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, puchary oraz 
nagrody pieniężne.

W zawodach zwyciężył duet Bar-
tosz Tomków i Wojciech Tomków 
ze Słubic, na drugim stopniu po-
dium stanęli Szymon Baraniak i 
Przemysław Wodara (Rzepin), a 
trzecie miejsce zajęli Bartosz War-
gin i Dominika Podhajecka (Go-
rzów Wlkp., Rzepin). 

Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy!

MATEUSZ PODLIPSKI

W czasie obchodów odbył się 
konkurs na ładniejszy tradycyjny 
wieniec. Zwycięzcą w tej kategorii 
zostało  sołectwo Krzemów-Łuko-
min, pod przewodnictwem sołtys 

Anny Wąsowicz. 
Wyróżniony wieniec z Krzemo-

wa-Łukomin reprezentował woje-
wództwo lubuskie na dożynkach 
centralnych w Spale (red.). 

Dzięki zaangażowaniu wielu lu-
dzi o otwartych sercach oraz re-
alizacji projektu „RAZEM możemy 
więcej!” dofinansowanego ze środ-
ków Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz Ośrodek Działaj Lo-
kalnie w Słubicach - teren Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przemienił 
się w wesołe, kolorowe miasteczko 
pełne atrakcji i niespodzianek. Sło-
wem dla każdego coś dobrego!  

Wszystkie dzieci mogły pływać 
do woli na kolorowych łódeczkach, 
a te bardziej odważne spróbować 
wziąć byka za rogi. Do ujarzmiania 
byka zaprosiliśmy także dorosłych: 
ci, którzy najdłużej utrzymali się na 
jego grzbiecie otrzymali wspaniałe 
nagrody. 

Po raz drugi gościliśmy gorzow-
ską manufakturę słodyczy "Babecz-
ki&Cukiereczki." Przesympatyczna 
właścicielka Kasia Sibiak przygoto-
wała pokaz produkcyjny połączony 
z warsztatami. Można było też wy-
konać własnoręcznie lizaka o sma-
ku owocowym. Na smakoszy trady-
cyjnej kuchni czekały nieziemsko 
pyszne pierożki oraz grochówka 
przygotowane przez panie z Klubu 
Seniora. 

Dla tych lubiących aktywny styl 
życia i dobrą zabawę przygotowali-
śmy gry i zabawy sportowe m.in.: 
strzelanie z łuku, łowienie rybek, 
slalom z przeszkodami, rzuty balo-
nikami napełnionymi wodą. Śmie-
chu było co niemiara. 

„Fortuna kołem się toczy” - mo-
gliśmy się o tym przekonać kręcąc 
kołem fortuny. Wyjątkowo pod-
czas festynu los uśmiechał się do 
każdego. OSP z Górzycy zaprosiła 
wszystkich ciekawskich i miłośni-
ków strażaków do swojego wozu na 
mały rekonesans. W namiocie Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy, 
pod okiem instruktorów można 
było własnoręcznie pomalować so-
bie torbę tworząc oryginalną styli-
zację.

Największą frajdą dla dzieci i 
podopiecznych ŚDS okazały się 
wielkie piniaty w kształcie pszczoły 
i ula wypełnione po brzegi słodko-
ściami. Żeby się dobrać do słod-
kiej zawartości oraz zdobyć szansę 
uderzenia w piniatę dzieci musiały 
zmierzyć się z różnymi pytaniami i 
zadaniami.

Byliśmy także świadkami kumu-
lacji talentów i pomysłów, jakie 
posiadają ludzie, postaraliśmy się 
pokazać, że tak naprawdę wiek nie 
ma znaczenia, każdy z nas może 
zrobić coś, co wprawi w ruch spo-
łeczną energię bo RAZEM możemy 
więcej!

Doskonałym tego przykładem 
jest zespół „Młodzi duchem”, pie-
lęgnujący od lat lokalny patriotyzm 
i przywiązanie do wartości kultu-
rowych regionu. Członkowie ze-
społu potrafią zaspokoić określone 
oczekiwania muzyczno-estetyczne 
wcielając się w różne role. Na fe-
stynie zaprezentowali się w dwóch 
odsłonach: patriotycznej i biesiad-
nej. Młody, nieźle zapowiadający 
się Oskar Jakóbczyk przeniósł nas 
w świat magii i iluzji prezentując 
MAGIC SHOW w towarzystwie 
uroczej asystentki Wiktorii.

Swoje pięć minut na scenie mia-
ła także Szkoła Tańca Quest z Ko-
strzyna. Byliśmy świadkami tego, 
ile radości daje dzieciom obcowa-
nie z tańcem. Pod bacznym okiem 
instruktorki Agaty Kuzy dzieci 
uczęszczające na zajęcia świetlico-

we przygotowały premierowy ta-
niec.

Obok grupy „KONTRASTY” 
swoje pokazowe show dała także 
formacja AHA CREW.  Na scenie 
pojawili się też najmłodsi bywalcy 
świetlicy, prezentując się wokalnie 
w wybranym przez siebie reper-
tuarze. Pod koniec festynu jego 
uczestnicy wypuścili w niebo białe i 
czerwone baloniki z patriotycznym 
przesłaniem.

Szczery uśmiech jaki malował się 
na twarzach wszystkich dzieci po 
skończonej zabawie to najlepszy 
dowód, że festyn można zaliczyć do 
bardzo udanych. 

Podziękowania dla: wójta gmi-
ny Górzyca, prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Wła-
snościowej w Górzycy, OSP w Gó-
rzycy, Klubu Seniora w Górzycy, 

prezesa BS Ośno Lubuskie oraz 
Urzędu Miasta w Kostrzynie. 

ANITA ABRASOWICZ
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W zawodach zwyciężył duet Bartosz Tomków i Wojciech Tomków ze Słubic

Wieniec z Krzemowa-Łukomin reprezentował woje-
wództwo lubuskie na dożynkach centralnych w Spale

Podczas festynu los uśmiechał się do każdego
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Gmina Cybinka przystąpiła do 
projektu „Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego poprzez wdrożenie 
kompleksowego systemu e-usług 
dla ludności świadczonych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo – 
kanalizacyjne na terenie dziewięciu 
powiatów województwa lubuskie-
go: krośnieńskiego, międzyrzec-
kiego, nowosolskiego, słubickiego, 
wschowskiego, zielonogórskiego, 
żagańskiego i żarskiego”.

W ramach zadania przewidzia-
no zakup urządzeń rejestrujących 
przepływ wody (urządzeń pomiaro-
wych) przystosowanych do współ-
pracy z elektronicznym modułem 
radiowym, a także zakup elektro-
nicznych modułów radiowych do 
zdalnego radiowego odczytu, dzięki 
czemu możliwe będzie stworzenie 
infrastruktury technicznej do prze-
syłu informacji.

W skład systemu zdalnego odczy-
tu wchodzą urządzenia umożliwia-
jące zdalny radiowy odczyt urzą-
dzeń rejestrujących przepływ wody. 

W ramach projektu zostanie za-
kupionych 2646 sztuk takich mo-
dułów. Odczyt ma być dokonywany 
za pomocą przenośnego terminala 
z wbudowanym wewnątrz układem 
nadawczo-odbiorczym komuniku-

Aktu dekoracji jubilatów, me-
dalami nadanymi przez Prezyden-
ta RP, dokonał burmistrz Cybinki 
Marek Kołodziejczyk w asyście se-
kretarza Sebastiana Łukaszewicza i 
zastępcy kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Izabeli Stachowiak.

Podczas uroczystości odznaczo-
no Jubilatów: Władysławę i Jana 
Bednarczyk, Jadwigę i Kazimierza 

W uroczystościach, podczas 
których dyrektorzy witali powra-
cające dzieci  i młodzież, uczestni-
czyli: burmistrz Cybinki Marek Ko-
łodziejczyk, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Anna Śliwińska, sekre-
tarz gminy Sebastian Łukaszewicz 
oraz szefowie gminnych placówek.

jącym się z modułami radiowymi w 
paśmie wolnym od opłat. 

W skład systemu zdalnego od-
czytu urządzeń będzie wchodzić 
niezbędne oprogramowanie umoż-
liwiające automatyczny radiowy 
odczyt urządzeń. Wymagana jest 
tu integracja z oprogramowaniem 
bilingowym użytkowanym w zakła-
dzie beneficjenta. Dzięki oprogra-
mowaniu na komputerze stacjo-
narnym będzie możliwe tworzenie 
baz odczytowych, która pomoże w 
analizie zebranych danych. Opro-
gramowanie będzie umożliwiać 
eksport odczytanych danych do 
innej aplikacji, zintegrowanej w 
systemie, przygotowanie tras od-
czytów i przesłanie (w dwie strony: 
pobranie i wydanie) ich do kom-
putera mobilnego oraz wykonanie 
odpowiedniego połączenia pomię-
dzy tymi aplikacjami. W przypadku 
odczytu z urządzenia pomiarowego 
bez zamontowanego modułu ra-
diowego, oprogramowanie termi-
nala będzie umożliwiać manualne 
wprowadzenie danych do systemu 
e-usług. 

Projekt zakłada także stworzenie 
infrastruktury technicznej, czyli 
instalację sprzętu. Ta pozycja za-
wiera wydatki związane z pracami 

Gabrysz, Kazimierę i Mieczysława 
Kapica, Janinę i Lecha Klimczak, 
Bronisławę i Władysława Marku-
lak, Teresę i Eugeniusza Siedziako, 
Barbarę i Zenona Walenczewskich 
oraz Annę i Józefa Weryszko.

Jubileusz uświetnił koncert przy-
gotowany przez zespół „Antido-
tum”, a po uroczystości pary udały 
się na weselny tort oraz toast za ko-

W spotkaniu udział wzięli Hans Ha-
bermann, Helga Habermann i Karol 
Bujny. Wspólna wymiana tematów 
wzbogaciła nas o nowe wiadomości, 
które zostaną wykorzystane jako mate-
riał do powstającej książki. 

Projekt „Spotkania z historią. Prze-
szłość dla przyszłości” realizowany jest 
w  ramach Funduszu Małych Projektów 
(FMP), który został zatwierdzony przez 
Komisję Europejską, jako część składo-
wą Programu Współpracy INTERREG 
V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, 
w ramach celu „Europejska Współpra-
ca Terytorialna” Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Terytorialnego (EFRR).

Wspólnotowa wartość Programu: 
„Redukować bariery-wspólne wykorzy-
stać silne strony/Barrieren reduzieren-
-gemeinsame  Starken nutzen”  (red.). 

Nie mogło zabraknąć życzeń na 
nowy rok szkolny. 

W Szkole Podstawowej w Biał-
kowie uczniów powitała dyrektor 
Anna Pikuła. 9 sierpnia w Urzędzie 
Miejskim w Cybince odbył się kon-
kurs na stanowisko dyrektora SP w 
Białkowie i decyzją komisji konkur-

lejne szczęśliwe lata pożycia mał-
żeńskiego.

Dostojnym jubilatom składamy 
najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzenia spełnienia marzeń, dłu-
gich lat życia oraz doczekania w 
dostatku i zdrowiu kolejnych pięk-
nych rocznic (red.). 

sowej nową szefową szkoły została 
właśnie Anna Pikuła. Pani Ania 
funkcję tę pełni od 12 lat i teraz bę-
dzie to robić przez kolejne pięć lat.

Pani dyrektor życzymy wszyst-
kiego co najlepsze na nowym-sta-
rym stanowisku (red.). 

instalacyjnymi i dotyczy instalacji 
2646 sztuk urządzeń pomiarowych 
z nakładkami radiowymi, progra-
mowanie nakładek radiowych, re-
jestrowanie nakładek w programie 
bilingowym, konfigurację systemu 
odczytu nakładek radiowych.

Powstanie także specjalny mo-
duł eBOK. Masowe płatności będą 
współgrały z aplikacją dziedzino-
wą, będą zintegrowane z systemem 
ePuap i podpisem kwalifikowa-
nym. Zintegrowane zostaną także 
płatności błyskawiczne w systemie 
e-usługa.  Powstanie także specjal-
ny moduł do obsługi i zarządzania 
powiadomień e-mail i sms. W ra-
mach projektu zakupione zostanie 
urządzenie do zbierania i wysyłki 
SMS oraz specjalny serwer aplika-
cyjny z niezbędnymi licencjami na 
systemy operacyjne, serwer bazo-
danowy, a także terminal do kon-
figuracji urządzeń w terenie oraz 
aplikacja mobilna dla inkasenta, 
urządzenie mobilne do odczytów 
zdalnych i silniki baz danych oraz 
udostępnienie mechanizmów inte-
gracyjnych z aplikacją dziedzinową 

Gmina uzyskała dofinansowanie 
do projektu w kwocie 1,5 miliona 
złotych (red.). 

W poprzednich wydaniach opisaliśmy dwa projekty, które mają usprawnić i zmoder-
nizować oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej. Teraz pora na analizę trze-
ciego zadania

5 września w  sali widowi-
skowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Cybince 
odbyła się uroczystość wrę-
czenia medali za długolet-
nie pożycie małżeńskie 

27 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach 
znowu było gwarno, a to  za sprawą kolejnego, polsko-nie-
mieckiego spotkania roboczego, w ramach realizowanego 
projektu „Spotkania z historią. Przeszłość dla przyszłości”, 
którego tematem było wysiedlenie mieszkańców Krzeszyc 
oraz tragedia z ostatnich dni wojny

3 września był dniem, w którym uczniowie po dwóch 
miesiącach beztroskich wakacji oficjalnie rozpoczęli rok 
szkolny 2018/2019

Wielkie inwestycje w gospodarkę
wodno-ściekową 

Złote
gody

Przeszłość
dla przyszłości

Powitanie uczniów

Trzy projekty i prawie 5 milionów dofinansowania

Piękny jubileusz Spotkania z historią

Pora wrócić do szkoły

CYBINKA 

CYBINKA KRZESZYCE 
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Dostojnym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

Spotkanie historyków polskich i niemieckich



Organizatorem wystawy rolni-
czej był  Urząd Gminy w Krzeszy-
cach. Honorowy patronat nad im-
prezą objęli: wojewoda Władysław 
Dajczak oraz urząd marszałkowski. 
Wystawa rolnicza została sfinan-
sowana z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Imprezę zainicjował korowód do-
żynkowy prowadzony przez zespół 
Rudniczanka i starostów: Marzenę 
Rusin oraz Dariusza Galanta. Na-
stępnie odbyła się msza polowa ce-
lebrowana przez proboszcza parafii 
im. Antoniego z Padwy w Krzeszy-
cach, ks. Jarosława Leśnego.

Uroczystego powitania  i dziele-
nia chlebem dokonał wójt Stani-
sław Peczjkaitis. Wśród zaproszo-
nych gości byli: przewodniczący 
Rady Powiatu Sulęcińskiego Tade-
usz Dąbroś, przewodnicząca Rady 
Gminy Elżbieta Dominiczak, wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy 
Krzeszyce Zbigniew Nowicki, dy-
rektor Biura Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu „Pro Euro 
Viadrina’’ Krzysztof Szydłak, kie-
rownik biura powiatowego ARiMR 
w Sulęcinie Zenon Fabianowicz 
oraz przedstawiciel urzędu woje-
wódzkiego Bogdan Trzpis, który w 
imieniu premiera Mateusza Mora-
wieckiego i wojewody Władysław 
Dajczaka odczytał list skierowany 
do rolników i organizatorów Krze-
szyckiej Jesieni.  

Po uroczystym powitaniu pre-
zes Okręgowego Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego Jan Włodarczyk 
wręczył sztandar dla przedstawi-
cieli  Koła Wędkarskiego w Krze-
szycach, co jest ukoronowaniem 
wieloletniej działalności tego koła.  
Później przyszedł czas na występy 
lokalnych artystów. Na scenie za-
prezentowali się wychowankowie 
Przedszkola Gminnego im. Kubu-
sia Puchatka, Szkoły Podstawowej 
w Krzeszycach i Kołczynie, a także 
grupa taneczna Mini-Dance, Zespół 
Rudniczanka, Chór Postomia oraz 
Jadwiga Puchała. Podczas wystę-
pów odbyło się też podsumowanie 
konkursu internetowego zorgani-
zowanego  przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Krzeszycach, którego 
celem była promocja Krzeszyckiej 
Jesieni. 

Następnie przyszedł czas na 
drużynowe konkursy sportowe i 
sprawnościowe oraz pokaz sztuk 
walki taekwondo prowadzony 
przez klub sportowy Dragon i UKS 
Żak. Oprócz atrakcji artystycz-
nych i sportowych każdy uczest-

Młodzi ludzie przez cały tydzień 
uczestniczyli w kreatywnych warsz-
tatach: robili mandale z elemen-
tów naturalnych takich jak fasola, 
soczewica, mak; przepiękną biżu-
terię ze spinaczy oraz biżuterię z 
koralików Hama, dorysowywanki 
z wyobraźni, a w terenie z elemen-
tów krajobrazu powstały konstruk-
cje oraz rzeźby inspirowane sztuką 
Land art.

Uczestnicy zajęć ze zużytych 
plastikowych butelek stworzyli 
„dzwonki wietrzne”, natomiast z 
filcu powstały piękne kaktusy, któ-

Gotowe są już dwie siłownie ple-
nerowe: przy ul. Elizy Orzeszkowej 
oraz ul. Chrobrego. Kolejna, wraz 
ze sprawnościowym placem zabaw, 
powstaje przy ul. Dworcowej.

Wszystkie siłownie celowo zloka-
lizowane zostały w pobliżu placów 
zabaw dla dzieci, tak aby dorośli 
mogli również czynnie spędzać 
czas, jednocześnie mając na uwa-
dze swoje pociechy. 

Celem funkcjonowania siłowni 
plenerowych jest stworzenie miej-
sca do czynnej rekreacji wszystkich 
mieszkańców, w każdym wieku. 

Siłownie mają za zadanie umilić 
ludziom wolny czas, ale mają też im 
pomóc dbać o własna formę. Mogą 
stanowić doskonały sprzęt do co-
dziennego treningu oraz rehabili-
tacji. 

Zachęcamy do korzystania z 
urządzeń (red.). 

nik festynu mógł odwiedzić wiele 
stoisk. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się przenośne stanowisko 
zaprzyjaźnionego Radia Plus, któ-
re przygotowało szereg konkursów 
dla słuchaczy tego radia, ale także 
uczestników Krzeszyckiej Jesieni. 

Nie mogło zabraknąć atrakcji 
dla najmłodszych. Oprócz animacji 
przygotowanych przez GBS w Krze-
szycach najmłodsi mogli bawić się 
w wesołym miasteczku. 

Na wystawę przyjechał Krwiobus, 
w którym mieszkańcy mogli oddać 
krew. Akcja ta okazała się sporym 
sukcesem, gdyż oddano ponad 30  
litrów cennej krwi. 

Po ogłoszeniu wyników kon-
kursów przyszedł czas na występy 
gwiazd. Kabaret Kałasznikof zebrał 
bardzo wiele braw i owacji. Kumu-
lacją wieczoru był występ zespołu 
BIG -CYC. Koncert zgromadził wie-
le fanów z terenu całego wojewódz-
twa, a po nim można było bawić się 
przy muzyce Dj B White (red.). 

re mogą być wyjątkową ozdobą w 
mieszkaniu. 

Każdego dnia na dzieci czekał 
słodki poczęstunek. W czwartek 
odbył się teatrzyk „Alicja w Krainie 
Czarów”, natomiast w piątek na 
zakończenie wakacyjnych spotkań 
dzieci obejrzały w sali widowisko-
wej MGOK bajkę „Trolle” (red.). 

Tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznej Krzeszyc-
kiej Jesieni, która odbyła się 9 września na stadionie 
piłkarskim w Krzeszycach i  zgromadziła wystawców z 
całego województwa lubuskiego

W dniach 6-10 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Cybince odbyły się „Warsztaty z kulturą”

Kilka nowych miejsc słu-
żących aktywnej rekreacji 
i wypoczynkowi powstaje 
obecnie w Rzepinie

Przeszłość
dla przyszłości

Jak dawniej bywało Kreatywne zajęcia

Powstają nowe siłownie

Podziękowali rolnikom Warsztaty z kulturą w MGOK

Mamy nowe atrakcje! 

KRZESZYCE CYBINKA 
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Uroczystego powitania i dzielenia chlebem dokonał wójt Stanisław Peczjkaitis

Młodzi ludzie przez cały tydzień uczestniczyli w kreatywnych warsztatach

Gotowe są już dwie siłownie plenerowe

REGION 29 
www.pograniczelubuskie.pl
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REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

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

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

Firma Handlowo Produkcyjna
„MARO” Roman Matuszewski
66-435 Krzeszyce, ul. Osiedle 13
tel./fax: 095-757-32-73
tel. kom.: 509-444-930
e-mail: maroszamba@gmail.com
www.ekomaro.pl



Wszyscy marzą o pięknej sylwetce i zdrowiu, ale 
czasami nie da się przeskoczyć nadmiaru obowiąz-
ków i dostosować się do powyższych zasad. Dlatego 
właśnie powstał Catering Dietetyczny, coraz częściej 
wybierany przez moich klientów. 

Aby osiągnąć cel określam odpowiednią kalo-
ryczność dla każdej osoby i codziennie, pod moim 
nadzorem, przygotowywane są zdrowe posiłki i do-
wożone pod same drzwi do klientów. Dzięki temu, 
osoby, które chcą schudnąć każdego dnia otrzymują 
pięć gotowych i świeżych posiłków. Nie muszą goto-
wać oraz chodzić na zakupy i mają więcej wolnego 
czasu nawet do 3 godzin! 

Połączenie Cateringu Dietetycznego oraz ak-
tywności fizycznej z odpowiednim nawodnieniem 
organizmu daje efekty utraty masy ciała do 1 kg ty-
godniowo. Jest to idealne tempo chudnięcia, które 
przynosi długotrwałe efekty. Posiłki przygotowy-
wane w naszej kuchni  Zdrowe! posiadają wartości 
odżywcze w ilości zalecanej przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) oraz IŻŻ (Instytut Żywności 
i Żywienia) i dzięki temu, że jest nadzór dietetyka 
Catering Dietetyczny Zdrowe! jest bezpieczny i sku-
teczny. W menu występują powszechnie znane i lu-
biane potrawy np. gulasz wołowy, kanapki, owoce, 
desery fit, ryby, dania z kaszą, ryżem i makaronem…

Zbilansowane posiłki, przygotowywane pod nad-
zorem dietetyka, można zamówić przez telefon +48 
606 625 901. Dostarczane są pod same drzwi klien-
tów w Rzepinie, Słubicach, Frankfurcie, Kostrzynie, 
Ośnie, Słońsku, Sulęcinie, a nawet w Świebodzinie i 
Międzyrzeczu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.zdrowe.co lub na FB https://www.facebook.
com/zdrowecatering/.

MAGDALENA CIEŚLAK
Dietetyk roku 2018  Województwa Lubuskiego
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Dołącz do
zgranego

zespołu...

ludzi z pasją
STEINPOL CENTRAL SEVICES SP. Z O.O.
Producent mebli tapicerowanych

Świat żyje w ciągłym biegu i każdy marzy o tym aby doba miała więcej 
niż 24 godziny. W moim gabinecie dietetycznym codziennie słyszę o 
braku czasu na przygotowywanie posiłków. Aby idealnie dostosować 
się do zasad zdrowego żywienia każde danie powinno być urozmaicone 
i doskonale zbilansowane

3 września w Rzepinie miała miej-
sce Wojewódzka Inauguracja Roku 
Szkolnego 2018/2019! Uroczystość 
rozpoczęła się mszą w kościele pw. 
św. Katarzyny, później nastąpił prze-
marsz ulicami miasta do szkoły z to-
warzyszeniem Orkiestry Wojskowej 
z Żagania. Uroczysty apel odbył się 
o godz. 11.00 w szkolnej hali widowi-
skowo-sportowej

Nowoczesna
metoda odchudzania

Wojewódzka Inauguracja Roku 
Szkolnego odbyła się u nas! 

Zdrowe! 

Wielkie wyróżnienie dla gminy! 

REGION 

RZEPIN 

Catering Dietetyczny Zdrowe! 
Codziennie 5 posiłków z dostawą do domu! 
Opieka Dietetyka Roku 2018 Magdaleny Cieślak 
www.zdrowe.co  |  nr tel. 606 625 901

Na inaugurację przybyło bardzo wielu gości. Do 
Rzepina przyjechali: wojewoda lubuski Władysław 
Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, bi-
skup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusz 
Lityński, dowódcy i szefowie służb mundurowych 
- wojska, policji straży pożarnej, straży granicznej, 
służby celnej oraz radni i przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych z naszego regionu.

Swoje pierwsze w życiu uczniowskie ślubowanie 
złożyły dzieci klas pierwszych ze Szkoły Podstawo-
wej. W podróż po wiedzę zabiorą je wychowaw-
czynie: Martyna Malinowska, Bogumiła Błaszczy-
kiewicz oraz Karolina Komar-Żebrowska wraz z 
Agnieszką Kołodzińską.

Wszystkim uczniom życzymy w tym roku szkol-
nym samych radości ze zdobywania wiedzy i rozwo-
ju własnych umiejętności, a nauczycielom wytrwa-
łości i osobistej satysfakcji (red.). 
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Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Rzepinie
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Miasto nocą … urzekło klimatem
W ostatni piątek wakacji 
odbyła się kolejna odsłona 
imprezy pod nazwą „Histo-
ria Ośna ….nocą” zorgani-
zowanej przez Miejski Dom 
Kultury w Ośnie Lubuskim 
oraz rzepińskie Koło Regio-
nalistów

Jak już tradycją się stało w 
dniach 13-18 sierpnia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury rozpo-
częła się „Wakacjada”

Nikt nie narzekał na nudę

Poznali lokalną historię

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

OŚNO LUBUSKIE 

GÓRZYCA 

Mimo późnej pory na start wy-
cieczki o godz. 22.00 przed ośniań-
ski ratusz pojawiła się ogromna 
grupa ok. 90 osób - pasjonatów 
lokalnej przeszłości. Oficjalnego 
otwarcia dokonali organizatorzy: 
burmistrz Ośna Stanisław Kozłow-
skie, dyrektor MDK w Ośnie Lu-
buskim Joanna Olszewska-Gredka 
oraz przewodniczący Koła Regio-
nalistów w Rzepinie i jednocześnie 
pomysłodawca i organizator wy-

cieczki Damian Utracki. 
Tradycyjnie już po powitaniu 

wszystkich zebranych uczestnicy 
mieli możliwość zwiedzić Muzeum 
Ziemi Torzymskiej mieszczące 
się w pomieszczeniach na parte-
rze ośniańskiego ratusza. Kolejną 
atrakcją było nocne zwiedzanie ko-
ścioła p.w. św. Jakuba. Następnie 
grupa podczas pieszego spaceru 
obejrzała m.in. mury miejskie oraz 
najbardziej urokliwe zakamarki 
starówki, poznając jednocześnie 
ich historię. 

Po dwugodzinnym spacerze, 
około północy, na zakończenie wy-
cieczki, tuż przy murach miejskich 
odbyło się ognisko ze wspólnym 
pieczeniem kiełbasek (red.). 

 

W pierwszym dniu dzieci obejrzały 
przedstawienie Teatru „Złota Kaczka” 
pt. „Wędrówka do Panamy” i uczestni-
czyły w warsztatach, jak się okazało wy-
kazały duszę artysty. Następny dzień był 
wielkim wyzwaniem, wyjazd do Pozna-

nia do zoo. Przed dziećmi do pokonania 
było wiele kilometrów, ale oglądanie 
słoni, żyraf i tygrysów pochłonęło je na 
tyle, że zapomniały o bolących nóżkach. 
Siły wystarczyło jeszcze na zakup pa-
miątek. W czwartek uczestnicy Waka-
cjady wyjechali do Centrum Rozrywki 
„Uśmiechnięta Planeta” w Kunowicach. 
Piątek okazał się dniem relaksu na świe-
żym powietrzu. Dzieci wzięły udział w 
zajęciach sportowych w wigwamie. Mo-
gły poruszać się na nartach po piasku, 

pograć w zbijaka i zrelaksować się przy 
zgaduj-zgaduli z odrobiną słodkości. 

Na koniec zorganizowany został fe-
styn dla dzieci kończący „Wakacjadę”. 
Nie zabrakło atrakcji: były gry i zabawy 
prowadzone przez animatorów, ma-
lowanie buzi, miasteczko rowerowe, 
dmuchańce i oczywiście coś słodkiego 
w postaci gofrów i waty cukrowej. Na 
zakończenie dzieci mogły się przejechać 
wozem strażackim.

HALINA KOWALCZYK

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

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

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

AGD i dekoracji wnętrz

Zapraszamy
pn. - pt. 1000 - 1800

sob. 900 - 1500

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16

szeroki wybór
akcesoriów do przetworów, win,

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

AGD „Merkury”
ul. Kościuszki 23

Nakaz zapłaty?

wolnyoddlugow.pl
SPRZECIW!
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Kilkadziesiąt osób zwiedzało urokliwe Ośno nocą

fot
o. 

UG
 w

 Gó
rzy

cy

Kolejna "Wakacjada" już za nami
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6/107, 69-100 SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977

Godziny Przyjęć:
pon., pt. - 800 - 1400, wt., czw. - 800 - 1700, śr. - 800 - 1600 

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

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

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

www.stomatologia-slubice.pl

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

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

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

info@stomatologia-slubice.pl


