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SŁUBICE Groźny pożar w Collegium Polonicum

508 386 232 24h

Wielkie
podziękowania
dla strażaków

Wszystko działo się wieczorem 31 lipca. Na dachu Collegium Polonicum pojawił się ogień. W
akcji gaśniczej brało udział kilkanaście wozów strażackich

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

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

Około godziny 22 sytuacja wyglądała
groźnie. Na dachu słubickiej uczelni,
nad dużą aulą Collegium Polonicum
widać było żywe płomienie. Na miejscu
natychmiast pojawili się strażacy, nie
tylko ze Słubic, ale także z okolicznych
miejscowości, w tym wozy Ochotniczej
Straży Pożarnej. Łącznie pożar gasiło
16 jednostek. W dużej części miasta
czuć było dym.
Pożar udało się opanować po dwóch
godzinach, choć akcja dogaszania trwała do rana. Straty są znaczne, ale strażakom udało się uratować cały budynek i
nie dopuścić do rozprzestrzenienia się
pożaru na inne części słubickiej uczel-

ni. Zniszczeniu uległa spora część dachu, ucierpiała także duża aula. - Spalił
się drewniany świetlik nad dużą aulą i
część stropu. Zniszczona została także
ściana przy scenie – mówił rzecznik
słubickich strażaków.
Już następnego dnia władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza wydały
specjalne oświadczenie. Zapewniły, że
funkcjonowanie placówki, w tym tworzonego właśnie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, nie będzie
zakłócone. – W imieniu władz Uniwersytetu dziękuję wszystkim osobom - w
szczególności pracownikom straży pożarnej i policji – za szybką pomoc i za-

angażowanie w tę trudną akcję – pisał
kanclerz poznańskiego UAM Marcin
Wysocki.
Po kilkunastu dniach głos zabrały
także władze Collegium Polonicum.
Poinformowały, że pracami zajmie się
specjalnie powołana komisja, która – w
porozumieniu z głównym projektantem auli – zbada okoliczności, w jakich
doszło do pożaru oraz ustali dalsze
kierunki postępowania, w tym przede
wszystkim przeprowadzenie remontu.
Według pierwszych informacji aula ma
zostać odbudowana do października
2019 roku, a do tego czasu ta część Collegium Polonicum zostanie wyłączona z
użytkowania.
10 sierpnia odbyła się z kolei specjalna uroczystość w komendzie Powiato-
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Szukasz
nieruchomości?

Zobacz ostatnią stronę!
wej Straży Pożarnej w Słubicach. Komendant Wojciech Śliwiński nagrodził
siedmiu strażaków, którzy 31 lipca brali
udział w gaszeniu pożaru uczelni. Do
podziękowań dla słubickich strażaków,
a także jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z okolicznych miejscowości
dołączyły się także władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
(red.).
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DALTONISTY

No to kampania wyborcza nam się
rozkręciła. Znamy już termin głosowania. Nowych radnych i szefów
gmin wybierzemy w niedzielę 21
października.
W Słubicach dalej nie wiemy,
czy o reelekcję będzie ubiegał się
Tomasz Ciszewicz. Wiemy za to, że
lokalna Platforma Obywatelska postawiła na Tomasza Pisarka.
Cieszę się, że Platforma Obywatelska podjęła w końcu decyzję dotyczącą kandydata na burmistrza
Słubic. Myślę, że nie była to decyzja
łatwa, a lokalne struktury tej partii
rozważały różne opcje. Ale dobrze,
że dziś mamy jasność. Tomasz Pisarek to z pewnością poważny kandydat, którego – tak osobiście – po
prostu lubię.
Ale nie o moje sympatie, czy antypatie tu chodzi.
Wybory burmistrza Słubic to sprawa dla lokalnej społeczności najważniejsza. Zdecydują bowiem o
przyszłości naszej gminy, po ośmiu
latach marazmu i słabych rządów
burmistrza Ciszewicza.
Dlatego bezwzględnie uważam, że
potrzebujemy nowego otwarcia. Musimy na nowo wyznaczyć kierunki
rozwoju Słubic i miejscowości wchodzących w skład gminy. Burmistrzem
powinien więc zostać ktoś, kto nie
jest elementem lokalnego establishmentu. Ktoś spoza układu.
I dlatego wybór jest dla mnie
oczywisty.
Potrzebujemy mieszanki młodości

z doświadczeniem. Potrzebujemy
prężnego menadżera, który nie będzie unikał rozmów z mieszkańcami,
który otworzy urząd na nowych ludzi, nowe idee i z odwagą wyznaczy
nowe kierunki rozwoju. Kogoś kto
będzie potrafił mądrze wykorzystać
swoje biznesowe doświadczenie do
skutecznego zarządzania miastem.
Kogoś, kto będzie słuchał ludzi, a
nie kolegów tworzących lokalny
układ władzy.
Takiej właśnie zmiany potrzebujemy. Dlatego ja będę Was namawiał
do wsparcia Mariusza Dubackiego.
Dosyć polityki. Na pierwszej stronie gazety zamieszczam tekst o groźnym pożarze słubickiego Collegium
Polonicum. 31 lipca pobiegłem na
miejsce zdarzenia niemal od razu. I
naprawdę nie wyglądało to dobrze,
gołym okiem widać było płomienie
nad budynkiem, który jest symbolem
naszego miasta.
Każdy kto choć raz był w dużej
auli Collegium Polonicum wie doskonale, że ten pożar mógł zakończyć się tragicznie. Dlatego tym
większe słowa uznania należą się
strażakom za ich heroiczną walkę
z żywiołem. Wielkie podziękowania
dla wszystkich, którzy brali udział w
tej trudnej walce, także dla jednostek
z OSP. Budynek udało się uratować,
a straty ograniczyć do minimum.
I na koniec jeszcze jedna sprawa.
Zawsze w sierpniu cieszę z Wami z
kolejnych urodzin gazety, którą teraz czytacie. Dokładnie 13 lat temu
wydaliśmy pierwszy numer Pogranicza Lubuskiego. Wiele się zmieniło,
ale jedno pozostaje stałe – gazetę
robimy dla Was. I mam nadzieję, że
tak pozostanie przez jeszcze bardzo
wiele lat. Czego sobie osobiście, a
przede wszystkim Wam – drodzy czytelnicy – życzę.
ROBERT WŁODEK

www.robertwlodek.pl

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

KOWALÓW
ul. Starkowska 11

tel.: 503 022 157

SŁUBICE

OŚNO LUBUSKIE

tel.: 509 475 525

tel.: 513 298 830

ul. Wojska Polskiego 115

ul. B. Chrobrego 16

ZAPRASZAMY:
Słubice i Ośno Lubuskie: poniedziałek-piątek 8-17, sobota 8-14
Kowalów: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-14

PUNKT

WIDZENIA
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp.25 lipca
uchyliło w całości decyzję burmistrza Słubic w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie
hali magazynowej oraz parkingów
przy ul. Dworcowej w Kunowicach.
Po upublicznieniu tej informacji przez lokalne media, nie trzeba
było długo czekać na komentarz ze
strony Urzędu Miejskiego. Gmina
twierdzi, że „decyzja o wydaniu
warunków zabudowy nie jest decyzją uznaniową. Jeśli zostaną spełnione warunki określone w art. 61
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wówczas
burmistrz nie będzie miał podstaw
prawnych do wydania decyzji odmownej”.
W tym miejscu chciałbym postawić burmistrzowi pytanie. Co Pan
burmistrz, urzędnicy i radni robili przez ostatnie osiem lat, że nie
udało im się uchwalić miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kunowic? Dla przypomnienia dodam, że prace nad tym
planem ruszyły jeszcze za poprzednika Tomasza Ciszewicza, trwają
więc niemal 10 lat.
Te najistotniejsze dla inwestorów
i osób prywatnych akty prawa miejscowego, jakim są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego,
to podstawa przy podejmowaniu
decyzji o lokalizacji inwestycji, czy
po prostu przy zakupie działki pod
wymarzony dom. Gdyby prace nad
tym planem zakończyły się sześć lat
temu, to inwestor mógłby podjąć
odpowiedzialną decyzję kupując

grunt pod inwestycję, a okoliczni
mieszkańcy mogliby wnieść uwagi
do zapisów planu.
W mojej ocenie uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego
miasta i zakończenie trwających
od dekady prac nad planem zagospodarowania Kunowic, to jedno z
najważniejszych wyzwań stojących
przed nowymi władzami naszej
gminy. Dlatego podejmując decyzję
o ubieganiu się o stanowisko burmistrza Słubic, prosząc o Państwa
głos w nadchodzących wyborach,
ta problematyka stała się jedną z
najważniejszych w tworzonym przy
Państwa pomocy programie wyborczym.
Co się dzieje, gdy brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? Dochodzi do
dziwnych sytuacji, kiedy grunty w
centrum miasta są wyceniane jako
tereny mieszkaniowe, zbywane na
rzecz inwestorów, a następnie kolejni inwestorzy występują o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
np. dla kolejnej stacji benzynowej
w centrum miasta.
I tutaj pojawia się kolejne pytanie do burmistrza. Czy dla budowy
stacji benzynowej w centrum miasta użyje tej samej argumentacji,
jak przy inwestycji w Kunowicach?
Czy również powie społeczeństwu,
że „decyzja o warunkach zabudowy nie jest decyzją uznaniową i
jeśli zostaną spełnione warunki…”
to nie będzie miał wyjścia i będzie
zmuszony do akceptacji tej inwestycji? Na szczęście Państwo macie
wyjście i 21 października możecie
powiedzieć NIE dla podobnych pomysłów.
MARIUSZ DUBACKI
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stare odznaki,
odznaczenia,
medale i inne
tel. 518 507 460
SPRZEDAM
CZĘŚĆ DZIAŁKI
ORAZ CZĘŚĆ (100M2)
DOMU DO REMONTU
ORAZ GARAŻE (32M2)
W RZEPINIE.
TEL.: 508 132 618

KUPIĘ lub WYNAJMĘ
(długoterminowo)
mieszkanie
w Słubicach.
tel.: 694 052 937

ZATRUDNIĘ

osobę do sprzątania
pomieszczeń
biurowych.
tel: 660 567 153
Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)
wynajmę warsztat stolarski
tel.: 604 295 699
Producent domów zatrudni
doświadczonych pracowników
ogólnobudowlanych.
Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Praca stała, wysokie zarobki.
Praca w Polsce
na małych wyjazdach.
Szczegóły
pod numerem

733 588 888

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

www.pograniczelubuskie.pl
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Dubacki: przywrócimy
letnie dyżury!
foto. DP

Wszystkie cztery słubickie przedszkola samorządowe są
w sierpniu zamknięte. To kłopot dla wielu rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom przez cały
wakacyjny miesiąc

Mariusz Dubacki zapowiada przywrócenie letnich dyżurów w przedszkolach

Przypomnijmy. Jeszcze w zeszłym roku kalendarzowym gmina
zlikwidowała letnie dyżury wakacyjne w słubickich przedszkolach
samorządowych. Urzędnicy tłumaczyli tę decyzję zmianą przepisów. Efekt jest taki, że rodzice
muszą zapewnić opiekę swoim

dzieciom przez cały sierpień.
W czerwcu na światło dzienne wyszło pismo z Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Upublicznił
je Mariusz Dubacki. - Dysponuję
oficjalnym stanowiskiem MEN,
w którym możemy przeczytać,
że "przedszkole jest co do zasa-

dy placówką nieferyjną. Oznacza
to, że powinno pracować cały rok
szkolny" – mówił kilka tygodni
temu.
- Odpowiedź MEN dobitnie
pokazuje, że miejscy urzędnicy,
likwidując letnie dyżury w przedszkolach, nie mieli racji – dodaje
Dubacki.
Likwidację dyżurów letnich w
słubickich przedszkolach urzędnicy tłumaczyli zmianą przepisów. - Wynika to z nowej ustawy,
która reguluje m.in. organizację
kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach – czytamy w
oświadczeniu gminy z 6 listopada 2017 roku. Ale Ministerstwo
Edukacji Narodowej sprawę widzi
inaczej: - Twierdzenie, że nowe
przepisy (...) nie pozwalają na
ustanowienie dyżurów wakacyjnych itd. jest swoistą nadinterpretacją prawa (...) obowiązujące
od ubiegłego roku przepisy prawa
oświatowego nie zmieniły dotychczasowych zasad wprowadzania
przerw w pracy przedszkola – czytamy w piśmie, pod którym podpisała się Katarzyna Koszewska,
dyrektor departamentu kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- To, co zaproponowali nasi
urzędnicy jest złe. Wakacje naszych dzieci będą wyglądać w ten
sposób, że rodzice wezmą po dwa
tygodnie urlopu w różnych terminach i cała rodzina nie będzie mogła spędzić tego czasu wspólnie
– pisał ostatnio Mariusz Dubacki.
– To musi się zmienić i to już w
przyszłym roku szkolnym – zapowiada (red.).

BIURO PODATKOWE / KSERO
Helena Łapacz

Plac Ratuszowy 2
69-110 Rzepin

tel. 519 744 533

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

OKNA

SŁUBICE Trzecie urodziny Arkadasz Kebab

Warto pomagać!
Tegoroczne świętowanie urodzin popularnego w mieście
kebaba Arkadasz miało niecodzienny wymiar. Właściciel
lokalu włączył się w akcję pomocy dla walczącego z nowotworem słubiczanina Arkadiusza Karpowicza
foto. DP

SŁUBICE Przedszkola zamknięte w sierpniu
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Urodziny Arkadasza połączono ze zbiórką pieniędzy na walczącego o życie Arka

- Zawsze staramy się pomagać.
Tym razem wpadliśmy na taki
pomysł, że nasze trzecie urodziny połączymy z akcją pomocy dla
Arka – mówi Paweł Sokołowski,
właściciel kebabów Arkadasz.
28 lipca wszystkie pieniądze ze
sprzedaży kebabów powędrowały
do puszki, z przeznaczeniem dla
walczącego o życie słubiczanina.
- To wszystko udało się, dzięki
pomocy wielu ludzi. Chciałbym
podziękować Państwu Piosikom
z Agrogobexu. Mieliśmy super
odzew z Niemiec, bo pan, który
przywozi nam bułki sam dołożył
50 bułek od siebie. Dostawca mięsa zaoferował 40 kg mięsa ekstra.
Już nie liczę wkładu własnego

DRZWI

R OLE T Y

Partner Handlowy Oknoplast

moich pracowników – mówi Paweł Sokołowski. Podziękowania
kieruje także do pani Renaty, która zarządza galerią.
- Sprzedanych zostało ponad
600 kebabów. Udało się zebrać
łącznie prawie 9 tys. zł. Także
wydaje mi się, że akcja została
zakończona sukcesem. Warto pomagać – kończy Paweł Sokołowski.
- A ja z kolei chciałam podziękować mieszkańcom i Pawłowi
Sokołowskiemu. Dzięki takim
ludziom udaje nam się pomagać
potrzebującym – mówi Aleksandra Kołek, szefowa fundacji Pomagamy (red.).

• OKNA
• DRZWI
• ROLETY
• ROLETKI
• MOSKITIERY
RABAT
KUPON

-5%

na roletki i moskitiery

Słubice Plac Przyjaźni 19, tel.607535703

e-mail: manpol@oknoplast.com.pl | www.okna-manpol.pl
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SŁUBICE Oferta Hufca Pracy

Praca połączona z nauką
Masz kłopoty z nauką? Zgłoś się do 4-13 Hufca Pracy, który działa w Zespole
Szkół Technicznych w Słubicach i zapewnia swoim uczestnikom kontynuowanie kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym i zawodowym

TWORZYMY DLA CIEBIE

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki w OHP. Podanie oraz inne dokumenty
kandydat oraz rodzice wypełniają osobiście, w
siedzibie Hufca.
Dla kandydatów spoza Słubic dostępne jest
miejsce w internacie Zespołu Szkół Technicznych.
foto. DP

Po reformie oświaty uczestnicy Hufca w roku
szkolnym 2018/2019 uczęszczają do Szkoły Podstawowej dla dorosłych. W nowym systemie edukacji w Szkole Podstawowej dla dorosłych działa
VII i VIII klasa. Po jej ukończeniu uczniowie
mogą kontynuować naukę w szkole branżowej
lub szkole średniej. Uczestnicy odbywają również
w ramach wymiany międzynarodowej praktyki w
państwach Unii Europejskiej.
Kryteria naboru do Hufca: przedział wiekowy
15-18 lat, ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa lub brak promocji w klasie VII szkoły
podstawowej lub II klasie gimnazjum w roku
szkolnym 2017/2018 oraz złożenie w Hufcu, w
obecności rodzica bądź opiekuna prawnego kompletu dokumentów.
Do Hufca rekrutowana jest młodzież, która najbardziej potrzebuje wsparcia ze strony państwa:
posiada opóźnienia edukacyjne (nie uzyskano
promocji do następnej klasy), nie wypełnia obowiązku szkolnego, ma trudności z przyswajaniem
wiedzy i pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych lub o
niskim statusie materialnym.
Kandydatów zainteresowanych kontynuowaniem nauki w ramach OHP zapraszamy, wraz z
rodzicem lub opiekunem prawnym, do siedziby
Hufca (Al. Niepodległości 13, Słubice), w której
można uzyskać szczegółowe informacje na temat
oferty edukacyjnej oraz wypełnić dokumenty niezbędne przy przyjęciu uczestnika. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać
w czasie rozmowy kwalifikacyjnej trzy fotografie
legitymacyjne, opinię pedagoga szkoły, opinię z

Szczegółowe informacje udzielane
są w siedzibie Hufca :
4-13 Hufiec Pracy ul. Niepodległości 13
(budynek Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach)
tel.: 95 758 31 34
e-mail :hp.slubice@ohp.pl
w godz. 9.00-14.00

GÓRZYCA Ważna inwestycja

Z myślą o mieszkańcach

MAXIMA
ŁAZIENKA CERAMIKA

Słubice, ul. Narutowicza 26a
tel. +48 509 775 993,
e-mail: kontakt@maxima-ceramika.pl

Zakończyła się budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie,
która była realizowana w ramach projektu „Budowa wodociągu w
miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
Celem projektu było zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej oraz dostosowanie stanu infrastruktury technicznej do potrzeb użytkowników.
Inwestycja wpłynie na poprawę warunków sanitarno-bytowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia
mieszkańców Lasek Lubuskich poprzez
zapewnienie wody do picia spełniającej
wymagane standardy. Całkowita wartość zadania 322.760,22 zł (red.).

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu
ubijaki
elektronarzędzia
młoty wyburzeniowe
KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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RZEPIN Turniej Skrzatów podczas Dni Puszczy Rzepińskiej

RZEPIN Strefa kibica i występ Marcina Dańca

Zacięta rywalizacja Piłkarski finał w doborowym
towarzystwie!
foto. UMiG w Rzepinie

foto. UMiG w Rzepinie

7 lipca na stadionie przy ul. Poznańskiej odbył się turniej Skrzatów o puchar Puszczy Rzepińskiej.
foto. UMiG w Rzepinie
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W gminie Rzepin dobiegają końca prace związane z montażem nowych wiat przystankowych. W pierwszym etapie stare
przystanki zostały zdemontowane lub zburzone

przystanki będą znakiem rozpoznawczym gminy, a ich stan będzie
cieszył przez długie lata.
Kolejnym etapem będzie remont
przystanków w Lubiechni Wielkiej,
Kowalowie i Starkowie. Planowane
są również nowe wiaty na terenie
Rzepina (red.).

Na skąpanym w słońcu Stadionie Miejskim,
w strefie kibica, mieszkańcy gminy Rzepin
mogli obejrzeć mecz finałowy tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej
Emocji sportowych nie brakowało, ale gdy opadły
mieszkańców rozbawił występ gościa specjalnego Marcina Dańca (red.).

RZEPIN Wymiana wiat przystankowych

Turniej był rozgrywany w ramach Dni Puszczy Rzepińskiej

Turniej był rozgrywany w ramach
Dni Puszczy Rzepińskiej, a wzięło w
nim udział osiem drużyn. Zagrały: PAP
Bosko Sulęcin, UKS Polonia Słubice,
UKS Perła Cybinka, SAP Słubice, MTP
Pogoń Świebodzin, TSV Rudow Berlin
i dwie drużyny Ilanki Rzepin.
Rywalizacja była zacięta, ale rozgrywki zdominował zespół z Berlina,
który wygrał wszystkie rozgrywane
mecze. Jednak w grupie wiekowej
"Skrzaty" nie było przegranych i wygranych - wszystkie drużyny zostały

nagrodzone przez burmistrza Rzepina
Sławomira Dudzisa takimi samymi
medalami oraz nagrodami rzeczowymi.
Po zakończonej dekoracji mali piłkarze w dobrych humorach udali się na
wspólne biesiadowanie oraz zabawę na
dmuchanych zamkach, co z pewnością
zintegrowało małych piłkarzy.
O słodki poczęstunek zadbali rodzice naszych rzepińskich skrzatów, którym należą się słowa podziękowania
(red.).

Następnie wykonana została
nowa nawierzchnia, na której postawiono stylizowane drewniane
wiaty. W ramach zadania zakupiono 11 sztuk przystanków, które zamontowane zostały w Starościnie,
Drzeńsku, Gajcu, Radowie, Sułowie, Serbowie i Lubiechni Małej.
Wiaty przystankowe na terenie
gminy Rzepin miały od kilku do
kilkunastu lat. Pozbawione szyb i
skorodowane przystanki nie tylko
nie spełniały swoich funkcji, ale
także stanowiły kiepską wizytówkę gminy. Zły stan przystanków
związany był nie tylko z upływem
czasu, ale również z licznymi dewastacjami. Mamy nadzieję, że nowe

foto. UMiG w Rzepinie

Nowa wizytówka

Kolejnym etapem będzie remont przystanków w Lubiechni Wielkiej, Kowalowie i Starkowie

Jak brać kredyt - to z rozsądkiem!!!
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.
W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:
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 – Rzeczywista 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 uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.

www.bsrzepin.pl
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WYWIAD Rozmowa z kandydatem na wójta Słońska

Będę słuchał mieszkańców
Wiem, że Słońsk może być
europejski i lepiej zarządzany – mówi Marek Jankowski, kandydat na wójta gminy Słońsk
Red. Dlaczego kandyduje
Pan na urząd wójta?
M.J. Kandyduję na urząd wójta gminy Słońsk ponieważ pragnę
rozwoju naszej gminy. Chcę, aby
gmina Słońsk rozwijała się dynamicznie, aby – o ile to możliwe –
dostrzegać i rozwiązywać również
indywidualne potrzeby mieszkańców.
Red. Mówi Pan o dynamicznym rozwoju. Co Pan przez to
rozumie?
M.J. Opowiadam się za zrównoważonym rozwojem wszystkich
jedenastu sołectw składających
się na całą gminę. Część z nich
już dziś prezentuje się bardzo dobrze. Jednak większość potrzebuje
wsparcia ze strony urzędu gminy,
bodźca. Rozwój gminy ma odzwierciedlać zmieniający się świat.
Gmina Słońsk ma za tymi zmianami nadążać. Na gruncie tego, co
udało się wypracować dotychczasowym samorządowcom, chcę dalszego, bardziej dynamicznego rozwoju gminy. Najpierw nasza gmina
powinna implementować dobre
praktyki z innych samorządów,
adaptując je do własnych potrzeb i
możliwości.
Red. Jak ocenia Pan 16 lat
rządów obecnego wójta gminy
Słońsk?
M.J. Z pewnością bardzo dużo
udało się zrobić urzędującemu od
16 lat wójtowi i samorządowcom
tworzącym Radę Gminy przez 16
lat. Na tle innych miejscowości naszego województwa Słońsk nie wygląda źle. Jednak z całą pewnością
można było osiągnąć więcej. Należy pamiętać, że mówimy o okresie,
który dawał najwięcej możliwości,
jak chodzi o pozyskanie zewnętrznych funduszy na realizację inwestycji w gminie. Tylko w części
zostało to wykorzystane. Gmina
rozwija się, ale nie jest to rozwój
równomierny. Sami mieszkańcy
twierdzą, że mają wrażenie, jakby
zapomniano o istnieniu niektórych
sołectw.
Red. Co dziś jest największą
bolączką gminy?
M.J. Moim zdaniem największą
bolączką gminy jest brak konsultacji społecznych oraz nadmierne
zadłużanie gminy. Konsultacje
społeczne to forma zaproszenia
mieszkańców do współdecydowania o tym, co istotne w rozwoju
gminy. To mieszkańcy mają wskazywać, czego chcą, co jest im potrzebne. Niestety, tutaj powszechny w innych samorządach zwyczaj
konsultacji społecznych praktycznie nie występuje.
Red. Wspomniał Pan o nadmiernym zadłużaniu gminy. O
co konkretnie chodzi?
M.J. Chodzi o to, że bardzo często gmina – zamiast ubiegać się o
środki zewnętrzne z różnych programów – decyduje się na zaciąganie kredytów. W taki sposób między innymi jest realizowana nowa
elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Słońsku. Trzeba przyznać,
że elewacja prezentuje się znakomicie. Jednak zamiast zaciągać

kredyt na to zadanie, można było
ubiegać się o dofinansowanie aż do
80 procent wartości z dwóch źródeł zewnętrznych: z Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Red. Czy zatem Pańska wygrana oznaczałaby zdecydowaną zmianę kursu względem
polityki obecnego wójta?
M.J. Chciałbym na podbudowie
tego, co już zostało zrobione, rozwijać całą gminę. Uważam – tak
jak wiele osób, które zachęcały
mnie do podjęcia decyzji o kandydowaniu na urząd wójta – że gmina
potrzebuje świeżości, nowego spojrzenia, podniesienia jakości sprawowania władzy oraz jakości zarządzania. Ale – oczywiście – nie
można zaprzepaścić kroków, które
zostały wykonane przez wcześniejsze samorządy, w tym obecnego
pana wójta. Z pewnością trzeba będzie ubiegać się o wzięcie udziału w
większej ilości projektów: zarówno
rządowych, jak też unijnych. Tam

znajdują się pieniądze i możliwości
na rozwój gminy z jednoczesnym
uniknięciem jej permanentnego
zadłużania.
Red. Nad którymi dziedzinami pochyliłby się Pan przede
wszystkim?
M.J. Przede wszystkim – jeśli
mieszkańcy mi zaufają – zaproszę
ich do współdecydowania o przyszłości gminy. Dzięki konsultacjom
społecznym będzie wiadomo, czego
oczekują. Każda gmina potrzebuje
wielopłaszczyznowego
rozwoju.
Wiem, że Słońsk może być europejski i lepiej zarządzany. W naszym
przypadku w sposób szczególny
należałoby skupić się na podnoszeniu większej ilości środków zewnętrznych przy realizacji zadań
w gminie, na rozwoju szkolnictwa, przedsiębiorczości, realizacji
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także animacji czasu
osobom starszym i niepełnosprawnym.
Żyjemy w czasach, które charakteryzują się niebywałymi możliwościami rozwoju. Różne pro-

gramy oferują samorządom dużo
tego typu możliwości. Trzeba się
sprężyć, powalczyć o nie i kształtować rzeczywistość według potrzeb
mieszkańców. Wszystkie działania
mają sprowadzać się do wsparcia
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Red. Właśnie… Co ze stowarzyszeniami i organizacjami
tworzonymi przez mieszkańców?
M.J. To jest niezwykle istotna
kwestia. Gmina musi zacząć mocno współpracować z organizacjami
pozarządowymi. Przecież to one w
znacznej mierze realizują zadania
własne gminy. Dlatego niezbędne
jest wsparcie ich działań z ramienia gminy tak, aby ułatwić ich działania. Bo przecież beneficjentami
tych działań są wszyscy mieszkańcy. W tym celu zamierzam stworzyć
Radę Stowarzyszeń i Organizacji
Pozarządowych. Będzie to niesamowite źródło wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi stowarzyszeniami i sołectwami z terenu
gminy. Moją ambicją jest również

rozwój współpracy międzynarodowej. Ma to szczególne znaczenie
dla młodego pokolenia.
Red. Czy nie obawia się Pan
wyników wyborów?
M.J. Wynik wyborów to sprawa
otwarta. Zawsze i dla każdego, kto
bierze udział w wyborach, jest to
kwestia ryzykowna. Decyzję należy pozostawić mieszkańcom. Najważniejsze, aby decyzja wyborców
była podjęta świadomie, żeby ludzie wiedzieli, jaka jest prawdziwa
kondycja finansów gminy, jaki potencjał drzemie w gminie.
Red. Dlaczego warto postawić na Pana, na Marka Jankowskiego?
M.J. Uważam, że warto postawić
na mnie, ponieważ wnoszę nowe
spojrzenie, powiew świeżości. Jestem jeszcze młodym człowiekiem,
który jest w stanie dostrzec nieco
inne problemy i potrzeby. Jestem
otwarty na współpracę ze wszystkimi środowiskami.
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foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN Wakacje z MDK

Każdy znalazł coś dla siebie
Miejski Dom Kultury w Rzepinie w okresie wakacyjnym przygotował dla najmłodszych
dzieci, ale i też dla tych ciut starszych, szereg atrakcyjnych zajęć i warsztatów
W lipcu zostały zorganizowane plenerowe zajęcia w Gajcu, których przewodnim motywem były tropiki. Miało
być kolorowo, słonecznie, owocowo i
właśnie tak było, pomimo niesprzyjającej aury.
Podczas zajęć dzieci wykonały hawajskie naszyjniki i wianki oraz tatuaże.
Kolejne warsztaty to zajęcia z origami, czyli sztuki składania z papieru, której uczył Sławomir Kozłowski z Zielonej
Góry, członek Polskiego Towarzystwa
Origami. Dodatkową atrakcją tego spotkania było twistowanie, czyli skręcanie

z podłużnych balonów zabawnych form
np. piesków, mieczy itp.
4 lipca odbyły się warsztaty szkła artystycznego - fusing. Zajęcia odbyły się
w dwóch grupach wiekowych. Młodsza
grupa dzieci wykonała szklane witrażyki, a starsza magnesy, zawieszki, kolczyki. Warsztaty poprowadziła artystka z
Zielonej Góry - Olga Basole.
Afrykańska wioska to kolejny plenerowy wyjazd zorganizowany 17 lipca,
tym razem do Starościna. Uczestnicy
zajęć wykonali afrykański plemienny
makijaż, naszyjniki, bransolety, w które

się później przyozdobili, co sprawiło, że
mogli poczuć się na chwilę jak prawdziwi rdzenni mieszkańcy Czarnego Lądu.
8 lipca w środowe popołudnie na deskach sceny MDK wystąpili aktorzy Teatru Trójkąt z Zielonej Góry z autorskim
przedstawieniem pt. "Wielka Tajemnica". Natomiast w sierpniu do MDK zawitał pan Magiczny, który przedstawił
dzieciom czarujący POKAZ MAGII.
Nowością wakacyjną w tym sezonie
były organizowane familijne seanse
„Kina na leżakach”, które cieszyły się
sporym zainteresowaniem (red.).

Moc wakacyjnych atrakcji w rzepińskim MDK

WEŹ KREDYT

GOTÓWKOWY
NA

„6”

RRSO 10,73%

Zapraszamy do naszych placówek

Centrala
Oddział Ośno Lubuskie
ul. B. Chrobrego 5,
69-220 Ośno Lub.
tel./fax. 95 757 60 76,
centrala@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 Słubice
ul. Krzywoustego 2,
69-100 Słubice
tel./fax. 95 758 27 13,
95 750 83 17
slubice@bsosno.sgb.pl

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

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

www.bs.osno.sgb.pl
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foto. UG w Krzeszycach

KRZESZYCE Podwójne świętowanie

Tłumy na starcie
22 lipca w scenerii malowniczych krajobrazów w krzeszyckich lasach odbył się II wyścig Doliną Postomii. Impreza odbyła się w ramach
Zachodniej Ligi MTB i
zgromadziła prawie 290
uczestników z terenu całej
Polski
Wyścig Doliną Postomii organizowany był przez KS Active Life, gminę
Krzeszyce i Gminny Ośrodek Kultury
w Krzeszycach. Celem imprezy była
popularyzacja kolarstwa górskiego i
turystyki rowerowej, propagowanie
zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali radny gminy Krzeszyce Dawid
Hendzel, p.o. dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzeszycach oraz
radny powiatu Franciszek Jamniuk.
Uczestnicy wyścigu mieli do pokonania trzy dystanse: PO - 13km , Mini27km , Mega – 54 km. W kategorii
OPEN mężczyzn wygrał Marco Hantschel, drugi był Przemysław Burzych,
a trzeci Piotr Jarmużewski.
Szczególne podziękowania organizatorzy składają wszystkim zaangażowanym w organizację II edycji
wyścigu Doliną Postomii, sponsorom,
firmom, instytucjom, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach za
zabezpieczenie imprezy. Sebastianowi
Wożniakowi za przygotowanie trasy.
Podziękowania także dla wolontariuszy z Pogoni Krzeszyce i pań ze
Strefy Aktywności Rozmaitej SAR w
Krzeszycach (red.).

W zawodach wzięło udział niemal 300 osób

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

REGION Jak nauczyć dziecko korzystania z banku?

Konto na start – w sam raz
na dziecięce potrzeby
Zarabiasz, korzystasz z bankowości, kontrolujesz swoje wydatki... Za Twoich czasów
wchodzenie w dorosłość wiązało się z założeniem swojego pierwszego konta i wejściem w świat samodzielnego zarzadzania swoimi finansami? A gdybyś tak wiedział
to wszystko, co wiesz teraz, od samego początku?
Szkoła – przynajmniej na wczesnym etapie – wciąż jeszcze nie ma w
programie zajęć z podstaw zarzadzania domowym budżetem, kontrolowania swoich finansów czy racjonalnego
korzystania z posiadanych środków.
Dopiero na poziomie liceum i tylko
uczniowie szkół o profilu ekonomicznym dowiedzą się w tej kwestii czegoś konkretnego. Niestety większość
młodych ludzi podstaw związanych
z bankowością uczy się metodą prób
i błędów, wchodząc w dorosłość… a
przecież są inne sposoby!
Jest wiele rzeczy, których dzie-

ci uczą się w domu. Wśród nich nie
brakuje zwykłych czynności życia codziennego. I taka też jest bankowość,
z którą możesz oswajać dziecko od
najmłodszych lat. Specjalnie z myślą
o rodzicach chcących edukować swoje
pociechy w GBS Banku zaprojektowaliśmy usługę „Konto na start” dedykowaną dzieciom i młodzieży do 26 roku
życia.
Na czym polega
Konto na start?
Zakładasz konto, dajesz dziec-

Oddział w Krzeszycach

ku dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, kartę
płatniczą z funkcją zbliżeniową,
uczysz korzystania z bankowości
elektronicznej i usług SMS oraz
korzystania z płatności mobilnych
telefonem i szybkich płatności
Paybynet. To podstawy, bez których nikt już nie wyobraża sobie
poruszania się w świecie własnych
finansów. Pod czujnym okiem rodzica dziecko lub nastolatek może
robić zakupy, odkładać pieniądze
na własne potrzeby i kontrolować
swoje zasoby… to idealny sposób,

by dowiedzieć się, że pieniądze nie
biorą się tak po prostu z bankomatu…
Jak działa Konto na start?
Żeby je założyć musisz odwiedzić placówkę znajomego GBS
Banku wraz ze swoim dzieckiem.
Usługa jest gotowa do działania
zaraz po jej uruchomieniu. Pamiętaj przy tym, że jest to usługa
bezpieczna, podlegająca kontroli
rodzicielskiej, dlatego nie pozwala
osobom poniżej 13 roku życia na
zupełnie samodzielne z niej korzystanie. Młodsze dzieciaki nie
mogą dowolnie dysponować zgromadzonymi środkami, a wszystkie
dyspozycje w ich imieniu wydaje
rodzic lub opiekun. Po ukończeniu
trzynastu lat Twoje dziecko będzie
mogło samodzielnie dokonywać
płatności, pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę.
Co zyskujecie,
zakładając Konto na start?
Otwierasz wraz z dzieckiem rachunek, a my prowadzimy go za 0
zł. Wydajemy i wznawiamy kartę
debetową wraz z ubezpieczeniem
oraz funkcją zbliżeniową za 0 zł.

Oddział w Kostrzynie

W pakiecie dostajecie bankowość
internetową i SMS-y autoryzacyjno-informacyjne za 0 zł. Możecie
wypłacać pieniądze z ponad 9500
bankomatów oznaczonych logotypami Planet Cash oraz Zrzeszeń:
Grupy BPS S.A. i SGB Bank S.A.
rozmieszczonych na terenie całej
Polski.
Po więcej informacji zapraszamy do zakładki usługi i placówek
GBS Banku!

Nasze odziały:
Oddział w Kostrzynie
nad Odrą
ul. Kopernika 2
tel.: 95 727 72 58
Oddział w Krzeszycach
ul. Gorzowska 7/7
66-435 Krzeszyce
tel.: 95 757 30 18
Oddział w Słońsku
ul. Sikorskiego 7
66-436 Słońsk
tel.: 95 757 22 19

Oddział w Słońsku
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foto. UG w Krzeszycach

KRZESZYCE Wakacje w bibliotece

Nikt nie narzekał na nudę
Wakacyjne zajęcia z dziećmi w krzeszyckiej bibliotece upłynęły kreatywnie i na
wesoło
Uczestnicy zajęć stworzyli pamiątkę z wakacji: „pejzaż zamknięty w
butelce”, czy owocowy brelok. Mieli
też za zadanie stworzyć okładki do
książki nawiązującej do wysłuchanej
opowieści, z cyklu Kamishibai pt.
„Groszek”.
Środę dzieci spędziły w afrykańskim klimacie, tworząc niepowtarzalne ozdoby na szyje, z różnego rodzaju skrawków, wycinków i bibuły,
a równie niecodziennego smaku dla
podniebienia, nadała egzotyczna sałatka wieloowocowa. Dopełnieniem
spotkania była lektura bajki pod tytułem „Mój przyjaciel Kemushi”, po
której odbyła się rozmowa na temat
cyklu życia. Nie obyło się bez zabaw
ruchowych zaczerpniętych z techniki
Weroniki Scherbone, jak i zabaw z
chustą Klanza.
Czwartkowe zajęcia nawiązywały
do panoramy Krzeszyc. Dzieci mogły
wczuć się w rolę małych architektów
i przebudować swoją miejscowość.
Maski wykopaliskowe były kolejnym
zadaniem czwartkowego spotkania,
a wykonane były częściowo z recyklingu. Uczestnicy zajęć pożegnali się
czytanką pt. „Czułość”, która ponownie nawiązywała do przemian zachodzących w życiu różnych gatunków
żyjących na ziemi. Nie zabrakło oczywiście zabaw ruchowo-rozwijających.
Dziękujemy za wspólnie spędzony
czas i zapraszamy do biblioteki (red.).

Biblioteka dziękuje wszystkim za mile spędzony czas

PÓŁTORAK
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
www.hurtowniapoltorak.pl
ul. Klonowa 15
tel. (95) 758 07 55
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Bonia
BOŻENA DRZEWIECKA

tel. 695 422 138
terminy uzgadniane telefonicznie

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

BIURO PODATKOWE
SALON OŚWIETLENIOWY
PÓŁTORAK

Sylwia Bąkowska
tel. 503 035 077
Prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

ul. Wrocławska 2a

Ryczałt ewidencjonowany

tel. (95) 758 22 83

Sporządzanie deklaracji ZUS
Kadry i płace

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

SŁUBICE Pierwsze decyzje rady nadzorczej

Dbać o dobro członków spółdzielni
Strukturę organizacyjną spółdzielni
opracowuje zarząd a rada nadzorcza
ją analizuje i ostatecznie zatwierdza.
Wszystkie wydatki są ujęte w „Planie
rzeczowo-finansowym” na dany rok i
określają stawki eksploatacyjne. Plan
opracowuje zarząd i przedkłada go do
zatwierdzenia radzie nadzorczej. Plan
ten jest budżetem spółdzielni na dany
rok.
Spółdzielnia jest dobrowolnym
zrzeszeniem nieograniczonej liczby
osób o zmiennym składzie osobowy
i zmiennym funduszu udziałowym,
które w interesie swoich członków
prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
Spółdzielnia ma swoje organy: walne zgromadzenie członków – to organ
najwyższy, zatwierdza sprawozdania,
wybiera radę nadzorczą i udziela absolutorium dla członków zarządu; radę
nadzorczą, która jest organem nadzoru i kontroli działalności spółdzielni i
zarządu. W słubickiej spółdzielni wybiera zarząd i prezesa. Zarząd administruje i zarządza spółdzielnią oraz
reprezentuje ją na zewnątrz, liczy odo
trzech osób. Aktualnie jest tylko jeden
członek zarządu: pełniący obowiązki
prezesa Krzysztof Umiński.
Statut spółdzielni stanowi, że członek organu musi należeć do spółdzielni. Stąd wynikają dzisiejsze problemy
prawne, toczą się procesy sądowe i
zawiesza się radę nadzorczą.
Ostatnia rada nadzorcza została
wybrana w 18 czerwca na walnym
zgromadzeniu, a w dniu 25 lipca

ukonstytuowała się i natychmiast
zaczęła działać. Jej posiedzenia odbyły się w 28 czerwca i 13 lipca. Rada
nadzorcza utrzymała w mocy uchwałę
uchylającą wybór Moniki Murańki na
prezesa słubickiej spółdzielni. Rada
zaakceptowała też uchwałę w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego
za 2017 rok, uchwałę w sprawie planu
remontów w SM na rok 2018, uchwałę w sprawie ustalenia stawek eksploatacyjnych na nieruchomościach
SM. Rada nadzorcza zaakceptowała
również uchwałę o zmianie wysokości
opłat za zużycie gazu oraz w sprawie
ustalenia Planu rzeczowo-finansowego SM na 2018 rok.
Działalność spółdzielni jest ciągła,
prowadzona codziennie i nie może
być przerw w jej działaniach, jej nadzorze i kontroli. Niezależnie od decyzji sądów w spółdzielni muszą działać
organy statutowe. Należy dbać o interesy członków spółdzielni, bo to oni
są jej właścicielami. Powierzyli organom spółdzielni swój majątek, dlatego
oczekują dobrych efektów jej pracy.
W Planie remontowym na 2018 rok
ujęto inwestycje i remonty na kwotę
985.500 zł.
Zaplanowano wymianę instalacji
wodno-kanalizacyjnej w sześciu budynkach (koszt inwestycji: 432.475,52
zł), wymianę domofonów analogowych na cyfrowe w całej spółdzielni,
wymianę oświetlenia na klatkach
schodowych budynków mieszkalnych,
budowę altan śmietnikowych przy budynkach na Osiedlu Słowiańskim 3, 5

foto. DP

Słubicka spółdzielnia mieszkaniowa przy ul. Kopernika
20 A należy do dużych tego typu zrzeszeń. Łącznie zatrudnia 17 osób

i 6, budowę parkingu na Pl. Przyjaźni
26, wykonanie podjazdów na wózki,
wymianę drzwi wejściowych przy ul.
Wandy 8 i 9 oraz dopłaty do wymiany
okien w budynkach mieszkalnych do
kwoty 35 tys. zł.
Najbardziej kosztowną inwestycją
jest wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej, pochłonie niemal połowę
wydatków na remonty.
Rada nadzorcza poleciła komisji
gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonanie wyboru najbardziej
korzystnej oferty na wykonanie tej inwestycji. Komisja w składzie Andrzej
Klimczak, Włodzimierz Marganiec,
Bogdan Dybka oraz Krzysztof Umiński dokonała wstępnej oceny złożonych ofert.

Do spółdzielni wpłynęły trzy
oferty. Pierwsza opiewała na kwotę 540.666,89 zł, druga na kwotę
535.401,55 zł, a trzecia na kwotę
432.475,52 zł.
Komisja złożyła wniosek dla rady
nadzorczej o przyjęcie trzeciej oferty,
uzasadniając, że jest ona najtańsza
(daje możliwość zaoszczędzenia 100
tys. zł), a oferent wykonywał już wymianę instalacji wodno-kanalizacyjną
na siedmiu budynkach spółdzielni.
Mieszkańcy byli zadowoleni z tych
prac.
Rada nadzorcza przychyliła się do
wniosku i wyraziła zgodę na przyjęcie
tej oferty. Złożyło ją Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe ,,REMOTERM”
z Zielonej Góry.

Warto na koniec dodać, że w spółdzielniach mieszkaniowych nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, bo majątek spółdzielni jest
prywatną własnością jej członków.
Dlatego rada nadzorcza odstąpiła od
ogłaszania przetargu, a jedynie dokonała przeglądu ofert i wybrała wykonawcę. Decyzja ta dała wymierne
oszczędności ponad 100 tys. zł. Pieniądze te pozostaną na kontach funduszu remontowego wymienionych
budynków.
BOGDAN DYBKA
były delegat
Regionalnego Związku
Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych
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GÓRZYCA Przedszkole dla każdego!

KRZESZYCE Przede wszystkim integracja

Rozwój oferty
Przyjacielska
edukacyjnej
wizyta strażaków
dla najmłodszych

W pierwszej połowie sierpnia Krzeszyce gościły druhów ze
straży pożarnej z Altlandsberga, wizyta odbyła się w ramach
projektu ,,Polsko-niemieckie spotkania strażaków”

Gmina Górzyca otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację
projektu „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego!” .
pedagogicznej.
Wartość projektu wynosi ok. 262 tys.
zł, kwota dofinansowania to 222 tys. zł.
Projekt jest realizowany w okresie od
1.07.2018 do 30.06.2019 roku.
Aktualnie trwa rekrutacja dzieci do
punktów przedszkolnych. Informacje
o zasadach udziału w projekcie oraz
niezbędne dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej gminy
Górzyca www.gorzyca.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy. Zapraszamy
serdecznie.

i przezwyciężania barier językowych. W
ramach wspólnego programu skorzystali z licznych atrakcji.
Po przyjeździe grupy niemieckiej zwiedzano Twierdzę Kostrzyn. Drugiego
dnia pobytu wszyscy udali się do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz
odwiedzili jednostkę straży pożarnej
w Międzyrzeczu, odbył się także spływ
kajakowy rzeką Paklicą. Uczestniczyli

foto. UG w Górzycy

Projekt zakłada między innymi utworzenie w Szkole Podstawowej w Górzycy punktu przedszkolnego dla dzieci w
wieku 3-5 lat, zwiększenie liczby miejsc
w istniejącym punkcie przedszkolnym
w Czarnowie, doposażenie obu punktów przedszkolnych w meble, pomoce
dydaktyczne oraz zabawki, rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe
zajęcia (logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia plastyczne),
utworzenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Górzycy oraz podniesienie kompetencji zawodowych kadry

Głównym jego celem była integracja
i spotkanie osób zaangażowanych i
chcących poznać działalność Ochotniczej Straży Pożarnej gmin partnerskich
Krzeszyc i Altlansberg. Spotkania miały
formę kolonii dla dzieci i młodzieży z
obu zaprzyjaźnionych gmin, skupionych przy ochotniczej straży pożarnej.
Uczestnicy mieli okazję do wspólnego
spędzania wolnego czasu, poznania się

wzięli udział w pokazach ratownictwa
wodnego w Lubniewicach, zorganizowanych przez jednostkę OSP Lubniewice. W wolnym czasie wszyscy skorzystali
z kąpieliska. Młodzież korzystała z Orlika, grając w piłkę nożną i koszykówkę,
odbył się turniej polsko-niemiecki w
piłce nożnej.
Na zakończenie uczestnicy zostali pożegnani przez włodarzy obu gmin,
otrzymali też pamiątkowe upominki,
umówiono się również na przyszły rok.
Wszystkim wymienionym wydarzeniom
sprzyjała bardzo dobra atmosfera, życzliwe słowa i wzajemna pomoc.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by uczestnicy projektu
czuli się dobrze i bezpiecznie oraz wrócili
z zapasem wrażeń i miłych wspomnień,
a w szczególności druhom z OSP Krzeszyce i Altlandsberg.
W spotkaniach czynny udział brało 80
uczestników. Projekt został sfinansowany ramach w Funduszu Małych Projektów (FMP) został zatwierdzony przez
Komisję Europejską, jako część składofoto. UG w Krzeszycach
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Spotkania miały formę kolonii dla dzieci i młodzieży

Projekt zakłada m.in doposażenie obu
punktów przedszkolnych w meble

wa Programu Współpracy INTERREG
V A Brandenburgia-Polska 2014-2020,
w ramach celu „Europejska Współpraca
Terytorialna” Europejskiego Funduszu
Rozwoju Terytorialnego (EFRR).
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foto. UMiG w Cybince

CYBINKA Żniwa znane z opowiadań dziadków…

Niezwykła lekcja
żywej historii
w Białkowie

21 lipca w Białkowie odbyła się jubileuszowa, dziesiąta
edycja imprezy „Jak to z chlebem było”. Przed południem
spod dworku w pole wyruszył rozśpiewany korowód żniwiarzy, w którym uczestniczyli burmistrz Cybinki Marek
Kołodziejczyk oraz sekretarz Sebastian Łukaszewicz

To była jubileuszowa, dziesiąta edycja imprezy

leniu proces powstawania chleba. Dzieci
mogły zobaczyć żniwa, które znały tylko
z opowiadań dziadków.
W trakcie pokazów żniwiarzy i gości

CYBINKA Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

budynku, na korytarzach pojawiły
się nowe szafki. Każdy uczeń będzie posiadał własne miejsce na
przechowywanie swoich osobistych
rzeczy i przyborów potrzebnych w
szkole. Szafki zostały zakupione ze
środków Rady Rodziców i budżetu
gminy.
Bajkowe Przedszkole w Cybince
zostało wyposażone w nowe meble kuchenne. Obecnie epika remontowa wykonuje modernizację
pomieszczeń zmywalni i kuchni.
Koszt przeprowadzanego remontu to około 13 tys. zł. W placówce
wymieniono także instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe
we wszystkich pomieszczeniach.
Łącznie na wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych w
Zespole Szkół i Przedszkolu w Cybince gmina przeznaczyła prawie
84 tys. zł (red.).

Dla dzieci i uczniów
Podczas dwóch miesięcy, kiedy w placówkach nie odbywają się lekcje, wakacyjne remonty idą pełną parą. Wszystkie
muszą zakończyć się przed 1 września, zanim do szkół powrócą dzieci oraz nauczyciele
W Szkole Podstawowej w Białkowie
trwają prace przy drugim etapie
wymiany pokrycia dachowego. Jest
to kontynuacja prac rozpoczętych
w 2017 roku. W ramach zadania zostanie wykonany remont dachu w
zakresie elewacji tylnej i bocznej, a
także elewacja południowa – połać
dachu przy dobudówce. Na remont
dachu z budżetu gminy zostało
przeznaczone ponad 149 tys. zł.

W Zespole Szkół w Cybince wymieniona została wewnętrzna instalacja hydrantowa. Wymieniono oprawy oświetleniowe w trzech klasach
oraz oprawy oświetlenia ewakuacyjnego na hali sportowej. Przebudowano oświetlenie zewnętrzne na
terenie wokół szkoły, gdzie również
trwa rozbiórka komina nieczynnej
kotłowni. Łącznie prace pochłonęły ponad 104 tys. zł. Wewnątrz

częstowano swojskim jadłem oraz podpiwkiem. Czas umilały śpiewy lokalnych
zespołów ludowych, które swój dorobek
artystyczny prezentowały także po po-

wrocie na plac koło dworku.
Po żniwowaniu snopy załadowano na
wozy drabiniaste i przywieziono na plac
przed dworkiem, gdzie odbył się pokaz
młócenia cepem, mielenia ziarna na żarnach oraz wyrabianiu ciasta i wypieku
chleba w piecu chlebowym. Wypieczone
piękne bochny chleba po poświęceniu
zostały rozdane uczestnikom imprezy.
Każdy mógł spróbować świeżo upieczonego chleba.
Podczas festynu odbywała się licytacja
i zbiórka na rzecz odbudowy spalonego
miniskansenu. Dla wszystkich przybyłych przygotowano wiele atrakcji. Były
występy zespołów ludowych, warsztaty
ceramiczne i rzeźbiarskie, malowanie
twarzy, naturalne dmuchańce dla dzieci. Bele słomy, po których skakały dzieci
zastąpiły dmuchane zamki i sprawiły im
ogromną radość.
Organizatorami imprezy i wspólnej biesiady, która trwała do późnych godzin
wieczornych byli: Towarzystwo Miłosników Polesia i Białkowa, sołtys wsi
Białków, burmistrz Cybinki i dyrektor
MGOK Cybinka (red).
foto. UMiG w Cybince

sierpem, koszenie kosą, koszenie żniwiarką, snopowiązałką i kombajnem.
Zorganizowana impreza była żywą lekcją historii ukazującą młodszemu poko-

Żniwa rozpoczęto tradycyjne modlitwą
o dobry plon oraz błogosławieństwem
kosiarzy. Po poświęceniu zaprezentowane zostały metody zbioru zboża:

Remonty zakończą się przed rozpoczęciem roku szkolnego

DREWNO KOMINKOWE / OPAŁOWE

DREWNO KOMINKOWE

SŁUBICE, RZEPIN, SULĘCIN, KOSTRZYN
BUK, DĄB, AKACJA, SOSNA, BRZOZA
DREWNO UKŁADANE NA PALETACH
Mix drewna liściastego łupanego na szczapy o długości 25-35 cm.
170 zł / MP.
Drewno liściaste łupane na szczapy o długości ok. 25-35 cm.
170 zł / MP.
Drewno sosnowe łupane na szczapy o długości ok. 25-35 cm.
135 zł / MP.

DREWNO KOMINKOWE / OPAŁOWE
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Tytani w trasie

Świetlica pełna wrażeń

W ostatnich dniach lipca w gminie Krzeszyce przebywała grupa entuzjastów na wozach konnych zrzeszonych
w Klubie sportowym hodowli koni zimnokrwistych Brueck, nazwana „Tytani w trasie”

2 lipca ruszyła realizacja projektu „RAZEM możemy więcej!” dofinansowanego ze
środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Słubicach

Celem tej inicjatywy jest uczczenie pamięci przodków,
którzy przejeżdżali tą trasą w celach handlowych

Pierwszą miejscowością w gminie, którą odwiedzili członkowie
grupy było sołectwo Krępiny. Podczas dłuższego postoju mieszkańcy
Krępin mogli porozmawiać z gośćmi z Niemiec. Później grupa przemieszczała się przez Maltę, Czartów, Krzemów, Kołczyn i Rudnicę.
Celem tej inicjatywy jest uczczenie pamięci przodków, którzy
przejeżdżali tą trasą w celach han-

dlowych. Całość liczy 2300 km, a
podróż rozpoczęła się 18 lipca w
brandenburskim Brück. Zakończy się w październiku w Wieliki
Nowgorod. „Tytani w trasie” mają
swoje hasło: „Europa to my, konie
przynoszą pokój”. Ich podróż przebiega przez sześć państw i ma być
symbolem jednoczenia oraz wolnej
Europy (red.).

Projekt ma odpowiadać na zapotrzebowanie środowiska lokalnego na
udział dzieci i młodzieży w szeroko
rozumianej kulturze i różnorodnych
formach rozwijania aktywności obywatelskiej. Ma zachęcać do czynnego
udziału w życiu społecznym na poziomie zarówno lokalnym, jak i europejskim. Istnieje także potrzeba zaprezentowania społeczności korzyści
płynących z wolontariatu i promowania postawy otwartości i solidarności
z osobami potrzebującymi pomocy i
wsparcia.
Twórcy projektu chcą promować
wśród dzieci i młodzieży świadomość
międzykulturową i otwartość na różnorodność kulturową.
Zajęcia w ramach świetlicy socjalnej
„Kontrasty” przez okres wakacji odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 10.30 do 15.30.
Pierwsze działania nastawione były
na szeroko rozumianą integrację. Zaplanowano kilka spotkań uczestników
świetlicy z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy. Pierwszym z nich
były warsztaty tworzenia lizaka oraz
pieczenia i zdobienia babeczek. Kolejnym działaniem były integracyjne
zajęcia w ramach Akademii Młodego
Naukowca. Co to jest manganian (VII)
potasu, nadtlenek wodoru i neodymowy magnes? Jak wygląda magnetyczny odkurzacz? Opowiadała o tym Natalia Naruszewicz z Akademii Młodego

foto. UG w Górzycy

GÓRZYCA Razem możemy więcej!

foto. UG w Krzeszycach

KRZESZYCE Wizyta pasjonatów

Projekt zakłada zwiększenie udziału dzieci w życiu społecznym gminy

Naukowca. Innym działaniem było
międzypokoleniowe lepienie pierogów. Kilka zajęć poświęcono na rozwój
intelektualny i sportowy.
Idealna zabawka dla dziecka powinna rozbudzać wyobraźnię i kreatywność dziecka zachęcając je do
aktywności. Dobrze, aby była również
solidnie wykonana, bezpieczna i przyjazna środowisku. Do takich właśnie
należą zabawki z kartonu do samodzielnego pomalowania i złożenia.
Uczestnicy zajęć świetlicowych przekonali się, że nie musimy wydawać
kroci, aby przeobrazić się w tajemniczą
postać samodzielnie wykonując maski
czy też „budując wspólny dom.”

Dołącz do
zgranego zespołu...

ludzi z pasją
STEINPOL CENTRAL SEVICES SP. Z O.O.
Producent mebli tapicerowanych
We wrześniu 2018 roku uruchamiamy PRAKTYKI dla uczniów
szkół zawodowych w zawodach TAPICER / STOLARZ

Naturalny sposób odkrywania predyspozycji i uzdolnień dziecka stanowi
także plastyka. Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie także najpopularniejsze gry i zabawy podwórkowe, licząc
na to, że nie wszystkie odeszły w zapomnienie.
Ważny był temat zdrowego stylu życia. Wszyscy przekonali się o tym, że
pożywienie, które codziennie ląduje na
naszych talerzach może być smaczne i
zdrowe.
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia strony na FB - świetlica Kontrasty w Górzycy.
ANITA ABRASOWICZ
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KRZESZYCE Najserdeczniejsze życzenia

„Warsztaty z kulturą”
w Maczkowie

Sportowe święto
foto. UMiG w Cybince

CYBINKA Twórczy czas

Uczestnicy spotkań w tej małej, urokliwej miejscowości sprawili, że twórczy czas spędzony przy
różnych zajęciach minął szybko i przyjemnie. Cała
grupa fantastycznie pracowała przy warsztatach artystycznych, zajęciach kulinarnych, które w ostatni
dzień zakończyły się ogniskiem z kiełbaskami zajadanymi naleśnikami i ciastem. Są plany na kolejne
spotkania. Wrócimy do Maczkowa na pewno (red.).

Są już plany na kolejne spotkania

CYBINKA Frajda dla najmłodszych

Koszt zjazdu linowego to kwota
ponad 6,6 tys. zł. W ramach funduszu sołeckiego na zakup urządzenia przeznaczono 5 tys. zł.

foto. UMiG w Cybince

Zjazd linowy w Drzeniowie
Dzieci bawiące się na placu w Drzeniowie mogą już
korzystać z nowej atrakcji
- zjazdu linowego. Zabawa na nowym urządzeniu
sprawia im ogromną frajdę

Za nami jubileusz 70-lecia Warty Kołczyn. W ramach obchodów rozegrano turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyły kluby sportowe: Pogoń Krzeszyce, Kosmos 78
Rudnica, Złote Piaski Dzierżów oraz gospodarze turnieju Warta Kołczyn
foto. UG w Krzeszycach

Zakończył się tydzień "Warsztatów z kulturą" w Maczkowie, na które zapraszał
wszystkich burmistrz Marek Kołodziejczyk wraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Cybince

Koszt zjazdu linowego to kwota ponad 6,6 tys. zł.

Za nami jubileusz 70-lecia Warty Kołczyn

Uroczystego otwarcia zmagań dokonali: p.o. dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzeszycach, wójt
Stanisław Peczjaktis, przewodniczący
Rady Powiatu Sulęcińskiego Tadeusz
Dąbroś, dyrektor biura i członek zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze Andrzej Graczyk
oraz wiceprezes Okręgowego Związku
Piłki w Gorzowie Wlkp. Alfred Nowosadzki.
Działacze oraz piłkarze zostali odznaczeni honorowymi odznakami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej; prezes
Jarosław Poznański złotą, Leszek Doroszewski srebrną oraz Łukasz Wąsowicz brązową odznaką. Odznaczeniami Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Gorzowie uhonorowano Henryka
Duczemińskiego złotą, Franciszka Poznańskiego srebrną oraz Piotra Cieszko, Marcina Grobelnego, Łukasza
Chłopeckiego oraz Mariusza Leśniew-

skiego brązową odznaką.
Turniej wygrała drużyna Pogoń
Krzeszyce.
Oprócz emocji sportowych nie zabrakło też słodkiego poczęstunku w
postaci przepysznego pamiątkowego
torta.
Szczególne podziękowania dla
wszystkich zaangażowanych w organizację turnieju oraz sponsorów: GBS
Krzeszyce, starostwa powiatowego
w Sulęcinie, wójta Stanisława Peczkajtisa, firmom: Prefabet Krzeszyce
– Sławomir Kruk, Kuchnie PaczewscyKarol Paczewski, Stahl- Mont- Franciszek Jamniuk, Boko -Sport- Bogusław Kozioł , Jaro-Trans – Jarosław
Prusinowski, Sklep Polski- Andrzej
Czarnecki, Ubezpieczenia- Jacek Czarnecki, PPHU- Ignacy Jawny, Artur i
Katarzyna Gurec, Justyna Brzezińska
(red.).

Nasze
produkty
najlepsze
na grilla
Gwarantowana jakość wyrobów i ich tradycyjny smak to atuty firmy, które
znajdują uznanie wśród konsumentów krajowych i zagranicznych.
W ofercie Zakładu znajduje się 80 gatunków wędlin oraz pełen asortyment
mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiowego.

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
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SKLEPY:
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
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CYBINKA Ciekawa i przyjemna edukacja

Chłopcy malowani

Dzień pszczół

W ramach projektu dofinansowanego ze środków
Programu
Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 20172021 z programu dotacyjnego
"Niepodległa”, serdecznie zapraszamy na kolejny punkt z
gminnego kalendarza obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości pn. "Kwiaty dla
Niepodległej” - inaugurację
wystawy "Chłopcy malowani - poezja i proza Legionów
Polskich", według scenariusza
Justyny Polakowskiej

Dzień ten wpisał się na stałe w kalendarz świąt ekologicznych. Jak ważne są dla nas pszczołowate i co robić,
żeby im pomóc, czy też nie szkodzić, mogli dowiedzieć
się uczestnicy działań na placu kultury w Cybince

Uroczysty wernisaż odbędzie się 11
września o godz. 12.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Cybince. W
prezentowanych utworach znajdziemy
nadzieje związane z wyzwoleniem Polski, ale i dopadające żołnierzy zwątpienie. Poetycka apoteoza ojczyzny staje
obok prozy koszarowego życia zniechęcającego niedostatkami. Motywacja do
walki miesza się z żalem za utraconą
młodością, z jej radosnymi przywilejami. Oprócz ciekawych i przejmujących
ilustracji, pełnych teksów poetyckich
stworzonych w okopach oraz wspomnień piłsudczyków, będzie można
obejrzeć również interesujące pamiątki
rodzinne z tamtego okresu z kolekcji
prywatnego właściciela oraz posłuchać
ciekawej historii przetrwania tych rekwizytów.

foto.UMiG w Cybince

CYBINKA Poezja i proza Legionów Polskich

Wystawę będzie można obejrzeć do
końca października w godz. od 9.00 do
17.00 (red.).

CYBINKA Ciekawa i przyjemna edukacja

„Warsztaty z kulturą” w Kłopocie
Na początku lipca w Kłopocie odbyły się "Warsztaty z kulturą". Dzieci aktywnie
uczestniczyły w zdjęciach plastycznych: malowały, wykonywały pojemniki ze słomek
foto.UMiG w Cybince

Spotkały się także z pszczelarzem
Piotrem Nowakiem, który opowiadał
o pracy pszczół. Dzieci odwiedziły również Muzeum Bociana, w którym czekał
na nie Krzysztof Gajda, który przekazał
wiele ciekawostek o bocianach. Uczestnicy warsztatów udali się następnie na
spacer, podczas którego obserwowali
przez lornetki gniazda bocianów. Nie
brakowało oczywiście smakowitych
przekąsek i słodkiej niespodzianki pod
postacią pysznego ciasta drożdżowego
od pani Nowickiej (red.).

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zdjęciach plastycznych

ZDROWIE Warto badać się regularnie

Od zdrowia
nie ma wakacji!
Według statystyk na regularne wizyty lekarskie zapisuje ok. 74% Polek i 60% Polaków. Pacjenci w gabinecie lekarskim zjawiają się wówczas, gdy ich dolegliwości stają się bolesne i uciążliwe. Natomiast na co dzień zachowują się tak, jakby choroby
dotyczyły innych ludzi, a nie ich samych
Zapiszę się jutro…
Strach przed kitlem i unikanie lekarzy ma wiele
przyczyn. Po pierwsze wiele osób wierzy, że choroba
ustąpi sama. I rzeczywiście – jeśli chodzi o sprawy
błahe np. infekcje, tak najczęściej bywa. Kolejnym
powodem jest brak czasu. Nadmiar obowiązków,
niemożność zwolnienia się z pracy, długie terminy
oczekiwania na wizytę sprawiają, że przekładamy
termin z dnia na dzień. Odwlekanie wizyty u lekarza może mieć także przyczyny psychologiczne,
chociażby strach przed diagnozą. Do wizyty zmusza
nas dopiero uporczywy, uniemożliwiający normalne funkcjonowanie ból, krwawienie i inne podobne
dolegliwości.
Im szybciej tym lepiej
Dlaczego nie powinnyśmy unikać wizyty u lekarza? Ponieważ większość chorób można z powodzeniem leczyć, pod warunkiem, że zostaną wykryte
odpowiednio wcześnie. Zwlekanie z wizytą może
znacznie pogorszyć nasz stan zdrowia. Problem
pojawia się w momencie, gdy nieleczona choroba
atakuje ze zdwojoną siłą, a na leczenie jest po prostu za późno. Dlatego tak ważne jest robienie badań
okresowych zarówno przez lekarza specjalistę jak i
w laboratorium.
Nie warto odkładać badań na później, ponieważ
w przypadku większości schorzeń wczesna diagnoza i ich regularna kontrola (np. cukrzycy, nadciśnie-

nia) są najważniejsze i to od nich zależy powodzenie
leczenia.
Jeśli nie masz czasu na oczekiwanie terminu wizyty u specjalisty, Centrum Medyczne Brandmed w
Słubicach oferuje konsultacje lekarskie jak i fizjoterapeutyczne odpowiednio szybko i bez długich
kolejek.
SANDRA NATKAŃSKA

Dzień ten wpisał się na stałe w kalendarz świąt ekologicznych

Dzięki współpracy MGOK z Nadleśnictwem Cybinka oraz Krzesińskim Parkiem Krajobrazowym
edukacja w temacie pszczół była
ciekawa i przyjemna. Lepiliśmy hotel dla dzikich pszczół, tworzyliśmy
świeczki z węzy, a także uczestni-

czyliśmy w ciekawej grze terenowej, której wyniki zostały nagrodzone upominkami dla drużyn
ufundowanymi przez Olej Kujawski - inicjatora akcji „Wielki Dzień
Pszczół” w całej Polsce (red.).
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WIELKIE
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WSZYSTKO

5-8 września

Promocja obowiązuje w dniach 5-8.09.2018 tylko w sklepie KOMFORT Słubice, ul. Transportowa 6. Rabat -20% nie dotyczy usług i produktów objętych innymi promocjami oraz produktów zamieszczonych w gazetce. Produkty promocyjne mają wyraźnie przekreśloną cenę na etykiecie
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Dołącz do zespołu. Zadzwoń 600 444 518
Miejsce pracy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Sulęcin
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foto. UG w Górzycy

GÓRZYCA Przebudowa ulicy 1 Maja

17

Mieszkańcy się ucieszą!
W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zrealizowana została inwestycja pn. „Przebudowa
ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy”
Całkowity koszt zadania 725.634,00 zł, w tym
otrzymane dofinansowanie w kwocie 362. 817,00
zł. W ramach inwestycji położono nawierzchnię
bitumiczną na ul. 1 Maja, wykonano przebudowę
i budowę ciągów pieszych wraz z wjazdami na po-

sesje do mieszkańców, przebudowano skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. Ogrodową, wykonano wyniesione przejście dla pieszych oraz zostało zrobione
oznakowanie pionowe i poziome (red.).

Ulica 1 Maja zmieniła swoje oblicze

GÓRZYCA Przebudowa parku wiejskiego

Atrakcje dla mieszkańców

CUBINKA Relacja z plenerowych spotkań z biblioteką

Atrakcji nie brakowało

Dzięki dotacji otrzymanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2010 udało się zrealizować pierwszy etap przebudowy parku w
W Radzikowie odbywały się „Plenerowe spotkania z biblioteką” zorga- Górzycy
nizowane przez Bibliotekę Miejską w Cybince, przy współpracy Ochot- Wykonano m.in. ścieżki spacerowe z tworzywa isko wielofunkcyjne. Została wykonana nowa naniczej Straży Pożarnej w Radzikowie
HANSE GRAND, zamontowano ławeczki wypo- wierzchnia asfaltowa. Położono kable elektrycz-

Każdego dnia na dzieci czekały inne atrakcje

Świeżo. Tanio!
Przygotuj się do szkoły!

……….…………………………………………………………………..

SŁUBICE,
ul. Kościuszki 21

czynkowe, kosze na śmieci oraz zagospodarowano miejsce do grillowana, w którym zamontowane zostały ławo-stoły oraz grille. Ponadto zostały
wykonane nasadzenia drzew liściastych oraz krzewów.
Gmina Górzyca ze środków własnych wykonała oświetlenie i wzdłuż ścieżek spacerowych zamontowane zostały nowe lampy. Aktualnie trwa
adaptacja jednego z kortów tenisowych pod bo-

ne pod oświetlenie. W najbliższym czasie będą
wykonane linie wyznaczające pole gry do tenisa
ziemnego oraz piłki nożnej. W kolejnym etapie
planowana jest budowa ogrodzenia boiska piłko
chwytami, zamontowane będą też bramki do piłki
nożnej i koszykówki. Wykonany będzie też plac
zabaw dla dzieci, który zostanie ogłodzony oraz
oświetlony, co zapewni bezpieczeństwo najmłodszym mieszkańcom naszej gminy (red.).
foto. UG w Górzycy

małym uczestnikom mnóstwo radości.
Na zakończenie wakacyjnych spotkań każde dziecko otrzymało dyplom uczestnictwa,
a dzięki miejscowym strażakom ochotnikom
uczestnicy spotkań mogli biesiadować przy
kiełbaskach z grilla i słodkim poczęstunku.
JOANNA WIECZÓR

foto. UMiG w Cybince

Każdego dnia na dzieci czekała inna atrakcja: były warsztaty decoupage, był „kurs”
pierwszej pomocy, przeprowadzony przez
Jarosława Klimczaka z OSP Cybinka, było
bardzo interesujące spotkanie z leśnikiem
Krzysztofem Gajdą, a wszystko to przeplatane grami i zabawami sprawiającymi nie tylko

Ulica 1 Maja zmieniła swoje oblicze
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RZEPIN Disco Polo Show za nami!

Sportowa
inwestycja

Świetna zabawa

foto. UG w Górzycy

GÓRZYCA Większy komfort sportowców

Kompleks pomieszczeń składa się z kontenerów dla drużyn gości i gospodarzy

lety i natryski, jak również zaplecza sędziowsko-gospodarczego. Inwestycja
pozytywnie wpłynie na estetykę boiska

GÓRZYCA Turniej Siatkówki Parkowej

Pamięci Czesława
11 sierpnia w Stańsku odbył się kolejny Turniej Siatkówki
Parkowej im. Czesława Jermanowskiego o puchar dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy Małgorzaty
Gniewczyńskiej
Oficjalnego otwarcia dokonali: dyrektor GOK oraz sołtys wsi
Stańsk Stanisław Kwiek.
W turnieju udział wzięło pięć
zespołów: "Wena" Kostrzyn nad
Odrą, "Omega" Rzepin, "Błękitni" Trześniów, "Agrafka" Chartów
oraz "Lubuski" Stańsk. Turniej
został rozegrany systemem każdy
z każdym do dwóch wygranych
setów.
Po zaciętej rywalizacji wszyscy

oraz zapewni lepszy komfort i wygodę
sportowcom (red.).

zawodnicy otrzymali ciepły posiłek, "napój energetyczny" oraz
nagrody rzeczowe ufundowane
przez Władysława Jermanowskiego brata śp. Czesława Jermanowskiego. Oficjalnego zakończenia
oraz wręczenia nagród, pucharów, medali oraz pamiątkowych
dyplomów dokonali: dyrektor
GOK Małgorzata Gniewczyńska,
wicestarosta powiatu słubickiego
foto.UG w Górzycy

Drużyna piłkarska Walka Czarnów
rozpocznie rundę jesienną korzystając
z nowych pomieszczeń socjalno-sportowych, które zostały wykonane na
terenie boiska sportowego. Kompleks
pomieszczeń składa się z kontenerów
dla drużyn gości i gospodarzy wyposażonych w część sportową oraz toa-

foto.UMiG w Rzepinie

Piłkarze z Czarnowa mają
nowe pomieszczenia socjalno-sportowe

Sobotni wieczór 21 lipca w Rzepinie upłynął pod znakiem
muzyki disco polo. W rzepińskim amfiteatrze wystąpił zespół Juppi, który w dwugodzinnym bloku coverowym zaśpiewał największe przeboje muzyki disco polo

W turnieju zwyciężyła drużyna "Wena" Kostrzyn nad Odrą

Widowisko z udziałem tancerzy wzbogacone było pokazem fireshow

Widowisko z udziałem tancerzy
wzbogacone było pokazem fireshow.
„Jesteś szalona”, „Żono moja”,
„Ruda”, „Oczy zielone” czy „Miłość w
Zakopanem” – to tylko niektóre utwo-

ry, przy których bawili się mieszkańcy
Rzepina.
Nie straszna im była nawet nadchodząca burza(red.).

Leopold Owsiak, Eliza Jermanowska (żona zmarłego Czesława),
brat Włodzimierz Jermanowski
oraz sołtys wsi Stańsk Stanisław
Kwiek.
Podczas turnieju odbywały się
również atrakcje dla dzieci przygotowane przez pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury. Gry
i zabawy, malowanie twarzy, wata

cukrowa i wiele innych niespodzianek.
W turnieju zwyciężyła drużyna
"Wena" Kostrzyn nad Odrą, na
drugim miejscu uplasowali się
"Błekitni" Trześniów, a trzecie
miejsce zajęła "Agrafka" Chartów.
MATEUSZ PODLIPSKI
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REGION EWE: przyłącz się do sieci korzyści

Gaz ziemny - źródło wygody!
W dobie nowoczesnych technologii, inteligentnych domów, bezobsługowych urządzeń, gaz ziemny jako źródło energii traktowany jest przez niektórych jako nieprzystający do współczesnych trendów. Nic bardziej mylnego! Wykorzystanie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych jest rozwiązaniem ekonomicznym, bezpiecznym
i prośrodowiskowym – ale nie tylko. Do obszernego koszyka korzyści spokojnie możemy dołożyć kolejną – wygodę.
JEDNO ŹRÓDŁO,
WIELE MOŻLIWOŚCI

SAMOOBSŁUGA
Wykorzystanie gazu ziemnego w
gospodarstwie domowym odbywa się

praktycznie bezobsługowo. Po przyłączeniu do sieci gazowej, zainstalowaniu odpowiednich urządzeń i ich
zaprogramowaniu cała reszta odbywa
się już bez naszego udziału.
Nowoczesne kotły pozwalają ustawić temperaturę, czas grzania, moment włączenia i wyłączenia, a jeśli
chcemy, czujniki temperatury wyłą-

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ,
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
I CZASU
Gaz ziemny dostarczany jest do
klientów siecią gazociągów co powoduje, że rozwiązanie takie zwalnia
nas z myślenia i ciągłego dbania o dofoto. EWE

Gotowanie, podgrzewanie wody i
ogrzewanie to podstawowe potrzeby
w każdym domu. Przyłączenie do sieci gazowej i korzystanie z gazu ziemnego zaspokaja je wszystkie, a zastosowanie odpowiednich urządzeń

i wysoka automatyzacja procesów
pozwalają cieszyć się „ciepłem domowego ogniska” w każdym momencie,
niemal na zawołanie.

czą piec, jeśli jesteśmy gdzieś daleko
i nie mamy pojęcia, że już przyszła
wiosna.
W niektórych przypadkach, w zależności od wykorzystywanego urządzenia, możemy tych wszystkich
ustawień dokonywać zdalnie, przez
Internet, za pomocą odpowiednich
aplikacji.

stępność i wystarczające jego zapasy.
Odwrotnie zatem niż w przypadku
pieców na paliwa stałe czy butli gazowych – nie musimy się martwić o
stany magazynowe. Mamy pewność,
że nie zabraknie nam źródła ciepła,
bo pobierane jest ono automatycznie
z sieci operatora.
Tym samym odpada nam problem
związany z magazynowaniem paliwa
i posiadaniem specjalnego, wydzielonego pomieszczenia w budynku.
Dodatkowo współczesne kotły gazowe zajmują niewiele miejsca, a ich
estetyczne zaprojektowanie pozwala
instalować je w pomieszczeniach o
innym przeznaczeniu, np. w łazience,
pralni czy w przedpokoju.
Komfort korzystania z gazu ziemnego sprowadza się także do jego
„niewidoczności”. Chodzi o to, że
podczas użytkowania nie musimy co
chwila sprzątać, wyrzucać odpadów i
popiołu, tak jak dzieje się to w przypadku stosowania pieców na paliwa
stałe.
BEZPIECZEŃSTWO
TO WYGODA
I na koniec – bezpieczeństwo.
To właśnie jeden z najważniejszych
aspektów wygodnych rozwiązań. W
przypadku użytkowania gazu ziemnego nasze zadanie sprowadza się jedynie do zapewnienia regularnego serwisu kotła. Dzięki temu przez długie
lata będziemy korzystać z całkowicie
bezpiecznego źródła ciepła.

foto. EWE

„Jeśli zamierzają Państwo przejść
na gazowe ogrzewanie, warto skorzystać z porady u doradcy EWE.
Nasi pracownicy chętnie zapoznają
się z Państwa potrzebami, wyliczą
oszczędności i dokładnie przeprowadzą przez cały proces – od sprawdzenia możliwości przyłączenia do sieci
gazowej EWE do rozpoczęcia dostawy
– mówi Marek Szymoniak, Dyrektor
Działu Dystrybucji i Obrotu Sieciowego Gazem EWE.

Marek Szymoniak
Dyrektor Działu
Dystrybucji i Obrotu
Sieciowego Gazem EWE

EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci gazowych. 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.
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REGION Dajmy plastikowym butelkom drugie życie

Działaj z imPETem!
Rocznie Polacy zużywają około 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Statystyczny Polak wyrzuca rocznie ponad 100 butelek PET, a
głównym problemem jest tu ich duża powierzchnia, jeśli nie zostaną
zgniecione
W celu upowszechnienia prawidłowych
zasad segregowania odpadów typu butelka
PET wśród mieszkańców powstał projekt
pod nazwą „Działaj z imPETem". Przedsięwzięcie zainicjowało czterech producentów branży FMCG: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział
Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój
S.A., wprowadzających na rynek wody i
napoje w tym opakowaniu. Projekt realizuje Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. we współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami, w tym także we
współpracy z Celowym Związkiem Gmin
CZG-12.
PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci
kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub
znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Działajmy z imPETem, by jak najwięcej z nich było poddawanych recyklingowi!
A na co warto zwrócić uwagę segregując
butelki PET?
Powinno się zwracać uwagę, by przed
wyrzuceniem butelki do pojemnika odkręcić zakrętkę, zerwać etykietę termokurczliwą, a następnie zgnieść opakowanie. W
ten sposób zaoszczędzimy dużo miejsca
w pojemniku, do którego zmieści się więcej zgniecionych butelek. Jeśli chodzi o
nakrętki, można je wyrzucić osobno albo
przeznaczyć osobom lub organizacjom zajmującym się ich zbiórką.
Zebrane przy pomocy zbiórki selektyw-

nej opakowania zostają następnie poddane selekcji wtórnej. W sortowniach (m.in.
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Długoszynie)
następuje podział butelek ze względu na
kolor. Następnie są one zgniatane i w postaci bel zostają przetransportowane do
zakładu przetwórczego – tu zaczyna się
właściwy proces recyklingu. Bele zostają
rozpakowane, a następnie wstępnie usuwane są etykiety, klej oraz pozostałe zanieczyszczenia.
Zapraszamy do korzystania z dostępnych materiałów edukacyjnych powstałych w ramach projektu „Działaj z impetem” (www.rekopol.pl/dzialajzimpetem/).
Zapraszamy do polubienia fanpage akcji w
serwisie Facebook: www.facebook.com/
dzialajzimpetem.

SŁUBICE Wakacje pełne wrażeń i integracji

Cała moc atrakcji
Podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, w
tym m.in. dzieci pozostające w pieczy zastępczej wraz z rodzicami zastępczymi oraz osoby niepełnosprawne aktywnie spędzają tegoroczne
wakacje. W połowie lipca spędzili miło czas nad Bałtykiem, a pod koniec lipca, uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe do Poznania
18 lipca rodziny zastępcze oraz osoby z niepełnosprawnością uczestniczyły w jednodniowym wyjeździe integracyjnym do Międzyzdrojów. Choć pogoda spłatała małego figla,
nie zabrakło wśród podopiecznych amatorów
plażowania. Wolne od codziennych obowiązków chwile uczestnicy wyjazdu spędzili korzystając również z innych atrakcji oferowanych przez nadmorski kurort. Dla niektórych
była to pierwsza w życiu wizyta nad morzem.
Po dniu pełnym wrażeń zmęczeni, ale też zadowoleni bezpiecznie powrócili do Słubic.
Natomiast 24 lipca podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
udali się na wyjazd edukacyjny do Poznania.
Po przybyciu do stolicy Wielkopolski uczestnicy wyjazdu swoje kroki skierowali do Rogalowego Muzeum Poznania, które mieści się w
renesansowej kamienicy na Rynku Starego
Miasta. Tam pod czujnym okiem mistrzów
poznali tajniki wypieku Rogali Świętomarcińskich. Mieli też jedyną w swoim rodzaju
okazję poznania gwary i historii tego pięknego miasta oraz legendy o Koziołkach z Ratuszowej Wieży. Punktualnie o godzinie 12:00,
ku uciesze małych i dużych, oglądali trykające
koziołki oraz wysłuchali hejnału.
Kolejną przewidzianą na ten dzień atrakcją
była wizyta w poznańskim zoo. Podopieczni
mieli tam możliwość m.in. zobaczenia zwierząt żyjących na co dzień w odległej Afryce,
czy Ameryce Południowej. Wiele radości naszym milusińskim sprawiła też przejażdżka
kolejką oraz wizyta w parku linowym.
Wyjazdy odbyły się w ramach projektu pn.

„Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Foto: D
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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 zrealizować ich jak najwięcej.
Miastu potrzebna jest obwodnica,
która połączy istniejącą już obwodnicę z ulicą Słubicką. Pozwoli to na
„wyrzucenie” tirów z miasta, a jednocześnie połączy nasze najlepsze tereny
inwestycyjne, znajdujące się między
Rzepinem a Gajcem, z autostradą A2.
Bardzo zależy nam, na tym, aby ożywić tzw.„Stare Miasto”. Wtejchwilijest
ono zapomniane przez wszystkich, no
Usługi Finansowe ,,Multi Finanse’’
i chyba trudno się dziwić. Chcemy aby
S.C. Klaudia Sierant & Krystyna Sierant
mieszkańcy z innych części Rzepina, a
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 37, SŁUBICE
również turyści chętnie odwiedzali to
miejsce, nie tylko z myślą o zakupach,
ale też, aby tu odpocząć i w miłym
RRSO - Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania
otoczeniu
spędzić wolny czas z rodziną.
pożyczki firm pozabankowych (RRSO 95,07 %) kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 22,94%)
Aby
tak
się stało należy zrewitalizoFines 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 wać
Bank AB,całe
AS InbankStare
Spółka Akcyjna
Oddział w Polsce, Ferratum Bank
Miasto.
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
Polskato
SA, niezmiernie
SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO
Finanse Sp.iz o.o.,
SMS
Jest
trudne
kosztowKredyt 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 ne,alezamierzamypodzielićtąinwestywspółpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest
umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/ pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających
cję na(wetapy
i stopniowo
ją realizować.
się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych;
niektórychprzypadkach)
podpisywania
umów kredytu/
pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki.
Obok rewitalizacji chcemy zagospoStan na dzień 15.05.2018 r.
To biuro współpracuje z Fines SA z siedzibą w Sopocie

char burmistrza Rzepina rywalizowali ze sobą jedynie mężczyźni.
Obecnie rozgrywki toczą się także
w kategoriach przeznaczonych dla
dzieci, młodzieży i kobiet.
W tegorocznym turnieju udział
wzięło 25 zawodniczek i zawodników. Szczególnie cieszy
powiększająca się z roku na rok
frekwencja wśród uczestników
turnieju oraz ilość publiczności
oklaskującej zmagania tenisistów.
Warto także zaznaczyć, że udział
w turnieju stał się atrakcyjny nie
tylko dla mieszkańców miasta, ale
uczestniczą w nim również tenisiści z innych miejscowości, czasem
leżących na mapie daleko od Rzepina.
Gorące podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu turnieju
należą się rzepińskiej młodzieży,
w szczególności Karolowi Jędrzejewskiemu, który z zaangażowaniem przygotował i sędziował mecze grupy młodszej.
Na zakończenie turnieju burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis,
gratulując i życząc dalszych sukcesów, wręczył uczestnikom medale, a najlepszym w poszczególnych kategoriach puchary.
Turniej po raz 15 zorganizował i
przeprowadził Henryk Dobrowolski (red.).

foto. UMiG w Rzepinie

Jubileuszowe zmagania
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AUTORYZOWANY DEALER FIRMY

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29
tel.: 95Ê759 64 45
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kredyty i pożyczki w jednym miejscu

CYBINKA Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestycje idą pełną parą
Stacji Uzdatniania Wody wraz z
budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka”. Umowa została podpisana przez prezesa ZUK Patyka
Rudzińskiego z prezesem zarządu
komplementariusza HYDRO-MARKO Sp. z o. o Marią Plutą. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz.
Realizacja tego projektu zostanie
dofinansowana w kwocie ponad 1,3
mln zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 maja 2019 roku, a jej
wartość szacuje się na około 3 mln
zł.
Zadanie realizowane przez ZUK
Cybinka Sp. z o.o. ma na celu poprawę dostępu do infrastruktury
wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Cybinka poprzez wykonanie
dwóch stacji uzdatniania wody w
Radzikowie i Rąpicach oraz poprzez budowę oczyszczalni ścieków
dla budynku przedszkola w miejscowości Rąpice.
- Obie te inwestycje są dla naszej
gminy bardzo ważne. Wydatnie
poprawią one stan infrastruktu-

ry wodno-ściekowej, nie tylko w
samej Cybince, ale także na terenie gminy. Ucieszy to na pewno
naszych mieszkańców, którzy już
niedługo realnie odczują poprawę
jakości tej infrastruktury. Warto
też podkreślić, że udało nam się pozyskać naprawdę wielkie pieniądze
unijne. Łącznie 3,2 miliona złotych.
To bezwzględny rekord w historii gminy. Dobrze wykorzystamy
te pieniądze – mówił nam Marek
Kołodziejczyk, burmistrz Cybinki
(red.).

foto. UMiG w Cybince

Umowa została podpisana przez
prezesa ZUK Cybinka Sp. z o. o.
Patyka Rudzińskiego z prezesem
zarządu Grupy Budujesz Dom sp.
z o.o. z siedziba w Żarach Andżeliką Pudzianowską. W spotkaniu
uczestniczył również burmistrz
Cybinki Marek Kołodziejczyk oraz
sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz.
Realizowane zadanie ma na celu
poprawę dostępu do infrastruktury
wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Cybinka poprzez wykonanie
modernizacji oczyszczalni ścieków
wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Cybinka.
Inwestycja zostanie dofinansowana w kwocie ponad 2 mln zł.
Całkowita wartość projektu wynosi
3 211 743, 60 zł. Inwestycja zostanie współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.
Warto przypomnieć, że 5 lipca
w urzędzie miejskim w Cybince
podpisano umowę z wykonawcą na
realizację inwestycji pn. „Budowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radzików, przebudowa

foto. UMiG w Cybince

19 lipca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Cybince podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cybince” realizowanej
przez ZUK Cybinka Sp. z o.o.
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INFORMACJA

Rechtsanwältin
Prawnik w Niemczech
Edyta Koryzna LL.M

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

Kancelaria postrzega siebie jako pomocnika, szczególnie dla polskojęzycznych
klientów w sprawach:
karnych (reprezentacja na każdym etapie postępowania, mandaty, prawo jazdy),
prawa pracy (wypowiedzenia, nadgodziny, urlopy, wynagrodzenia, chorobowe),
prawa rodzinnego (rozwody, alimenty).

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Wiesław Sierszulski

Carthausplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)

Teraz oszczędzisz do 3931 EURO*

Tel: 0335 500 99315
Fax: 0335 500 99317

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

blisko Berlina

G. Wigotzki & Co. poszukuje od zaraz

ZAWODOWYCH KIEROWCÓW (kobieta/mężczyzna)
Stałe zatrudnienie w transporcie krajowym
Ważne prawo jazdy kategoria CE/karta kierowcy/wpis 95

nic nie jest niemożliwe

LETNIE TYGODNIE OSZCZĘDZANIA

Znajomość niemieckiego mile widziana

Nasze Yarisy są także dostępne w wersji hybrydowej

AYGO x+x BIZNES¹

YARIS Cool & Sound²

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

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

NASZA POPRZEDNIA CENA:

NASZA POPRZEDNIA CENA:

-3.211€ PREMII LETNIEJ*

-3.931€ PREMII LETNIEJ*

12.210 €
NASZA NOWA CENA:

8.999 €

15.930 €
NASZA NOWA CENA:

11.899 €

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

An der Autobahn, 15236 Frankfurt (Oder)

03353870556

Oferty można wysłać lub zadzwonić pod numer:
G. Wigotzki & Co.
Gewerbestraße 4, D-16727 Oberkrämer OT Eichstädt
Tel.: + 49 3304/39640, E-Mail: tanja.mueller@wigotzki.de

Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * Last minute *
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
Teneryfa –
- Wyspy Kanaryjskie,
Dominikana,
Słoneczny Brzeg - Bułgaria,
Cala Martina – Ibiza,
Hammamet – Tunezja,
Cala d’Or – Majorka,
Bodrum – Turcja,

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

Hotel 4* All Inclusive, np. 29.08 - 05.09, wylot: : Berlin Schönefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 13.09 - 20.09, wylot: Monachium¹,

Hotel 3* All Inclusive, np. 20.09 - 27.09, wylot: Berlin Schönefeld,
Hotel 3* All Inclusive, np. 11.10 - 18.10, wylot: Berlin Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 17.10 - 24.10, wylot: Drezno¹,
Hotel 3* All Inclusive, np. 17.10 - 24.10, wylot: Berlin Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 18.10 - 25.10, wylot: Berlin Schönefeld,

Wszystkie wycieczki zawierają lot, transfer z lotniska i przewodnik zwiedzania!
¹bilet kolejowy "Rail & Fly" w cenie. Z zastrzeżeniem sprzedaży w międzyczasie
Nasza wskazówka:
4* LABRANDA Riviera Select Resort&SPA, tydzień, pokój dwuosobowy
ze śniadaniem np. od 9.01.2019 z lotniska Berlin Tegel

Niezależna gazeta dla wschodnich landów Brandenburgii

Chcecie
dotrzeć
z Waszą
Sie
möchten
jede
Wochereklamą do 100 tys. gospodarstw
Sie möchten
jede
Woche
knapp
100.000
Haushalte
mit Ihrer
Werbung
erreichen?
domowych
każdego
tygodnia?
Sprawimy,
że będzie
to realne!
knapp
100.000
Haushalte
mit
Ihrer
Werbung
erreichen?
Zadzwoń do nas:

Magdalena Wasiakowska

Tel.: 0335 55 899 - 125
Kom.: 0173 / 4 24 99 28
wasiakowska@der-oderland-spiegel.de

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

Ihre Mediaberaterin für

Rufen Sie mich gleich an. Frankfurt
Magdalena
Wasiakowska
(Oder) und Polen berät Sie gern.

Rufen Sie mich gleich an.

Magdalena Wasiakowska

od osoby

Karl-Marx-Str. 182 * 15230 Frankfurt (Oder)

Die unabhängige
Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg
Die unabhängige Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg

Specjalista od reklamy
Wir machen das möglich!

249 EURO

Tel. +49 335 5 64 65 20 * info@viadrinareisen.de * www.ab-auf-urlaub.de

DER
DER
ODERLANDSPIEGEL
ODERLANDSPIEGEL
dla Frankfurtu i klientów z Polski
Wir machen das möglich!

517 EURO od osoby
809 EURO od osoby
299 EURO od osoby
390 EURO od osoby
353 EURO od osoby
375 EURO od osoby
350 EURO od osoby

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

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

wasiakowska@der-oderland-spiegel.de

wasiakowska@der-oderland-spiegel.de

Heinersdorf

Erkner
Heinersdorf

Erkner
Fürstenwalde

Fürstenwalde
Briesen

Briesen

Bad Saarow

Bad Saarow

REGION
RZEPIN Zabytkowa lokomotywa odzyskała dawny blask!

CYBINKA Turniej kultowej gry

Odnowiony
symbol miasta

Najmłodsi
byli najlepsi
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W turnieju zwyciężył jeden z najmłodszych
uczestników Krystian Stawiarz-Jednoszewski

Władze gminy podjęły decyzję o
kompleksowej renowacji niszczejącego zabytku. Lokomotywa została
oczyszczona, wymieniono elementy skorodowanej karoserii. Następnie zabezpieczono całość wysokiej
jakości powłokami malarskimi.
Uzupełnione zostały także brakujące i zniszczone elementy. W końcu niszczejąca lokomotywa odzyskała swój dawny blask, stając się
piękną wizytówką miasta (red.).

foto. UMiG w Rzepinie

Zabytkowa lokomotywa, która stoi przy ulicy Dworcowej, MGOK, już po raz czwarty, zorganizował Turniej FIFA, tym razem pod nazwą „Wakacje FIFA 2018”
w bliskim sąsiedztwie dworca kolejowego w Rzepinie jest
Do turnieju zgłosiło się 12 uczestników, z zajął Kamil Matuszak, a trzecie Jan Kucijuż odrestaurowana!
których po ponad trzygodzinnej rywalizacji kiewicz. Trójka najlepszych została nagrozostał wyłoniony zwycięzca. Okazał się nim
jeden z najmłodszych uczestników Krystian
Stawiarz-Jednoszewski. Drugie miejsce

dzona pucharami, dyplomami oraz piłkami
nożnymi, natomiast wszyscy rywalizujący
otrzymali dyplom uczestnictwa (red.).

Nakaz zapłaty?

Władze gminy podjęły decyzję o kompleksowej renowacji niszczejącego zabytku

CYBINKA „Warsztaty z kulturą” w Białkowie

Wymarzone wakacje

Dzieci rysowały swoje wymarzone wakacje, wykonywały
piękne pojemniki ze słomek na
swoje przybory szkolne. Każde
dziecko zrobiło samodzielne
serduszko - przytulankę. A gdy
się rozpogodziło odbyły się także zajęcia ruchowe na świeżym
powietrzu: zabawy z chustą
animacyjną oraz malowanie
kredą po betonie (red.).

foto. UMiG w Cybince

W dniach 9-14 lipca
odbyły się "Warsztaty
z kulturą" w Białkowie.
Niestety ze względu na
kapryśną pogodę większość zajęć odbyło się
bibliotece

SPRZECIW!
wolnyoddlugow.pl

Dzieci rysowały swoje wymarzone wakacje

AGD „Merkury”

Słubice Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 23
ul. 1 Maja 6, 69-100 Słubice
szeroki wybór
tel. 95/758-26-41, fax 95/758-23-06
akcesoriów do przetworów, win,
e-mail: spolem@slubice.org garnki kamienne, nakrętki, słoje, słoiki, drylownice, butle
Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

AGD i dekoracji wnętrz
• fachowa obsługa i doradztwo,
• niskie ceny, liczne promocje,
•

Zapraszamy
pn. - pt. 1000 - 1800
sob. 900 - 1500

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16

24

REKLAMA
www.pograniczelubuskie.pl

STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

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

BO- N
99 zł

33% IZACJA
anie
IGIEN

H

kow
g pias
skalin rowanie
pole
zacja
fluory

Nowoczesna Stomatologia
tomografia komputerowa • ortodencja • protetyka • rentgenodiagnostyka • znieczulenie The Wand i Sleeper • endodoncja
mikroskop i platforma laserowa • znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) • wybielanie laserem
biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

www.stomatologia-slubice.pl
DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU
Aparaty
nowoczesne

dyskretne niezawodne

profesjonalne
dopasowanie

serwis naprawa
&

aparatów słuchowych
wszystkich producentów
SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6/107, 69-100 SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977
Godziny Przyjęć:
pon., 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

Mariola Hawran

umów
na

się

badanie

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

