
Mamy potwierdzenie tej infor-
macji. – Tak. Lubuscy posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości skutecz-
nie wnieśli poprawkę do budżetu 
państwa na 2018 rok, zapewniając 
trzy miliony złotych na przygoto-
wanie studium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego dla ob-
wodnic czterech lubuskich miast, 
w tym oczywiście obwodnicy Słu-

bic – powiedziała nam poseł Elż-
bieta Rafalska. Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej dodała 
na konferencji, że poprawka zna-
lazła się w przyjętym przez parla-
ment budżecie państwa wyłącznie 
dzięki inicjatywie posłów Prawa i 
Sprawiedliwości. Teraz dokument 
czeka jedynie na podpis prezyden-
ta. 

- Zagwarantowanie tych pienię-
dzy rozpocznie proces inwestycyj-
ny - tłumaczy Marek Langer, szef 
zielonogórskiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad i dodaje - Zakładamy, że 
w ramach prowadzonych inwesty-
cji będziemy w stanie wygospoda-
rować pewne oszczędności. Możli-
we, że znajdziemy też dodatkowe 
środki budżetowe. Z tych pienię-
dzy moglibyśmy sfinansować bu-
dowę obwodnicy Słubic. Ale by 

tak się stało, musimy mieć gotowe 
studium techniczno-ekonomiczne 
i środowiskowe, żeby wiedzieć, ile 
potrzebujemy pieniędzy.

Dlaczego studium dla obwod-
nicy nie udało się przygotować 
wcześniej? – Kilkukrotnie zwraca-
łem się do burmistrza Ciszewicza z 
prośbą o to, by gmina zgodziła się 
partycypować w kosztach przygo-
towania studium dla obwodnicy 
Słubic. Gdyby tak się stało byli-
byśmy już zaawansowani w pra-
cach. Rozmowy z jego strony nie 
zostały jednak podjęte – mówi dy-
rektor GDDKiA w Zielonej Górze. 
– Współpraca mogłaby być lepsza 
– dodaje Marek Langer.

Do tych słów odniósł się To-
masz Ciszewicz. – Dla mnie to są 
informacje nieprawdziwe  - mówił 
na specjalnej konferencji, choć po 
chwili dodał: - Była rozmowa w 
czerwcu 2017 roku. Na sesji ab-
solutoryjnej poinformowałem, że 

pan dyrektor (GDDKiA-dop.) za-
proponował nam, aby miasto wy-
łożyło kwotę 1,5 mln zł na ten cel. 
To nie jest takie proste i możliwe 
w prosty sposób. I od tego czasu 
nie odbyły się żadne rozmowy – 
twierdzi burmistrz. 

ROBERT WŁODEK
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W budżecie państwa na 
2018 rok znalazły się pieniądze 
na przygotowanie studium dla 
słubickiej objazdówki. Szef 
lubuskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
twierdzi, że dzięki temu pro-
ces inwestycyjny może się w 
końcu rozpocząć
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Przy konstruowaniu budżetu gminy wzięto pod uwagę propo-
zycje zgłaszane przez radnych, rady sołeckie i mieszkańców, a 
także organizacje pozarządowe

Będzie mnóstwo
inwestycji

Budżet na 2018 rok uchwalony jednomyślnieCYBINKA

Projekt uchwały budżetowej wraz z 
uzasadnieniem przedstawiła inspektor 
Izabela Seweryn. W przyjętym budżecie 
na 2018 rok zaplanowano po stronie do-
chodów kwotę ponad 27 mln zł, wydatki 
zaś ustalone zostały na poziomie ponad 
29 mln zł. Gmina Cybinka w 2018 roku 
na inwestycje  planuje przeznaczyć kwo-
tę ponad 6 mln. Ponad 1,7 mln pójdzie 
na  budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody w 
Radzikowie, na które są już podpisane 
umowy o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach PROW na 
lata 2014-2020.

Wśród planowanych prac przewiduje 
się również modernizację dróg, ciągów 
komunikacyjnych oraz ulic na terenie 
całej gminy. Na ten cel przeznaczono 1,8 
mln. Zabezpieczono także środki na do-
tację dla starostwa powiatowego na dru-
gi etap przebudowy drogi do miejsco-

wości Kłopot. Pieniądze zostaną także 
zainwestowane w wykonanie oświetle-
nia ulicznego na terenie gminy Cybinka 
(90 tys. zł).

Zmodernizowane i doposażone zosta-
ną również obiekty w Zespole Szkół w 
Cybince, Szkole Podstawowej w Białko-
wie oraz sale wiejskie za kwotę 575 tys. 
zł. Główną inwestycją w Szkole Podsta-
wowej w Białkowie  będzie modernizacja 
drugiej części dachu.

Gmina zainwestuje również w wyko-
nanie obiektów sportowych i moderni-
zację hali sportowej w ZS Cybinka oraz 
w nowe place zabaw.

Blisko 650 tys. zł przeznaczone zosta-
nie na poprawę gospodarki wodno-ka-
nalizacyjnej. Zmodernizowane zostaną 
oczyszczalnie ścieków, przebudowana 
zostać ma sieć kanalizacji sanitarnej i in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej w Cybince 
(red.). 
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Nad tekstem o słubickiej obwodnicy 
pracowałem bardzo długie tygodnie. 
Rozmawiałem z szefem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Zielonej Górze, pytałem dyrektora 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa w Gorzowie, analizowałem różne 
dokumenty i publiczne wypowiedzi 
burmistrza Tomasza Ciszewicza. A 
było ich naprawdę sporo. 

Efekt tej pracy został opublikowa-
ny na łamach portalu www.slubice24.
pl, obszerny tekst możecie przeczytać 
także w tej gazecie. Znajduje się na 
stronie siódmej. 

I chcę to wyraźnie zaznaczyć, cały 
ten felieton jest moją subiektywną 
oceną starań o budowę obwodnicy 
Słubic. 

Dowiecie się z niego, że Tomasz 
Ciszewicz miał wiele pomysłów na 
najważniejszą inwestycję dla miasta. 
Według mnie – w zdecydowanej więk-
szości – kompletnie nietrafionych. 
Chciał budować obwodnicę „nie dla 
tirów”, sugerował, że rozwiązaniem 
problemów komunikacyjnych miasta 
będzie budowa trzeciego pasa auto-
strady (sic!), wreszcie poinformował, 
że podjął starania o przejęcie gruntów 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
dla potrzeb budowy drogi wyprowa-
dzającej ruch samochodów ciężaro-
wych z miasta. 

Jak do tych pomysłów odnoszą się 
szefowie Agencji i GDDKiA? Przeczy-
tajcie na stronie siódmej. 

Mnie najbardziej bolą słowa Mar-
ka Langera. Szef Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w Zielo-
nej Górze mówi jasno: gdyby Tomasz 
Ciszewicz podjął rozmowy na temat fi-
nansowania studium obwodnicy, pro-
ces inwestycyjny byłby już zaawanso-
wany. 

Raz jeszcze: w mojej ocenie To-
masz Ciszewicz ponosi wyłączną od-
powiedzialność za to, że do dziś nie 
mamy gwarancji budowy tej drogi. A 
publiczne odsądzanie od czci i wiary 
urzędników z GDDKiA, czy lokalnych 
parlamentarzystów, brzmi w ustach 
Tomasza Ciszewicza jak próba zrzu-
cenia na innych odpowiedzialności za 
własne zaniechania i błędy. Taka moja 
opinia. 

Ale są w końcu też dobre infor-
macje. Lubuscy posłowie Prawa i 
Sprawiedliwości złożyli poprawkę do 
projektu budżetu na 2018 rok i dzięki 
temu znajdą się pieniądze na przygo-
towanie studium techniczno-ekono-
micznego i środowiskowego dla słu-
bickiej obwodnicy. To fundamentalny 
dla całego procesu inwestycyjnego 
dokument.

Wszyscy dokładnie wiecie, jaki 
mam stosunek do rządzącej dziś w 
kraju partii. Pisałem o tym wielokrot-
nie, nie tylko w tym miejscu. 

Ale w tym jednym przypadku trzy-
mam za polityków PiS kciuki. Niech 
zrobią to, co nie udało się naszym 
samorządowcom przez długie lata. 
Niech doprowadzą nie tylko do sfinan-
sowania studium dla naszej obwodni-
cy, ale niech zagwarantują też pienią-
dze na samą jej budowę. 

I niech będą w tej najważniejszej 
dla nas sprawie o wiele bardziej sku-
teczni od burmistrza Słubic Tomasza 
Ciszewicza. 

Trzymam za to kciuki i deklaruję 
pełne wsparcie oraz wszelką pomoc. 

Najważniejsze jest osiągnięcie celu.

ROBERT WŁODEK

Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)

wynajmę warsztat stolarski

tel.: 604 295 699

Zatrudnię osobę do 
sprzątania pomieszczeń 

biurowych.
tel: 660 567 153

SPRZEDAM
pawilon handlowy

w Kostrzynie nad Odrą
przy dworcu PKP

i PKS
90 m2

tel.: 508 171 539 

SPRZEDAM
lub

WYDZIERŻAWIĘ
pawilon handlowy

w Słubicach
ul. Asnyka 8

przy Intermarche
128 m2

tel.: 508 171 539 

Producent domów zatrudni 
doświadczonych pracowników 

ogólnobudowlanych. 
Mile widziane  prawo jazdy kat. B. 

Praca stała, wysokie zarobki. 
Praca w Polsce

na małych wyjazdach. 
Szczegóły

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

Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

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

      SKUP ZŁOMU 
 skup złomu i metali kolorowych, 

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

KASACJA  
POJAZDÓW 

 złomowanie pojazdów 
 odbiór od klienta 
 zaświadczenie do wyrejestrowania  

 

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

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

KOWALÓW 
ul. Starkowska 11 

tel.: 503 022 157 

OŚNO LUBUSKIE 
ul. B. Chrobrego 16 

tel.: 513 298 830 
 

SŁUBICE 
ul. Wojska Polskiego 115 
tel.: 509 475 525 
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W tym roku gmina Cybinka wyda na inwestycje 6 mln zł



- Kompleksowa obsługa klienta
- Architekt, kierownik budowy, geodeta,
kontstruktor, projekty i kierownictwo
w branży elektrycznej oraz sanitarnej
- Pozwolenia na budowę, projekty

ARCHITEKT
www.biuro-sugoi.pl

ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

Roksana Mackiewicz
tel: 579 077 741
email: rok.mackiewicz@gmail.com
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- Chciałbym złożyć podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces inwestycyj-
ny. Wielkie ukłony należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego obiektu. 
Niech nowa szkoła służy naszym dzieciom, bo inwestycja w dzieci i młodzież to najlepsza lokata 
- mówił burmistrz Marek Kołodziejczyk, dziękując wszystkim zaangażowanym w realizację budo-
wy szkoły i osobom zaproszonym  na jej otwarcie

Rzepiński urząd miejski odwiedził szczególny gość: minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Z burmi-
strzem Sławomirem Dudzisem rozmawiała o planach rozwoju 
gminy 

Największa inwestycja gminy Wizyta minister 
Elżbiety Rafalskiej

Nowa szkoła oficjalnie otwarta! Konstruktywne rozmowy z myślą o mieszkańcachCYBINKA RZEPIN 

18 grudnia odbyło się oficjalne 
otwarcie wybudowanego właśnie bu-
dynku szkoły w Cybince. Była to donio-
sła uroczystość dla całej społeczności. 
Szkoła Podstawowa to nowoczesny i 
kompleksowy obiekt, który stanowi 
największą inwestycję gminy. Realiza-
cja tego przedsięwzięcia trwała ponad 
trzy lata  i kosztowała ponad 8 mln zł.

Budowa szkoły zaplanowana i zreali-
zowana została z zaciągniętych na ten 
cel kredytów długoterminowych. Do-
piero na ostatni etap, obejmujący wy-
posażenie i zagospodarowanie terenu, 
gmina pozyskała dotację w wysokości 
około 700 tys. zł z rezerwy celowej bu-
dżetu państwa.

Ogromne podziękowania należą się 
zatem wszystkim mieszkańcom gmi-
ny za sfinansowanie tej inwestycji oraz Dyskusja dotyczyła przede wszyst-

kim organizacji w Rzepinie Klubu Se-
niora oraz planów budowy żłobka, w 
ramach programu rządowego „Maluch 
+”. Dzięki tej inicjatywie Przedszko-

le Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w 
Rzepinie ma zostać rozbudowane o 
żłobek, który odpowiednio wyposażo-
ny, będzie przygotowany na przyjęcie 
30 dzieci z gminy (red.). 

za zrozumienie przesunięcia w czasie 
innych niezbędnych dla mieszkańców 
zadań inwestycyjnych.

Pierwsza część uroczystości odbyła 

się w hali sportowej Zespołu Szkół w 
Cybince. W wydarzeniu udział wzięli 
m. in. burmistrz Marek Kołodziejczyk, 
sekretarz Sebastian Łukaszewicz, prze-

wodnicząca Rady Miejskiej Anna Śli-
wińska, dyrektor szkoły Wioletta Ło-
zowska, grono pedagogiczne Zespołu 
Szkół, zaproszeni goście oraz rodzice i 
uczniowie.

W dalszej części uroczystości można 
było podziwiać  przygotowane na wy-
sokim poziomie występy artystyczne 
dzieci z Zespołu Szkół w Cybince.

Po części oficjalnej goście udali się 

do budynku nowej szkoły. Tam odbyło 
się uroczyste przecięcie wstęgi, którego 
dokonali: burmistrz, dyrektor szkoły 
oraz przedstawiciel zespołu uczniow-
skiego. Nową szkołę poświęcił pro-
boszcz ks. Piotr Kępka.

Na koniec dyrektor zaprosiła wszyst-
kich do  zwiedzenia budynku i na słod-
ki poczęstunek (red.). 
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Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła Rzepin



ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY
więcej na stronie www.taxhelp.pl

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

TDG FK Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

• Niemcy • Holandia • Wielka Brytania
promocja Kindergeld

Nie pobieramy opłat wstępnych!

Pracowałeś za granicą? Odzyskamy Twój podatek.
Oferujemy szybkie i profesjonalne działanie i miłą obsługę.

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu

ubijaki
elektronarzędzia

młoty wyburzeniowe

KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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Na początku roku Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej, na któ-
rej czele stał Edward Niedużak (PiS) 
powołała na stanowisko prezesa spół-
dzielni Monikę Murańkę (także z PiS). 
Według wielu członków spółdzielni 
Rada Nadzorcza nie miała do tego pra-
wa, bo statut spółdzielni wskazuje, że 
prezesem może być tylko i wyłącznie 
członek spółdzielni. - Pierwotnym za-
miarem pana Edwarda Niedużaka było 
postawienie na stanowisku prezesa 
Roberta Tomczaka. Pan Niedużak miał 
w obwodzie panią Monikę Murańkę. 
Dlatego do konkursu dopuścił osoby 
spoza Spółdzielni Mieszkaniowej - mó-
wił na walnym Bogdan Dybka. Dziś 
dodaje: - Rada Nadzorcza już na etapie 
ogłaszania konkursu popełniła według 

mnie błąd, bo nie poinformowała, że 
na prezesa mogą kandydować tylko 
członkowie spółdzielni. Mówi o tym 
jasno paragraf 25 ustęp 3 statutu na-
szej spółdzielni – precyzuje. Ale to nie 
wszystko: - Błąd był także w przyjętych 
zasadach liczenia głosów. Ustalone 
przez Radę Nadzorczą zasady były we-
dług mnie niezgodne z regulaminem 
Rady Nadzorczej – dodaje. 

Dybka sam zebrał ponad 220 pod-
pisów potrzebnych do zorganizowania 
walnego zgromadzenia członków spół-
dzielni. Te odbyło się 10 stycznia. Spół-
dzielcy dowiedzieli się na nim, że dzień 
wcześniej Edward Niedużak podpisał 
z Moniką Murańką umowę o pracę, z 
sześciomiesięcznym okresem wypo-
wiedzenia. Padła też kwota wynagro-

dzenia: 6800 PLN brutto.
- To co zrobiliście, to nie tylko zła-

manie prawa, ale po prostu wielki 
skandal. Mam nadzieję, że zajmie się 
tym prokuratura i sąd - zwracał się do 
Edwarda Niedużaka prowadzący obra-
dy Mariusz Dubacki. Część spółdziel-
ców krzyczała: "do więzienia".

Członkowie spółdzielni wypowie-
dzieli się jednoznacznie. 131 osób gło-
sowało za odwołaniem Edwarda Nie-
dużaka, 2 osoby były przeciw. Wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali 
odwołani. 

- Jeszcze w grudniu złożyłem w słu-
bickiej prokuraturze zawiadomienie o 
możliwości popełnienia przestępstwa 
przez szefa Rady Nadzorczej – mówi 
Bogdan Dybka. W tej samej sprawie 
zawiadomienie złożyli: Marek Półto-
rak, Ryszard Bodziacki, Paweł Woch i 
Jacek Chmurzyński.

Nowa Rada Nadzorcza słubickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zostanie 
wybrana 8 lutego. Zebranie odbędzie 
się w SMOK-u, o godzinie 18.00. Man-
daty będą wydawane od godz. 17.30 
(red.). 

Taka świąteczna przygoda mogła się przydarzyć tylko w na-
szej bibliotece

10 stycznia odbyło się walne zgromadzenie członków 
słubickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego wniosko-
dawcą był Bogdan Dybka. W sali SMOK-u pojawiło się 
ponad 130 osób

„Przygoda
w Wigilię”
wśród książek

Spółdzielcy: szanujcie 
nasze pieniądze!

Przedstawienie z przesłaniem Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej odwołali Radę NadzorcząSŁUBICE SŁUBICE 

Uczniowie kl. III z Koła Teatru 
i Recytacji "Bez Kurtyny" ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Słubicach 
wystąpili z przedstawieniem pt. 
"Przygoda w Wigilię", przygotowa-
nym pod kierunkiem Haliny Sam-
sonowicz. 

Na widowni zasiadły dzieci z słu-
bickich szkół podstawowych, które 
z zaciekawieniem oglądały występ 
młodych aktorów. Inscenizacja 
słowno-muzyczna umiliła wszyst-
kim czas oczekiwania na święta i 
przypomniała o bardzo ważnych 
wartościach, jakimi powinniśmy 
się w życiu kierować (red.). 
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Przedstawienie przygotowali uczniowie z SP nr 2
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www.bsrzepin.pl

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

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

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

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

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

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

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

Jak brać kredyt - to z rozsądkiem!!!

Żołnierze US Army z wizytą w Zespole SzkółRZEPIN 

Zespół Szkół w Rzepinie gościł u siebie żołnierzy US Army. W spo-
tkaniu, prócz dyrekcji szkoły i wychowawczyni klasy wojskowej, 
udział wzięli także burmistrz Sławomir Dudzis oraz jego zastępca 
Krystian Pastuszak

US Army
w Rzepinie

Szkoła gościła: starszego podoficera 
Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych 
st. chor. szt. Krzysztofa Gadowskiego, 
st. chor. szt. Roberta Zycha, który pełni 
funkcję starszego podoficera Dowódz-
twa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii 
Pancernej w Żaganiu oraz żołnierzy 
amerykańskich, pod dowództwem 
CSM Craig Copridge.

W spotkaniu udział wzięli również 
uczniowie klasy wojskowej, którzy 
otrzymali plecaki żołnierskie od Do-
wódcy Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych gen. dywizji Jarosława Miki 
oraz prowiant żołnierski od Amery-
kanów. Zajęcia odbyły się w życzliwej 
atmosferze. Obie strony liczą na ich 
kontynuację (red.). 
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W spotkaniu udział wzięli również uczniowie klasy wojskowej

Już po raz kolejny z inicjatywy 
burmistrza Sławomira Dudzi-
sa przygotowana została Mi-
kołajkowa Rzepińska Paczka

W Przedszkolu Samo-
rządowym nr 2 odbyły 
się obchody Dnia Ligi 
Ochrony Przyrody

Mikołajkowa paczka

Musimy dbać o przyrodę

Nowa tradycja w gminie 

Dzień Ligi Ochrony Przyrody w Przedszkolu Samorządowym nr 2

RZEPIN 

RZEPIN 

Burmistrz, przy wsparciu kierow-
ników i dyrektorów rzepińskich jed-
nostek, przygotował podarunki, któ-
re trafiły  do dwóch rodzin z gminy. 

Dzięki wzajemnej współpracy i 
życzliwości inicjatywa została po-
myślnie zrealizowana  i mamy na-
dzieję, że wywoła radość u obdaro-
wanych (red.). 

Nauczycielka Martyna 
Wieliczko z zaproszonym 
gościem Piotrem Zie-
lińskim - pracownikiem 
Nadleśnictwa w Rzepinie, 
przybliżyli dzieciom zna-
czenie przyrody dla ludzi 
oraz konsekwencje wyni-
kające z zanieczyszczania 
środowiska, a szczególnie 
leśnego (red.). 
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Mikołajowa Rzepińska Paczka zorganizowana została już po raz drugi

Pracownik Nadleśnictwa Rzepin przybliżył dzieciom znaczenie przyrody
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Dołącz do
zgranego

zespołu...

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

tel. 695 422 138

BIURO PODATKOWE
Sylwia Bąkowska

Prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Sporządzanie deklaracji ZUS

Kadry i płace

tel. 503 035 077

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

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

Bonia
terminy uzgadniane telefonicznie

BOŻENA DRZEWIECKA

Jeden adres i dwa biznesy prowadzone przez panie, 
które swoim optymizmem zarażają na odległość. Za-
praszamy do lokalu przy ulicy Wojska Polskiego w Słu-
bicach. W jednym pomieszczeniu jest biuro rachunko-
we, w drugim salon kosmetyczny 

Kobiety z pasją
zapraszają

Nowe biuro księgowe i nowa kosmetyczka SŁUBICE 

Jesteśmy pokrewnymi duszami, 
dawno temu połączyła nas wielka 
przyjaźń, a teraz łączy nas też fir-
ma – mówi Bożena Drzewiecka. 
Prowadzi tu salon kosmetyczny, 
który oferuje pełen zestaw zabie-
gów na twarz, szyję, czy dekolt. – 
Od lat prowadzę inną działalność 
gospodarczą. Ale kosmetologia 
zawsze była moją pasją. W końcu 
zdecydowałam się pójść do szko-
ły kosmetycznej, skończyłam ją. I 
dziś mam swój gabinet, który trak-

tuje jak spełnienie marzeń i moż-
liwość realizowania zainteresowań 
– dodaje. 

W tym samym lokalu, w drugim 
pomieszczeniu znajduje się biu-
ro podatkowe Sylwii Bąkowskiej. 
Oferuje pełen zakres usług księgo-
wych: prowadzenie księgi przycho-
dów i rozchodów, kard i listy płac, 
czy tworzenie deklaracji ZUS. Wła-
ścicielce doświadczenia nie bra-
kuje, wcześniej – przez ponad 20 
lat – pracowała w Urzędzie Skar-

miejsce 10 stycznia. Był czerwony 
dywan, tort i szampan. Dopisali 
goście, także z Frankfurtu, nie za-
brakło serdecznych życzeń i pre-
zentów. 

Z księgową Sylwią Bąkowską 
można skontaktować się pod nu-
merem: 503 035 077, z kolei wizytę 
w gabinecie Bożeny Drzewieckiej 
można umówić pod numerem:  695 
422 138. Lokal mieści się w Słubi-
cach przy ulicy Wojska Polskie-
go 150/2. Serdecznie zapraszamy 
(red.). 

bowym. Ale praca to nie wszystko, 
Sylwia Bąkowska także ma swoją 
pasję, którą jest taniec. – Jestem 
instruktorką zumby, prowadzę za-
jęcia w SMOK-u, czasem w Colle-
gium Polonicum. Wszystkich ser-
decznie zapraszam – zachęca. 

Huczne otwarcie obu firm miało 
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Obwodnica? To jeszcze jest możliwe
Moja subiektywna ocena starań o najważniejszą dla miasta inwestycję

„Jesteśmy skazani na korki” mówi 
Tomasz Ciszewicz po siedmiu latach 
swoich rządów. 

Burmistrz rozkłada ręce i wskazuje 
winnych problemów komunikacyj-
nych miasta: „nie mamy polityków, 
którzy będą bronić naszych intere-
sów” – tłumaczy i dodaje: „wysłałem 
masę pism, odbyłem wiele spotkań. 
Ale odpowiedź zawsze jest ta sama, 
mianowicie, że Słubice nie potrzebują 
obwodnicy, bo mamy autostradę”. 

Tak szef gminy tłumaczy swoją 
bezradność i – niczym Poncjusz Piłat 
– umywa ręce. Czyli: byłem, pisałem, 
rozmawiałem, ale nikt mnie nie słu-
chał… I tak przez niemal osiem lat.  

Do szczęścia wiele nie brakowało. 
W 2014 roku budowę obwodnicy Słu-
bic rząd zaliczył do priorytetowych 
inwestycji, ale w Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 
naszej objazdówki już zabrakło… 

W 2015 roku w Kurierze Zachod-
nim mogliśmy przeczytać o sku-
tecznej walce burmistrzów Krosna 
Odrzańskiego, Strzelec Krajeńskich 
i Kostrzyna o wpisanie obwodnic ich 
miast do rządowych planów.  W tym 
samym artykule Jakub Pikulik pytał: 
„Czego zabrakło w Słubicach? Obwod-
nica miała być i… jej nie ma. A może 
to włodarze przespali moment, żeby 
starać się o jedną z najważniejszych 
inwestycji ostatnich lat?”. 

Obwodnica tak,
ale nie dla tirów

Dosłownie chwilę po upublicznie-
niu aktualnego Programu Budowy 
Dróg Krajowych (bez naszej objaz-
dówki) Tomasz Ciszewicz zaprezento-
wał swój pierwszy wiekopomny pro-
jekt budowy małej obwodnicy… po 
której nie miały jeździć tiry. 

Żart? Bynajmniej!

Burmistrz: „Koszt to 11 milionów 
złotych. (…) To byłaby duża ulga dla 
mieszkańców, niestety nie mogliby-
śmy tą drogą operować dla samocho-
dów ciężarowych – przyznał szczerze.

Pomysł zdematerializował się tak 
szybko, jak pojawił, ale szef gminy nie 
przestał wypowiadać się na temat pro-
blemów komunikacyjnych miasta. 

 „Jesteśmy skazani na korki” mówił 
w lutym zeszłego roku. Cztery miesią-
ce później oznajmił, że ma pomysł na 
rozwiązanie problemu zatłoczonego 
miasta: „myślę, że nadszedł czas żeby 
powiedzieć o tym, że autostradę na-
leży poszerzyć. Trzeci pas byłby bez-
względnie potrzebny, wtedy miasto 
nie miałoby takich kłopotów”. 

W mojej ocenie te słowa świadczą 
po prostu o tym, że burmistrz nie ro-
zumie problemu komunikacyjnego 
miasta, nie ma więc racjonalnego po-
mysłu na jego rozwiązanie. 

Droga na skalę
naszych możliwości

Rok temu portal „Rynek Infrastruk-
tury” opublikował artykuł z wielkim 
tytułem: „Słubice nie oglądają się na 
rząd, same wybudują obwodnicę”. 

Agnieszka Serbeńska cytowała w 
nim Tomasza Ciszewicza: „Brak ob-
wodnicy wszyscy odczuwamy dotkli-
wie (…). Dlatego sami planujemy bu-
dowę drogi, która pozwoli kierowcom 
tirów na objazd centrum miasta. (…) 
Przygotujemy dokumentację” – za-
pewniał burmistrz. 

Dziennikarka przypomniała, że 
szacowany koszt budowy objazdówki, 
według danych GDDKiA z 2007 roku, 
wynosił 110 milionów złotych. 

Wysłaliśmy więc do burmistrza list 
z prośbą o zorganizowanie debaty pu-
blicznej o możliwych rozwiązaniach 
problemu braku obwodnicy, zwłasz-
cza w kontekście zapowiedzi wybu-
dowania drogi ze środków własnych 
gminy. 

„Z wielkim zdziwieniem przyjąłem 
informację o koszcie 100 milionów 
na budowę obwodnicy przez miasto, 
co jest nieprawdziwą informacją i nie 
będziemy w tym zadaniu wyręczać 
Skarbu Państwa” – odpisał Ciszewicz 
w kwietniu, choć ledwie kilka tygodni 
wcześniej mówił tak: „skoro GDDKiA 
nie ma pieniędzy na własną inwesty-
cję w Słubicach, niech dofinansuje 
naszą”. 

Kolejne obietnice
bez pokrycia?

W kwietniu Tomasz Ciszewicz 
przedstawił swój kolejny dziejowy 
projekt.  

Napisał tak: „wszyscy jesteśmy 
przekonani o potrzebie budowy dro-
gi, która wyprowadzi ruch ciężkich 
samochodów ciężarowych z centrum 
miasta. Z tego powodu podjąłem sta-
rania o przejęcie gruntów od Agencji 
Nieruchomości Rolnych od DK31 na 
wysokości znaku świetlnego do ul. 
Drzymały i dalej do ul Folwarcznej. 
Cały ten odcinek w pierwszym etapie 
liczy około 8 km i byłby przebudowa-
ny dla potrzeb takiego ruchu wyłącz-
nie jako alternatywa przyszłej obwod-
nicy”. 

No to jak już rozdaliśmy karty, to ja 
mówię burmistrzowi: SPRAWDZAM.

Pytam Agencji Nieruchomości Rol-
nych (dziś ta instytucja nazywa się już 
inaczej). 

Odpowiedź dyrektora: „W świetle 
dostarczonych przez Gminę Słubice 
dokumentów i udzielonych informa-
cji na dziś Oddział nie ma podstaw 
(…) do nieodpłatnego przekazania 
nieruchomości. Do czasu dostarcze-
nia przez Gminę m.in. decyzji o wa-
runkach zabudowy i lokalizacji celu 
publicznego dla inwestycji związanej 
z budową drogi wniosek pozostaje bez 
rozpatrzenia. Do dnia dzisiejszego 
nie wpłynęły do Oddziału doku-
menty niezbędne do rozpatrze-
nia sprawy” - napisał mi Sebastian 
Pieńkowski.

Z kolei według szefa lubuskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad taka droga, na-
wet jeśli powstałaby, nie wyprowadzi 
tirów z centrum Słubic, bo nie pozwo-
lą na to jej parametry. – Ta inwestycja 
planowana jest w ciągu drogi krajowej 
nr 31. Szerokość pasa drogowego, któ-
rą przejmuje od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych burmistrz Słubic jest zbyt 
mała, by GDDKiA mogła przejąć tę 
drogę. – tłumaczył mi dyrektor Marek 

Langer. 

Spuśćmy więc zasłonę milczenia 
nad kolejnymi obietnicami Ciszewicza 
i przejdźmy do faktów. 

Gmina do dziś nie złożyła do Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
wszystkich dokumentów niezbędnych 
do rozpatrzenia wniosku o nieodpłat-
ne przekazanie gruntów. Poza tym, 
jak pisze dyrektor Pieńkowski, nawet 
gdyby burmistrz uzupełnił dokumen-
tację, to gmina nie ma co liczyć na 
otrzymanie ziemi, bo do 2022 roku 
grunty te są dzierżawione. 

I jeszcze jedno. Jeśli szef GDDKiA 

pod koniec marca zeszłego roku. 

Moja ocena? Sądzę, że burmistrz 
Słubic, swoim brakiem skuteczności, 
zaprzepaścił szanse na to, by obwod-
nica powstała w najbliższych latach. 
Uważam, że jednoosobowo ponosi on 
za to pełną odpowiedzialność, a osiem 
lat jego rządów, w kwestii walki o ob-
jazdówkę, zostało po prostu zmarno-
wane. Rozmowa z szefem GDDKiA 
w Zielonej Górze utwierdziła mnie w 
przekonaniu, że winni tej sytuacji pra-
cują przy Akademickiej. A publiczne 
odsądzanie od czci i wiary lokalnych 
parlamentarzystów, brzmi w ustach 
Tomasza Ciszewicza jak próba zrzu-

-ekonomiczne i środowiskowe, żeby 
wiedzieć, ile potrzebujemy pieniędzy 
– wyjaśnia Marek Langer.  

Jak niewierny Tomasz,
czyli czas na konkluzje

Póki nie włożę palca, póki nie prze-
jadę się obwodnicą, po prostu nie 
uwierzę. Zbyt długo słuchałem jało-
wych tłumaczeń naszych samorzą-
dowców, zbyt wiele pustych obietnic 
wciskano nam w kampaniach wybor-
czych. 

Dopóty na naszych ulicach nie bę-
dzie bezpiecznie, dopóki słubicka 

ma rację, to inwestycja, którą zapo-
wiada burmistrz, nie tylko nie wy-
prowadzi tirów z centrum miasta, ale 
– według mnie – nie rozwiąże także 
problemu korkujących się ulic. Bo 
przyczyna zatorów leży gdzie indziej: 
na ulicy Transportowej oraz dojeździe 
do terminala i autostrady. 

Burmistrz: wykonałem
pracę prawidłowo

GDDKiA: burmistrz
nie podejmuje rozmów

Jeszcze w 2010 roku, w kampanii 
wyborczej, Tomasz Ciszewicz obiecy-
wał „współpracę z GDDKiA w Zielonej 
Górze w celu realizacji obwodnicy pół-
nocnej miasta, wyprowadzającej ruch 
samochodów ciężarowych z centrum”. 

Jak dziś wygląda ta współpraca? – 
Kilkukrotnie zwracałem się do 
burmistrza Ciszewicza z prośbą 
o to, by gmina zgodziła się par-
tycypować w kosztach przygoto-

wania studium dla obwodnicy 
Słubic. Gdyby tak się stało byli-
byśmy już zaawansowani w pra-
cach. Rozmowy z jego strony nie 
zostały jednak podjęte – mówi 
dyrektor GDDKiA w Zielonej Górze. – 
Współpraca mogłaby być lepsza 
– dodaje Marek Langer. 

Ciszewicz jest jednak z siebie zado-
wolony: „wykonałem pracę prawidło-
wo, tak jak kilku innych burmistrzów, 
którzy również ubiegają się o obwod-
nice na drogach krajowych – mówił 

cenia na innych odpowiedzialności za 
własne zaniechania i błędy. 

Światełko
w bardzo długim tunelu

W ostatnich dniach pojawiła się 
zaskakująca informacja: są pieniądze 
na przygotowanie studium dla naszej 
obwodnicy. 

Trudno było mi w to uwierzyć, więc 
zacząłem dzwonić i pytać. – Tak. Lu-
buscy posłowie Prawa i Sprawiedli-
wości skutecznie wnieśli poprawkę 
do budżetu państwa na 2018 rok, 
zapewniając 3 miliony złotych na 
przygotowanie studium techniczno-
-ekonomiczno-środowiskowego dla 
obwodnic czterech lubuskich miast, 
w tym oczywiście obwodnicy Słubic 
– powiedziała mi minister Elżbieta 
Rafalska. 

Co to oznacza w praktyce? Przecież 
naszej objazdówki nie ma w aktual-

nym Programie Budowy Dróg Kra-
jowych i Autostrad, a przeznaczenie 
funduszy na opracowanie studium nie 
gwarantuje finansowania samej budo-
wy obwodnicy. Tłumaczy to dyrektor 
lubuskiej GDDKiA: - Zakładamy, że 
w ramach prowadzonych inwestycji 
będziemy w stanie wygospodarować 
pewne oszczędności. Możliwe, że 
znajdziemy też dodatkowe środki bu-
dżetowe. Z tych pieniędzy mogliby-
śmy sfinansować budowę obwodnicy 
Słubic. Ale żeby tak się stało, musimy 
mieć gotowe studium techniczno-

obwodnica będzie jedynie hasłem na 
plakatach i pomysłem na zdjęcie w 
kampanii. 

Dopóty nie będziemy mieli obwod-
nicy, dopóki problemy komunikacyj-
ne miasta będzie rozwiązywał polityk, 
który szafuje kolejnymi obietnicami, 
bez merytorycznej ich weryfikacji.  

Od marudzenia i bezproduktywne-
go biadolenia Tomasza Ciszewicza nie 
powstanie ani sto metrów tej wyczeki-
wanej drogi. 

Potrzebujemy debaty publicznej, 
diagnozy problemów, opracowania 
planu konkretnych działań, i – przede 
wszystkim – realnej współpracy z 
GDDKiA. A tej dzisiaj najbardziej bra-
kuje. 

Nie jestem zwolennikiem Prawa 
i Sprawiedliwości. Chyba wszyscy o 
tym wiecie. Ale chcę być uczciwym 
w swej ocenie. Dzisiejsza inicjatywa 
lubuskich posłów tej partii jest pierw-
szym od wielu lat realnym krokiem do 
przodu. 

Dokąd doprowadzi ta droga? Czy u 
jej celu zobaczymy obwodnicę? 

Tego nie wiem. Ale bardzo mocno 
trzymam kciuki i deklaruję wszelką 
pomoc w walce o tę inwestycję. 

POSTSCRIPTUM

Ten felieton został opublikowany 
na łamach portalu www.slubice24.
pl. W całości jest moją subiektywną 
oceną starań różnych osób i instytucji 
o słubicką objazdówkę na przestrze-
ni ostatnich lat. Wypowiedzi szefa 
GDDKiA zostały autoryzowane. Słowa 
dyrektora Sebastiana Pieńkowskiego 
pochodzą z pisemnej odpowiedzi Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
na zadane przeze mnie pytania. Cytaty 
słów Tomasza Ciszewicza pochodzą z 
korespondencji z nim oraz z wypowie-
dzi burmistrza w mediach.

Zachęcam do dyskusji na ten temat 
na forum internetowym www.slubi-
ce24.pl. 

ROBERT WŁODEK

– Kilkukrotnie zwracałem się do burmi-
strza Ciszewicza z prośbą o to, by gmina zgo-
dziła się partycypować w kosztach przygoto-
wania studium dla obwodnicy Słubic. Gdyby 
tak się stało bylibyśmy już zaawansowani w 
pracach. Rozmowy z jego strony nie zostały 
jednak podjęte – mówi dyrektor GDDKiA w 
Zielonej Górze. – Współpraca mogłaby być 
lepsza – dodaje Marek Langer.
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Każda marka ma swoją historię, która jest sumą doświadczeń, nierzadko upadków i wzlotów oraz 
konsekwencji w dążeniu do zbudowaniu zaufania, jakim obdarzają ją klienci. Możemy z dumą po-
wiedzieć, że GBS Bank od 70 lat jest blisko ludzi - przede wszystkim dzięki efektywnej realizacji wi-
zji przyjaznego banku i odpowiedzialnemu traktowaniu postawionych sobie celów. To nas właśnie 
wyróżnia, i to sprawia, że hasło „dołącz do znajomych” to nie tylko slogan reklamowy. 

Bank dla znajomych!
To może brzmieć nieco przewrotnie! REGION 

Choć Gospodarczy Bank Spół-
dzielczy w Barlinku od początku 
swojej działalności dynamicznie 
rozwija się i należy do grupy pol-
skich banków, nie jest ogólnopolską 
instytucją. 

Bank mocno zakorzenił się w wo-
jewództwach lubuskim i zachod-
niopomorskim. Pozwala to nam na 
tworzenie rozwiązań dedykowa-
nych do konkretnych potrzeb i dzię-
ki temu w naszej ofercie każdy: od 
klienta indywidulanego po dużego 
klienta korporacyjnego, znajdzie 
dla siebie optymalne rozwiązanie. 

Dzięki temu wspieramy lokalne 
rolnictwo i sadownictwo. Mamy 
specjalne, dedykowane właśnie tej 
branży rozwiązania, które pozwa-

lają na piękne dojrzewanie naszych 
rodzimych firm. Cieszy nas fakt, że 
klienci nie tylko mogą, ale i chcą 
korzystać z całego pakietu dostęp-
nych w naszym portfolio rozwiązań. 
Najlepszym przykładem jest Pan 
Andrzej, który jest blisko związa-
ny z naszym bankiem od ponad 25 
lat. - Na początku chciałem wziąć 
jedynie pożyczkę i szukałem banku, 
w którym udzielą mi jej na dobrych 
warunkach. W tamtym czasie tylko 
w GBS zaproponowali mi warunki 
dopasowane do moich ówczesnych 
możliwości. Pożyczka nie była wy-
soka, jednak od razu otworzyłem u 
nich konto, dzięki czemu jej spłata 
była naprawdę bezproblemowa.  
Obecnie posiadam kredyt inwesty-

lokwialnie, „hitem” są oferowane 
przez GBS Bank lokaty, pozwalające 
na regularne oszczędzanie z pełną 
gwarancją bezpieczeństwa wpłaco-
nych środków. 

Córka, wspominanego wyżej, 
pana Andrzeja, na 16 urodzimy 
dostała od niego prezent - loka-
tę systematycznego oszczędzania. 
Prezent może wydawać się mało 
„kreatywny” jako podarunek dla 
tak młodej osoby - ona sama nie 
kryła na samym początku lekkiego 
rozczarowania. Młodzi przecież, jak 
to się mówi, „wolą wróbla w gar-
ści niż jaskółkę na dachu”, a wizja 
zysków w przyszłości nie do końca 
jest przekonywująca. Jednak, kie-
dy po paru latach przyszła wypłacić 
zgromadzane środki, nie kryła za-
dowolenia. Dzięki temu mogła speł-
nić swoje małe marzenie: - Gdyby 
nie decyzja taty, prawdopodobnie 
nigdy nie udałoby mi się pojechać 
do Meksyku, bo same bilety lotni-
cze kosztują majątek! Nie uzbiera-
łabym takich pieniędzy, a rodziców 
nie stać by było, aby zafundować mi 
ją „ot tak”. To, że co miesiąc rodzice 
wpłacali małe kwoty na lokatę wraz 
z odsetkami po paru latach dały 
naprawdę sporo sumę! Jestem im 
bardzo wdzięczna, bo dzięki temu 
nauczyli mnie też jak ważne jest 
systematyczne oszczędzanie – cie-
szy się.

Takie historie to cel naszej dzia-
łalności. To właśnie potwierdzenie, 
że bycie bliżej ludzi ma sens, i że 
to właśnie powinno być misją in-
stytucji, która ma przecież służyć 
mieszkańcom. Cieszymy się, że GBS 
Bank nie zbacza z obranej przed 
laty ścieżki, i że Wy – nasi klienci 
pomagacie nam tworzyć lepszą co-
dzienności i z nadzieją patrzeć w 
przyszłość.  

IWONA SUSZEK
Doradca Klienta

w Gospodarczym Banku 
Spółdzielczym w Barlinku

od 28 lat

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

cyjny, który pozwolił mi na moder-
nizację i rozbudowę mojego gospo-
darstwa – tłumaczy. Pan Andrzej to 
doskonały przykład tego, że wza-
jemne zaufanie na linii bank-przed-
siębiorca może owocować wielolet-
nią dobrą współpracą. Jednak nie 
tylko właściciele firm znajdą u nas 
optymalne rozwiązania. 

Główną gałęzią naszej działal-
ności są produkty dla klienta in-
dywidulanego. Oferujemy szeroki 
wachlarz rachunków bankowych: 
od tych dla najmłodszych, po plat-
formę walutową dla bardziej wyma-
gających klientów – każde z nich z 
dostępem do intuicyjnego systemu 
bankowości elektronicznej. 

Prawdziwym jednak, mówiąc ko-

Budowa domów energooszczędnych 1900 zł/m2

ul. Elizy Orzeszkowej 46
Rzepin

tel. 95 759 70 54
tel. 733 588 888

www.domy-majhaus.pl
biuro@majhaus.pl

Oddział w Krzeszycach Oddział w Kostrzynie Oddział w Słońsku
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Kierowca Międzynarodowy kategoria C+E

Petycja mieszkańców i działania burmistrza spowodowały, że Lubuski Urząd Wo-
jewódzki uwzględnił w aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratow-

Karetka u nas zostaje!
Zespół Ratownictwa Medycznego uratowanyCYBINKA 

To świetna informacja dla 
wszystkich mieszkańców gminy. 
Poprzednia aktualizacja zakładała 
przeniesienie ZRM z Cybinki do 
Torzymia, co stanowiłoby bezpo-
średnie zagrożenie dla zdrowia i 
życia mieszkańców. Czas dotarcia 
karetki do miejscowości:  Krzesin, 
Rąpice, Mielesznica, Tawęcin czy 
Kłopot mógłby spowodować sytu-
ację, w której zmniejszy się szansa 
na przeżycie pacjenta wymagają-
cego natychmiastowej pomocy.

Ponadto ZRM z Cybinki często 
zostaje zadysponowany do prze-
wozu pacjenta z miejsca zdarzenia 
do ośrodka specjalistycznego w 
Gorzowie lub Zielonej Górze. Po-
zostawienie ZRM w Cybince daje 
o wiele większe poczucie bezpie-
czeństwa, o czym wypowiedzieli 
się mieszkańcy całej gminy, skła-
dając petycję za pośrednictwem 
burmistrza Cybinki do wojewody 
lubuskiego.

Zespół ratowników medycznych 
stacjonujących w Cybince cieszy 
się bardzo dobrą opinią wśród 
mieszkańców gminy. Mieszkańcy 
wspólnymi siłami uratowali coś, 
co dobrze działa i niesie pomoc w 
chwilach zagrożenia życia (red.). 
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Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą, karetka zostaje w Cybince

nictwa Medycznego dla 
województwa lubuskiego, 
karetkę z zespołem me-
dycznym w Cybince, na 
czas nieokreślony
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AUTORYZOWANY DEALER FIRMY 

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

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

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej gościem specjalnym była 
młoda sportsmenka, rzepinianka Malwina Olszewska, uczen-
nica 7 klasy SP, która dotarła do finału ogólnopolskiego kon-
kursu Enea Akademia Talentów. Konkurs wspiera rozwój mło-
dych talentów, oferując im stypendium

Już po raz kolejny uczeń klasy 
IIIC gimnazjum Zespołu Szkół 
w Rzepinie Miłosz Ziółkowski 
odniósł sukces, kwalifikując 
się do etapu centralnego II 
Olimpiady Historycznej Gim-
nazjalistów

To już kolejny rok, w którym członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Słoneczko” zorganizowali spotkanie wigilijne, by  podzielić się opłat-
kiem i złożyć sobie życzenia

Życzymy jeszcze
więcej sukcesów

Wielkie gratulacje!

Życzenia od przyjaciół

Malwina Olszewska w finale konkursu Eneii! Miłosz Ziółkowski najlepszym historykiem!

Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia "Słoneczko"

RZEPIN RZEPIN 

RZEPIN 

Podczas sesji burmistrz Sławomir 
Dudzis wręczył Malwinie upomi-
nek oraz złożył jej oraz jej mamie 
serdeczne gratulacje i życzenia dal-
szych sukcesów. Zaoferował także 
młodej zawodniczce dofinansowanie 
na zakup sprzętu sportowego, jak 
również w uznaniu za świetne wy-
niki w nauce, jednorazowe stypen-
dium na zakończenie roku szkolnego 
2016/2017.

Malwina już wielokrotnie udo-
wodniła, że ma talent do biegania i 
osiągania sukcesów, reprezentując 
szkołę i  miasto w zawodach regio-
nalnych i ogólnopolskich czy osiąga-
jąc tytuł mistrza województwa lubu-

skiego na dystansie 400 m, co dało 
jej wówczas czwarty wynik w kraju.

Do programu Enea Akademia Ta-
lentów Malwinę zgłosiła mama Syl-
wia, która kiedyś również odnosiła 
sukcesy sportowe. Malwina w sa-
mym głosowaniu nie osiągnęła kilku 
tysięcy głosów, ale jej filmik,  talent 
oraz  zaangażowanie doceniło jury, 
które po obradach przyznało jej jed-
ną z głównych nagród czyli stypen-
dium w wysokości 3 tys. zł. 

Stypendium zostanie rozdyspono-
wane na pokrycie kosztów obozów 
treningowych.

Malwinie serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów (red.). 

9 grudnia na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim odbył się etap okrę-
gowy olimpiady, w którym Miłosz 
pokonał w części pisemnej i ustnej 
swoich konkurentów z wojewódz-
twa lubuskiego i zajął pierwsze 
miejsce. Otworzyło mu to drogę do 
udziału w etapie centralnym, pod-
czas którego w marcu, na Uniwer-
sytecie Warszawskim, będzie ry-
walizować z rówieśnikami ze szkół 
z całej Polski o tytuł laureata. 

Miłosz ma doświadczenie, bo-
wiem w ubiegłym roku także był 
finalistą olimpiady, dzięki czemu 
jest zwolniony z egzaminu gimna-
zjalnego  z części humanistycznej z 
zakresu historii i WOS. 

Oprócz naszego gimnazjalisty 

zakwalifikowało się jeszcze czte-
rech uczniów z lubuskiego. Miłosz 
nominację otrzymał z rąk profesor 
Bogumiły Burdy, którą uczniowie z 
Polski znają jako autorkę podręcz-

nika do historii dla szkół ponad-
gimnazjalnych.

Patronat nad  Olimpiadą Histo-
ryczną Gimnazjalistów objęło Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej, 
natomiast organizatorem zmagań, 
podobnie jak dla szkół średnich, 
jest Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne. Olimpiada Historyczna jest 
najważniejszym konkursem spraw-
dzającym wiedzę i umiejętności 
gimnazjalistów i uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych (red.).

Podczas spotkania nie zabrakło tak-
że modlitwy i wspólnego śpiewania 
kolęd.

W tegorocznej wigilii, oprócz człon-
ków Stowarzyszenia i ich rodzin, 

uczestniczyli: ks. Antonii oraz bur-
mistrz Sławomir Dudzis (red.). 
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Gratulacje Malwinie złożył burmistrz Sławomir Dudzis Miłosz Ziółkowski zmierzy się z 
najlepszymi historykami w Polsce

Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolend

Doceniamy pozytywnie działaniaCYBINKA 

W sali kinowej Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury, już po 
raz drugi, odbyła się gala wrę-
czenia wyróżnień burmistrza 
Cybinki „Perły Cybinki 2017”

W podziękowaniu
dla aktywnych

Uroczystość  była podziękowaniem 
dla wszystkich tych, którzy przyczyni-
li się do tego, aby gmina Cybinka była 
znana w świecie, stawała się cieka-
wym miejscem do życia. Podziękowa-
niem dla osób, które swym zaangażo-
waniem, ciężką pracą i otwartością na 
potrzeby innych, wzbogacają gminę 
na wielu poziomach i w wielu dziedzi-
nach. Pozytywne cechy osobowości 
bohaterów  wydarzenia, czyli dobroć, 
otwartość, szlachetność, hojność, em-

patia, podobnie jak składniki tworzą-
ce olśniewające  perły, potrafią w od-
powiedni sposób połączyć się ze sobą 
tworząc wspaniałe postawy godne 
naśladowania. Takie osobowości two-

rzą przyszłość, która w dobry sposób 
wpływa na całe społeczeństwo i po-
zwala budować je jako społeczeństwo 
bardzo wartościowe, z którego wszy-
scy powinni być dumni.

Podczas uroczystej gali burmistrz 
Marek Kołodziejczyk wręczył zasłu-
żonym osobom działającym na rzecz 
gminy statuetki i dyplomy w siedmiu 
kategoriach: wolontariat i sprawy 
społeczne, mecenasi, wydarzenie, 

kultura, promocja sportu i turystyki, 
inicjatywa lokalna, ambasadorzy gmi-
ny Cybinka. Wyświetlone zostały  tak-
że prezentacje, dzięki którym obecni 
mogli zobaczyć jak zmieniła się gmina 
Cybinka, nie tylko w kontekście inwe-
stycji, ale również w zakresie działań 
społecznych i nowych wydarzeń. 

Galę uświetnił swoim występem 
Michał Gielniak, zespół An Dreo i 
Karina oraz niesamowity magik Mr 
Reddy, który zachwycił całą publicz-
ność (red.). 
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W imieniu grupy inicjatywnej członków
Spółdzielni Mieszkaniowej skupionych

przy Komitecie Obrony Spółdzielców KOS
serdecznie zapraszam na Walne

Zgromadzenie, które odbędzie się
w SMOK-u 8 lutego br. o godz. 18.00

(mandaty będą wydawane od godz. 17.30). 
BOGDAN DYBKA

Przewidywany porządek obrad obejmuje: 
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium obrad Walnego Zgromadzenia i protoko-

lanta.
3. Sprawozdanie Prezydium w przedmiocie prawidłowości ob-

rad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubi-
cach. 

4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM w 
Słubicach. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybory do Rady Nadzorczej SM Słubice.
7. Dyskusja. 
8. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad. 

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się niżej wymieniony-
mi materiałami, które są dostępne w biurze Spółdzielni przy ul 
Kopernika 20A w Słubicach:

1. Statutem Spółdzielni SM Słubice.
2. Regulaminem Rady Nadzorczej.
3. Projektem Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 

Biblioteka słubicka od dłuższego czasu borykała się z funkcjonalnym rozmieszcze-
niem w oddziale dziecięcym stale poszerzającego się księgozbioru oraz z ogranicze-
niami w realizacji ciekawych działań kulturalno-edukacyjnych

Bieg, po raz drugi zorganizowany w ramach WOŚP, zgro-
madził około 100. uczestników  z całego województwa

Już nie tylko książki Zdrowe zawody
Biblioteczny oddział dziecięcy w nowej odsłonie! II edycja biegu  „Policz się cukrzycą”SŁUBICE KRZESZYCE 

W roku 2017, dzięki otrzymanej 
dotacji z gminy Słubice na mo-
dernizację i doposażenie oddziału 
dziecięcego biblioteki, udało się 
zrealizować marzenia pracowni-
ków.

W oddziale dla dzieci została ro-
zebrana ścianka działowa, dzięki 
czemu oddział zwiększył się o wiel-
kość byłego magazynu książkowe-
go. Nowa powierzchnia została po-
dzielona na strefy: komputerową z 
czterema stanowiskami, strefę dla 
najmłodszych czytelników z litera-
turą dziecięcą oraz strefę prezen-
cyjną z profesjonalnym ekranem, 
rzutnikiem i laptopem w celach 
edukacyjnych i kulturalnych.

Całość dopełnił duży, puszysty, 
zielony dywan, siedziska – grusz-
ki, kolorowe pufy, mobilny stojak z 
poduszkami, pojemniki na książki 
oraz zestaw dużych klocków pian-
kowych. Na ścianie pojawiła się 
kolorowa fototapeta z ulubionym 
bohaterem dzieci Kubusiem Pu-
chatkiem i jego przyjaciółmi. Dla 
najmłodszych czytelników na fila-
rach zawisły aplikacje ścienne ma-
nipulacyjne. Wszystko doświetlają 
nowoczesne lampy sufitowe oraz 
lampy dekoracyjne nad biurkami. 

W nowej przestrzeni biblioteka 
realizuje inicjatywy kulturalno-
-edukacyjne np. „Wspólne barasz-
kowanie na dywanie”, czyli zajęcia 
z zastosowaniem metody Weroniki 
Sherborne dla dzieci trzyletnich i 
ich rodziców oraz cykliczne za-

Organizatorem biegu był Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół 
Samorządowych oraz UKS ŻAK z 
Krzeszyc. 

W kategorii mężczyzn najlepszy 
okazał się Dominik Musztyfaga 
(Krzeszyce), drugie miejsce zajął 
Arkadiusz Blacharski (Garbicz) 
a trzecie Grzegorz Wybacz  (Go-
rzów Wlkp.). Wśród pań zwycię-
żyła Kamila Kowalczyk (Lemie-
rzyce), druga była Klaudia Gredka 
(Smogóry), a trzecie miejsce zajęła 
Oliwia Skórska (Krzeszyce). Naj-
starszym uczestnikiem biegu był 
Andrzej Wybacz z Gorzowa, a naj-
młodszą biegaczką okazała się Ines 
Lewandowska (także z Gorzowa). 

Wśród wszystkich uczestników 
zostały rozlosowane nagrody. Or-
ganizatorzy dziękują Maciejowi 

Łucykowi, wójtowi Stanisławowi 
Peczkajtisowi oraz zastępcy wójta 
Irenie Szpulak, a także Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krzeszycach (za 
zabezpieczenie trasy), Krzyszto-
fowi Skrzypnikowi  (za poprowa-
dzenie biegu), Joannie Brach (za 
zabezpieczenie medyczne) oraz 
Marcie Buczkowskiej, Natalii i Oli 
Poznańskim, dyrektor ZSS Barba-
rze Adamskiej i Annie Rzemieniec-
kiej, Wojciechowi Kuczyńskiemu, 
Damianowi Rudzińskiemu i Wie-
sławowi Małaczyńskiemu za wy-
znaczanie trasy oraz sponsorom: 
Zbigniewowi Rybińskiemu, Anecie 
Offman, Żanecie Matkowskiej i 
Adrianowi Czarnogreckiemu, Mał-
gorzacie i Andrzejowi Czarneckim, 
Małgorzacie Janik, a także Ilonie 
Piaseckiej (red.).  

jęcia dla dzieci z Klubu Plastusia 
oraz Grupy Zabawowej. To także 
nowe miejsce na prowadzenie lek-
cji bibliotecznych i spotkań tema-
tycznych dla dzieci i młodzieży z 
wykorzystaniem profesjonalnego 
sprzętu do prezentacji multime-
dialnych.

Biblioteka słubicka to nie tylko 
półki wypełnione książkami. Obec-
nie ta instytucja ma bardzo wiele 
do zaoferowania czytelnikom, 
mieszkańcom gminy i powiatu. 
Dzięki pomysłowym aranżacjom 

i funkcjonalnemu wyposażeniu w 
nowych warunkach lokalowych 
(wzorując się na nowoczesnych, 
funkcjonalnych tendencjach w 
budownictwie i aranżacji wnętrz), 
przy przychylnym stanowisku sa-
morządu, słubicka biblioteka ma 
możliwość znacznego poszerzania 
swoich usług, rozwijania działal-
ności kulturalnej i regionalnej 
oraz stawania się nowoczesnym i 
europejskim ośrodkiem wiedzy i 
informacji (red.). 
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Pomieszczenia biblioteki są tera dużo bardziej przyjazne dzieciom

Na starcie biegu stanęło ponad 90 osób
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Podopieczni ŚDS „Pod Słońcem” w Bieganowie spotkali się przy świątecznym stole

Nowe lampy zamontowane wzdłuż ścieżki rowerowej przy 
drodze z Cybinki do Bieganowa już działają

W połowie grudnia, już po raz trzeci, na placu przy Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się gminne kolędowanie, 
tym razem pod hasłem: „Nim gwiazdka zabłyśnie”

Zakończył się kolejny etap budowy ulicy Kaliskiej.  W ramach 
inwestycji wykonano drogę o długości 330 mb z betonowej 
kostki brukowej, wybudowano chodnik jednostronny oraz 
zjazdy do wszystkich nieruchomości zabudowanych

Miłe spotkanie w gronie przyjaciół

Bezpieczeństwo
najważniejsze

Tradycyjne już 
kolędowanie 

Ulica Kaliska
po remoncie

Wigilia w ŚDS "Pod Słońcem" w Bieganowie

Ścieżka rowerowa już oświetlona

Wprowadziliśmy w nastrój świąt

Inwestycja dla mieszkańców

CYBINKA

CYBINKA

CYBINKA

CYBINKA

W spotkaniu  uczestniczyli rów-
nież: burmistrz Marek Kołodziej-
czyk, sekretarz Sebastian Łuka-
szewicz, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Anna Śliwińska, zastęp-
ca skarbnika Izabela Seweryn, 
kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Renata Kubiak, proboszcz 
parafii w Cybince ks. Piotr Kępka, 

Lampy zapaliły się  przed święta-
mi Bożego Narodzenia, stwarzając 
niepowtarzalny klimat i zachęcając 
mieszkańców do spacerów. Bu-
dowa oświetlenia na tym odcinku 
była niezbędnym elementem słu-
żącym poprawie komfortu użytko-
wania ścieżki nie tylko w dzień, ale 

także wieczorową porą. 
Wykonane oświetlenie z całą 

pewnością zwiększy poczucie bez-
pieczeństwa wszystkich mieszkań-
ców, którzy z niej korzystają.

W ramach inwestycji zamonto-
wano 15 sztuk lamp, a koszt reali-
zacji inwestycji to 84 tys. zł (red.). 

Jak co roku organizatorzy zapew-
nili wszystkim moc świątecznych 

niespodzianek i atrakcji. Można było 
skosztować dobrego ciasta, wigilij-

Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła ponad 510 tys. zł. Na realiza-
cję zadania udało się pozyskać środki 
z budżetu województwa lubuskiego z 

puli na z wyłączanie gruntów rolnych 
z produkcji rolniczej. Dotacja wynio-
sła ponad 23 tys. zł (red.). 

nych potraw i zaopatrzyć się w świą-
teczne podarunki dla siebie i swoich 
bliskich.

Gminne kolędowanie uroczyście 
otworzyli: burmistrz Marek Koło-
dziejczyk, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Anna Śliwińska oraz ks. 
Piotr Kępka proboszcz parafii w Cy-
bince i ks. Krzysztof Sudziński – pro-
boszcz parafii w Białkowie.

W tym wyjątkowym dniu sce-
na przy jarmarku rozbrzmiewa-
ła dźwiękami kolęd i pastorałek w 
wykonaniu: dzieci z „Bajkowego 
Przedszkola” w Cybince, uczniów 
z Zespołu Szkół w Cybince i Szkoły 
Podstawowej w Białkowie, zespołu 
„Lubuszanki” oraz „Antidotum”. Ja-
sełka natomiast wykonali podopiecz-
ni Środowiskowego Domu Samopo-
mocy "Pod Słońcem" w Bieganowie. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
Mikołaj, z którym można było zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Wspólne kolędowanie zakończył 
pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Uczył jak postąpić w przypadku po-
wstania pożaru naczynia z rozgrza-
nym olejem.

Wzorem lat ubiegłych MGOK Cy-
binka odpowiadał za nagłośnienie 
wydarzenia oraz za swoje stoisko z 
dekoracjami świątecznymi i ciepłą 
kawą, a także herbatą (red.). 

proboszcz parafii w Białkowie ks. 
Krzysztof Sudziński oraz kierow-
nik placówki Marta Majewska wraz 
z pracownikami.

Spotkanie  rozpoczęło się tra-
dycyjnie od złożenia sobie życzeń 
bożonarodzeniowych, podzielania 
się opłatkiem i wspólnego święto-
wania przy wigilijnym stole.

Główną atrakcją, która ubogaci-
ła spotkanie było przedstawienie 
o tradycjach i obyczajach związa-
nych ze świętami Bożego Narodze-
nia oraz wizyta Świętego Mikołaja, 
który dla wszystkich miał świątecz-
ne upominki (red.). 
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Wychowanków SDŚ w Bieganowie odwiedził Mikołaj

Przy ścieżce rowerowej działa już oświetlenie

Świąteczny kiermasz został zorganizowany już po raz trzeci

Ulica Kaliska już po remoncie

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wrocławska 2a

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

PÓŁTORAK

www.hurtowniapoltorak.pl

SALON OŚWIETLENIOWY

PÓŁTORAK

tel. (95) 758 22 83
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Jak co roku miejska wigilia w Rzepinie zgromadziła na 
Placu Ratuszowym tłumy mieszkańców

Jak co roku w drugą niedzielę stycznia całą Polskę i 
wszystkich Polaków na całym świecie ogarnia „serdusz-
kowy szał”. W ten dzień wszyscy jednoczymy się i wspól-
nymi siłami realizujemy wyznaczony cel, tym razem 
było to wyrównywanie szans w leczeniu noworodków! 

Mikołaj
w rosomaku

Rekordowe serca mieszkańców

Miejska wigilia

Tak graliśmy z WOŚP

RZEPIN 

GÓRZYCA 

Uroczystego otwarcia świątecz-
nej wieczerzy dokonali: burmistrz 
Sławomir Dudzis oraz proboszcz 
parafii pw. NSPJ ks. kan. Stani-
sław Wencel. Po wspólnej mo-
dlitwie mieszkańcy, łamiąc się 
opłatkiem z burmistrzem oraz 
proboszczem, składali sobie naj-
serdeczniejsze życzenia. 

Na świątecznym jarmarku moż-
na było zakupić m.in. bożona-
rodzeniowe ozdoby, skosztować 
wigilijnych potraw: barszczu, 
krokietów, pierogów czy śledzika. 
Wsparcie w przygotowaniu po-
częstunku okazali przedstawiciele 
rzepińskiej gastronomii. 

Wśród tłumów spacerowali 
przedstawiciele klasy wojskowej, 
częstując przybyłych słodkościa-
mi. Na scenie, na której w świą-
teczny klimat wprowadzał Elf, 
pani Bąbka oraz wesołe choinki, 
można było zobaczyć występy 
grupy starszaków z Przedszkola 
Samorządowego nr 2, starszaków 
z Przedszkola Samorządowego nr 

I tym razem górzycki sztab stanął na 
wysokości zadania i przyłączył się do 
organizacji 26. finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W roli orga-
nizatora wystąpił tradycyjnie Gminny 
Ośrodek Kultury, który przygotował 
dla mieszkańców wiele atrakcji. 

14 stycznia o godz. 15.00 w Centrum 
Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzy-
cy rozpoczęło się orkiestrowe granie. 
Na scenie gościliśmy najmłodszych 
artystów z Niepublicznego Przed-
szkola ,,Słoneczko” w Górzycy, swoim 
śpiewem bawiły również przedszko-
laki z Pracowni Edukacji Kulturalnej 
działającej przy GOK w Górzycy. Swój 
repertuar wokalno-recytatorski przy-
gotowali także uczniowie klas 0-3 ze 
Szkoły Podstawowej w Górzycy. Śpie-
wy młodych artystów przeplatane były 
układami tanecznymi wykonywanymi 
przez dzieci i młodzież ze Szkoły Tańca 
,,Quest” w Kostrzynie nad Odrą, którzy 
przygotowali na ten dzień kilka róż-

3 „Jarzębinka” oraz występ Scholi 
Parafialnej. 

Punktem kulminacyjnym wigi-
lii był wjazd Świętego Mikołaja, 
który zaskoczył wszystkich i przy-
był… pojazdem typu „Rosomak”. 
Wspólnym śpiewom i tańcom 
nie było końca, a Święty Mikołaj 
przyznał, że tak wspaniałej wigilii 
jeszcze nie widział.

norodnych choreografii. Nie zabrakło 
również prawdziwej gwiazdy wieczoru: 
ukraińskiego zespołu ludowego z Tar-
nopola ,,Weseli Galicjanie”, który wy-
stąpił w dwóch odsłonach - klasycznej 
i ludowej. Muzykom towarzyszyła też 
para taneczna, która zaprezentowała 
m.in tango i tańce rodem z ukraińskich 
gór. 

Można było odwiedzić stoiska ga-
stronomiczne i informacyjne znajdu-
jące się na holu Centrum Spotkań Pol-
sko-Niemieckich, spróbować pysznych 
pierogów, słodkiej waty cukrowej, po-
pcornu i ciepłych napojów na stoisku 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Szkoła Podstawowa w Górzycy (ra-
zem z Kołem Gospodyń Wiejskich z 
Pamięcina) przygotowała degustację 
ciast, babeczek i ciasteczek. Swoje sto-
isko informacyjne przygotowali rów-
nież Małgorzata i Michał Przemyscy, 
na którym można było uzyskać wiele 
cennych porad zdrowotnych, zmie-

tradycyjna loteria fantowa ,,Serdusz-
ko”, w której każdy z ponad 500 losów 
wygrywał. 

Punktem kulminacyjnym 26. finału 
WOŚP były oczywiście licytacje, pod-
czas których mieszkańcy gminy okazali 
swoje wielkie serca! Sztab przygotował 
na ten cel wiele interesujących przed-
miotów, voucherów…. Tłum zacięcie 
rywalizował o gadżety z logo WOŚP 
podarowane przez Jurka Owsiaka, 
wysoką cenę osiągnęły również piłka z 
autografami zawodników Wisły Płock, 
voucher na rejs czarterowy statkiem po 
Odrze, voucher na sesję zdjęciową, bon 
upominkowy na usługi kosmetyczne, 
zabytkowy kask strażacki oraz ,,ser-
duszkowy” tort z logo 26. finału WOŚP. 
Publiczność chętnie licytowała również 
ręcznie robione artykuły dekoracyjne, 
poduszki, pościele podarowane przez 
lokalnych artystów. 

Dzięki otwartym sercom mieszkań-
ców gminy Górzyca za wszystkie zlicy-
towane przedmioty zebrano blisko 4,8 
tys. zł! Natomiast po podsumowaniu i 
zliczeniu wszystkich pieniędzy okazało 
się, że po raz kolejny  udało się pobić 
rekord: Górzyca zebrała 17 545,95 zł i 
22,92 euro! Na koniec orkiestrowego 
grania nie zabrakło symbolicznego 
światełka do nieba!

IZABELA RODZIEWICZ

atrakcji znajdujących się przy stoisku 
firmy kosmetycznej AVON, gdzie sym-
patyczne panie zaplatały dziewczyn-
kom kolorowe warkoczyki i malowały 
dzieciom buźki, natomiast inne dzieci 
mogły sprawdzić się w kreatywnych 
zabawach plastycznych przygotowa-
nych na ,,Wyspie malucha”. 

Ogromną popularnością cieszyła się 

rzyć ciśnienie krwi oraz poziom cu-
kru. Na stoisku przygotowanym przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną w Słubicach można było 
dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej, 
stężenia tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu u palaczy, a także nauczyć 
się badania piersi i jader. Najmłodsi 
uczestnicy imprezy mogli skorzystać z 
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W Górzycy też zagrali rekordowo
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W poprzednim numerze pisaliśmy o nowoczesnym i - uwa-
ga - bezpłatnym systemie powiadamiania i ostrzegania 
mieszkańców przed zagrożeniami, czyli o aplikacji SIMS, 
wdrożonej w ramach realizowanego projektu „Rozwój 
e-usług w powiecie słubickim”. Teraz czas na kolejną apli-
kację, która będzie służyć nie tylko mieszkańcom, ale i tu-
rystom odwiedzających nasz powiat. 

Mapy i kompasy idą do lamusa:
rusza e-Przewodnik po powiecie!

Przypomnijmy: aplikacja SIMS, 
o której pisaliśmy miesiąc temu, to 
najkrócej mówiąc teleinformatycz-
ny system do komunikacji masowej, 
wykorzystywany przez administrację 
samorządową i służby mundurowe 
do błyskawicznego przekazywania 
informacji mieszkańcom na telefony 
komórkowe.

Ciekawe miejsca,
szlaki, instytucje… 

Kolejną mobilną usługą w ramach 
e-projektu jest tak zwany e-Prze-
wodnik, czyli mobilny przewodnik 
po powiecie słubickim. To przydatna 
aplikacja na urządzenia mobilne dla 
mieszkańców powiatu słubickiego 
oraz turystów pragnących poszerzyć 
wiedzę na temat tej właśnie części 
regionu lubuskiego. 

- Papierowe mapy, kompasy… 
wszystko to będzie można odłożyć 
na półkę – mówi starosta Marcin 
Jabłoński. I dodaje: - w aplikacji 
mieszkańcy oraz turyści odwiedza-
jący nasz powiat znajdą informacje 
o ciekawych miejscach, szlakach, in-
stytucjach czy miejscach kultu i pa-
mięci. Wszystko to opatrzone będzie 
dokładną lokalizacją oraz podane w 
trzech językach – również w formie 
dźwiękowej.

Mobilny e-Przewodnik umożliwia 
pobieranie informacji w językach: 
polskim, angielskim i niemieckim. 
Jego czytelny interfejs pozwala 
zgłębić wiadomości na temat znaj-
dujących się w okolicy atrakcji tu-

rystycznych, zabytków oraz samego 
powiatu. 

Ta ciekawie zaprojektowana apli-
kacja pozwoli lepiej zaplanować 
dzień w powiecie słubickim. Spraw-
dzimy w niej, gdzie miło spędzić 

czas, gdzie udać się na spacer i jakie 
atrakcje czekają nas w danej okolicy. 
Wykaz najciekawszych zabytków i 
miejsc pozwoli zaplanować podróż i 
aktywnie spędzić np. rodzinny week-
end. 

Aktualności z powiatu
i zapowiedzi wydarzeń

Ważne jest również to, że za po-
mocą znajdującej się w aplikacji 
mapy poznamy lokalizację i adresy 
najważniejszych powiatowych insty-
tucji, a dotarcie do nich ułatwi nam 
nawigacja.  A wkrótce, gdy pojawimy 
się przy danym obiekcie, znajdziemy 

przy nim tabliczkę z kodem QR – wy-
starczy go zeskanować, by przejść do 
audioprzewodnika.

Aplikacja zapewnia również do-
stęp do nowych informacji istotnych 
dla regionu. W zakładce „aktualno-
ści” dostępne będą bieżące informa-
cje z powiatu, zaś w „wydarzeniach” 
– zapowiedzi najbliższych imprez, 
przedsięwzięć, itp., z kalendarzem.

Ponadto odnajdziemy tu sekcję 
turystyczną, w której zaznaczone 
są najciekawsze szlaki w powiecie, 
atrakcje przyrodnicze, miejsca pa-
mięci oraz miejsca historyczno-edu-
kacyjne, jak np. Muzeum Bociana 
Białego, most w Kłopocie czy mury 
obronne w Ośnie Lubuskim. Na tym 
nie koniec! Możemy bowiem wysłu-
chać lektora, który przeczyta dla nas 
informacje dotyczące konkretnej 
atrakcji turystycznej. 

Aplikacja jest czytelna, przejrzysta 
i posiada estetyczną szatę graficzną. 

Program będzie na bieżąco aktu-
alizowany, będą dodawane kolejne 
miejsca, atrakcje czy szlaki. Wy też 
wypróbujcie e-Przewodnik na swo-
ich smartfonach (red.).
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O realizowanym przez starostwo powiatowe projekcie "Roz-
wój e-usług w powiecie słubickim" pisaliśmy już wiele razy. 
Informowaliśmy o e-Dzienniku w powiatowych szkołach, lap-
topach dla nauczycieli i sprzęcie IT dla starostwa, było też o 
bezpłatnej aplikacji, informującej i ostrzegającej mieszkańców 
przez zagrożeniami, obok piszemy o mobilnym przewodniku 
po powiecie, a niedługo przeczytacie o elektronicznym Biurze 
Obsługi Klienta.

Superszybki internet już niebawem
w naszych szkołach!

Nowości w powiatowych placówkachSŁUBICE 

To jednak nie wszystko: wkrótce, 
w ramach projektu, w naszych szko-
łach zostanie uruchomiony super-
szybki, szerokopasmowy internet. 
Światłowód zostanie też "dociągnię-
ty" do siedziby starostwa powiato-
wego oraz budynku przy ul. Sienkie-

wicza w Słubicach, w którym mieści 
się m.in. Centrum Usług Wspólnych 
Powiatu Słubickiego. 

Żeby wszystko działało jak nale-
ży, trzeba zakupić szereg urządzeń, 
instalacji, itp. - Chodzi o całą infra-
strukturę sieciową, m.in. o montaż 

tzw. zarządzalnych przełączników 
sieciowych oraz punktów dostę-
powych - tłumaczy Piotr Filipiuk, 
koordynator e-projektu. W połowie 
grudnia zorganizował on w staro-
stwie spotkanie dla przedstawicieli 
szkół, podczas którego rozmawiano 
na tematy związane z modernizacją 
teleinformatyczną ich placówek. 

Prace już się rozpoczęły, a ich ko-
niec przewidziany jest na luty. Pod-
łączenie światłowodu do wspomnia-
nych obiektów kosztować będzie 
około 105 tysięcy zł, a towarzysząca 
mu infrastruktura sieciowa - około
230 tysięcy. Kwoty te pocho-
dzą rzecz jasna ze środków unij-
nych. Do tematu wrócimy (red.). 
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SZUKASZ STABILNEGO
ZATRUDNIENIA?

ZADZWOŃ: 600 444 518 
WWW.KARIERAWJM.PL

ACĘ BEZ OKRESU PRÓBNEGO

WYMIAR ETATU DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

WYPRAWKI DLA DZIECI (DLA PIERWSZOKLASISTY, 
KÓW)

PACZKI NA DZIEŃ DZIECKA

WYNAGRODZENIE OD 3250 + PREMIA DO 3550 PLN 
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www.bsrzepin.pl

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

W ramach opłaty miesięcznej w wysokości 1zł, zapewniamy:

prowadzenie rachunku ROR bez wymogu utrzymywania minimalnego salda i konieczności miesięcznych wpływów

aplikację mobilną Portfel SGB

kartę zbliżeniową Mastercard® bez opłat za jej wydanie i użytkowanie, a także bez potrzeby dokonania minimalnej liczby i wartości transakcji

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

To był kolejny gorący finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Cybince. Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób i darczyńców udało się zebrać ponad 25 tys. zł i 
prawie 270 Euro

Pod koniec grudnia zeszłego roku w siedzibie firmy Motorpol odby-
ło się przekazanie gminie Górzyca nowego dziewięcioosobowego 
busa  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

13 stycznia na ulicach Rzepina można było spotkać harcerzy z 6. Drużyny 
Harcerskiej DZIKI, którzy realizowali "Ekspedycję", czyli element główny 
ogólnopolskiej propozycji Programowego Ruchu Odkrywców

Zagraliśmy dla noworodków 

Nowy bus dla
niepełnosprawnych

Historyczna przygoda

Gorące serca mieszkańców gminy

Samochód dla potrzebujących Harcerski powrót do przeszłości

CYBINKA 

GÓRZYCA RZEPIN  
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Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi

Nowy bus służy już potrzebującym Harcerze podczas ciekawej lekcji historii

Zbiórka na rzecz WOŚP prowadzona 
była już od rana przez 40 wolontariuszy 
na terenie całej gminy. Nad ich bez-
pieczeństwem w każdej miejscowości 
czuwały jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

O godz. 17.00 w MGOK rozpoczęła się 
druga część zbiórki. W sali kinowej trwa-
ła licytacja wcześniej zebranych fantów, 

przeplatana występami artystycznymi. 
Na scenie jako pierwszy zaprezento-
wał się zespół Klimat. Następnie swój 
występ przedstawiła grupa kabaretowa 
Plama z Zespołu Szkół w Cybince.

W holu budynku MGOK można było 
spróbować tradycyjnych wypieków 
i ciast, które podawali harcerze oraz 
wolontariusze z Placówki Opiekuńczo 

Bus został zakupiony w ramach projektu „Pro-
gram wyrównywania różnic między regionami 
III” realizowanego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Koszt jego zakupu to niemal 115,5 tys. zł brut-
to, z czego gmina Górzyca otrzyma refundację w 
wysokości ponad 69 tys. zł. 

Nowy bus będzie służył do przewozu osób nie-
pełnosprawnych, uczestników zajęć w Środowi-
skowym Domu Samopomocy w Górzycy (red.). 

Ich zadaniem było przygotowa-
nie zdjęć do stworzenia charakte-
rystyki porównawczej miejscowo-
ści przed i po II wojnie światowej. 

Z pewnością była to nie tylko 
ciekawa lekcja historii, ale rów-
nież wspaniała przygoda, którą 
zapamiętają na długo, a dlatego, 
że harcerze uwielbiają się dzielić, 
efekty można zobaczyć na stronie: 
dziki.org.pl/ekspedycja oraz na 
Facebook'u drużyny.

LESŁAW JÓZEFOWICZ

Wychowawczej Nasza Chata w Cybince. 
Przed budynkiem MGOK można było 
spróbować ciepłych pierogów i pyz z 
mięsem przygotowanych przez Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich z Grzmiącej. 
Po zakończeniu licytacji odbył się pokaz 
fajerwerków, który był symbolicznym 
światełkiem do nieba.

Dziękujemy wszystkim darczyń-
com za tak hojne wsparcie WOŚP oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym w 
realizację tego przedsięwzięcia. Widok 
całej sali ludzi, którzy chętnie sięgali do 
portfela pokazał, jak wielkie mamy serca 
i jak bardzo jesteśmy otwarci na pomoc. 
Nasze wspólne zaangażowanie w działa-
nie WOŚP przyczyni się do podniesienia 
poziomu polskiej medycyny dziecięcej i  
sprawi, że każde nowo narodzone dziec-
ko będzie mogło skorzystać z nowego 
sprzętu (red.). 
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Od połowy stycznia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gó-
rzycy działa świetlica socjalna dla dzieci, która otwarta jest w 
każdy wtorek i każdy czwartek w godzinach od 13:00 do 18:00

Wreszcie nadszedł dzień, na który dzieci czekały z utęsknie-
niem – do świetlic w Stańsku, Radówku, Laskach Lubuskich i 
Spudłowie przybył Mikołaj

Podpisane zostały dwie umowy na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Laski Lubuskie, Ra-
dówek i Spudłów oraz na budowę wodociągu w miejscowości 
Laski Lubuskie

Trwają już zapisy do biegu Śladami Wiosny, który odbędzie się 
25 marca w Przemysławiu

Dla nikogo atrakcji
nie zabraknie 

Uśmiechów i prezentów nie brakowało

Ruszają budowy

Powitanie wiosny
na sportowo

Ruszyła świetlica socjalna dla dzieci

Spotkanie z Mikołajem

Dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową

Wszyscy na start!

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

GÓRZYCA 

KRZESZYCE 

Placówka powstała z myślą o wszyst-
kich dzieciach, które chciałyby miło, 
pożytecznie i aktywnie spędzić czas. W 
świetlicy dzieci będą się uczyć przede 
wszystkim współpracy, tolerancji, opa-
nowania i kultury. Będą miały możli-
wość rozwijania swoich zainteresowań. 

Atrakcji na pewno nie będzie brako-
wało. Pod okiem opiekuna dzieci będą 

uczestniczyć w rozmaitych zajęciach 
rozwijających kreatywność. Ponadto 
przewidziana jest wspólna zabawa i 
gry. W świetlicy będzie można również 
odrobić lekcje. 

Mamy nadzieję, że nowopowstałe 
miejsce będzie cieszyło się zaintereso-
waniem ze strony dzieci. Zapraszamy 
serdecznie (red.). 

Tegoroczna aura zasiała w ser-
duszkach dzieci niepokój i pytanie, 
czy uda się Mikołajowi dotrzeć na 
czas? Brak białego puchu nie zmylił 

Mikołaja i ku radości dzieci ten ocze-
kiwany przez cały rok gość przybył 
do świetlic 6 grudnia. W godzinach 
popołudniowych pojawił się z wor-

kiem prezentów. 
Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wy-

słuchał wielu piosenek, wierszy przy-
gotowanych specjalnie dla niego. Nie 
zapomniał również o prezentach dla 
każdego dziecka. Dzieci obiecały, że 
będą grzeczne przez cały rok. 

A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja na 
twarzach dzieci jeszcze przez długo 

gościł uśmiech. Szkoda tylko, że ten 
wyjątkowy gość odwiedza nas tylko 
raz w roku. 

Organizatorzy kierują podzięko-
wania w stronę sołtysów oraz rad-
nych.

HALINA
KOWALCZYK

Wszystko w związku z otrzyma-
niem dofinansowania na realizację 
projektu „Budowa  wodociągu w 
miejscowości Laski Lubuskie wraz z 
budową przydomowych oczyszczal-
ni ścieków w miejscowościach Laski 
Lubuskie, Radówek i Spudłów” ze 
środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków w miejscowości La-
ski Lubuskie, Radówek i Spudłów 
wykonywała będzie firma PPHU 
BESTBUD Tatiana Bazylak. War-
tość kontraktu to niemal 500 tys. zł. 

Prace mają zakończyć się do sierp-
nia br. W ramach otrzymanego za-
dania zostanie wybudowanych łącz-
nie 31 przydomowych oczyszczalni 
ścieków dla mieszkańców, którzy w 
pierwszym kwartale ubiegłego roku 
złożyli deklarację przystąpienia do 
programu.

Budowę  wodociągu w miejsco-
wości Laski Lubuskie wykonywała 
będzie firma Hydraulik Zakład In-
stalacji Sanitarnych Marian Bucz-
kowski. Wartość umowy to ponad 
320 tys. Tu także prace mają zakoń-
czyć się do sierpnia (red.). 

W biegu mogą pobiec zarówno 
młodsi, jak i starsi. Każdy uczestnik 
biegów dziecięcych i  biegu główne-
go otrzyma pamiątkowy dyplom. 

Zapisać można się na stronie: 
www.maratonczykpomiarczasu.pl. 

Organizatorem biegu  są: GOK w 

Krzeszycach, gmina Krzeszyce, so-
łectwo Przemysław wraz kołem go-
spodyń wiejskich. 

Wśród uczestników biegu głów-
nego zostaną rozlosowane cenne 
nagrody, a dla najlepszych przewi-
dziane są puchary (red.). 
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Świetlice w gminie Górzyca odwiedził Mikołaj
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W Zespole Szkół w Rzepi-
nie rozpoczęła się realizacja 
warsztatów kolejnego mię-
dzynarodowego projektu 
fundacji DROSOS STIFUNG 
we współpracy z orkiestrą z 
Frankfurtu nad Odrą

Pod koniec grudnia odbyło się spotkanie wigilijno-noworocz-
ne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rzepinie, które 
przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze

Zapraszamy na koncert w wykonaniu solistów scen 
poznańskich i kijowskich: Agnieszki Wawrzyniak, Bar-
tosza Kuczyk, Julii Tkaczenko, Vladimira Holkina oraz 
tancerki Mariny Ostapei

Zbliżający się Nowy Rok zawsze niesie ze sobą podsumowania mijającego 
oraz nowe postanowienia. Tych ostatnich jest zawsze sporo, najczęściej jed-
nak - tak jak łatwo postanawiamy, tak szybko opadają nam skrzydła i odpusz-
czamy wymarzone zmiany

Kolejny międzynarodowy 
projekt

Życzenia i zabawa

Uczta dla ducha

Zmiany odpowiedzialne

Polsko-niemieckie warsztaty teatralno-taneczne

Spotkanie wigilijno-noworoczne PSD

Zapraszamy na karnawałowy koncert operetkowy!

To my kształtujemy swoje życie

RZEPIN 

RZEPIN 

RZEPIN 

REGION 

Tematem kolejnego muzyczno-
-teatralno-tanecznego projektu 
jest „Romeo i Julia” Szekspira, ale 
opowiedziana współcześnie przez 
uczniów ZS, którzy poprzez warsz-
taty pisarskie i teatralne dali po-
mysł nowemu librettu, nad którym 
pracowali literaci niemieccy.

W dniach 8-12 stycznia przepro-
wadzone zostały warsztaty z cho-
reografami, poetą i teatrologiem, a 
także z tłumaczem. 

W projekcie uczestniczy 44 
uczniów gimnazjum oraz liceum. 

potraw wigilijnych na stołach oraz 
wspólnego kolędowania.

Podczas spotkania członkowie sto-
warzyszenia złożyli życzenia urodzi-
nowe dostojnym jubilatom: Kazimie-
rzowi Sidorkiewiczowi (90 lat), Janowi 
Dąbrowskiemu (80 lat), Teodozji Ada-
mowicz (65 lat) i Zbigniewowi Kra-
szewskiemu (60 lat). Po części oficjal-
nej nastąpiła zabawa.

W spotkaniu udział wziął zastępca 
burmistrza Krystian Pastuszak (red.). 

Wszyscy zebrani przełamali się 
opłatkiem, składając sobie serdeczne 

życzenia noworoczne. Nie zabrakło 
również różnorodnych, tradycyjnych 

Koncert odbędzie się 12.02.2018r. 
(poniedziałek) o godz. 18.00 w sali wi-
dowiskowej MDK.

Bilety: w przedsprzedaży  25,00 zł, w 

dniu koncertu 30,00 zł. do nabycia w 
MDK w Rzepinie.

Serdecznie zapraszamy (red.). 

Przed nimi jeszcze wiele pracy, któ-
rej uwiecznieniem będą premiery 
przedstawienia 27 i 28 kwietnia w 

Forum Kleista we Frankfurcie nad 
Odrą (red.). 

organizm do wydzielania hormonów szczęścia.

Rozpieszczajmy głowę!
Ważne jest, by spędzać czas z osobami, któ-

re powodują, że się uśmiechamy. Róbmy sobie 
chwile przyjemności np. czytając dobrą książ-
kę czy słuchając ulubionej muzyki. Pamiętaj-
my, że zdrowy egoizm jest zdrowy! Dbajmy o 
dobry, długi sen i co najważniejsze - nie odkła-
dajmy na później zdrowia - lepiej zapobiegać 
niż leczyć!

SANDRA
NATKAŃSKA

Jeśli nie wyrobimy w sobie pozytywnych 
nawyków i nie zadbamy o jakość naszego ży-
cia – samo z siebie nie stanie się lepsze. To my 
kształtujemy swoje życie i powinniśmy mieć 
tego świadomość.

Jedzmy lepiej
Zwracajmy baczniejszą uwagę na to, co ku-

pujemy. Czytajmy etykiety, aby eliminować to, 
co nam szkodzi - tłuszcze utwardzone, emulga-
tory, konserwanty, syrop glukozowo-fruktozo-
wy, mleko w proszku, skrobia modyfikowana 
itp. Jest wiele produktów na sklepowych pół-
kach, które nie zawierają pełnej tablicy Men-
delejewa, a nie różnią się ceną od pozostałych. 
Pijmy więcej wody, jedzmy regularnie posiłki, 
spożywajmy więcej warzyw oraz węglowoda-
nów złożonych - kasz oraz innych produktów 
zbożowych. Zrezygnujmy z palenia papierosów 
oraz picia sporych ilości alkoholu. Zastąpmy 
słodycze pokarmami, które posiadają wię-
cej wartości odżywczych. Ograniczmy czarną 
herbatę na rzecz zielonej lub innych naparów 
ziołowych. Pijmy lepszej jakości kawę, najle-
piej świeżo mieloną. Nie wychodźmy z domu 
bez wartościowego śniadania, a kolację jedzmy 
wcześniej niż dotychczas.

Ruszajmy się!
Może wychodzić częściej na spacer lub cho-

dzić do pracy piechotą? Sport nie musi być 
przykrą koniecznością! 

Każdy może znaleźć coś dla siebie, np. ta-
niec, zajęcia na trampolinach, jogę czy pilates. 
Regularne ćwiczenia fizyczne mają korzystny 
wpływ na układ sercowo-naczyniowy, wzmac-
niają mięśnie, obniżają poziom złego chole-
sterolu, zwiększają odporność oraz pobudzają 
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Projektowe warsztaty już trwają

Nie zabrakło życzeń i toastów
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Nie brakowało atrakcji podczas 26. finału WOŚP na terenie gminy Krzeszyce Jeszcze przed świętami miało miejsce bardzo miłe wydarze-
nie. Burmistrz Sławomir Dudzis wraz z prezesem Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” Elż-
bietą Pych przekazali zestaw komputerowy mieszkańcowi 
Rzepina Janowi Rzeszutkowi

W połowie grudnia odbyło się spotkanie wigilijne członków 
Stowarzyszenia Seniorów  Rzepińskich, którzy tego dnia 
wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu

W przedświątecznym klimacie w bibliotece w Krzeszycach spotkaliśmy się aby omówić książ-
kę Magdy Bogusz. „Pirania na kolację” nie jest ofertą kulinarną na wigilijną wieczerzę, jak by 
wskazywał tytuł, to lektura dla wszystkich miłośników wszelakich podróży

Mamy wielkie serce Prezent dla poety

W wyczekiwaniu 
na święta

,,Pirania na kolację”

Zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Komputer dla Jana Rzeszutka

Wigilia Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich
Bożonarodzeniowe DKK               

KRZESZYCE RZEPIN 

RZEPIN 
KRZESZYCE 

Podczas finałowego grania odbył 
się II bieg „Policz się z cukrzycą”, 
jego organizatorem była Lucyna 
Poznańska z Gminnego Ośrodka 
Kultury. W biegu wzięło udział 
około stu osób, w tym uczniowie 
szkoły z nauczycielem Dariuszem 
Paradowskim.  

Najlepszym zawodnikom wrę-
czono puchary w grupie kobiet 
i mężczyzn. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali medale za udział w bie-
gu, odbyło się także losowanie na-
gród.

Podczas finału WOŚP atrakcji 
nie brakowało. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej  przygotowali kon-
cert „karaoke’’. Funkcjonowała 
kawiarenka przygotowana przez 
Radę Rodziców.  Można było miło 
spędzić czas przy herbatce lub 
kawie, zjeść pyszne, domowe cia-
sto. Przeprowadzono licytację ga-
dżetów otrzymanych od fundacji, 
przekazanych voucherów od wójta 
Stanisława Peczkajtisa i koszulki 
przekazanej przez Janusza Adam-
skiego z oryginalnym podpisem 
Jakuba Błaszczykowskiego.

Licytację poprowadziła Jolanta 
Zagórska.

W tym roku w Krzeszycach udało 

Pan Jan, mimo swojej niepełno-
sprawności i wynikających z niej 
ograniczeń, ma wielką pasję: inte-
resuje się literaturą, uwielbia po-
ezję i sam od kilku lat pisze wier-
sze. 

Komputer, który otrzymał, bar-
dzo ułatwi i usprawni mu twórczą 

pracę, a dodatkowo dzięki dostę-
powi do Internetu, da możliwość 
korzystania z wielu nowinek i in-
formacji.

Zarówno pan Jan, jak i jego ro-
dzice nie kryli wzruszenia i zado-
wolenia z przydatnego prezentu 
(red.). 

Seniorzy gościli uczennice rze-
pińskich szkół, które zaśpiewanymi 
kolędami wprowadziły świąteczną 
atmosferę. Ważnym punktem spo-
tkania były jasełka pt. „Wieczór 
Wigilijny”, które odegrała  grupa 
teatralna seniorów. 

Wraz z zaproszonymi gośćmi: 
burmistrzem Sławomirem Dudzi-
sem oraz przedstawicielami powia-
tu słubickiego rzepińscy seniorzy 
wspólnie kolędowali i składali so-
bie serdeczne życzenia (red.). 

Jest to relacja z wypraw na czte-
ry kontynenty i do 27 krajów, która 
trwała 1405 dni. Jej bohaterowie 
spędzili trzy miesiące na podróży 
i spaniu w starym aucie, dziewięć 
miesięcy na motorze i osiem mie-
sięcy na rejsie na trzech łajbach z 
niesympatycznymi kapitanami. 

Bohaterowie książki dowiedzieli 
się, że w Meksyku nie lubią Amery-
kanów, że w Kolumbii trzeba mieć 
szacunek do czasu, że w Boliwii 
panuje brud i istnieje kult Mat-
ki Boskiej. Dzięki tym podróżom 
poznali wielu nowych przyjaciół, 
zobaczyli cudowne i mniej piękne 
zakątki w wielu krajach, pokazali, 
że za niezbyt pokaźne konto w ban-
ku można spełniać marzenia, roz-
winąć swoje umiejętności i możli-
wości. 

Dzięki tej książce oraz pięknym 
zdjęciom możemy wraz z bohate-
rami uczestniczyć w ich przygodzie 

życia. 
ALICJA KRZYŻAŃSKA                                                                                      

się zebrać 12,5 tysiąca złotych, pra-
wie 40 Euro, 43 korony duńskie i 4 
korony norweskie. 

Szefem sztabu była Anna Rze-
mieniecka. Pomagały panie: Bar-
bara Adamska dyrektor szkoły, 
Jolanta Dąbrowska - jej zastępczy-

ni, a także Barbara Adamska, Zo-
fia Dobosiewicz i Dawid Hendzel. 
Podczas całej niedzieli pracowało 
22 wolontariuszy - uczniów Szko-
ły Podstawowej im. W. Witosa w 
Krzeszycach oraz  czterech nauczy-
cieli (red.).  
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Częścią finałowego grania w Krzeszycach był II bieg "Policz się z cukrzycą"

Niepełnosprawny poeta otrzymał cenny prezent

Rzepińscy seniorzy na przedświątecznym spotkaniu

Przedświąteczne spotkanie DKK

PRACA
opiekunki seniorów w Niemczech.

legalna praca,
składki ZUS od średniej krajowej,

dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy,
kursy j. niemieckiego bez opłat.

zadzwoń 501357383
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W niedzielę 14 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy ponownie zagrała w Rzepinie. Podczas 26. fina-
łu mieszkańcy gminy po raz kolejny pokazali, że mają 
wielkie i otwarte serca. Rzepiński Sztab zebrał w tym 
roku 64.881,74 zł! Pobito więc rekord zbiórek na rzecz 
fundacji WOŚP!

Najlepszy wynik w województwie
Rekordowy wynik 26. finału WOŚP!RZEPIN 
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Mieszkańcy gminy znów okazali się najbardziej hojni w całym województwie. 

Wolontariusze kwestowali na 
ulicach Rzepina już od samego 
rana. O godz. 13.00 w hali Zespo-
łu Szkół rozpoczęły się licytacje 
fantów licznie przekazanych przez 
darczyńców, a cały finał uatrakcyj-
niały występy lokalnych artystów. 
O godz. 20.00 tradycyjnie rozbły-

sły „światełka do nieba”, a aukcji 
było tak dużo, że trwały prawie do 
godziny 23.00.

Mieszkańcy gminy dali się po-
znać jako najhojniejsi mieszkańcy 
lubuskiego! Osiągając sumę 64.881 
zł znów pobili rekord!

Co roku mieszkańcy gminy, któ-

ra liczy jedynie 9.852 mieszkań-
ców, biją rekord – nie tylko ten 
własny – wewnętrzny, polepszając 
rokrocznie wynik z roku poprzed-
niego, ale wypadając najlepiej na 
tle wszystkich sztabów w woje-
wództwie lubuskim, przeliczając 
zebraną sumę na jednego miesz-
kańca, przebijając miasta powia-
towe, jak np. dwukrotnie większe 
Słubice, czy Zielona Górę i Gorzów 
Wlkp.! 

64.881,74 zł to wynik, za który 
podziękowania należą się wszyst-
kim hojnym mieszkańcom i dar-
czyńcom, ale również artystom wy-
stępującym podczas niedzielnego 
finału, wolontariuszom, sztabowi 
organizacyjnemu oraz wszystkim 
tym, którzy zaangażowali się w 
organizację tegorocznej Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Rzepinie (red.). 
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Na początku stycznia odbyły 
się dwa spotkania informa-
cyjno-promocyjne, podczas 
których zostały przedstawio-
ne główne założenia i cele 
projektu pn. „Aktywna inte-
gracja realizowana przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach” współ-
finansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lu-
buskie 2020.  

Celowy Związek Gmin CZG-12 wspiera dobre pomysły mają-
ce na celu ochronę środowiska i wzrost kultury ekologicznej 
mieszkańców w gminach członkowskich Związku. 

Promocja działań podejmowanych w ramach projektu

„Aktywna integracja
realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”

Wspólnie działamy dla środowiska!

Pierwsze spotkanie odbyło się 11 
stycznia i było skierowane do przed-
stawicieli jednostek powiatowych 
oraz organizacji pozarządowych 
działających na terenie powiatu 
słubickiego. Uczestniczyli w nim: 
starosta Marcin Jabłoński, członko-
wie zarządu powiatu słubickiego, a 

Będzie dofinansowanie
W ramach pierwszego naboru 

wniosków w programie Re.akcja, 
wsparcie otrzymały następujące in-
stytucje kultury:

Międzyrzecki Ośrodek Kultu-
ry: "Święto Obry i Paklicy" (impreza 
ekologiczna organizowana w dniu 14 
września 2018 roku).

Gminny Ośrodek Kultury w 
Górzycy: " Eko-zajączek wielkanoc-
ny" (konkurs wielkanocny, marzec 
2018 roku).

Łagowski Dom Artysty: "Przy-
goda warsztatowa pod tytułem: Ja, 
moja przyroda i otoczenie" (cykl 
warsztatów realizowany od lutego do 
30 listopada 2018 roku).

Miejski Dom Kultury w Wit-
nicy: "Witnicki klucz do przyszłości 
- edukacyjne konkursy plastyczne" 
(konkursy plastyczne dla dzieci, wio-
sna- jesień 2018 roku).

Gminny Ośrodek Kultury 
"Pod Morwą": "Eko podróże małe 
i duże" (cykl zajęć edukacyjnych dla 
dzieci, luty 2018 roku).

Gminny Ośrodek Kultury 
w Krzeszycach: "Międzyszkolny 
konkurs wiedzy na temat selektyw-
nej zbiórki odpadów" (konkursy na 
temat selektywnej zbiórki odpadów, 
marzec-kwiecień 2018 roku).

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Dębnie: "Eko w dzia-
łaniu!" (cykl spotkań literacko- edu-
kacyjnych oraz konkurs ekologiczny, 
styczeń-lipiec 2018 roku).

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Cybince: "Kreatywna 
eko-edukacja. Palący problem - ni-
ska emisja" (cykl zajęć edukacyjno-
-kreatywnych, luty-maj 2018 roku).

Drugi nabór wniosków odbędzie 
się w marcu br. Szczegóły dostępne 
będą na stronie internetowej Związ-
ku: www.czg12.pl

Ekolekcje w CZG-12
Celowy Związek Gmin CZG-12 

zaprasza placówki oświatowe i inne 
zorganizowane grupy do zwiedzania 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpa-
dów Komunalnych w Długoszynie.

Podczas wycieczki omawiane są 
zagadnienia związane z gospodarką 
odpadami, segregacją odpadów do 
właściwych pojemników i ich dalszą 
obróbką. 

Dzieci i młodzież mają okazję 
przejść się szlakiem ścieżki eduka-
cyjnej, docierając do hali sortowni-
czej, w której odpady są doczyszcza-
ne i dzielone na różne frakcje.

Drugą część spotkań stanowią za-
jęcia w salce. Tu dzieci mają do wy-
konania proste zadania z dziedziny 
segregacji odpadów i ochrony środo-
wiska, a na zakończenie każdy otrzy-
muje pamiątkowy upominek. 

Harmonogram zajęć dostępny na 
naszej stronie internetowej w za-
kładce Edukacja/Ekolekcje 2018.

Zbieraj baterie – chroń śro-
dowisko

Placówki, instytucje i sklepy zain-
teresowane zbiórką baterii zaprasza-
my do kontaktu z biurem CZG-12. 
W ramach współpracy oferujemy 
bezpłatne przekazanie pojemników 
do zbiórki baterii i bezpłatny odbiór. 

także przewodniczący Rady Powiatu 
Słubickiego Wiesław Kołosza. Spo-
tkanie miało na celu przybliżenie 
działań podejmowanych w ramach 
projektu w 2017 roku oraz zaprezen-
towanie planów na rok 2018. 

Drugie spotkanie odbyło się 16 
stycznia i uczestniczyły w nim rodzi-
ny zastępcze z terenu powiatu słu-
bickiego. 

Zaproszonych gości powitała 
Amelia Szołtun - członek zarządu 

ści w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych, w tym rodziny 
zastępcze.

Celem projektu jest zwiększenie 
aktywności społecznej i/lub zawodo-
wej u co najmniej 113 klientów PCPR 
w Słubicach w okresie od 1 września 
2016 roku do 31 grudnia 2018 roku, 
dzięki zastosowaniu wachlarza usług 
aktywnej integracji.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

powiatu słubickiego. Uczestnicy spo-
tkania, po zapoznaniu się z możliwy-
mi formami wsparcia w ramach pro-
jektu, mieli możliwość wypełnienia 
- z pomocą  pracowników PCPR w 
Słubicach zaangażowanych do reali-
zacji działań projektowych - wyma-
ganych dokumentów niezbędnych 
do uczestnictwa w projekcie. 

W obu spotkaniach wzięło udział 
prawie 100 osób. Dzięki ich organi-
zacji Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie chciało dotrzeć z informa-
cją o podejmowanych inicjatywach 
do jak najszerszego grona odbior-
ców, by wspólnie promować aktyw-
ną integrację wśród mieszkańców 
powiatu słubickiego.

W dalszym ciągu trwa rekrutacja 
do projektu na rok 2018, do udziału 
PCPR zaprasza: osoby z niepełno-
sprawnością, a także dzieci i mło-
dzież przebywające w pieczy zastęp-
czej (w rodzinach zastępczych lub 
placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej), pełnoletnich wychowanków 
opuszczających pieczę zastępczą, a 
także rodziny przeżywające trudno-

Dodatkowe informacje można 
uzyskać osobiście w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubi-
cach, ul. Sienkiewicza 28, pokój nr 4 
lub pod numerem telefonu: 95 758 
21 40 wew. 24. Osoba do kontaktu: 
Justyna Tyburczy, pracownik socjal-
ny.  
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Mikołajkowe Spotkanie z Seniorami, które miało miejsce w połowie grudnia, okazało się 
niezwykle udane. Sala wypełniona była po brzegi osobami, które zarażają swoją aktyw-
nością, optymizmem i radością

19 i 20 grudnia w sali widowiskowej MGOK Cybinka odgrywane były przedsta-
wienia jasełkowe w wykonaniu przedszkolaków z „Bajkowego Przedszkola” 
oraz uczniów Zespołu Szkół

Droga gminna przy zakładzie Gemo jest już po remoncie. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł ponad 300 tys. złotych, przy 
wkładzie gminy w wysokości 100 tys. i ponad 200 tys. przeka-
zanym przez zakład Gemo

Życzenia  dla seniorów

Wypełniona po brzegi sala i świąteczny nastrój

Modernizacja
dzięki współpracy

Świąteczne spotkanie pełne uśmiechów

Jasełka w pięknym wykonaniu

Kolejny remont drogi zakończony CYBINKA

CYBINKA

CYBINKA

Spotkanie rozpoczął burmistrz 
Marek Kołodziejczyk, który powitał 
wszystkich gości i złożył życzenia z 
okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. Następnie przedstawił 
prezentację powstającego w Cybince 
Klubu Seniora i wspólnie z seniorami 
rozmawiał na temat jego działalności. 

Podczas spotkania burmistrz po-
dziękował zespołom, stowarzyszeniom 
i wszystkim seniorom za zapał z jakim 
uczestniczą w wydarzeniach organi-
zowanych w gminie. Podziękowania 
skierowane były również do kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Renaty 
Kubiak i dyrektor Miejsko Gminne-
go Ośrodka Kultury Eweliny Skór-
skiej oraz kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bieganowie 
Marty Majewskiej. Później przyszedł 
czas na wspólne śpiewanie kolęd, roz-
mowy przy cieście, kawie i herbacie 
(red.). 

Wypełniona kilkukrotnie sala nastrojona została nadchodzącymi świętami Bożego Naro-
dzenia, a za pięknie wykonania dzieciom podziękowali: burmistrz Marek Kołodziejczyk oraz 
przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Śliwińska (red.).  

W ramach robót wykonano 
utwardzenie terenu o nawierzchni 
z mieszanki mineralno-bitumicz-
nej, zmodernizowano nawierzch-
nię betonową i istniejącą asfalto-
wą, tworząc jednolitą nawierzchnię 
na całym odcinku.

Inwestycja została wykonana w 
ramach porozumienia zawartego 
pomiędzy gminą Cybinka, a Za-
kładem Metalowym Gemo Sp. z 
o.o. Zrealizowana modernizacja 
drogi zwiększy komfort jazdy oraz 
wpłynie na poprawę wizerunku 
zakładu, który współpracuje z kon-
trahentami z Polski i z zagrani-
cy. Remont nawierzchni poprawi  
również bezpieczeństwo wszyst-

kich uczestników ruchu, szczegól-
nie pracujących tam mieszkańców 
gminy (red.). 
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Świąteczne spotkanie z seniorami

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 300 tys. złotych

Zbliża się jeden z najpiękniejszych dni Waszego 
życia. Ślub jest ważnym i podniosłym świętem, 
przepełnionym szczęściem i radością. Wspo-
mnienia tych chwil na zawsze pozostaną w 
Waszej pamięci. Jesteśmy po to aby pomóc 
zrealizować Wasze marzenia związane z tym 
wydarzeniem. Organizując przyjęcie w Domu 
Weselnym Nestor, możecie mieć pewność, że 
ten dzień będzie niezwykły.

Dom Weselny Nestor - Krzysztof Sobieraj
ul. Gorzowska 19, 66-435 Krzeszyce

tel./fax.:  95 7 573 017
e-mail: nestor@domweselny.info.pl

www.domweselny.info.pl

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO
KRZYSZTOF SOBIERAJ
ul. Ogrodowa 15E
66-435 Krzeszyce
tel.: 95-757-70-17/95-757-30-17
fax: 95-757-31-83

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

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

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

OŚNO LUBUSKIE 
ul. KOPERNIKA 20

KRZESZYCE
ul. GORZOWSKA 19

RZEPIN
ul. CHROBREGO
ul. KOŚCIUSZKI 36

SULĘCIN 
ul. KOŚCIUSZKI 35

DĘBNO 
ul. BACZEWSKIEGO 2
ul. ARMII KRAJOWEJ 1

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

KŁODAWA
ul. PLAC 700-lecia 1

LUBNIEWICE 
ul. JANA PAWŁA II 25

MIĘDZYRZECZ
ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 16
OS. CENTRUM 2

SKWIERZYNA 
ul. RYNEK

SKLEPY: 
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6 (przy aptece, wejście

od strony ulicy), SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977

Godziny Przyjęć:
pon., śr., pt. - 800 - 1600, wt., czw. - 1000 - 1800 

Sulęcin SPZOZ SZPITAL POWIATOWY
UL. WITOSA 4, 69-200 SULĘCIN

Godziny Przyjęć:
pon., czw., pt. - 800 - 1600, wt. - 800 - 1200

 
NZOZ Nowy Szpital

UL. NARUTOWICZA 6, 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
Godziny Przyjęć:

pon. - 930 - 1700,  śr. - 930 -1500

• budowy domów
• remonty
• elewacje
• dachy
• hale przemysłowe
• sprzedaż materiałów budowlanych

FIRMA BUDOWLANA
ROK ZAŁOŻENIA 2004

RAFAŁ POLECHOŃSKI

PHU RANK
RAFAŁ POLECHOŃSKI
ul. 1-go Maja 6
69-100 Słubice

rank11@wp.pl

tel. 607 633 453

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

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

www.stomatologia-slubice.pl

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

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

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

info@stomatologia-slubice.pl


