
Miesiąc temu burmistrz Rzepina 
Sławomir Dudzis podpisał umowę 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na dofinansowanie 
uporządkowania gospodarki wod-
no-ściekowej na terenach gminy 
poprzez budowę kanalizacji sani-
tarnej i sieci wodociągowej w Ko-
walowie, budowę kanalizacji sani-
tarnej na ul. Kilińskiego, Łąkowej, 
Ogrodowej i Partyzanckiej w sa-
mym Rzepinie, budowę sieci wo-
dociągowej na ul. Łąkowej i Ogro-
dowej w Rzepinie oraz budowę 
oczyszczalni ścieków w Drzeńsku.

Gmina pozyskała także niemal 
2 mln złotych na budowę kanali-
zacji w Drzeńsku. - Rzepin jest już 

skanalizowany niemal całkowicie, 
mieszkańcy Starościna cieszą się 
kanalizacją już od pewnego czasu, 
inwestycja dotycząca kanalizacji w 
Kowalowie, na którą mieszkańcy 
czekali z niecierpliwością, jest już 
w trakcie ogłaszania przetargów 
na realizację. Czas na kolejne te-
reny wiejskie – mówi Sławomir 
Dudzis. 

Inwestycje w gospodarkę wod-
no-ściekową to jednak nie wszyst-
ko. Ruszyły już prace na Starym 
Rynku. Powstanie tu miejsce roz-
rywki dla dzieci i młodzieży, za-
montowana będzie podświetlana 
fontanna, przebudowane zostaną 
chodniki, drogi i miejsca parkin-

gowe, staną nowe latarnie uliczne. 
Całość pochłonie 10 mln zł.

Przebudowany zostanie także 
teren przy Dworcu Kolejowym, 
gdzie powstanie rondo, monitoro-
wany parking, będą nowe chodniki 
i jezdnia asfaltowa. Uporządkowa-
ny zostanie też skwer przy zabyt-
kowej lokomotywie. Powstać ma 
także nowa ścieżka rowerowa z 
Rzepina do Gajca oraz pieszo-ro-
werowa wokół Jeziora Długiego.

Sukcesy samorządowców zosta-
ły już zauważone. Rzepin wygrał 
w konkursie „Gmina na 6” orga-
nizowanym przez Gazetę Lubu-
ską, w kategorii „Gmina przyjazna 
mieszkańcom”. Wpływ na to mia-
ły również najniższe, albo jedne z 
najniższych w województwie po-
datki i obciążenia, np. za wodę, 

ścieki, śmieci, czynsze itp. Dyplom 
i nagrodę w wysokości 15 tys. zł 
na promocję gminy odebrał bur-
mistrz Sławomir Dudzis. W swoim 
wystąpieniu nie krył zadowolenia. 
- Cieszę się, że nasze starania zo-
stały docenione przez kapitułę. 
W gruncie rzeczy chodzi o to, by 
mieszkańcom dobrze się żyło i 
mieszkało w naszej gminie. (red.). 
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!
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Rzepin pozyskał 8,5 mln zł dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 
Za chwilę rusza też wielka przebudowa Starego Rynku. Ważnych inwestycji będzie więcej!
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Szukasz
nieruchomości? 

To będzie
rekordowy rok!

RZEPIN Gmina najbardziej przyjazna mieszkańcom

Zobacz ostatnią stronę!
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Za nami uroczyste  otwarcie i poświęcenie pomieszczeń  Klubu 
Senior + w Cybince, przy ulicy  Dąbrowskiego 32

Energii seniorom 
nie brakuje

Klub Senior + oficjalnie otwartyCYBINKA 

Uroczystość rozpoczęła się od po-
witania przez burmistrza Marka Ko-
łodziejczyka zaproszonych gości:  mi-
nister Elżbiety Rafalskiej, wojewody 
lubuskiego Władysława Dajczaka, 
dyrektor wydziału polityki społecznej 
Grażyny Jelskiej, przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Cybince Anny Śli-
wińskiej, proboszcza Piotra Kępki oraz 
służb wojewody. Wzięli w niej udział 
również: skarbnik gminy  Agnieszka 
Skiba, sekretarz Sebastian Łukasze-
wicz, kierownicy i dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych gminy oraz seniorzy.

Po oficjalnych przemówieniach, 
przecięciu wstęgi i zwiedzeniu wyre-
montowanych i wyposażonych w nowy 
sprzęt pomieszczeń Klubu wszyscy 
udali się do Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Tam Seniorzy mieli okazję 
do wspólnej rozmowy z panią minister 
i wojewodą. W trakcie spotkania odby-
ło się również podpisanie umowy na 
kolejne dofinansowanie w ramach pro-
gramu „Senior+” edycja 2018 na bie-

żące funkcjonowanie Klubu w kwocie 
23.650 zł. Później seniorzy mogli po-
dzielić się swoją  radością i wrażeniami 
z pierwszych zajęć w Klubie.

Stworzenie w gminie Cybinka takie-
go miejsca, w którym osoby 60+ mają 
możliwość wspólnego spędzenia czasu 
było bardzo potrzebne. Seniorzy w je-
sieni swojego życia wciąż chcą być ak-
tywni, są pełni zapału, a dowodem na 
to jest liczba uczestników Klubu. Na 
dziesięć wyznaczonych miejsc w pla-
cówce złożonych zostało 70 deklaracji 
uczestników, którzy chcą korzystać z 
zajęć. Seniorzy chętnie się spotykają, są 
już po pierwszej wycieczce i już planu-
ją kolejny wyjazd. Spotkania te często 
są dla nich odskocznią od samotności 
i sposobem na odpowiednie spożytko-
wanie swojego wolnego czasu.

Klub Senior + w Cybince powstał w 
ramach programu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej: „Senior+” 
edycja 2017, przy dofinansowaniu 
kwotą niemal 130 tys. zł (red.). 
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Czy potrzebna nam kolejna stacja 
benzynowa w centrum miasta? Uwa-
żam, że nie. 

Do słubickiego urzędu wpłynął 
wniosek o wydanie decyzji o uwa-
runkowaniach środowiskowych dla 
budowy stacji paliw przy ul. 1 Maja. 

Krótka historia tej działki.  Gmi-
na posiadała tu nieruchomość po 
przedszkolu Pinokio. Niemal 3,5 
roku temu burmistrz ogłosił dru-
gi przetarg na jej sprzedaż. Podał 
cenę wywoławczą: 3 miliony zło-
tych. Chętnych nie było. We wrze-
śniu 2015 roku w budynku wybuchł 
dziwny pożar. Później gmina oddała 
w prywatne ręce nieruchomość przy 
1-go Maja, w zamian dostała tzw. 
Kaczy Rynek oraz mniejsze działki 
przy Mickiewicza i Jedności Robot-
niczej. Z moich informacji wynika, 
że w akcie notarialnym wartość nie-
ruchomości po byłym przedszkolu 
określona została na około milion 
złotych, czyli o 2/3 mniej niż w ogło-
szonym przez burmistrza drugim 
przetargu.

Sprawą zajmowała się słubicka 
prokuratura. Rok temu wszczęła 
śledztwo „w sprawie przekrocze-
nia uprawnień i niedopełnienia 
obowiązków przez funkcjonariuszy 
publicznych, tj. Burmistrza Słubic i 
jego Zastępcy w związku ze zbyciem 
działki nr 720/1, położonej w Słubi-
cach przy ulicy 1 Maja 15, działa-
jąc tym samym na szkodę interesu 
publicznego”. Po kilku miesiącach 
śledztwo umorzono. 

Zgodnie ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego teren, na którym po-
łożona jest nieruchomość przezna-
czony jest zabudowy mieszkaniowej. 
W mediach burmistrz Ciszewicz 
tłumaczył, że nieruchomość była 
„kłopotliwa”, wymagała przepro-
wadzenia kosztownego remontu, bo 
„budynek jest pod ochroną konser-
watora zabytków”. 

I to właśnie wydaje się najbardziej 
dziwne. Budynek po byłym przed-
szkolu jest w Gminnym Rejestrze 
Zabytków, a sama działka przezna-
czona jest do zabudowy mieszkanio-
wej. Czy zatem może powstać na niej 
stacja paliw?

Żeby tak się stało burmistrz mu-
siałby wydać inwestorowi warunki 
zabudowy. Czy urzędnicy zgodzą się 
na kolejną stację paliw? Tego nie 
wiem, ale sądzę, że warto śledzić to, 
co będzie się działo z tą nierucho-
mością w najbliższym czasie.

Z całej historii musimy wyciągnąć 
wnioski. Słubice bezwzględnie po-
trzebują planu zagospodarowania 
przestrzennego, obejmującego całe 
miasto. Wtedy potencjalni inwesto-
rzy, już na etapie nabywania praw 
do nieruchomości, będą mieli wie-
dzę o tym, co i gdzie mogą zbudo-
wać. Będą wiedzieć, gdzie ma być 
park, gdzie market, a gdzie stacja 
benzynowa. 

Plan zagospodarowania prze-
strzennego musi uwzględniać wolę 
mieszkańców. A samorządowcy i 
urzędnicy, decydując o zbyciu ja-
kiejkolwiek nieruchomości gminnej, 
muszą kierować się interesem spo-
łecznym. Tym, co jest najlepsze dla 
słubiczan, a nie dla garstki wybra-
nych przedsiębiorców. 

I takiej zmiany oczekuję po naj-
bliższych wyborach samorządo-
wych.

ROBERT WŁODEK

Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)

wynajmę warsztat stolarski

tel.: 604 295 699

ZATRUDNIĘ
osobę do sprzątania

pomieszczeń
biurowych.

tel: 660 567 153

KUPIĘ
stare odznaki,
odznaczenia,
medale i inne

tel. 518 507 460

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

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

www.pograniczelubuskie.pl
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Łamanie i projekt:
Drukarnia Drukland, www.drukland.com.pl

Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

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

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

      SKUP ZŁOMU 
 skup złomu i metali kolorowych, 

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

KASACJA  
POJAZDÓW 

 złomowanie pojazdów 
 odbiór od klienta 
 zaświadczenie do wyrejestrowania  

 

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

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

KOWALÓW 
ul. Starkowska 11 

tel.: 503 022 157 

OŚNO LUBUSKIE 
ul. B. Chrobrego 16 

tel.: 513 298 830 
 

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

 

www.robertwlodek.pl
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W oficjalnym otwarciu Klubu Senior+ udział wzięła minister Elżbieta Rafalska



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

ARCHITEKT
www.biuro-sugoi.pl

ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

Roksana Mackiewicz
tel: 579 077 741
email: rok.mackiewicz@gmail.com
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Dzięki transgranicznemu projektowi powiat słubicki do-
stanie około 1,3 miliona euro na długo wyczekiwany re-
mont drogi z Nowych Biskupic do Rzepina! 

Mariusz Dubacki oficjalnie 
ogłosił, że chce być szefem 
gminy. Lidera Nowoczesnej 
wsparli członkowie słubickie-
go Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. Teraz trwają prace 
nad programem rozwoju mia-
sta i budowaniem szerokiej 
drużyny, która w jesiennych 
wyborach samorządowych 
pójdzie po zwycięstwo 

Miliony na remonty dróg!

Nowy burmistrz Słubic?

Skończy się gwhenna kierowców

Jest pierwszy kandydat w walce o najważniejszy urząd w mieście

SŁUBICE 

SŁUBICE 

Każdy, kto choć raz przemierzał 
odcinek z Rzepina do Nowych Bisku-
pic, przyzna, że od dawna wymaga 
on remontu. W sierpniu 2017 roku 
powiat słubicki złożył potrzebny 
wniosek na dofinansowanie, w ra-
mach polsko-niemieckiego projektu.

Niedawno przyszła dobra wiado-
mość: dofinansowanie zostało przy-
znane, można zaczynać przygotowa-

nia do remontu.
Pieniądze pozyskano w ramach 

wspólnego, polsko-niemieckiego 
projektu, którego stroną wiodącą 
jest powiat słubicki, a partnerem 
niemiecki powiat Odra-Szprewa oraz 
gmina Rzepin. W sumie partnerzy 
otrzymają około 3,3 ml euro na dwie 
drogi: po stronie polskiej będzie to 
właśnie trasa do Rzepina, natomiast 

Pierwszy poważny kandydat w wy-
borach na burmistrza miasta ma 41 
lat. Jest szczęśliwym mężem i ojcem 

dwóch synów. Od niemal dziesięciu lat 
prowadzi z sukcesem Lubuskie Biuro 
Nieruchomości, jest też ekspertem fi-
nansowym. Nie brakuje mu doświad-
czenia samorządowego, był urzęd-
nikiem magistratu oraz wieloletnim 
dyrektorem Związku Międzygminnego 
Odra-Warta. Od niedawna sprawuje 
funkcję szefa rady nadzorczej słubic-
kiej spółdzielni mieszkaniowej. 

Dlaczego zdecydował się powal-
czyć o fotel burmistrza? – Uważam, 
że potencjał naszego miasta można i 
trzeba wykorzystywać lepiej, a zarzą-
dzanie samorządem powinno polegać 
na współpracy i słuchaniu ludzi, a nie 
na monologu i wydawaniu decyzji zza 
biurka – mówi Mariusz Dubacki. 

Lidera lokalnych struktur Nowo-
czesnej poparli na swojej konwencji 
członkowie Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej. – Bardzo chciałbym im za 
to podziękować. W wielu sprawach 
mamy podobne oceny, więc razem 
stworzymy dobry team i najlepszy pro-

gram rozwoju miasta i gminy – dodaje 
kandydat. 

Co znajdzie się w tym programie? 
Mariusz Dubacki zaznacza, że o szcze-
gółach poinformuje już niebawem. – 
Dzisiaj kończymy prace nad planem 
rozwoju. Mogę zdradzić kilka ważnych 
punktów. To skuteczna współpraca z 
GDDKiA w staraniach o obwodnicę, 
znaczny wzrost wydatków na sport, fi-
nansowanie nauki języka niemieckiego 
dla dzieci od pierwszej klasy. Bardzo 
ważne będzie dla nas także stworzenie 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego Słubic, obejmującego całe miasto 
i zakończenie niemal dziesięcioletnich 
prac nad planem zagospodarowania 
Kunowic – mówi. 

– Dokonany audytu działalności 
miejskich spółek. Przeprowadzimy też 
szerokie konsultacje w sprawie basenu. 
Obietnice budowy pływalni w sali gim-
nastycznej są według nas groteskowe. 
Podejdziemy do tego tematu bardziej 
profesjonalnie – zapewnia (red.). 

nasi sąsiedzi doczekają się remontu 
drogi nr K6755, o długości 3,7 km. 

Całość inwestycji szacuje się na 
około 8 mln zł.  – Jeśli chodzi o 
wkład własny, powiat jest gotowy 
na taki wysiłek, podobne zapewnie-
nia płyną ze strony gminy Rzepin 
– mówi starosta Marcin Jabłoński, 
który zapowiada zwrócenie się także 
o pomoc do gminy Słubice, bo droga 
ta częściowo biegnie przez jej teren. 

- Przebudowa tej drogi znaczą-
co poprawi komfort jazdy, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo porusza-
jących się nią osób – dodaje starosta. 
Podziękowania należą się także jego 
zastępcy, Leopoldowi Owsiakowi, 
który z ramienia powiatu słubickiego 
kierował rozmowami z niemieckimi 
partnerami.  – Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia. Działamy dalej! – cieszy się 
wicestarosta (red., SP).
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Mariusz Dubacki będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza Słubic

PODZIĘKOWANIA

W związku z remontem torowiska przejazd kolejowy
przy ul. Starkowskiej w Kowalowie został zamknięty,

co spowodowało znaczne utrudniania w ruchu.
Mieszkańcy wsi Kowalów i Starków składają serdeczne

podziękowania Państwu Teresie i Ryszardowi Antczakom,
za udostępnienie ich prywatnego odcinka drogi i umożliwienie 

przejazdu w obu kierunkach. 
Gdyby nie dobra wola Państwa Antczaków, kierowcy

musieliby korzystać z kilkunastokilometrowego odjazdu.
Dlatego nasza wdzięczność jest ogromna. 

DANUTA SAWICKA
radna Rady Powiatu



TWORZYMY DLA CIEBIE

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

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

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu

ubijaki
elektronarzędzia

młoty wyburzeniowe

KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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Zapach pieczonego chleba to magia, która przywołuje wspomnienia z dzieciń-
stwa, wakacji u babci i ciepła rodzinnego domu! Niegdyś niemal każda gospo-
dyni wypiekała chleb. Dziś możemy kupić pieczywo w każdym markecie

Jak ciekawy jest świat wokół nas? Chętni będą mogli poznawać go lepiej dzięki 
nowym laboratoriom, jakie Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uruchomi 
w Collegium Polonicum. Środki na ten cel udało się pozyskać dzięki współpra-
cy gminy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

Chleb w roli głównej Każdy będzie mógł 
zostać naukowcem

Kolejne spotkanie Kulinarnych Czwartków Nowe miejsce do poznawania świata wokół nasSŁUBICE SŁUBICE 

muje zdobywanie wiedzy poza bu-
dynkiem – czyli przez takie sprzę-
ty, które można zabrać na łąkę, do 
lasu, na łódź czy do miasta. 

Do nowego miejsca przyjść będą 
mogli wszyscy mieszkańcy, a także 
turyści. Animatorzy z Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum będą 
przygotowywali ofertę ciekawych 
zajęć, dopasowanych do wieku i 
możliwości grup i osób indywidual-
nych w różnym wieku. 

Realizacja projektu rozpocznie 
się po zakończeniu procedur i pod-
pisaniu umowy w Urzędzie Mar-
szałkowskim (red.). 

A jednak pachnący bochenek chleba wyjęty 
z własnego piekarnika może sprawić ogromną 
przyjemność. 

Podczas kwietniowego spotkania Kulinar-
nych Czwartków panie podzieliły się nie tyl-
ko przepisami na domowy wypiek chleba, ale 
także wspomnieniami, które łączą się z jego 
zapachem. Wspólnie upieczony chlebek, oto-

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 
otrzymała pozytywną decyzję z LGO Zielo-
nej Doliny Odry i Warty – dofinansowany 
zostanie projekt stworzenia nowego miejsca, 
w którym mniejsi i więksi będą mogli aktyw-
nie poznawać nasz region. Było to możliwe 
w ramach dobrej współpracy gminy Słubice 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. 
Z naukowych atrakcji będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy – na pewno spodoba się 
ona tym, którzy chcieliby „wejść w buty” na-
ukowca, historyka czy dziennikarza. 

- Stworzymy miejsce, które będzie przypo-
minało centrum nauki, ale o zasięgu regio-
nalnym. Dzięki sprzętom, ekspozycji będzie 
można poznawać bogactwo naszego  regionu 
w różnych dziedzinach – wyjaśnia Magdale-
na Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Col-
legium Polonicum. Będzie to przede wszyst-
kim dziedzictwo przyrodnicze, np. rzeka 
Odra, krajobraz łęgów, Ujście Warty, Lubu-
ski Przełom Odry, lasy, puszcza rzepińska, 
dziedzictwo historyczne – związane z osad-

czony przepyszną, chrupiącą skórką, smakował 
fantastycznie! Jak zwykle było miło, smacznie i 
wyjątkowo pachnąco!

Zapraszamy na kolejne spotkanie Kulinar-
nych Czwartków, które odbędzie się 10 maja o 
godz. 15.00 w oddziale dla dorosłych biblioteki 
słubickiej. Tym razem tematem spotkania będą 
„Pierogi w roli głównej” (red.). 

nictwem, historyczną siedzibą biskupów 
lubuskich, fortyfikacjami, hydroinżynierią, 
a trzecim elementem będzie dziedzictwo 
kulturowe, związane z życiem na pograniczu 
dwóch narodów. Jednocześnie w to wszyst-
ko wplecione zostaną elementy uatrakcyj-
niające prezentacje oraz technologie umoż-
liwiające dodatkowe działania, prelekcje, 
doświadczenia.

Miejsce to i jego oferta będą obejmować 
trzy poziomy: poznawanie, doświadczanie i 
aktywność. Poznawanie umożliwią tablice, 
ekspozycje i wystawy. Dzięki sprzętom ta-
kim jak np. mikroskopy, będzie można do-
świadczalnie zbadać to, co ekspozycje poka-
zują. To właśnie dzięki zestawom do badania 
wody czy powietrza będzie można samemu 
sprawdzić, czy są czyste. Zestaw do badania 
różnych parametrów powietrza zostanie za-
montowany na dachu Collegium Polonicum. 

Dzięki różnym zestawom doświadczalnym 
każdy odwiedzający będzie mógł „wejść w 
buty naukowca”. Poziom aktywności obej-
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- Stworzymy miejsce, które będzie przypominało centrum nauki - mówi Magdalena Tokarska, szefowa Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

Podczas spotkania Kulinarnych Czwartków panie podzieliły się przepisami
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www.bsrzepin.pl

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

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

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

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

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

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

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

Jak brać kredyt - to z rozsądkiem!!!

W tym roku w Rzepinie 
wiosna została przywitana 
zdrowo, sportowo i bez-
piecznie. Szereg atrakcji 
przygotował Zespole Szkół 

Miejski Klub Sportowy Ilanka Rzepin był współorganiza-
torem kursu trenerów piłki nożnej UEFA Grassroots C, 
prowadzonego przez Lubuski Związek Piłki Nożnej

W związku z przebudową i rewitalizacją Starego Rynku w 
Rzepinie, od 16 kwietnia zmieniła się organizacja ruchu 
w ścisłym centrum miasta  

Wiosna znaczy zdrowie Podnosili
kwalifikacje

Uwaga na objazdy

Powitanie wiosny z Zespołem Szkół Kurs trenerów piłki nożnej UEFA Grassroots C

Zmiana organizacji ruchu w centrum

RZEPIN RZEPIN 

RZEPIN 

Dorośli mogli honorowo oddać 
krew, zarejestrować się jako dawca 
szpiku lub złożyć oświadczenie woli 
o przekazaniu swoich organów do 
przeszczepu. Wszyscy mogli m.in. 
zbadać poziom cukru we krwi, ci-
śnienie tętnicze, oddać włosy (w 
ramach akcji "Daj włos"), poznać 
zasady udzielania pierwszej po-
mocy, oznakować rower, nauczyć 
się zasad właściwego poruszania 
się po drogach, a także zapoznać 
z różnymi formami aktywności fi-
zycznej. 

Do tego każdy mógł posilić się 
pyszną grochówką, skosztować 

Objazd będzie odbywał się ulicą ks. 
Stanisława Kusiaka, Inwalidów Wo-
jennych, Boh. Westerplatte i Wąską. 
Dodatkowo na odcinku ul. Wojska 
Polskiego, od skrzyżowania z ul. Boh. 
Westerplatte, ruch będzie możliwy w 
obie strony. 

Zmiany potrwają kilka miesięcy i 
dotyczą zarówno pojazdów prywat-
nych, dostawczych, jak i pasażerskich, 
a zatem także autobusów, które na czas 
prowadzenia prac zatrzymywać się 
będą na przejezdnym odcinku ul. Bo-
haterów Westerplatte (okolice Przed-

szkola Samorządowego nr 2). 
Wszelkie dodatkowe informacje 

można uzyskać w referacie inwestycji 

i zamówień publicznych  Urzędu Miej-
skiego w Rzepinie, pok. nr 6 lub pod 
tel. 95 7596 034 (red.). 

Ponad 30 trenerów z terenu całego 
województwa podnosiło swoje kwalifika-
cje na miejskich obiektach sportowych. 

Drużyny orlików oraz młodzików 
miały okazję wziąć udział w treningach 
pokazowych prowadzonych przez uczest-
ników kursu.

Dziękujemy młodym piłkarkom i pił-
karzom za godne reprezentowanie klubu 
oraz trenerom Zdzisławowi Stonodze, 
Krzysztofowi Didykowi oraz Przemysła-
wowi Juncewiczowi, którzy przez cały 
weekend dbali o sprawną organizację. 

Zarząd MKS Ilanka Rzepin serdecznie 
dziękuje Ewie Winiarczyk - dyrektor Ze-
społu Szkół w Rzepinie oraz burmistrzo-
wi Sławomirowi Dudzisowi za pomoc 
przy organizacji kursu (red.).  

zdrowych sałatek i ugasić pragnie-
nie "Rzepinianką". 

Organizatorzy festynu, czyli 

dyrekcja Zespołu Szkół oraz bur-
mistrz Rzepina mają nadzieję, że 
będzie to impreza cykliczna (red.). 
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Wszyscy mają nadzieję, że przywitanie wiosny w Zespole Szkół stanie się imprezą cykliczną

Ponad 30 trenerów z całego województwa podnosiło w Rzepinie swoje kwalifikacje
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Święta Wielkanocne są pełne tradycji i zwyczajów, bardzo rodzinnym 
i radosnym czasem, na który czekają zarówno dzieci, jak i dorośli. W 
związku z tym, 21 i 22 marca, zaprosiliśmy naszych czytelników i miesz-
kańców powiatu słubickiego do wspólnego dekorowania jaj i wykona-
nia tradycyjnych, kolorowych palm wielkanocnych

10 kwietnia, podczas wielkiej gali 
liderów świata bankowości i ubez-
pieczeń, już po raz siódmy zostały 
przyznane nagrody w konkursie 
liderów świata bankowości i ubez-
pieczeń. Za najbardziej przyjazny 
bank 2017 roku uznano Gospodar-
czy Bank Spółdzielczy w Barlinku!

Twórczo i tradycyjnie
w bibliotece!

Najbardziej
przyjazny 
bank!

Świąteczne warsztaty Wielki sukces GBS Banku SŁUBICE REGION 

W czasie pierwszego dnia warsztatów, w 
oddziale dla dzieci, uczestnicy zajęć ozdabiali 
styropianowe jaja wykorzystując papierowe 
serwetki z wzorami wielkanocnymi, wstążki, 
piórka i błyszczące cekiny. Na najmłodszych 
uczestników czekał mini-warsztacik wielka-
nocny, w którym można było wykonać trady-
cyjne ozdoby świąteczne: papierowe pisanki 
i zajączki na patyku. Wszystkie ozdoby były 
niepowtarzalne, wyjątkowe, a co najważniejsze 
wykonane samodzielnie. 

W drugi dzień warsztatów oddział dla do-
rosłych zamienił się w pracownię rękodzieła 
artystycznego o nazwie „Palma wielkanocna”.  
Wszyscy uczestnicy wspaniale bawili się przy 
tworzeniu pięknych i bogato zdobionych palm 
wielkanocnych! Do ich wykonania wykorzysta-
li bukszpan, zboża, kolorowe wstążki, ozdoby 
i kwiaty z bibułki. A dla najmłodszych znalazł 
się również mini-warsztacik wielkanocny.

ZESPÓŁ BIBLIOTEKI

Jak kapituła uzasadniła swój wybór? „Do-
łącz do znajomych” to hasło GBS Banku, które 
stanowi kierunkowskaz do bycia przyjaznym 
dla pracowników i klientów GBS Banku. 
Oznacza ono, że klienci traktowani są w spo-
sób typowy dla znajomych. Klienci cenią sobie 
nawiązywanie bliskich i trwałych relacji oraz 
transparentność oferty GBS Banku.

Nagrodę w imieniu Gospodarczego Banku 
Spółdzielczego w Barlinku odebrała Bożena 
Głogowska - wiceprezes zarządu (red.). 
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W bibliotece odbyły się warsztaty dekorowania jaj i wykonania tradycyjnych, kolorowych palm wielkanocnych

Nagrodę w imieniu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w 
Barlinku odebrała Bożena Głogowska - wiceprezes zarządu

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

 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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Dołącz do
zgranego zespołu...

ludzi z pasją
STEINPOL CENTRAL SEVICES SP. Z O.O.

We wrześniu 2018 roku uruchamiamy PRAKTYKI dla uczniów
szkół zawodowych w zawodach TAPICER / STOLARZ

Producent mebli tapicerowanych

W połowie marca w Technikum Leśnym w Starościnie od-
były się VI Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w piłce ręcznej 
chłopców. Patronat nad imprezą objęli: nadleśniczy Nadle-
śnictwa Rzepin oraz burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis

Taki był właśnie temat przewodni wizyty Akademii Trzeciego Wieku z 
Rzepina w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie

Członkowie Stowarzyszenia 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych „Słoneczko” brali udział 
w zajęciach komputerowych

Sportowe zmagania leśników

Dbamy o środowisko Poznawali internet

VI Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w piłce ręcznej chłopców

Wizyta Akademii Trzeciego Wieku w CZG -12 Słoneczkowe warsztaty komputerowe

RZEPIN 

RZEPIN RZEPIN 

Do turnieju zgłosiło się sześć 
szkół leśnych, które zostały przy-
dzielone losowo do dwóch grup. 
Mecze rozgrywano w hali widowi-
skowo-sportowej w Rzepinie. W 
piątek 16 marca odbyły się mecze 
fazy grupowej, w której drużyny 
grały systemem „każdy z każdym”. 
Dwie najlepsze drużyny z każdej z 

grup awansowały dalej. W sobotę 
rozegrane zostały półfinały, mecze 
o piąte i trzecie miejsce oraz finał.

Rozgrywki przebiegały w miłej, 
sportowej atmosferze, przy fair 
play postawie uczestników. Więk-
szość pojedynków miała zacięty 
i wyrównany charakter, co tylko 
dodatkowo potęgowało napięcie i 

Przewodnikiem po Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych w Długoszynie była Katarzy-
na Radej z działu edukacji, która przy-
bliżyła proces segregacji odpadów. 

Wszyscy członkowie Akademii zo-
stali poczęstowani gorąca kawą i her-
batą, a na koniec każdy z uczestników 
otrzymał prezent. Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Andrzej Pych 
podziękował za miłe przyjęcie, i jak 
to robi zawsze - przekazał proporzec 
gminy Rzepin, promując w ten sposób 
nasz region (red.). 

Warsztaty zakończone, dyplomy 
rozdane. Umiemy już założyć pocztę, 
napisać pismo. Bardzo dziękujemy 
Lidii Roszak - dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kowalowie za 
udostępnienie sali komputerowej oraz 
Leokadii Musolf za cierpliwość i wy-
rozumiałość.

ELŻBIETA PYCH
prezes Stowarzyszenia „Słoneczko”

doping wśród kibiców.
W zmaganiach zwyciężyła dru-

żyna z Białowieży, drugie miejsce 
zajęli chłopcy z ZSL Goraj, a na 
trzecim stopniu podium uplasowa-
ła się drużyna TL Warcino. Tuż na 
podium zawody ukończyła nasza 
drużyna ze Starościna. 

Najwszechstronniejszym za-
wodnikiem został wybrany Karol 
Smoliński z Goraja, królem strzel-
ców Łukasz Olszowy z Zagnańska, 
a najlepszym bramkarzem Bogusz 
Skubis z Białowieży.

Na zakończenie w hali widowi-
skowo-sportowej w Rzepinie od-
było się uroczyste podsumowanie 
oraz zamknięcie mistrzostw. Zwy-
cięskie drużyny, ich zawodnicy i 
opiekunowie zostali wyróżnieni 
i nagrodzeni pamiątkowymi dy-
plomami, medalami i pucharami 
(red.).  
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Do turnieju zgłosiło się sześć szkół leśnych

Członkowie Akademii Trzeciego Wieku poznali proces segregacji odpadów Członkowie stowarzyszenia wiedzą już, jak posługiwać się komputerem
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Medycyna estetyczna w ostatnich latach bardzo się rozwinęła, a efekt końcowy za-
biegów upiększających faktycznie poprawia urodę. Bywa jednak tak, że nadmiar 
zabiegów zamiast pomóc, szkodzi, dlatego warto przyjrzeć się innym metodom 
walki z defektami urody

Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT, czyli wykonawca remontu drogi krajowej 29 w 
Cybince, informuje o utrudnieniach dla mieszkańców, przede wszystkim na odcinku od 
fotoradaru do końca miejscowości

Za nami III edycja konkursu piosenki wszelakiej „Przebojowy Prima Aprilis”. Zmagania 
zgromadziły liczną publiczność i pokazały jak wiele talentów jest w gminie Cybinka

Zadbajmy o twarz

Remont trwa, praca wre

Zachwycali głosem
i temperamentem

Alternatywne metody zabiegów medycyny estetycznej

Informacja PD KONTRAKT

Kolejny udany konkurs

ZDROWIE 

CYBINKA 

CYBINKA 

Akupresura

Akupresura to chińska metoda leczenia prakty-
kowana już od kilku tysięcy lat. Jej celem jest pobu-
dzenie tych mięśni twarzy, których na co dzień nie 
używamy, przez co tracą sprężystość, skóra staje się 
wiotka i pojawiają się zmarszczki. Poprzez ucisk na 
wybranych punktach twarzy, akupresura powodu-
je: spłycenie zmarszczek, zwiększenie jędrność skó-
ry oraz zmniejszenie worków pod oczami. 

Masaż

Masaż liftingujący jest bardzo intensywny. Do 
jego głównych efektów należą: modelowanie twa-
rzy, podnoszenie opadających powiek, podnosze-
nie i modelowanie policzków, stopniowa eliminacja 
bruzd nosowo-wargowych, spłycanie i stopniowe 
usuwanie zmarszczek mimicznych na czole i wokół 
oczu, podnoszenie opadających kącików ust. 

Akupunktura

Akupunktura może odmładzać i poprawiać 
elastyczność skóry. Spowalnia procesy starzenia, 
zmniejsza istniejące zmarszczki i rozjaśnia skórę, 
poprawia jej ukrwienie i mikrokrążenie. Wygła-
dza zmarszczki i stymuluje produkcję kolagenu. 
Akupunkturę kosmetyczną poleca się kobietom po 
35. roku życia, jako metodę opóźniającą procesy 
starzenia i odsuwającą w czasie zabiegi medycyny 
estetycznej. 

Joga twarzy

Joga twarzy to rodzaj gimnastyki twarzy, który 

Prowadzone będą prace związane 
z budową kanalizacji deszczowej, 
prace brukarskie, a w konsekwencji 
prace nawierzchniowe bitumiczne. 

Wykonawca sukcesywnie będzie 
budować wjazdy do posesji, po pra-
wej i lewej stronie drogi, zaczynając 
od strony Krosna Odrzańskiego. 

Prace powinny zakończyć się w 
czerwcu, choć terminy mogą ulec 
zmianie (red.). 

Każdy do występu przystąpił w pełni 
przygotowany. Uczestnicy zachwycali 
głosem, temperamentem i ruchem sce-
nicznym. - Dzisiejsze popołudnie jest 
bardzo miłym początkiem weekendu i 
mógłbym tak rozpoczynać każdy kolej-
ny – mówił burmistrz Marek Kołodziej-
czyk, dziękując wszystkim osobom wy-
stępującym na scenie.

Przed publicznością i jury w składzie: 
Sebastian Łukaszewicz – sekretarz gmi-
ny, Zbyszko Jatczak - dyrektor  Społecz-
nego Ogniska Muzycznego, Beata Sło-
downik – wokalistka zespołu „Klimat”, 
zaprezentowało się  14  uczestników, 

spośród których wyłoniono laureatów.
Pierwsze miejsce w konkursie piosen-

ki wszelakiej „Prima Aprilis”  zdobyła 
Oliwia Jodko, druga była Zosia Jankow-
ska, a trzecia Kaja Kuperszmit. Nagrodę 

burmistrza „szczęśliwym losem” zdoby-
ła Zuzanna Kaczoruk. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali także pamiąt-
kowy dyplom oraz słodki upominek. 
Gratulujemy zwycięzcom (red.). 

ma na celu przywrócenie skórze jędrności, po-
prawienie krążenia krwi, eliminację toksyn, wy-
gładzenie zmarszczek, a w efekcie rozjaśnienie i 
odmłodzenie skóry. Na twarzy znajduje się ponad 
50 mięśni, które dzięki regularnemu treningowi 
zwiększają swoją objętość i poprawiają napięcie. 

Stosowanie wyżej wymienionych metod wpływa 
nie tylko na wygląd cery, ale także na samopoczu-
cie. Jeśli więc chcemy poprawić stan naszej skóry, 
warto zacząć od mniej inwazyjnych metod, które 
(może nie natychmiastowo) dadzą równie satys-
fakcjonujące efekty.       

W Centrum Medycznym Brandmed od maja 
będzie można skorzystać z akupunktury twarzy, 
natomiast już teraz Centrum zaprasza na zabieg 
Hollywood Lifting Massage.

SANDRA NATKAŃSKA
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Prace powinny zakończyć się w czerwcu

Pierwsze miejsce w konkursie piosenki wszelakiej „Prima Aprilis” zdobyła Oliwia Jodko
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Marek Szymoniak
Dyrektor Działu

Dystrybucji i Obrotu
Sieciowego Gazem EWE

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

Wszyscy potrzebujemy
ciepła… i oszczędności!

Przyłącz się do sieci korzyści!EWE 

WSZYSCY POTRZEBUJEMY 
CIEPŁA… I OSZCZĘDNOŚCI!

Każdy dom wymaga ogrzewania, 
a wybór paliwa wykorzystywanego 
do tych celów jest jedną z trudniej-
szych decyzji. Często korzystamy z 
raz wybranego paliwa, nie myśląc 
o jego zmianie, choć dostępność 
różnych rodzajów jest duża. Pyta-
nie, czy wiemy o nich wszystko, co 
pozwoli nam podjąć najwłaściwszą 
decyzję.

Jednym z kryteriów, które po-
winniśmy wziąć pod uwagę, rozwa-
żając sposób ogrzewania domu, jest 
komfort obsługi urządzeń grzew-
czych – niektóre wystarczy włączyć 
i można zapomnieć o ich dalszej 
kontroli, inne będą wymagały re-
gularnego, ręcznego uzupełniania 
paliwa. Kiedy dokonujemy wyboru 
nośnika energii powinniśmy rów-
nież zwrócić uwagę na jego wpływ 
na środowisko. 

Z taką wiedzą związany jest oczy-
wiście zysk – choć może w przypad-
ku gazu ziemnego lepszym słowem 
jest „oszczędność”.

WSZYSCY POTRZEBUJEMY 
OSZCZĘDNOŚCI

W przypadku gazu ziemnego 
możemy mówić aż o poczwórnej 
oszczędności. Gdy wybierzemy gaz 
ziemny jako paliwo, oszczędzimy 
sobie nie tylko niepotrzebnych i na-
głych wydatków, lecz również cza-
su i wysiłku związanych z obsługą 
ogrzewania (o czym często zapomi-

namy w kalkulacjach).
Kolejnym bardzo ważnym aspek-

tem jest fakt, że oszczędzamy śro-
dowisko, w którym żyjemy (bo gaz 
ziemny jest jednym z najbardziej 
ekologicznych paliw), jak również 
oszczędzimy sobie i swojej rodzinie 
kłopotów związanych z obsługą in-
nych paliw i systemów ogrzewania, 
które je wykorzystują.

GAZ ZIEMNY – GENERATOR 
OSZCZĘDNOŚCI

W obiegowej opinii gaz ziem-
ny kosztuje dużo. To w większości 
przypadków nieprawda. Na wyli-
czenia kosztów mają wpływ oczy-
wiste czynniki, m.in. powierzchnia, 
liczba osób, stan techniczny budyn-
ku, ale także wiele innych, związa-
nych na przykład z bezproblemową 
obsługą systemu grzewczego. Dla-
tego przy szacowaniu indywidual-
nych kosztów gazu należy brać pod 
uwagę więcej czynników niż tylko 
cena jednostkowa. Tym bardziej, że 
ceny ekogroszku i węgla rosną – za 
to ceny gazu ziemnego w ostatnich 
trzech latach zostały obniżone łącz-
nie aż o około 16%!

Na gazie ziemnym można łatwo 
zaoszczędzić – wystarczy nie prze-
grzewać, tylko ustawić odpowiednią 
temperaturę na termostacie (w każ-
dym z pomieszczeń z osobna!) oraz 
regularnie (raz w roku) serwisować 
system grzewczy. Taka zadbana 
instalacja będzie nam służyć prak-
tycznie bezobsługowo przez lata!

GAZ ZIEMNY – OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU I WYSIŁKU

Gaz ziemny jest stworzony do 
oszczędzania – i to oszczędzania 
wygodnego, które nie zabiera na-
szego cennego czasu i nie wyma-

ga wysiłku. Wynika to z tego, że 
jego zużycie, w przeciwieństwie do 
ogrzewania choćby drewnem, mo-
żemy sobie „zaprogramować”. Na 
przykład ustawić niską temperaturę 
wtedy, kiedy nas nie ma w domu, a 
przyjemne ciepło na kilkanaście mi-
nut przed powrotem do domu z pra-
cy czy ze szkoły. Możemy to zrobić 
zdalnie, przez Internet – i już nie 
musimy się bać, że po powrocie z fe-
rii zimowych zastaniemy popękane 
rury – bo naszą instalację możemy 
ustawić na zapobieganie wymroże-
niu domu. To są bardzo ważne, a 
często niedoceniane oszczędności.

Wygoda korzystania z gazu ziem-
nego jest niezaprzeczalna. Nie trze-
ba szacować jego zużycia, nie trzeba 
go zamawiać na zapas, nie można 
go kupić za dużo ani za mało. Na 
dodatek można wygodnie rozplano-
wać płatności!

GAZ ZIEMNY – OSZCZĘDZENIE 
SOBIE KŁOPOTÓW

Gaz ziemny jest bezpieczny w 
obsłudze. I nie chodzi tu o czynnik 
ludzki – bo większość pieców gazo-
wych jest praktycznie bezobsługo-
wa. Chodzi o urządzenia, które do 
właściwego funkcjonowania wyma-
gają niedrogiego, krótkiego prze-
glądu raz na rok. I to głównie po to, 
by oczyszczone pracowały wydaj-
niej i dłużej dostarczały ciepło bez 
dodatkowych kosztów.

Gaz ziemny to także bezpieczeń-
stwo dostaw. Zwłaszcza w EWE, 

które posiada najnowocześniejszą 
i jedną z najbardziej niezawodnych 
sieci gazowych. Monitorowany 
przez Urząd Regulacji Energetyki 
tzw. średni czas przerwy w dosta-
wie na jednego klienta był w sieci 
EWE blisko 10-krotnie krótszy niż 
u innych dostawców!

GAZ ZIEMNY – SPOSÓB
NA OSZCZĘDZANIE

ŚRODOWISKA

Przejście na ogrzewanie gazowe 
to jedna z najbardziej efektywnych 
metod ograniczania emisji zanie-
czyszczeń powietrza. Gaz ziemny 

składa się przede wszystkim z me-
tanu, który w trakcie spalania nie 
obciąża środowiska. Nie zawiera 
siarki ani metali ciężkich i emitu-
je do atmosfery 30% mniej dwu-
tlenku węgla niż ropa i 50% mniej 
niż węgiel! To niezwykle istotne w 
czasach, gdy jako społeczeństwo 
jesteśmy zmuszeni podjąć walkę ze 
smogiem.

Gaz ziemny nie generuje popiołu 
ani pyłu, nie wytwarza sadzy, którą 
trzeba usuwać. Wszystko to składa 
się na kolejne oszczędności, które 
wykazują wyższość gazu ziemnego 
nad innymi paliwami grzewczymi.

„Dostępność, wygo-
da, oszczędność i czy-

ste środowisko – to zalety 
gazu, które trudno pod-
ważyć. Zachęcam również 
do kontaktu z naszymi do-
radcami, którzy zapozna-
ją się z Państwa potrzeba-
mi, wyliczą oszczędności i 
dokładnie przeprowadzą 
przez cały proces – od 
sprawdzenia możliwości 
przyłączenia do sieci ga-
zowej EWE do rozpoczęcia 
dostawy gazu”.

Komentarz 
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CZG sfinansował szkolenia dla pracowników samorzą-
dowych z gmin członkowskich, zorganizowała je firma 
J.G. Training Jadwiga Gwóźdź z Warszawy

Pomagamy zdobywać wiedzę
Szkolenia w  CZG-12 REGION 

Pierwszym tematem szkoleń 
było „Gospodarowanie odpadami 
w 2018 roku na podstawie pra-
wa Unii Europejskiej oraz prawa 
krajowego” (7 luty, prowadzący: 
Arkadiusz Dzierżanowski). Zakres 
tematyczny obejmował zagadnie-
nia dotyczące prawa Unii Europej-
skiej, w szczególności dyrektywy 
i katalogu o odpadach oraz pra-
wa krajowego: sprawozdawczości, 
transportu, rejestru transportują-
cych odpady oraz kar.

Kolejne spotkanie pn. „Decyzje 
środowiskowe po zmianach w KPA 

i po wejściu w życie nowego Prawa 
wodnego” (8 marca, prowadzą-
cy: dr hab. prof. KUL w Lublinie 
Anna Haładyj) skierowane było do 
pracowników samorządów zajmu-
jących się oceną oddziaływania in-
westycji na środowisko oraz wyda-
waniem decyzji środowiskowych.

Ostatnie szkolenie, które odbyło 
się 9 kwietnia dotyczyło przepisów 
związanym z nowym prawem wod-
nym -  „Nowe prawo wodne – re-
gulacje organizacyjne i prawne po 
zmianach od 1.01.2018 r.”. Prowa-
dziła je Lucyna Osuch-Chacińska, 

specjalista w zakresie orzecznictwa 
administracyjnego w dziedzinie 
gospodarki wodnej, współautorka 
Prawa wodnego i przepisów wyko-
nawczych to tej ustawy, jak rów-
nież opracowująca interpretacje tej 
ustawy, wieloletni pracownik na-
czelnych organów administracji w 
gospodarce wodnej, w tym Krajo-
wego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za liczne przybycie i uczest-
nictwo w szkoleniach, które mamy 
nadzieję pozwoliły na pogłębienie 
wiedzy związanej z wykonywanym 
zawodem.

Wszystkie szkolenia odbyły się 
w sali konferencyjnej Celowego 
Związku Gmin CZG-12 w Długo-
szynie (red.). 

Od początku stycznia trwała rekrutacja na 2018 rok do projektu pn. „Aktywna integra-
cja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020. Jego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i/
lub zawodowej uczestników dzięki zastosowaniu wachlarza usług aktywnej integracji

Warsztaty wielkanocne dla uczestników projektu 
Powstały piękne kartki i świąteczne stroikiSŁUBICE 

Do udziału w projekcie ostatecz-
nie zakwalifikowano 49 osób, w  tym 
siedem osób z niepełnosprawnością, 
zdecydowana większość to dzieci i 
młodzież przebywająca w rodzinach 
zastępczych, Placówce Opiekuńczo-
-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cy-
bince oraz pełnoletni wychowankowie 
pieczy zastępczej.

Z początkiem lutego rozpoczęły się 

działania w ramach projektu z nową 
grupą. Były to indywidualne spotkania 
z psychologiem oraz doradcą zawodo-
wym. Na koniec ferii zorganizowano 
wyjazd integracyjny dla rodzin zastęp-
czych, podczas którego przeprowa-
dzone zostały warsztaty zarówno dla 
rodziców, jak i dzieci z tych rodzin.

16 marca odbyły się Warsztaty Wiel-
kanocne połączone z poczęstunkiem 

dla wszystkich uczestników projektu, 
czyli dzieci z rodzin zastępczych wraz 
z opiekunami, młodzieży z Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince oraz osób niepełno-
sprawnych. 

Zaproszonych gości powitał staro-
sta słubicki  Marcin Jabłoński i złożył 
wszystkim serdeczne życzenia świą-
teczne. Na spotkanie przybyli również 
wicestarosta Leopold Owsiak oraz 
członek zarządu Amelia Szołtun. Spo-
tkanie było wspaniałą okazją, by po-
rozmawiać z rodzinami zastępczymi 
zarówno o radościach, jak i troskach 
związanych z pełnieniem tej funkcji. 
Najbardziej oczekiwanym punktem 
spotkania, zwłaszcza wśród dzieci i 
młodzieży były warsztaty artystyczne, 
podczas których uczestnicy spotkania 
tworzyli przepiękne kartki oraz nie-
zwykłe stroiki świąteczne. Wszyscy w 
świątecznej atmosferze, miło spędzili 
czas.

Przedsięwzięcie zostało sfinanso-
wane w ramach projektu „Aktywna 
integracja realizowana przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach”, ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (red.). 
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Spedytor Międzynarodowy

reklama1.indd   1 08/11/2016   15:23

Kierowca Międzynarodowy kategoria C+E

Ostatni dzień ferii zimowych przebiegł w dziennikar-
sko-detektywistycznym klimacie, a zakończony został 
spotkaniem autorskim. Gościem biblioteki był Krzysz-
tof Koziołek, autor powieści kryminalnych, który spę-
dził z czytelnikami cały dzień

Burmistrz Sławomir Dudzis serdecznie zaprasza na uroczy-
stości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja, które 
rozpoczną się 3 maja o godz. 11.00 mszą w kościele NSPJ w 
Rzepinie. Po nabożeństwie nastąpi złożenie kwiatów pod po-
mnikiem „Pomordowanych w jenieckich obozach pracy”

Praca pisarza 
od kuchni

Świąteczny
festyn rodzinny

Autor powieści kryminalnych gościem w bibliotece

Zapraszamy na majówkę

RZEPIN 

RZEPIN 

Pierwszym punktem spotkania 
były warsztaty dla dzieci, przygo-
towane pod hasłem „Detektyw na 
tropie informacji”. Ich uczestnicy 
w dwóch grupach przeprowadza-
li swoje „śledztwa” w bibliotece. 
Druga cześć warsztatów wymagała 

Z kolei o godz. 13.00 na boisku 
„Orlik” przy Szkole Podstawowej w 
Rzepinie rozpocznie się „Rzepińska 
Pętla”. O 15.30 wszystkich miesz-
kańców naszej gminy zapraszamy 
na Festyn Rodzinny pn. „Postaw 
na rodzinę”, który będzie zorgani-
zowany na terenie szkoły w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Podczas „Bajkowej podróży 
dookoła świata” na dzieci i młodzież 
czekać będą konkurencje sportowe, 
zabawy ruchowe i taneczne. 

W programie znajdą się gry wiel-
koformatowe, dzieci ucieszą się z 
bańkowej zabawy, będą warszta-
ty plastyczne, kreatywno-twórcze, 
bańkowe oraz warsztaty „małego 
chemika”. Nie zabraknie pokazu 
magii, malowania i zdobienia karto-

wytężenia umysłu, co było dobrym 
przygotowaniem do powrotu do 
szkoły po feriach. Cały scenariusz 
był ciekawie przygotowany przez 
pana Krzysztofa i całkowicie autor-
ski, a dzieci poprzez zabawę mogły 
się czegoś nowego nauczyć. Sam 

nowych domków XXL czy słodkiego 
poczęstunku. 

Do zabawy dostępne będą obiekty 
dmuchane (zjeżdżalnia, zamek do 
skakania, basen z kulami wodny-
mi), do tego balonowe zoo, bramka 
celnościowa i sztuczna krowa do do-
jenia.

Aby uświadomić zgubne konse-
kwencje łączenia alkoholu z ruchem 
drogowym udostępniona będzie 

strefa symulacji wypadku, w skład 
której wejdą m.in. symulator dacho-
wania, symulator zderzenia i waga 
przeciążeniowa. Dzięki alkogoglom 
wprowadzimy trzeźwe osoby imitu-
jący upojenie alkoholowe i poddamy 
eksperymentom przy wykorzystaniu 
alkogogli i trenażera czasu reakcji.

Wszystkie atrakcje będą oczywi-
ście dostępne bezpłatnie. Serdecz-
nie zapraszamy (red.). 

autor powiedział, że w naszych dzie-
ciach jest dużo potencjału. Pochwa-
lił młodych detektywów za aktywną 
pracę.

Druga część pobytu Krzysztofa 
Koziołka to spotkanie autorskie. 
Pisarz był gościem Akademii Trze-
ciego Wieku. Spotkanie pod nazwą 
"Kryminalna zbrodnia w kuchni, 
czyli przepis na kryminał" miało 
na celu przybliżenie pracy pisarza, 
czyli pokazanie dosłownie od kuch-
ni - skąd pomysły, jak wyglądają 
przygotowania do pisania, jak to z 
weną pisarską bywa oraz jak i dla-
czego stał się projektantem płasz-
cza z książkowych okładek. Autor 
w sposób lekki i z nutką humoru 
wprowadził czytelników w tajniki 
swojego warsztatu. Pan Krzysztof 
zaprezentował swój  najnowszy kry-
minał retro „Imię Pani”. Nie brako-
wało pytań ze strony publiczności, a 
chętni mogli zdobyć autograf.

Wszystkie książki autora dostęp-
ne są w rzepińskiej bibliotece (red.). 
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Nie brakowało pytań ze strony publiczności, a chętni mogli zdobyć autograf



Al. Niepodległości 23, Słubice    
tel.: 95 758 25 71 

www.ckziu.powiatslubicki.pl                   
e-mail: ckziu@powiatslubicki.pl

ul. Niepodległości 13, Słubice
tel.: 95 758 25 77, 

www.zstslubice.edu.pl
e-mail: zst@powiatslubicki.pl

ul. Niepodległości 23, Słubice
tel.: 95 758 23 02

www.sosw-slubice.pl                                                                                       
e-mail: sosw@powiatslubicki.pl

Technikum czteroletnie

• technik pojazdów samochodowych:
diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, organiza-
cja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

• technik informatyk:
montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, progra-
mowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

• technik spedytor: organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

• technik logistyk: obsługa magazynów, organizacja transportu

Trzyletnia Szkoła Branżowa I Stopnia
kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, piekarz, 
stolarz, elektryk, blacharz samochodowy, sprzedawca
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Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Słubicach

Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Rzepinie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach

I Powiatowy Festiwal Zawodów
Wielozawodowa Szkoła Branżowa I Stopnia
kształci w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, rolnik, ogrodnik, 
sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Technikum Hotelarstwa
planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie

Techniku Architektury Krajobrazu
projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów ar-
chitektury krajobrazu, organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 

Technikum Ekonomiczne
planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, prowadzenie 
rachunkowości 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastro-
nomicznych  

Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych 

• klasa policyjna
• klasa wojskowa
• klasa akademicka ze specjalnością europejską
• klasa psychologiczno-pedagogiczna ze specjalno-
ścią artystyczną

Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kierunek kucharz

trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy
oferta edukacyjna skierowana do uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
kończących etap edukacyjny na poziomie gimnazjum

Oferta kształcenia:
Oferta kształcenia:

Oferta kształcenia:

Oferta kształcenia:

24 kwietnia o godz. 9.00 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się I Powiatowy Festiwal Zawodów. Gimnazjalistów i ich rodziców zapraszamy na pre-
zentacje szkół i ciekawe spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 



ul. Bohaterów Warszawy 3, Słubice
tel.: 95 758 22 55

www.loslubice.edu.pl
e-mail: zsl@powiatslubicki.pl

ul. Wojska Polskiego 30, Rzepin
tel.:  95 759 63 48, 95 759 63 48

www.zso.rzepin.org
e-mail: zsorzepin@wp.pl

Starościn 34, Rzepin
tel.: 95 759 62 39
www.tlrzepin.pl

e-mail: sekretariat@tlrzepin.pl

ul. Kościuszki 1, Słubice
tel.: 61 829 68 38

www.liceum.amu.edu.pl
e-mail: liceum@amu.edu.pl
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Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Nr 

umowy: RPLB.08.04.01-08-0023/16-00

Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Rzepinie

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach

Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

I Powiatowy Festiwal Zawodów
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży
• profil politechniczny
• profil europejski
• profil humanistyczny
• profil medyczny

Szkoła prowadzi nabór do Gimnazjum we Frankfurcie

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie 
zaocznej

• klasa policyjna
• klasa wojskowa
• klasa akademicka ze specjalnością europejską
• klasa psychologiczno-pedagogiczna ze specjalno-
ścią artystyczną

• profil humanistyczny, 
• profil biologiczno-chemiczny 
• profil matematyczno-fizyczny

szkoła kształci w zawodzie technik leśnik
ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
użytkowanie zasobów leśnych

Oferta kształcenia:

Oferta kształcenia:

Oferta kształcenia:

Oferta kształcenia:

24 kwietnia o godz. 9.00 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się I Powiatowy Festiwal Zawodów. Gimnazjalistów i ich rodziców zapraszamy na pre-
zentacje szkół i ciekawe spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 
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14 maja 2018 r. rusza rekrutacja do Uniwersyteckiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Słubicach i potrwa ona do 30 maja 2018 r. 

Wnioski można składać w sekretariacie Liceum – budynek Colle-
gium Polonicum w Słubicach, pok. 124, bądź drogą elektroniczną 
na adres: liceum@amu.edu.pl. 

Więcej informacji na stronie: www.liceum.amu.edu.pl

RUSZA REKRUTACJA.
Czekamy właśnie na Ciebie!

tel. 695 422 138

BIURO PODATKOWE
Sylwia Bąkowska

Prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Sporządzanie deklaracji ZUS

Kadry i płace

tel. 503 035 077

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

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

Bonia
terminy uzgadniane telefonicznie

BOŻENA DRZEWIECKA

Nie ma Świąt Wielkanocy bez pisanek, kraszanek i stroików. Kolorowe i zdobione jajka zaj-
mują honorowe miejsce w wielkanocnym koszyczku i na uroczystym świątecznym śniadaniu

Trudno było wybrać najlepszą pracę
Projekt edukacyjny i przedstawienie SŁUBICE 

Dlatego kolejny rok z rzędu w 
Górzycy zorganizowany został 
wielkanocny konkurs na najład-
niejszą pisankę, kraszankę i stro-
ik wielkanocny. Jego celem jest 
kultywowanie tradycji związanej z 
Wielkim Tygodniem i Wielkanocą, 
pogłębianie wiedzy na temat sym-
boliki i znaczenia pisanki w obrzę-
dowości ludowej, wyszukiwanie ta-
lentów artystycznych, pobudzenie 
inwencji twórczej oraz ukazywanie 
pozytywnych form spędzania cza-
su. 

W wyznaczonym przez organiza-
tora terminie wpłynęło ponad 70 
prac. Wśród pisanek dominowały 
zdobienia z cekinów, wycinanek, 
wzory wyklejane z ziaren, czy ko-
ralików, nie zabrakło również wy-
dmuszek malowanych farbkami i 
brokatami, czy pisanek imitują-
cych kurczaczki wielkanocne. Na-
tomiast stroiki przybierały formy 
kolorowych drzewek, zająców wiel-
kanocnych oraz różnych kompo-
zycji będących idealną dekoracją 
świątecznego stołu.  

Jury w składzie: Krystyna Syl-
westrzak – nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Górzycy, Izabela 
Barszczewska – instruktor terapii 
zajęciowej w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Żabicach, Wioletta 
Sitko-Wrótniak i Izabela Rodzie-
wicz – reprezentujące Gminny 
Ośrodek Kultury w Górzycy, mia-

ło nie lada zadanie, by spośród 
tylu prac wybrać te najpiękniejsze, 
wyjątkowe i niepowtarzalne. Osta-
tecznie nagrodzonych zostało 41 
uczestników konkursu. 

28 marca wszyscy laureaci zosta-
li zaproszeni na symboliczne śnia-
danko wielkanocne, podczas któ-
rego uroczystego wręczenia nagród 
i pamiątkowych dyplomów doko-
nali: dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Górzycy Małgorzata 
Gniewczyńska, wójt Robert Sto-
larski, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Ryszard Dębiński, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Górzycy 
Ewa Thiemann, kierownik Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Żabicach 
Monika Karasińska, sołtys wsi Gó-
rzyca Irena Ambroziak oraz lokalni 
artyści Tadeusza Dziadosz i Tade-
usz Kramek. 

Miłą niespodzianką dla wszyst-
kich zwycięzców i zaproszonych 
gości był krótki występ małych ar-
tystów z Pracowni Edukacji Kultu-
ralnej, działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Górzycy. Dzieci 
przygotowane przez Katarzynę Du-
bec-Sadowską i Danutę Palichleb 
zaśpiewały dwie wiosenne, świą-
teczne piosenki. 

Po części oficjalnej odbyło się 
symboliczne śniadanko wielkanoc-
ne, podczas którego tradycyjnie 
nie zabrakło symbolicznego jajecz-
ka, wielkanocnej baby i żurku. 

Bardzo dziękujemy sponsorowi 
pysznych jajeczek - przewodniczą-
cemu Rady Gminy Krzysztofowi 
Bańce oraz wszystkim tym, którzy 
co roku wspierają nas w wielkanoc-
nych przedsięwzięciach.

IZABELA RODZIEWICZ
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Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac
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Prawie 200 osób wystartowało w tym roku w biegu zorgani-
zowanym po raz kolejny pod honorowym patronatem mistrza 
olimpijskiego Tomasza Kucharskiego 

Biegacze szukali wiosny
w Przemysławiu

Za nami XXXIV Bieg Śladami WiosnyKRZESZYCE 

Organizatorami 34. edycji Biegu 
Śladami Wiosny byli: gmina Krze-
szyce, Gminny Ośrodek Kultury, 

sołectwo Przemysław i koło gospo-
dyń wiejskich w Przemysławiu.  

Gościem specjalnym był pre-
zes lubuskiego związku lekkoatle-
tycznego Andrzej Szczęsny. Nie 
zabrakło oczywiście dwukrotnego 
mistrza olimpijskiego Tomasza Ku-
charskiego, prezesa klubu MLUKS 
Postomia Kołczyn Eugeniusza Sem-

bratowicza, członka zarządu klubu 
lekkoatletycznego Tomka Saski, 
wójta gminy Krzeszyce Stanisława 

Peczkajtisa, wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Tadeusza Dąbrosia, 
radnego Rady Powiatu Grzegorza 
Zawadzkiego, przewodniczącej 
Rady Gminy Elżbiety Dominiczak i 
radnych gminy Krzeszyce.

W biegu udział wzięło 178 osób. 
Zwycięzcą tegorocznej edycji zo-
stał Wojciech Piwowarczyk z Py-

rzyc, który pokonał trasę w 0:34:17, 
wśród kobiet zwyciężyła Nikolia 
Szurgocińska z Chojny, z czasem 
0:41:15. 

W klasyfikacji  szkół gimnazjal-
nych dziewcząt zwyciężyła mistrzy-
ni Polski młodziczek w biegu na 
600 metrów w Białej Podlaskiej 
(red.). 

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wrocławska 2a

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

PÓŁTORAK

www.hurtowniapoltorak.pl

SALON OŚWIETLENIOWY

PÓŁTORAK

tel. (95) 758 22 83
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Gdyby chcieć podsumować działalność GBS Banku od samych początków jego działalności, na-
leżałoby wspomnieć o dynamicznym rozwoju, zmaganiach z niekorzystną koniunkturą i konse-
kwentnym wzroście pomimo wzlotów i upadków światowej gospodarki. 

GBS Bank– znajomy bank z inicjatywą
To może brzmieć nieco przewrotnie! REGION 

Ale po co, skoro można inaczej…
Aktywność bankowa jest bowiem 

widoczna nie tylko na polu liczb, staty-
styk i wykresów sprzedaży produktów.  
Równie ważny  element naszego istnie-
nia to działalność dająca wsparcie w 
codziennym funkcjonowaniu klientów 
prywatnych, instytucjonalnych oraz 
biznesowych z obszaru szczególnie 
nam bliskich województw zachodnio-
pomorskiego oraz lubuskiego. Jako 
uniwersalny i godny zaufania bank z 
polskim kapitałem przyjęliśmy mia-
nowicie funkcję lokalnego partnera 
biznesowego. 

Wspierając życie
gospodarcze regionu…

Jesteśmy z regionu i działamy w re-
gionie, dlaczego więc nie mielibyśmy 
działać na rzecz lokalnej przedsiębior-

czości, a także wspomagać działalności 
społecznej, kulturalnej oraz oświato-
wej? Nasz oddział w Barlinku wspiera 
miejscowe stowarzyszenia, organiza-
cje, placówki szkolne i ośrodki kultury. 
Na przestrzeni lat angażował się rów-
nież w modernizację szpitala, a także 
w sponsoring drużyn sportowych. W 
Kostrzynie nad Odrą wspieramy sektor 
MŚP w specjalnej strefie ekonomicznej, 
a miasto może liczyć na naszą pomoc w 
opiece nad dziećmi i młodzieżą. Posia-
damy na koncie wiele sfinalizowanych 
inwestycji naszych klientów w Słońsku 
(m.in. budowę fabryki produkującej 
pelet ze słomy i siana czy rozbudowę 
parku maszynowego i modernizację 
gospodarstw); Krzeszycach (budowę 
hal, magazynów, kurników); Witnicy 
(miedziane pokrycie reprezentacyjnej 
wieżyczki na dachu kamienicy) i Bog-
dańcu, gdzie część wypracowanych zy-

szczecińskich żołnierzy i weteranów 
misji w Afganistanie, a przedstawiciele 
oddziału w Bierzwniku wraz z lokalny-
mi społecznikami dbają o zachowanie 
kulturowej i historycznej lokalnej toż-
samości i kilkusetletnie tradycje cyster-
skich klasztorów, hut szklarskich oraz 
bractw rycerskich. 

Pobudzając
lokalne społeczności…

Działamy i pozwalamy działać in-
nym, o czym świadczą setki a nawet 
tysiące zrealizowanych inicjatyw, 
wśród których wystarczy wspomnieć 
o Myśliborzu, w którym sponsorujemy 
bieg Myśliborska Mila, Dni Myśliborza 
i Dożynki Gminne; Stargardzie, w któ-
rym byliśmy mecenasem COOLtural-
nych Wakacji, Stargardzkiej Nocy Ka-
baretowej i Wyborów Miss Miedwia, a 
także partnerem inicjatyw sportowych 
i wielu innych oraz Pełczycach, które 
wspieramy zarówno od strony bizne-
sowej, jak i kulturalnej (sponsorując 

imprezy gminne). 
I choć jest to tylko niewielki wycinek 

naszej działalności, to zdecydowanie 
warto to robić, bo czego się nie robi dla 
przyjaciół i dobrych znajomych!

Nasze odziały:

Oddział w Kostrzynie
nad Odrą

ul. Kopernika 2
tel.: 95 727 72 58

Oddział w Krzeszycach
ul. Gorzowska 7/7
66-435 Krzeszyce
tel.: 95 757 30 18

Oddział w Słońsku
ul. Sikorskiego 7
66-436 Słońsk

tel.: 95 757 22 19

sków przeznaczamy również na pomoc 
i wsparcie lokalnej społeczności (m.in. 
organizację „Lubuskich Dni Chleba”). 

Angażując się w to,
co ważne…

Jesteśmy nie tylko wszędzie tam, 
gdzie nas potrzeba, ale i tam, gdzie 
nie powinno nas zabraknąć. Wraz z 
naszymi klientami w Gorzowie Wiel-
kopolskim łączymy się w speedway-
owej pasji. Angażujemy nasze środki 
w sponsoring Stali Gorzów i jej lidera 
Bartosza Zmarzlika. Byliśmy na bie-
żąco z wyczynami himalaistów z go-
rzowskiego klubu Gawra, z którymi 
zrealizowaliśmy kilka świetnych ak-
cji („GBS Himalaya Expedition” czy 
„GBS Tien Shan Expedition”). Nasze 
szczecińskie oddziały brały udział w 
kampanii „Szacunek i Wsparcie” dla 

Oddział w Krzeszycach Oddział w Kostrzynie Oddział w Słońsku
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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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Dzieci i młodzież z Krze-
szyc przybyły do biblio-
teki, aby wykazać się kre-
atywnością. Z różnego 
rodzaju wstążek, piórek, 
sznurka oraz kartonu, po-
wstały prawie „beczące” 
baranki, które wyjątkowo 
sympatycznie zdobiły póź-
niej okna biblioteki i domy 
naszych młodych artystów

W Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbył się Międzysz-
kolny Konkurs Ekologiczny

W bibliotece zapachniało bukszpanem

Zacięta rywalizacja

Świąteczne warsztaty

Konkurs wiedzy ekologicznej

KRZESZYCE 

KRZESZYCE 
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W konkursie wzięli udział uczniowie z dwóch szkół

Przecudne jajka stały się ozdobami wnętrza krzeszyckiej bibliotekiWielkim wyzwaniem było wyko-
nanie pisanek metodą wyklejania 
drobinkami bibuły, a następnie 
pomalowanie ich rozcieńczonym 

Brali w nim uczniowie z dwóch 
szkół podstawowych: ZE w Kołczy-
nie (w składzie Julita Jasińska, Oli-
wia Parkoła, Antoni Kudlaszczyk i 
August Szornach, opiekunem była 
Izabela Pilecka) oraz Szkoły Pod-
stawowej w Krzeszycach (w skła-
dzie Gabriela von den Akker, Mi-
chał Drozd, Sebastian Staats oraz 
Paweł Pater, opiekunem była Cecy-

lia Kocimska). 
Konkurs składał się z trzech 

części. Był test wiedzy teoretycz-
nej, test praktyczny, a także test 
teoretyczno-praktyczny, w którym 
najlepsi okazali się uczniowie SP 
Krzeszyce. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu.

Serdeczne podziękowania za po-
moc w organizacji kierujemy do 
Katarzyny Radej (Celowy Związek 
Gmin CZG-12), Marty Buczkow-
skiej, Dominiki Andruszko i Sylwii 
Kruszakin (red.). 

klejem. Zabawie połączonej z pracą 
towarzyszyły żarty, dobry humor, 

a nawet tańce w przerwie między 
zajęciami.

Przecudne jajka stały się ozdob-
nymi elementami wnętrza czytelni 
krzeszyckiej biblioteki i przypomi-

nały mieszkańcom o świętach wiel-
kanocnych (red.). 
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Roboty już ruszyły. W La-
skach Lubuskich powstaje 
wodociąg, za chwilę rozpocz-
nie się też budowa przydo-
mowych oczyszczalni ście-
ków. Nie brakuje inwestycji 
drogowych, przebudowany 
zostanie też park w Górzycy

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny rozpoczęliśmy odśpie-
waniem piosenki pod radosnym tytułem „Rączki robią klap, 
klap, klap”

Mieszkańcy
mogą się cieszyć

Powitanie wiosny w bibliotece

Ruszają gminne inwestycje

Rozwijające zabawy ruchowe

GÓRZYCA 

KRZESZYCE 

Trwa budowa wodociągu w Laskach 
Lubuskich w ramach przyznanego 
ze środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
dofinansowania na realizację projek-
tu „Budowa  wodociągu w miejsco-
wości Laski Lubuskie wraz z budową 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowościach Laski Lubuskie, 
Radówek i Spudłów”. Wykonawcą 
robót jest firma Hydraulik Zakład 
Instalacji Sanitarnych Marian Bucz-
kowski. Budowa przydomowych 
oczyszczalni dla mieszkańców, któ-
rzy zadeklarowali udział w progra-
mie ścieków ruszy w maju. 
Wojewoda lubuski przyznał środki 
na realizację zadania pn. „Przebudo-
wa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowa-
niem z ulicą Ogrodową w Górzycy". 
Wykonawca robót - firma EURO-
KOP Mariusz Prażanowski przystą-

Było to kolejne spotkanie połączone z 
zabawami ruchowymi, prowadzonymi 
metodą Weroniki Scherbone. Dzie-
ciom szczególnie podobały się zabawy, 

które poznały wcześniej, w których 
czuły się bezpieczne i z wielką chęcią w 
nich uczestniczyły. 
Do takich zabaw należała między inny-
mi podróż tęczowym tunelem. Dzieci 
po raz pierwszy miały też okazję, ra-
zem ze swoimi mamami, potańczyć 
z kolorowymi szarfami przy melodii 
nawiązującej do zmian zachodzących 
w przyrodzie. Poznaliśmy „magiczną 
liczbę siedem”, we wspólnie wykona-
nej piosence, której towarzyszył spe-
cjalny układ.
Następnie dzieci prowadzone za rączkę 

pokonywały „przeszkody na rzece”, tak 
aby stąpać po  kamieniach (w tej roli 
kolorowe poduszki), omijając wodę. 
Podróżowały na kocu, który posłużył  
jako latający dywan, w innym przy-
padku zmieniał się w zaprzęg konny, 
a także doskonale sprawdził się jako 
lokomotywa.
Nasze wiosenne wojaże zakończyliśmy 
podobnie jak poprzednio „masażykami 
- pisarzykami”, sprzyjającymi zbliżeniu 
dzieci do ich mam (red.). 

piła już do realizacji inwestycji. Naj-
pierw zostaną wykonane roboty 
brukarskie. Kolejnym etapem będzie 
wykonanie nawierzchni bitumicznej 
na istniejącej drodze, obejmującej 
również przebudowę skrzyżowania 
z ul. Ogrodową. Roboty powinny za-
kończyć się przed wrześniem.
Rozpoczyna się także realizacja in-
westycji pn. „Przebudowa parku 
wiejskiego w Górzycy – etap I”, do-
finansowanej ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2010. Zakres prac obej-
muje przede wszystkim wytyczenie 
nowych ścieżek parkowych oraz ich 

utwardzenie, wyłożenie brukiem 
wejść do parku wraz z blokadami 
wjazdowymi, wymianę oświetlenia, 
powiększenie siłowni zewnętrznej, 
montaż koszy na śmieci, ławek wy-
poczynkowych, ław piknikowych 
oraz grilli, jak również uzupełnienie 
i zagęszczenie dotychczasowych na-
sadzeń. Do czasu zakończenia prac 
modernizowana część parku będzie 
wyłączona z użytkowania (red.). 
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REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

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

Dzieciom szczególnie podobały się zabawy

Dziecięce spotkanie DKK

Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki spotkał się w kołczyńskiej 
bibliotece. W okresie świątecznym tematem rozważań były 
zwyczaje i obrzędy

Radosny czas
Wielkanocy

Dzieci na Dyskusyjnym Klubie KsiążkiKRZESZYCE 

Wielkanoc to czas bardzo radosny, 
zarówno w kościele katolickim jak 
i roku liturgicznym. Dzieci dowie-
działy się, że w niedzielę wielka-
nocną dzwony w kościele brzmią 
w szczególny sposób, oznajmiając 
zmartwychwstanie Chrystusa. Jak 
wierzono na Podhalu, mogły one 
obudzić śpiących w Tatrach ryce-
rzy, by szli walczyć o wolność Pol-
ski.
Dzieci poznały starą legendę o ga-
łązkach palmy, a na koniec same 
wykonywały symbole wielkanocne 
(red.). 
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24 marca można było poczuć w Cybince wiosnę i klimat zbliżających się świąt. 
Kiermasz wspólnie otworzyli burmistrz Marek Kołodziejczyk, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Anna Śliwińska oraz proboszcz Piotr Kępka

W bibliotece w Sądowie odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet

W środowiskowym Domu Samopomocy w Bieganowie 
odbyło się świąteczne spotkanie

Wspólne przygotowanie do świąt

Podwójne świętowanie

Wielkanocne spotkanie 
z niespodzianką

Kiermasz Wielkanocny

Spotkanie w bibliotece w Sądowie

Świąteczne śniadanie

CYBINKA 

CYBINKA 

CYBINKA 

Bieganowie.
Burmistrz oraz dyrektor biblioteki Grażyna Ły-
żwińska wręczyli również nagrody zwycięzcom 
konkursu na wielkanocne jajo. 

Kiermasz Wielkanocny organizowany  był  już po 
raz trzeci. Z roku na rok mieszkańcy uczestniczą w 
nim coraz liczniej (red.). 
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Dziękujemy pracownikom placówki za przygotowanie wielkanocnego śniadania

Zorganizowano także warsztaty plastyczne

Zorganizowano także warsztaty plastyczne

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 uruchomie-
nia 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 regulowa-
nia zobowiązania kredytowego. Okres trwania promocji 12.03.2018 - 27.04.2018 r.

www.bs.osno.sgb.pl

Zapraszamy do naszych placówek
RRSO 10,73%

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

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

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

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

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

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

WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY NA „6”

Każdy mógł zaopatrzyć się w stroiki i palmy wiel-
kanocne. Ozdoby własnoręcznie przygotowali 
podopieczni Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Bieganowie, dzieci ze szkół i przedszkoli 
oraz przyjezdni wystawcy.  Na kiermaszu można 
było odpocząć przy kawie i herbacie przygoto-
wanej przez panie z M-GOK, zjeść przepyszne 
ciasto upieczone przez rodziców z Zespołu Szkół 
w Cybince, SP w Białkowie oraz Bajkowego Przed-
szkola. Swojskie pierogi i pyzy z mięsem przygo-
towały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 
z Grzmiącej. Panie z Ośrodka Pomocy Społecznej 
rozdawały wszystkim jabłka.
W części artystycznej zaprezentowały się dzieci z 

Przedszkola Publicznego „Bajkowe Przedszkole”, 
zespół „Lubuszanki”, zespół „Antidotum”. Pięknie 
zaśpiewała również młodzieżówka z Zespołu Szkół 
w Cybince i Szkoły Podstawowej w Białkowie.
Podczas kiermaszu odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu na mazurek wielkanocny, zorganizowa-
nego przez Urząd Miejski. Nagrody dla zwycięz-
ców wręczyli: burmistrz Cybinki oraz kierownik 
ŚDS w Bieganowie Marta Majewska. Zwyciężyła 
Sneżana Petrović-Zieniewicz, drugie miejsce zaję-
ła grupa męska ze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Bieganowie, a trzecia w konkursie była 
Małgorzata Mikulska. Wyróżnienie powędrowało 
dla Agaty Baran oraz do grupy damskiej ŚDS w 

Było ono doskonałą okazją by - przy 
kawie i słodkim poczęstunku - poroz-
mawiać o dobrej książce.
Z okazji Świąt Wielkanocnych zorga-
nizowano także warsztaty plastyczne, 
podczas których dzieci wykonywały 
okolicznościowe ozdoby: zajączki, pi-
sanki i palmy wielkanocne (red.). 

Uczestniczyli w nim: burmistrz Ma-
rek Kołodziejczyk, sekretarz Seba-
stian Łukaszewicz, Anna Śliwińska 
– przewodnicząca Rady Miejskiej, 
a także Renata Kubiak - kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cy-
bince, ks. Artur Grześko oraz Marta 
Majewska  - kierownik placówki wraz 
z pracownikami.
Spotkanie rozpoczęła kierownik 
Ośrodka, witając gości i zapraszając 
ich do wspólnego świętowania przy 
wielkanocnym stole. Głos zabrał tak-
że burmistrz, który złożył wszystkim  
życzenia zdrowia, optymizmu i wio-

sennego humoru. Tradycyjnie potra-
wy oraz dekoracje wielkanocne zosta-
ły przygotowane przez podopiecznych 
i pracowników ośrodka.
Główną atrakcją, która ubogaciła spo-
tkanie było przedstawienie pt. ”Szla-
chetne zdrówko”, które w żartobliwy 
sposób zobrazowało jak dbać o zdro-
wie i jak przestrzegać zasady zdrowe-
go odżywiania się.
Dziękujemy pracownikom placów-
ki za przygotowanie wielkanocnego 
śniadania i wspólnie spędzony czas 
w miłej przedświątecznej atmosferze 
(red.). 
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27 i 28 kwietnia w Maesth odbędą się kolejne Beauty Days – Dni Piękna

W Centrum Tenisowym ANGIE w Puszczykowie ro-
zegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrza-
tek (do lat 12). Wśród dziewcząt z całej Polski w grze 
pojedynczej najlepszą okazała się Dominika Podha-
jecka, reprezentująca barwy GKT Smecz Górzyca. 
W grze podwójnej Dominika wraz ze swoją partner-
ką wywalczyły trzecie miejsce!

Projekt „Eko-zajączek wielkanocny” był skierowany do dzieci uczęsz-
czających do Pracowni Edukacji Kulturalnej, działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Górzycy. Jego współorganizatorem był Celowy 
Związek Gmin CZG 12, który ufundował nagrody dla wszystkich dzieci

Maesthe Medycyna 
Estetyczna zaprasza

Dominika najlepsza 
w Puszczykowie!

Wielkanocny konkurs 

Beauty Days 

Mamy kolejny sukces

Autorzy najpiękniejszych eko-zajączków nagrodzeni!

SŁUBICE

GÓRZYCA-RZEPIN 

GÓRZYCA-RZEPIN 

Znów towarzyszyć będzie nam 
sławny ekspert z branży, dyplomowa-
ny chirurg szczękowy ze specjalizacją 
medycyna estetyczna, dr Norbert 
Żochowski. Jako trener prowadzi 
szkolenia oraz kongresy dla lekarzy 
oraz kosmetologów, a na co dzień 
pracuje w renomowanych klinikach. 

Wykona profesjonalne zabiegi z 
zaawansowanych technik: wolume-
trii, toksyny,  kwasu hialuronowego  
i nici haczykowych, dzięki którym 
poprawia się kontur twarzy, nosa, 
policzków, brody, ust. Stosujemy naj-

lepszej  jakości preparaty. 
27 i 28 kwietnia zaprezentowany 

zostanie nowy preparat do bioremo-
delingu skóry i przeciwdziałąjący jej 
zwiotczeniu „Profhilo”. 

Prawdziwy HIT gabinetu to „Wam-
pirzy Lifting”, czyli zabieg z osocza 
bogatopłytkowego, który stymuluje 
fibroblasty do ciągłego  tworzenia się 
nowego kolagenu i elastyny.

Poza iniekcjami proponujemy za-
biegi laserowe wykonywane przez 
Beatę. Laser gwiazd  HIFU to bez-
inwazyjny lifting, Laser Plazma słu-

ży do koagulacji zewnętrznej tkanki 
zwalcza opadające powieki, Laser 
igłowy RF na  trądzik oraz nadpo-
tliwość, a Q-Switch przy zaburzonej 
pigmentacji skóry oraz w usuwaniu 
tatuaży. Jedną z dodatkowych usług 
jest  Permament Make Up kosme-
tyczny i medyczny.

Jesteśmy dla Państwa od po-
niedziałku do soboty, w godz. 
9:00-20:00 po uprzednim umó-
wieniu terminu pod numerem: 
+48515403900, +4915205237567. 
Zapraszamy (red.). 

Od 1 lutego do 14 marca dzieci przygotowywały 
swoje eko-zajączki, do ich wykonania należało użyć 
materiałów ekologicznych. 

Celem tego projektu było pobudzanie świadomo-
ści ekologicznej najmłodszego pokolenia, ponowne 
wykorzystanie odpadów i surowców wtórnych do 
wspólnej zabawy, rozwijanie wyobraźni i dziecięcej 
kreatywności, pogłębianie więzi rodzinnych, wspól-
ne spędzanie czasu wolnego, a także kultywowanie 
tradycji związanej z obchodami Świąt Wielkiej Nocy. 

Wśród prac wykonanych przez przedszkolaków 
pojawiły się zające zarówno wielkogabarytowe jaki i 
mini zajączki mieszczące się w koszyczku wielkanoc-
nym. Wykorzystano przeróżne materiały takie jak: 
karton, papier, tektura. Obok ciężkich drewnianych 

zająców, stały lekkie jak piórko,  wykonane z waty i 
bawełny. Nie zabrakło również sznurkowych i weł-
nianych propozycji. Wszystkie bez wyjątku śliczne i 
wymagające wiele pracy i pomysłowości.

Komisja konkursowa powołana przez organiza-
tora brała pod uwagę między innymi kreatywność 
autora, materiały z jakich wykonano zajączka, a tak-
że estetykę wykonania i ogólny wyraz artystyczny. 
Wyłonione zostały trzy najlepsze prace oraz jedno 
wyróżnienie, pozostałe dzieci otrzymały nagrody za 
uczestnictwo. 

Uroczystego wręczenia nagród i pamiątkowych 
dyplomów dla wszystkich dzieci dokonano podczas 
symbolicznego śniadanka wielkanocnego 28 marca. 
Na świątecznym stole tradycyjnie nie zabrakło sym-

bolicznego jajeczka, wielkanocnej baby i żurku. Miłą 
niespodzianką dla wszystkich zaproszonych gości był 
krótki występ małych artystów z Pracowni Edukacji 
Kulturalnej. 

Dzieci przygotowane przez Katarzynę Dubec-Sa-
dowską i Danutę Palichleb zaśpiewały dwie wiosen-
ne, świąteczne piosenki.

IZABELA RODZIEWICZ

W grze pojedynczej Dominika miała wolną pierwszą rundę. W drugiej na 
drodze naszej reprezentantki stanęła Aleksandra Frątczak (BAT Bydgoszcz). 
Rywalka poddała spotkanie, zgłaszając kontuzję. 

W ćwierćfinale na Lubuszankę czekała Zosia Strzyżewska (SCT Pszczy-
na). Dominika pokonała swoją rywalkę w dwóch setach. W półfinale zawo-
dów na drodze naszej reprezentantki stanęła rewelacyjnie spisująca się w 
zawodach Barbara Straszewska (SAT Szczecin). Podopieczna trenerów Da-
niela Podhajeckiego i Roberta Godlewskiego kolejny raz ograła swoją dobrą koleżankę ze Szczecina bez 
straty seta.

W finale Dominika zmierzyła się z Karoliną Gołda (AT Masters Radom), która w półfinale wyelimi-
nowała reprezentantkę Polski i turniejową jedynkę Orianę Gniewkowską. Ostatecznie to nasza zawod-
niczka triumfowała w meczu i w całych zawodach.

W deblu rozgrywki zawężono do ośmiu najwyżej sklasyfikowanych par. W zawodach Dominice part-
nerowała Maja Pawelska (KS Mostostal Zabrze). W ćwierćfinale zawodów Dominika i Maja pewnie 
pokonały parę Karolina Gołda (AT Masters Radom) - Nadia Kulbiej (SAT Szczecin). Niestety nasze 
zawodniczki bardzo pechowo przegrały półfinał zawodów z parą Dominika Sawicka (NST, wcześniej 
Legia Warszawa) - Barbara Straszewska (SAT Szczecin). 
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Dominika zwyciężyła w Puszczykowie

Celem projektu było pobudzanie świadomości ekologicznej dzieci

27 i 28 kwietnia 2018 roku, od godz. 10.00

Słubice
ul. Podchorążych 1

Telefon +4915205237567 
Telefon +48515403900

BEAUTY DAYS

zarezerwuj swój termin na BEAUTY DAY!

• z technikami wolumetrii z pomocą nici liftingujących PDO
• botox, kwas hialuronowy, profhilo, mesotherapia

• „Wampirzy Lifting” • laser HIFU, plazma, RF, q-switch 
• makijaż permamentny 

Medycyna

zapraszamy od 9:00 do 20:00 po uzgodnieniu terminu 

z dr Norbertem Żochowskim

zapraszamy na zabiegi:

Estetyczna



W Zespole Szkół w Rzepinie odbył się II konkurs ortograficzny „O pióro burmistrza Rzepina”. 
Do pisania dyktanda przystąpiło ponad 20 osób – dorośli i uczniowie Zespołu Szkół, którym nie 
straszne były zasady ortograficzne

Dzieci przygotowywały marzannę razem z rodzicami. Później 
radośnie pożegnały kukłę symbolizującą mijającą zimę

Minister Elżbieta Rafalska i wojewoda Władysław Dajczak 
uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej w Cybince
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Najlepiej z tegorocznym dyktandem poradziła sobie Paulina Filipiak

W Serbowie także powitali wiosnę

Ważni goście na sesji Rady Miejskiej

O pióro burmistrza Wiosnę powitali 
też w Serbowie

Ważni goście rozmawiali
z radnymi

II konkurs ortograficzny Dobrej zabawy nie brakowało

II konkurs ortograficzny 

RZEPIN RZEPIN 

RZEPIN 

Najlepiej z tegorocznym dyktandem poradziła sobie 
Paulina Filipiak, która otrzymała z rąk burmistrza Rze-
pina pióro z grawerem oraz słownik ortograficzny. Drugie 
miejsce zajął Wiesław Weryszko, natomiast trzecie miej-
sce zdobyła Marta Siminiak – uczennica II klasy gimna-
zjum.

Zwycięzcom oraz wszystkim osobom biorącym udział w 
dyktandzie serdecznie gratulujemy!

Organizatorami konkursu byli: burmistrz Rzepina oraz 
dyrekcja Zespołu Szkół w Rzepinie, koordynatorkami były 
polonistki: Iwona Kowalewska oraz Anna Białous (red.). 

Nie zabrakło też ogniska z pysz-
nymi kiełbaskami. Dzieci bawiły się 
wyśmienicie. 

Spotkanie zorganizowali: świe-
tlicowa Joanna Graczyk oraz sołtys 
Serbowa Mieczysław Kotulski. Nie 

można oczywiście zapomnieć o nie-
ocenionej pomocy pań z koła gospo-
dyń wiejskich w Serbowie. Gościem 
specjalnym była radna powiatowa 
Danuta Sawicka (red.). 

uchwały m.in. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Cy-
binka na 2018 rok i udzielenia 
pomocy finansowej dla powiatu 
słubickiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wkładu własnego 

na realizację inwestycji w ramach 
zadania pn. „Etap II przebudowy 
drogi powiatowej nr 1248F rela-
cji od drogi krajowej nr 29 do m. 
Kłopot od km 7+ 980 do 9+ 400” 
(red.). 

Sesję otworzyła przewodnicząca 
Anna Śliwińska, witając znamie-
nitych gości i udzielając im głosu. 
Pani minister i wojewoda pogratu-
lowali  i podziękowali  burmistrzo-
wi Markowi Kołodziejczykowi 
oraz całemu samorządowi gminy 
za dotychczasową współpracę i re-
alizację zadań w zakresie polityki 
społecznej. Goście życzyli radnym, 
aby tak odpowiedzialnie jak do 
tej pory wspierali swój mandat z 

korzyścią dla gminy. Burmistrz 
także podziękował za współpracę 
i dotychczas udzielone wsparcie 
finansowe, które pozwoliło zre-
alizować tak ważne zadania, jak 
utworzenie Klubu Senior+, wy-
posażenie budynku nowej szkoły 
oraz pozostawienie karetki w Cy-
bince.

Później goście wraz z burmi-
strzem udali się do budynku no-
wej szkoły. Oboje byli zachwyce-

ni obiektem, wyposażeniem klas, 
holi oraz całego wnętrza. Zwiedza-
nie budynku szkoły zakończyło wi-
zytę gości w naszej gminie.

W dalszej części sesji, już bez 
obecności gości, radni podjęli 

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

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

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

www.domweselny.info.pl

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

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

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

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

OŚNO LUBUSKIE 
ul. KOPERNIKA 20

KRZESZYCE
ul. GORZOWSKA 19

RZEPIN
ul. CHROBREGO
ul. KOŚCIUSZKI 36

SULĘCIN 
ul. KOŚCIUSZKI 35

DĘBNO 
ul. BACZEWSKIEGO 2
ul. ARMII KRAJOWEJ 1

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

KŁODAWA
ul. PLAC 700-lecia 1

LUBNIEWICE 
ul. JANA PAWŁA II 25

MIĘDZYRZECZ
ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 16
OS. CENTRUM 2

SKWIERZYNA 
ul. RYNEK

SKLEPY: 
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Na co dzień uciekamy od trudnych tematów. Przemoc domowa i gwałt to problematyka, któ-
rej wolimy nie poruszać. Na lutowym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki burzę dyskusji 
wywołała powieść Małgorzaty Wardy „Ta, którą znam”

Niestety pogoda w tym dniu 
nie dopisała. Zamiast koloro-
wego pochodu z marzanną 
były zajęcia plastyczne

Emocje i tajemnice

Na pożegnanie zimy

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu w Rąpicach

SŁUBICE 

CYBINKA 

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 Miejskiego w Rzepinie, pokój nr 7, lub telefonicznie (nr tel. 95 759 60 47).

Ta pozycja nie należy do tych 
lekkich i przyjemnych, bowiem 
autorka porusza bolesne kwestie, 
które nie powinny być przemilcza-
ne.

Ada, uznana modelka, prowadzi 
spokojne życie poza granicami kra-
ju. Niespodziewanie w wypadku 
samochodowym ginie jej siostra. 
Ada powraca do kraju, aby zaopie-
kować się dwiema małymi sio-
strzenicami. Powrót do rodzinnego 
domu oznacza również powrót do 
przeszłości, którą Ada usiłowała 
wymazać ze swej pamięci. 

Dzieci rysowały piękną Panią 
Wiosnę, kolorowały i wykonywa-
ły czapeczki. Nie brakowało też 
wspólnych zabaw. Na koniec na 
wszystkich czekały pyszne kiełba-
ski, przygotowane przez niezastą-
pionych rodziców (red.). 

Książka jest pełna emocji, bólu i 
tajemnic. Na ile doznane krzywdy 
w dzieciństwie i młodości rzutu-
ją na nasze późniejsze życie? Czy 
uciekając przed demonami prze-
szłości, odsuwamy jedynie moment 
rozliczenia się z nimi? Pytań w cza-
sie dyskusji pojawiło się mnóstwo. 

Klubowicze zwrócili uwagę na 
duże pomieszanie czasowe. Opo-
wiedziana historia ma swój począ-
tek w końcówce lat dziewięćdzie-
siątych i trwa do czasów obecnych. 
Teraźniejszość przeplatana skraw-
kami przeszłości małymi krokami 

wprowadza czytelnika w świat Ady. 
Trzeba przyznać, że autorka ma 
dar opowiadania o sprawach waż-
nych.

Kolejne potkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki odbędzie się 25 
kwietnia o godz. 15.00 w oddziale 
dla dorosłych. Tym razem będzie-
my rozmawiać o książce Giuseppe 
Catozzella "Nie mów, że się boisz". 
Serdecznie zapraszamy!

MAŁGORZATA DOBOSZ
moderator DKK
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Kolejne spotkanie DKK

Dzieci powitały wiosnę udziałem w zajęciach plastycznych

BURMISTRZ RZEPINA OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY RZEPIN 

Lp. Numer 
działki 

Pow. 
w m2 

Położenie Nr KW Przeznaczenie terenu Nr 
przetargu 

Cena 
wywoławcza  

w zł 

Wadium  
w zł 

Termin 
przetargu 

Termin 
wpłaty 

wadium 
 

1. 
 

474/18 
 

729 
 

Rzepin,  
ul. Stanisława 

Moniuszki 

 
GW1S/00028353/6 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - 
zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego działka 
posiadają zapis – 3MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
I przetarg 

 
39 500,00 

 

 
3 950,00 

 
24.04.2018 r. 

godz. 9:00 

 
20.04.2018 r. 

 
2. 

 
474/19 

 
727 

 
Rzepin,  

ul. Stanisława 
Moniuszki 

 
GW1S/00028353/6 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - 
zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego działka 
posiadają zapis – 3MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
I przetarg 

 
39 000,00 

 

 
3 900,00 

 
24.04.2018 r. 

godz. 9:30 

 
20.04.2018 r. 

 
3. 

 
474/20 

 
964 

 
Rzepin,  

ul. Stanisława 
Moniuszki 

 
GW1S/00028353/6 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - 
zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego działka 
posiadają zapis – 3MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
I przetarg 

 
51 000,00 

 

 
5 100,00 

 
24.04.2018 r. 
godz. 10:00 

 
20.04.2018 r. 

 
4. 

 
474/68 

 
786 

 
Rzepin,  

ul. Stanisława 
Moniuszki 

 
GW1S/00028353/6 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - 
zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego działka 
posiadają zapis – 3MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
I przetarg 

 
41 000,00 

 

 
4 100,00 

 
24.04.2018 r. 
godz. 11:00 

 
20.04.2018 r. 

 
5. 

 
474/69 

 
663 

 
Rzepin,  

ul. Stanisława 
Moniuszki 

 
GW1S/00028353/6 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - 
zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego działka 
posiadają zapis – 3MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
I przetarg 

 
35 000,00 

 

 
3 500,00 

 
24.04.2018 r. 
godz. 11:30 

 
20.04.2018 r. 

 
6. 

 
201/32 

 
952 

 
Kowalów, 

ul. Starkowska 

 
GW1S/00028583/7 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - 
zgodnie ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego działka posiada zapis – 

tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 
I przetarg 

 
30 500,00 

 
3 100,00 

 
25.04.2018 r. 

Godz. 9:00 

 
20.04.2018 r. 

 
7. 

 
201/43 

 
928 

 
Kowalów, 

ul. Starkowska 

 
GW1S/00028583/7 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - 
zgodnie ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego działka posiada zapis – 

tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 
IV przetarg 

 
30 000,00 

 
3 000,00 

 
25.04.2018 r. 

godz. 9:30 

 
20.04.2018 r. 

 
8. 

 
201/44 

 
928 

 
Kowalów, 

ul. Starkowska 

 
GW1S/00028583/7 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - 
zgodnie ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego działka posiada zapis – 

tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 
IV przetarg 

 
30 000,00 

 
3 000,00 

 
25.04.2018 r. 
godz. 10:00 

 
20.04.2018 r. 

 
9. 

 
164/185 

 
544 

 
Rzepin,  
ul. Marii 

Konopnickiej 

 
GW1S/00016899/8 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego działka posiada zapis – 

tereny mieszkalnictwa i usług 
towarzyszących. 

 

 
I przetarg 

 
24 000,00 

 
2 400,00 

 
25.04.2018 r. 
godz. 10:30 

 
20.04.2018 r. 

 

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 Miejskiego w Rzepinie, pokój nr 7, lub 
telefonicznie (nr tel. 95 759 60 47). 
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Urząd Miejski w Cybince od-
wiedziły dzieci z Bajkowego 
Przedszkola

Kabaret Koń Polski bawi pu-
bliczność od ponad ćwierć 
wieku. Teraz wystąpił w Cy-
bince

21 marca mieliśmy pierwszy 
kalendarzowy dzień wiosny

Powitali wiosnę w urzędzie

Rozbawiali gości
do łez

Film i zabawa

Akcja na rzecz słubickiego hospicjum

Przyjechał do nas Koń Polski Pożegnanie zimy

CYBINKA 

CYBINKA CYBINKA 

Dzieci po raz pierwszy przyłą-
czyły się do akcji „żółty tulipan” na 
rzecz słubickiego hospicjum domo-
wego św. Wincentego a’Paulo. 

Przedszkolaki przyniosły burmi-
strzowi oraz pracownikom urzędu 
wiosnę w postaci własnoręcznie 
wykonanych żółtych tulipanów. 
Wszyscy chętnie sięgnęli za port-
fele i pomogli zapełnić puszkę ma-
łych wolontariuszy, którzy kwesto-
wali w tak szczytnym celu (red.). 

Swoja karierę członkowie kaba-
retu rozpoczęli od zdobycia grand 
prix na I Przeglądzie Kabaretów 
Paka w Krakowie. Koń Polski wy-
stępował dla Polonii, między in-
nymi bawił publiczność w Nowym 
Yorku, Chicago, Los Angeles, Pary-
żu, Berlinie, Moskwie, Brukseli. 

Leszek Malinowski, Waldemar 
Sierański oraz Maria Borzyszkow-
ska - bo o nich mowa - bawili tego 
wieczoru przybyłych gości do łez. 

Po występie na publiczność cze-
kały stoły zastawione domowym 
ciastem i gorącą kawą. 

Pogoda może nie dopisała szcze-
gólnie, ale nie przeszkodziła dzieciom 
z Bajkowego Przedszkola w Cybince 
godnie przywitać nową porę roku. 

Cały korowód pięknie przystrojony 
ręcznie wykonanymi kwiatami odwie-
dził M-GOK w dwóch turach. Dzieci z 
zaciekawieniem obejrzały film animo-
wany, a później ruszyły z marzanną w 
dalszą drogę (red.). 

Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie i cudowną atmosferę (red.). 

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

• fachowa obsługa i doradztwo,
• niskie ceny, liczne promocje,
• szycie �ran i zasłon na miejscu

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

AGD i dekoracji wnętrz

Zapraszamy
pn. - pt. 1000 - 1800

sob. 900 - 1500

AGD „Merkury”
ul. Kościuszki 23

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16
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Dzieci kwestowały na rzecz słubickiego hospicjum

Kolorowy korowód odwiedził M-GOK

Z okazji Dnia Kobiet w Cybince wystąpił kabaret Koń Polski

Nakaz zapłaty?

wolnyoddlugow.pl
SPRZECIW!
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

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

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

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

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

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

 
NZOZ Nowy Szpital

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

pon. - 930 - 1700,  śr. - 930 -1500

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

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

www.stomatologia-slubice.pl

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

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

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

info@stomatologia-slubice.pl


