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

SŁUBICE Milionowe dofinansowanie od radnych sejmiku

508 386 232 24h

Jest szansa
na salę przy liceum

www.m-tech.sklep.pl

Po wielu długich latach w końcu jest szansa na budowę sali
gimnastycznej przy słubickim liceum ogólnokształcącym. Z budżetu województwa trafi na te cel milion złotych

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

- Cieszę się bardzo. Ta szkoła
ma 57-letnią historię. I w końcu
pojawia się szansa na to, że będzie
miała salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. Uczniowie liceum
zasługują na to by mieć nowoczesne
miejsce do ćwiczeń – mówi nam
Maria Jaworska, dyrektor liceum i
jednocześnie radna wojewódzka.
- Trzeba podkreślić znaczną rolę
pani dyrektor szkoły Marii Jaworskiej, radnej wojewódzkiej, która
wraz z Grażyną Dereń (również
radna sejmiku - przyp. red.), lobbowała za przyznaniem tego dofinan-

sowania - mówi starosta Marcin
Jabłoński.
Milion złotych z przeznaczeniem
na tę inwestycję zabezpieczono już
w budżecie powiatu na 2018 rok. Jeśli chodzi o resztę środków, będziemy zabiegać o dotację w ministerstwie - dodaje starosta.
- To szkoła, która ma świetne
wyniki w nauczaniu. Przecież od
trzech lat mamy stuprocentową
zdawalność matur. Wyniki z przedmiotów rozszerzonych są wysokie,
na poziomie kraju, a z języków obcych nawet wyższe – ocenia pani

dyrektor. - W ostatnich latach dofinansowanie dla liceów jest skierowane do szkół, które mają gorsze
wyniki w nauczaniu lub do szkół
zawodowych. I dlatego mamy problem z pozyskaniem środków na
inwestycje infrastrukturalne. Więc
wsparcie z urzędu marszałkowskiego jest dla nas wielką szansą, którą
musimy w końcu wykorzystać. A
jeśli uda się jeszcze uzyskać dotację
z ministerstwa, to jestem pewna,
że sala powstanie bardzo szybko –
dodaje Maria Jaworska. Jak zapowiada radna wojewódzka i dyrektor
ogólniaka, stosowny wniosek trafi
do ministerstwa do końca marca.
Jest szansa nawet na ponad 2 miliony złotych.
Nowa sala gimnastyczna ma
mieć powierzchnię 1000 m², jej bu-
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Szukasz
nieruchomości?

Zobacz ostatnią stronę!
dowa ma kosztować około 4,5 mln
zł. Będą mogli z niej korzystać nie
tylko uczniowie ogólniaka, ale także „samochodówki” oraz Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Każda z tych szkół będzie
miała do dyspozycji jeden dzień.

ROBERT WŁODEK
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DALTONISTY

Garść dobrych wiadomości, tak
dla odmiany, przed zbliżającymi się
świętami. Tym razem jest co chwalić.
Bo konflikt w słubickiej spółdzielni mieszkaniowej, zaogniony
w mojej ocenie chorymi ambicjami
kilku lokalnych polityków, zdaje się
być wyciszany. W końcu udało się
wybrać nową radę nadzorczą, której skład napawa optymizmem. Nie
tylko mnie zresztą. Są też pierwsze
decyzje spółdzielców, możecie o nich
przeczytać w tekście na stronie siódmej.
Mamy też w końcu dobre wiadomości z słubickiego szpitala. Nasza
lecznica będzie realizować wielki,
wart 3 miliony złotych, projekt informatyczny. Dzięki niemu zyskamy
zdalny dostęp do wyników badań,
przebiegu naszego leczenia, znacznie ułatwić ma się także kontakt na
linii pacjent-lekarz. Prezes Małgorzata Krsowska-Marczyk mówi, że
będziemy dzięki temu nadganiać
wiele straconych lat i zaczniemy – w
końcu – ścigać najlepszych. Trzymam mocno kciuki, żeby się to udało. Szczegóły w tekście na stronie
trzeciej.
Tak samo mocno cieszę się z powodu okrągłego miliona, który z budżetu województwa trafi do Słubic
na budowę sali gimnastycznej przy
słubickim ogólniaku. To ogromna
zasługa Marii Jaworskiej, dyrektor
tej szkoły, a jednocześnie radnej
wojewódzkiej Sojuszu Lewicy De-

mokratycznej. Wielkie słowa podziękowania należą się też całemu
zarządowi powiatu. Coś, co przez
lata długie wydawało się kompletnie
niemożliwe, dzieje się właśnie na
naszych oczach. Mam nadzieję, że
uda się jeszcze zdobyć ministerialną
dotację i budowa nowoczesnej sali
przy ogólniaku ruszy jeszcze w tym
roku. Tekst ta ten temat znajduje się
na pierwszej stronie gazety.
Zachęcam także do lektury mojej
rozmowy z dr. Janem Zgrzywą, pełniącym obowiązki dyrektora powstającego właśnie w Collegium Polonicum Uniwersyteckiego Liceum
Ogólnokształcącego. Możecie się z
niej dowiedzieć, dlaczego szkoła ta
będzie wyjątkowa i czy warto posłać
do niej swoje dzieci. Wywiad znajduje się na stronie siódmej.
Jak już jesteśmy przy tematach
szkolnych, to nie wypada mi nie pogratulować słubickiemu Związkowi
Nauczycielstwa Polskiego organizacji przepięknej uroczystości, a
pani Weronice Bursztynowicz gorąco podziękować za zaproszenie na
nią. Dawno nie uczestniczyłem w
tak pięknej akademii. Czapki z głów.
Wielkie słowa uznania dla wszystkich słubickich nauczycieli.
Na koniec już tradycyjnie. Mamy
drugą połowę marca, do Kłopotu
lecą już bociany, a za chwilę usiądziemy wszyscy przy rodzinnym stole. Chcę więc złożyć Wam serdeczne
życzenia. Podwójne. Pierwsze – ciut
spóźnione, dla wszystkich pań, bez
których nasze – facetów życie –
pozbawione byłoby sensu. Drugie
– świąteczne. W tym magicznym
czasie nacieszmy się sobą, bliskimi,
uśmiechajmy się do siebie i skutecznie realizujmy nowe plany. Wszystkiego dobrego!
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

GÓRZYCA Czym byłby świat bez kobiet?

KUPIĘ

Wyjątkowe
święto pań

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

8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. To dla pań dzień wyjątkowy. Większość z nich cieszy się wtedy z otrzymanych kwiatów i życzeń. Ale to nie wszystko
foto. UG w Górzycy
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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
To kolejne Integracyjne Spotkanie Kobiet zorganizowane w Górzycy

Warto zatem sprawić, aby tego dnia
każda kobieta poczuła się rzeczywiście
wyjątkowo i pięknie. Dlatego właśnie,
po raz kolejny, Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy zorganizował 11 marca
„Integracyjne Spotkanie Kobiet”.
Każda z pań otrzymała upominek.
Po uroczystym przywitaniu gości przez
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzatę Gniewczyńską i życzeniach
złożonych przez wójta Górzycy Roberta Stolarskiego, rozpoczął się program
artystyczny. Jako pierwsza z mini recitalem wystąpiła laureatka „Szansy
na sukces” Edyta Kręgiel ze Słubic,
której charyzmatyczny głos zachwycił
publiczność.
Kolejnym punktem programu była
farsa małżeńska „Separacja”, czyli opowieść o małżeństwie nauczycielskim,
które przeżywszy ze sobą ćwierć wieku,
wkracza w fazę nieuchronnego kryzysu. Błyskotliwe dialogi i humor stały się
gwarancją znakomitej zabawy.

Po spektaklu rozlosowane zostały
nagrody-upominki. Swoją twórczość
zaprezentowali również lokalni artyści:
Tadeusza Dziadosz i Tadeusz Kramek,
którzy na tą okoliczność przygotowali
wiersze o tematyce kobiet. Na zakończenie na przybyłe panie czekała słodka
niespodzianka w postaci tortu ufundowanego przez Andrzeja Udzielę - właściciela piekarni „Mika” w Kowalowie.
Podczas trwania „Integracyjnego
Spotkania Kobiet” można było wykonać badania mammograficzne, w ramach profilaktyki raka piersi, w podstawionym przez NZOZ „Diagnostyk"
z Zielonej Góry mammobusie. Panie,
które nie zdążyły się jeszcze przebadać
zapraszamy 4 kwietnia od godz. 8:00
do Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy.
WIOLETTA
SITKO-WRÓTNIAK

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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Wielkie pieniądze na informatyzację
Inwestycja zostanie realizowana
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - stacja Lubuskie
2020. 9 marca w Urzędzie Marszałkowskim prezes Małgorzata Krasowska-Marczyk podpisała umowę
na dofinansowanie projektu, którego wartość to ponad 3 mln zł, z czego około 2,5 mln zł stanowić będzie
wsparcie z Unii Europejskiej.

foto. DP

Szybki dostęp do dokumentacji medycznej, możliwość
konsultacji telemedycznej wyników, stałego dostępu do
danych na temat diagnostyki i leczenia oraz sprawny
przepływ informacji na linii pacjent-lekarz. To i wiele więcej, już niedługo będzie możliwe, dzięki wprowadzeniu w
słubickim szpitalu systemu e-zdrowie
Najważniejszym jego celem jest
utworzenie platformy dla mieszkańców powiatu słubickiego i pacjentów
pochodzących z innych terenów,
która będzie realizowała e-usługi.
Dzięki temu będziemy mieli możliwość korzystania z elektronicznej
rejestracji wizyt do specjalistów,
korzystania z e-recept lub skierowań na badania, załatwienia spraw

Umowa na dofinansowanie projektu e-zdrowie została podpisana w urzędzie marszałkowskim

SŁUBICE Obchody 113-lecia ZNP i stulecia niepodległości Polski

Akademia, odznaczenia i koncert
Uroczystości rozpoczęła patriotyczna gala okraszona występami dzieci i młodzieży z słubickich placówek oświatowych. Nie
zabrakło ważnych przemówień, odznaczeń zasłużonych nauczycieli i dobrej muzyki na specjalnym koncercie
W Collegium Polonicum pojawili
się przedstawiciele władz samorządowych, a także władz Związku
Nauczycielstwa Polskiego: Grzegorz Gruchlik - wiceprezes zarządu
głównego ZNP oraz Bożena Mania
- prezes okręgu lubuskiego ZNP.
Na scenie wystąpiły przedszkolaki z „Pinokia”, ubrane w ludowe
stroje zaśpiewały, a później pięknie zatańczyły. Preludium e-mol

Fryderyka Chopina zagrał na fortepianie Ignacy Żywalewski, słubicki laureat wielu konkursów. Nie
zabrakło także grupy teatralnej z
słubickiego ogólniaka, był występ
zespołu Forte pod kierownictwem
Anny Adamowicz oraz tradycyjny
polonez w wykonaniu uczniów z
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego.
Okolicznościowe przemówienie

wygłosiła Weronika Bursztynowicz, prezes słubickiego ZNP.
Wspominała o roli Związku w walce o niepodległość Polski. Później
przyszedł czas na wyróżnienia i odznaczenia. Za 50 lat przynależności do ZNP uhonorowano Krystynę
Miśtę-Łukaszyk, Henrykę Jolantę
Pawełkiewicz i Jadwigę Ryszczuk.
Z kolei odznaki dla liderów związkowych wręczono Krystynie Kibie,
Stanisławowi Woronowiczowi i
Wandzie Suchackiej.
Rozstrzygnięto także specjalny
konkurs
plastyczno-fotograficzno-historyczny pt. „Nasza szkoła/
przedszkole w wolnej, niepodległej

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

Polsce”, który adresowany był do
nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.
Pierwsze miejsce zajęli nauczyciele z Zespołu Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta, drugie
nauczyciele z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
a na trzecim miejscu znaleźli się
pracownicy przedszkola Krasnal
Hałabała.
Jubileuszowa i patriotyczna gala
Związku Nauczycielstwa Polskiego
zakończyła się występem charyzmatycznego Jarosława Królikowskiego, zwanego „wrocławskim
Niemenem” (red.).

administracyjnych przez internet
oraz możliwość stałego dostępu do
danych na temat swojego leczenia,
w tym także zdalnego dostępu do
wyników. Elektroniczna dokumentacja medyczna ułatwi monitorowanie postępów w leczeniu.
- To była długa i trudna walka o
to dofinansowanie. Na szczęście zakończona sukcesem, warto dodać,
że nasz projekt znalazł się na pierwszym miejscu. Dzięki temu przeskoczymy wszystkie zaległości, które
mieliśmy w ciągu ostatnich lat i zaczniemy gonić najlepszych – mówi
Małgorzata
Krasowska-Marczyk,
prezes słubickiego szpitala. - Informatyzacja służby zdrowia i wprowadzanie w coraz większym zakresie
elektronicznych usług medycznych
to działania, które w znaczący sposób polepszą komfort życia pacjentów w powiecie słubickim – cieszy
się z kolei starosta Marcin Jabłoński
(red.).

foto. R.Włodek

SŁUBICE Rusza projekt e-zdrowie
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W swoim wystąpieniu Weronika Bursztynowicz zwróciła
uwagę na wkład ZNP w odzyskanie przez Polskę niepodległości
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CYBINKA Młodzi sportowcy założyli stowarzyszenie

CYBINKA 150 tys. trafi do społeczników

Kolarze mają
nowy klub

Organizacje pozarządowe
otrzymają dotacje

Głównym celem nowego stowarzyszenie będzie szkolenie młodych kolarzy

oraz komisję rewizyjną w składzie:
Sebastian Krysiak (prezes), Andrzej
Łozowski (I wiceprezes), Marek Łozowski (II wiceprezes), Patryk Rudziński (sekretarz), Maria Gabrysz
(skarbnik), Piotr Pieczonka (przewodniczący komisji rewizyjnej),
Agnieszka Gabrysz (zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej)
oraz Paweł Grodecki (sekretarz komisji rewizyjnej).

W tym roku do organizacji pozarządowych trafi niemal 150 tys. zł

CYBINKA Rywalizowało prawie 30 osób

TWORZYMY DLA CIEBIE

foto. UMiG w Cybince

- Jego głównym zadaniem będzie szkolenie młodych adeptów
kolarstwa. Nabór rozpocznie się już
wkrótce - zapowiada Patryk Rudziński, nowo wybrany sekretarz stowarzyszenia.
Podczas zebrania, które poprowadzili: Tadeusz Jasionek, prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego oraz
sekretarz gminy Cybinka Sebastian
Łukaszewicz, wybrano zarząd klubu

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Marek Kołodziejczyk, skarbnik Agnieszka Skiba, sekretarz
Sebastian Łukaszewicz oraz przedstawiciele organizacji, które otrzymały dofinansowanie m.in. Martin
Szmelenberg (KS „Zorza” Grzmiąca),
Piotr Kobyłecki (UKS „Perła” Cybinka i GKS „Syrena” Cybinka), Hieronim Banaszkiewicz (LKS „Odra”
Rąpice), Leokadia Szołtun (Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa),
Zbyszko Jatczak (Społeczne Ognisko
Muzyczne), Eugenia Niedźwiedzka
(Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko),
proboszcz parafii Cybinka ks. Piotr
Kępka (parafialny Zespół Caritas).
W tym roku gmina Cybinka przyznała środki finansowe na realizację
ośmiu zadań na łączną kwotę niemal
150 tys. zł (red.).

foto. UMiG w Cybince

foto. DP

16 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się zebranie zało- W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z
życielskie stowarzyszenia o nazwie AMG Cybinka TEAM organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych

Znamy
zwycięzców
XII Gminny Turniej Tenisa Stołowego
pod patronatem burmistrza Marka Kołodziejczyka już za nami

MAXIMA
ŁAZIENKA CERAMIKA

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

Zawody zorganizowane przez MGOK odbyły się 24 lutego
W zawodach wzięło udział niemal 30 osób
w hali sportowej. Do rywalizacji o najlepsze miejsca stanęło
29 uczestników w trzech kategoriach.
Na zwycięzców czekały medale i atrakcyjne nagrody wręczane przez burmistrza Marka Kołodziejczyka
oraz dyrektor MGOK Ewelinę Skórską.
W kategorii OPEN zwyciężył Kacper Bujanowski, drugi był Zbigniew Bujanowski, a trzeci Bartosz Niparko (wszyscy z Białkowa). Wśród chłopców do 13 roku życia najlepszy okazał się Jakub Pasternak z Sądowa, drugi był Marcel Przyworski, a trzeci Adrian Przyworski (obaj z Cybinki). Wśród dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się Agata Baram z
Białkowa, druga była Karolina Nowicka
z Kłopotu, a na trzecim stopniu podium
stanęła Sara Gawryluk z Grzmiącej.
Drogą losowania został wyłoniony
zdobywca nagrody specjalnej - roweru górskiego, który trafiłł do Grzegorza
Sawko.
Serdeczne podziękowania należą się
sponsorom. Tegorocznymi darczyńcami byli: Agro Bieganów, Zakład Usług
Transportowych sp. j. Łozowski Andrzej
i Marek, Rotrans Roman Kozinoga, Zakład Zegarmistrzowski "CZAS" Krzysztof Portka, sklep "BENEFIT" Grzegorz
Samulski, Handel-Usługi Janusz Mrozowski oraz Nadleśnictwo Cybinka
(red.).

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

RZEPIN Czy wyląduje u nas „OSA”?
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Plan rekreacyjny
Fani aktywnego wypoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu
mogą już zacierać ręce. Gmina stara się o dofinansowanie w rządowym
programie budowy Otwartych Stref Aktywności, w skrócie OSA
nych: podstawowym i rozszerzonym.
Gmina Rzepin złożyła wniosek na wariant
rozszerzony. OSA została zaplanowana przy
ulicy Dworcowej, na terenie zielonym, pomiędzy mieszkalnymi blokami nr 35 i 37.
Powstać tam może siłownia zewnętrzna, plac
zabaw dla dzieci, na którym znajdą się urządzenia rozwijające motorykę, oraz strefa rekreacyjna. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na maj (red.).

więcej na stronie www.taxhelp.pl

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.

Miejsce rekreacji może powstać przy ul Dworcowej

RZEPIN-GÓRZYCA Dominika Podhajecka podwójną mistrzynią

Gratulacje dla młodej
zawodniczki
Za nami Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Skrzatek i Skrzatów (do lat 12)
Zgodnie z planem do rywalizacji, po kontuzji,
wróciła rzepinianka Dominika Podhajecka, która
potwierdziła swoją dominację w województwie.
Zawodniczka GKT Smecz Górzyca odniosła komplet efektownych zwycięstw, nie tracąc w zawodach
nawet seta. W decydujących spotkaniach Dominika pokonała Natalię Zych (Klub Tenisowy Żary), a
w meczu finałowym Julię Piotrowską (UKS Dwójka Zielona Góra).
W grze podwójnej Dominika, w parze z Julią
Piotrowską, pokonały w finale Natalię Zych i Magdalenę Martyniak (Górniczy Klub Tenisowy Nafta
Zielona Góra).
Cieszy nie tylko podwójne zwycięstwo Dominiki, ale również fantastyczny poziom gry, za który
podopieczna trenerów Daniela Podhajeckiego i
Roberta Godlewskiego wynagradzana była gromkimi brawami, a po spotkaniach odbierała słowa
uznania i gratulacje od kibiców i trenerów (red.).

Dominika Podhajecka potwierdziła swoją
dominację w województwie

Z okazji zbliżającego się okresu wiosennego przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową propozycję w
postaci kredytu organizowanego pod hasłem "Przywitaj wiosnę w najlepszej formie". Kredyt ma wyjątkowo
niskie oprocentowanie 5,99% w skali roku, a skorzystanie z niego daje szanse wygrania nagrody rzeczowej
W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:
Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46
95 759 74 48

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

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

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

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

foto. UMiG w Rzepinie

Czym mają być osy? Będą to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji
i odpoczynku składające się z siłowni zewnętrznych, sprawnościowego placu zabaw
dla dzieci, strefy relaksu i gier, a wszystko
to w zieleni. Miejsce ma integrować ludzi w
różnym wieku i zachęcać ich do aktywności.
Sprzyjać rekreacji całych rodzin.
Dofinansowaniem w ramach programu
mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyj-

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

W oparciu o przykład reprezentatywny kredytu w wysokości 5 000,00zł z terminem spłaty 24 miesiące i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na życie - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
wyniesie 10,71%; całkowita kwota kredytu 5 000,00zł, całkowita kwota do spłaty 5 527,93zł; oprocentowanie stałe 5,99% w skali roku; całkowity koszt kredytu 527,93zł ( w tym odsetki 317,93zł, prowizja 100,00zł, składka ubezpieczenia na życie 110,00zł - wpłacana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu); umowa zawarta na 24 miesiące; harmonogram spłat - 23 raty każda w wysokości 221,58zł i jedna 24 rata wyrównująca w wysokości 221,59zł.
Decyzja o udzieleniu kredytu uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.
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REGION Dlaczego nie możemy bagatelizować smogu?

Palący problem
Smog to palący problem wielu polskich miast. Pod względem poziomu zanieczyszczenia powietrza plasujemy się w niechlubnej czołówce państw Unii Europejskiej
Mimo licznych akcji edukacyjnych
i komunikatów w mediach społeczna
świadomość zagrożeń związanych ze
smogiem wydaje się dość niska.
Często problem jest bagatelizowany
i kojarzony przede wszystkim z dużymi aglomeracjami miejskimi, spalinami samochodów oraz z intensywnymi
działaniami przemysłu.
Skąd ten smog?
Główną przyczyną smogu jest tzw.
niska emisja, czyli spaliny z pieców i kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach
domowych. To właśnie w zwykłych
gospodarstwach domowych powstaje
ponad 50 proc. całkowitej emisji pyłu
zawieszonego i ponad 80 proc. emisji
rakotwórczego benzo[a]pirenu.
Szacuje się, że truje nas około trzech
milionów pieców niespełniających
żadnych norm emisyjnych.
Sytuację pogarsza obojętność na jakość stosowanego paliwa. Węgiel, stare meble, opony, nielegalne tworzywa
sztuczne – brak wyobraźni w tym zakresie przekłada się bezpośrednio na
dramatyczne statystyki, które mówią,
że rocznie smog zabija w Polsce około
45 tysięcy osób.
Smog niszczy zdrowie i zabija
Smog w pierwszej kolejności najbardziej szkodzi osobom starszym i
dzieciom, ale tak naprawdę nie oszczędza nikogo – daje się we znaki także

osobom młodym i w bardzo dobrej
kondycji fizycznej. Do najłatwiej zauważalnych skutków przebywania w
zanieczyszczonym środowisku należą
dolegliwości ze strony układu oddechowego, ale także układu odpornościowego: częściej chorujemy, łatwiej
zapadamy na infekcje układu oddechowego, doświadczamy ostrych objawów
astmy czy obturacyjnej choroby płuc.
U osób starszych smog niekorzystnie wpływa na pracę umysłu i układ
nerwowy, dużo łatwiej przedostaje się
do krwiobiegu, gdzie może stać się zalążkiem wielu poważnych chorób – w
tym raka czy alzheimera. W środowiskach medycznych alarmuje się, że
długotrwała ekspozycja osób w podeszłym wieku na zanieczyszczenia nasila
procesy starzenia się układu nerwowego i ma negatywny wpływ na zdolności
poznawcze i sprawność umysłową.
W wielu źródłach wykazuje się związek między narażeniem ciężarnych
na zanieczyszczenia powietrza a poronieniami i wcześniactwem, a także
wieloma problemami zdrowotnymi w
późniejszym życiu dziecka.
Niektóre testy potwierdzają również korelację między przebywaniem
ciężarnej w zanieczyszczonym środowisku a niższym ilorazem inteligencji
i słabszymi zdolnościami umysłowymi
dziecka.
Na smog muszą też uważać osoby z
problemami układu krążenia – z niewydolnością serca, nadciśnieniem i
chorobą wieńcową.

Co to jest smog?

Chroń zdrowie
Dlatego gdy poziom smogu przekracza dopuszczalne normy, zaleca się po-

O smogu mówimy wtedy, gdy w powietrzu występuje bardzo duże
stężenie zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne – mgła, słońce,
brak wiatru – sprzyjają ich koncentracji.
Warto wspomnieć, że normy przyjęte dla informowania o zanieczyszczeniu powietrza są w Polsce znacznie mniej rygorystyczne (nawet 4-krotnie wyższy próg wartości stężenia) niż w innych państwach
Unii.

Komentarz

dr hab. Ryszard Stefański
Dyrektor Działu Rozwoju
Przedsiębiorstwa,
EWE energia sp. z o.o.

zostanie w domu, unikanie spacerów,
zabaw i uprawiania sportu na (nie)
świeżym powietrzu.
W domu natomiast warto zainwestować w oczyszczacz powietrza lub…

Problem smogu w województwie lubuskim jest mniej dotkliwy
niż w wielu innych regionach kraju. Wynika to zarówno z warunków
naturalnych, jak i ze struktury paliw zużywanych do wytwarzania
energii pierwotnej z wysokim udziałem gazu ziemnego. Nie oznacza
to jednak, że nie stanowi on poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia
mieszkańców województwa.
Warunkiem koniecznym dla ograniczenia smogu jest wprowadzenie administracyjnych ograniczeń w sprzedaży paliw stałych indywidualnym odbiorcom i wykorzystaniu ich w kotłach o najniższej jakości.
Kolejne działania, które należy realizować to edukacja społeczeństwa oraz zachęty finansowe do zastępowania kotłów na paliwa stałe
w gospodarstwach domowych kotłami gazowymi, ciepłem sieciowym
oraz pompami ciepła, które są ciekawą alternatywą dla ogrzewania
gazowego w przypadku braku sieci gazowej.

w kwiaty. Udowodniono, że odpowiednio dobrana zieleń działa jak filtr. Do
najskuteczniejszych w walce z zanieczyszczeniami powietrza zaliczają się
palmy, paprocie czy skrzydłokwiaty.

Gdy jednak musimy wyjść z domu,
przyda nam się maseczka antysmogowa, którą z łatwością zakupimy przez
Internet lub np. w sklepach z odzieżą
BHP (red.).
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Rozwój indywidualny
najważniejszy!

SŁUBICE Zawirowań wokół spółdzielni mieszkaniowej
ciąg dalszy

foto. R. Włodek

ROZMOWA Przy Collegium Polonicum rusza liceum uniwersyteckie

R.W. Ile klas planują Państwo
uruchomić?
J.Z. Możemy zorganizować maksymalnie trzy oddziały. Zdecydowaliśmy
się na klasy profilowane od początku:
matematyczno-fizyczną, humanistyczną i biologiczno-chemiczną. Te kierunki tworzymy pod patronatem wydziałów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
R.W. Czyli nauczycielami
w tworzonym właśnie liceum
będą wykładowcy UAM?
J.Z. W dużej części tak. Staraliśmy
się dobrać taką kadrę, która jest świetna w pracy akademickiej, ale także w
nauczaniu młodzieży szkolnej.
R.W. Rozumiem, że Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące będzie stawiać na naukę
języków obcych…
J.Z. Zwykle w szkołach ponadgimnzjalnych uczy się jednego języka obcego na poziomie rozszerzonym. My
będziemy uczyć dwóch: niemieckiego

R.W. Do kogo kierują Pań-

foto. R.Włodek

i angielskiego. Także godzin nauczania
języków obcych będzie naprawdę sporo. Dodatkowo chcemy oferować zajęcia fakultatywne z naszymi lektorami.
R.W. Czym nowa szkoła będzie się wyróżniać na tle publicznych placówek oświatowych?
J.Z. Chcemy zaproponować, by każdy uczeń miał swojego mentora, takiego mistrza, opiekuna dydaktycznego,
którego można by porównać do roli
promotora dla studentów.
Nie możemy zapomnieć o doskonałym wyposażeniu Collegium Polocnium. Mamy świetne laboratoria,
chemiczne i biologiczne. Będziemy
mieć także pracownię fizyczną. Mamy
przecież wykładowców uniwersyteckich, którzy cały czas pracują w tych
laboratoriach. Dodatkowo ogromna
biblioteka, z której uczniowie będą mogli korzystać w każdej chwili.
Planujemy nawiązać współpracę
z Karl Liebknecht Gymnasium we
Frankfurcie. Chcielibyśmy zachęcić
uczniów do wolontariatu… Także pomysłów jest sporo.
Czyli pasja, świetna atmosfera i
tradycja uniwersytetu. Chcemy, by
uczniowie rozwijali się indywidualnie,
żeby rozwijali swoje pasje.

Wybór Moniki
Murańki nieważny?
Unieważniono uchwałę o powołaniu Moniki Murańki na
stanowisko prezesa słubickiej spółdzielni mieszkaniowej. Taką informację potwierdził nam Mariusz Dubacki,
nowy szef rady nadzorczej

Z dr. Janem Zgrzywą, pełniącym obowiązki dyrektora
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Collegium Polonicum, rozmawia Robert Włodek
Robert Włodek: We wrześniu
w Collegium Polonicum rusza
liceum uniwersyteckie..
Jan Zgrzywa: Tak, jeśli oczywiście
pojawią się chętni do nauki w takiej
szkole.
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stwo ofertę nowego liceum?
J.Z. Do wszystkich absolwentów
szkół gimnazjalnych z okolicy, zwłaszcza do tej młodzieży, która szuka szkoły
poza Słubicami.
R.W. Nie mogę o to nie zapytać. Czy Uniwersyteckie Liceum
Ogólnokształcące będzie konkurencją dla słubickiego ogólniaka?
J.Z. Zapewne tak, ale trzeba pamiętać o tym, że każda szkoła jest inna.
Liceum im. Herberta ma swoją specyfikę, dzięki której w dalszym ciągu będzie atrakcyjne dla wielu uczniów. My
będziemy mieli inną specyfikę. Nic nie
stoi na przeszkodzie, żebyśmy współpracowali.
R.W. Dziękuję serdecznie za
rozmowę.

Nowa rada nadzorcza słubickiej spółdzielni mieszkaniowej

1 marca w Collegium Polonicum odbyło się kolejne walne zgromadzenie
członków słubickiej spółdzielni mieszkaniowej. Głównym punktem obrad
był wybór nowej rady nadzorczej. W
jej skład weszli: Bogdan Dybka, Przemysław Półtorak, Jerzy Grabowski,
Zbigniew Sejmik, Andrzej Klimczak,
Marek Hoffman, Krzysztof Kijo, Bronisław Leszczyński, Wojciech Matkowski, Mariusz Dubacki, Alina Czak oraz
Jacek Chmurzyński.
Na pierwszym posiedzeniu rada
wybrała swojego szefa. Został nim Mariusz Dubacki, jego zastępcą wybrano

Bogdana Dybkę.
Mariusz Dubacki potwierdza: na
drugim posiedzeniu rada nadzorcza
unieważniła uchwałę o powołaniu Moniki Murańki na stanowisko prezesa
słubickiej spółdzielni. - W naszej opinii
uchwała o powołaniu pani Murańki na
prezesa została podjęta z naruszeniem
prawa. I to w trzech miejscach. Dlatego nowa rada nadzorcza unieważniła
tę uchwałę. Za taką decyzją głosowało
10 osób, jedna osoba wstrzymała się
od głosowania – precyzuje M. Dubacki
(red.).

RZEPIN Bank, z którym warto współpracować

Lokata nagrodzona NISSANEM
Zdobywcą głównej nagrody w promocji terminowej lokaty oszczędnościowej, organizowanej pod hasłem „Obudź w sobie instynkt łowcy”, została mieszkanka Cybinki, Pani
Barbara Grzybowska
Główną nagrodą był samochód
marki Nissan Jucke. Uroczyste wydanie auta nastąpiło 2 lutego w podpoznańskim Przeźmierowie, w siedzibie
autoryzowanego salonu marki Nissan.
Zwyciężczyni, wraz z mężem, odebrała
kluczyki z rąk Prezesa Zarządu Banku Andrzeja Radeckiego.
W promocji lokaty, oprócz Nissana
Juke, do wygrania były: zestawy kina

domowego, roboty planetarne, zestawy do pielęgnacji włosów, pledy żakardowe. Łącznie ponad 360 nagród o
wartości przekraczającej 370 tysięcy zł.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy i tradycyjnie zachęcamy
do wzięcia udziału w kolejnych promocjach lokat terminowych oferowanych
przez banki zrzeszenia SGB, w tym
Bank Spółdzielczy w Rzepinie.

Termin zakładania lokat w bieżącej
promocji „Zima 2018”, odbywającej się pod hasłem „Sprawdź co
zyskujesz”, upływa 20 kwietnia. Do
rozlosowania ponownie będzie zestaw
atrakcyjnych nagród m.in. samochód
Opel Crossland X, oczyszczacze powietrza, grille elektryczne, biżuteria.
Serdecznie zapraszamy do naszych
placówek.

Z okazji zbliżającego się okresu wiosennego przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową propozycję w
postaci kredytu organizowanego pod hasłem "Przywitaj wiosnę w najlepszej formie". Kredyt ma wyjątkowo
niskie oprocentowanie 5,99% w skali roku, a skorzystanie z niego daje szanse wygrania nagrody rzeczowej
W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:
Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46
95 759 74 48

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

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

W oparciu o przykład reprezentatywny kredytu w wysokości 5 000,00zł z terminem spłaty 24 miesiące i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na życie - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
wyniesie 10,71%; całkowita kwota kredytu 5 000,00zł, całkowita kwota do spłaty 5 527,93zł; oprocentowanie stałe 5,99% w skali roku; całkowity koszt kredytu 527,93zł ( w tym odsetki 317,93zł, prowizja 100,00zł, składka ubezpieczenia na życie 110,00zł - wpłacana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu); umowa zawarta na 24 miesiące; harmonogram spłat - 23 raty każda w wysokości 221,58zł i jedna 24 rata wyrównująca w wysokości 221,59zł.
Decyzja o udzieleniu kredytu uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.
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foto. UG w Krzeszycach
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KRZESZYCE Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pamiętamy
o bohaterach
1 marca odbyły się uroczyste obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, mające na celu upamiętnienie bohaterów, którzy odegrali ogromną rolę w
odzyskaniu suwerenności przez Polskę
Uroczystości były współorganizowane przez gminę Krzeszyce
i Komitet Obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości w powiecie sulęcińskim. Podniosłego
charakteru uroczystościom nadała wojskowa asysta honorowa 17
Wielkopolskiej Brygady Zmechani-

zowanej.
Obchody rozpoczęto mszą w
krzeszyckim kościele, po niej nastąpił uroczysty przemarsz na plac,
gdzie nastąpiło złożenie kwiatów i
zniczy pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki”. Następnie uroczystości przeniosły się do Szkoły

Podstawowej im. Wincentego Witosa, gdzie odbyła się część artystyczna. Składała się z występu
Chóru ,,Biały Orzeł” z Sulęcina i
wystąpienia Jarosława Palickiego
– szefa biura edukacji publicznej
oddziału IPN w Szczecinie.
Pomimo siarczystego mrozu
w uroczystościach uczestniczyli
przedstawiciele: rządu, władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, włodarze ościennych gmin,
komendanci służb mundurowych,
radni, dyrektorzy wraz z delegacjami uczniów z Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie oraz Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Krzeszycach, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej w Sulęcinie, a także
Przedstawiciel Pionu Edukacji IPN
oddziału w Szczecinie oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy (red.).

W Krzeszycach odbyły się powiatowe
obchody Święta Żołnierzy Wyklętych

KRESZYCE Zajęcia nie tylko dla pań

W połowie lutego w Gminnym Ośrodku Kultury
rozpoczęły się zajęcia fitness
Fitness skierowany jest głównie do kobiet, ale panowie też są mile widziani. Celem ćwiczeń jest poprawa sprawności fizycznej, która pozytywnie
wpływa na zdrowie i lepsze samopoczucie oraz pozwala wyrzeźbić smukłą
sylwetkę.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godz. 18:00 w GOK-u i
prowadzone są przez Dominikę Andruszko. Wstęp za symboliczną złotówkę,
która będzie przeznaczona na zakup sprzętu gimnastycznego. Zapraszamy
(red.).

foto. UG w Krzeszycach

Każdy może być FIT
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
dobrego odpoczynku, smacznego jajka,
szalonego i wyjątkowego
mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych,
spokojnych i cudownych dni
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim swoim klientom
Intermarche Słubice
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Serdeczne życzenia radości i siły płynącej
z istoty Świąt Wielkanocnych,
by uśmiech i wiosenny optymizm
towarzyszyły Wam każdego dnia
życzą swoim klientom
markety Biedronka

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

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

KRZESZYCE Ferie w bibliotece w Kołczynie
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CYBINKA Przebadano 70 dzieci

Nie narzekali na nudę Do Cybinki przyjechał
medyczny ambulans
Zadowoleni rodzice, wspaniali lekarze jednym słowem super akcja !!!
foto. UMiG w Cybince

Uczestnicy zajęć tworzyli kartki walentynkowe dla swoich bliskich, a z masy porcelanowej powstawały śliczne figurki i odbicia
dłoni młodszych dzieci. Teatrzyk Kamishibai
to była niespodzianka. Dzieci chętnie wysłuchały bajeczki pt. „Kotka Milusia”. Chętnie
brały udział w dyskusji na temat kotów, ich
zachowania oraz robiły rysunki do bajki. Bawiły się również plasteliną - wyklejały sowy,
tęcze i koła olimpijskie.
W ramach zajęć rozrywkowych dzieciaki
grały w gry planszowe, które uczą organizacji i pracy w zespole, motywują do działania i
ćwiczą myślenie.
Zakończeniem ferii była szanowna zabawa
taneczna. Nie zabrakło gier: kalamburów i
twistera. Uśmiechów nie brakowało. Wszy-

foto. UG w Krzeszycach

Dzieci spędzały czas w bibliotece biorąc udział w zorganizowanych dla
nich zajęciach. Każde znalazło coś dla siebie

Atrakcji naprawdę nie brakowało

scy, którzy uczestniczyli w feriach w bibliotece otrzymali upominki (red.).

Wesołych

Świąt

Dzięki wizycie busa Fundacji Ronalda McDonalda można było zbadać 70 dzieci

- To, że udało się nam zarezerwować termin
w kalendarzu Fundacji Ronalda McDonalda
i zrealizować bezpłatne badania USG dla naszych najmłodszych mieszkańców jest dla nas
ogromną radością. Tak duże zainteresowanie i
zadowolenie wychodzących z gabinetów rodziców, jest największą zapłatą za starania włożone
w zorganizowanie tej akcji – mówił burmistrz
Marek Kołodziejczyk witając rodziców i dzieci
na pokładzie nowoczesnego ambulansu medycznego.
Z badań skorzystało 70 dzieci z terenu gminy. Lekarze dokonywali kompleksowej oceny
stanu tarczycy i węzłów chłonnych, narządów

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
życzy
Rada Nadzorcza, Zarząd
wraz z pracownikami
Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Przypływu wiosennej energii,
wielu spotkań rodzinnych,
oraz głębokich przeżyć duchowych
na zbliżające się Święta Wielkanocne
Starosta Słubicki
Marcin Jabłoński

Przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Kołosza

jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny. Dzięki tej akcji rodzice mogli upewnić się,
że rozwój ich dziecka przebiega tak jak przebiegać powinien. Badania wykonywane były przez
dwóch lekarzy radiologów: Marcina Inglota i
Mikołaja Pietkiewicza, przy użyciu nowoczesnych ultrasonografów. Asystowały im wolontariuszki oraz kierowca ambulansu. Rodzice
otrzymali porady, związane z koniecznością
wykonania innych specjalistycznych badań i
dalszej diagnostyki. Wizyty były wyznaczone na
określone godziny i wszystko udało się przeprowadzić bardzo sprawnie (red.).

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Życzymy radosnego i wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród najbliższych.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzepinie
Damian Utracki

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Krzeszyce życzę Państwu,
aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją,
a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy
i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.
Wójt gminy Krzeszyce
Stanisław Peczkajtis
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Górzyca najserdeczniejsze życzenia:
niechaj świąteczne dni upłyną w ciepłej atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych,
w duchu staropolskiej tradycji, z wielkanocnym barankiem, barwnymi pisankami i wesołym dyngusem.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i radości, wszelkiego dobra
oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Śliwińska

Burmistrz Cybinki
Marek Kołodziejczyk

Oby miły nastrój tych pięknych, wiosennych świąt dał wszystkim Państwu
wiele radości i szczęścia, a dobre świąteczne życzenia przyniosły wszelką pomyślność
oraz spełnienie planów, zamierzeń i marzeń.
Krzysztof Bańka
Przewodniczący Rady Gminy

Robert Stolarski
Wójt gminy Górzyca

Spokojnej i przede wszystkim rodzinnej Wielkanocy
z nutką zadumy i całą mocą nowej energii
Robert Włodek

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu ciepła w gronie rodziny i przyjaciół,
przepysznych potraw, na które czeka się cały rok.
Oby nadzieja, która płynie z fundamentów tego Święta dawała siły do zadań,
które stoją przed nami każdego dnia, a radość ogarnęła ducha, jak wiosna.
Ewelina Skórska
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Cybince wraz z pracownikami
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SŁUBICE Projekt edukacyjny i przedstawienie

Trudne przygotowania
Grupa słubickich licealistów, biorąca udział w projekcie
edukacyjnym Brandenburskiej Orkiestry Państwowej
we Frankfurcie, w pierwszy weekend marca wylewała
„siódme poty” na próbach przygotowujących spektakl
„Wielkie uczucia”
Scenariusz przedstawienia powstał na podstawie tekstów samych uczniów inspirowanych sztuką „Romeo i Julia”, a muzycznie
ilustrowany będzie muzyką Sergiusza Prokofiewa do baletu o tym
samym tytule.

Podczas obu weekendowych dni,
biorący udział w projekcie polscy i
niemieccy uczniowie z wielu szkół
po obu stronach Odry, tańczyli, poprawiali swoją grę aktorską, nagrywali filmy uzupełniające przedstawienie, przymierzali kostiumy lub

brali miary do ich przygotowania
– wszystko po to, aby szykowane
przedstawienie było „zapięte na
ostatni guzik” i wypadło jak najlepiej.
Finał projektu to trzy przedstawienia 28 i 29 kwietnia w Kleist
Forum we Frankfurcie, na które
już teraz serdecznie zapraszamy!
DOROTA RUTKA
koordynator projektu
i opiekun grupy z LO

Przedstawienia w Kleist Forum już pod koniec kwietnia

Bonia
BOŻENA DRZEWIECKA

tel. 695 422 138

SŁUBICE Dzień Profilaktyki w LO

terminy uzgadniane telefonicznie

W zdrowym ciele…
W całej szkole odbywały się
spotkania z zaproszonymi pracownikami staży pożarnej, prokuratury, policji. W gabinecie
geograficznym, w laboratorium
przygotowanym przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, można
było sobie zbadać poziom cukru
we krwi, grubość tkanki tłuszczowej, czy zmierzyć ciśnienie. Tam

również uczono zachowań profilaktycznych i prozdrowotnych. W
gabinecie biologii uczennice klasy
III C Patrycja Jończyk i Aleksandra
Świdurska przygotowały prezentację multimedialną przybliżającą
problematykę chorób nowotworowych oraz zachęcającą do profilaktyki antynowotworowej.
Na przerwach można było się
posilić przygotowanymi przez
uczniów zdrowymi przekąskami i
napojami, a także zapoznać się z
literaturą promującą zdrowy, aktywny styl życia oraz zdrowe odżywianie.
Koordynatorem akcji była Mag-

BIURO PODATKOWE
foto. D. Rutka

W ostatni dzień przed feriami zimowymi w słubickim liceum działo się dużo,
było zdrowo i kolorowo!

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

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

Dzień profilaktyki w ogólniaku

dalena Zielińska, w organizacji
Dnia Profilaktyki pomogły Katarzyna Piątek, Iwona Grabowska i
Joanna Baś.
DOROTA RUTKA

Sporządzanie deklaracji ZUS
Kadry i płace

ul. Wojska Polskiego 150/2, 69-100 Słubice
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REGION Wspierają rozwój lokalny

Banki spółdzielcze z edukacyjną misją
Ponad 350 gmin, w tym 16 miast wojewódzkich – od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej „Bankowcy
dla Edukacji”, realizowany przez sektor finansowy w
Polsce
Misja edukacyjna w dużej części realizowana jest wysiłkami
banków spółdzielczych, których
zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności jest nie do
przecenienia.
Do tego grona dołączył Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, który oficjalnie przystąpił
do współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa.
Znaczenie banków spółdzielczych dla rozwoju regionalnego
i lokalnego jest doskonale widoczne, gdy porówna się różnice
w infrastrukturze gminy czy powiatu i zestawi stan obecny z tym
co mieszkańcy pamiętali jeszcze
kilkanaście lat temu. Jednak finansowanie inwestycji czy świadczenie usług bankowości detalicznej nie wyczerpuje szerokiego
spektrum aktywności bankowych
spółdzielczych.
Instytucje te wspierają także
różnego rodzaju przedsięwzięcia
o charakterze nie tylko biznesowym, ale i społecznym, kulturalnym, a nawet sportowym. Przekazują darowizny na rzecz szkół,
ośrodków opieki medycznej, czy
instytucji
kulturalno-oświatowych, a także bardzo aktywnie
angażują się w działalność edu-

kacyjną
- Przedstawiciele banków spółdzielczych z powodzeniem realizują zarówno własne projekty, jak
i chętnie uczestniczą we wspólnych działaniach. Przykładem takiej współpracy jest Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”,
w którym za pośrednictwem swoich pracowników – bankowych
wolontariuszy razem z m.in. jednostkami samorządu terytorialnego docierają do szkół czy rad
seniorów. Cieszymy się, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy w
Barlinku włączył się w realizację
wspólnych działań edukacyjnych,
bardzo za to dziękujemy i prosimy o więcej – powiedział wice-

prezes Warszawskiego Instytutu
Bankowości, Waldemar Zbytek.
Jak podkreślają organizatorzy
skala Projektu BdE, zainicjowanego w czerwcu 2016 roku,
rośnie z miesiąca na miesiąc. W
ramach działań w samym tylko roku 2017, na terenie całego
kraju przeprowadzono ponad
2 tys. lekcji z zakresu wiedzy o
finansach i bankowości, w których udział wzięło ponad 50 tys.
uczniów. Wśród prowadzonych
wspólnie z gminami aktywności,
oprócz lekcji znajdują się m.in.
debaty, konferencje regionalne
czy konkursy wiedzy ekonomicznej.
Ważnym elementem działań
są również te dedykowane osobom starszym, a realizowane we
współpracy z lokalnymi klubami seniora czy Uniwersytetami
Trzeciego Wieku. Dołączyć do
tego należy również prowadzone
regularnie wykłady i ścisłą współpracę ze środowiskiem akademickim, w tym ponad 120 uczelniami

Dołącz do
zgranego
zespołu...

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

w całej Polsce oraz stałe działania
informacyjno-edukacyjne
(jak
m.in. filmy edukacyjne czy po-

radniki) w największych mediach
ogólnopolskich, samorządowych,
studenckich czy szkolnych (red.).
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REGION CZG-12 wspiera działania proekologiczne

Nabór wniosków w programie Re.akcja
Zapraszamy instytucje kultury do składania wniosków
w ramach drugiego naboru. W ramach programu RE.akcja można realizować warsztaty recyklingowe, konkursy, akcje i happeningi
Wsparcie CZG-12 może być skierowane na zakup nagród, pokrycie kosztów osobowych lub zakup
trwałych elementów wyposażenia

(np. tablicy informacyjno-edukacyjnej). Projekty wybrane będą w
trybie konkursowym, dlatego jedna instytucja kultury może zgło-

sić do konkursu więcej niż jeden
wniosek o wsparcie. Maksymalne
wsparcie dla instytucji z jednej
gminy wynosi 1000,00 zł brutto.
Wnioski można składać do końca
marca. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Związku: www.
czg12.pl.
Wiosna to czas radości – zieleń
i budząca się przyroda powoduje,

że chętniej wychodzimy na spacery i korzystamy z dóbr otaczającej nas przyrody. To również czas
większych porządków w domach i
ogródkach. Pamiętajmy, aby przy
okazji nie zaśmiecać środowiska!

Warto więc sprawdzić, czy nie
można oddać odpadów, które zalegają w gospodarstwie do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzę wszystkim mieszkańcom gmin członkowskich
Celowego Związku Gmin CZG-12
dużo zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym
i zawodowym oraz wspólnego działania
na rzecz ochrony środowiska.
Przewodniczący Zarządu CZG-12
Tadeusz Pietrucki

SŁUBICE Aktywna integracja

Wyjazd rodzin zastępczych do Gniezna
Na koniec ferii udało się zorganizować trzydniowy wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych do Gniezna
Grupa ponad 50 osób - rodziców
zastępczych i dzieci, uczestniczyła
w wyjeździe zorganizowanym w
ramach projektu pn. „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Słubicach”. W trakcie wycieczki
odbywały się warsztaty kształtujące umiejętności osobiste dla młodzieży, był trening umiejętności
wychowawczych dla rodziców, nie

zabrakło zajęć z wykorzystaniem
elementów metody Weroniki Sherborne dla najmłodszej grupy.
Celem wyjazdu była również
integracja rodzin zastępczych. W
związku z tym zaplanowano mnóstwo atrakcji, aby umilić wszystkim
czas wolny i sprzyjać wzajemnemu
poznaniu się. Można było korzystać z basenu, sali zabaw dla dzieci, zorganizowano także kolację

integracyjną z karaoke oraz zabawami integracyjnymi. Uczestnicy
wycieczki mieli oczywiście okazję
zwiedzić pierwszą stolicę Polski,
poznać historię miasta i zabytki,
m.in. Katedrę Gnieźnieńską, stary
ratusz oraz rynek. Zdaniem rodzin
zastępczych, wyjazd był naprawdę
udany i dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń.
Wyjazd sfinansowany został ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 (red.).
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GÓRZYCA Atrakcyjny sposób na nudę

Mamy nową świetlicę
Świetlica „Kontrasty” działa od 18 stycznia, jej celem jest wyzwolenie społecznej energii mieszkańców. Ważne jest także zagospodarowanie wolnego czasu najmłodszym
Alternatywą dla siedzenia w domu
przed komputerem, czy oglądania telewizji jest przyjemna, a zarazem edukacyjna forma uczestnictwa w świetlicy.
Dzieci nie tylko mile spędzą tu czas,
ale również będą miały możliwość zapoznania się z ciekawą literaturą, rozwinięcia zdolności manualnych, czy
poznania tajników sztuki ceramicznej
wzorowanej na miejscowym dziedzictwie kulturowym.

Zajęcia świetlicowe mają formę
otwartą, praktycznie każde dziecko w
wieku szkolnym będzie mogło skorzystać z oferty w każdy wtorek i czwartek
w godzinach od 13.00 do 18.00. Można
tu odrobić lekcje, nauczyć się współpracy, spędzić czas w świetnym towarzystwie.
W ferie odbyło się tu spotkanie z
uczniami Roberta Szablewskiego, podczas którego Oskar Jakóbczyk i Wiktor

Dąbrowski zaprosili dzieci do świata
wyobraźni, magii i iluzji. Jego uczestnicy mieli możliwość przeżycia czegoś
niezwykłego i magicznego.
W planach są także działania zmierzające do integracji międzypokoleniowej. Zaplanowane są spotkania dzieci i
młodzieży z Klubem Seniora i działającym w jego ramach zespołem śpiewaczym seniorów „Górzyczanie”.
ANITA ABRASOWICZ

Dzieci w świetlicy nie mogą narzekać na brak atrakcji

PÓŁTORAK
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
www.hurtowniapoltorak.pl

GÓRZYCA Konkurs recytatorski

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

Piękno polskiej poezji
Konkurs zorganizowała i poprowadziła Aleksandra Murawska, która na
wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, oraz przedstawiła zasady
przebiegu konkursu. Recytatorzy mogli zaprezentować dowolnie wybrany
utwór polskiego poety. Poziom konkursu był wysoki, a więc komisja miała
ciężki orzech do zgryzienia przy wyborze zwycięzców. Recytacje uczestników
zasługiwały na najwyższą pochwałę i
były nagradzane gromkimi brawami.
ALEKSANDRA MURAWSKA

SALON OŚWIETLENIOWY

foto. UG w Górzycy

Za nami kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego klas 0-III SP. Jego celem jest rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci 		

PÓŁTORAK
ul. Wrocławska 2a

tel. (95) 758 22 83

Poziom konkursu był naprawdę wysoki

Spedytor Międzynarodowy

Kierowca Międzynarodowy kategoria C+E

reklama1.indd 1

08/11/2016 15:23
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ZAPRASZAMY DO MAGICZNEGO
MIEJSCA PEŁNEGO MIŁOŚCI
W KTÓRYM WYDARZYĆ MOŻE SIĘ
WSZYSTKO

• UZDRAWIANIE KAŻDEJ CHOROBY • POŁĄCZENIE Z ENERGIĄ
• UZDRAWIANIE DUCHOWE • UZDRAWIAJĄCA WODA
BIOENERGOTERAPIA • MATRYCA ENERGETYCZNA
• NUMEROLOG I ASTROLOG CODZIENNIE DO DYSPOZYCJI BEZPŁATNIE
• W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI WIECZORKI TEMATYCZNE BEZPŁATNIE
• NAJWIĘKSZY SKLEP Z KRYSZTAŁAMI, FENG SHUI, BIŻUTERIĄ,
• ANIOŁKAMI, KSIĄŻKAMI, KADZIDEŁKAMI, MUZYKĄ I WIELE WIELE INNYCH

tel.: 95 717 64 64,
eden@uzdrowiciele.pl

tel.: 733 588 888
www.osrodek-eden.pl

e-mail: sklep@osrodek-eden.pl
www.uzdrowiciele.pl

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
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CYBINKA Strażacy najlepsi

Za nami IV Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej Halowej. W tym roku
o puchar przechodni burmistrza rywalizowały trzy drużyny: gminy Cybinka, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zakładu Usług Komunalnych
Niska frekwencja zawodników w drużynie
Zakładu Usług Komunalnych spowodowała
zmianę składu ekipy gminy Cybinka. Piłkarzy ZUK-u wspomógł burmistrz Marek Kołodziejczyk.
Zespoły konkurowały każdy z każdym w
systemie mecz i rewanż.
Zwyciężył zespół strażaków, drugie miejsce

zajęła drużyna gminy Cybinka, trzecie ZUK.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz puchary. Wręczone zostały
również nagrody indywidualne. Najlepszym
zawodnikiem i strzelcem został Mateusz
Klimczak (OSP), najlepszym bramkarzem
Gabryś Sobczak (ZUK), a najstarszym zawodnikiem Zbigniew Kunicki z OSP (red.).

RZEPIN Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zawody wygrali strażacy z OSP

Cześć i chwała
foto. UMiG w Rzepinie

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
rozpoczęły się już 28 lutego. W auli LO odbyła się wieczornica upamiętniająca polskich bohaterów, w której udział wzięły władze gminy, dyrekcja Zespołu Szkół, policja, przedstawiciele sił zbrojnych, kombatanci, seniorzy, Sybiracy oraz rodzice
Wieczornica została przygotowana przez Iwonę Kowalewską, a w przedstawieniu udział wzięła klasa II a LO
oraz klasy mundurowe: policyjne i wojskowa.
Później odbył się Marsz Wyklętych ulicami Rzepina,
pod budynek urzędu, gdzie odsłuchano hymnu oraz przemówienia burmistrza Sławomira Dudzisa, a dyrektor Zespołu Szkół Ewa Winiarczyk odczytała list od wojewody.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miały także swój dalszy ciąg 1 marca. W tym dniu
miała miejsce projekcja filmu „Wyklęty” dla uczniów ZS
w Rzepinie oraz kolejna odsłona wieczornicy, tym razem
w Miejskim Domu Kultury. 2 marca można było obejrzeć
wystawę pod nazwą „Żołnierze Wyklęci” (red.).

Marsz Wyklętych zakończył się pod urzędem miejskim

SŁUBICE Zadbajmy o swoje zdrowie

Byle do wiosny!
Chyba każdemu podczas mroźnych, zimowych dni zdarzyło się wypowiedzieć
owe krzepiące zdanie. Palimy się do przywitania nadchodzącej pory roku, a
wraz z nią radosnego zrzucenia czapek, poluzowania ciasno opasanych szalików czy też zmiany garderoby na znacznie lżejszą. Taka już ludzka natura
Tęsknota za zieloną porą roku nikogo nie dziwi, ponieważ wiosna jest czasem odradzania.
Początkiem nowego, innego, świeższego. Wraz
z budzeniem się świata, my także budzimy się z
zimowego letargu. Mamy ochotę na NOWE, na
zmiany. Może być tym np. nowa dieta, więcej ruchu, zmiana pracy itd.
Grasz w zielone?
To się dobrze składa, ponieważ wiosną należy
zaopatrzyć spiżarnię w zielone produkty np. zielony orkisz, pszenicę, sałaty liściowe, warzywa,
świeże zioła i kiełki, szpinak, szczaw, botwinkę,
natkę pietruszki, koperek itp. Naszą odporność
pomogą wspierać kiszonki. Warto wzbogacić
dietę w wiosenne zupy. Żurek na domowym zakwasie, szczawiową (nie za często), botwinkę,
kapuśniak czy po prostu zupę warzywną. Gotujmy je krótko i pamiętajmy o zubożeniu dań
o ostre, rozgrzewające przyprawy. Pora zrezygnować z obfitych kolacji na rzecz lekkich oraz
jarskich potraw.
Gotujmy: szybko - polecamy genialny w swej
prostocie i łatwości w przyrządzaniu dań - szybkowar; kwaśno - za pomocą fermentacji przygotowujemy zaledwie kilkudniowe kiszonki z
warzyw; krótko - warzywa poddajemy krótkiej
obróbce termicznej (pamiętajmy aby na koniec
skropić delikatnie olejem byśmy mogli przyswoić witaminy rozpuszczalne w tłuszczach).
Słońce zachęci do spacerów
Kiedy pojawiają się pierwsze promienie wiosennego słońca, nasze ciało budzi się do życia.

foto. UMiG w Cybince

Rywalizacja z udziałem burmistrza

Mamy ochotę na więcej ruchu, co warto wykorzystać, spędzając jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Dzięki temu będziemy dotlenieni, zdrowsi i pozbędziemy się niedoborów
witaminy D3. To również dobry czas na zrzucenie kilku zbędnych kilogramów nagromadzonych podczas zimy. Jeśli nie wiemy jak zacząć
- co jeść - warto odwiedzić dietetyka. Fizyczne
ćwiczenia grupowe pod okiem specjalisty z pewnością będą dodatkową motywacją.
Zadbaj o zdrowie
Wiosna to również doskonały czas do zwrócenia większej uwagi na swoje zdrowie. Warto
wykonać podstawowe badania laboratoryjne,
sprawdzić niedobory makro oraz mikroelementów. Jeśli borykamy się z problemami, bólami
nieznanego pochodzenia - to właściwy czas aby
odwiedzić odpowiednich specjalistów, a jeśli
czujemy potrzebę, skorzystać także z pomocy
psychologicznej (red.).
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SŁUBICE Projekt "Rozwój e-usług w powiecie słubickim"

e-Dziennik zdał egzamin na piątkę!
- Przyznajemy, że na początku mieliśmy trochę obaw, ale teraz nie wyobrażamy sobie pracy
bez tej aplikacji - mówią nam nauczyciele powiatowych szkół, w których z początkiem września
pojawił się e-Dziennik, czyli elektroniczny dziennik lekcyjny, umożliwiający rodzicom bezpośredni wgląd w bieżące dane i postępy w nauce swoich dzieci. To kolejny mocny punkt realizowanego przez powiat projektu "Rozwój e-usług w powiecie słubickim"
100 notebooków dla szkół!
Aby korzystanie z e-Dziennika odbywało się sprawnie, ostatnie dwa tygodnie sierpnia były dla nauczycieli
i pracowników administracyjnych
szkół aktywnym okresem przygotowawczym, co pozwoliło wszystkim
na skuteczne zapoznanie się z aplikacją.
Ale cóż by to był za e-Dziennik bez
nowoczesnego sprzętu? Pomyślano
i o tym: aplikację zainstalowano na
stu notebookach, które następnie...
przekazano szkołom!
- Sprzęt, z którego korzystam jest

szybki, lekki i wygodny, dzięki czemu postępy swoich uczniów mogę
śledzić praktycznie w każdym miejscu - cieszyła się jedna z nauczycielek
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Słubicach. Rzeczywiście: notebooki prócz tego, że innowacyjne, są również nadzwyczaj
poręczne, a dzięki funkcjonalnej torbie można je łatwo przenosić z miejsca na miejsce.
Superszybki internet
Laptopy i e-dziennik to nie jedyny
powiew nowoczesności w powia-

towych szkołach – tuż po feriach w
szkołach pojawił się szerokopasmowy internet.
- Dzięki e-projektowi papierowe
dzienniki można schować w archiwum. A superszybki internet posłuży
w wielkim stopniu wszystkim - zarówno naszym uczniom, jak i nam,
pedagogom - ocenia nauczycielka w
Zespole Szkół Licealnych w Słubicach.
- Do naszych szkół wkroczył XXI
wiek. Czas na to był najwyższy - uzupełnia jeden z wychowawców w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach (red.).
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FREE

BEZPŁATNY DOSTĘP

DO INTERNETU

Pobierz
login
i hasło

cie
w sekretaria
szkoły

FREE
e-usługi w Powiecie Słubickim

DLA UCZNIÓW
NASZEJ SZKOŁY!
Projekt "Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim”
doﬁnansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Internet do celów edukacyjnych

Korzystaj z Internetu
odpowiedzialnie!
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Projekt „Jutro zaczęło się wczoraj”
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Zajęcia samoobrony
AUTORYZOWANY DEALER FIRMY
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69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29
tel.: 95Ê759 64 45
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i radości, wszelkiego dobra
oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

płatny (red.).
rolę lidera projektu, natomiast do grona
partnerów należą Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO,
MiejskoREGION
Gminny Ośrodek Kultury w Cybince,
BibliotekaPublicznawCybince,Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych,
Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach
„Gospodynie”, Towarzystwo MiłośniSeniorzy
poznali techniki
samoobrony
ków Białkowa
i Polesia
oraz
Roland
Semik społeczny opiekun zabytków
powiatu słubickiego (red.).
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foto. UG w Górzycy

GÓRZYCA Za nami kolejna FERIADA

Atrakcji nie brakowało
W programie tegorocznej „Feriady” znalazły się różnorodne
zajęcia mające na celu pobudzenie kreatywności oraz ciekawe
i aktywne spędzenie czasu wolnego od nauki
Przez cały tydzień w Gminnym
Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia
pod okiem profesjonalnych instruktorów. Tegoroczną „Feriadę” dzieci
rozpoczęły od pogadanki z policjantami na temat bezpieczeństwa podczas
wypoczynku. Dzieci wzięły też udział w
zajęciach przygotowanych przez Młodzieżowe Centrum Karier z Kostrzyna
nad Odrą, podczas których w formie
quizów, konkursów i zabaw poznawały
tajniki zawodów, bawiąc się doskonaliły język niemiecki, przygotowały maski
karnawałowe na bal i wzięły udział w

„warsztatach filcowania” w Muzeum
Łąki.
Nie lada atrakcją okazał się wyjazd
do Fun Jump – parku trampolin w
Gorzowie Wlkp., który był świetnym
sposobem na zbudowanie wzajemnych
relacji pomiędzy dziećmi.
W programie „Feriady” nie zabrakło
spektaklu teatralnego pt. „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
Podsumowaniem całotygodniowych
zajęć był bal karnawałowy z konkursami, poprzedzony wspólnym pieczeniem i degustacją pizzy. Każde dziecko

otrzymało pamiątkowy dyplom i słodki upominek.
Podziękowania dla wójta Górzycy za
udostępnienie gimbusa na wyjazd, policjantów oraz pań, które pomogły przy
organizacji zajęć: Aleksandrze Muraw-

Przez cały tydzień w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia pod okiem profesjonalnych instruktorów

skiej, Jolancie Zarzeckiej i paniom z
Młodzieżowego Centrum Karier w Ko-

strzynie nad Odrą (red.).

WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY NA „6”

CYBINKA Projekt CZG-12

Lekcja ekologii
dla seniorów
W ramach projektu "Kreatywna edukacja. Palący problem niska emisja", dofinansowanego przez CZG-12, uczestników
Klubu Senior+ edukowała Justyna Piwońska z firmy Ekosfera
Temat zanieczyszczenia powietrza dotyka nas wszystkich, dlatego
uczestnicy żywiołowo debatowali o
tym "palącym problemie”. Po części
edukacyjnej odbyły się zajęcia kreatywne - wstęp do zajęć z wikliny
papierowej (red.).

foto. UMiG w Cybince

Po części edukacyjnej odbyły się zajęcia kreatywne

Zapraszamy do naszych placówek

CYBINKA Walczymy z zanieczyszczeniem

foto. UMiG w Cybince

Ekologiczne
zajęcia

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

M-GOK ruszył z projektem
dofinansowanym w ramach
zadania RE.akcja przez CZG12 "Kreatywna edukacja. Palący problem - niska emisja"
Temat projektu niebanalny i aktualny, czyli zanieczyszczenie powietrza.
Do tej pory odbyły się zajęcia
edukacyjno-kreatywne dla dzieci z
„Bajkowego Przedszkola”, „Przed-

Tematem zajęć było zanieczyszczenie powietrza

szkola Kota w butach”, „zerówki”
w Rąpicach, Szkoły Podstawowej, a
także dla seniorów z Klubu Senior+
Cybinka (red).

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

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

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

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

www.bs.osno.sgb.pl

foto. UMiG w Cybince

Kreatywnie i wesoło

Kreatywnie i wesoło - tak minął drugi tydzień ferii w domu kultury w Cybince. Dziękujemy za niezawodną współpracę Krzysztofowi
Gajdzie z Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz Beacie Taryma z Nadleśnictwa Cybinka (red.).

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

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie wynosi 10, 73% całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.530,11 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%, całkowity koszt kredytu
530,11 zł (w tym: prowizja 100 zł, odsetki 320,11 zł, składka z tytułu ubezpieczenia 110,00 zł, składka płatna jednorazowa w dniu uruchomienia kredytu, umowa zawarta na okres 24 miesięcy, 23 raty równe w kwocie 221,67 zł, ostatnia rata w wysokości 221,70 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 01.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Okres trwania promocji 12.03.2018 - 27.04.2018 r.

CYBINKA Ferie w MGOK

Gry przyrodnicze w terenie, zajęcia edukacyjne, malowanie na
kafelkach, rzeźby z masy porcelanowej, domki z kartonu i kulinarne przygody z pieczeniem i dekorowaniem ciastek. To wszystko (i
jeszcze więcej) działo się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

RRSO 10,73%

Dziękujemy za współpracę Krzysztofowi Gajdzie oraz Beacie Taryma

22

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

GÓRZYCA Kolejne zmagania dopiero za rok

Zakończyły się turnieje organizowane w ramach cyklu
GRAND PRIX Górzycy w tenisie stołowym 2017/2018
Wśród dziewcząt do 13 roku życia
zwyciężyła Weronika Skorupska, a
wśród kobiet najlepsza w całych

rozgrywkach okazała się Klaudia
Koryzna. Najlepszym z chłopców
do 13 roku życia był Bartosz Dybka, w kategorii panów do 30 roku
życia zwyciężył Jakub Dziwosz.
Wśród panów do 54 lat pierwsze
miejsce zajął Mirosław Rogowski,
a powyżej 55 roku życia Zbigniew
Cybulski.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczali: Małgorzata
Gniewczyńska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Robert
Stolarski – wójt gminy Górzyca.
Pamiątkowe statuetki i nagrody otrzymali: Krzysztof Urbański
– trener sekcji tenisa stołowego,

foto. UG w Górzycy

Znamy ostateczne wyniki

Za nami turnieje z cyklu Grand Prix Górzycy

Henryk Grabowski – trener sekcji
tenisa stołowego oraz Robert Wojt-

czak – współorganizator zawodów.
MATEUSZ PODLIPSKI

RZEPINA
OGŁASZA
I PRZETARG
USTNYNA
NIEOGRANICZONY
BURMISTRZBURMISTRZ
RZEPINA OGŁASZA
I PRZETARG
USTNY
NIEOGRANICZONY
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BĘDĄCYCH
WŁASNOŚCIĄ
GMINY RZEPIN.
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ
GMINY
RZEPIN.
Lp.

Numer
działki

Pow.
w m2

Położenie

Nr KW

Przeznaczenie terenu

1.

1449

1040

Rzepin,
ul. Czesława
Miłosza

GW1S/00016550/0

2.

1452

881

Rzepin,
ul. Czesława
Miłosza

GW1S/00016550/0

3.

684/7

3410

Rzepin,
ul. Adama
Mickiewicza

GW1S/00028353/6

4.

164/168

1332

Rzepin,
ul. Juliusza
Słowackiego

GW1S/00016932/2

Niezabudowana – zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
działka posiada zapis – tereny
mieszkalnictwa i usług towarzyszących
Niezabudowana – zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
działka posiada zapis – tereny
mieszkalnictwa i usług towarzyszących
Niezabudowana -zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
działka posiada zapis – tereny
rzemiosła i drobnej wytwórczości
Niezabudowana - zgodnie z
miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
działka posiada zapis – 1U, KP i 2U, KP
– teren zabudowy usługowej i
komunikacji, KD – teren drogi
publicznej

Cena
wywoławcza
w zł

Wadium
w zł

Termin
przetargu

Termin
wpłaty
wadium

58 000,00

5 800,00

06.04.2018 r.
godz. 9:00

30.03.2018 r.

50 000,00

5 000,00

06.04.2018 r.
godz. 10:00

30.03.2018 r.

165 000,00

16 500,00

06.04.2018 r.
godz. 11:00

30.03.2018 r.

72 000,00

7 200,00

06.04.2018r.
godz. 12:00

30.03.2018r.

Pełna treść ogłoszeń o przetargach została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowych informacji dotyczących przetargów
można
uzyskać
w siedzibie
Urzędu
w Rzepinie,
pokój nr
7, lub telefonicznie na
(nr tel.
95 7596047).
Pełna
treść
ogłoszeń
o Miejskiego
przetargach
została
zamieszczona
tablicy
ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej. Szczegółowych informacji dotyczących przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie,
pokój nr 7, lub telefonicznie (nr tel. 95 7596047).
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CYBINKA Ucieszą się starsi mieszkańcy

Rywalizacja
i pomaganie

Dofinansowanie dla Klubu
Senior +

Zapraszamy na tradycyjny Bieg Śladami Wiosny, który rozpoczyna nowy sezon biegowy w województwie

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Senior+” w
kwocie ponad 23 tys. zł

foto. UG w Krzeszycach

W roku ubiegłym w ramach
Programu Wieloletniego Senior
+ Cybinka dostała prawie 130
tys. na utworzenie tej placówki. Działający od początku tego

Jest dofinansowanie na działalność Klubu Senior+

roku klub cieszy się ogromnym
zainteresowaniem wśród seniorów. Na dziesięć wyznaczonych
miejsc w placówce złożonych
zostało już prawie 70 deklaracji
uczestników.
Jest to miejsce, które pozwala osobom po 60 roku życia
spotkać się i miło spędzić czas.

Spotkania odbywają się dwa
razy w tygodniu, a koordynator
działań - Alicja Jankowska pomaga realizować pomysły i plany seniorów przez różne zajęcia
np. kulinarne, decoupagu czy
wyjazdy kulturalne (red.).

KRZESZYCE Zacięta rywalizacja
Zbliża się biegowe powitanie wiosny

Aby zapewnić lepsze jutro dla podopiecznych fundacji zachęcamy do
wsparcia tej akcji, a także aktywnego udziału w imprezie (red.).

RZEPIN Lubuska Unia Światłowodowa

Ponad 60 zawodników
Za nami III Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego im. Jana Peczkajtisa, którego organizatorami była gmina Krzeszyce z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Zawody odbyły się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Krzeszycach.

foto. UG w Krzeszycach

To będzie już 34. edycja biegu w
Przemysławiu, po raz kolejny pod
honorowym patronatem dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Kucharskiego.
Organizatorem biegu jest gmina
Krzeszyce wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i sołectwem Przemysław.
W czasie imprezy odbędą się biegi dla dzieci oraz bieg główny na
dystansie 10,3 km, ale będzie również zbiórka dla fundacji ''Dajemy
Dzieciom Siłę'', reprezentowanej
przez Krzysztofa Sikorskiego.
W dniu zawodów będzie wystawiona puszka, do której każdy
będzie mógł wrzucić symboliczną złotówkę na ten szczytny cel.
Krzysztof Sikorski, oprócz Biegu
Śladami Wiosny, pobiegnie we
wrześniu Maraton Warszawski.

foto. UMiG w Cybince

KRZESZYCE Sportowe powitanie wiosny

Szansa na szybki internet
Gmina Rzepin złożyła deklarację przystąpienia do projektu pod nazwą „Lubuska
Unia Światłowodowa”
Projekt będzie realizowany na
podstawie porozumienia zawartego w dniu 12.09.2017 r. przez urząd
marszałkowski, Zrzeszenie Gmin
Lubuskich i Orange Polska. W ramach projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanych ze środków UE,

zostanie wybudowana sieć światłowodowa zapewniająca mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp
do szybkiego Internetu (100 Mb/s
i więcej).
Inwestycja będzie realizowana
do granicy działek, na których znajduje się gospodarstwo domowe.
Przyłącza do budynków natomiast
sfinansuje Orange, o ile mieszańcy
– poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie korzystania z usługi.
Zachęcamy wszystkich chętnych

do wypełnienia deklaracji. Można
ją pobrać ze strony http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow.
Wypełnioną deklarację wystarczy przekazać do Biura Obsługi
Interesanta w urzędzie miejskim
(red.).

To był już III Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego im. Jana Peczkajtisa

Na starcie imprezy zameldowało
się 64 zawodniczek i zawodników
z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, w różnych kategoriach wiekowych.
Zwycięzcy poszczególnych grup
otrzymali puchary i nagrody finansowe, a wśród wszystkich uczestników turnieju rozlosowano 18
nagród rzeczowych. Nagrodzono
także najmłodszego i najstarszego

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

uczestnika turnieju.
Uczestnicy zmagań mogli liczyć
na ciepły posiłek, gorące i zimne
napoje oraz słodkie wypieki i owoce.
Patronat medialny nad imprezą
objął portal Madman24.pl.
Zmagania sędziował dr Ryszard
Kulczycki - sędzia klasy państwowej (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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STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

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

BO- N
99 zł

33% IZACJA
anie
IGIEN

H

kow
g pias
skalin rowanie
pole
zacja
fluory

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

www.stomatologia-slubice.pl
DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU
MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

Aparaty
nowoczesne

dyskretne niezawodne

profesjonalne
dopasowanie

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

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

