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

SŁUBICE Współpraca samorządu z osobami starszymi

508 386 232 24h

Dobre wiadomości
dla seniorów

www.m-tech.sklep.pl

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

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

W powiecie słubickim powstanie Rada Seniorów. Dobrych informacji jest więcej.
Ministerstwo rodziny, pracy
i polityki społecznej przekaże nam środki, dzięki którym
powstanie miejsce spotkań
dla osób starszych ze Słubic i
okolic
Powiat słubicki otrzymał z budżetu państwa 300 tys. zł dofinansowania na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu
Seniora. Wszystko w ramach rządowego projektu Senior+. Dzięki
dotacji będzie można rozpocząć
prace budowlane na parterze budynku przychodni, przy ul. Mickiewicza w Słubicach, gdzie mieścić

się będzie placówka dla seniorów.
Osoby starsze będą tu mogły aktywnie spędzić swój czas wolny,
będą otoczone fachową opieką, w
tym także medyczną.
Urzędnicy starostwa powiatowego liczą na dalsze wsparcie dla
powstającej placówki. Złożyli już
wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie
remontu łazienek w Dziennym
Domu Pobytu Seniora.
Ale to nie jedyna dobra wiadomość dla osób starszych. Wcześniej powiat słubicki podjął decyzję o powołaniu Powiatowej Rady
Seniorów. Ma to być zespół doradczy, konsultacyjny i konsultacyjny, który będzie współpracował z
urzędnikami i radnymi w zakresie
ważnych lokalnie spraw, w tym
przede wszystkim tych dotyczą-

cych seniorów z terenu wszystkich
pięciu gmin powiatu.
Członków Powiatowej Rady Seniorów wskazać mają stowarzyszenia i organizacje zrzeszające osoby
starsze. Kandydatury miały spłynąć do starostwa do 5 lutego.
Znamy już pierwsze nazwiska. W
opiniotwórczym gremium zasiądą
m.in.: Maria Grobelna-Kordas,
Jan Nowak oraz Danuta Siembida
z słubickiego oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, Barbara Kwiatkowska ze Stowarzyszenia Seniorów
Rzepińskich, Krystyna Boberska i
Emilia Rodzianowska z Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem,
Andrzej Pych z rzepińskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko”, czy
radna wojewódzka Grażyna Dereń
oraz znany regionalista z Kowalowa Jan Skałecki, a także Janusz
Lange, Wanda Lipowicz, czy Ro-

REKLAMA

Szukasz
nieruchomości?

Zobacz ostatnią stronę!
mualda Frydrych.
Rady Seniorów to odpowiedź
na realne potrzeby osób starszych
w naszym powiecie i w całej Polsce. Prognozy pokazują, że liczba
seniorów systematycznie wzrasta,
jednocześnie w najbliższych latach
wzrastać będzie ich zaangażowanie społeczne (red.).
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DALTONISTY

Chciałbym w tym tekście wrócić
do tematu obwodnicy Słubic, a właściwie jej braku.
W zeszłym miesiącu, na szpaltach
Pogranicza oraz na forum portalu
www.slubice24.pl, zamieściłem obszerny felieton. Była to oczywiście
moja subiektywna ocena starań
różnych osób i instytucji o najważniejszą inwestycję dla Słubic, czyli
objazdówkę właśnie. Trochę tekst
ten wywołał zamieszania, na pewno
dużo emocji, tych pozytywnych, ale
niestety także tych negatywnych.
I właściwie taka ocena stanu rzeczy w ogóle mnie nie dziwi. Sam, jak
to dziś, trochę na chłodno, analizuję,
to mam odczucia, które można ładnie nazwać ambiwalentnymi.
No tak. Bo z jednej strony mamy w
miarę dobre wiadomości. Są wszak
zabezpieczone w budżecie państwa
środki na opracowanie studium dla
słubickiej obwodnicy, czyli dokumentu, bez którego cały proces nie
ruszy z miejsca.
Z drugiej zaś strony czerwony się
robię ze wściekłości, jak pomyślę, ile
lat ostatnich zostało w temacie obwodnicy zaprzepaszczonych, niewykorzystanych, po prostu zmarnowanych. I za ten stan rzeczy obwiniam
już wyłącznie władze miasta. Te
byłe, ale przede wszystkim te obecne, z burmistrzem Tomaszem Ciszewiczem na czele. Czerwona karta
od mieszkańców aż się sama prosi.
W felietonie cytowałem słowa
Marka Langera, szefa zielonogór-

skiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, który
mówił mi wyraźnie, że zaproponował burmistrzowi Ciszewiczowi
partycypowanie w kosztach przygotowania studium dla słubickiej
obwodnicy, ale rozmowy nie zostały
podjęte. Już po publikacji rzeczonego tekstu, na specjalnej konferencji
prasowej, Tomasz Ciszewicz zaprzeczył tym słowom.
Żeby więc nie było niedomówień,
poprosiłem Marka Langera o wywiad. To była bardzo długa, merytoryczna rozmowa. Całość znajduje
się na stronie siódmej gazety. Gorąco polecam lekturę.
Teraz w skrócie. Co mówi szef lubuskiego oddziału GDDKiA? „Dziś,
jeśli chodzi o obwodnicę Słubic,
nie mamy kompletnie nic, żadnych
materiałów. Nie wiemy, którędy ma
przebiegać, nie wiemy ile będzie
kosztowała, ani kiedy powstanie”.
Tak oto wygląda krajobraz po niemal ośmiu latach rządów obecnego
burmistrza. Co tu komentować?
Z wywiadu możecie się także
dowiedzieć jak Tomasz Ciszewicz
chciał rozwiązać problem braku obwodnicy, kto tak naprawdę załatwił
pieniądze na studium dla słubickiej
objazdówki i kiedy realnie może powstać najbardziej wyczekiwana w
mieście droga. Ciekawe jest także
porównanie współpracy z GDDKiA
samorządów Słubic, Kostrzyna nad
Odrą i Krosna Odrzańskiego.
I chciałbym wyraźnie napisać,
że tekst tego obszernego wywiadu
został przez pana Marka Langera
autoryzowany. To tak na wszelki
wypadek, gdyby ktoś znów zechciał
kwestionować wnioski z tej publikacji.
Pozdrawiam Was serdecznie, w
oczekiwaniu na wiosnę.
ROBERT WŁODEK

www.robertwlodek.pl

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

SKUP ZŁOMU

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

KASACJA
POJAZDÓW

 złomowanie pojazdów
 odbiór od klienta
 zaświadczenie do wyrejestrowania

KOWALÓW
ul. Starkowska 11

tel.: 503 022 157

SŁUBICE

OŚNO LUBUSKIE

tel.: 509 475 525

tel.: 513 298 830

ul. Wojska Polskiego 115

ul. B. Chrobrego 16

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

KRZESZYCE Halowy Turniej Piłki Nożnej

KUPIĘ

Zacięta
rywalizacja

stare odznaki,
odznaczenia,
medale i inne
tel. 518 507 460

Jak co roku w okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury organizuje Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar przechodni
wójta gminy
foto. UG w Krzeszycach
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SPRZEDAM

dwie działki
o nr. ewidencyjnym
9/11 i 9/15
w Nowych
Biskupicach,
cena do uzgodnienia
tel. 509 133 015

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

ZATRUDNIĘ

osobę do sprzątania
pomieszczeń
biurowych.
tel: 660 567 153
W turnieju udział wzięło dziewięć drużyn

W tym roku do rywalizacji przystąpiło dziewięć drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy.
Z grupy pierwszej do finału awansowała drużyna „Pół węgla, pół papy, kawałek podłogi”, która zagrała z drugą
drużyną grupy drugiej Kosmosem 78
Rudnica. W drugim półfinale spotkały
się zwycięzca grupy drugiej SKS „Nynkatsu” z Wartą Kołczyn.
Wyniki półfinałowe były zaskakujące. Kosmos 78 Rudnica pokonał drużynę „Pół węgla, pół papy, kawałek podłogi”, natomiast w drugim półfinale, po
zaciętym pojedynku i rzutach karnych,
Warta Kołczyn okazała się lepsza od
faworyzowanej drużyny SKS „Nynkatsu”.
W meczu o trzecie miejsce zwyciężyła drużyna SKS „Nynkatsu”.
Najbardziej emocjonującym meczem turnieju był finał. Po zaciętej rywalizacji, minimalnie lepsza w rzutach
karnych okazała się drużyna Kosmosu

78 Rudnica, pokonując Wartę Kołczyn.
Gdy emocje opadły odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Każdą z drużyn za udział nagrodzono pamiątkową
statuetką. Najlepsze cztery otrzymały
nagrody finansowe ufundowane przez
wójta gminy Krzeszyce Stanisława
Peczkajtisa oraz puchary i medale.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Arkadiusz Jarosz, a najlepszym
bramkarzem Grzegorz Musztyfaga.
Zawody sędziowali Krzysztof Kozdrowski i Kamil Michaluk.
Na wszystkich uczestników czekał
ciepły posiłek i słodkie przekąski.
Podziękowania dla osób, które przyczyniły się do organizacji turnieju:
wójta Stanisława Peczkajtisa, Joanny
Brach (zabezpieczenie medyczne), Natalii Poznańskiej, Dominiki Andruszko, Damiana Rudzińskiego, Wojciecha
Kuczyńskiego, Marty Buczkowskiej
oraz Mariusza Koźlarka (red.).

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

733 588 888

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

www.pograniczelubuskie.pl
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SŁUBICE Zarzuty za włamania do piwnic
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GÓRZYCA Park wiejski zmieni się nie do poznania

Policja złapała piwnicznego
złodzieja

Rusza ważna
inwestycja

Nawet do 10 lat pozbawienia
wolności grozi 35-latkowi, podejrzanemu o włamania do
piwnic i garażu. Mężczyzna
spowodował straty na łączną
kwotę ponad 15 tysięcy złotych. Policjanci udowodnili mu
popełnienie co najmniej pięciu
tego typu przestępstw

Do końca czerwca większa część górzyckiego parku całkowicie
się zmieni. Wszystko w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu „Przebudowa parku wiejskiego w
Górzycy – etap I”

Pod koniec stycznia do słubickiej
komendy zaczęły napływać informacje o włamaniach do piwnic. Sposób
działania przestępcy za każdym razem
był podobny. Sprawca, po uszkodzeniu
kłódki zabezpieczającej drzwi, dostawał się do wnętrza piwnic. Kradł m.in.
rowery, grzejniki, wędki i akcesoria
wędkarskie. W jednym przypadku
sprawca włamał się do garażu i ukradł

samochód marki Honda.
Policjanci podjęli szereg działań
mających na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Tylko dzięki wnikliwej i
skrupulatnej pracy operacyjnej oraz na
podstawie zebranych informacji, funkcjonariusze ustalili, kto stoi za kradzieżami. Podejrzewany mężczyzna wpadł
w ręce policjantów 11 lutego. Okazał się

nim 35-letni mieszkaniec Słubic.
Zebrany przez policjantów materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie
sprawcy pięciu zarzutów popełnienia
przestępstwa kradzieży z włamaniem,
za które grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.
Policjanci odzyskali część skradzionego mienia (KPP, red.).

Dotychczasowe główne wejście do
parku zostanie zastąpione aleją dębową. Wytyczone zostaną dwa nowe
wejścia boczne, które zostaną utwardzone. Wejścia do parku zostaną wyłożone brukiem oraz założone zostaną
przy nich blokady wjazdowe. Zostanie
powiększona siłownia zewnętrzna, zamontowane zostaną ławki i stoły piknikowe, wokół których posadowione
zostaną grille. Planowane są również
nowe nasadzenia drzew i krzewów.

foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN Obwodnica oficjalnie otwarta!

Będzie bezpieczniej i szybciej
Długo wyczekiwana obwodnica Rzepina została oficjalnie otwarta! To, co od lat było tylko planem, udało z się w
końcu zrealizować
Burmistrz Sławomir Dudzis podkreślił, że nowoczesna obwodnica
nie tylko odciąży miasto od ruchu
ciężarowego, ale też umożliwi rozwój

Rzepińskiej Strefy Przemysłowej, do
której obwodnica prowadzi.
Przeprowadzenie i zakończenie
inwestycji, wartej niemal 10 mln

złotych, tak sprawnie i efektywnie,
to ogromny sukces. W uroczystości
otwarcia i symbolicznego przecięcia
wstęgi, prócz burmistrza oraz jego
zastępcy, wzięli udział również m.in.
członek zarządu województwa lubuskiego Alicja Makarska, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze Katarzyna Rudkie-

ARCHITEKT
www.biuro-sugoi.pl
- Kompleksowa obsługa klienta
- Architekt, kierownik budowy, geodeta,
kontstruktor, projekty i kierownictwo
w branży elektrycznej oraz sanitarnej
- Pozwolenia na budowę, projekty

ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

Roksana Mackiewicz
tel: 579 077 741
email: rok.mackiewicz@gmail.com

Pozyskana na te prace kwota ok 270
tys. zł pochodzi ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2010.
Wierzymy, że przebudowa parku
wpłynie na lepszą integrację mieszkańców sołectwa, poprawę wizerunku
miejscowości Górzyca, jak również pozwoli osobom odwiedzającym park na
miłe i aktywne spędzenie czasu wolnego w gronie rodziny i przyjaciół (red.).

Obwodnica Rzepina już otwarta!

wicz, wicestarosta Leopold Owsiak,
radna wojewódzka Grażyna Dereń,

oraz radni Rady Miejskiej w Rzepinie (red.).
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SŁUBICE Konkurs i specjalna akademia

SŁUBICE „Emocje i uczucia” w bibliotece

ZNP uczci stulecie Fotografie z kalendarza
niepodległości

Serdecznie zapraszamy do
obejrzenia wystawy fotografii uczestników warsztatów
W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepod- odbywających się w Galerii
ległości Polski i 113-lecia Związku Nauczycielstwa Pol- OKNO Słubickiego Miejskieskiego, zarząd oddziału ZNP w Słubicach zorganizował go Ośrodka Kultury
specjalny konkurs plastyczny
Fotografie posłużyły do zilustroKonkurs plastyczno-fotograficzno-historyczny pt. „Nasza szkoła/
przedszkole w wolnej, niepodległej
Polsce” adresowany jest do nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Został on zorganizowany
pod honorowym patronatem burmistrza Tomasza Ciszewicza i starosty
Marcina Jabłońskiego.
Rywalizacja zostanie rozstrzygnięta 1 marca w Słubickim Miejskim
Ośrodku Kultury.
Uroczyste wręczenie nagród lau-

reatom zaplanowano z kolei na 2
marca. Tego dnia w auli Collegium
Polonicum odbędzie się uroczystość
pod nazwą „Związek Nauczycielstwa
Polskiego a 100-lecie niepodległej
Polski”. Nie zabraknie części artystyczno-patriotycznej z występem
Jarosława Królikowskiego, nazywanego „wrocławskim Niemenem”.
Będzie można również podziwiać
wystawy prac nauczycieli i uczniów
słubickich szkół i przedszkoli (red.).

foto. DP
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wania kalendarza Galerii OKNO na
2018 rok. Premiera kalendarza odbyła się podczas wernisażu w Galerii
OKNO 15 grudnia zeszłego roku.
Tym razem grupa fotograficzna
AKFA, pod kierunkiem Anny Panek-Kusz oraz Tomasza Fedyszyna, podjęła próbę zmierzenia się z tym, czym
są dla nas uczucia i emocje. Czy udało się to uchwycić na fotografiach?
Zobaczcie sami!
Wystawę „Emocje i uczucia” można oglądać w holu głównym oraz na
pierwszym piętrze biblioteki słubickiej. Zapraszamy!
ZESPÓŁ BPMiG
Zapraszamy do obejrzenia wystawy

CYBINKA Koncert charytatywny

TWORZYMY DLA CIEBIE

Pod koniec stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert
charytatywny na rzecz odbudowy mini
skansenu w Białkowie, który spłonął 24
sierpnia ubiegłego roku

MAXIMA
ŁAZIENKA CERAMIKA

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

foto. UMiG w Cybince

Odbudujmy skansen
w Białkowie

W trakcie koncertu odbyła się kwesta
na odbudowę poleskiego skansenu

Strat, które poniosło Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa w czasie pożaru, pamiątek rodzinnych, czy cennych eksponatów poleskich nic już nie wróci. Ale zbiórka zapoczątkuje gromadzenie środków na zrealizowanie planów Poleszuków, którzy chcą sprowadzić z Białorusi oryginalne, drewniane zabudowania.
Podczas koncertu na scenie wystąpił zespół artystyczny "Drzewiczanie" z Kostrzyna nad
Odrą i formacja artystyczna "Sześciopak" z Czerwieńska. Prowadzącym koncert był Donat
Linkowski - dziennikarz Radia Zachód.
Poleszukom do zrealizowania
swoich planów brakuje tylko pieniędzy, dlatego w trakcie koncertu
odbyła się kwesta na odbudowę
poleskiego skansenu.
Skansen znajdował się na placu
przy dworku w Białkowie, gdzie
swoją siedzibę ma Towarzystwo
Miłośników Polesia i Białkowa.
Mamy nadzieję, że środki te uda
się zgromadzić bardzo szybko i
już niebawem będziemy świętowali kolejny krajowy zjazd byłych
mieszkańców Polesia przy nowym
skansenie (red.).

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu
ubijaki
elektronarzędzia
młoty wyburzeniowe
KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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foto. UMiG w Rzepinie

Mamy to!

foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN Burmistrz przywiózł z Warszawy 612 tys. zł!

15 lutego burmistrz Sławomir Dudzis
wziął udział w uroczystym spotkaniu
w Warszawie. Z rąk minister rodziny,
pracy i polityki społecznej otrzymał
promesę dotyczącą dofinansowania w
ramach programu „Maluch+" 2018
W ramach tego programu w Rzepinie utworzony zostanie żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 3 „Jarzębinka" dla 30 dzieci w
wieku do lat trzech.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej
przyznała dofinansowanie w wysokości 612 tys.
zł. Gmina Rzepina przeznaczy na ten cel środki
własne w wysokości 373 tys. zł (red.).

RZEPIN Styczniowe spotkanie Akademii Trzeciego Wieku

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

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

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

Bądź bezpieczny
w swoim domu
Uczestnicy Akademii Trzeciego Wieku,
na swoim comiesięcznym spotkaniu
w Miejskim Domu Kultury, gościli Kamila Wieczorka z Państwowej Straży
Pożarnej
Strażak poprowadził wykład na temat "Bądź
bezpieczny w swoim domu".
W spotkaniu wziął również udział burmistrz
Rzepina Sławomir Dudzis, który po zakończeniu wykładu przekazał dla uczestników Akademii czujniki dwutlenku węgla.
Akademia Trzeciego Wieku, która działa w
gminie Rzepin już trzeci rok, cieszy się coraz
większym powodzeniem, a uczestników cały
czas przybywa.
Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejne
spotkanie Akademii (red.).

foto. UMiG w Rzepinie

więcej na stronie www.taxhelp.pl

Burmistrz Sławomir Dudzis przekazał
uczestnikom Akademii czujniki dwutlenku węgla

Jak brać kredyt - to z rozsądkiem!!!
Drogi Kliencie, nie przepłacaj pożyczając pieniądze. Proponujemy
kredyt gotówkowy, ze stałym oprocentowaniem 5,00% w skali roku,
w którym za każdą pożyczoną złotówkę oddasz zaledwie 1,16zł.
Przy kredycie w kwocie 5 000,00zł Twoja miesięczna rata kredytu
wyniesie 149,85zł, a cały koszt kredytu, obejmujący odsetki, prowizje
i ubezpieczenie wyniesie łącznie tylko 810,62zł.
W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:
Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46
95 759 74 48
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Cybinka
ul.Szkolna 7
tel. 68 391 13 40
68 391 20 31

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

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

www.bsrzepin.pl
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Fundacja pomoże
rozkręcić firmę
W urzędzie miejskim odbyło się spotkanie informacyjne
dotyczące dotacji dla biznesu
Otworzył je burmistrz Marek Kołodziejczyk, który przywitał uczestników i
przedstawił prelegenta spotkania - Karola Duera pracownika Fundacji Zielo-

nej Doliny Odry i Warty z Górzycy. W
spotkaniu uczestniczył także sekretarz
Sebastian Łukaszewicz.
Prowadzący przybliżył zasady apli-

foto. UMiG w Cybince

CYBINKA Spotkanie o dotacjach dla biznesu

Karol Duer przybliżył zasady aplikowania o środki na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

kowania o środki na podejmowanie
lub rozwój działalności gospodarczej.
Mówił dla kogo skierowane są dotacje,
jakie są warunki otrzymania dotacji, zasady aplikowania o środki oraz wymagane dokumenty i załączniki.
Zielona Dolina Odry i Warty zachęca wszystkich zainteresowanych do
kontaktu z biurem LGD. Pracownicy
nieodpłatnie świadczą doradztwo w za-

Dofinansowanie
do zdobycia
Za nami spotkanie informacyjno-szkoleniowe, podczas
którego zaprezentowane zostały możliwości dotyczące
współpracy transgranicznej. W szkoleniu udział wzięli
pracownicy urzędu miejskiego i jednostek podległych
oraz zaproszeni goście
Prowadzący szkolenie - przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska
2014-2020 - zapoznali uczestników z

celami i zasadami programu. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o tym: jakie
projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jaka jest wysokość dofinansowania, do kogo kierować zapytania, kto

foto. UMiG w Cybince

CYBINKA Rozmawiali o współpracy transgranicznej

W szkoleniu udział wzięli pracownicy urzędu miejskiego

może być potencjalnym beneficjentem.
Poznali także możliwości tworzenia
wspólnej przestrzeni życiowej, przyrodniczej i gospodarczej po obu stronach
granicy (red.).

Dołącz do
zgranego
zespołu...

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

kresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i skompletowania wszystkich niezbędnych załączników.
Biuro mieści się przy ul. 1 Maja 1B
w Górzycy i udziela porad w dni powszednie w godzinach 10-14. Zachęca
również do kontaktu telefonicznego i
mailowego.
Planowany termin naboru wniosków
na założenie działalności gospodarczej
to 12-26 marca 2018 roku (red.).
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Proponowałem
burmistrzowi
wykonanie tego studium, na bazie
porozumienia. Chcieliśmy zaoferować nasze doświadczenie i pomoc
w opracowaniu i ocenie dokumentów, tak by wszystko było na takim
poziomie szczegółowości i na takim poziomie technicznym, byśmy
mogli w każdym momencie przejąć
te prace.
R.W. I powiedział Pan, że rozmowy ze strony burmistrza nie
zostały podjęte…
M.L. Mieliśmy jedno spotkanie w

nie sfinansowanie studium. Czy
prócz tej propozycji rozmawialiście o innych sposobach rozwiązania problemu braku obwodnicy?
M.L. Innych kontaktów w tej
sprawie nie było.
Mam jednak nadzieję, że pomimo nienajlepszego początku, będziemy teraz współpracować przy
realizacji studium. Tym bardziej,
że wszystkim nam zależy na jego
powstaniu.
R.W. A jak wygląda współpraca z władzami Kostrzyna i
Krosna Odrzańskiego? Te miasta też potrzebują obwodnic
w ciągach dróg krajowych. W
Krośnie inwestycja ruszy niebawem…
M.L. Współpraca z burmistrzem
Kostrzyna układała się bardzo dobrze. Co prawda nie zakończyła się
sukcesem, ale kontakt ze strony
władz miasta był naprawdę ożywiony.
W przypadku Krosna Odrzańskiego nie ma w ogóle porównania.
Kontakt był i jest na każdym etapie

przebieg, musimy mieć określone
parametry, musimy mieć projekt.
Tak postępują drogowcy, także na
drogach wojewódzkich, czy gminnych.
Takiego przebiegu drogi, z określonymi wszystkimi parametrami,
chociażby ze wstępnym projektem,
ja nie zobaczyłem.
R.W. Ale twierdzi Pan, że szerokość pasa, o który występuje
burmistrz do Agencji, jest zbyt
mała, by mogły tą drogą jeździć
samochody ciężarowe…
M.L. Tak to wynika z planów,
które przedstawił burmistrz.
R.W. Podsumowując naszą
rozmowę. Kiedy realnie mieszkańcy Słubic mogą liczyć na
rozpoczęcie budowy obwodnicy
Słubic?
M.L. Nie odpowiem panu na to
pytanie, bo nie ode mnie to zależy.
Oczywiście mogę namawiać, przekonywać, rozmawiać, ale decyzja o
rozpoczęciu inwestycji naprawdę
nie należy do mnie.
R.W. Rozumiem, że przetarg
na studium dla naszej objaz-

GDDKiA. Później była może jedna
rozmowa na ten temat. Natomiast
nigdy nie uzyskaliśmy formalnej
odpowiedzi na naszą propozycję.
Praktycznie do teraz.
R.W. Jak dziś układa się
współpraca pomiędzy GDDKiA
a słubickim samorządem?
M.L. Jedna rozmowa przy okazji
na jakimś spotkaniu, parę kontaktów w kwestii studium obwodnicy. Interwencje w sprawie dwóch
zjazdów z drogi krajowej, jedna interwencja w sprawie zamkniętego
mostu granicznego. I jeśli chodzi o
moją osobę, to raczej wszystko.
R.W. Powiedział Pan, że
współpraca pomiędzy GDDKiA
a gminą Słubice mogłaby być
lepsza…
M.L. Nie ukrywam, że byłem zawiedziony brakiem podjęcia przez
burmistrza rozmów na temat realizacji STEŚ-a. Rozumiem, że burmistrz uznał, że niepewność realizacji jest zbyt duża.
R.W. Zaproponował Pan gmi-

realizacji tej inwestycji. Burmistrz
jest bardzo mocno zainteresowany
powstaniem obwodnicy. Jest ciągle
do naszej dyspozycji. Dzwoni, często przyjeżdża.
R.W. Jeszcze w zeszłym roku
Tomasz Ciszewicz informował, że podjął działania w celu
przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów na
drogę, która wyprowadzi ruch
samochodów ciężarowych z
centrum miasta. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odpowiedział mi jednak, że nie ma
podstaw do przekazania gminie
gruntów, a do dzisiaj „nie wpłynęły do Ośrodka dokumenty niezbędne do rozpatrzenia
sprawy”. Istnieje – w Pańskiej
ocenie – szansa na powstanie
takiej alternatywnej obwodnicy
Słubic?
M.L. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że aby
określić zakres wywłaszczeń gruntów, musimy mieć zaprojektowany

dówki zostanie ogłoszony w
tym roku…
M.L. To także nie jest pytanie
skierowane do mnie. Dzisiaj wiemy, że mamy wprowadzoną do
budżetu poprawkę. Teraz musi
nastąpić zmiana w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.
Rząd musi tę poprawkę uwzględnić
w programie. I dopiero później my,
jako GDDKiA, będziemy mogli to
realizować.
Jeśli te warunki zostaną szybko
spełnione, to możliwe, że jeszcze
w tym roku ogłosimy przetarg na
opracowanie STEŚ-a dla obwodnicy Słubic.
R.W. Przyjmijmy jednak proszę optymistyczny scenariusz.
Kiedy możemy pojechać obwodnicą Słubic?
M.L. Najbardziej optymistyczny
z możliwych wariant to oddanie
obwodnicy do użytku za pięć lat.
R.W. Dziękuję serdecznie za
rozmowę.

ROZMOWA Szef GDDKiA mówi otwarcie

Zaczynamy od zera
R.W.
Czyli
ministerstwo
mówi o kolejnym etapie dokumentacji, już po przygotowaniu
studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.
M.L. Tak. Jednak musimy pamiętać, że jeśli uda nam się zlecić przygotowanie rozszerzonego
STEŚ-a to będziemy mieli możliwość przygotowania także elementów dokumentacji budowlanej,
która de facto zawiera się w projekcie budowlanym.
R.W. Ministerstwo pisze dalej, że realizacja budowy obwodnicy Słubic mogłaby się
rozpocząć najwcześniej w następnej perspektywie finansowej, czyli po 2025 roku.
M.L. Nie mogę wypowiadać się
na temat przeznaczania środków
finansowych z budżetu państwa.
Nie jest to moja kompetencja.
R.W. We wcześniejszej naszej rozmowie mówił Pan, że po
przygotowaniu studium będzie
można zabiegać o zapewnienie
finansowania budowy obwodnicy ze środków zaoszczędzonych w ramach prowadzonych
dziś inwestycji bądź poprzez
znalezienie dodatkowych środków budżetowych.
M.L. Sytuacja jest taka. Dziś, jeśli chodzi o obwodnicę Słubic, nie
mamy kompletnie nic, żadnych
materiałów.
Nie wiemy, którędy ma przebiegać, nie wiemy ile będzie kosztowała, ani kiedy powstanie.
Trudno więc podejmować na tą
chwilę jakiekolwiek rozmowy dotyczące finansowania budowy, bo
nie mamy pojęcia, jakich pieniędzy
będziemy potrzebować.
R.W. Takim materiałem będzie studium. Uruchomi proces.
M.L. Dokładnie tak. Po jego
opracowaniu będziemy wiedzieć o
czym konkretnie mówimy i ile potrzebujemy pieniędzy. Wtedy będziemy mogli rozpocząć starania o
ich pozyskanie.
STEŚ to pierwszy krok do powstania obwodnicy.
R.W. Jak długo trwa przygotowanie studium?
M.L. Co najmniej półtora roku.
Ale od momentu zlecenia jego wykonania. Do tego dochodzi postępowanie przetargowe. Więc całość
to minimum 2 lata.
R.W. Takie studium dla słubickiej obwodnicy było już kiedyś przygotowane. Rozumiem,
że dziś będzie to zupełnie nowy
dokument…
M.L. Owszem. Jednak ze względu choćby na zmianę przepisów,
może nam ono posłużyć jedynie
jako materiał poglądowy. Dziś studium należy wykonać w oparciu o
nowe przepisy, procedury, a także
warunki techniczne i ruchowe. To
z biegiem czasu uległo zmianie i
nowe studium musi je uwzględnić.
R.W. W naszej rozmowie powiedział Pan, że kilkukrotnie
prosił burmistrza Słubic by zgodził się partycypować w kosztach przygotowania studium. I
że - gdyby tak się stało – prace
byłyby już zaawansowane.
M.L. Studium stanowi jakiś
ułamkowy koszt w całym procesie inwestycyjnym. To dokument
określający ogólny zarys przedsięwzięcia.

foto. DP

Jak Tomasz Ciszewicz chciał rozwiązać problem braku obwodnicy? Kto tak naprawdę załatwił pieniądze na studium dla słubickiej objazdówki? I kiedy realnie może powstać najbardziej wyczekiwana w mieście droga? O tym wszystkim mówi mi Marek Langer, szef
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze
Robert Włodek: Zacznę może
odrobinę przewrotnie. Czy w
Pańskiej opinii budowa obwodnicy Słubic jest uzasadniona i
potrzebna?
Marek Langer: Krosno Odrzańskie, Słubice i Kostrzyn to trzy
miejscowości o najwyższych natężeniach ruchu w naszym regionie.
Dlatego uważam, że w Słubicach
obwodnica jest po prostu potrzebna.
R.W. Mieszkańcy na tę inwestycję czekają od lat. Dziś pojawia się światełko w tunelu,
bo są w budżecie państwa zagwarantowane środki finansowe na przygotowanie studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla słubickiej obwodnicy. Co się stało, że nagle
znalazły się te pieniądze? Komu
mieszkańcy powinni za to dziękować?
M.L. Lubuscy posłowie Prawa
i Sprawiedliwości zwrócili się do
mnie z pytaniem, jakie są najbardziej potrzebne inwestycje drogowe w naszym województwie. Z
punktu widzenia technicznego budowa obwodnicy Słubic była i jest
bardzo potrzebna. I o tym powiedziałem parlamentarzystom PiS-u.
Oni bardzo zaangażowali się w
zapewnienie pieniędzy na opracowanie studium dla obwodnic czterech miast, w tym dla obwodnicy
Słubic. Wnieśli stosowną poprawkę do budżetu państwa na 2018
rok. I udało się. Dziś mamy już
budżet podpisany przez pana prezydenta. I są w nim potrzebne na
ten cel pieniądze.
R.W. Jednak ministerstwo
infrastruktury pisze, że „wskazane w poprawce środki nie zapewniają finansowania całości
dokumentacji”…
M.L. Zgadza się. Wykonanie samego studium nie gwarantuje zapewnienia finansowania na całą
inwestycję.
R.W. Ale urzędnicy ministerstwa piszą, że nie ma pieniędzy
na całą dokumentację.
M.L. Zależy jakie studium będziemy chcieli przygotować. Chodzi o zakres. Może to być studium
rozszerzone, które pozwoli na
wykonanie inwestycji w systemie
„projektuj i buduj”, czyli rozszerzone o elementy dokumentacji
technicznej. I dzięki temu na tej
podstawie będziemy w stanie uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
A drugi sposób to wykonanie samego studium, które pozwoli nam
oszacować koszty oraz wybrać wariant przebiegu, ale bez elementów
dokumentacji technicznej.
R.W. Pieniądze zagwarantowane w poprawce budżetu państwa na 2018 roku dotyczą więc
jakiej dokumentacji?
M.L. Dokładnie STEŚ-a, czyli
studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego w wariancie
umożliwiającym zlecenie realizacji
inwestycji w systemie „projektuj i
buduj”, czyli z elementami dokumentacji technicznej.
R.W. Ale żebyśmy się dobrze
zrozumieli. Jeśli ministerstwo
pisze o całości dokumentacji, to
mówi o…
M.L. To mówi zapewne o projektach budowlanych oraz wykonawczych.
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KRZESZYCE Bezpłatne zajęcia w bibliotece

KRZESZYCE Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Atrakcji
nie brakowało

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na zajęcia grupowe dla dzieci i opiekunów, prowadzone metodą
ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone

W ramach pierwszego tygodnia ferii zimowych Gminny
Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia dla dzieci. Na każdy
dzień były zaplanowane spotkania z zaproszonymi osobami

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-8 lat
(wraz z opiekunami) odbywać się
będą w krzeszyckiej bibliotece od 6
marca. Są one bezpłatne, ale trzeba

się zapisać: osobiście lub pod numerem telefonu (095)7573218.
Celem zajęć jest rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni,
nauka współpracy, ćwiczenie koordynacji, koncentracji i uwagi, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
dzieci, a także nauka konstruktywnych form rozładowywania napięcia
w ciele i nawiązywanie kontaktów z
dziećmi i dorosłymi.
Metoda pracy Weroniki Sherbon
poprawia komunikację dziecka z
otoczeniem, uaktywniając „język ciała i ruchu”. Dzięki tym ćwiczeniom
dzieci uczą się poznawać przestrzeń

i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia.
Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować
jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie
kontaktów, uczy empatii.
Bardzo ważnym walorem metody
W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i
rozwoju, w tym potrzeb społecznych
i poznawczych (red.).

foto. UG w Krzeszycach

Pomagamy rozwijać się
dzieciom

KRZESZYCE Kolejne spotkanie DKK

Czym są cykadełka?
Tematem rozważań była właśnie
książka „Cykadełka” Marii Resterny.
To barwna opowieść o młodych ludziach pragnących poukładać sobie
życie, spełniać swoje marzenia, osiągać postawione sobie cele.
Główna bohaterka Krysia pochodzi z małego miasteczka, marzy o
wielkim świecie. Wyjeżdża na studia
i szybko wychodzi za mąż. Nagle zostawia nowe życie i wraca do rodzinnego „piekiełka”.
Książka nasycona jest emocjami.

foto. UG w Krzeszycach

Dowiedzieli się tego członkowie Dyskusyjnego Klubu
Książki na pierwszym w
tym roku spotkaniu

Pierwszy tydzień ferii był bardzo urozmaicony

Tematem rozważań była książka „Cykadełka” Marii Resterny

Pełni pragnień bohaterowie często
balansują w swych wyborach na krawędzi. To właśnie najbardziej urzeka
w tej książce.

Klubowicze polecają książkę Marii
Resterny. Czyta się ją łatwo i przyjemnie (red.).

W pierwszym dniu ferii dzieci zapoznały się z zasadami udzielania
pierwszej pomocy i odpowiednim zachowaniem w czasie niebezpieczeństwa. Opowiadał o tym Robert Sołtys.
Niespodzianką była wizyta wolontariusza Piotra Klatta z Fundacji Zdrowsza
Szkoła, który zachęcał do prowadzenia zdrowego stylu życia i przestrzegał przed szkodliwością nadużywania
środków niedozwolonych.
Drugiego dnia odbyła się wycieczka
do Gorzowa Wlkp. Dzieci wspólnie z
Piotrem Paluchem zwiedziły stadion
żużlowy im. Edwarda Jancarza. Wszyscy otrzymali pamiątkową kamizelkę i
wspólną fotografię. Później dzieci pojechały do Parku Trampolin, w którym
mogły wyładować swoje emocje.
Środa była dniem z muzyką. Dzieci
brały udział w konkurencjach przy-

gotowanych przez specjalistów w tej
dziedzinie: Małgorzatę Grancewicz i
Wojciecha Kuczyńskiego.
W następnym dniu uczestnicy wraz
z opiekunami odwiedzili krzeszycki
urząd gminy. Dzięki uprzejmości wójta
Stanisława Peczkajtisa zapoznały się z
jego funkcjonowaniem. Ważną częścią
programu zajęć w tym dniu była wizyta
posłanki Krystyny Sibińskiej, która zapoznała dzieci z pracą polskiego parlamentu. Dzięki uprzejmości pani poseł
każde dziecko otrzymało upominek.
W ostatnim dniu odbył występ krakowskiego teatrzyku, który przedstawił
bajkę pod tytułem „Kot w butach”.
Na zakończenie ferii każde dziecko
otrzymało dyplom i drobny upominek
(red.).
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GÓRZYCA Kilka miejsc na podium ogólnopolskich turniejów klasyfikacyjnych!

Walka z rywalkami i kontuzjami
Dominika Podhajecka z powodzeniem wystąpiła w kilku
najwyższej rangi turniejach Polskiego Związku Tenisowego
Skrzatek. Niestety utalentowana lubuszanka w dalszym ciągu
musiała walczyć nie tylko z rywalkami na korcie, ale również z
nękającymi ją kontuzjami
śród dziewczynek i chłopców z województwa lubuskiego).
Na kolejnym ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym, tym razem w Złotoryi, Dominika w parze z Oliwią Jędrzejak (AZS Poznań) zdobyły srebrny
medal w grze podwójnej.
Do swojej właściwej dyspozycji zawodniczka GKT Smecz Górzyca wracała podczas OTK w Śląskim Centrum
Tenisa w Pszczynie. Na jednym z najpiękniejszych obiektów w Polsce Dominika prezentowała się wyśmienicie.
W ćwierćfinale spotkała się z czołową

foto. DP

Udany występ w ogólnopolskim
turnieju klasyfikacyjnym w Szczecinie
Dominika przypłaciła kontuzją stopy,
która wyeliminowała ją z prestiżowego turnieju SUPERMASTERS PZT dla
najlepszej ósemki w Polsce do lat 11.
Kontuzja nie pozwoliła również zawodniczce GKT Smecz Górzyca na
przygotowanie się do Halowych Mistrzostw Polski Skrzatek (do lat 12)
w Sobocie. Mimo braku treningów i
sparingów Dominika nie poddała się,
a co więcej w grze pojedynczej zajęła
świetne miejsce 5-8 (najwyższe spo-

tenisistką Polski do lat 12, swoją partnerką deblową Martyną Mackiewicz
(KT GAT Gdańsk). Od początku spotkania Dominika grała bardzo dobrze,
miała inicjatywę, atakowała i wyraźnie
prowadziła. Niestety pod koniec pierwszego seta, którego udało się jeszcze
wyraźnie wygrać (6:2) naszej reprezentantce zaczął dokuczać silny ból prawego nadgarstka, który nie pozwolił na
dokończenie dzieła i pokonanie swojej
rywalki. Mimo bólu Dominika dograła
ten mecz do końca, próbując podjąć
walkę w super tie breaku. Ostatecznie
mecz zakończył się wynikiem 6:2, 2:6,
5:10. Z powodu tej kontuzji Dominika i
Martyna musiały zadowolić się trzecim
miejscem w grze podwójnej, oddając
bez gry mecz półfinałowy.
Tydzień później, ze względu na zaciętą rywalizację kadrowiczek Polski,

po konsultacjach z lekarzem sportowym, Dominka wystąpiła w turnieju
w Bielsku Białej. W półfinale zawodów
na drodze naszej reprezentantki stanęła niedawna podwójna zwyciężczyni
OTK w Złotoryi, zawodniczka TS IDEA
SPORT Toruń Marta Nadajewska, rozstawiona w zawodach z nr 3. Niestety
w tym spotkaniu powtórzyła się sytuacja z Pszczyny, odnowiła się kontuzja
nadgarstka. Ambitna zawodniczka, nie
posłuchała trenera, nie poddała meczu,
nie wzięła przerwy medycznej i ze łzami
kontynuowała spotkanie. Rezygnując z
ataków minimalizowała skutki kontu-

zji, lecz przegrywała gem po gemie do
stanu 5:7, 0:4. W tym momencie mimo
walki z bólem Dominika doprowadziła
do stanu 4:4 w drugim secie. Mecz zakończył się wynikiem 5:7, 4:6 i trzecim
miejscem w turnieju. Za swoją heroiczną walkę podopieczna trenera Daniela
Podhajeckiego i Roberta Godlewskiego dostała duże brawa, a gratulacje za
postawę odbierała jeszcze następnego
dnia.
W grze podwójnej Dominika w parze z Antoniną Czajką (PT Olimpia
Poznań) zdobyły srebrny medal. W finale nasze zawodniczki uległy 5:7, 2:6
turniejowej jedynce Marcie Nadajewskiej (TS IDEA SPORT Toruń) i Jagnie
Mańkowskiej (AZS Poznań).
Ze względów na problemy z nadgarstkiem Dominikę czeka przerwa
w startach prawdopodobnie do Mistrzostw Województwa Skrzatek w Zielonej Górze (red.).

CYBINKA Róże? Pończochy? Czekoladki?

Kabaret
na Dzień
Kobiet
Panowie! Najlepszym prezentem na Dzień Kobiet będzie zabranie ukochanych na
pełen humoru kabaret wspaniałej artystki Joanny Bartel!

Dominika nie poddaje się kontuzjom

Zapraszamy do sali widowiskowej M-GOK Cybinka już 9 marca, o
godz.17:30!

Na gości czeka również słodki poczęstunek! Dobra zabawa gwarantowana (red.).

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

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

REGION Zapraszamy na Dzień Ziemi

Eko-działania
w CZG-12
Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza wszelkie osoby
zainteresowane procesem doczyszczania odpadów na
„Dzień Ziemi w CZG-12”
Dzień Ziemi odbędzie się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie 21 kwietnia (w godz. 12.00-16.00). Będzie to
doskonała okazja do zapoznania się z
procesem doczyszczania odpadów w
ZUOK i przygotowania odpadów do
dalszej przeróbki.
W ZUOK odzyskujemy około 30 rodzajów surowców, a segregacja w naszych gospodarstwach domowych to
jeden z najważniejszych elementów
procesu odzysku surowców wtórnych
– segregując odpady zachowujemy
ich czystość (nie myjemy opakowań w
domu!) i większą wartość do dalszego
przetworzenia.
Do mieszkańców czterech gmin
(Sulęcin, Ośno Lubuskie, Łagów Lubuski i Lubniewice) kierujemy akcję:
ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI.
Przywożąc odpady w dniach 1. marca
– 20. kwietnia do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Długoszynie mieszkańcy gmin otrzymają kartę/ulotkę upoważniającą do
odbioru sadzonki kwiatka.
Więcej informacji na temat akcji
ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI
oraz o imprezie ekologicznej „Dzień
Ziemi w CZG-12” znajdziecie na naszej stronie www.czg12.pl i FB!
Zorganizowane grupy szkolne i
przedszkolne zainteresowane zwie-

dzeniem Zakładu i poznaniem ciekawostek dotyczących przetwarzania
odpadów zapraszamy na zajęcia, tzw.
EKOLEKCJE.
W marcu ogłoszony zostanie drugi
nabór wniosków w ramach Programu
Re.akcja.
W ramach pierwszego naboru
wsparcie uzyskały biblioteki, ośrodki i
domy kultury z ośmiu gmin Związku.
Instytucje kultury prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie
internetowej i składanie wniosków! W
ramach programu uzyskane wsparcie
można wykorzystać na zakup nagród
rzeczowych, pokrycie kosztów osobowych lub zakup elementów trwałych.
Program skierowany jest do instytucji
kultury z terenu Celowego Związku
Gmin CZG-12 (KR).

SŁUBICE Wyjazd do Zielonej Góry w ramach projektu „Aktywna integracja”

Niezwykła lekcja teatralna
13 lutego odbył się wyjazd dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince wraz z opiekunami do Teatru
Lubuskiego w Zielonej Górze. Wyjazd miał charakter zajęć edukacyjnych. Udział w
spektaklu połączono z lekcją teatralną
Uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni na spotkanie z Kopciuszkiem –
bohaterką jednej z najbardziej popularnych na całym świecie baśni, która
została zaprezentowana w zupełnie
nowej odsłonie. Historię urozmaicono o kilka wątków fantastycznych.
Pojawiło się zatem dużo magii – pełen tajemnic świat wiedźm i czarownic. Spektakl przeniósł wszystkich w
niezwykły świat teatru.
Po spektaklu dzieci uczestniczyły w lekcji teatralnej, podczas której
zwiedzały Lubuski Teatr od kulis. W
trakcie spaceru grupa dowiedziała się
m.in. jak zbudowana jest maszyneria
sceniczna, poznała zawody teatralne

i pracę osób, których nie widać z teatralnego fotela. Osoba prowadząca
lekcję teatralną wprowadziła uczestników w tajniki tradycyjnych technik
lalkarskich. Dzieciom i towarzyszącym im rodzicom pokazywano różnego rodzaju lalki teatralne (pacynki,
kukiełki, jawajki, sycylijki itp.). Każdy
miał okazję posłuchać informacji na
ich temat, poznać sposób trzymania,
pracy z daną lalką. Każdy mógł też
doświadczyć osobistego kontaktu z
lalką, zamienić się w małego aktora
lalkarza.
Na koniec, wszyscy uczestnicy wyjazdu udali się na krótki spacer po
urokliwym zielonogórskim deptaku

oraz na pyszną pizzę do jednej z najbardziej znanych pizzerii w Zielonej
Górze.
Wyjazd został zorganizowany w
ramach projektu pn. „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020.
Dla niektórych z naszych podopiecznych była to pierwsza w życiu
wizyta w teatrze. Do Słubic wszyscy
wracali w dobrych nastrojach z rozbudzonymi apetytami na kolejne wspólne spotkania i wyjazdy (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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RZEPIN Radiowóz współfinansowany ze środków gminy

RZEPIN Koncert charytatywny w wykonaniu Sylwii Pogwizd

Dobra współpraca Zbieramy na ołtarz
policji i samorządu
foto. UMiG w Rzepinie

To kolejny radiowóz zakupiony
przy wsparciu finansowym gminy Rzepin

W uroczystym przekazaniu i poświęceniu pojazdu udział wzięli:
burmistrz Sławomir Dudzis, jego zastępca Krystian Pastuszak, proboszcz
parafii pw. NSPJ w Rzepinie Stanisław Wencel, komendant powiatowy
policji mł. insp. Rafał Wawrzyniak,
przedstawiciele komisariatu policji w
Rzepinie oraz przedstawiciele gminy
partnerskiej Hoppegarten, z burmistrzem Karstenem Knobbe.

Jest to kolejny radiowóz, który został zakupiony przy wsparciu finansowym gminy Rzepin.
Komendant Warzyniak odebrał
kluczyki do nowego pojazdu z rąk
burmistrza i uroczyście przekazał je
komendantowi komisariatu w Rzepinie asp. szt. Ryszardowi Świerczkowi.
Burmistrz otrzymał serdeczne podziękowania za wsparcie dla rzepińskiej policji (red).

W kościele pw. NSPJ w
Rzepinie odbył się koncert
charytatywny,
podczas
którego można było wysłuchać utworów w wykonaniu Sylwii Pogwizd

Koncert zgromadził wielu miłośników muzyki, ale przede wszystkim ludzi wielkiego serca, którzy
podczas koncertu mieli okazję wesprzeć inicjatywę budowy ołtarza w
kościele pw. NSPJ w Rzepinie, kupując symboliczne cegiełki.
Wydarzenie odbyło się dzięki
zaangażowaniu gminy, z burmistrzem Sławomirem Dudzisem,
Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Słoneczko”, z
prezesem Elżbietą Pych, parafii
NSPJ w Rzepinie, z proboszczem
Stanisławem Wenclem oraz Miejskiego Domu Kultury z dyrektorem Tomaszem Sidorkiewiczem.
Wszystkim darczyńcom oraz
osobom zaangażowanym dziękujemy.
Cegiełki na budowę ołtarza, o
różnych nominałach, są nadal do
nabycia na plebanii parafialnej
(red.).

foto. UMiG w Rzepinie

Funkcjonariusze policji z Rzepina zyskali nowy radiowóz – pojazd marki Opel Mokka X

Koncert zgromadził wielu miłośników muzyki

RZEPIN W urzędzie można potwierdzić profil zaufany ePUAP
foto. UMiG w Rzepinie

Elektroniczne
kontakty
z administracją
Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji 18
stycznia w rzepińskim urzędzie miejskim został
otwarty punkt potwierdzania profili zaufanych.
Burmistrz podjął decyzję o utworzeniu punktu
potwierdzającego
profil zaufany, aby ułatwić
mieszkańcom gminy kontakty z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną
Koszty uruchomienia punktu zostały sfinansowane w ramach projektu
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy
Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca", współfinansowanego ze
środków RPO Lubuskie 2020.
Punkt znajduje się na piętrze urzędu miejskiego, pokój nr 14 (sekretariat) i jest otwarty w godzinach pracy
magistratu.
Burmistrz Sławomir Dudzis zaprasza i zachęca do zakładania i potwierdzania profilu zaufanego oraz do
aktywnego korzystania z usług e-administracji.
Profil zaufany jest to bezpłatna
metoda uwierzytelniania obywateli
w kontakcie z administracją publiczną za pośrednictwem portalu ePUAP.
Przez ePUAP można korzystać z usług
- elektronicznie, szybko, wygodnie
i bezpiecznie załatwić wiele spraw
w różnych urzędach, sprawdzać na
bieżąco statusy spraw i wniosków, a
także odbierać i wysyłać urzędową
korespondencję.
Każda wysyłka i odbiór pisma przez
ePUAP ma urzędowe poświadczenie
odbioru (UPO), które jest tak samo
ważne jak awizo (red.).

Burmistrz Sławomir Dudzis zachęca do
aktywnego korzystania z usług e-administracji

Bonia
BOŻENA DRZEWIECKA

tel. 695 422 138
terminy uzgadniane telefonicznie
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• mikrodermabrazja
• peeling kawitacyjny
• sonoforeza
• galwanizacja
• darsonwalizacja
• mezoterapia bezigłowa
• radiofrekwencja

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

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

SALON OŚWIETLENIOWY
PÓŁTORAK

Ryczałt ewidencjonowany

ul. Wrocławska 2a

Sporządzanie deklaracji ZUS

tel. (95) 758 22 83

Kadry i płace

ul. Wojska Polskiego 150/2, 69-100 Słubice
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ZDROWIE Problem nie tylko natury estetycznej

Opadające
powieki
Opadające powieki mogą stanowić naturalną cechę wyglądu człowieka lub być związane z wiekiem, a co za tym idzie utratą przez skórę sprężystości. Sprawiają, iż osoba, u której
występują, wygląda często starzej niż jest w rzeczywistości,
co dla wielu ludzi stanowi udrękę natury estetycznej. Niestety,
jest to także poważny problem zdrowotny
Zmęczenie wypisane
na twarzy
Wiotczejące powieki mogą dotyczyć każdego, jednak najczęściej
zdarzają się u osób starszych w
związku z naturalnym procesem
starzenia. Opadające powieki wpływają na odbiór estetyczny twarzy
i powodują charakterystyczny,
ospały i smutny wygląd. Z wiekiem
skóra starzeje się, zmniejsza się
ilość włókien kolagenowych i elastynowych w tkance łącznej, przez
co skóra traci swą jędrność i elastyczność. Proces ten przeważnie
zaczyna się około 30 roku życia i
pogłębia się z wiekiem.
Utrudniona
zdolność widzenia
W zależności od nasilenia problemu dolegliwość może znacznie
ograniczać pole widzenia, co zaburza codzienne funkcjonowanie.
Opadające powieki utrudniają
pełne otwarcie oka, przesłaniają
rogówkę, a niekiedy zachodzą na

źrenicę. Wszystko to sprawia, że
widzimy gorzej. Do tego oczy wydają się ciężkie i szybciej się męczą.
Najważniejsza diagnoza
Najlepszym rozwiązaniem jest
konsultacja z lekarzem, który oceni
oraz wykluczy wszelkie ewentualne
zagrożenia mogące się pojawić w
związku z opadającymi powiekami
oraz sprawdzi, co może być przyczyną występowania defektu. Prócz
naturalnego starzenia się skóry
wymienia się także m.in. cukrzycę,
przebyty udar mózgu, zawał mózgu
lub wszelkiego rodzaju zaburzenia
powiązane z nerwami czy mięśniami powiek.
Sposoby
na pozbycie się problemu
Naturalne: okłady z ziół, które
przyspieszają ukrwienie, wpływają
na sprężystość i elastyczność skóry
(rumianek, świetlik, arnika); masaż skóry i mięśni w okolicy oczu.
Blefaroplastyka bez skalpela:

Zapisy w Centrum Medycznym Brandmed w Słubicach,
ul. Daszyńskiego 1, II piętro Galerii Prima lub pod nr. tel. 95 758 26 49
lifting oka za pomocą Plexr (plazmy). Zabieg stanowi alternatywę
dla tradycyjnej metody chirurgicznej, bez długotrwałego procesu gojenia, natomiast z satysfakcjonującymi efektami estetycznymi oraz

znacznym komfortem pacjenta.
Blefaroplastka tradycyjna: zabieg z zakresu chirurgii plastycznej,
polegający na wycięciu nadmiaru
skóry na górnych powiekach.
Zabiegi blefaroplastyki bez skal-

pela wykonywane są w Centrum
Medycznym Brandmed, po wcześniejszej konsultacji u lekarza specjalisty.
SANDRA NATKAŃSKA

Spedytor Międzynarodowy

Kierowca Międzynarodowy kategoria C+E
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REGION To już 14. sezon EWE Cup, znów z udziałem polskich drużyn

Zima za nami, czekamy
na wiosenne turnieje
Znamy już zwycięzcę Zimowego Turnieju EWE Winter CUP. To zespół SV GW Ahrensfelde. Młodzi piłkarze z Krosna Odrzańskiego i Sulechowa awansowali do ćwierćfinałów
W maju zeszłego roku zamieszczaliśmy relację z finałowego turnieju
EWE CUP w Fürstenwalde. Wtedy triumfowała drużyna SG Grossziethen, ciut mniej cieszyli się chłopcy z słubickiego UKS Polonia, którzy
w rozgrywkach zajęli ostatecznie drugie miejsce.
W całych zeszłorocznych zmaganiach EWE CUP, zakończonych finałowym turniejem w maju, wzięło
udział osiem najlepszych drużyn piłkarskich, wyłonionych we wcześniejszych zawodach. Łącznie w całym
turnieju wystąpiło 16 ekip z obu stron
granicy. Z Polski w sportowe szranki
stanęli zawodnicy z Międzyrzecza,
Słubic, Sulęcina i Rzepina.
Podczas zeszłorocznej edycji EWE
CUP odbyły się dwa turnieje: zakończony w styczniu 2017 roku EWE
Winter CUP oraz turniej główny zorganizowany w maju zeszłego roku.
Podobnie rywalizacja wygląda w sezonie 2017/2018. To już 14. rok zmagań młodych piłkarzy, po raz drugi z
udziałem drużyn z Polski.
Jeszcze przed zeszłorocznymi wa-

grywki o tytuł mistrza. Z Polski, na
starcie zawodów o puchar EWE w sezonie 2017/2018 znalazły się drużyny: UKS PERŁA Cybinka, Piast Czerwieńsk, Akademia Piłkarska Krosno
Odrzańskie oraz Akademia Piłkarska
Lech Sulechów.
Podczas pierwszego spotkania drużyny otrzymały komplety strojów.
Później rozpoczęły się sportowe przygotowanie do pierwszego etapu rozgrywek, czyli styczniowego Turnieju
Zimowego.
Jego finał odbył się 28 stycznia w
Altlandsberg. 16 drużyn juniorów z
Polski, Brandenburgii i Rugii zapewniło ekscytujące emocje podczas rozgrywek halowej piłki nożnej o tytuł
„Zimowego Mistrza EWE CUP”.
Na turniej przybyło wielu fanów
ze wszystkich regionów wschodniej
Brandenburgii, z wyspy Rugii i z Polski. Nasze zespoły dzielnie walczyły
podczas rozgrywek. Do ćwierćfinału
udało się wejść Akademii Piłkarskiej z
Krosna Odrzańskiego oraz Akademii
Piłkarskiej z Sulechowa.
Ostatecznie wygrał zespół SV GW

W Altlandsbergu nie było przegranych. Każdy zespół pojechał do domu
z małym trofeum, medalami i wspomnieniami z ekscytującego dnia futbolu. Wielu małych i dużych uczestników było szczególnie dumnych z
autografu gościa honorowego Arne
Maiera – środkowego pomocnika
Herthy Berlin.
Bo turnieje EWE CUP to nie tylko
sportowe zmagania. To także spotkania, rozmowy i wspólne treningi z
zawodowymi piłkarzami. Pod koniec
stycznia piłkarze spotkali się z Ane
Maierem, w zeszłym roku na finale
EWE Cup pojawili się Rune Jarstein
i legendarny bramkarz Dieter Burdenski.
W trakcie całych rozgrywek młodzi
piłkarze i ich trenerzy są wspierani
przez byłych zawodowców. Z gwiazdami polskiej i niemieckiej piłki przeprowadzane są specjalne treningi.
Piłkarze dzielą się z młodzieżą swoimi doświadczeniami, rozmawiają o
profesjonalnym sporcie.
W maju zeszłego roku, w Sulęcinie,
w takim treningu z miejscową druży-

kacjami, w siedzibie w EWE AG w
Brandenburgii, spośród licznych podań, wylosowano 16 zespołów do nowej edycji EWE Cup.
12 niemieckich i cztery polskie
zespoły juniorów rozpoczęły już roz-

Ahrensfelde 3:0 z J.F.C. Märkische
Löwen. Zwycięska drużyna otrzymała
voucher na aktywny weekend, podczas którego, oprócz treningów dla
dzieci, zostanie zapewnionych wiele
ciekawych atrakcji.

ną wziął udział Paweł Wojtala, wieloletni piłkarz Lecha Poznań oraz kilku
innych zespołów z Polski i Niemiec, w
tym Legii Warszawa, Hamburger SV
czy Werderu Brema. – Profesjonalny
piłkarz musi mieć za sobą wiele tysięcy godzin treningu. Bez niego niczego
w sporcie nie uda się osiągnąć – mówił młodym adeptom piłki. Służył
radą, opowiadał o teoretycznych podstawach, ale później sam podawał piłki przed bramką i zagrzewał uczniów
do wysiłku.
- Bardzo cieszymy się z tego treningu – mówił nam wtedy Sebastian
Bień. – Mam nadzieję, że nauczymy
się czegoś, co pomoże nam w naszej
karierze – dodawał. Jego kolega Antoni Babiak zdradził, że chciałby kiedyś wygrać Ligę Mistrzów: - Wiemy,
że przed nami wiele lat ćwiczeń. Taki
trening z panem Wojtalą daje mi wiele motywacji i dobrej nauki – cieszył
się.
Zawody piłkarskie o puchar EWE
wystartowały w 2004 roku. Ich pomysłodawcą i organizatorem jest
EWE, czyli firma zajmująca się sprzedażą gazu i energii elektrycznej po

obu stronach Odry.
Celem turnieju jest przede wszystkim promocja sportu i wspieranie
młodego pokolenia piłkarzy w przygranicznym rejonie Polski i Niemiec.
- W trakcie całego turnieju EWE CUP
zorganizowaliśmy różne zajęcia dla
dzieciaków, po obu stronach granicy. Mamy choćby wspólne treningi
ze znanymi piłkarzami. To nie tylko
wspólne zajęcia, ale także rozmowy
ze sportowymi wzorcami, możliwość
zebrania autografów, zrobienia sobie wspólnych zdjęć - mówił niecały
rok temu przedstawiciel EWE Frank
Lischke. – Taki wspólny trening z
gwiazdami piłki to także atrakcja dla
trenerów, którzy mogą wziąć udział w
specjalnych kursach i ćwiczyć swoje

trenerskie umiejętności razem z zawodowymi, doświadczonymi piłkarzami z Niemiec i Polski - dodawał.
Organizacja całego turnieju to dla
firmy EWE wielkie przedsięwzięcie,
ale i duży powód do satysfakcji. Wspieranie sportu, w szczególności
wśród dzieci i młodzieży, stanowi
istotny element naszej odpowiedzialności regionalnej. Poprzez zaangażowanie w promocję młodego pokolenia chcemy wesprzeć i wzmocnić
młodzież w naszym regionie. Poprzez
sport dzieci mogą już od wczesnych
lat uczyć się stawiania sobie celów,
tym samym rozwijają w sobie takie
zalety jak umiejętność pracy w zespole, zręczność i uczciwość - mówił prezes zarządu EWE Dariusz Brzozowski
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CYBINKA Spotkanie z mieszkańcami dotyczące remontu DK 29

Rozmawiali o przebudowie głównej drogi
Monika Cieślarczyk, przedstawiciel wykonawcy kierownika budowy GDDKiA – Karol Jankowski
oraz osoba pełniąca nadzór autorski - Paweł Stefańczyk.
Spotkanie rozpoczął burmistrz,
przedstawiając prezentację projektu wykonawczego rozbudowy DK
29 i wyjaśniając jak będzie wyglądała droga po przebudowie. Na-

CYBINKA Śpiew, taniec i świetna atmosfera

Na spotkaniu opowiadano mieszkańcom o szczegółach inwestycji rozbudowy drogi

stępnie głos został oddany samym
mieszkańcom, którzy mogli wyrazić swoje opinie związane z wykonaniem poszczególnych elementów
zaprojektowanej drogi, zwłaszcza
zjazdów do nieruchomości.
Właściciele nieruchomości mogą
zgłosić Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze swoje zastrzeżenia bądź
uwagi w specjalnym wniosku.
Gmina również zgłosi inwestorowi uwagi dotyczące nieruchomości
będących jej własnością (red.).

CYBINKA Rusza Klub Senior+

Nikt nie bawi się Rozmawiali o planach
tak jak senior

Seniorów oraz zaproszonych gości
powitał burmistrz Marek Kołodziejczyk.
Był toast i wspólne odśpiewane „sto lat”.
Na balu panowała pełna radości atmosfera. Śpiewał zespół Antidotum, a
do tańca przygrywał Radek Kowalski.
Nie zabrakło ciepłego posiłku i słodkiego poczęstunku.
Seniorzy znakomicie się bawili i pokazali, że potrafią cieszyć się życiem (red.).

foto. UMiG w Cybince

Za nami spotkanie organizacyjne dla seniorów, którzy zakwalifikowali się do
Ponad 60 seniorów z terenu gminy, eleganckich pań i Klubu Senior +
Pierwsza część spotkania rozpoczęła
panów, pojawiło się w pięknie udekorowanej sali, na
się od zwiedzenia przez seniorów plaspecjalnie zorganizowanym dla nich balu
cówki klubu, która mieści się przy ul.

W spotkaniu udział wzięło ponad 60 seniorów

Dąbrowskiego 32 w Cybince. Następnie
seniorzy udali się do sali konferencyjnej
urzędu miejskiego, gdzie omówione zostały sprawy organizacyjne oraz ustalony został wstępny plan pracy na najbliższe miesiące.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz
Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukaszewicz, kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Renata Kubiak, koordynator placówki Alicja Jankowska

Rozmawiano m.in o zadaniach, które stoją przed Klubem Senior+

oraz liczna grupa seniorów.
Spotkanie było okazją, by porozmawiać o aktualnej sytuacji klubowiczów i

wytyczyć kierunki działań podjętych na
przyszłość (red).

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

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:
Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46
95 759 74 48

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

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

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

www.bsrzepin.pl

foto. UMiG w Cybince

Gmina Cybinka nie jest inwestorem remontu drogi, jednak zorganizowała spotkanie by mieszkańcy
mogli omówić wątpliwości związane z wykonaniem poszczególnych
elementów zaprojektowanej inwestycji.
W spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz Sebastian Łukaszewicz, kierownik referatu inwestycji

foto. UMiG w Cybince

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się otwarte spotkanie burmistrza Marka Kołodziejczyka z mieszkańcami ul. Słubickiej oraz Krośnieńskiej

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80
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foto.UG w Górzycy

GÓRZYCA Bal karnawałowy

Szkoła zmieniła się
w magiczne miejsce
Taka impreza jest dla najmłodszych
ogromnym
przeżyciem,
dniem bardzo wyczekiwanym, dostarczającym wielu pozytywnych
emocji.
26 stycznia mała szkoła zamie-

niła się w magiczne miejsce! Niezliczone księżniczki, czarownice,
zwierzątka,
superbohaterowie,
a także inne postaci uwielbiane
przez dzieci zagościły w jednej z
sal. Wystrój wprowadził w radosny
nastrój oraz zachęcał wszystkich
do wesołej zabawy.
Tańców i zabaw w rytmie ulubionych hitów muzycznych było wiele.
Nie brakowało również konkursów.
Bal umożliwił dzieciom i wycho-

wawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa
przyniosła wychowankom wiele
radości, a to było głównym celem
naszego balu.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom
za zaangażowanie w przygotowanie
pięknych, balowych strojów! Kolejny bal karnawałowy już za rok!
ALEKSANDRA MURAWSKA
ANNA WASILEWSKA
ALINA BEDNARCZYK

GÓRZYCA III turniej tenisa stołowego

Czas na podsumowanie
W kategorii „kobiety OPEN”
zwyciężyła Klaudia Koryzna, druga była Roksana Koryzna, a trzecia
Dorota Naumowicz. Wśród panów
w wieku 31-54 lata najlepszym okazał się Arkadiusz Misiukiewicz, na
drugim miejscu zawady ukończył
Mirosław Rogowski, a trzeci był
Mirosław Ciulkiewicz.

foto.UG w Górzycy

26 stycznia rozegrano trzeci turniej tenisa stołowego
z cyklu Grand Prix Górzycy.
W zawodach udział wzięło
18 pingpongistów

Finałowy turniej odbędzie się 2 marca

W kategorii „panowie 55 lat i
więcej” zwyciężył Krzysztof Marcinkiewicz, drugi był Zenon Walczak, a trzeci Jerzy Borkowiak.
Ostatni turniej odbędzie się 2

marca. Będzie to jednocześnie
podsumowanie całych rozgrywek z cyklu Grand Prix Górzycy
2017/2018. Zapraszamy (red.).

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 firmy, które
znajdują uznanie
wśród konsumentów
krajowych i
zagranicznych.
W ofercie Zakładu
znajduje się 80
gatunków wędlin
oraz pełen
asortyment mięsa
wieprzowego,
wołowego oraz
drobiowego.

SKLEPY:
SŁUBICE
ul. REJA 4/1
ul. WAWRZYNIAKA 27/28
ul. WOJSKA POLSKIEGO 3
KOSTRZYN
ul. HANDLOWA 6
ul. MICKIEWICZA 33
ul. WYSZYŃSKIEGO 47
OŚNO LUBUSKIE
ul. KOPERNIKA 20
KRZESZYCE
ul. GORZOWSKA 19

RZEPIN
ul. CHROBREGO
ul. KOŚCIUSZKI 36
SULĘCIN
ul. KOŚCIUSZKI 35
DĘBNO
ul. BACZEWSKIEGO 2
ul. ARMII KRAJOWEJ 1
GORZÓW WLKP.
ul. PADEREWSKIEGO 6/3
ul. SIKORSKIEGO 32/1
ul. MARCINKOWSKIEGO 90 A
ul. SŁONECZNA 3

KŁODAWA
ul. PLAC 700-lecia 1
LUBNIEWICE
ul. JANA PAWŁA II 25
MIĘDZYRZECZ
ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 16
OS. CENTRUM 2
SKWIERZYNA
ul. RYNEK

Wspólna zabawa przyniosła wychowankom wiele radości

RZEPIN Stowarzyszenie „Słoneczko” działa już pięć lat!

Jak ten czas
szybko leci!
To już pięć lat działalności Stowarzyszenia na rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko”. Skromny jubileusz udało się zorganizować w świetlicy wiejskiej w Starościnie
Na spotkaniu członkowie stowarzyszenia podsumowali swoją działalność i przedstawili specjalną,
jubileuszową prezentację. Były też
pączki i tańce. Gościem specjalnym
był burmistrz Rzepina Sławomir
Dudzis, który wszystkim członkom
stowarzyszenia złożył życzenia
oraz stwierdził, że „Słoneczko” jest
najbardziej aktywnym stowarzyszeniem działającym na terenie
gminy.
Dziękujemy wszystkim za okazywaną stowarzyszeniu pomoc finan-

foto.UMiG w Rzepinie

Karnawał to tradycja przepełniona muzyką i zabawą.
Ważnym elementem tego
okresu są specjalne bale
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Jubileusz zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Starościnie

sową i rzeczową. Kochani - bez Waszej pomocy nic byśmy nie zrobili.
ELŻBIETA PYCH
prezes Stowarzyszenia
„Słoneczko”

Zbliża się jeden z najpiękniejszych dni Waszego
życia. Ślub jest ważnym i podniosłym świętem,
przepełnionym szczęściem i radością. Wspomnienia 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
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SŁUBICE Projekt "Rozwój e-usług w powiecie słubickim"

Superszybki internet trafił do szkół!
- Teraz będzie chwila prawdy... 3...2...1, uwaga...działa! - cieszył
się Przemysław Baranowski, który 9 lutego konfigurował dostęp do szerokopasmowego internetu w budynku starostwa
Superszybkie łącze

Dla uczniów i nauczycieli

Nowoczesny internet został doprowadzony do urzędu w ramach realizowanego projektu "Rozwój e-usług
w powiecie słubickim". Dzięki niemu
dostęp do superszybkiej sieci będą
miały również powiatowe szkoły, a także Centrum Usług Wspólnych powiatu
słubickiego.
- Od teraz obiekty te będą mogły korzystać z udostępnionego przez starostwo
dostępu do internetu. Placówki będą
pokryte zasięgiem sieci bezprzewodowej, który umożliwi skuteczną obsługę
e-dziennika przez nauczycieli, a także
pozwoli uczniom i pracownikom korzystać z zasobów internetu - tłumaczy
P. Baranowski.

Jakiś czas później udajemy się z panem
Przemysławem do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. Tutaj przed szkołą prowadzone
są ostatnie prace przy światłowodzie,
podobnie jak przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Słubicach.
Na szczęście nie ma to wpływu na termin podłączenia internetu, wszystko
zostało dopięte na ostatni guzik jeszcze
tego samego dnia.
- Po feriach uczniowie tych szkół będą
mogli korzystać z nowej sieci - zapewnia z uśmiechem pan Przemysław. - To
świetna wiadomość. Jest u nas wiele
pomieszczeń, w których w ogóle nie ma
internetu. Teraz, kiedy to się zmieni,

skorzystają na tym uczniowie i nauczyciele - mówiła nam Anna Adamowicz,
nauczycielka w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego.
Każdy z własnym hasłem
Przyłączenie do sieci światłowodowej
nastąpiło także w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach - Ekstra! I naprawdę net będzie tak śmigać? - niedowierzali uczniowie "Samochodówki".
Naprawdę. Będzie to możliwe dzięki
bezprzewodowym punktom dostępowym, których po kilka zamontowano w
każdej ze szkół, w CUW oraz w starostwie. Dodajmy, że w ramach projektu
zakupiono także sprzęt zabezpieczający, co znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa korzystania z internetu w
szkołach. Ponadto każdy z uczniów będzie miał indywidualne hasło dostępu,
podobnie jak nauczyciele.
Skorzystają także mieszkańcy
Czerwona dioda, sygnalizująca dostęp
do supersieci, zabłysła także w Liceum
Ogólnokształcącym im. Zbigniewa
Herberta w Słubicach. Tutaj towarzyszyła nam dyrektor Maria Jaworska.
- Wprawdzie w naszej szkole mieliśmy
dostęp do internetu, ale kiedy korzystali
z niego wszyscy naraz, często były z nim
problemy. Dobrze, że teraz wreszcie się
to zmieni - mówiła pani dyrektor.
Trzeba podkreślić, że podłączenie jednostek do szerokopasmowego internetu umożliwi w przyszłości dzielenie
innych usług między starostwem a jego
jednostkami. - Pozwoli to na sprawniejszą obsługę mieszkańców naszego
powiatu - podkreśla starosta Marcin
Jabłoński.
Rozbudowa sieci lokalnych sieci komputerowych, zakup sprzętu sieciowego
oraz dzierżawa łącza światłowodu to
zadania zlecone przez powiat słubicki
w ramach projektu "Rozwój e-usług w
Powiecie Słubickim" realizowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego".
Całkowity koszt to 421.588,65 zł.
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SŁUBICE Projekt "Rozwój e-usług w powiecie słubickim"

19

Papier odchodzi do lamusa
Już niedługo w starostwie powiatowym ruszy Elektroniczny
Obieg Dokumentów (EOD), połączony z realizacją w urzędzie e-usług. To kolejny mocny punkt realizowanego projektu
"Rozwój e-usług w powiecie słubickim"
Czym jest EOD?
Najkrócej mówiąc, to teleinformatyczny system, służący do elektronicznego
zarządzania dokumentacją. Umożliwia
on wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.
Wprowadzenie systemu EOD wymaga przygotowania urzędu oraz jego
pracowników, aby zarówno oni, jak i
mieszkańcy naszego powiatu sprawnie
oraz wygodnie mogli załatwić każdą
sprawę w starostwie.
Ruszyły przygotowania
Dlatego 22 stycznia zorganizowano

spotkanie, podczas którego omówiono aktualnie prowadzone działania w
ramach e-projektu, a także przedstawiono propozycje tematyki szkolenia
obejmującej zagadnienia związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa danych
po wdrożeniu Elektronicznego Obiegu
Dokumentów, w świetle ogólnego rozporządzeniem o ochronie danych.
Była też mowa o ustaleniu uczestników
szkoleń oraz ich terminów, a także o dokonaniu podziału grup szkoleniowych.
W spotkaniu udział wzięli naczelnicy
wydziałów starostwa, którzy przedstawili koordynatorowi projektu najbardziej, ich zdaniem, istotne tematy potrzebnych szkoleń.
O postępach nad wdrażaniem EOD będziemy informować na bieżąco (red.).
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RZEPIN Spotkanie noworoczne Sybiraków

GÓRZYCA Ważne święto i piękna uroczystość

Co roku członkowie koła spotykają się, by wspólnie podsumować
miniony rok i pokolędować.
Po wspólnej modlitwie Sybiracy dzielili się opłatkiem, składając
sobie oraz zaproszonym gościom –
burmistrzowi Sławomirowi Dudzisowi i proboszczowi Stanisławowi
Wenclowi, najserdeczniejsze życzenia, po czym razem zasiedli do
noworocznego stołu (red.).

Sybiracy dzielili się opłatkiem

25 stycznia dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków na
wyjątkową uroczystość
Dzieci przygotowały szereg niespodzianek. Zaprezentowany program
artystyczny pt. „Czy babcia i dziadek
są czarodziejami?” dał wiele radości
oraz wzruszeń zaproszonym gościom.
Szczególnie występ „Babuszek” rozbawił publiczność.
Po zakończeniu części artystycznej
przedszkolaki obdarowały swoich bliskich własnoręcznie ozdobionymi laurkami oraz prezentami.
Ten dzień zostanie długo w naszej
pamięci. Mamy nadzieję, że również
babcie i dziadkowie będą go miło
wspominać.
KATARZYNA DUBEC-SADOWSKA

foto. UG w Górzycy

25 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne Związku
Sybiraków – koła terenowego w Rzepinie

foto. UMiG w Rzepinie

Zabawa i życzenia Niespodzianki dla dziadków

Dzieci przygotowały dla swoich dziadków szereg niespodzianek

RZEPIN Kolejne inwestycje komunikacyjne

Pociągi też przyspieszą
Obwodnica Rzepina już oddana do użytku, prace nad modernizacją drogi do
Ośna rozpoczęte. Nowe jezdnie to jednak nie wszystko
Komunikacja w gminie jest na coraz wyższym poziomie. Remontowanych jest wiele
dróg, a ostatnio została oddana do użytku,
długo oczekiwana przez mieszkańców, obwodnica miasta.
Poprawie ulegnie jednak nie tylko komunikacja drogowa. Linie kolejowe PKP remontują właśnie odcinek trasy kolejowej Drzeńsko-Kostrzyn, skracając czas przejazdu aż o
20 minut!

Pociągi przyspieszą tu z 40 do nawet 120
km/h! Na odcinku Drzeńsko-Kowalów, na
którym właśnie trwają prace, wymianie podlega tor i sieć trakcyjna. Natomiast w samym
Kowalowie powstanie nowy peron – oświetlony, wygodny dla podróżnych i przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Modernizacji ma ulec również peron w Radowie.
Inwestycje na odcinku Rzepin-Kostrzyn to
koszt rzędu 160 mln zł (red.).

Podziękowali swoim
dziadkom
25 stycznia w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
odbyła się uroczystość Dnia babci i
dziadka
Dzieci z Bajkowego Przedszkola w Cybince
chcąc podziękować swoim dziadkom i babciom przygotowały bogaty program artystyczny.
Wkładając całe swoje serduszka w wykonywane wierszyki i tańce dostarczyły wiele
radości swoim dziadkom. Po występach, zakończonych wielkimi brawami, dzieci wrę-

foto. UMIG w Cybince

CYBINKA Dzień babci i dziadka

Występy zakończyły się wielkimi brawami

czyły swoim dziadkom laurki z życzeniami
(red.).

AKTYWNY SAMORZĄD 2018 – rusza nabór wniosków

Powiat Słubicki kontynuuje realizację pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jednostką odpowiedzialną za wykonywanie zadań w ramach Programu jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym lub orzeczenie równoważne.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:

• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w
żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej.
TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
Moduł I – od dnia 1 czerwca do dnia 30 sierpnia 2018 r.;
Moduł II (przyjmowanie wniosków w dwóch cyklach):
• od dnia 1 marca do dnia 30 marca 2018 r. (dot. roku akademickiego 2017/2018),
• od dnia 1 września do dnia 10 października 2018 r. (dot. roku akademickiego
2018/2019).
Dodatkowe informacje, a także druki wniosków można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul.
Sienkiewicza 28, pokój nr 3 lub pod nr telefonu: 95 758 21 40 wew.
23, a także na stronie www.centrumslubice.pl oraz www.pfron.org.pl.

Bezpłatne kursy języka niemieckiego
dla opiekunów osób starszych.
Ilość miejsc ograniczona. Po kursie
GWARANTOWANA PRACA
duża baza ofert i atrakcyjne zarobki
Zadzwoń 501357383
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RZEPIN Burmistrz podziękował policjantom

Nagrodzeni za odwagę
Na styczniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Sławomir Dudzis
podziękował dwóm policjantom, którzy 18 stycznia nie wahali się ruszyć do akcji podczas pożaru mieszkania w kamienicy
przy ul. Kościuszki
Dzięki
błyskawicznej
reakcji
st. sierż. Sebastiana Zawadzkiego
oraz st. post. Dawida Gajdy nikt z
czwórki przebywających w domu
mieszkańców (ojca z trójką dzieci)
nie odniósł obrażeń. Policjanci, nie

czekając na przyjazd strażaków, zainterweniowali oraz sami przystąpili do gaszenia pożaru.
- Działając z narażeniem własnego życia i zdrowia, w obliczu zagrożenia, swoją odwagą i postawą

CYBINKA Rozmawiali o funduszu sołeckim

Burmistrz spotkał
się z sołtysami
Głównym tematem spotkania
były fundusze sołeckie. Sołtysi zgłaszali zadania bieżące i zaplanowane
do wykonania inwestycje mające
poprawić życie mieszkańcom. Spotkanie było też okazją do rozmowy z
burmistrzem o bieżących sprawach i
problemach w sołectwach (red.).

foto. UMiG w Cybince

Pod koniec stycznia w urzędzie miejskim odbyło się spotkanie burmistrza Marka Kołodziejczyka z sołtysami wsi z
terenu gminy

Głównym tematem spotkania były fundusze sołeckie

RZEPIN Przedszkole świętowało Dzień Babci i Dziadka

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne ukochanym babciom
i dziadkom. Wszystko z okazji
ich święta
Dyrektor Janina Antonik powitała ciepłymi słowami szanownych
gości przybyłych do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
w Rzepinie, składając im serdeczne
życzenia.
Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących wiersze, piosenki, tańce, grę

foto. UMiG w Rzepinie

Wzruszenie
i uśmiechy

Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swych wnuków

na instrumentach i wesołe inscenizacje. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali
swoje role. W ten sposób mogli
podziękować za trud włożony w ich
wychowanie, a dziadkowie ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy
i wielkimi brawami dziękowali za
występy (red.).

obywatelską, udowodnili panowie,
że zasługują na najwyższe uznanie
i zaufanie społeczne - mówił burmistrz, dziękując funkcjonariuszom
i składając na ich ręce upominki
(red.).
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Burmistrz Sławomir Dudzis podziękował policjantom
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CYBINKA XII odsłona zmagań młodych pingpongistów!
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Czwartku i Walentynek

R.W. Jakie są najbardziej potrzebne
inwestycje dla mieszkańców Rzepina
i gminy?
S.D. Jest ich naprawdę wiele. Zdaje
sobie sprawę, że w ciągu kadencji nie
zdołamy ich wszystkich zrealizować,
ale będziemy robić wszystko, aby zrealizować ich jak najwięcej.
Miastu potrzebna
jest obwodnica,
W imprezie wzięło udział 57 osób
która połączy istniejącą już obwodnicę z ulicą Słubicką. Pozwoli to na
„wyrzucenie” tirów z miasta, a jednocześnie połączy nasze najlepsze tereny
inwestycyjne, znajdujące się między
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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 zrewitalizować całe Stare Miasto.
Jest to niezmiernie trudne i kosztowne,alezamierzamypodzielićtąinwestycję na etapy i stopniowo ją realizować.
Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

AUTORYZOWANY DEALER FIRMY

foto. UMiG w Rzepinie

Tegoroczne zawody pod patronatem burmistrza Marka
Kołodziejczyka odbędą się
24 lutego w hali sportowej
Zapraszamy
wszystkich
do
udziału – zarówno zawodników jak
i podsycających sportowe emocje
kibiców (red.).

CYBINKA Gwiazda na święto zakochanych

Porwali naszą publiczność

foto. UMiG w Cybince

Wspaniały, wyjątkowy i niepowtarzalny! Te trzy słowa
idealnie określają Walentynkowy Koncert Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem
Profesjonalni muzycy w całości
porwali naszą wspaniałą cybińską
publiczność. Nie zabrakło przebojów takich jak: „Teraz wiem” czy
„Będę sobą”.
Fenomenalna atmosfera i świetny kontakt z publicznością, która wysłuchała części koncertu na
stojąco. Było pięknie! Dziękujemy
(red.).

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29
tel.: 95Ê759 64 45
tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453
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Szymon Wydra porwał publiczność

BURMISTRZ CYBINKI OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność
działek, stanowiących
zasób
Gminy
Cybinka
BURMISTRZ
CYBINKI OGŁASZA
USTNY
PRZETARG
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność działek, stanowiących zasób Gminy Cybinka
Cena
Przeznaczenie
Cena
Wadium
nieruchomości
terenu
wywoławcza /w zł./
/ w zł./
/w zł./
Niezabudowana-wg studium teren
37 752,00
37 752,00
3 800,00

Lp

Numer
działki

Pow.
w m2

Położenie

KW nr

1

599/36

1264

Cybinka,
ul. Kaliska

31373/3

2

599/37

1239

Cybinka,
ul. Kaliska

31373/3

37 004,00

3

98/5

1426

Cybinka,
ul. Wileńska

31373/3

36 700,00

4

98/6

1429

Cybinka,
ul. Wileńska

31373/3

36 800,00

5

599/34

1560

Cybinka
ul. Kaliska

31373/3

46 858,00

6

599/35

1415

Cybinka
ul. Kaliska

31373/3

42 262,00

7

3/16

1.5048

Urad

17577/9

161 465,00

8

98/7

1819

Cybinka,
ul. Wileńska

31373/3

46 800,00

9

128

2170

Cybinka, ul.
Słubicka 29

22106/5

504 000,00

zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji i
uzupełnień
Niezabudowana-wg studium teren
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji i
uzupełnień
Niezabudowana – wg studium teren
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji i
uzupełnień
Niezabudowana – wg studium teren
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji i
uzupełnień
Niezabudowana – wg studium teren
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji i
uzupełnień
Niezabudowana – wg studium teren
zainwestowany przeznaczony do rehabilitacji i
uzupełnień

U, P-tereny aktywności gospodarczej –
usługi i przemysł
Niezabudowana – wg studium teren
westowany przeznaczony do rehabilitacji i
uzupełnień
Zabudowana budynkiem użytkowym

Termin
przetargu
29 marca
2018 roku

37 004,00

3 700,00

29 marca
2018 roku

36 700,00

3 700,00

29 marca
2018 roku

36 800,00

3 700,00

29 marca
2018 roku

46 858,00

4 700,00

6 kwietnia
2018 roku

42 262,00

4 300,00

6 kwietnia
2018 roku

161 465,00

16 000,00

6 kwietnia
2018 roku

46 800,00

4 700,00

6 kwietnia
2018 roku

504 000,00

51 000,00

10 maja
2018 roku

Pełna treść ogłoszeń o przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości,

•
Pełna treść ogłoszeń
o przetargu
została
na tablicy ogłoszeń
w tut. www.cybinka.pl.
urzędzie i w miejscowości,
nieruchomość
dotyczy oraz
na stronie internetowe
której
nieruchomość
dotyczy
oraz
na zamieszczona
stronie internetowej
urzędu
i wktórej
Biuletynie
Informacji
Publicznej.

ublicznej. Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości udziela się
w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

foto. UMiG w Cybince
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Występy
i poczęstunek
26 stycznia był dniem wzruszających i zabawnych występów
artystycznych przygotowanych specjalnie dla dziadków przez
nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cybince
Uroczystość odbyła się w sali
widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Cybince. Po
programie artystycznym, który wykonały dzieci, można było wysłu-

chać lokalnych artystów i artystek
z zespołu Antidotum. Dla naszych
kochanych babć i dziadków czekał
w holu kina słodki poczęstunek
(red.).

Dzieci przygotowały dla swoich dziadków piękną uroczystość

SŁUBICE Spedycja, która stawia na rozwój

Projektanci transportu
Co wyróżnia firmę 24/7 Logistik od innych, licznych w naszym regionie? Jej właściciele mówią
jasno: jesteśmy spedycją z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko firmą transportową ograniczoną jedną gałęzią transportu, tak jak zdecydowana większość w okolicy
Podstawową zaletą firmy 24/7
Logistik jest znajomość rynku
transportowego. Dzięki swoim
kontaktom i sieci własnych podwykonawców jest w stanie zaoferować klientowi, odpowiednią dla
jego potrzeb, usługę. Ponadto,
dysponując przesyłkami od wielu
nadawców, ma większe możliwości skuteczniejszego negocjowania
warunków i kosztów transportu niż
każdy pojedynczy klient z osobna.
Rynek transportowy to skomplikowany system, na którym
obowiązują określone procedury,
przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, występują różne
środki transportu, metody ustalania cen, różne dokumenty itp.
Klient nie zawsze ma czas i chęci
aby zapoznać się z regułami tego
rynku. - W tym momencie pojawiamy się my - mówi Bartosz Zarzycki, współwłaściciel 24/7 Logistik
- by wyręczyć naszego klienta w
organizacji i zarządzaniu procesem
transportowym. Jesteśmy prawą
ręką importerów i eksporterów –
dodaje.
- Znając z jednej strony warunki
panujące na rynku transportowym,
a z drugiej wymagania zleceniodawcy, projektujemy konstrukcję

w postaci indywidualnego procesu
transportowego, a następnie sprawujemy nadzór nad jej realizacją.
Nasze usługi są spoiwem, które
łączy klientów z przewoźnikami,
przedsiębiorstwami
przeładunkowymi i rzeczoznawczo-kontrolnymi, urzędami celnymi oraz
wieloma innymi. Nieobce są nam
warunki dostaw w handlu zagranicznym, dzięki znajomości formuł
INCOTERMS opracowanych przez
Międzynarodową Izbę Handlową
ICC – precyzje jeden z współwłaścicieli.
Jakich klientów obsługuje 24/7
Logistik słubiczan Bartosza Zarzyckiego i Mariusza Orłowskiego?
Odpowiedź jest prosta: wszystkich.
Pomoc znajdzie tu duże przedsiębiorstwo, mała firma, ale także
osoba fizyczna. – Profesjonalnej
firmy spedycyjnej coraz częściej
szukają małe przedsiębiorstwa zajmujące się handlem internetowym.
Jesteśmy w stanie ściągnąć towar
z każdego miejsca na świecie. Nieważne, czy jest to mały karton we
Francji, czy kilka kontenerów w
Dubaju. Każdy może do nas przyjść
i w ten sam, profesjonalny sposób
obsłużymy dużą firmę, czy pojedynczego klienta – dodaje Bartosz

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

Zarzycki.
Kompetencje pracowników słubickiej firmy potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ten wydany
przez Międzynarodową Federację
Zrzeszającą Spedytorów FIATA z
siedzibą Glattburg w Szwajcarii.
Ich wiedza, którą chętnie dzielą
się ze swoimi klientami, jest ciągle
podnoszona w specjalistycznych
szkoleniach. - W pierwszym półroczu mamy zaplanowane szkolenia
dla naszego personelu warte 30
tys. zł, współfinansowane z projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe” –
mówi współwłaściciel.
Kolejnym celem 24/7 Logistik
jest budowa nowoczesnego magazynu przeładunkowego na terenie
Słubic, dzięki wsparciu funduszy
europejskich.
- Nasza firma nie zajmuje się jedynie przewozem towarów. Organizujemy cały proces transportu.
To nas wyróżnia. Także to, że potrafimy skutecznie doradzić każdemu klientowi, zaproponować mu
konkretne wyjścia, rozwiać wątpliwości, czy rozwiązać potencjalne
problemy. Staramy się po prostu
pomagać – kończy Bartosz Zarzycki (red.).

AGD „Merkury”
ul. Kościuszki 23

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

AGD i dekoracji wnętrz
• fachowa obsługa i doradztwo,
• niskie ceny, liczne promocje,
• szycie firan i zasłon na miejscu

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

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16
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REKLAMA
www.pograniczelubuskie.pl

STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

tel. +48 95 718 30 00
info@stomatologia-slubice.pl
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Nowoczesna Stomatologia
tomografia komputerowa • ortodencja • protetyka • rentgenodiagnostyka • znieczulenie The Wand i Sleeper • endodoncja
mikroskop i platforma laserowa • znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) • wybielanie laserem
biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

www.stomatologia-slubice.pl

FIRMA BUDOWLANA

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

ROK ZAŁOŻENIA 2004

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

Aparaty
nowoczesne

dyskretne niezawodne

RAFAŁ POLECHOŃSKI

profesjonalne
dopasowanie

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

rank11@wp.pl

tel. 607 633 453

serwis naprawa
&

aparatów słuchowych
wszystkich producentów
SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6 (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

Mariola Hawran

umów
na

się

badanie

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

