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SŁUBICE Rusza budowa sali przy ogólniaku

508 386 232 24h

W końcu
się udało!

O tę inwestycję dyrekcja liceum ogólnokształcącego zabiegała od lat. Dziś możemy powiedzieć,
że sala przy szkole powstanie, bo za chwilę rusza przetarg na jej budowę

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

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

- Mamy już wszystkie niezbędne dokumenty, by rozpocząć cały
proces. Przetarg będzie ogłoszony
w ciągu następnych kilku dni - zapowiedział starosta słubicki Marcin
Jabłoński, dziękując jednocześnie
dyrektor Marii Jaworskiej oraz marszałek Elżbiecie Polak za wsparcie
tej inwestycji.
Przypominamy: dzięki zabiegom
Marii Jaworskiej, która jest nie tylko dyrektorem słubickiego Liceum
Ogólnokształcącego, ale także wojewódzką radną Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zarząd województwa
lubuskiego przyznał powiatowi słubickiemu 1 mln zł dofinansowania
na budowę sali gimnastycznej przy

Zespole Szkół Licealnych. - Od lat
marzyłam o tej chwili. Nasza szkoła,
jako placówka herbertowska, od lat
miała swojego ducha. Brakowało jej
jednak ciała, w postaci odpowiedniej infrastruktury - mówiła M. Jaworska.
Obecna na uroczystości marszałek
województwa lubuskiego Elżbieta
Polak tak tłumaczyła dofinansowanie inwestycji: - nie można mówić
o zdrowym stylu życia, jeśli do jego
uprawiania brak odpowiednich warunków. Poza tym nie ma lepszego
wychowania, niż poprzez sport. Dlatego sala gimnastyczna była tej szkole potrzebna już dawno. - W pełni
utożsamiam się z panią marszałek.

Zespół Szkół Licealnych to placówka z tradycjami, jednak miała ona
poważne’ braki infrastrukturalne.
Do tego stopnia, że zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się... w
byłej stajni. Na szczęście wkrótce to
się zmieni - cieszył się starosta, który przypomniał, że z nowego obiektu będą mogli korzystać nie tylko
uczniowie, ale także wszyscy mieszkańcy naszego powiatu.
Jak już wspominaliśmy, 1 mln zł
na inwestycję przeznaczył sejmik
województwa lubuskiego, reszta pochodzić będzie ze środków powiatu
i, jeżeli się uda, z dotacji, o którą
powiat zwrócił się do Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
- W marcu tego roku złożyliśmy
wniosek do programu "Sportowa
Polska - program rozwoju lokalnej

REKLAMA

Szukasz
nieruchomości?

Zobacz ostatnią stronę!
infrastruktury sportowej - GRUPA
I - zadania przyszkolne". Trwa jego
weryfikacja. Czekamy na wynik.
Mam nadzieję pozytywny – mówi
Maria Jaworska.
Na stronie trzeciej gazety znajduje się rozmowa z dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Słubicach
(red.).

2

REGION

KOLORY

www.pograniczelubuskie.pl

DALTONISTY

To ostatnie wydanie gazety przed
wakacjami. Cieszę się tym bardziej,
że mogę w nim poinformować o
ogromnym sukcesie Marii Jaworskiej, dyrektor słubickiego liceum
ogólnokształcącego. Rusza bowiem
w końcu budowa sali gimnastycznej
przy zespole szkół.
Pani dyrektor jest kobietą skromną, więc nie chce zbytnio mówić o
swojej pracy, którą wykonała by
doprowadzić tę inwestycję do realizacji. A mi w tym miejscu wypada
pewne rzeczy powiedzieć zupełnie
otwarcie.
Bo Maria Jaworska jest nie tylko szefową szkoły, ale także radną
wojewódzką z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I to właśnie
skuteczna praca wewnątrz sejmiku zaowocowała tym, że samorząd
wojewódzki przyznał powiatowi
milionową dotację na budowę wspomnianej sali. Do tej pory uczniowie
ćwiczyli w rozpadającej się byłej
stajni, więc dziś jest się z czego cieszyć.
O rozpoczęciu inwestycji możecie
przeczytać na stronie pierwszej, na
trzeciej z kolei znajduje się moja
krótka rozmowa z panią dyrektor.
Więc raz jeszcze: wielkie słowa
uznania dla Marii Jaworskiej, za jej
konsekwencję, upór i skuteczność.
Ogromne słowa podziękowania także dla Grażyny Dereń, radnej sejmiku z naszego powiatu, oraz dla
całego zarządu powiatu, bez którego
decyzji inwestycja nie mogłaby ru-

szyć z miejsca.
Po wakacjach rozpocznie się pełną parą kampania wyborcza przed
jesiennymi wyborami samorządowymi. Dziś wiemy jedynie, że kandydatem na burmistrza Słubic jest
dynamiczny Mariusz Dubacki, który
na ostro zabrał się już do konsultowania programu wyborczego. Po
raz pierwszy kandydat zdecydował
się tworzyć program dla Słubic rozmawiając z mieszkańcami Słubic, co
do tej pory nie było takie oczywiste.
Obok tego tekstu możecie przeczytać artykuł o Programie Rozwoju
Gminy Słubice, który Mariusz Dubacki, za pomocą specjalnych internetowych ankiet, opracowuje razem
z mieszkańcami.
Kto jeszcze stanie do walki o najważniejszy fotel w mieście? Tego nie
wiem. Deklaracji nie złożył jeszcze
Tomasz Ciszewicz, pomimo tego, że
obiecał zrobić to w czerwcu. Zostało
więc dosłownie parę dni, mam nadzieję, że burmistrz danego słowa
dotrzyma. Choć obserwując dokładnie jego urzędowanie przez ostatnie
osiem lat, mam w tym względzie poważne i uzasadnione wątpliwości.
Taka moja opinia.
Dziś widać już dokładnie, że
mieszkańcy miasta potrzebują zmiany, że gmachy na Akademickiej bezwzględnie wymagają przewietrzenia. Mówicie mi o tym bardzo często.
Też uważam, że Słubice zasługują na
więcej, że muszą być lepiej zarządzane. Też sądzę, że władzom miasta brakuje pokory i wrażliwości.
Mam nadzieję, że pod koniec roku
będziemy mieli nowego burmistrza.
Takiego, który będzie rozmawiał z
mieszkańcami, pytał czego potrzebują i skutecznie realizował ich postulaty.
Bardzo tego Wam życzę.
ROBERT WŁODEK

www.robertwlodek.pl

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

SKUP ZŁOMU

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

KASACJA
POJAZDÓW

 złomowanie pojazdów
 odbiór od klienta
 zaświadczenie do wyrejestrowania

KOWALÓW
ul. Starkowska 11

tel.: 503 022 157

SŁUBICE

OŚNO LUBUSKIE

tel.: 509 475 525

tel.: 513 298 830

ul. Wojska Polskiego 115

ul. B. Chrobrego 16

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

SŁUBICE Przygotowania do wyborów samorządowych

Budujemy wspólny
program dla gminy!
Każdy może być współtwórcą Programu Rozwoju Gminy
Słubice. Wystarczy wypełnić specjalną ankietę. To pomysł
Mariusza Dubackiego, który zapowiedział, że w najbliższych
wyborach samorządowych będzie ubiegał się o stanowisko
burmistrza

KUPIĘ

stare odznaki,
odznaczenia,
medale i inne
tel. 518 507 460
SPRZEDAM
CZĘŚĆ DZIAŁKI
ORAZ CZĘŚĆ (100M2)
DOMU DO REMONTU
ORAZ GARAŻE (32M2)
W RZEPINIE.
TEL.: 508 132 618

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

ZATRUDNIĘ

osobę do sprzątania
pomieszczeń
biurowych.
tel: 660 567 153

Zainteresowanie udziałem w tworzeniu programu dla Słubic jest całkiem spore. – Na ten moment mamy
wypełnionych ponad 400 ankiet. Cały
czas spływają koleje i na bieżącą są
poddawane analizie - mówi Mariusz
Dubacki. Dzięki temu wiadomo już, co
dla mieszkańców jest najważniejsze. –
Dziś mogę powiedzieć, że bezwzględnym priorytetem dla mieszkańców jest
budowa obwodnicy miasta. Żadne z
pytań nie ma tak wielu wskazać – precyzuje przyszły kandydat na burmistrza.
Dużym zainteresowaniem słubiczan
cieszy się także Mapa Potrzeb Słubic,
czyli specjalna aplikacja komputerowa
z mapą gminy, w której znacznikami
i opisem można będzie wskazać np.
dzikie wysypiska śmieci, niewłaściwie oznakowane skrzyżowania czy
potrzebę wybudowania przejścia dla
pieszych. – To tylko pokazuje, że na-

szym mieszkańcom brakuje realnego
wpływu na podejmowane w mieście
decyzje. Konieczne jest więc uspołecznienie pracy samorządu. Mieszkańcy
muszą decydować o swoich sprawach,
wskazywać konkretne problemy do
rozwiązania. A urzędnicy muszą brać
pod uwagę zdanie mieszkańców. Mam
wrażenie, że w ostatnich latach był z
tym problem. To się musi zmienić –
dodaje Mariusz Dubacki.
Co trzeba zrobić by współdecydować
o rozwoju gminy? Wystarczy wejść na
stronę: www.interankiety.pl/i/VMYBZ6xv i odpowiedzieć na 37 pytań.
Zajmuje to dosłownie chwilę. Analiza
wyników będzie podstawą do przygotowania kompleksowego programu
z konkretnymi zadaniami, nie tylko
inwestycyjnymi. – Chcemy zmienić
to miasto, bo wiemy, że słubiczanie
zasługują na więcej – kończy Mariusz
Dubacki (red.).

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

733 588 888

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

www.pograniczelubuskie.pl
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ROZMOWA Rusza wyczekiwana budowa

CYBINKA Koncert charytatywny w Białkowie

Sala staje się realna
foto. DP

Z MARIĄ JAWORSKĄ, dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach,
a jednocześnie radną wojewódzką z Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, rozmawia
Robert Włodek

Piękna muzyka,
szczytny cel
foto. UMiG w Cybince

Jazzowy duet: wspaniały skrzypek Adam Bałdych wraz z
żoną Kari Sal, zabrali wszystkich w muzyczną podróż

R.W. Zabiegała Pani o budowę sali gimnastycznej przy
szkole od lat. Dziś wydaje się,
że jesteśmy o krok od realizacji
Pani marzeń. To naprawdę staje się realne?
M.J. Tak, realne. Budowa jest zaplanowana na dwa etapy: pierwszy
etap to stan surowy zamknięty, drugi
prace wewnątrz budynku i wyposażenie. Na pierwszy etap są fundusze,
na drugi będą. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali
na kwotę ponad 2 mln zł.
R.W. Samorząd województwa wsparł budowę sali kwotą miliona złotych. Pani jest tą
radną wojewódzką, która bardzo zabiegała o te pieniądze.
Ciężko było?
M.J. Komisja kultury, edukacji,
sportu i turystyki (jestem przewodniczącą tej komisji) dwukrotnie składała do zarządu województwa lubuskiego wniosek o dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej uzasadniając, że sala dla młodzieży słubickiej szkół ponadgimnazjalnych jest
potrzebna głównie na zajęcia wychowania fizycznego. Oczywiście będzie

Podczas koncertu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na odbudowę skansenu w Białkowie

ona służyć nie tylko dla młodzieży
szkolnej.
Klub Radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej również zabiegał o
dofinansowanie sali, składając odpowiedni wniosek. Zarząd województwa w lutym podjął w tej sprawie
decyzję. Radni sejmiku niejeddnogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu
powiatu słubickiego w realizacji tego
zadania inwestycyjnego.
R.W. Dziś mamy pieniądze na
rozpoczęcie inwestycji, a Pani
stara się już o dofinansowanie
budowy sali z ministerialne-

go programu. Kiedy realnie
uczniowie liceum będą mogli
skorzystać z nowego obiektu?
M.J. Sprostowanie, to nie ja składałam wnioski o dofinansowanie budowy sali z ministerialnego programu. Wnioski składał powiat słubicki.
Ja byłam jedną z osób grupy roboczej
do wykonania tego zadania. W marcu tego roku złożyliśmy wniosek do
programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania
przyszkolne". Trwa jego weryfikacja.
Czekamy na wynik. Mam nadzieję

BIURO PODATKOWE / KSERO
Helena Łapacz

Plac Ratuszowy 2
69-110 Rzepin

tel. 519 744 533

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

OKNA

Było to wyjątkowe przesłanie spokoju muzyki. Wydarzenie rozpoczęło się
od powitania wszystkich przybyłych
przez burmistrza Marka Kołodziejczyka i prezes Towarzystwa Miłośników
Polesia i Białkowa Leokadię Szołtun.

Podczas koncertu przeprowadzono kolejną zbiórkę pieniędzy na odbudowę
skansenu, który spalił się w sierpniu
zeszłego roku. Koncert odbył się w kościele w Białkowie (red.).

pozytywny.
W wieloletniej prognozie finansowej powiatu są zaplanowane pieniądze na budowę pełnowymiarowej
sali gimnastycznej. Jej ukończenie
zaplanowane jest na 30 czerwca
2021 roku. Przy pomyślnych wiatrach, czyli przy uzyskaniu dofinansowania z ministerstwa, możliwe jest
wykonanie inwestycji wcześniej.
Powiat słubicki opracował dokumentację techniczną, uzyskał pozwolenie na budowę, wkrótce ogłosi
przetarg na wybór wykonawcy inwestycji i "maszyny ruszą".
Cieszy mnie upór starosty Marcina

Jabłońskiego, który przy wielu przeciwnościach, rozumie potrzeby młodzieży słubickiej, docenia rolę sportu
i kultury fizycznej. Zarząd powiatu
podjął dobrą decyzję: "budujemy".
Rada Oświatowa jednogłośnie wyraziła potrzebę budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa
Herberta w Słubicach. Dyrektorzy
słubickich szkół ponadgimnazjalnych: Stanisław Woronowicz i Maria
Skalniak współpracowali ze mną w
trakcie pisania wniosków do ministerstwa o dofinansowanie inwestycji. Dziękuję im za to.

DRZWI

R OLE T Y

Partner Handlowy Oknoplast

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

-5%

na roletki i moskitiery

Słubice Plac Przyjaźni 19, tel.607535703

e-mail: manpol@oknoplast.com.pl | www.okna-manpol.pl

4

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

RZEPIN Konkurs ekologiczny w przedszkolu

SŁUBICE „Radość i smutek” w bibliotece

Świat po którym stąpamy Spotkanie z emocjami

foto. UMiG w Rzepinie

16 maja rzepińską „Jarzębinkę” odwiedziły
przedszkolaki ze Słubic, z Kowalowa, Rzepina,
Ośna Lubuskiego i Kostrzyna.
Dzieci były bardzo dobrze przygotowane, roz-

wiązywały ekologiczne zadania. Wszyscy reprezentanci okazali się ekspertami w dziedzinie ekologii i otrzymali drobne nagrody oraz dyplomy. Po
trudnych zmaganiach na gości czekała miła niespodzianka w postaci występów gospodarzy oraz
smaczny poczęstunek.
Wszystkim zaproszonym gościom, serdecznie
dziękujemy za miłą zabawę i tradycyjnie zapraszamy w przyszłym roku (red.).

Dzieci były bardzo dobrze przygotowane

Biblioteka po raz kolejny gościła Ewę Pawletę, pedagoga i praktyka metody „Points of You”, która spotkała się z podopiecznymi Środowiskowego
Domu Samopomocy w Słubicach
foto. DP

Majowy konkurs ekologiczny zapisał się w rzepińskim przedszkolnym
kalendarzu na stałe.

Na spotkaniu wykorzystane zostały karty
coachingowe „Points of You”, które zawierają rysunek lub zdjęcie i pomagają uruchomić
intuicję, wspierając tym samym rozwój i samoświadomość. Są one bardzo użyteczne na
etapie opisu rzeczywistości i przynoszą wiele
ciekawych skojarzeń.
Uczestnicy spotkania zainspirowani zdjęciami widocznymi na kartach, poruszali tematy
związane z emocjami, między innymi z radością, szczęściem, przygnębieniem, smutkiem,
zadowoleniem, itp. Ciekawe skojarzenia przeplatały się z rzeczywistymi wspomnieniami,
z przyjemnościami oraz pasjami poszczególnych uczestników. To wywołało żywą dyskusję
i otwarcie się na temat różnorodności emocji,
towarzyszących nam w życiu codziennym.
- Każdy z nas ma swój koszyk z rozwiązaniami, po który sięgamy, aby polepszyć swój nastrój – tymi słowami pani Ewa podsumowała
spotkanie.
ZESPÓŁ BPMiG
w Słubicach

Ciekawe skojarzenia przeplatały się z rzeczywistymi wspomnieniami

TWORZYMY DLA CIEBIE

SŁUBICE XII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej

Śpiewać każdy może
foto. DP

W Szkole Podstawowej nr 2 odbył się XII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”, którego organizatorką jest Maria Drewalska

MAXIMA
ŁAZIENKA CERAMIKA

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

Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników

Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników z sześciu szkół z terenu gminy
Słubice.
W tym roku, w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez
Polskę, dzieci przygotowały piosenki
patriotyczne. Poziom konkursu, jak
zwykle, był wysoki.
Jury w składzie: prezes oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Weronika Bursztynowicz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Regina
Wieczorek oraz Artur Mierzwiak – prowadzący zespół muzyczny „Doremifa”
miało problem, aby wyłonić laureatów.
Pierwsze miejsce zajęła Michalina
Przekoracka (SP nr 2), druga była Kristianna Braun (Szkoła Muzyczna), a na
trzecim stopniu podium stanęli: Zuzanna Kostrzewska (SP nr 1) i Marcel Rzeszot (SP nr 3). Wyróżnienia trafiły do
Nikoli Jastrzębskiej (SP nr 1), Maliny
Sędzickiej (SP nr 2) oraz Jagody Walkowiak (SP nr 1).
Prezes słubickiego ZNP Weronika
Bursztynowicz ufundowała nagrodę za
III miejsce oraz słodycze dla każdego
dziecka.
Gratulujemy laureatom, życzymy
dalszych sukcesów (red.).

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

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN Duże pieniądze na kolejne drogi w mieście!

Będą wyczekiwane remonty
Pozytywna ocena wniosku dotyczącego przebudowy i remontu ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice Dworcową, Zieloną, Celną i Zachodnią w Rzepinie oznacza,
że bardzo ważna dla miasta inwestycja w końcu zostanie zrealizowana
Rzepin dostał na ten cel od wojewody lubuskiego 1,65 mln zł rządowego dofinansowania. Wartość
całego projektu to około 3 mln zł.
Przedsięwzięcie obejmuje m.
in. kompleksową przebudowę ul.
Dworcowej na odcinku od przejazdu kolejowego do dworca PKP. W
ramach prowadzonych prac zostanie wybudowany parking, skwer
przy odnowionej lokomotywie oraz
rondo. Będzie również nowy asfalt

i chodniki z płyt betonowych. Przebudowana będzie również kanalizacja deszczowa. Całość dopełni nowe
LED-owe oświetlenie.
Co się zmieni na pozostałych
ulicach? Ulica Zielona zyska nową
nawierzchnię asfaltową. Przebudowane zostaną chodniki oraz wjazdy na prywatne posesje. Powstaną
tam także dwa aktywne przejście
dla pieszych. Wymienione zostanie
również oświetlenie.

Będzie remont kolejnych ulic w Rzepinie

Ulica Celna, oprócz nowych chodników, równego asfaltu i aktywnego
przejścia, doczeka się zatoki parkingowej na 13 samochodów.
Duże zmiany zajdą także na ulicy Zachodniej. Powstanie tam ciąg
pieszy łączący ulicę Celną z ulicą
Słubicką. Przebudowany zostanie
istniejący parking, jezdnia oraz
wjazdy. Tak jak na pozostałych ulicach będzie tam bezpieczne przejście dla pieszych (red.).

KRZESZYCE Kreatywni uczniowie

Serca na dzień mamy
22 maja bibliotekę odwiedziła grupa
uczniów z klasy V i VI Zespołu Edukacyjnego
w Kołczynie, która wzięła udział w warsztatach okolicznościowych przed zbliżającym się
Dniem Matki. Specjalnie na tę okazję powstały piękne serca.
Niektórzy spotkali się już z decoupagem,
ale większość miała okazję poznać tę technikę po raz pierwszy. Wszyscy poradzili sobie
całkiem nieźle.
Dziękujemy pani Sylwii z krzeszyckiej biblioteki za pomoc (red.).

foto. UG w Krzeszycach

Warsztaty decoupage w bibliotece
w Kołczynie

Dzieci były bardzo dobrze przygotowane

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

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

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

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

www.bsrzepin.pl
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CYBINKA Radni byli jednomyślni

Bardzo pozytywna ocena pracy burmistrza
mieszkańców gminy. Słowa podziękowania skierował do swoich najbliższych współpracowników: sekretarza
Sebastiana Łukaszewicza, skarbnik
Agnieszki Skiby, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.
W zeszłorocznym budżecie wydano
na inwestycje ponad 5 mln zł. Warto

foto. UMiG w Cybince

Burmistrz podziękował radnym
oraz przewodniczącej Annie Śliwińskiej za udzielenie absolutorium i za
pozytywną oceną jego pracy. Podkreślił, że niczego by nie osiągnął,
nie zbudował bez przychylności i zaangażowania, pracowników urzędu,
instytucji, radnych, sołtysów oraz

w tym miejscu zaznaczyć, że na realizację tych zadań gmina pozyskała
dotacje i dofinansowania w kwocie
prawie 2 milionów zł. Wśród tych
najważniejszych można wymienić
m.in. trzeci etap budowy szkoły, czy
modernizację i przebudowę dróg na
terenie gminy, a także remonty – dachu dworu zabytkowego w Białkowie,
obiektów OSP, sal wiejskich i MGOK,
budynku Zespołu Szkół w Cybince,
czy Szkoły Podstawowej w Białkowie
(red.).

Burmistrz podziękował radnym oraz przewodniczącej Annie Śliwińskiej za udzielenie absolutorium i za pozytywną oceną jego pracy

CYBINKA Seans bajkowy z okazji Dnia Dziecka

CYBINKA Seans bajkowy z okazji Dnia Dziecka

Kinowe święto

Historia obrzędów
w Noc Świętojańską

foto. UMiG w Cybince

1 czerwca w sali kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury odbył się seans bajkowy dla dzieci klas I-III z Zespołu Szkół

Seans filmowy został zorganizowany z okazji Dnia Dziecka

Dzieci zostały przywitane przez
dyrektor MGOK Ewelinę Skórską,
która rozdała wszystkim słodki
upominek. Następnie złożyła im

najserdeczniejsze życzenia z okazji
święta i zaprosiła na bajkę: „Gang
Wiewióra 2” (red.).

Noc Świętojańska to święto głęboko zakorzenione w
naszej kulturze
Jest to okazja do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, do
wspólnych, tak ważnych dla społeczności lokalnej akcji. Święto to, dzięki
współpracy lokalnego samorządu
oraz mieszkańców gminy Cybinka,
odbyło się już dwa razy.
Za każdym razem zyskuje ono więcej uczestników. W scenerii urokliwej
przyrody – lasów oraz rzeki Pliszki –
w miejscowości Sądów - również w
tym roku odbędą się różnego rodzaju
działania. Będą warsztaty kulinarne:

mieszanie w kociołku nad ogniskiem,
wypiek chleba, podpłomyki, zupa z
pokrzyw, zioła, dania z lebiody… to
smaki i zapachy naszych przodków.
Podczas tej wyjątkowej „nocy” uczestnicy spotkania będą mogli pleść i
rzucać na wodę wianki z kwiatów. Będzie ognisko, muzyka, będą również
warsztaty.
Serdecznie zapraszamy młodszych
i starszych do wspólnych międzypokoleniowych działań, do sielskiej
zabawy już 23 czerwca, o godz.17:00
w przystani kajakowej Nadleśnictwa
Cybinka w Sądowie. (red.).

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

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

Pracuj z Promedica24 jako

Opiekunka Seniorów w Niemczech
i zarób nawet 12 tysięcy
w dwa miesiące.
Bezpłatne kursy języka niemieckiego
i gwarantowane zatrudnienie.

tel. 501 357 383

foto. UMiG w Cybince

Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok

REGION
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CYBINKA Nie brakowało wielkich gwiazd

Powitanie lata 2018
W sobotę 2 czerwca odbyło się Święto Cybinki. Impreza
obfitowała w wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych
mieszkańców, jak i całej reszty uczestników wydarzenia.
Mimo chwilowego załamania pogody mieszkańcy bawili się fantastycznie przy muzyce wspaniałych gwiazd:
Krystyny Giżowskiej, Zespołu Video, Michała Gielniaka,
Mejk, Exaited oraz Power-Play
nym. Na scenie prezentowali swoje
umiejętności, partnerzy projektu,
m.in. grupy taneczne z Polski i Niemiec oraz regionalni artyści.
foto. UMiG w Cybince

Impreza odbywała się w ramach
realizacji projektu „Powitanie lata
w Cybince” i rozpoczęła się polsko niemieckim blokiem regional-

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Krystyna Giżowska

GÓRZYCA Frekwencja dopisała

Zacięta rywalizacja
foto. UMiG w Cybince

13 maja 2018 r. na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego odbył się pierwszy w tym roku Turniej Tenisa
Ziemnego, w którym udział wzięło łącznie 32 zawodników i pięć zawodniczek

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom

Zawody rozgrywano w trzech kategoriach: do 50 lat mężczyzn, 50
lat i powyżej mężczyzn oraz kobiety
OPEN. Otwarcia turnieju dokonała
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy Małgorzata Gniewczyńska. Delegatem Lubuskiego
Związku Tenisa Ziemnego był Dariusz Krzeptowski. Warto zaznaczyć, że w kategorii powyżej 50 lat
mężczyzn puchary oraz drobne gadżety ufundował LZTZ w Zielonej
Górze, z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Turniej w obu kategoriach dla
panów rozgrywany był drabinką do
jednej przegranej, do dwóch wygranych setów. Natomiast w kategorii kobiet grano systemem każdy
z każdym.
Szczególne podziękowania należą się Danielowi Podhajeckiemu
- prezesowi SMECZ Górzyca, który
pomógł w przeprowadzeniu turnieju oraz Dariuszowi Krzeptowskiemu, za pomoc w rozstawianiu
zawodników.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe
dyplomy, puchary oraz nagrody
pieniężne.
W kategorii mężczyzn do 50 lat
najlepszym okazał się Wojciech
Tomków ze Słubic, drugi był Dariusz Krzeptowski, także ze Słubic,
a na trzecim stopniu podium stanął
Grzegorz Koropczuk z Witnicy.
W kategorii mężczyzn powyżej
50 lat wygrał Marek Gębarowski z
Dębna, drugi był Adam Krzeptowski ze Słubic, a trzeci Jerzy Dębiński z Górzycy.
Wśród pań najlepsza okazała się
Dominika Podhajecka, druga była
Wiktoria Podhajecka, a trzecia
Sara Górska ze Słubic.
Gratulujemy serdecznie zwycięzcom, dziękujemy pozostałym zawodnikom za udział i zapraszamy
na Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego, który odbędzie się w lipcu!
MATEUSZ
PODLIPSKI

W trakcie festynu wręczono nagrody za udział w zawodach wędkarskich o tytuł Mistrza gminy
Cybinka w wędkarstwie gruntowym. Zawody odbywały się tego
samego dnia na Odrze w rejonie
wsi Grzmiąca-Kłopot. W zawodach
wzięło udział 28 zawodników, a
najlepszy wynik uzyskał Stanisław
Rygiel.
O godzinie 18.00 burmistrz Marek Kołodziejczyk oficjalnie otworzył Święto Cybinki, witając serdecznie wszystkich przybyłych na

plac i zachęcając do wspólnej zabawy. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Krystyna Giżowska,
której w podziękowaniu za występ
burmistrz wręczył kosz pełen kwiatów.
Na stadionie przygotowano także
darmowe dmuchańce i kule wodne
dla najmłodszych. Dzieci mogły
skorzystać z przejażdżek konnych,
zajadać się lodami, watą cukrową,
goframi i popcornem. Dorosłych
zachęcały stoiska regionalne Polskich Związków Hodowców Gołębi

7

Pocztowych i Polskiego Związku
Wędkarskiego. Można było skorzystać z badań wykonywanych
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną ze Słubic i
zajrzeć do miasteczka strażackiego
zorganizowanego przez jednostki
OSP z terenu gminy Cybinka oraz
OSP Lossow. Nie zabrakło również
stoisk ze swojskim jadłem przygotowanym przez Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich z Grzmiącej i Towarzystwo Miłośników Polesia i
Białkowa (red.).
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REGION EWE Przyłącz się do sieci korzyści!

Gaz ziemny: ciepło i poczucie
bezpieczeństwa
cjalnie nawaniany substancją zwaną THT, bardzo wyraźnie wyczuwalną dla człowieka. Nie sposób jej
przeoczyć nawet w bardzo małym
stężeniu.
BEZPIECZEŃSTWO
W CAŁEJ SIECI

Jeśli ogrzewamy dom, chcemy, by było w nim nie tylko ciepło i przytulnie, lecz również bezpiecznie. Gaz ziemny jako paliwo grzewcze daje nam taką pewność – mamy
pełną kontrolę zarówno nad wydatkami, jak też nad całym procesem grzewczym, co
pozwala zapewnić naszemu domostwu i naszej rodzinie 100% bezpieczeństwa
TECHNOLOGIE,
KTÓRYM MOŻEMY ZAUFAĆ

w pełni, tworząc groźny, bo pozbawiony zapachu, tlenek węgla. Natomiast gaz ziemny w prawidłowo
wykonanej instalacji i przy odpowiednim systemie wentylacyjnym
spala się całkowicie, bez groźnego
tlenku węgla.

GAZ ZIEMNY
NIE JEST TRUJĄCY

NIC NAS NIE ZASKOCZY

Wbrew powszechnym opiniom
sam gaz ziemny nie jest trujący.
Użytkownicy obawiają się np. zaczadzenia, a tymczasem przypadki
zaczadzeń zdarzają się najczęściej
podczas korzystania z tradycyjnych
paliw stałych, które nie spalają się

Gaz ziemny to bardzo bezpieczne paliwo, dużo bezpieczniejsze
niż gaz propan-butan, który jest
cięższy od powietrza i w przypadku rozszczelnienia gromadzi się
w dolnych partiach pomieszczeń,
dlatego nie zostanie usunięty przez
wentylację. Gaz ziemny jest spe-

KONTROLA I CZUJNOŚĆ
PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Pogotowie gazowe EWE działa
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku i nadzwyczaj
sprawnie reaguje na ewentualne
zagrożenia.
Sieć gazociągów EWE znajduje
foto. EWE

Gaz ziemny jest bezpiecznym
paliwem. Oczywiście, jak w przypadku każdego źródła ciepła, warunkiem jest odpowiedzialne korzystanie z urządzeń grzewczych.
Nowoczesne kotły gazowe idealnie się do tego nadają! Większość
z nich wyposażona jest w czujniki
płomienia, temperatury wody czy
czujniki automatycznie wyłączające urządzenie w razie braku odpływu spalin.
Gdy kocioł jest regularnie serwisowany mamy gwarancję, że przez
długie lata nasze źródło ciepła bę-

dzie pracowało bezpiecznie, wydajnie, z optymalnym zużyciem paliwa i praktycznie… bezobsługowo!
Przypomnijmy, że do właściwego
funkcjonowania kotła wymagany
jest jedynie krótki i niedrogi przegląd raz na rok.

EWE jako dostawca gazu ziemnego troszczy się nie tylko o bezpieczeństwo swoich gazociągów,
lecz również o bezpieczeństwo odbiorców końcowych. Sieci gazowe
budowane według najnowszych
technologii są poddawane cyklicznym przeglądom. Dodatkowo co
roku przeprowadzane są okresowe kontrole polegające na tzw.
przewonieniu sieci gazowej, dzięki
czemu można szybko wykryć, czy
istnieją w niej rozszczelnienia –
dotyczące przyłączy lub instalacji
wewnętrznej.

się pod stałym nadzorem Działu
Technicznego. Wszystkie strategiczne stacje gazowe są monitorowane w sposób ciągły przy
wykorzystaniu systemu Telexus,
służącego do nadzoru nad siecią.
Sieć dostarczająca gaz ziemny do
odbiorców indywidualnych posiada szereg zabezpieczeń, np. reduktory i zawory odcinające, umiejscowione w stacjach gazowych
i dodatkowo – bezpośrednio w
skrzynkach gazowych u odbiorców.
Ponadto EWE corocznie, w miejscowościach przy sieci, prowadzi
szkolenia dla straży pożarnej z
zasad postępowania w przypadku
wystąpienia zagrożenia, tak aby
mieszkańcy czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie.
NIE MARTWMY SIĘ
RÓWNIEŻ O DOSTAWY!
Gaz ziemny to także bezpieczeństwo dostaw. Zwłaszcza w EWE,
które posiada najnowocześniejszą
i jedną z najbardziej niezawodnych
sieci gazowych. Monitorowany
przez Urząd Regulacji Energetyki
tzw. średni czas przerwy w dostawie na jednego klienta był w sieci
EWE blisko 10-krotnie krótszy niż
u innych dostawców!
„Nasi odbiorcy nie muszą się
obawiać, że gazu zabraknie. Gaz
ziemny transportowany jest podziemnymi gazociągami, a nie
transportem naziemnym, więc niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogące np. powodować oblodzenie
dróg, nie utrudniają jego dostaw.
Indywidualni użytkownicy gazu
ziemnego mogą więc nie martwić
się ani o bezpieczeństwo swojego
domu i domowników, ani o bezpieczeństwo dostaw” – mówi Marek
Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybucji i Obrotu Sieciowego Gazem EWE.

Marek Szymoniak
Dyrektor Działu
Dystrybucji i Obrotu
Sieciowego Gazem EWE

EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci gazowych. Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie
informacje dotyczące korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii
801 100 800.
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Kraftfahrer, CE, für abwechslungsreiche Tätigkeit im nat. Nah & Fernverkehr (Plane) gesucht. Gute Bezahlung + Zuschläge, UG, WG,
5-Tage-Woche, Deutschkenntnisse erforderlich.
Tel. 033606 230 oder 0163 595 99 30
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(0049 335) Frankfurt (Oder)
86
28 49 779
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GbR

August-Bebel-Straße
15 a

15306 Falkenhagen
Telefon 033606 - 230 o. 7 04 34
Telefax 033606 - 77446
E-Mail: bergau-ts@web.de
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Karl-Marx-Str. 14
 
 Frankfurt (Oder)
 
Telefon:

SZUKAMY PRACOWNIKÓW!
OD ZARAZ LUB W WYBRANYM TERMINIE

 pracowników do obiektu
 hotelarzy
 pracowników restauracji i SPA

(0049 335)
28 49 779

WYSOKIE WYNAGRODZENIE!
Mühlenstraße 11 D-15518 Briesen (Mark) OT Alt Madlitz
tel.: 033607 5929-136
weissgerber@gutklostermuehle.com www.gutklostermuehle.com

 
 
   



  

Erkner

Fürstenwalde 

DER
ODERLANDSPIEGEL
Die unabhängige Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg

Niezależna gazeta dla wschodnich landów Brandenburgii

Heinersdorf

Sie möchten jede Woche
Chcecie
dotrzeć
z Wasząmit
reklamą
do 100 tys.
knapp
100.000
Haushalte
Ihrer Werbung
erreichen?

Briesen

Bad Saarow

gospodarstw
Wir
machen dasdomowych
möglich! każdego tygodnia?

Sprawimy, że będzie to realne!

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

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

Rufen Sie mich gleich an.

Zadzwoń do nas:

Magdalena Wasiakowska

wasiakowska@der-oderland-spiegel.de

DER
DERLANDSPIEGEL

Specjalista od reklamy

nabhängige Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg

dla Frankfurtu i klientów z Polski
möchten jede Woche
Magdalena Wasiakowska
p 100.000 Haushalte mit Ihrer Werbung erreichen?

Heinersdorf

Erkner
Fürstenwalde

Briesen

Bad Saarow

machen das möglich!
Tel.: 0335 55 899 - 125
/ 4 24 99
280335 55 899 - 125
Kom.: 0173
Ihre Mediaberaterin
für
Telefon:
Frankfurt (Oder) und Polen berät Sie gern.
Mobil: 0173 / 4 24 99 28
wasiakowska@der-oderland-spiegel.de
Sie mich gleich an.
Magdalena Wasiakowska
wasiakowska@der-oderland-spiegel.de
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RZEPIN Za nami Zachodnia Liga MTB

CYBINKA Atrakcji nie brakowało

Rzepiński Płaskowyż

Dzień Dziecka
w rytmie belgijki
Na placu przed urzędem miejskim odbył się festyn zorganizowany w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Dla dzieci przygotowano mnóstwo darmowych atrakcji.
foto.UMiG w Cybince

Na imprezę zgłosiło się ponad
300 kolarzy, w tym wielu mieszkańców gminy. Trasa była wymagającą, pełna zjazdów i podjazdów.
Dodatkową „atrakcję” zawodnikom
dostarczyła pogoda, po ulewnych
weekendowych deszczach niektóre
odcinki na trasie były zalane i błotniste. Ale podobno kolarze górscy
uwielbiają takie atrakcje!
W czasie gdy zawodnicy przemierzali malownicze odcinki Puszczy Rzepińskiej, na boisku przy
Technikum Leśnym w Starościnie
została zorganizowana strefa kibica, w której każdy, kto przybył na
imprezę mógł się posilić, odpocząć
i popatrzyć na zmagania rowerowe
z udziałem dzieci. Swoje stoiska
przygotowały: gmina Rzepin, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko”, Zespół
Parafialny Caritas oraz sołectwo
Starościn. Można było skosztować
domowych ciast, pierogów, kiełbasek z grilla, owoców, napić się
kawy, herbaty czy orzeźwiającej
wody owocowej. Dla łasuchów było
też przygotowane stoisko z lodami
i goframi.
Kolarze zmagali się w kilku konkurencjach. Klasyfikację pań na
koronnym dystansie Mega 60 km

foto.UMiG w Rzepinie

3 czerwca gmina Rzepin,
wraz z KS Active Life, po raz
pierwszy zorganizowała w
Starościnie zawody kolarskie w ramach Zachodniej
Ligi MTB, pod nazwą "Rzepiński Płaskowyż"

Na imprezę zgłosiło się ponad 300 kolarzy

wygrała Małgorzata Gryszczuk
(AMG Cybinka), na tym samym
dystansie wśród panów, po fascynującej walce z Pawłem Piotrowiczem (PPBike) wygrał kolejny raz
z rzędu Filip Hasse (Merx Team
Wągrowiec).
Zwycięzcom oraz wszystkim
uczestnikom zawodów gratulowali:
burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis, jego zastępca Krystian Pastuszak, ks. Stanisław Wencel, dyrektor Zawodów Zachodniej Ligi MTB
Piotr Kopczyński oraz pracownik
referatu promocji UM w Rzepinie
Angelika Zielińska.
W ramach cyklu Zachodniej Ligi
MTB zorganizowane zostały także
zawody rowerowe dla najmłod-

szych. Do startu przystąpiło ponad
50 dzieci w trzech kategoriach wiekowych. Wszystkie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkości
i upominki od burmistrza Rzepina.
Organizatorzy dziękują lokalnym sponsorom, którzy wsparli
tegoroczny „Rzepiński Płaskowyż”
- firmom: „Farys”, „Eljot”, „Rzepinianka”, „Bloominess”, „Leks”
oraz „Zdrowe!”. Za pomoc przy organizacji zawodów dziękują także
Technikum Leśnemu w Starościnie, Nadleśnictwu Rzepin, strażakom OSP oraz dyrekcji Zespołu
Szkół w Rzepinie, która oddelegowała do pomocy uczniów klas
mundurowych.

REGION Remont w centrali Banku Spółdzielczego w Rzepinie

Na placu działo się naprawdę sporo

Wydarzenie otworzył burmistrz
Marek Kołodziejczyk, który złożył
dzieciom moc najserdeczniejszych
życzeń z okazji ich święta.
Na placu działo się naprawdę
sporo: dmuchańce, wata cukrowa,
malowanie twarzy, bańki mydlane, przejażdżki kucykiem, quizy,
kalambury, warsztaty plastyczne
oraz szereg zabaw sportowych.
Każdy mógł znaleźć coś ciekawego
dla siebie. Wszyscy uczestnicy gier
i zabaw otrzymali dyplomy i słodkie upominki.
Punktem kulminacyjnym była
kurtyna wodna i piana, przygotowana przez strażaków OSP. Dzieci
biegały, chlapały się i widać było,

Wszystko z myślą o klientach
Bank Spółdzielczy w Rzepinie ma ponad 70 lat. Skutecznie łączy tradycję z nowoczesnością. Niedawno skończył
się remont sali obsługi w centrali banku
- Długo zwlekaliśmy z remontem, ale z jego efektów najbardziej
zadowoleni są nasi klienci – mówi
Piotr Radlicki, wiceprezes zarządu ds. handlowych. Całkowicie
zmieniła się aranżacja sali obsługi
w rzepińskiej centrali. – Otworzyliśmy ją dla klientów. Wymieniliśmy wszystkie meble, przez co
jest dziś klientom wygodniej, ale
też z pewnością są oni obsługiwani zdecydowanie szybciej, choćby
dlatego, że stworzyliśmy specjalne
miejsce szybkiej obsługi. Jest więc

zdecydowanie wygodniej, na pewno ładniej, ale i szybciej – cieszy się
wiceprezes BS w Rzepinie i dodaje
– myślę, że powinniśmy przeprosić
naszych klientów za to, że remont
trwał tak długo, ale mam nadzieję,
że efekt wynagradza im trud i czas
oczekiwania.
Warto przy okazji przybliżyć
mieszkańcom rzepiński Bank Spółdzielczy, który należy do jednej z
najstarszych tego typu placówek.
Czym różni się od wielkich komercyjnych banków znanych z reklam

telewizyjnych?
Bank Spółdzielczy w Rzepinie
zna potrzeby lokalnego środowiska i dostosowuje swoją ofertę do
potrzeb klientów. Prowadzi obsługę ludności, podmiotów gospodarczych czy jednostek samorządu terytorialnego. - Nie jest to ogromna
instytucja finansowa, ale produkty
ma podobne, niemalże identyczne
z oferowanymi przez wielkie banki
komercyjne – mówi wiceprezes Radlicki.
Przykład? Parę lat temu pojawiała się na rynku możliwość płatności telefonem. Ale nie wszystkie
banki wprowadziły to do swojej
oferty. Bank Spółdzielczy w Rzepinie oferuje płatności telefonem
już od dawna. - Część banków komercyjnych nie ma jeszcze w ofercie przelewów natychmiastowych,
tzw. ekspres elixirów. My byliśmy
chyba dziesiątym bankiem w Pol-

że sprawia im to największą frajdę.
Dużym powodzeniem cieszył się
również taniec „belgijka”, wykonany przez druhny, zuchów i harcerzy
oraz wszystkich, którzy włączyli się
do wspólnej zabawy.
Dzięki Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Białkowie wszyscy mogli wspólnie biesiadować
przy domowym cieście, zimnych
lodach, napojach i grillowanych
kiełbaskach. Dodatkowo cały plac
przed urzędem wypełniły balony z
helem, które wprowadzały bajkowy
klimat w tym wyjątkowym dniu.
Organizatorem imprezy była
gmina Cybinka oraz jej jednostki
podległe (red.).
sce, który wprowadził to do swojej
oferty – precyzuje Piotr Radlicki. Technologicznie nie odbiegamy w
najmniejszym stopniu od wielkich
banków komercyjnych. Płatności
telefonem, karty kredytowe i każde
inne, bankowość mobilna… Mamy
dokładnie tę samą paletę ofertową, a czasem jesteśmy nawet bardziej konkurencyjni niż duże banki
komercyjne. Na zwykłe potrzeby
przeciętnego Kowalskiego jesteśmy naprawdę idealnie skrojonym
bankiem. A ceny są konkurencyjne. Dlatego zastanawiając się na
przykład nad kredytem hipotecznym warto przyjść do nas i spytać.
Może się okazać, że wysokość rat
zaskoczy nas na plus – zachęca wiceprezes Banku Spółdzielczego w
Rzepinie.
Centrala banku znajduje się w
Rzepinie na ulicy Dworcowej 9.
Swoje oddziały bank ma w Słubicach, w Cybince, Gubinie, a filie w
Maszewie i w Kowalowie (red.).
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CYBINKA Zacięta rywalizacja

To już piąta edycja zmagań

Zw
ia
Fines SA z siedzibą w Sopocie

foto. DP

Ruch to zdrowie, a przy
tym i świetna zabawa.
Wiedzą o tym doskonale
uczestnicy V Turnieju piłki
nożnej osób z niepełnosprawnością o puchar starosty słubickiego, który
rozegrano w Cybince

emy
j
u
st

Imprezę zorganizowało stowarzyszenie „Wsparcie”, przy dofinansowaniu powiatu słubickiego.
W turnieju wzięło udział pięć dru-

Fines Operator Bankowy SŁUBICE
Ks. P. Wawrzyniaka 37, tel. 509 268 865

Oferta wielu banków i firm pożyczkowych

PÓŁTORAK
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
www.hurtowniapoltorak.pl

RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 23,08%)
pożyczki firm pozabankowych (RRSO 104,01%)
Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, działa poprzez swoich Autoryzowanych
Agentów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank S.A., Nest Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., TF Bank
AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o.,
NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o.,
SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z o.o., Fundusz
Mikro Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A, Vippo Sp. z o.o.. W zakresie umów ze współpracującymi bankami
i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania
im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub
wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty
kredytu/pożyczki. Stan na dzień 14.02.2018 r.

foto. DP

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

żyn, które reprezentowały: Środowiskowe Domy Samopomocy w
Lubniewicach, Bieganowie i Słubicach, Warsztat Terapii Zajęciowej
w Żabicach oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia z Rzepina.
Turniej otworzyli wspólnie: prezes stowarzyszenia „Wsparcie”
Patryk Rudziński, wicestarosta
Leopold Owsiak i sekretarz gminy
Cybinka Sebastian Łukaszewicz.
Zwycięzcami okazali się zawodnicy Środowiskowego Domu Samopomocy z Lubniewic. Drugie miejsce wywalczyła drużyna Warsztatu

SALON OŚWIETLENIOWY
PÓŁTORAK

Terapii Zajęciowej w Żabicach, zaś
na trzecim stopniu podium stanęli reprezentanci Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bieganowie.
Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Dawid Bodytko
ze ŚDS w Słubicach, natomiast
Łukasz Walicki (ŚDS w Lubniewicach) zdobył tytuł najskuteczniejszego strzelca.
Wszystkie drużyny otrzymały
puchary, medale oraz nagrody rzeczowe za uczestnictwo w zawodach
(red., SP).

ul. Wrocławska 2a

Bonia
BOŻENA DRZEWIECKA

tel. 695 422 138
terminy uzgadniane telefonicznie

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

BIURO PODATKOWE
Sylwia Bąkowska
tel. 503 035 077

GÓRZYCA VII festyn rodzinny

Niedziela z rodziną
dla niepodległej
W Szkole Podstawowej w Górzycy odbył się festyn rodzinny, którego motywem przewodnim była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
Jako pierwsi na scenie wystąpili
najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego, którzy zaprezentowali się w
przygotowanych piosenkach. Następnie na scenę wyszli uczniowie klasy
pierwszej oraz klas trzecich, śpiewając
i recytując wiersze. Na koniec występów najmłodszych mogliśmy podziwiać przygotowane układy taneczne
przez klasę drugą, która równym kro-

kiem rozbawiała całą publiczność. Po
występach najmłodszych przyszedł
czas na uczniów starszych klas, którzy
wystąpili z programem słowno-muzycznym.
Uczennice klasy 4a prezentowały
swoje talenty śpiewając, a uczniowie
klasy 4b pokazali wielki talent aktorski
w inscenizacji utworów J. Brzechwy
„Leń” i „Żuraw i czapla”. Uczniowie
foto. UG w Górzycy

tel. (95) 758 22 83

Prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów
Ryczałt ewidencjonowany
Sporządzanie deklaracji ZUS
Kadry i płace

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

W Szkole Podstawowej w Górzycy odbył się festyn rodzinny

klasy piątej rozbawiali publiczność pokazem mody i reklamy z dużą dawką
humoru. Klasa szósta przygotowała
degustację zdrowych owoców.
Występy uczniów nagrodzone zostały gromkimi brawami. Zabawę umilały
również występy seniorów: zespołu
muzycznego „Młodzi duchem”.
Tego dnia nie zabrakło atrakcji
dla dzieci, które mogły pobawić się
na dmuchanym wozie strażackim z
ogromną zjeżdżalnią, rywalizować w
konkurencjach sportowych, nauczyć
się robienia baniek mydlanych czy pomalować twarze. Największą atrakcją
były pokazy strażackie.
Nie mogło zabraknąć specjałów,
tradycyjnie przygotowanych przez rodziców. W czasie imprezy można było
również spróbować swojego szczęścia,
biorąc udział w loterii fantowej, na której finał, czyli losowanie nagrody głównej, wszyscy czekali z niecierpliwością.
Uczestnicy festynu mogli również zaczerpnąć wiedzy na temat profilaktyki
raka piersi, cukrzycy i zmierzyć ciśnienie, a to wszystko na stoisku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Impreza nie doszłaby do skutku
gdyby nie zaangażowanie rodziców,
nauczycieli oraz pomoc licznych sponsorów. Pieniądze pozyskane z festynu
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu multimedialnego do sal lekcyjnych.
URSZULA
BUDYNKIEWICZ
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Dołącz do zespołu. Zadzwoń 600 444 518
Miejsce pracy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Sulęcin

UMOWA ZLECENIE
PRACUJ NA WAKACJE
JAKO

SPRZEDAWCA-KASJER
Nasze wymagania:
- gotowość do pracy w różnych porach dnia oraz w różne dni tygodnia (także w soboty i niedziele),
- gotowość do pracy fizycznej,
- rzetelność i uczciwość,
- łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
- książeczka sanitarno-epidemiologiczna.
Oferujemy:
-atrakcyjną stawkę godzinową,
- pracę w systemie zmianowym,
- jasny i elastyczny grafik - możliwość zaplanowania dni wolnych,
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na cały sezon wakacyjny,
- możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego,
- szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej, pracy na sali sprzedaży,

Opis zadań:
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku
odpowiedzialna będzie m.in. za: zapewnienie
profesjonalnej obsługi klienta zgodnie ze standardami firmy, obsługę kasy fiskalnej, rozładunek dostaw towarów, dbanie o estetyczny wygląd i właściwy sposób ekspozycji towarów oraz
o czystość w sklepie.

Masz pytanie, Zadzwoń:

+48 664 444 733

REGION
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SŁUBICE Nasi uczniowie lubią książki

Jak nie czytamy,
jak czytamy!

Każdy z uczniów przyniósł ze sobą książkę

GÓRZYCA Rywalizowali uczniowie

Zmagania w lekkiej atletyce
8 czerwca, już po raz kolejny, odbyły się Otwarte Mistrzostwa
gminy Górzyca w lekkiej atletyce klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII SP i gimnazjum. W tym roku do udziału zaproszono również szkoły z poza terenu gminy
Do Górzycy przyjechali również
uczniowie Szkoły Podstawowej w Golicach i uczniowie Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Kowalowie.
Oficjalnego otwarcia zmagań dokonali organizatorzy: dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzycy, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy
oraz wójt gminy Górzyca.
Łącznie ok 150 zawodników i zawod-

niczek rywalizowało ze sobą w czterech
konkurencjach lekkoatletycznych.
Dzięki organizatorom i sponsorom:
Polsko Niemieckiemu Stowarzyszeniu
Humanitas oraz sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Górzyca na wszystkie dzieci
czekały pieczone kiełbaski i zimne napoje. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał ratownik medyczny.
IZABELA RODZIEWICZ

foto. UG w Górzycy

8 czerwca, podczas pikniku czytelniczego przy bibliotece uczniowie słubickich szkół podstawowych oraz SOSW,
wraz ze swoimi nauczycielami, pokazali, że czytanie sprawia przyjemność,
radość i można czytać gdzie się chce i
jak się chce!
Każdy z uczniów przyniósł ze sobą
książkę. Czego i jak my nie czytaliśmy?! Czytaliśmy po cichu, wszyscy
jednocześnie na głos, indywidualnie,
odgadywaliśmy z jakiej książki pochodzi czytany fragment, na siedząco, na
leżąco, na trawce i na kocyku. Dzieci
zaprezentowały przyniesione plakaty
promujące czytanie książek! Była też
okazja do wspólnego tworzenia haseł
czytelniczych.
Atrakcją pikniku były również zabawy i konkursy animowane przez
aktorów z krakowskiego teatru EDU-ARTIS.
Mamy nadzieję, że wspólnie udowodniliśmy, że lubimy czytać i że warto
czytać!
ZESPÓŁ BPMiG
w Słubicach

foto.DP

Słubicka biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji
czytelniczej „Jak nie czytam,
jak czytam”. To już po raz
trzeci uczniowie w całej Polsce manifestują, że lubią czytać i czytają więcej niż dorośli.

W zawodach wzięło udział 150 zawodników
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SŁUBICE Kolejne walne zgromadzenie członków

Spółdzielcy wybrali nową radę nadzorczą
Udzielenie absolutorium członkom zarządu, zmiany w statucie spółdzielni, ale przede wszystkim wybór nowej rady
nadzorczej – to główne punkty ostatniego walnego zgromadzenia członków słubickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zebranie odbyło się w Collegium Polonicum w poniedziałek,
18 czerwca. Jego ważnym punktem
był wybór nowej rady nadzorczej,
członkowie poprzedniej złożyli
mandaty, bo sąd w Gorzowie Wlkp.
wstrzymał wykonanie uchwały w
sprawie ich wyboru.
Do rady nadzorczej wybrane zostały praktycznie te same osoby,
które zasiadały w poprzedniej. Nie
kandydował jedynie Mariusz Du-

backi. – Taką decyzję podjąłem z
wielu względów. Ale chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że jestem do pełnej dyspozycji słubickich spółdzielców. Będę im zawsze pomagał, jeśli
tylko będą tej pomocy potrzebować
– mówił w trakcie spotkania.
Spółdzielcy udzielili także absolutorium dla członków zarządu, a
także dokonali poprawek w statucie spółdzielni, do których zobowiązała zmiana ustawy (red.).

Dołącz do
zgranego zespołu...

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

Skład
rady nadzorczej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Słubicach:
Jerzy Grabowski
Zygmunt Sejnik
Bogdan Dybka
Bronislaw Leszczyński
Andrzej Klimczak
Przemysław Półtorak
Danuta Domagała
Alina Czak
Marianna Buksa
Włodzimierz Marganiec
Janina Jasica
Krzysztof Kijo

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

15

SŁUBICE Integracyjna zabawa

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Jak co roku świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji w dniu 25
maja w Gospodarstwie Agroturystycznym Agro Naumiec w Białkowie odbył się piknik
integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu powiatu słubickiego
Spotkanie rozpoczął starosta
słubicki Marcin Jabłoński wraz z
członkami zarządu – Amelią Szołtun i Danutą Sawicką oraz dyrektorką PCPR Anną Gołębiowską.
Towarzyszyła im również przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów
Barbara Kwiatkowska.
Starosta wręczył każdej rodzinie list gratulacyjny z podziękowaniami za trud pełnienia funkcji
rodziny zastępczej. Każda z rodzin

otrzymała również komplet materiałów promocyjnych dotyczących realizowanego projektu pn.
"Aktywna integracja realizowana
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słubicach", w ramach
którego odbył się piknik.
We wspólnej zabawie udział
wzięły dzieci z rodzin zastępczych,
jak również wychowankowie Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince.

Na wszystkich czekało mnóstwo
atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie,
malowanie twarzy, balonowe cuda,
bańki mydlane, fotobudka, pyszny
poczęstunek z grilla, domowe ciasto, popcorn oraz wata cukrowa.
Zorganizowano ciekawe konkursy i
zabawy, w których zarówno dzieci,
jak i dorośli chętnie brali udział.
Największym
zainteresowaniem
cieszył się konkurs gotowania. Trzy
drużyny przygotowywały sałatkę
brokułową. W jury zasiadł starosta
słubicki Marcin Jabłoński, a także
dyrektorka „Naszej Chaty” Dorota Łazarczyk oraz szefowa PCPR
Anna Gołębiowska. Konkurs przysporzył wszystkim dużo śmiechu i
dobrej zabawy. O atrakcje zadbało Rodzinne Centrum Rozrywki
„Uśmiechnięta Planeta” z Kunowic.
Dziękujemy wszystkim za miłą
atmosferę i wspaniałą zabawę. Do
zobaczenia za rok!
Piknik sfinansowany został ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020.

REGION Podsumowanie akcji

Powtórne wykorzystanie – to Nasze zadanie!
Pod takim hasłem Celowy Związek Gmin CZG-12 przeprowadził podsumowanie akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” obejmującej
zbiórkę surowców w roku szkolnym 2017/2018
Podczas XXI edycji akcji placówki
zebrały 151.351 kg surowców wtórnych! Laureatami akcji zostały:
Przedszkole Gminne w Bledzewie
Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi –
Lider Makulatury, Lider Butelek PET
i SUPER ZBIERACZ. Przedszkole zebrało 9.492 kg makulatury i 690 kg
plastikowych butelek PET.
Przedszkole Gminne w Bledzewie
Punkt Przedszkolny w Osiecku – Lider Baterii. Punkt Przedszkolny zebrał 120 kg baterii.
Szkoła Podstawowa w Templewie
– Lider Makulatury, Lider Butelek
PET i SUPER ZBIERACZ. Placówka
została też nagrodzona dużą tablicą
magnetyczną za zebranie 194 kg opakowań po płynnej żywności. Szkoła
zebrała 23,5 Mg makulatury i prawie
3,5 Mg butelek plastikowych typu
PET !
Szkoła Podstawowa im. Kresowian
w Czarnowie – Lider Baterii. Szkoła
zebrała 273 kg baterii.
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach – Lider Makulatury, Lider Butelek PET i SUPER
ZBIERACZ. Uczniowie szkoły dzięki
wieloletnim staraniom nauczycieli i dyrekcji bardzo angażują się w
zbiórkę surowców. W roku szkolnym
2017/2018 zebrali 16. 414 kg makulatury, 3.698 kg butelek plastikowych
typu PET i 620 kg baterii!
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu – Lider Baterii. Szkoła to niekwestiono-

wany lider zbiórki baterii – uczniowie
zebrali 846 kg baterii!
Dodatkowo nagrodzone zostały
placówki:
Przedszkole nr 2 w Dębnie – za zebranie opakowań po płynnej żywności (487 kg) i puszek aluminiowych
(34 kg) placówka otrzymała nagrody
rzeczowe w postaci dużej tablicy magnetycznej i aparatu fotograficznego
Szkoła Podstawowa w Torzymiu
za zebranie 50 kg zużytych płyt CD/
DVD otrzymała 5 piłek sportowych.
Oprócz nagród finansowych SUPER ZBIERACZE zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w postaci
laptopów, a każda z nagrodzonych
placówek otrzymała zestaw koszy do
segregacji odpadów!
14 czerwca przy pałacu w Gliśnie
zgromadziło się ponad 600 osób by
wspólnie mówić o recyklingu, segregacji odpadów i upcyklingu - czyli o
ponownym wykorzystaniu odpadów
w codziennym życiu. Podczas pikniku
nie zabrakło instytucji i podmiotów
związanych z ochroną środowiska.
Swoje stoiska zaprezentowali: Park
Narodowy „Ujście Warty”, Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Technikum Leśne ze
Starościna, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska, Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego z
Bobowicka, Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych z Sulęcina oraz Chorągiew Ziemi Lubuskiej – 3 DSH RED
1 ONE im. Cichociemnych z Sulęcina.

Szereg atrakcji i stoisk edukacyjnych zapewniła grupa z Fundacji
Ekologicznej ARKA. Dzieci mogły
wziąć udział w warsztatach plastycznych przygotowanych przez pracowników Celowego Związku Gmin CZG12, pracownię Dworzec Tworzec z
Międzyrzecza, a nawet same wykonać papier ze zużytych kartoników
po sokach na stoisku ART-PAPIER.
Swoją wiedzę na temat segregacji
można było sprawdzić na ściance
celnościowej ENERIS Surowce S.A.
oraz w zadaniach i quizach.
Czy trzeba mówić o segregacji odpadów – oczywiście! Mówiąc o odpadach poruszamy szereg problemów
związanych z ochroną środowiska
– to czy będziemy właściwie postępować z odpadami ma znaczenie dla
otaczającej przyrody, zwierząt i dla

nas samych.
Segregacja odpadów do kolorowych pojemników pozwala odzyskać
ponad 90 % opakowań, jednak wciąż
za mało odzyskujemy. Opakowania w
naszych gospodarstwach domowych
stanowią do 40% wszystkich odpadów – te opakowania to cenne su-

rowce wtórne, ale to OD NAS ZALEŻY CZY DAMY IM DRUGIE ŻYCIE!
Dlatego POWTÓRNE WYKORZYSTANIE – to Nasze zadanie!
Impreza nie odbyłaby się bez
wsparcia wielu firm i instytucji. Celowy Związek Gmin CZG-12 dziękuje
za wsparcie.
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foto. UG w Górzycy

GÓRZYCA Uśmiechy przedszkolaków

Rywalizacja najmłodszych
Na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w
Górzycy odbyły się Otwarte Mistrzostwa gminy Górzyca
w lekkiej atletyce, tym razem dla klas zerowych, klas
I-III Szkół Podstawowych oraz przedszkolaków
Swoją gotowość do udziału w mistrzostwach zgłosiły przedszkolaczki z Niepublicznego Przedszkola ,,Słoneczko” w
Górzycy oraz przedszkolaki z Pracowni
Edukacji Kulturalnej działającej przy

Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy .
Natomiast starsi uczniowie reprezentowali Szkołę Podstawową w Górzycy oraz
Szkołę Podstawową w Czarnowie.
Około 150 zawodników i zawodniczek

rywalizowało ze sobą w trzech konkurencjach lekkoatletycznych.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, a wszystkie przedszkolaki i uczniowie klas zerowych otrzymali dyplomy za
uczestnictwo w mistrzostwach. Organizatorzy i sponsorzy zapewnili wszystkim
dzieciom pieczone kiełbaski, bułeczki
i napoje, każde dziecko dostało słodki
deser w postaci wafelka i waty cukrowej.
IZABELA RODZIEWICZ

GÓRZYCA Uśmiechy przedszkolaków

ZBIORNIKI NA SZAMBA,
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
PIWNICZKI OGRODOWE (ZIEMIANKI)
Z LAMINATU POLIESTROWO-SZKLANEGO

Atrakcji nie brakowało
Przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” oraz
z Pracowni Edukacji Kulturalnej
działającej przy GOK w przywitała dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Małgorzata Gniewczyńska i zaprosiła wszystkie dzieci do
wspólnej zabawy.
Atrakcji było wiele: zabawa z
animatorką, czary, malowanie,
konstruowanie, zabawa z bańkami
mydlanymi. Szczególnie podobał

foto. UG w Górzycy

Na terenie Kompleksu
Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odbyło
się pierwsze Integracyjne
Spotkanie
Przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka

Około 150 zawodników i zawodniczek rywalizowało ze sobą w trzech konkurencjach

Firma Handlowo Produkcyjna
„MARO” Roman Matuszewski
66-435 Krzeszyce, ul. Osiedle 13
tel./fax: 095-757-32-73
tel. kom.: 509-444-930
e-mail: maroszamba@gmail.com
www.ekomaro.pl

Atrakcji nie brakowało

się pokaz iluzji. W chwilach pomiędzy konkursami dzieci mogły
wymalować sobie kolorowe malunki na przedramieniu i buźkach.
Igraszki na dmuchanym zamku
zaostrzyły apetyt na tyle, że przed-

szkolaki ze smakiem zjadły zupkę
pomidorową. Po obiadku na dzieci
czekał pyszny deser w postaci waty
cukrowej i lodów.
KATARZYNA
DUBEC-SADOWSKA

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

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

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

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

KŁODAWA
ul. PLAC 700-lecia 1
LUBNIEWICE
ul. JANA PAWŁA II 25
MIĘDZYRZECZ
ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 16
OS. CENTRUM 2
SKWIERZYNA
ul. RYNEK
ŚWIEBODZIN
ul. GŁOGOWSKA 29
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KRZESZYCE Sportowo i muzycznie

RZEPIN Za nami kolejny rok akademicki

Atrakcji nie brakowało

Do zobaczenia
we wrześniu
foto. UMiG w Rzepinie

To było już ostatnie spotkanie Akademii Trzeciego Wieku w tym roku akademickim. 25 maja w Miejskim Domu
Kultury "studenci" mieli okazję porozmawiać o prawach
konsumenta

Występy na scenie przyciągnęły ogromną publiczność

Później swoje talenty wokalne
zaprezentowały: Patrycja Sęp, Zuzanna Żmijak, Maria Martin oraz
Julia Bosiacka. Kolejnym punkfoto. UG w Krzeszycach

Uroczystego rozpoczęcia festynu dokonali wójt gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis oraz
burmistrz miasta partnerskiego
Altlandsberg Arno Jaeschke.
Po uroczystym rozpoczęciu festynu odbyła się oficjalna prezentacja drużyn zgłoszonych do Turnieju piłki plażowej w siatkówce.
W tym samym czasie odbył się
pokaz strongman, w którym rywalizowano o puchar wójta gminy
Krzeszyce i tytuł najsilniejszego
mieszkańca gminy. Najlepszymi
okazali się Jakub Rosiak, Piotr
Brzóska, Tomasz Kulczyk.
Centralnym punktem imprezy były występy grupy tanecznej
Mini Dance, która zrzesza młodzież z powiatu sulęcińskiego.

foto. UG w Krzeszycach

17 czerwca cała gmina świętowała. Na placu rekreacyjnym im. Danuty Siedzikówny
„INKI” odbyły się obchody Dnia Krzeszyc. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury
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Mecz towarzyski Polska-Niemcy (burmistrz Altladsberga Arno Jaeschke kontra wójt Krzeszyc Stanisław Peczkajtis). Wygrała Polska.

tem programu był quiz o tematyce polsko-niemieckiej, do którego
zgłosiło się pięć par. Zwycięzcami
okazali się Remigiusz i Sebastian
Zachareń, którzy w nagrodę otrzymali grill elektryczny. Na scenie
odbył się pokaz taekwondo klubu
sportowego Dragon, prowadzonego przez Rafała Bagińskiego i
Michała Popielę. Nie zabrakło też
konkursów i zabaw zorganizowanych przez Celowy Związek Gmin
CZG12 z Długoszyna.
Podczas festynu każdy mógł
skosztować regionalnych potraw
przygotowanych przez Sołectwo
Krzemów-Łukomin. W krainę rokowej muzyki wprowadziły zgromadzoną publiczność zespoły
Urząd Bezpieczeństwa oraz Olej
(red.).

Gościem Akademii był Edmund Pilimon - Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Gościem Akademii był Edmund
Pilimon - Powiatowy Rzecznik
Konsumenta. Wszyscy z uwagą
wysłuchali ciekawego wywiadu.
Były pytania i odpowiedzi.
2 czerwca "studenci" Akademii
Trzeciego Wieku w Rzepinie zakończyli kolejny rok akademicki! Uroczystość odbyła się w Lubiechni Małej, a wszyscy studenci

otrzymali dyplomy „licencjata”.
Do seniorów przybył burmistrz
Sławomir Dudzis, który serdecznie pogratulował uczestnikom.
Wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej Andrzej Pych - pomysłodawca i koordynator Akademii,
wraz burmistrzem Rzepina, wręczył wszystkim dyplomy i zaprosił
do dalszej nauki (red.).
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CYBINKA Kolejna prace na ulicy Kaliskiej

Wyczekiwana przez mieszkańców
inwestycja
W kwietniu rozpoczął się kolejny etap dozbrajania ul.
Kaliskiej w Cybince. Prace wciąż trwają, a po ich zakończeniu do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
dołączonych zostanie 36 działek
- To kolejna gminna inwestycja w tej części naszego miasta. Przypomnę, że niedawno na ulicy Kaliskiej położyliśmy kostkę brukową, zrobiliśmy chodnik i zbudowaliśmy zjazdy do wszystkich posesji. Teraz przyszedł czas na sieć kanalizacyjną i sanitarną – cieszy się burmistrz Cybinki
Marek Kołodziejczyk. – Koszt tej prac to 400 tysięcy złotych, całość pokryjemy ze środków własnych – dodaje burmistrz.
Na czym dokładnie polega inwestycja? 10 kwietnia tego roku, już po
rozstrzygnięciu przez Zakład Usług Komunalnych przetargu, rozpoczął
się kolejny etap dozbrojenia ul. Kaliskiej w Cybince, polegający na budowie sieci wodociągowej DN 90 PE i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC-U.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna zostanie włączona do istniejącej sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej i Polnej. Projekt przewiduje wykonanie 1368,5 m sieci wodociągowej z dziewięcioma
hydrantami przeciwpożarowymi oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o długości 1232 m.
- Umowa z wykonawcą została podpisana 20 marca. 10 kwietnia ruszyły roboty, które cały czas trwają. Cała inwestycja ma zostać zakończona 31
lipca – precyzuje Patryk Rudziński, prezes Zakładu Usług Komunalnych
Cybinka Sp. z o.o. – Środki na realizację inwestycji otrzymamy w formie
dokapitalizowania spółki z gminy Cybinka – dodaje prezes.
Przypomnijmy, że to kolejne prace w tym rejonie Cybinki. Wcześniej,
także na ulicy Kaliskiej wykonano drogę o długości 330 metrów z betonowej kostki brukowej, wybudowano chodnik jednostronny oraz zjazdy do
wszystkich nieruchomości zabudowanych. - Całkowita wartość inwestycji
wyniosła ponad pół miliona złotych. Część środków na realizację zadania
udało się nam jednak pozyskać środki z budżetu województwa lubuskiego
z puli na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – dodaje burmistrz Kołodziejczyk (red.).
REKLAMA

008349882

PROJEKTY INDYWIDUALNE POD KLIENTA
Jak Państwu wiadomo, na polskim rynku jest obecnie bardzo
wiele możliwości budowy domu w różnych technologiach. Każda rodzina chciałaby dziś żyć spokojnie, w pełnym zadowoleniu,
ciesząc się jednocześnie domem, który nie przynosi utrapienia
i nie przysparza zmartwień, za co go utrzymać i ogrzać. Dlatego
też radzimy, by każda rodzina mająca wolną wolę, myślała przede wszystkim o sobie i o tym, co daje nam Matka Natura.
Domy ekologiczne są domami, na które stać każdego, ponieważ koszt budowy takiego domu jest taki sam jak koszt zakupu mieszkania w bloku. Swój własny, energooszczędny dom
możecie Państwo mieć już w cenie 1900 zł/m². Oferta domów
szkieletowych jest skierowana dla każdego. W tych domach doskonale odnajdą się osoby starsze, które pragną harmonii i spokoju, a przede wszystkim potrzebują komfortu. W swoim własnym domu z ogrodem nie będą oni musieli zmagać się z trudami
mieszkania na wysokich piętrach w bloku, czy też martwić się
o opłaty.
Domy szkieletowe są również idealnym rozwiązaniem dla ludzi
młodych, wkraczających dopiero w życie. Posiadając dom energooszczędny, mogą sobie pozwolić na normalne życie, przede

JUŻ OD 1900 ZŁ/M² Z ZEWNĄTRZ POD KLUCZ

wszystkim mogą żyć dla siebie i własnych przyjemności, a nie po
to, by móc utrzymać dom. Koszt ogrzewania gazowego lub elektrycznego w domu szkieletowym wynosi miesięcznie ok. 150-200
zł, podczas gdy w domu murowanym jest to 800-1200 zł. Jak łatwo przeliczyć rocznie możemy zaoszczędzić ok. 10 000 zł.
Mieszkanie w domu energooszczędnym pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z utrzymaniem domu, dzięki
czemu każda rodzina może pozwolić sobie na coroczny wyjazd
na wakacje czy też na inne przyjemności. Musicie Państwo być
świadomi tego, że sami decydujecie o własnym życiu i o komforcie własnego mieszkania. Już dziś można naprawdę godnie żyć
w swoim własnym energooszczędnym domu, który będzie służył
dla nas i naszej rodziny, a nie odwrotnie.
Jeśli interesuje Państwa porada naszego eksperta i chcą
się Państwo dowiedzieć więcej , zapraszamy do obejrzenia
reportażu z opiniami klientów o domach energooszczędnych
na www.domy-majhaus.pl.
Przyjdź, zobacz, przekonaj się sam lub zadzwoń pod numer
95 759 70 54 lub 506 119 419 w godz. 10-20.

MAJ-HAUS, UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 46 (DAWNA HANKI SAWICKIEJ), 69-110 RZEPIN
www.domy-majhaus.pl
TEL. 95 75 97 054, 506 119 419
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Połączyć naukę z pracą
Rozpoczęła się rekrutacja
do 4-13 Hufca Pracy w Słubicach. Oferta skierowana
jest do młodzieży w wieku
15-18 lat
Z oferty hufca może skorzystać młodzież, która ukończyła szkołę podstawową sześcioklasową lub nie uzyskała
promocji w klasie VII szkoły podstawowej bądź II klasie gimnazjum w roku
szkolnym 2017/2018.
Uczestnicy, którzy posiadają opóźnienia edukacyjne w nauce, są w trudnej sytuacji życiowej, mogą uzupełnić
wiedzę ogólną z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej, łącząc naukę z
pracą zarobkową. Młodzież OHP otrzymuje wsparcie w realizacji obowiązku

szkolnego, praktyk zawodowych oraz
rozwiązywania trudności życiowych.
Po reformie oświaty kształcenie
ogólne uzupełniane jest w klasie VII i
VIII w szkole podstawowej dla dorosłych, mieszczącej się w Zespole Szkół
Technicznych w Słubicach. Praktyczne
przyuczenie do wykonywania określonej pracy kontynuowane jest w ponad
20 zakładach pracy na terenie powiatu
słubickiego lub w miejscach zamieszkania uczestników. 4-13 HP oferuje
możliwość przyuczenia do pracy w
następujących zawodach: blacharz
samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów
samochodowych, wulkanizator, murarz, piekarz, sprzedawca oraz stolarz.
Ze względu na dynamiczne zmiany na
rynku pracy dla młodzieży przygoto-

wana jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Uczestnik po ukończeniu szkoły podstawowej dla dorosłych
może kontynuować naukę w szkole
branżowej, bądź średniej.
Młodzież, która nie ma możliwości
codziennego dojazdu do szkoły może
starać się o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach.
Młodzież Hufca Pracy ma możliwość
uczestnictwa w różnorodnych konkursach edukacyjnych i sportowych oraz
formach spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy Hufca Pracy w Słubicach
biorą także udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży w ramach
Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży.
Kandydatów
zainteresowanych
kontynuowaniem nauki w ramach

OHP zapraszamy wraz z rodzicem lub
opiekunem prawnym do siedziby Hufca (Al. Niepodległości 13, Słubice), w
której można uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej
oraz wypełnić dokumenty niezbędne
przy przyjęciu uczestnika.
Każdy kandydat ubiegający się o
przyjęcie powinien posiadać w czasie
rozmowy kwalifikacyjnej dwie fotografie legitymacyjne, opinię pedagoga
szkoły, opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zaświadczenie
lekarskie o możliwości nauki w OHP.
Podanie i inne dokumenty kandydat

oraz rodzice wypełniają osobiście, w
siedzibie Hufca.
foto. DP

SŁUBICE Zaplanuj swoją ścieżkę zawodową
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RZEPIN Budujemy chodnik z województwem!

Długo wyczekiwana inwestycja

W ubiegłym roku przygotowana
została dokumentacja techniczna tej
inwestycji, teraz czas na jej realizację.
W ramach projektu powstanie nowy
chodnik oraz zostaną wybudowane
zjazdy na posesje. Wszystko na długości 500 metrów.

foto.UMiG w Rzepinie

Rozpoczęły się prace związane z budową chodnika w
przy ul. Radowskiej w Kowalowie. To efekt współpracy gminy Rzepin i województwa lubuskiego

- Ten chodnik był bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców Kowalowa – mówi burmistrz Sławomir Dudzis.

ZDROWIE Jak walczyć z osteoporozą?

Leczenie przywraca
do aktywności
Choroba zwyrodnieniowa stawów to jedna z najpowszechniejszych chorób układu ruchu. Dotyka głównie ludzi w podeszłym wieku, choć rozwija się coraz częściej
również u młodych osób
Przyczyny
Istnieje szereg czynników, które powodują destrukcję chrząstki stawowej i prowadzą do wystąpienia choroby zwyrodnieniowej. Czynnikami, na
które nie mamy wpływu są m. in.: skłonności genetyczne, niedostateczne ukrwienie stawów, cukrzyca,
zaburzenia hormonalne, zwłaszcza niedoczynności
tarczycy, wiek oraz płeć. Natomiast pośród czynników wtórnych, z którymi możemy walczyć, wymienia się głównie: nadwagę lub otyłość, osłabienie
mięśni wokół stawu, długotrwałe przeciążanie stawów, uprawianie niektórych dyscyplin sportowych,
zaburzenia budowy stawu, które można skorygować poprzez rehabilitację bądź inne kierunkowe
leczenie.
Rozpoznanie i leczenie
Istnieją cztery charakterystyczne objawy, które
wraz z badaniem radiologicznym pozwalają postawić diagnozę. Są to - ból, sztywność stawów, ograniczenie ruchomości oraz trzeszczenia. Bardzo często
pojawiają się w obrębie zmienionego chorobowo
stawu, stany zapalne wraz z obrzękiem i gromadzeniem się w jego wnętrzu płynu.
Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów może
odbywać się zarówno poprzez przyjmowanie leków
jak i działania niefarmakologiczne. Leki stosowane
przy osteoartrozie mają przede wszystkim działanie
objawowe, czyli zwalczają ból i stany zapalne.
Leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej
pozwala wrócić wielu chorym do aktywności. Operacja polega na wszczepieniu endoprotez. Wskazaniem do zabiegu jest ustawiczny ból i ograniczenie

sprawności ruchowej stawu.
Punkcja stawu
Metoda, która polega wstrzykiwaniu do stawów
preparatów zwierających kwas hialuronowy lub
jego pochodne.
Choroba zwyrodnieniowa prowadzi do pogorszenia jakości życia i niesprawności. Atakuje najczęściej kolana, biodra, kręgosłup, stawy palców rąk i
stóp, ale może dotyczyć każdego stawu.
Osoby cierpiące na chorobę zwyrodnieniową
mogą zgłosić się do Centrum Medycznego Brandmed w Słubicach, gdzie przyjmują lekarze ortopedzi oraz fizjoterapeuci. Istnieje również możliwość przeprowadzenia punkcji stawów, czyli tzw.
ostrzyknięcia.

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

- Dla nas ważne jest zarówno bezpieczeństwo kierowców, jak i pieszych.
Ten chodnik był bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców Kowalowa –
wyjaśnia burmistrz Sławomir Dudzis.
Wykonawcą prac jest firma Brukarz

z Maszewa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę około 322 tys.
zł. Kwotę tę wspólnie sfinansują gmina
Rzepin i Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Zielonej Górze (red.).
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Wiwat maj, trzeci maj!
3 maja na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w
Górzycy odbył się Festyn Patriotyczny ,,Kochamy Cię Polsko”
bickiego, a najlepszą okazała się drużyna Oldboys Górzyca.
Program artystyczny na scenie
rozpoczęły dzieci uczęszczające
do Pracowni Edukacji Kulturalnej
działającej przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Górzycy, prezentując publiczności wiersz i piosenkę o treści
patriotycznej. Tuż po nich wiersz
swojego autorstwa, przygotowany
specjalnie na okoliczność festynu
przedstawił zaprzyjaźniony lokalny
artysta z Kostrzyna nad Odrą Tadeusz Kramek.
Niesamowite widowisko zaprezentowała licząca niespełna 60 osób
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Śmigla, a w rytm jej muzyki swój program artystyczny przedstawiły towarzyszące im przed sceną Mażoretki
– Nutki.
Swój występ z okazji Święta Konstytucji 3 Maja przygotowali również gimnazjaliści z Górzycy, którzy
zaprezentowali scenkę – krótki rys
historyczny pt. ,,Krótka lekcja historii” obrazującą moment uchwalenia
pierwszej Konstytucji w Europie.
Na scenie królowały również wojskowe klimaty. Wiele pięknych piosenek o tej właśnie tematyce zaprezentowało sympatyczne trio – zespół
,,Siedemnastka”. Dziewczęta są artyfoto. UG w Górzycy

Jego głównym celem było podkreślenie znaczenia świąt majowych
oraz zapoznanie mieszkańców gminy z duchem patriotyzmu poprzez
kultywowanie polskich tradycji oraz
poszanowanie świąt i symboli narodowych.
Atrakcji było co nie miara. Zarówno program artystyczny, jak i
różnorodne stoiska dostarczały wielu atrakcji, poczynając od najmłodszych patriotów do najstarszych
uczestników uroczystości.
Świętowanie rozpoczęto uroczystym przemarszem zaproszonych gości i uczestników festynu spod Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich,
w akompaniamencie Młodzieżowej
Orkiestry Dętej ze Śmigla.
Wójt Robert Stolarski, w towarzystwie dwóch strażaków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górzycy, dokonał
uroczystego podniesienia polskiej
flagi na masz. Odśpiewano także
hymn narodowy.
Później dokonano dekoracji zwycięskich zespołów uczestniczących w
Majowym Amatorskim Turnieju Piłki Nożnej, który rozgrywany był na
płycie głównej Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego. Wzięło w nim
udział osiem amatorskich drużyn z
terenu gminy Górzyca i powiatu słu-

Festyn dostarczył mieszkańcom wielu atrakcji

styczną wizytówką 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.
Zaproszenie organizatorów przyjął również radca prawny, historyk
pasjonat, radny Kostrzyna Michał
Kunt, który w swoim panelu historycznym przybliżył genezę i skutki
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po raz pierwszy na górzyckiej
scenie zaprezentowali się goście z
Nowin Wielkich - zespół śpiewaczy
„Nowinianki”. Nie zabrakło również
znanych lokalnych artystów: na scenie zaprezentował się zespół śpiewaczy ,,Młodzi Duchem”, natomiast
znana i lubiana Górzycka Kapela
Ludowa wspomogła uczestników w
biesiadowaniu przy ognisku.
Festyn patriotyczny to liczne
atrakcje, jednak jego główną częścią
pozostają stoiska promocyjne. Królowały tu regionalne przysmaki i rękodzieło. Wszelkiego rodzaju ciasta i
inne smakołyki domowej kuchni serwowało Koło Gospodyń z Pamięcina.
Pyszne ciasta można było skosztować
również na stoisku Szkoły Podstawowej w Górzycy. Przy stoisku Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy
można było skosztować pysznych
pierogów i wziąć udział w biało-czerwonej loterii szczęścia. Nabywając
los zyskiwano szansę na nagrodę
niespodziankę dla szczęśliwego patrioty. Na stoiskach można było też
znaleźć mniej swojskie produkty, np.
baloniki wypełnione helem, kolorowe wiatraki i zabawki, które cieszyły
oko przede wszystkich najmłodszym
uczestnikom festynu. To właśnie dla
nich przygotowano szereg atrakcji
m.in.: dmuchańce, basenik z kolorowymi kuleczkami. Dzieci odwiedzić
mogły również ,,Plenerową Pracownię Flag i Kotylionów”. Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków mierzyli poziom cukru we
krwi, ciśnienie krwi i udzielali porad
medycznych. Przy stoisku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach
można było nabyć szereg rzeczy wykonanych własnoręcznie przez podopiecznych warsztatu. Na wszystkich
tych, którzy chcieli poznać tajniki
makijażu czekała przedstawicielka
firmy kosmetycznej AVON. Firma
cateringowa Perlik ze Słubic przygotowała stoisko gastronomiczne gdzie
królowały wszelkiego rodzaju dania z
grilla, swojskie przysmaki w postaci
bigosu, świeżynki, czy pajdy ze smalcem i ogórkiem.

CYBINKA Złota piłka extraklasy kulturalnej

Wielkie gratulacje
Zadziwiają pomysłem, znakomitym humorem i pysznymi pierogami. O kim mowa? Oczywiście, że o Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich z Grzmiącej
foto. UMiG w Cybince

GÓRZYCA Atrakcji nie brakowało

Działania stowarzyszenia zostały docenione

Panie prężnie działają, uczestnicząc w organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie całego województwa, promując przy tym gminę
Cybinka. Działania stowarzyszenia,
zgłoszone na wniosek burmistrza
do konkursu „Złotej piłki extraklasy kulturalnej”, zostały docenione.
Panie odebrały nominację podczas
uroczystej gali, która odbyła się 4

czerwca w Gorzowie Wlkp. W uroczystości uczestniczyli także burmistrz Marek Kołodziejczyk i sekretarz Sebastian Łukaszewicz.
Organizatorami plebiscytu byli:
Telewizja Polska SA oddział w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. (red.).

GÓRZYCA Uczennice zagrały w siatkę

Zmagania dziewcząt
7 czerwca uczennice z klas IV-VI rozegrały swój pierwszy turniej w Mini Piłce Siatkowej
foto. UG w Górzycy

20

IZABELA RODZIEWICZ

CYBINKA 100 rowerów szlakiem niepodległości

W poszukiwaniu
naszej tożsamości
3 maja na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odbył się Festyn
Patriotyczny ,,Kochamy Cię Polsko”
Uczestnikami wędrówek rowerowych będą dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wyjazd pozwoli poszerzyć wiedzę w zakresie historii regionu oraz mieszkańców, którzy
budowali zręby na ziemiach zachodnich ze szczególnym
naciskiem na kulturę poleską. Rowerzyści poznają różne
formy turystyki rowerowej, kajakowej, przyrodniczej, kulinarnej, kulturowej, zdrowotnej i bezpiecznej.
Wędrówki rowerowe to najwspanialsza forma aktywnego wypoczynku, która umożliwi poznanie dziedzictwa
naszych dziadów i pradziadów. Pierwszego dnia uczestnicy doświadczą żywej lekcji historii przekazanej przez
Poleszuków. Poznają ich język, kulturę, obyczaje, walory
kuchni poleskiej, zwiedzą muzea.
Kolejnego dnia nie zabraknie również wielu emocji
podczas wędrówek kajakowych po rzece Pliszce, która
zaliczana jest do zerowej klasy czystości wód. Uczestnicy wędrówki usłyszą historię błogosławionej Marii Teresy Tauscher. Czas umili spotkanie i posiłek regionalny z
przeuroczymi mieszkańcami sołectwa Sądów na przystani kajakowej (red.).

W zmaganiach zwyciężyły Aleksandra Pilarska i Amelia Banaś

Dziewczęta od kilku miesięcy
uczęszczają na zajęcia SKS, ucząc
się techniki i taktyki gry. Turniej
był dla nich dużym przeżyciem i dostarczył wielu emocji. Zawodniczki
grały w zespołach dwuosobowych,
rozrywając mecze systemem „każdy
z każdym".
W zmaganiach zwyciężyły Aleksandra Pilarska i Amelia Banaś,
drugie miejsce zajęły Oliwia Misiak-Grzyb i Nicolle Matuk. Na trzecim
stopniu podium stanęły Marika

Maczulis i Alicja Rozkoszyńska.
Kolejne miejsce zajęły: Aleksandra
Naumowicz z Wiktorią Grzywacz,
Honorata Knap z Weroniką Groszak
oraz Maja Komisarek z Natalią Lazar.
Zawodniczki za zajęcie miejsc
I-VI otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała organizatorka imprezy Teresa Bednarczyk (red.).
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Kolejnym działaniem w ramach kampanii „Czysta gmina Krzeszyce” był zorganizowany z pomocą pracowników GOK happening połączony z rajdem rowerowym

Obwodnica i miejsca pracy

rozmawia Robert Włodek
Krzeszycach

foto.UG w Krzeszycach
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Każdy uczestnik musiał przynieść przygotowane ekologiczne hasło
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Najważniejsza
jest rodzina

Projekt „Jutro zaczęło się wcz

foto.UG w Krzeszycach

Tym razem klubowicze rozmawiali o książce Moniki Jaruzelskiej pt. "Rodzina"

Kolejne spotkanie DKK

Monika Jaruzelska to córka generała Wojciecha Jaruzelskiego. Jej
książka to dwie niezwykłe rozmowy
córki z ojcem i matką o powikłanych

Lekcja patriotyzmu

Foto: DP

KRZESZYCE Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
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CYBINKA Zawody wędkarskie o tytuł

foto.UG w Krzeszycach

Trasa rajdu przebiegała gminnymi
drogami.
Każdy uczestnik musiał przynieść
przygotowane hasło (o prawidłowym
postępowaniu z odpadami komunalnymi).
Wszyscy otrzymali odblaskową
kamizelkę na rower z hasłem „Szanuj
Ziemię, szanuj życie, segreguj odpady należycie. Nie wyrzucaj jak leci,

pytania: czy rodzina Jaruzelskich
była szczęśliwa? Czy w ogóle istnieją
szczęśliwe
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Miastu potrzebna jest obwodnica,
która połączy istniejącą już obwodnicę z ulicą Słubicką. Pozwoli to na
„wyrzucenie” tirów z miasta, a jednocześnie połączy nasze najlepsze tereny
inwestycyjne, znajdujące się między
Rzepinem a Gajcem, z autostradą A2.
Bardzo zależy nam, na tym, aby ożywić tzw.„Stare Miasto”. Wtejchwilijest
ono zapomniane przez wszystkich, no
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 zrewitalizować całe Stare Miasto.
Kolejne spotkanie
DKK
Jest to niezmiernie trudne
i kosztowne,alezamierzamypodzielićtąinwestypodczas Święta Cybinki, które
cję na etapy i stopniowo ją realizować.
odbyło się na stadionie miejskim
Obok rewitalizacji chcemy zagospo(red.).

Mamy mistrzów gminy
Zawody rozegrano na Odrze
w rejonie wsi Grzmiąca-Kłopot i
wzięło w nich udział 28 zawodników. Wczesnym rankiem odbyła
się zbiórka, sprawdzenie obecności
i losowanie stanowisk. O godzinie
7.00 wędkarze rozjechali się na
stanowiska i rozpoczęli zawody.
Tytuł „Mistrza gminy w wędkarstwie gruntowym” zdobył Stanisław Rygiel. Drugie miejsce zajął

foto.UG w Krzeszycach

Organizatorem zawodów
byli: zarząd gminnego koła
PZW nr 1 w Cybince oraz
burmistrz Cybinki Marek
Kołodziejczyk

Artur Barcikowski, trzecie Dawid
Rygiel.
Wręczenie nagród odbyło się

AUTORYZOWANY DEALER FIRMY

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29
tel.: 95Ê759 64 45
tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453
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RZEPIN Startowało dziewięć zespołów

RZEPIN Majówka diabetyków w „Dereniówce”

Tańczące
przedszkolaki

Muzycznie i kulinarnie
Na pikniku gościli m.in.: burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis,
jego zastępca Krystian Pastuszak,
radne sejmiku lubuskiego Maria
Jaworska i Grażyna Dereń, radny
powiatowy Wojciech Dereń i radny

foto. UMiG w Rzepinie

Wszyscy bawili się świetnie przy muzyce elektronicznej

RZEPIN „Mali Gorzowiacy” zaśpiewali w kościele!

Na ludową nutę
Organizatorem przeglądu było Przedszkole Samorządowe nr 2

Organizatorem przeglądu było
Przedszkole Samorządowe nr 2 w
Rzepinie, z dyrektorem Janiną Antonik i nauczycielką Danutą Mejząinicjatorką przedsięwzięcia.
Na przegląd zgłosiło się dziewięć zespołów tanecznych z Rzepina, Słubic, Torzymia, Boczowa i
Kowalowa.
Dzieci zaprezentowały się w
pięknych strojach i ciekawych
układach tanecznych.
Jury wyróżniło zespół z Przed-

szkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie, któremu przyznało puchar
Grand Prix. Grupę taneczną przygotowała Katarzyna Winnicka.
Nagrody zostały wręczone przez
burmistrza Sławomira Dudzisa,
który wraz z sekretarzem gminy
Kuźmińską zaszczycili uczestników
i organizatorów swoją obecnością.
Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki, dyplomy i drobne upominki
(red.).

W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbył
się koncert Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”
Zespół działa od 1981 roku w
Młodzieżowym Domu Kultury w
Gorzowie Wlkp. Jego członkami są
uczniowie gorzowskich szkół. Grupa liczy obecnie około 160 członków w wieku od 6 do 22 lat. "Mali
Gorzowiacy" uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, konkursach, przeglądach, zdobywając
na nich wiele nagród i wyróżnień.
Na występ do Rzepina przyjecha-

ła 60. osobowa grupa wraz z własnymi profesjonalnymi muzykami.

gminny Jarosław Dudzis.
Gospodyni Grażyna Dereń przygotowała dla wszystkich potrawy
regionalne. Uczestnicy pikniku zapoznali się także z przepisami na te
potrawy.
Wszyscy bawili się świetnie przy
muzyce elektronicznej. Grażyna
Dereń sprawiła dodatkową niespodziankę w postaci muzykanta, który przygrywał na akordeonie patriotyczne melodie z dawnych lat.
Impreza odbyła się dzięki wsparciu burmistrza Sławomira Dudzisa
oraz sponsorom, za co zarząd koła
diabetyków bardzo dziękuje (red.).

Zespół zaśpiewał polskie pieśni
ludowe oraz patriotyczne. Występ dostarczył wszystkim osobom
zgromadzonym w kościele wielu
wzruszeń, został przyjęty bardzo
serdecznie i z dużym aplauzem
oraz został nagrodzony gromkimi
brawami (red.).
foto. UMiG w Rzepinie

foto. UMiG w Rzepinie

Za nami VI Przegląd Tańca Przedszkolnego „Tańczące przedszkolaki”, zorganizowany pod honorowym patronatem burmistrza Rzepina Sławomira Dudzisa

Zarząd Koła Diabetyków
w Rzepinie zorganizował
swoim członkom spotkanie
edukacyjno-integracyjne w
gospodarstwie rolno-agroturystycznym „Dereniówka” w
Lubiechni Wielkiej

Na występ do Rzepina przyjechała 60. osobowa grupa
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CYBINKA Prace remontowe na DK-29

RZEPIN Diabetycy na turnusie rehabilitacyjnym

Koniec robót
coraz bliżej

Wyjazd nad morze

23

foto. UMiG w Cybince

- Na ten remont czekałem aż 58 lat - mówi Dominik Zbigniew

- Na ten remont czekałem aż 58 lat.
Urodziłem się w Cybince i cieszę się,
że droga w końcu jest remontowana.
Panowie ciężko pracują, dlatego w
podziękowaniu za ich pracę wspólnie
z sąsiadem częstujemy ich domowym
ciastem i kawą - mówi Dominik Zbi-

gniew, mieszkaniec ul. Krośnieńskiej.
Obecnie prace wykonywane są już
na wysokości sklepu Biedronka. Przy
drodze powstają kolejne chodniki i
wjazdy na posesje oraz wykonywana
jest warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (red.).

przez lekarza, wolny czas spędzali jednak nad morzem, wdychając
jod. Ośrodek zorganizował diabetykom grill oraz wieczorek taneczny. Nie zabrakło innych atrakcji.
Była przejażdżka konna bryczką,
wycieczka do motylarni, wycieczka do Kołobrzegu, rejs statkiem po
morzu.
Pobyt w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym został zorganizowany przy wsparciu starosty
Marcina Jabłońskiego i burmistrza
Rzepina Sławomira Dudzisa, za co
diabetycy serdecznie dziękują.

foto. DP

Diabetycy rzepińscy wypoczywali nad morzem w Niechorzu, w pięknym ośrodku
rehabilitacyjno-wypoczynkoPełną parą idą prace budowlane przy modernizacji drogi krawym „Natalia”
jowej 29 w Cybince. Pracownicy nie zwalniają tempa prac, za
Były oczywiście zabiegi zlecone
co serdecznie dziękują im mieszkańcy ulicy Krośnieńskiej

Diabetycy rzepińscy wypoczywali nad morzem w Niechorzu

Nakaz zapłaty?

LEOKADIA MUSOLF
Sekretarz Terenowego
Koła Diabetyków w Rzepinie

CYBINKA Obchody stulecia odzyskania niepodległości

Plan na świętowanie

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 20172021 w ramach programu dotacyjnego

"Niepodległa" MGOK zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Cybinka i okolic do wspólnego świętowania obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
Projekt został napisany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we
współpracy z gminą Cybinka, Biblioteką
Publiczną, Cybińskim Stowarzyszeniem
Rozwoju Pro-Eko oraz Zespołem Szkół.
Realizowane wydarzenia będą wpisywane na bieżąco do internetowego
kalendarza wydarzeń znajdującego sie
na stronie Programu Dotacyjnego www.
niepodległa.gov.pl oraz na stronach internetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince i jej partnerów
(red.).

foto. UMiG w Cybince

Odzyskanie
niepodległości
w 1918 roku oraz proces jej
ugruntowywania są wydarzeniami, które wyzwalają w Polakach poczucie dumy, jedności,
koncentrują uwagę na dobru
wspólnym i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości

SPRZECIW!
wolnyoddlugow.pl

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

AGD „Merkury”
ul. Kościuszki 23

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

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

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

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16
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STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

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

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

Aparaty
nowoczesne

dyskretne niezawodne

profesjonalne
dopasowanie

serwis naprawa
&

aparatów słuchowych
wszystkich producentów
SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6 (przy aptece, wejście
od strony ulicy), SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977
Godziny Przyjęć:
pon., śr., pt. - 800 - 1600, wt., czw. - 1000 - 1800
Sulęcin SPZOZ SZPITAL POWIATOWY
UL. WITOSA 4, 69-200 SULĘCIN
Godziny Przyjęć:
pon., czw., pt. - 800 - 1600, wt. - 800 - 1200
NZOZ Nowy Szpital
UL. NARUTOWICZA 6, 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
Godziny Przyjęć:
pon. - 930 - 1700, śr. - 930 -1500

Mariola Hawran

umów
na

się

badanie

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

