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SŁUBICE Bezpieczne
wakacje

Słubiccy policjanci, jak co
roku, przed wyjazdami dzieci
na letni wypoczynek, sprawdzają stan techniczny autokarów oraz trzeźwość ich
kierowców
Jeśli rodzice chcą skontrolować kierowcę i autokar, powinni zwrócić się z
taką prośbą do komendy policji. Można to zrobić pod numerem telefonu 95
759 28 46 lub 95 759 28 11.
Na terenie działania słubickiej komendy wyznaczono również stały
punkt kontroli autokarów na ul. Konstytucji 3-go Maja (teren przystanku PKS). Policjanci w wyznaczonym
punkcie pełnią godzinne dyżury, w dni
powszednie w godz.7:00-8:00 (red.).
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SŁUBICE Rewolucja w gminnych spółkach?

Sprawdzajmy
stan techniczny
autokarów

W środku
gazety
znajdziesz
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Żółta
kartka
dla prezesa
SOSiR
Dziś już wiemy, że strata gminnej spółki za 2016 rok wyniosła niemal 2,2 miliona złotych. Burmistrz Tomasz
Ciszewicz nie udzielił prezesowi Sawickiemu absolutorium, pokazując mu – jak sam mówi – żółtą kartkę
Warto przypomnieć wyniki finansowe
tej gminnej spółki z poprzednich lat. Rok
2014 SOSiR zamknął niemal 1,5 milionową stratą, na koniec roku 2015 strata wyniosła prawie 1,4 mln zł. Dziś wiemy, że

na koniec ubiegłego roku strata gminnej
spółki wyniosła ponad 2,2 mln zł.
W październiku 2016 roku w wywiadzie dla portalu Słubice24 i telewizji
HTS Tomasz Ciszewicz mówił stanow-

czo: „Część historyczna SOSiR na pewno
zostanie zabrana SOSiR-owi, powstanie
albo jednostka budżetowa, albo powstanie wydział w ramach urzędu miejskiego”.
Do dziś żadna część majątku nie została

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

odebrana spółce, nie powstała jednostka
budżetowa, nie stworzono też wydziału.
SOSiR nadal funkcjonuje w niezmienionej formule. Urosła jedynie strata spółki.
Ale kłopoty ma nie tylko prezes Sawicki. Radni żądają odwołania szefa PUK-u
Ireneusza Woźniaka.
9 maja opublikowane zostały faktury,
które powiązana z prezesem Woźniakiem
spółka IRMAN wystawiła PUK-owi za
sprzedaż dwóch samochodów (na łączną
kwotę 56,5 tys. brutto).
Wychodziło na to, że PUK, którego
szefem jest Ireneusz Woźniak, kupuje
samochody od firmy IRMAN, z którą
przez wiele lat ten sam Ireneusz Woźniak
był bardzo mocno związany. W ostatnim
oświadczeniu majątkowym prezes Woźniak przyznał, że nadal jest udziałowcem
firmy IRMAN.
19 czerwca część radnych napisała do
burmistrza Ciszewicza wniosek o "natychmiastową dymisję Pana Ireneusza

REKLAMA

Szukasz
nieruchomości?

KONTAKT:

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

Zobacz ostatnią stronę!

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

www.m-tech.sklep.pl

Woźniaka z funkcji Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych".
Czytamy w nim m.in.: złożone wyjaśnienia nie spotkały się z akceptacją członków komisji, ponieważ zdaniem komisji
przedsięwzięcia Prezesa, rażąco naruszają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia
27.08.2009 o finansach publicznych oraz
są bardzo odległe od podstawowych zasad etycznych.
Co na to władze gminy? - Sprawę dokładnie zbada zewnętrzna firma audytorska. Jeśli w tym konkretnym przypadku
zostanie stwierdzone naruszenie przepisów prawa, prezes zostanie odwołany
– zapewnia w artykule zamieszczonym
na portalu Słubice24 Beata Bielecka,
rzeczniczka prasowa słubickiego urzędu
miejskiego.
ROBERT WŁODEK
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KOLORY Światełka pokoju
DALTONISTY
i apel do prezydenta
SŁUBICE Protestowali przeciw zmianom w sądownictwie

Od kiedy to pisałem, że w gminnych
spółkach niekoniecznie dobrze się dzieje? Jak długo żądałem od władz miasta
przeprowadzenia kontroli w tych spółkach? Jaki był efekt moich uwag? Żaden.
Uważam nawet, że władze miasta
zaklinały rzeczywistość, udawały, że
wszystko jest OK.
W połowie maja otrzymałem od burmistrza pismo, skierowane do stowarzyszenia „Wspólnie dla Samorządu”,
w którym Tomasz Ciszewicz napisał, że
„spółki gminne działają prawidłowo”.
No to dziś już wiemy, że tak nie jest.
SOSiR wykazał 2,2 miliona złotych
straty za poprzedni rok obrachunkowy.
Tomasz Ciszewicz nie udzielił prezesowi Sawickiemu absolutorium i, jak sam
mówi, dał mu żółtą kartkę. Czyli tej mojej krytyki funkcjonowania spółki nie
wziąłem jednak z sufitu…
Jak działają inne spółki? Piszę o tym
w artykule na pierwszej stronie.
19 czerwca, także po moich wcześniejszych publikacjach, część radnych złożyła do burmistrza wniosek o „natychmiastową dymisję Pana Ireneusza Woźniaka
z funkcji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych”, zarzucając

ROBERT WŁODEK

www.robertwlodek.pl

Pod słubickim Sądem Rejonowym odbyły się dwie manifestacje. Na każdą z nich, mimo niesprzyjającej pogody, przyszło
około stu osób
foto. DP

mu nie tylko „rażące naruszenie” dwóch
ustaw, ale także „przedsięwzięcia odległe od podstawowych zasad etycznych”.
Czyli znów miałem rację.
Zakład Usług Wodno-Ściekowych.
Prezes Góra otrzymał absolutorium za
2016 rok, a spółka rozpoczyna realizację sporego projektu. Ale wątpliwości
też nie brakuje. Nie tak dawno wszyscy
usłyszeliśmy nagrania rozmów Tomasza
Ciszewicza z członkiem rady nadzorczej
spółki. Dowiedzieliśmy się z nich wiele o
stosunku burmistrza do współpracowników i oponentów. Ale nie w tym jedyny
problem. Bo największym, według mnie,
skandalem jest to, że na nagraniach
usłyszeliśmy jak burmistrz nalega na
członka rady nadzorczej ZUWŚ by ten
wycofał złożone pismo z pytaniami o
funkcjonowanie gminnej spółki. „Dla
mnie – nieoficjalnie – ważne jest abyś
wycofał to pismo” – mówił przynajmniej
dwukrotnie.
Konkluzje? Burmistrz cały czas twierdził, że spółki gminne działają prawidłowo. Nagle jednak okazało się, że w
PUK-u będzie audyt, szef SOSiR-u dostał "żółtą kartkę" i nie otrzymał absolutorium, a burmistrz mówi w materiale
Słubice24.pl, że nie jest zadowolony z
kondycji spółki.
To jak to jest Panie burmistrzu? SOSiR działa prawidłowo, czy jest w złej
kondycji finansowej? Są wątpliwości co
do postępowania prezesa PUK-u, czy
ich nie ma? Czemu nakłaniał Pan członka rady nadzorczej do wycofania pisma
dotyczącego działalności ZUWŚ?

SPRZEDAM

pawilon handlowy
w Kostrzynie nad Odrą
przy dworcu PKP i PKS
90 m2
tel.: 508 171 539

SPRZEDAM
lub WYDZIERŻAWIĘ
pawilon handlowy
w Słubicach
ul. Asnyka 8
przy Intermarche
128 m2
tel.: 508 171 539

Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe w Rzepinie,
CO, ciepła woda, balkon
tel.: 602 684 766,
po godz. 16.

Obie słubickie manifestacje zgromadziły około 100 uczestników

Słubicki protest zorganizowali
przedstawiciele lokalnych partii
politycznych, a także społeczni liderzy. - Prosimy mieszkańców, by
razem z nami stanęli przed słubickim sądem. Musimy wspólnie
zademonstrować nasz sprzeciw
wobec zmian ustaw regulujących
pracę sądów w Polsce – napisali w
specjalnym oświadczeniu.
Mieszkańcy nie zawiedli. Przyszli
pod słubicki sąd z transparentami i
świeczkami. Byli młodzi i ci starsi,
studenci, nauczyciele, przedstawicie różnych zawodów. Przemawiali, klaskali, odśpiewali hymn.
- Szczególne oburzenie budzi
tryb pracy nad zmianami w sądownictwie. Tak fundamentalne
przepisy nie mogą być uchwalane

ekspresowo, bez konsultacji społecznych, bez uwzględnienia opinii
konstytucjonalistów i bez poparcia
społecznego. Wygrane wybory parlamentarne przez PiS nie dają tej
partii mandatu do wprowadzania
zmian ustrojowych w Polsce. Te
wymagają akceptacji ogółu Polaków, choćby w formie referendum
ustrojowego – mówi Bernard Łysiak z partii Razem.
Czy to ostatnia taka akcja? Organizatorzy słubickiego protestu nie
wykluczają kolejnych demonstracji. – Jeśli będzie taka wola mieszkańców, to będą kolejne zgromadzenia – mówią.
ROBERT WŁODEK

Nawiążę
współpracę
ze stolarzem
(wspólnik)/ wynajmę
warsztat stolarski
tel.: 604 295 699
Sprzedam atrakcyjną działkę
budowlaną o powierzchni 0,3
ha w Radachowie przy drodze 134 Ośno Lubuskie-Krzeszyce blisko lasu, uzbrojoną
(woda, prąd).
tel.: 691 940 610

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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RZEPIN Tegoroczne Dni Puszczy Rzepińskiej już za nami!

Festyn pełen atrakcji
Dni Puszczy Rzepińskiej, tak jak w ubiegłych latach, obfitowały w szereg ciekawych wydarzeń, imprez i rozgrywek sportowych, z których każdy zainteresowany mieszkaniec gminy
mógł swobodnie skorzystać
Zwieńczeniem tegorocznych Dni
Puszczy Rzepińskiej był festyn zorganizowany w sobotę 1 lipca na
Miejskim Stadionie Sportowym w
Rzepinie.
Po uroczystym otwarciu imprezy
przez burmistrza Sławomira Dudzisa, nadleśniczego Nadleśnictwa
Rzepin Stanisława Sobańskiego
oraz Stefana Radacha przedstawiciela zaprzyjaźnionej partnerskiej
gminy Hoppegarten, odbył się polsko-niemiecki przegląd lokalnych
artystów.
Całej imprezie, obok występów
artystycznych na scenie, towarzyszyły również inne atrakcje, takie
jak strażacki pokaz gaszenia pożaru lasu, zajęcia fitness, można było
skosztować smakołyków kuchni
myśliwskiej, zakupić los w loterii
fantowej, a wszystkie dzieci będące na stadionie mogły brać udział
w przygotowanych dla nich grach i
zabawach.
W tym roku dużą atrakcją było
stoisko polskich żołnierzy i amerykańskich Rangers, którzy wszyst-

kim zainteresowanym przybliżali
tajniki pracy w wojsku oraz prezentowali swój sprzęt wojskowy.
O godz. 18.30 rozpoczął się
pierwszy koncert. Na scenie zaprezentował się zespół Katedra
wykonujący muzykę rockową, a
następnie swój szeroki repertuar przypomniała grupa Golden
Life. Około godz. 21.00 wystąpił
Bartek Wrona, a zaraz po nim na
scenie pojawiła się gwiazda wieczoru Małgorzata Ostrowska, która zaśpiewała największe przeboje
zespołu Lombard oraz utwory ze
swoich solowych płyt. Po występie
Małgorzaty Ostrowskiej zagrał Endrju, prezentując covery znanych
przebojów.
Podczas całego festynu na boisku były przygotowane stoiska
promocyjne, na których różne
firmy, instytucje i stowarzyszenia miały okazję zaprezentować
się i pochwalić swoim dorobkiem.
Swoje stoiska przygotowały m.in.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Rzepinie, Powiatowa Stacja Sa-

nitarno-Epidemiologiczna w Słubicach, firma Zdrowe!, Powiatowy
Ośrodek Wsparcia w Rzepinie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko”, Celowy Związek
Gmin i Nadleśnictwo Rzepin.
Na wszystkich głodnych i spragnionych czekały namioty z gastronomią, stoiska z popcornem,
lodami, watą cukrową, pieczywem,
miodem itp. (red.).

• KIEROWNICTWO BUDOWY
• POZWOLENIA NA BUDOWĘ
• ADAPTACJE PROJEKTÓW

www.biuro-sugoi.pl
Roksana Mackiewicz
ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

NIP 5981607269
tel: 579 077 741
email: rok.mackiewicz@gmail.com
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SŁUBICE Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku

Bezpieczne wakacje
prowadzą wspólnie z przedstawicielami kuratorium oświaty, straży

SŁUBICE Naturalny chleb Ryszarda Kapicy

Tradycja przekazywana
z pokolenia na pokolenie
Ryszard Kapica z Drzecina wypieka swój chleb w przedwojennych piecach. Zainteresowanie jego pracą jest ogromne

foto. DP

Kontrole miejsc wypoczynku
najmłodszych
funkcjonariusze

pożarnej oraz Sanepidu.
W czasie wakacyjnych kontroli
policjanci sprawdzają pola namio-

rów, którymi dzieci i młodzież wyjeżdża na wycieczki.
Kontrole policyjne potrwają aż
do zakończenia sezonu letniego. W
tym okresie patrole wielokrotnie
odwiedzać będą miejsca wypoczynku i akweny wodne w całym powiecie słubickim (red.).

Na początku lipca zorganizowane zostały obchody 700-lecia Bossen, to niewielka miejscowość pod Frankfurtem,
która od lat współpracuje z Drzecinem.
Na uroczystościach nie mogło zabraknąć
więc Ryszarda Kapicy. Do Bossen pojechała też rada sołecka Drzecina wraz z
sołtysem Ryszardem Świderskim.
Podczas obchodów swoje stanowiska wystawiali lokalni producenci i
wytwórcy. Byli pszczelarze, miejscowi
rzemieślnicy. Ryszard Kapica rozdawał
wypieczony przez siebie chleb ze smalcem. – Pokazywałem także chleb, który wypiekłem w kształcenie konturów
Polski. Ludzi najbardziej jednak interesowało to, że mój chleb jest pieczony
według starej receptury, w sposób tradycyjny – wspomina.
Kapica swój chleb piecze od 2005
roku. To rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tradycja zapoczątkowana jeszcze na zachodzie Ukrainy, przez prababcię Ryszarda
Paulinę. Później chleb ten piekła jego
babcia Anna, która po wojnie przywiozła recepturę na zachód Polski. Trady-

foto. DP

Policjanci aktywnie dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
patrolując kąpieliska i wody oraz kontrolując miejsca wypoczynku

towe, plaże oraz kąpieliska. Szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo osób, które korzystają
ze sprzętu wodnego, biwakują i
rozpalają ogniska w miejscach niedozwolonych oraz pod wpływem
alkoholu korzystają z kąpieli.
Od czerwca trwają również kontrole stanu technicznego autoka-

cję podtrzymywała mama R. Kapicy
– Irena i przekazała ją synowi, który
produkcją swojskiego chleba zajmuje
się do dziś.
Chleb Kapicy zdobył wiele nagród na
lokalnych i regionalnych konkursach
kulinarnych. Otrzymał też dwie nagrody na poznańskich targach Polagra
Food, w 2013 i w 2016 roku.
Dziś Ryszard Kapica pieczeniem
naturalnego chleba zajmuje się hobbystycznie. Organizuje specjalne pokazy
pieczenia, na które przyjeżdżają ludzie
nie tylko z Polski (red.).

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu
ubijaki
elektronarzędzia
młoty wyburzeniowe
KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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SŁUBICE Wizyta na obozie harcerskim w Mrzeżynie

Odwiedziły harcerzy
Na zaproszenie komendanta hufca ZHP Chorągwi Ziemi Lubuskiej hm. Tadeusza Strażewicza, radne sejmiku województwa lubuskiego: Grażyna Dereń i
Maria Jaworska złożyły wizytę na obozie harcerskim w Mrzeżynie
foto. DP

Gości przyjęli: komendantka
obozu hm. Teresa Dreszer i instruktorzy pełniący służbę na obozie.
Radne sejmiku, na apelu porannym, przekazały pozdrowienia,
życzenia szczęśliwego wypoczynku oraz paczkę słodyczy zuchom i
harcerzom od marszałek Elżbiety
Anny Polak. Podczas wizyty obserwowały gimnastykę poranną,
zajęcia artystyczne i grę terenową.
Nocą, na plaży, druhna hm. Maria

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

e-mail: zwrotpodatku@tdg.pl

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

ko o bezpieczeństwo uczestników
obozu i smaczne posiłki, zapewnia
też różne atrakcje.
Radne są pełne uznania dla kadry obozowej za ciekawe zajęcia i
odpowiedzialną pracę (red.).

RZEPIN Złote, diamentowe i żelazne gody

Serdecze życzenia
foto. UMiG w Rzepinie

Zgodnie z wieloletnią tradycją pary małżeńskie z 50-letnim, 60-letnim i 65-letnim stażem pożycia małżeńskiego zostały zaproszone na obchody uroczystości złotych,
diamentowych i żelaznych godów. Spotkanie odbyło się
w Hotel Park w Rzepinie

Burmistrz Sławomir Dudzis, w imieniu Prezydenta RP, uhonorował jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie

Burmistrz Sławomir Dudzis, w
imieniu Prezydenta RP, uhonorował zaproszonych małżonków
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, winszując im tak
wspaniałej rocznicy oraz życząc
wielu kolejnych wspólnych lat w
zdrowiu i miłości.
W obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Celiny Ratowt małżonkowie złożyli sobie
wzajemną przysięgę, po czym przy
dźwiękach muzyki zespołu Kaziuki, w atmosferze pełnej wzruszeń i
radości, świętowali wspólnie swój
jubileusz.
W uroczystości udział wzięli także przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Utracki oraz zastępca kierownika USC Karolina Kryk.

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

tel. 95 737 03 03 | kom. 602 151 851

foto. DP

Jaworska odebrała zobowiązanie
instruktorskie swojej podopiecznej
Martyny Mostowskiej.
Dzieci i młodzież, pomimo
zmiennej pogody, czują się wspaniale. Życzliwa kadra dba nie tyl-

więcej na stronie www.taxhelp.pl

50-lecie małżeństwa świętowali:
Zofia i Józef Łukomscy, Paulina i
Zbigniew Krzyśków, Anna i Józef
Cudyk, Jadwiga i Zygmunt Masło,
Zenona i Edward Chuchro, Janina i Kazimierz Majchrzak, Józefa
i Tadeusz Toporek, Daniela i Józef
Kruszczak, Aleksandra i Franciszek Waraksa, Helena i Bogumił
Roszak, Kazimiera i Czesław Borowy, Teresa i Zenon Markowscy
oraz Halina i Jerzy Sawiccy.
Z kolei jubileusz 60-lecia małżeństwa obchodzili: Ludwika i Bronisław Wróbel, Helena i Stanisław
Kozdraś, Krystyna i Kazimierz Michałek, Julianna i Józef Nowakowscy oraz Irena i Edward Kryniccy.
65-lecie świętowali Janina i Marian Jabłońscy (red.).
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W ramach organizowanej przez EWE akcji promocyjnej, w okresie od 15 maja do 24 czerwca, odbył się
konkurs na najlepsze hasło związane z gazem ziemnym. Wpłynęło 150 haseł. Powołana przez firmę EWE
komisja wybrała najlepsze:

„Gaz ziemny w dobrej cenie,
zróbmy więc w domu ulepszenie”
którego autorami byli Państwo Izydora i Kazimierz Deptuchowie z Rzepina.
5 lipca w siedzibie EWE w Międzyrzeczu odbyło się uroczyste wręczenie nagrody głównej - samochodu
Dacia Duster.
Prezes Dariusz Brzozowski pogratulował laureatom i wręczył kluczyki wraz
z kompletem dokumentów do samochodu.
- To było dla nas naprawdę spore
zaskoczenie, nigdy nic nie wygraliśmy,
więc jak zadzwonili do nas przedstawiciele firmy EWE to nie mogliśmy uwierzyć – wspomina Pani Izydora. – Szczerze polecamy mieszkańcom współpracę
z EWE – dodaje.
- Bardzo gratuluję rodzinie Państwa
Deptuchów. Chciałbym także zaznaczyć,
że współpraca gminy z firmą EWE od
wielu lat układa się bardzo dobrze. Dzięki EWE nasi mieszkańcy mają dostęp do
bezpiecznego źródła energii – mówi Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina.
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CYBINKA Moc atrakcji na rowerze

foto. UMiG w Cybince

Już czekamy
na kolejną edycję
7 lipca w sali widowiskowej MGOK odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Rowerowe Wakacje 2017”
ciastami i kompotami z ogrodów
wiejskich, poznawały zabytki kultu
świeckiego i sakralnego. Zwiedziły
też cybińskie zakłady pracy i instytucje zapewniające bezpieczeństwo
oraz poznały uczestników Flisu
Nadodrzańskiego.
W tym roku dodatkową atrakcją

Na rowerze jeździło około 70 dzieci

CYBINKA Zmagania w zgodzie z przyrodą

foto. UMiG w Cybince

Już po raz siódmy Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO
wraz z partnerami, przy dofinansowaniu z budżetu gminy Cybinka w
ramach zadania publicznego kwotą
10 tys. złotych, zorganizowało wypoczynek na rowerach, podczas którego dzieci i młodzież zwiedzały i poznały najbliższą okolicę, jej przyrodę
i historię.
W bieżącym roku na rowerze jeździło około 70 dzieci, 12 wychowawców z uprawnieniami pedagogicznymi oraz codziennie około dziesięciu
wolontariuszy, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali - jak
zawsze - funkcjonariusze posterunku policji z Cybinki. Wsparcie i pomoc osób prywatnych oraz firm w
poszczególne działania okazały się
bezcenne, a dzięki zaangażowaniu
się tak dużej liczby osób możliwa
była sprawna i bezpieczna realizacja
projektu „Rowerowe Wakacje 2017”.
Podczas dwutygodniowych wypraw dzieci poznawały szlaki rowerowe i kajakowe położone w gminie, delektowały się regionalnymi

Konkurs
ekologiczny

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się konkurs
ekologiczny dla gimnazjalistów
Przygotowała go Sławomira
Czerniawska, nauczycielka Zespołu Szkół w Cybince. Konkurs roz-

począł się prezentacją multimedialną, którą opracowała jedna z
uczennic.

była wycieczka do wrocławskiego
afrykarium oraz wizyta dzieci na lotnisku nadleśnictwa Rzepin.
Serdecznie dziękujemy organizatorom, pedagogom i wolontariuszom oraz wszystkim osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym w
realizację wakacji dla dzieci. Dzięki
ogromnej pracy i zaangażowaniu
możliwe było podjęcie szerokiego
spektrum zadań zapewniających
wiele atrakcji dla uczestników.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję.
Zadanie pn. „Rowerowe Wakacje
2017” zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego, o którym
mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z
dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Gmina Cybinka przekazała na realizację tego zadania 10 tys. zł (red.).

Konkurs przygotowała Sławomira Czerniawska

Klasy zdobywały punkty w trzech
kategoriach: koszulka ekologiczna,
piosenka/wiersz ekologiczny oraz
konkurs wiedzy przyrodniczej.

Jury oceniało także prace fotograficzne, które uczniowie wysyłali wcześniej na konkurs pt. "Jak
przyroda walczy o swoje" (red.).
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CYBINKA Maraton MTB Cybinka 2017

Profesjonalna impreza sportowa
Organizatorem imprezy była
gmina Cybinka, a współorganizatorami: Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury w Cybince, Zakład Usług
Komunalnych w Cybince oraz sołectwo Bieganów.
Oficjalnego otwarcia imprezy
dokonali: burmistrz Cybinki Marek
Kołodziejczyk oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Śliwińska.
Maraton podzielony był na dwa
dystanse MINI (15 km) i MEGA
(45 km). W wyścigach wzięło
udział 174 zawodników z różnych
stron Polski. Na zwycięzców czekały puchary i nagrody pieniężne,
które wręczyli: burmistrz Marek
Kołodziejczyk, dyrektor wyścigów
Sebastian Łukaszewicz, dyrektor
MGOK Cybinka Ewelina Skórska,
przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Śliwińska, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jędrzejewski oraz prezes ZUK Patryk Ru-

dziński.
Każdy zawodnik otrzymał także
pamiątkowy medal, a najmłodsi uczestnicy dodatkowo bidon i
czapeczkę. Organizatorzy przygotowali również festyn rowerowy
dla dzieci, można było zjeść przepyszne jedzenie uszykowane przez
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z
Grzmiącej oraz odpocząć przy kawie i herbacie.
W kategorii ELITA zwyciężył
Mariusz Gil ze Strzelec Krajeńskich (mistrz Polski z 2008, 2010,
2011, 2012 oraz wicemistrz świata
z 2004), drugi był Grzegorz Grabarek z Zielonej Góry, na trzecim
stopniu podium stanął Rafał Jaros
ze Szczecina.
Puchar burmistrza dla najlepszego zawodnika otrzymali: w kategorii Mini kobiet Agnieszka Gabrysz, a w kategorii Mini mężczyzn
Amadeusz Rudziński, który otrzy-

foto. UMiG w Cybince

W Bieganowie odbyła się największa rowerowa impreza w gminie Cybinka - Maraton MTB Cybinka 2017

W wyścigach wzięło udział 174 zawodników z różnych stron Polski

mał również puchar Sołtysa Bieganowa dla najlepszego zawodnika
z sołectwa Bieganów. W kategorii
Mega mężczyzn najlepszym zawod-

nikiem został Robert Poniewierski,
natomiast puchar sołtysa Bieganowa otrzymał Daniel Olesiak
Dziękujemy wszystkim osobom,

które zaangażowały się w zorganizowanie tego wydarzenia sportowego. Zwycięzcom gratulujemy,
życzymy kolejnych sukcesów i satysfakcji z każdego przejechanego
kilometra.
Sponsorami maratonu, którym
należą się podziękowania byli:
Usługi Prac Ziemnych Stanisław
Gocki, Krzysztof Habiera KH Projekt, AQUA-GRUPA SBS Sp. z o.o.,
WIME Usługi Budowlane Sp. z
o.o., PROFIPROJEKT Jakrzewski i
Wspólnicy, Ubezpieczenia Jadwiga
Kupsik, Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego, Zakład Usług
Transportowych Łozowscy, PTH
TRANSHAND, Samulski Michał,
FUX TYNKI MASZYNOWE - Poniewierski Robert, PPHU Growo
Tomasz Wierciński Świebodzin,
ROTRANS Cybinka, AGRO Bieganów, MULTI-AUTO-USŁUGI-HANDEL Łozowski Krzysztof,
Kozera-Invest S.C. Grzegorz Kozera-Patryk Kozera, Sklep ogólnospożywczy
Józef
Hołówko.
Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do nadleśniczego
Krzysztofa Tomczaka za udostępnienie terenów leśnych i pomoc w
wytyczaniu trasy zawodów.
Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji Maratonu MTB Cybinka
2018 w Bieganowie (red.).

CYBINKA Absolutorium dla burmistrza

GÓRZYCA Inauguracyjny turniej w Radówku

Radni jednomyślni

Zawody i dobra
zabawa

Gratulacje w imieniu radnych
złożyła burmistrzowi przewodnicząca rady Anna Śliwińska, a w
imieniu zespołu współpracowników sekretarz Sebastian Łukaszewicz i skarbnik Agnieszka Skiba.
Burmistrz za współpracę i zaangażowanie we wspólne wykonywanie działań na rzecz mieszkańców
podziękował pracownikom, kierownikom oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. Zaznaczył
również, że każde zadanie związane z realizacją budżetu wiązało
się z wysiłkiem, często ogromnym

foto. UMiG w Cybince

Rada Miejska w Cybince
jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi
Cybinki Markowi Kołodziejczykowi z tytułu wykonania budżetu gminy za
2016 rok

Gratulacje złożyła burmistrzowi przewodnicząca rady Anna Śliwińska

stresem i poświęceniem całego zespołu pracowników za co, każdemu

z osobna, podziękował wręczając
symboliczną różę (red.).

CYBINKA Pożegnaliśmy absolwentów

23 czerwca w Radówku
odbył się pierwszy z trzech
turniejów plażowej piłki
siatkowej. Do rywalizacji
stanęły cztery drużyny
Uroczystego rozpoczęcia zmagań dokonały: dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Górzycy Małgorzata Gniewczyńska i sołtys wsi
Radówek Alicja Szary wraz z radną
gminy Marią Palmowską.
Rozgrywki odbywały się systemem każdy z każdym. Zwycięzcą
turnieju okazał się duet Paweł Hajkowicz i Adam Kierski.
W trakcie trwania turnieju na
dzieci czekały niespodzianki w

foto. UG w Górzycy
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Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy

postaci konkursów i gier sprawnościowych, był bieg z balonami w
parach, były skoki w workach, nie
zabrakło malowania buzi. Wszystkie dzieci biorące udział w festynie
otrzymały słodkości ciasteczka,
cukierki i lody, a na koniec drobne
upominki.
Po zakończonych zmaganiach
zawodnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
MATEUSZ PODLIPSKI

RZEPIN Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę

Trzymamy za Was kciuki Rowerowe
pielgrzymowanie
Dyrektor dziękowała rodzicom oraz osobom, które angażowały się w działalność szkoły

dzińską.
Prezes Cybińskiego Stowarzyszenia PRO-EKO Eugenia Niedźwiecka dziękowała i wręczyła dyplomy
absolwentom, którzy z własnej
inicjatywy pomagali potrzebującym i udzielali się w wolontariacie,
a przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Śliwińska szczególnie wyróżniła osoby działające w Parafial-

nym Zespole Caritas w Cybince.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli wzruszający program artystyczny przygotowany
przez uczniów.
Wszystkim absolwentom gratulujemy, życzymy aby dostali się do
wymarzonych szkół oraz sukcesów
na kolejnych etapach edukacyjnych (red).

5 lipca, już po raz 13, spod
kościoła parafialnego pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Rzepinie, wyruszyła pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę
Pomysłodawcą oraz organizatorem pielgrzymki, od 2005 roku,
jest proboszcz Stanisław Wencel.
Pielgrzymi w ciągu siedmiu dni
mieli do pokonania prawie 500
km trasy, zanim ruszyli w drogę
uczestniczyli we mszy w intencji
wszystkich osób biorących udział
w pielgrzymce. W pierwszy dzień
uczestnicy pielgrzymki mieli do
przejechania 85,5 km (red.).

foto. UG w Górzycy

Uroczystość rozpoczęła dyrektor
Wioletta Łozowska, która powitała
zaproszonych gości, grono pedagogiczne i absolwentów. Następnie
najlepsi uczniowie zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami za
udział w konkursach i pracach na
rzecz szkoły. Dyrektor dziękowała
również rodzicom oraz osobom,
które w sposób wyjątkowy angażowały się w działalność placówki.
Burmistrz Marek Kołodziejczyk
za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne nagrodził trzech
uczniów: Patryka Nawrockiego,
Jakuba Szwedę i Aleksandrę Koło-

foto. UMiG w Cybince

21 czerwca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury odbyło
się uroczyste zakończenie
roku szkolnego klas trzecich gimnazjum Zespołu
Szkół w Cybince

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
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KRZESZYCE Dzień Dziecka w Muszkowie

Podróż życia

Uśmiechów nie brakowało

Tym razem czytelniczki miały okazję poznać literaturę faktu.
Rozmawiały o książce Magdy Bogusz „Pirania na kolację”

3 czerwca odbył się festyn w Muszkowie. Impreza była dedykowana tym małym i tym
dużym dzieciom
foto. UG w Krzeszycach

foto. UG w Krzeszycach

KRZESZYCE Kolejne spotkanie DKK w Kołczynie

Kolejne spotkanie DKK w Kołczynie

Magda i Tomek przemierzyli prawie cały świat. Ich podróż trwała 1405
dni, a zaczęła się 14 lipca 2010 roku
na lotnisku w Warszawie, skąd z biletem w jedną stronę polecieli do Newark. Byli na czterech kontynentach,
w 27 krajach. Trochę stopem, później
zardzewiałym samochodem przejechali Stany Zjednoczone, pokonując
dystans 8 tys. mil. Przeżyli przygodę
życia, o której innym się nie śniło.
Autorka w barwny i dynamiczny
sposób opisuję swoją podróż życia, w
której towarzyszył jej mąż. Razem z

nimi podróżujemy i nie ważne czym,
byle dalej do przodu. Nie ważna jest
pogoda, wygody czy jedzenie, ważne
są wrażenia i to czego nie mieli na
co dzień. Podróż, w którą się wybrali
była niezłym wyczynem. To życiowy
reset i pewnie nie jeden z nas chętnie
by z tego skorzystał.
Warto przeczytać i wyruszyć w podróż wraz z Magdą i Tomkiem. Wrócili po czterech latach. Czy mieli do
czego, czy było warto…?
Koniecznie trzeba przeczytać, aby
się tego dowiedzieć (red.).

Festyn był wspaniałą okazją do integracji i znakomitej zabawy

Dzieci świetnie bawiły się podczas
zabaw ruchowych i sprawnościowych. Kolorowa chusta klanza porwała je w falisty świat zabaw, konkurencje sportowe budziły dreszczyk
emocji, a zawody dorośli kontra dzieci rozbawiły wszystkich przybyłych
do łez. Nasi milusińscy mogli także
korzystać z atrakcji pozascenicznych:

REGION Jubileusz Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku

23 czerwca Gospodarczy Bank
Spółdzielczy w Barlinku uroczyście świętował swoje 70. urodziny

Bank jest laureatem wielu krajowych i regionalnych wyróżnień i rankingów a w Grupie
BPS zajmuje siódme miejsce pod względem
sumy bilansowej. Cieszy się dużym uznaniem
klientów i władz regionu, dlatego na uroczystość jego jubileuszu do gmachu Filharmonii
Gorzowskiej przybyło wielu gości. Wśród nich:
Józef Karbowniczyn członek zgromadzenia
ogólnego KRS, Krystyna Majerczyk-Żabówka prezes zarządu KZBS, mec. Jerzy Bańka - wiceprezes zarządu ZBP, Zdzisław Kupczyk - prezes
zarządu Banku BPS SA, czy Karolina Jankowiak - wiceprezes zarządu SGB-Bank SA.
Byli też przedstawiciele samorządów lokalnych, banków spółdzielczych, samorządu
gospodarczego, klientów i partnerów biznesowych oraz pracownicy. Łącznie przybyło na
uroczystość około 500 osób.
Centralnym jej punktem było przekazanie
sztandaru GBS Banku, który został ufundowany przez 81 fundatorów, a organizacją zbiórki
środków zajął się Społeczny Komitet Fundacji
Sztandaru.
Prezes GBS Banku Zbigniew Wielgosz w
swoim przemówieniu powiedział m.in.: - W
czasie 70-letniej historii banku przepracowałem blisko 40 lat, w tym na stanowisku prezesa
24 lata. Były to lata ciężkiej pracy, zaczynaliśmy
od zera budować polską bankowość spółdzielczą, tu na tzw. ziemiach odzyskanych. Na początku lat 90-tych, patrząc daleko w przyszłość,
oprócz rozwijania własnych banków spółdzielczych, tworzyliśmy organizacje wspierające, bo
brak było wówczas, oddolnie tworzonych, reprezentantów interesów, wówczas bardzo małych banków spółdzielczych.

foto. DP

70 lat pracy
dla mieszkańców

W uroczystej gali uczestniczyło około 500 osób

Podczas uroczystości jubileuszowych bank
otrzymał medale i wyróżnienia, a działacze samorządowi i pracownicy wyróżnieni zostali odznaczeniami przez Krajową Radę Spółdzielczą,
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz
bank i Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości. Zarząd GBS Banku postanowił wyróżnić
złotym medalem 70-lecia GBS Banku firmy,
bez których bankowość spółdzielcza nie byłaby
by w tym miejscu, gdzie jest. W imieniu wyróżnionych firm złote medale odebrali: Krystyna
Majerczyk-Żabówka prezes KZBS, mec. Jerzy
Bańka wiceprezes ZBP, Zdzisław Kupczyk prezes Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz Jacek Smolarek prezes Concordii Ubezpieczenia.
Oficjalną część uroczystości uświetnił występ
artystyczny zespołu Marcin Wyrostek – music
dance&show, który wywołał szalony aplauz
zgromadzonej publiczności (red.).

malowania twarzy, puszczania baniek mydlanych, gry w piłkarzyki i bilarda. Każde dziecko zostało obdarowane słodkościami i lodami. Festyn
był wspaniałą okazją do integracji i
znakomitej zabawy. Wydarzenie to
było świetną rozrywką zarówno dla
dzieci jak i dorosłych.
Organizatorzy dziękują paniom:

Gosi i Sylwii z krzeszyckiej biblioteki
za pomoc w czasie obchodów święta
dzieci oraz Zuzi Kałużnej za uwiecznienie tych chwil. Dziękują także
dzieciom i ich rodzicom oraz opiekunom za tak liczne przybycie i świetną
zabawę (red.).
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RZEPIN Turnieje tenisa ziemnego o puchar burmistrza

Wysoki poziom rozgrywek
Pod koniec czerwca odbył się kolejny turniej tenisa ziemnego o
puchar burmistrza Rzepina. Uczestniczyły w nim dzieci od 5 do
15 lat, startujące w trzech grupach wiekowych
Turniej był rozgrywany w kategorii kobiet (po trzech latach przerwy) i
mężczyzn. Ogólnie wzięły w nim udział
32 osoby.
Turniej przebiegał w sportowej atmosferze przy zmiennych warunkach
pogodowych. Poziom niektórych spotkań w grupie pomarańczowej był na

wysokim poziomie, a dzieci, które w
nim startowały z powodzeniem występują na wielu turniejach poza Rzepinem, odnosząc liczne sukcesy.
Ciekawie przebiegał turniej pań, który obfitował w długie wymiany. Natomiast finał mężczyzn to teatr jednego
aktora, wygrał zdecydowanie najlepszy

Szymon Baraniak ze Słubic.
Na zakończenie burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis wręczył puchary dla
pierwszych trzech uczestników w każdej grupie wiekowej, a każdy z uczestników otrzymał dyplom. Rozlosowane
zostały także prezenty ufundowane
przez Romana Górskiego. Podziękowanie należy się również starszej młodzieży, która tak jak w poprzednim
turnieju sędziowała spotkania w młodszych grupach (red.).

W turnieju wzięły udział 32 osoby

RZEPIN Uczniowie ZSO na deskach teatru Kleist Forum

Zakończył się międzynarodowy projekt
Projekt realizowany był przez fundację DrososStiftung, Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt oraz
uczniów z 16 szkół niemieckich i polskich, a zakończył się przedstawieniem
teatralno-muzyczno-tanecznym zorganizowanym w Kleist Forum we Frankfurcie nad Odrą.
W ramach projektu przez ostatnich
kilka miesięcy młodzież pracowała
w trzech grupach warsztatowych. W
grupie tanecznej odbywały się zajęcia
z choreografem, które związane były
z bardzo dużą ilością prób odbytych
zarówno w ZSO w Rzepinie, jak i podczas obozu tanecznego nad Helenesee
oraz w Kleist Forum we Frankfurcie.
Grupa kostiumów wraz z kostiumolo-

giem BarbelJahn projektowała stroje
dla swoich kolegów i koleżanek, szyła
pierwsze propozycje, a po zaakceptowaniu przekazywano wykonanie prac
teatralnej pracowni krawieckiej. Trzecia grupa video uczestniczyła w zajęciach z techniki animacji i oprogramowania do projekcji pod okiem filmowca
Alexiego Papdopoulos.
Cały projekt stawiał na kreatywność
i samodzielność uczestniczących w nim
uczniów. Jak powiedział dyrygent Howard Griffiths – projekt ten łączył w
sobie muzykę, barwę, taniec i ideę, a
uczestnicy dali się urzec ciekawym tematom i historiom, a także „sugestywnej dźwiękowo” muzyce (red.).

foto. UMiG w Rzepinie

BILDER EINER AUSSTELLUNG 2017 to kolejny projekt edukacyjny, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie

Projekt stawiał na kreatywność i samodzielność uczniów

Pracuj w Promedica24
jako opiekun/ka osób starszych w Niemczech i Anglii,
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie,
nie znasz języka – zapraszamy na kurs języka
niemieckiego od podstaw!

Gorzów Wlkp. 501 357 383

lipiec 2017

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

• Będą nowe inwestycje drogowe
• Projekt dotyczący e-usług
dla mieszkańców nabiera rozpędu
• Od września rusza nowoczesne centrum edukacyjne
• Trwa nabór do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
POWIAT SŁUBICKI
O tzw. programie ostrożnościowym, który ma być częściowym rozwiązaniem problemów finansowych powiatu słubickiego, a także o roszczeniach powiatu wobec Skarbu Państwa
oraz o aktualnej sytuacji, nie tylko finansowej, w powiecie,
mówili dziennikarzom 22 czerwca: starosta Marcin Jabłoński,
jego zastępca Leopold Owsiak, członkowie zarządu powiatu,
a także powiatowi radni, z prezydium Rady Powiatu na czele.
Wicestarosta poinformował o planowanych przez powiat inwestycjach
i projektach, m.in. o budowie windy
dla osób niepełnosprawnych przy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach, remontach dróg i
chodników, a zwłaszcza o modernizacji drogi z Nowych Biskupic do
Rzepina, która będzie wykonana w
ramach projektu realizowanego we
współpracy ze stroną niemiecką. W
ciągu około dwóch lat wyremontowa-

ny zostanie cały odcinek, a obok drogi
powstanie ścieżka rowerowa.
Poruszono także temat projektu
"e-usług w powiecie słubickim", w
ramach którego niedawno ogłoszono
pierwszy przetarg na zakup sprzętu
komputerowego, m.in. notebooków
dla szkół.
Członek zarządu Amelia Szołtun
opowiedziała o rychłym uruchomieniu w Ośnie Lubuskim Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (trwa nabór,
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Przy poradni
będzie winda!
17 lipca rozpoczęły się prace budowlane związane z częściową
przebudową budynku przy ul. Sienkiewicza w Słubicach, w którym mieści się m.in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
Podczas prac remontowych wejście
do budynku jest możliwe jedynie od
strony ul. Sienkiewicza, przez teren
internatu Zespołu Szkół Technicznych.
Ponadto w okresie wakacyjnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Słubickiego oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie będą czynne od 7.00
do 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.
Przypomnijmy: przy obiekcie pojawi
się długo wyczekiwana platforma dla
osób niepełnosprawnych, pochylnia

oraz nowy wiatrołap. Nie zabraknie
parkingu oraz utwardzonej drogi wewnętrznej. Prace ruszyły niedawno, a
zgodnie z umową wykonawca powinien je wykonać w ciągu czterech miesięcy. Koszt remontu to prawie 514 tys.
zł.
27 czerwca w podpisaniu umowy
na wykonanie powyższych prac wzięli
udział: starosta Marcin Jabłoński, wicestarosta Leopold Owsiak oraz współwłaściciel firmy, która zrealizuje inwestycję - Janina Sienkiewicz (red.).

jest bardzo dużo chętnych) oraz o
projekcie systemowym związanym z
przekształceniem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach w
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego. Natomiast przewodniczący Rady Powiatu Wiesław
Kołosza podziękował radnym oraz
członkom zarządu powiatu za współpracę na rzecz powiatu (konferencja
prasowa miała miejsce tuż przed sesją absolutoryjną, o której pisaliśmy
w poprzednim numerze). Zarówno
on, jak i starosta przyznali, że problemy powiatu słubickiego rozwiązanoby by dużo szybciej, gdyby istniała w
tej kwestii wola współpracy ze strony
lubuskiego wojewody. Tej niestety
wciąż brak.
Film z konferencji dostępny jest na
naszym profilu na Facebook’u (red.).
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Wakacyjnie w Naszej Chacie
Pierwsze dwa tygodnie wakacji wychowankowie Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince spędzili bardzo aktywnie. Oto relacja przygotowana przez Aleksandrę Jaskółowską
Dzieci wraz z wychowawcami brały udział w półkolonii „Rowerowe
Wakacje 2017” organizowanej przez
Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju
PRO-EKO. Wychowankowie poznali
najbliższą okolicę Cybinki, jej przy-

rodę oraz historię. Każdy dzień był
pełen atrakcji.
Wychowankowie piekli chleb w
Białkowie, odwiedzili lotnisko nadleśnictwa w Rzepinie, byli świadkami akcji gaszenia pożaru za pomocą
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specjalnego samolotu, pływali w kajakach, zwiedzili mury obronne Ośna
Lubuskiego oraz wrocławskie ZOO i
afrykarium!
Odwiedzili też instytucje zajmujące się bezpieczeństwem, w których
uczyli się udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania podczas zagrożenia.
Wychowankowie zdobyli wielu nowych przyjaciół i zyskali wspaniałe
wspomnienia (red.).
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O spółdzielniach Oni również zasłużyli
socjalnych
na wakacje
13 lipca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie odbyło - Hura! Naprawdę jedziemy! Oby tylko pogoda dopisała! Co
ty mówisz? Pogoda nie jest ważna, i tak będzie super! - takie
się spotkanie z zakresu Ekonomii Społecznej.
okrzyki było słychać 30 czerwca na słubickim placu Bohaterów, skąd blisko sześćdziesięcioro najmłodszych mieszkańców naszego powiatu wyruszyło na kolonijną eskapadę do
Lubniewic.
Jak to się stało, że taki wyjazd
stał się możliwy? Otóż Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach od kilku lat prowadzi nabór
na bezpłatne kolonie finansowane
i organizowane przez Kuratorium
Oświaty w Gorzowie Wlkp.
- Uczestnikami kolonii mogą
być dzieci objęte pieczą zastępczą, pochodzące z rodzin żyjących

w trudnych warunkach materialnych, w tym z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci oraz
samotnie wychowywane, z zaburzeniami somatycznymi - tłumaczy Anna Gołębiowska, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Słubicach. Podkreśla,
że na kolonie kierowane są dzieci
z rodzin spełniających te kryte-

ria, będących pod opieką PCPR,
przede wszystkim dzieci z rodzin
zastępczych, jak również dzieci z
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince.
PCPR kieruje na kolonie również dzieci z rodzin będących pod
opieką poszczególnych Ośrodków
Pomocy Społecznej z gmin wchodzących w skład powiatu słubickiego.
- Na ten moment pozyskano już
całą grupę. W tym roku na dwutygodniowy wypoczynek do Lubniewic wyjedzie łącznie 114 dzieci
z naszego powiatu. Kolonie zaplanowane są w dwóch terminach tj.
od 30 czerwca do 13 lipca oraz od
23 lipca do 5 sierpnia - dodaje A.
Gołębiowska.
Pozostaje nam życzyć naszym
kolonistom wspaniałych wakacji
(red.).
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- Poprowadziła je Joanna Szymańska, która podzieliła się swoją
wiedzą i doświadczeniami z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych - tłumaczy kierownik Ośrodka Karolina Cieślak.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Rzepinie, Powiatowego
Ośrodka Wsparcia w Rzepinie,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Słubicach, Środowiskowego Domu Samopomocy w
Bieganowie oraz Wojciech Skwarek - naczelnik wydziału spraw
społecznych w starostwie (red.).

Młode orły na murawie

- Nie możemy się doczekać wyjścia na boisko! - wołali 27 czerwca uczestnicy turnieju piłkarskiego młodzików o puchar prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Przy komendzie
stanął… krwiobus
- To przecież nic nie kosztuje,
a może uratować komuś życie
- mówiła słubiczanka Małgorzata Gawęcka, która wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami
6 lipca wzięła udział w akcji
"Oddaj krew - uratuj życie".

Zbiórkę krwi zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Słubicach, we
współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Zielonej Górze, którego krwiobus stanął przy siedzibie słubickiej policji.
Chętnych z każdą chwilą przybywało. - Najpierw rejestracja, później
krótka rozmowa, aż wreszcie pobranie krwi. Nawet nie bolało - śmiali się
dawcy. Wielu z nich zapowiedziało,
że w przyszłości także weźmie udział
w podobnych akcjach. Popieramy!
(red.).

Zmagania na słubickim stadionie
otworzyli: wicestarosta Leopold
Owsiak oraz powiatowy radny Ry-

szard Chustecki, którzy tuż przed
rozpoczęciem turnieju zdążyli zrobić sobie z młodymi orłami wspól-

ne zdjęcie (red.).

POWIAT SŁUBICKI

Internat zyska nowy blask
27 czerwca w starostwie
podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych
w internacie obecnego Ekonomika, w którym już od
września powstanie MOS.

Oprócz robót malarskich, będą
m.in. wymienione okna, parapety
oraz drzwi przeciwpożarowe. Będą

także dodatkowe kamery monitoringu.
Prace trwają, a zakończą się na

początku września. Ich koszt to ok.
82 tys. zł (red.).
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Na terminalu idzie ku lepszemu
- Staramy się robić co w naszej mocy, jednak wiele spraw związanych
jest z pewnymi, niezależnymi od nas ograniczeniami - mówił 5 lipca
starosta Marcin Jabłoński podczas spotkania z przedstawicielami
firm działających na terenie świeckiego terminala.
Docenili oni zaangażowanie powiatu w ich problemy. - Efekty już widać,
coś się wreszcie zaczęło dziać - kiwali
głowami.
Przypomnijmy: do pierwszego spotkania na świeckim terminalu doszło
14 marca.
Wtedy sytuacja była znacznie bardziej napięta: przedsiębiorcy poruszyli szereg ważnych dla nich tematów,
wśród których znalazły się: problem
opłat za parking dla ciężarówek, kwestia umowy z niemieckim Urzędem
Celnym czy podatek od nieruchomo-

ści. Poruszono także temat mediów:
wywozu śmieci, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji czy internetu. Mówiono także o wydzieleniu pomieszczenia
gospodarczego na terenie obiektu.
Teraz okazało się, że mimo, iż kilka
spraw wymaga jeszcze uporządkowania, to przez ostatni czas zrobiono
niemało. Dyrektor biura administrowania terminalem w Świecku Andrzej
Skałuba poinformował starostę oraz
przedsiębiorców o tym, co zmieniło
się przez ostatnie trzy miesiące. I tak:
za 27 tys. zł wyczyszczono wentylację,

dzięki czemu pozbyto się w znacznej
części uporczywego zapachu z działającego tutaj baru. Elektrycy dokonali
przeglądu instalacji elektrycznej i ocenili jej stan jako dobry. Niestety, przy
projektowaniu budynku nie uwzględ-

niono sporej ilości urządzeń, jakie
będą do sieci podłączane, stąd kłopoty
z zanikiem zasilania. Problem ma być
jednak wkrótce rozwiązany, wydajność
energetyczną w budynku ma poprawić
nowy system klimatyzacji. - Wciąż cze-

kamy na wycenę - mówił A. Skałuba.
Ponadto wyremontowano jedną łazienkę, w kolejce czekają następne.
Starosta podkreślił wagę przyznanej
przez Skarb Państwa dotacji dla terminala - póki co przeznaczono z niej 80
tys. na remonty. - Wnioskowaliśmy
o dodatkowe 600 tys. zł, sprawa jest
na etapie rozpatrywania - mówił M.
Jabłoński. Wyraził on też nadzieję, że
jeśli chodzi o problemy natury formalno-prawnej, to terminal wszystkie ma
już za sobą. - Powiat jest nadal zainteresowany przejęciem terminala. Na
razie nic w tej kwestii nie wiadomo,
pewne jest jedno: należy zwiększyć
atrakcyjność tego miejsca, co przełoży
się na państwa obroty. Jestem w pełni
otwarty na kontakt, umowy na działalność gospodarczą będziemy podpisywać sprawnie - zapewniał starosta.
Wypracowano także plany dotyczące m.in. zmniejszenia kosztów wywozu
odpadów oraz wydzielenia pomieszczenia gospodarczego (red.).
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Pierwszy przetarg w ramach projektu "Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim" już ogłoszony!

- Cukrzyca to choroba cywilizacyjna, zapada na nią coraz więcej
osób. Dlatego wasza działalność profilaktyczna jest nie do przecenienia. Wspieracie instytucje, które zajmują się tym zawodowo, a fakt, że
edukujecie głównie ludzi młodych pozwala przypuszczać, że w razie
choroby będą oni mogli dożyć późnej starości

Stawiamy na nowoczesność Polubić cukrzycę
W połowie czerwca ogłoszony został
przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego w
ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w
Powiecie Słubickim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2
„Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 ” Rozwój
społeczeństwa informacyjnego”.
W ramach zamówienia zakupione

zostaną notebooki dla szkół (100 szt.),
zestawy komputerowe (12 szt.) i skaner.
Celem projektu jest stworzenie zintegrowanej platformy komunikacji z
mieszkańcami i interesantami Powiatu
Słubickiego. Jej głównym założeniem
będzie komunikacja za pośrednictwem
Internetu, przy spełnieniu wymogów
interoperacyjności systemowej i e-usług.
Platforma powstanie w oparciu o elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i e-dzien-

nik.
W ramach projektu, oprócz systemów oprogramowania narzędziowego i
dziedzinowego, zostanie zdigitalizowany
zasób papierowych dokumentów starostwa, będzie też miała miejsce dostawa
sprzętu komputerowego ICT.
Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 1 451 707,50 zł (red.).
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Miś, który ratuje życie

W okresie wiosennym ratownicy
medyczni ze słubickiego szpitala
prowadzili na terenie powiatu akcję pn. „Miś Ratownik”.

Nauka zasad postępowania w stanach
zagrożenia życia, przy jednoczesnym
wskazaniu prawidłowych wzorów postępowania w takich sytuacjach najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu
– to główny cel wizyt w przedszkolach i
szkołach.
Byliśmy w klasach drugich w Szkole
Podstawowej w Cybince, odwiedziliśmy
przedszkole „Słoneczko” w Górzycy i
Bajkowe Przedszkole w Cybince. Spotkaliśmy się również z dziećmi ze Szkoły
Podstawowej w Pamięcinie i Czarnowie.
Zachęcamy wychowawców do zgłasza-

nia przedszkoli i szkół do akcji „Miś Ratownik” prowadzonej przez nasz szpital.

NZOZ Szpital im. prof.
Zbigniewa Religi w Słubicach
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20 lat po wielkiej wodzie

- To było wspaniałe połączenie solidarności i współczucia - tak wspominał powódź tysiąclecia premier
Brandenburgii Dietmar Woidke podczas uroczystości, którą z okazji dwudziestej rocznicy zwycięstwa
nad wielką wodą zorganizowano 15 lipca w Eisenhuettestadt.
Gospodarz spotkania, starosta powiatu Odra-Szprewa Rolf Lindemann zaprosił także komendanta Powiatowej Straży
Pożarnej w Słubicach st. kpt. Wojciecha
Śliwińskiego oraz starostę słubickiego
Marcina Jabłońskiego, który również
wspominał dramatyczne chwile sprzed
dwóch dekad.
- Wielka woda, z którą dwadzieścia
lat temu zmagali się mieszkańcy obu

brzegów Odry, pokazała swoją niszczycielską siłę także w innych regionach
Polski, Niemiec, Austrii, Czech oraz Słowacji, powodując ogromne spustoszenia
i ofiary w ludziach. Tutaj, w naszej części pogranicza, straty nie były aż tak odczuwalne. Nie byłoby tak jednak, gdyby
nie determinacja i poświęcenie nie tylko
odpowiednich służb, ale także zwykłych
ludzi – mieszkańców obu naszych powia-

tów, którzy z zaciekłą nieustępliwością
oraz odwagą bronili swojego dobytku, a
nawet życia - pisał w liście okolicznościowym starosta Marcin Jabłoński do swego
odpowiednika zza Odry. Podkreślił, że
dzięki wzorowej współpracy, komunikacji oraz poświęceniu, 20 lat temu udało
się odeprzeć zagrożenie (red.).

Tak mówił 1 lipca wicestarosta Leopold Owsiak członkom oddziału miejsko-powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Słubicach, który
obchodził swoje 10-lecie.
Uroczystość otworzył prezes oddziału Jan Tokarski, który opowiedział, jak
dekadę temu doszło do utworzenia stowarzyszenia oraz o jego działalności w
ostatnich latach.
- Jeśli ktoś dowie się, że ma cukrzycę,
nie ma wyjścia: musi ją polubić - dodał z
uśmiechem prezes.
Oprócz członków stowarzyszenia, na
sali obecni byli sympatycy oddziału, le-

karze oraz przedstawiciele diabetyków
z Frankfurtu nad Odrą oraz Rzepina,
którzy także obchodzili niedawno swój
jubileusz.
Następnie przyszedł czas na wręczanie odznaczeń i podziękowań za wsparcie słubickich diabetyków - jedno z nich
powędrowało do wicestarosty, który odwdzięczył się, przekazując prezesowi Tokarskiemu list gratulacyjny od starosty
Marcina Jabłońskiego i pięknie wydany
album.
Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na obiad (red.).

4 Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

POWIAT SŁUBICKI

No i wreszcie laba!

- No i zleciał nam kolejny rok.
Fajna ta nasza szkoła, no ale
wakacje to wakacje! - śmiali
się 23 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w
Słubicach, których odwiedziliśmy z aparatem.

Był też starosta Marcin Jabłoński,
który życząc udanych wakacji i gratulując najlepszym, pochwalił szkolne projekty i zapowiedział kolejne,
m.in. uruchomienie na terenie szkoły szybkiego internetu. - Świat idzie
naprzód. W dzisiejszych czasach
sprawny dostęp do sieci to rzecz
priorytetowa - podkreślał starosta.
Uroczystość rozpoczął dyrektor
ZST Stanisław Woronowicz, który
pogratulował swoim uczniom ukończenia kolejnych klas.
Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych otrzymali świadectwa
z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody. Dumni ze swoich dzieci byli też
rodzice, którzy odbierali listy gratulacyjne. W słubickim Zespole Szkół
Licealnych niezapomnianych i bezpiecznych wakacji życzył wicestarosta Leopold Owsiak wraz z dyrek-

torem Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego Sławomirem
Kulczyńskim. Przyłączamy się!
Z kolei w Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym w Słubicach naczelnik wydziału oświaty w

starostwie Grażyna Bajon wręczyła
nagrody starosty za najlepsze wyniki sportowe, gratulowała także laureatom konkursów ogólnopolskich
(red.).

Starosta Powiatu Słubickiego
o gPowiatu
ł a sSłubickiego
za
Starosta
og łasza

pierwszy
ustny
przetarg
nasprzedaż
sprzedaż
nieruchomości
pierwszy
ustny
przetargnieograniczony
nieograniczony na
nieruchomości
stanowiącej własność
Skarbu
Państwa
stanowiącej własność Skarbu Państwa
L.p.

Działka
ewidencyjna
Pow.
Nr
[ha]

1. 649/1 0,0492

POWIAT SŁUBICKI

Obywatelsko w leśniczówce
Konstytucja RP a demokracja bezpośrednia, budżet obywatelski w gminie oraz: czy za 126 tys.
zł można rozkręcić społeczny biznes - to tematy Podwieczorka Obywatelskiego w pensjonacie
"Leśniczówka" w Drzecinie, który 21 czerwca zorganizowali: Sektor 3 oraz stowarzyszenie
„Wspólnie dla samorządu”.
Dyskusja moderowana była przez
znawców tematu w poszczególnych
panelach: prof. dr hab. Magdalenę
Musiał-Karg, dr Krzysztofa Wojciechowskiego, Adama Szulczewskiego
z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum oraz doradcę i szkoleniowca,
specjalistę ds. animacji i partnerstw w
OWES Marzenę Słodownik.
- Każda z grup wypracowała pomysły, zrodziły się wnioski i przemyślenia
oraz chęć działania na rzecz mieszkańców - mówi Daniel Krawczyk ze stowarzyszenia "Wspólnie dla samorządu", którego członkowie uczestniczyli
w dyskusji. Oprócz nich na spotkaniu
pojawili się przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in.: prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
w Słubicach Kazimiera Chrzanowska,
prezes Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich Barbara Rochmińska, prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Świecka

OGŁOSZENIE

Cena
Położenie
Nr księgi
Opis
wywoławcza
nieruchomości wieczystej nieruchomości
[zł]
Słubice
GW1S/00
ul. Jedności
014446/4
Robotniczej 15

Wadium
[zł]

zabudowana 1.817.000,00 180.000,00

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:
1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2 i pow. użytkowej 700,54 m2,
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, poddasze w części
użytkowe,
2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym się z dwóch
boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy Mickiewicza przez
działki nr 652/1, 652/3 i 649/3.
Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. - Dz. U. z 2016 r.,
poz. 710 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2017 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubiach.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach,
pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:
1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2 i pow. użytkowej
700,54 m2, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, poddasze w części użytkowe,
2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym
się z dwóch boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy
Mickiewicza przez działki nr 652/1, 652/3 i 649/3.
Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (j.t. - Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2017 roku o godz. 1200 w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w
Słubiach.
Sylwia Cor, przedstawiciele z gminy
Słubice oraz radna sejmiku województwa lubuskiego Grażyna Dereń. Nie
zabrakło członków zarządu powiatu
słubickiego: Amelii Szołtun i Danuty
Sawickiej.
- Po blisko trzygodzinnym spotka-

niu doszliśmy wspólnie do wniosku,
że tego typu spotkania i inicjatywy
obywatelskie skierowane do mieszkańców są niezwykle potrzebne. Tak
więc ciąg dalszy nastąpi - podsumowuje D. Krawczyk (red.).

Informacja dotycząca zmiany
harmonogramu udzielania
bezpłatnej pomocy prawnej w Rzepinie:
Informujemy, iż w związku z letnią zmianą godzin pracy Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie, modyfikacji ulega także harmonogram
funkcjonowania punktu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, który
mieści się na terenie MDK.
W lipcu i w sierpniu bezpłatną pomoc prawną będzie można uzyskać w następujące dni:
Poniedziałek: 9.00 - 14.00
Środa: 9.00 - 14.00
Czwartek: 8.00 - 13.00
Piątek: 9.00 - 14.00
Poprzedni harmonogram będzie obowiązywał ponownie od września. Godziny pracy punktu w Słubicach (przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie) pozostają bez zmian.
Zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej są dostępne m.in. na
stronie: www.powiatslubicki.pl

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub
pod nr tel. 95-7592039, 95-7592040.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA
Starostwo Powiatowe w Słubicach informuje, że na terenie Terminala w Świecku posiada wolne powierzchnie użytkowe – toalety,
przeznaczone do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać
w Biurze Administrowania Terminalem w Świecku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7ºº do 15ºº lub telefonicznie pod nr 95
7585620, 95 7585711.

Wiadomości
z Powiatu Słubickiego

redagowane przez Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel./fax: 95 759 20 10/11
e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl
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REGION Muszkieterowie zachęcają do zakupów na rowerze w Słubicach

Idealne rozwiązanie
dla rowerzystów
W okresie wakacyjnym wielu z nas spędza znacznie więcej czasu na świeżym powietrzu. Grupa Muszkieterów w trosce o środowisko i zdrowie Polaków udostępnia
klientom sklepu Intermarché w Słubicach wózki Koursavélo. Są to specjalne kosze
zakupowe na kółkach, wyposażone w dwie izotermiczne torby, które można przypiąć do roweru
Z badania ARC Rynek i Opinia
pt. „Sponsoring Monitor” wynika, że największą popularnością
wśród osób uprawiających sport
cieszy się jazda na rowerze. Blisko co drugi aktywny fizycznie
Polak wsiada na rower. Dyscyplina ta zyskała na popularności w przeciągu ostatniego roku.
W analogicznym okresie w 2015
roku wskazał go co czwarty z respondentów.
– Klienci chętnie przyjeżdżają
do naszych sklepów na rowerze,
dlatego żeby ułatwić im codzienne zakupy i ich transport przygotowaliśmy wózki Koursavélo
(z fr. courses à vélo – po zakupy
na rowerze). Jest to rozwiązanie, które wpisuje się w filozofię
naszej firmy, ponieważ promuje
zdrowy styl życia i jest działaniem
na rzecz lokalnych społeczności
i środowiska. Rower jest idealną alternatywą dla samochodu,
szczególnie w trwającym sezonie letnim, dlatego zachęcamy
klientów do skorzystania z oferty
Intermarché – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor Komunikacji i Informacji Grupy Musz-

reklama1.indd 1

kieterów.

Zasady
wypożyczania wózków

Wózki z dwoma izotermicznymi
torbami są dostępne dla klientów
sklepu Intermarché. Sklep udostępnia cztery wózki. Mogą one
być użytkowane zarówno przez
pieszych, jak i rowerzystów. Korzystanie z wózka jest bezpłatne
i odbywa się w oparciu o umowę
użyczenia za kaucją. Ze względów
bezpieczeństwa jego maksymalne obciążenie może wynosić 30
kg. Z przyczepionym wózkiem
rowerzysta może przemieszczać
się maksymalnie z prędkością 18
km/h.
Wszystkie szczegóły usługi dostępne są w punkcie informacyjnym sklepu Intermarché w Słubicach, przy ul. Kościuszki 21.
Raportowanie
Grupy Muszkieterów
Działania na rzecz lokalnych
społeczności i środowiska są na
stałe wpisane w strategię Grupy
Muszkieterów we wszystkich kra-

jach, w których operują sklepy
sieci. Są to konsekwentnie realizowane działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu we Francji, Belgii, Polsce i
Portugalii. Zostały one zebrane w
opublikowanym na początku tego
roku raporcie z działań na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Grupy
za 2015 rok. Raport kompleksowo
opisuje inicjatywy realizowane
przez Muszkieterów oraz projekty i przedsięwzięcia na najbliższe
lata. Grupa planuje m.in. zwiększyć udział wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych o 25 proc.
do 2025 roku.
Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii
supermarketów spożywczych i
typu „dom i ogród” w Polsce, jest
zrzeszeniem ponad 300 niezależnych polskich przedsiębiorców
zarządzających supermarketami
spożywczymi Intermarché oraz
supermarketami typu „dom i
ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy
obecnie ponad 370 supermarketów Intermarché i Bricomarché.
W centrali Grupy w podpoznań-

skim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest
aktualnie 15 800 osób. Wyznaczaniem kierunków strategicz-

nych obu sieci zajmuje się spółka
ITM Polska. Muszkieterowie są
obecni w czterech krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii oraz
Portugalii (red.).

08/11/2016 15:23
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RZEPIN Nasze jezioro zmienia swoje oblicze!

CYBINKA Długa podróż Odrą

Odwiedzili nas flisacy
Załogę Flisu przywitali: burmistrz
Cybinki Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukaszewicz oraz
Eugenia Niedźwiecka prezes Cybińskiego Stowarzyszenia PRO-EKO z
grupą dzieci, młodzieży i wychowawców uczestniczących w Rowerowych
Wakacjach.
Flis Odrzański rozpoczął swoją
podróż w czeskim Bohuminie i skierował się na północ, w stronę Szczecina. Do pokonania flisacy mają
ponad 700 km i na całą podróż poświęcą ponad dwa tygodnie. Dowódca flisackiej załogi – Elżbieta Marszałek, przedstawiła podróżników i
opowiedziała dzieciom o wielu wspaniałych przygodach, i przeżyciach

foto. UMiG w Cybince

W przystani w Uradzie po
raz pierwszy od 22 lat zatrzymał się Flis Odrzański

Bezpieczne
wakacje
nad jeziorem
Na terenie Rzepina znajduje się miejsce wyznaczone do
kąpieli nad jeziorem „Długie” przy ul. Poznańskiej. Sezon letni rozpoczął się wraz z nadejściem wakacji i do
31 sierpnia nad bezpieczeństwem osób kąpiących się w
godz. od 9.00 do 17.00 czuwa dwóch ratowników

Fils Odrzański rozpoczął swoją podróż w czeskim Bohuminie i skierował się na północ

towarzyszącym fisackim wyprawom.
Było to ciekawe doświadczenie, któ-

rym mogły cieszyć się dzieci podczas
Rowerowych Wakacji (red.).

KRZESZYCE Dzień Dziecka na „Kołczyńskich Dębach”

To dopiero była zabawa…
foto. UG w Krzeszycach

2 czerwca na placu „Kołczyńskie Dęby” dzieci obchodziły swoje święto. Dopisała pogoda oraz uczestnicy imprezy, duzi i mali

Rzepińskie jezioro pod względem czystości zostało dopuszczone do kąpieli. Wykonano prace
remontowe, pomalowano murek,
dowieziono także 50 ton piasku w
celu ulepszenia plaży. W tym roku
gmina zakupiła i zamontowała 10
ławek i pięć koszy na śmieci. Kolejną nowością jest wodny plac
zabaw, który ma w zestawie m.in.
trampolinę. Zamontowano również deszczownicę, w planach jest
tajkże uruchomienie nowej dwustanowiskowej przebieralni z reklamą Rzepina.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo
ratownicy zostali wyposażeni w
torbę ratowniczą R-1 z pełnym wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy. U ratowników można
także bezpłatnie otrzymać specjalną opaskę na rękę, która wskazuje
poziom nasłonecznienia skóry.

foto. UMiG w Rzepinie
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Zapraszamy do bezpiecznego
korzystania z jeziora

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do bezpiecznego i
rozważnego korzystania z jeziora
(red.).

GÓRZYCA Polsko-niemieckie spotkanie

Wspólna zabawa
i integracja
Do Kołczyna zawitała również
grupa młodzieży gimnazjalnej z
Krzeszyc, wraz z paniami z biblioteki. Młodzież była pod dużym wrażeniem naszej biblioteki.
Po krótkim odpoczynku wszyscy
udaliśmy się na plac „Kołczyńskie
Dęby”.
Zorganizowaliśmy wspólne zawody: wyścigi w workach, bieg z
jajkiem, kręcenie hula- hop i wie-

le innych. Było malowanie buziek
milusińskim, a także sprawdzenie
swojej wiedzy w odgadywaniu zagadek. Młodsze dzieci były bardzo
skore do zabawy. Z wielką radością przedstawiały swoje pomysły
zabaw, nawet objaśniając reguły…
śmiechu nie brakowało.
Nie zabrakło też słodkości i łakoci dla wszystkich dzieciaków.
Imprezę zakończyliśmy integru-

jąc się przy ognisku, piekąc kiełbaski.
Wszystkim dzieciom i opiekunom dziękujemy za przybycie i
wspólną zabawę, a Justynie Brzezińskiej dziękujemy za lody dla
wszystkich dzieci.

Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie już od
kilkunastu lat współpracuje ze szkołą partnerską w Furstenwalde z Niemiec
foto. UG w Górzycy

Imprezę zakończyła
integracja przy ognisku

DOROTA
GAWROŃSKA

RZEPIN Zwiedzali Berlin

Podróże kształcą, bez
dwóch zdań, a do tego
dostarczają mnóstwa niezapomnianych wrażeń, o
czym mieli okazję przekonać się podopieczni Stowarzyszenia „Wsparcie”
Podczas wycieczki do stolicy
Niemiec, która odbyła się dzięki
dotacji pozyskanej z gminy Rzepin, zwiedzili niezwykle ciekawe
Muzeum Historii Naturalnej, w
którym znajduje się ponad 25 mln
obiektów z dziedziny zoologii, paleontologii i mineralogii.
Po zakończeniu oglądania ekspozycji rozpoczął się spacer po

mieście i zwiedzanie najbardziej
rozpoznawalnych obiektów Berlina. Nie brakło pamiątkowych fotografii pod Bramą Brandenburską,
Reichstagiem, Katedrą Berlińską
czy też wieżą telewizyjną, którą na
koniec wszyscy „zdobyli”, wjeżdżając na punkt widokowy znajdujący
się 203,8 m nad ziemią. Widok zapierał dech w piersiach.
W trakcie wycieczki podopieczni
Stowarzyszenia „Wsparcie”, które
działa przy Powiatowym Ośrodku
Wsparcia w Rzepinie, widzieli również akwarium wysokie na 25 m
znajdujące się w hotelu Radisson
Blu.
Już niedługo wyjazd do Zielonej
Góry na Międzynarodowy Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji (red.).

foto. DP

Atrakcji nie brakowało

Wycieczka do stolicy Niemiec odbyła się
dzięki dotacji pozyskanej z gminy Rzepin

Te spotkanie to także rozrywka

Początkowo był to projekt o nazwie Begegnung Heisst Spotkanie.
W każdym roku szkolnym uczestniczyło w nim czterdzieścioro dzieci (po równo z obu krajów), w sumie były to setki dzieci.
Później nastąpiły zmiany, ale
nasze szkoły nie zrezygnowały ze
współpracy. Jej efektem są właśnie
trzydniowe spotkanie polsko-niemieckiej grupy w Pobierowie, w
pensjonacie Roksana.
Celem spotkania były zajęcia integracyjne z językiem niemieckim,
a także językiem polskim. Uczniowie przygotowali autoprezentację,
pracowali w grupach mieszanych,
wspólnie wykonywali określone

zadania, wypełniali karty pracy,
nawiązywali
nowe przyjaźnie i
znajomości.
Te spotkanie to także rozrywka:
basen, Muzeum Figur Woskowych
w Międzyzdrojach oraz kino 7D,
dyskoteka, grill, piżama party, budowanie zamków na plaży itp. Nie
zabrakło słodkiej oprawy.
Wszyscy wrócili szczęśliwi i zadowoleni, mając cichą nadzieję, że
i w przyszłym roku szkolnym otrzymają zaproszenie na wyjazd.
Spotkanie to było dofinansowane przez PNWM.
JOLANTA
ZARZECKA

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

REGION Jak pozbyć się cellulitu?

CYBINKA Wizyta kuratora oświaty

W serdecznej
atmosferze

Wyniki badań ukazują, że ponad 90 proc. Polek posiada cellulit. Nie
ważne czy jest się gwiazdą tabloidów, pisarką, kelnerką, lekarką.
Można wyglądać jak Kim Kardashian lub mieć aparycję Anji Rubik.
Kończyć 20, 30 a nawet 50 lat. Zachwycać jak Miss Polonia lub wręcz
przeciwnie, zachwycać mniej. Jest natomiast jedna rzecz, która łączy
wszystkie kobiety - wszechobecny, znienawidzony cellulit

Hormony i…
grzeszki dnia codziennego
Za głównego winowajcę powstawania cellulitu uważa się hormony - estrogeny i progesteron. Te pierwsze skutkują nadmiernym
gromadzeniem się tkanki tłuszczowej w skórze. Natomiast progesteron odpowiada za zatrzymywanie się wody w organizmie. Należy
dołożyć do tego inne czynniki tj. otyłość - choć
nie jest ona normą, ponieważ zmiany cellulitowe coraz częściej dotykają szczupłych kobiet,
problemy z układem krążenia, palenie papierosów, noszenie butów na wysokim obcasie
oraz zbyt wąskich ubrań.
Do powstawania „skórki pomarańczowej”
przyczynia się także konsumpcyjny styl życia. Niewłaściwa dieta, przejawiająca się w podaży
zbyt dużej ilości cukru, tłuszczów zwierzęcych i
soli. Przejadanie się. Stołowanie w barach typu
fast-food, spożywanie małych ilości warzyw
i owoców. Picie sporej ilości kawy, alkoholu,
coca-coli oraz innych słodzonych i gazowanych
napojów - wymienia Sandra Natkańska, dietetyczka, założycielka poradni Happy Food. - I
oczywiście brak ruchu - dodaje.

Walka z wrogiem, czyli jak się pozbyć
cellulitu?
Chociaż walka z cellulitem nie należy do łatwych, jest on do pokonania. Trzeba się do niej
porządnie przygotować i uzbroić w cierpliwość.
Najlepsze efekty dają skumulowane działania i
walka na wszystkich frontach.
Po pierwsze masaże, które pobudzą krążenie
krwi i limfy. „Wycisną” nagromadzoną w ciele
wodę i toksyny, uelastycznią skórę, rozluźnią
zwłóknioną tkankę łączną, ułatwią spalanie
tłuszczu, a co najważniejsze - zadbają o efekt
estetyczny, czyli wygładzą, to znaczy zredukują
cellulit.
Po drugie - odpowiednia, zdrowa i dobrze
zbilansowana dieta. W tej kwestii warto zasięgnąć porady dietetyka, by dowiedzieć się, co
jeść, kiedy jeść i w jakich ilościach.
Po trzecie - uprawianie sportu. Nie ma znaczenia czy będzie to trening siłowy, poranny
jogging, ćwiczenia w domu z Ewą Chodakowską, joga, taniec lub zajęcia w klubie fitness.
Najważniejsze jest pobudzenie krążenia, aktywacja zastałych mięśni i przyspieszenie
spalania tkanki tłuszczowej. Warto jednak
pamiętać, że dopiero po pół godzinie ćwiczeń
organizm zaczyna spalać nagromadzoną tkankę tłuszczową.
Zapraszamy na masaże odchudzające do
Brandmedu. Umawianie wizyt pod numerem
tel. 95 758 26 49.
SANDRA
NATKAŃSKA

CYBINKA Podsumowanie roku Społecznego Ogniska Muzycznego

To właśnie oni, a przynajmniej część z
nich, która mimo niesprzyjających warunków pogodowych dotarła 22 czerwca do sali
widowiskowej MGOK Cybinka otrzymała
dyplomy ukończenia kolejnego roku ciężkiej
pracy i nauki!
Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał dyrektor SOM Zbyszko Jatczak (red.).

W Cybince gościła kurator oświaty Ewa Rawa

Później wspólnie udali się do Zespołu
Szkół i wraz z dyrektorem Wiolettą Łozowską zwiedzili budynek nowo wybudowanej
szkoły. Oglądając pomieszczenia klasowe,
sanitariaty, przestronne hole pani kurator
nie kryła zachwytu. Fakt, że inwestycja
była finansowana tylko i wyłącznie z budżetu gminy jeszcze bardziej zasługuje na
uznanie i słowa podziwu - mówiła.
Później kurator Rawa odwiedziła szkołę w Białkowie, gdzie w obecności dyrektor Anny Pikuły obejrzała nową świetlicę.
Burmistrz zaznaczył, że gmina pozyskała
również środki na wymianę dachu szkoły
w Białkowie oraz środki z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na nowe łazienki, które są
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Spotkania w obu szkołach odbyły się w
miłej, serdecznej atmosferze. Władze gminy wyraziły nadzieję, że pani kurator pojawi się na uroczystym otwarciu nowej szkoły w Cybince. Szkoły na miarę XXI wieku,
szkoły, która jest powodem do dumy i
satysfakcji dla władz i powodem ogromnej
radości dla nauczycieli, dzieci i rodziców.
Realizacja tak ogromnej inwestycji jest
owocem wytrwałości, cierpliwości, wysiłku i trudu pracy wielu osób (red.).

Polsko-Niemieckie Centrum Medyczne BRANDMED
II piętro Galerii Prima, ul. Daszyńskiego 1, Słubice

foto. UMiG w Cybince

Koniec ciężkiej
pracy
Pod skrzydłami Społecznego
Ogniska Muzycznego w Cybince
w roku szkolnym 2016/2017 było
aż 129 uczniów

W gminie gościła Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa. Spotkała się
z dyrektorami szkół w Cybince i w Białkowie oraz odwiedziła nową
placówkę. Wizyta rozpoczęła od spotkania i rozmowy z burmistrzem
Markiem Kołodziejczykiem
foto. UMiG w Cybince

Najwierniejszy
przyjaciel kobiet
- cellulit!
Czy istnieje kobieta, która choć raz w swoim
życiu nie oglądała swojego ciała pod kątem cellulitu? Jeśli nie oglądała siebie, to z pewnością
inne kobiety, chociażby na plaży. A jeśli cellulit jest w zaawansowanym stadium, nie sposób
go nie zauważyć.
Skóra dotknięta cellulitem jest nierówna
i gąbczasta, pokryta licznymi grudkami, pofałdowaniami i zagłębieniami. Powodem jest
nierównomierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, wody i produktów przemiany materii.
Mikrokrążenie w skórze zostaje zaburzone,
co wynika z nieprawidłowości dotyczących
krążenia krwi i chłonki, w efekcie powodując
twardnienie włókien tkanki łącznej. Zmiany
tłuszczowe dotyczą wszystkich warstw skóry
począwszy od wierzchniej (naskórek), po tę
najgłębszą (tkanka podskórna). Degeneracja
w tkance tłuszczowej pojawia się głównie na
udach i pośladkach a także na brzuchu, nad
kolanami oraz na wewnętrznej powierzchni
ramion.
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Pod skrzydłami Społecznego Ogniska
Muzycznego było w tym roku prawie 130 uczniów

Konsultacje

Rehabilitacja

Diagnostyka

Ortopedia
Chirurgia
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia urazowa
Dermatologia
Neurologia
Gastroenterologia
Urologia
Kardiologia
Dietetyka
Psychologia

Fizjoterapia
Hydroterapia
Fizykoterapia
Terapia manualna
Masaż leczniczy
Drenaż limfatyczny
Fala uderzeniowa
Magnetostymulacja

Laboratorium diagnostyczne
USG
EMG
Zajęcia ruchowe
Joga
Zdrowy kręgosłup
Gimnastyka osób starszych

Umów wizytę: tel. 95 758 26 49
info@brandmed.eu
www.brandmed.eu
www.facebook.com/centrummedycznebrandmed/
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GÓRZYCA Objazdowe wakacje z GOK

RZEPIN Koncerty młodych talentów i instrumentalistów

Promowali
zdrowy tryb życia

Promujemy lokalne talenty
W Miejskim Domu Kultury odbył się koncert, na którym wystąpiły lokalne zespoły
foto. UMiG w Rzepinie
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Każdego dnia pojawiali się w innej
miejscowości, dzień zawsze rozpoczynał się od gimnastyki połączonej z zabawą i rozwiązaniem krzyżówki, której
tematem przewodnim był zdrowy tryb
życia, zdrowe i prawidłowe nawyki żywieniowe.
Następnie dzieci, wraz z instruktorami, przygotowywały zdrowe śniadania,
których podstawę stanowiły świeże
warzywa i owoce. Przygotowane samodzielnie sałatki, kanapki, soki i koktajle znikały ze stołów szybciej niż się na
nich pojawiały i niewątpliwie były dla
dzieci wielką atrakcją.
Na zakończenie każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy dyplom za
udział w zajęciach.

foto. UG w Górzycy

Jak co roku, w ramach akcji „Objazdowe Wakacje z
Gminnym Ośrodkiem Kultury”, pracownicy GOK odwiedzili młodych mieszkańców gminy Górzyca w ich miejscach zamieszkania

W tegorocznych „Objazdowych wakacjach
z GOK udział wzięło łącznie 140 dzieci

W tegorocznych „Objazdowych wakacjach z GOK udział wzięło łącznie
140 dzieci.
WIOLETTA SITKO-WRÓTNIAK
HALINA KOWALCZYK

GÓRZYCA Podsumowanie rywalizacji

Sportowe
zmagania w siatkę
W całych rozgrywkach wzięło udział
osiem drużyn, w Górzycy pojawiło się
pięć ekip.
Uroczystego rozpoczęcia zmagań
dokonali: dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Górzycy Małgorzata Gniewczyńska i wójt gminy Robert Stolarski.
Rozgrywki odbywały się systemem
każdy z każdym. Zwycięzcą turnieju
w Górzycy okazał się duet Paweł Hajkowicz i Wojciech Drozdowicz. Na
drugim miejscu zawody ukończyli Radosław Oprzalski i Grzegorz Wróbel,
a na trzecim Jakub Wróbel wspólnie z
Kamilem Gawdą.
W całym cyklu zwyciężył duet Jakub Wróbel i Kamil Gawda, na drugim stopniu podium stanęli Radosław
Oprzalski i Grzegorz Wróbel, a trzecie
miejsce zajęli Paweł Hajkowicz i Woj-

foto. UG w Górzycy

W Kompleksie Sportowo-Rehabiltacyjnym odbył się
trzeci, podsumowujący turniej siatkówki plażowej

W całych rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn

ciech Drozdowicz.
Po zakończonych zmaganiach zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. Na
koniec nie zabrakło wspólnego grilla.
MATEUSZ PODLIPSKI

GÓRZYCA Wakacyjna przygoda

Z przedszkolakami
wśród zwierząt
Spotkaliśmy tam przeurocze sarenki, łanie i daniele, dziki, pieski preriowe, pawie, wiewiórki, kozy, lamy i
wiele innych zwierząt, a niektóre mogliśmy nawet pogłaskać.
Pamiętaliśmy o tym, co lubią jeść
zwierzęta i wzięliśmy dla nich smakołyki - warzywa i owoce, a one jadły nam
z ręki.
Po wyczerpującym spacerze zrobiliśmy sobie piknik, rozsiedliśmy się
wygodnie na kocach, wyciągnęliśmy
smakołyki i korzystając z pięknej pogody, odpoczywaliśmy.
Gdy nasze brzuszki były już najedzone zaczęły się szaleństwa na placach
zabaw. Radości było co nie miara.
Nasza wycieczka, jak zawsze, była

foto. UG w Górzycy

Za nami coroczna wycieczka przedszkolaków. W tym
roku wybraliśmy się do Frankfurtu nad Odrą i odwiedziliśmy Wildpark

Wycieczka, jak zawsze, była udana

udana, bawiliśmy się wspaniale. Nawet rodzice przedszkolaków korzystali
z uciech na placu zabaw.
Tyle radości tylko u nas, w Pracowni
Edukacji Kulturalnej!
MARTA HOŁUBOWICZ

Promujemy lokalne talenty

Na deskach MDK podziwialiśmy
zespół taneczny „Puls Star” prowadzony przez Izabelę Janiak, a także
„Celtic Dance” i zespół wokalny,
których opiekunem jest Wioletta
Nowak.
Koncert to podsumowanie pracy
grup dziecięcych i młodzieżowych,
które przez cały rok szkolny spoty-

kały się i ćwiczyły swoje umiejętności na próbach w Miejskim Domu
Kultury w Rzepinie.
21 czerwca w MDK, jak co roku,
odbył się koncert młodych instrumentalistów. Jego celem było propagowanie wykonywania muzyki
na żywo. Wystąpiło 22 młodych
instrumentalistów grających na for-

tepianie, gitarze, flecie oraz skrzypcach. Najmłodszy uczestnik Wojtek
Chmielewski miał zaledwie sześć
lat, a najstarszy to student wydziału
muzycznego Jakub Gościniak.
O miłą atmosferę i słodki poczęstunek zadbało Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Słoneczko” w Rzepinie (red.).
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foto. DP

SŁUBICE Ogólnopolski happening w SOSW
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„Jak nie czytam,
jak czytam”
To ogólnopolska akcja bicia rekordu czytania w
jednym momencie, w której uczestniczył słubicki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Akcja została ogłoszona przez redakcję czasopisma „Biblioteka
w Szkole”. 1 czerwca uczniowie z całej Polski w swoich szkołach
wspólnie czytali, każdy to, na co miał ochotę.
Do ogródka SOSW zawitała zaimprowizowana „lokomotywa

RZEPIN Zmiany nazw ulic

Mamy nowych
patronów

Celem akcji było kształtowanie postaw czytelniczych

wypełniona czytaczami”, wśród których byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy placówki, łącznie około 80 osób.
Kolejne stacje symbolizowały rozmieszczone plakaty wykonane
przez uczniów, promujące czytelnictwo. Wszyscy udali się także
na płytę boiska i kolorową kredą zapisywali tytuły książek, które

czytali, a swoją ocenę czytanej lektury wyrażali „buźkami”. Chętni
kontynuowali czytanie na schodach korytarza szkolnego.
Celem akcji było kształtowanie postaw czytelniczych. Wszystkim uczestnikom haapeningu wyrazy podziękowań składają organizatorzy akcji: Maria Wałach i Piotr Jaremko (red.).

Na podstawie ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Rada Miejska podjęła
uchwały w sprawie zmiany nazw pięciu ulic w
Rzepinie

Dotychczasowa ulica Hanki Sawickiej będzie nazywać się Elizy Orzeszkowej, Bohaterów Radzieckich została zamieniona na
Bohaterów Westerplatte, ulica Walki Młodych na Księdza Stanisława Kusiaka, dotychczasowa ulica gen. Karola Świerczewskiego zmieniła nazwę na Puszczy Rzepińskiej, a Marcelego Nowotki
zmieni nazwę na Walentego Bayera
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach
dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany
nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu
na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową
(red.).

CYBINKA Zostań ekobohaterem

Wakacyjne
zajęcia
foto. UMiG w Cybince

Tydzień wakacji w filii biblioteki w Rąpicach
za nami. Tegoroczne zajęcia odbywały się pod
hasłem „Zostań ekobohaterem”

Tegoroczne zajęcia odbywały się pod hasłem „Zostań ekobohaterem”

Pierwszego dnia zajęć dzieci wykonywały stroje z materiałów ekologicznych, co okazało się być świetną zabawą zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Maluchy obejrzały także pouczającą bajkę na
temat ochrony środowiska oraz wykonywały ekostworki.

MAJ-HAUS UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 46
(DAWNA HANKI SAWICKIEJ), 69-110 RZEPIN
WWW.DOMY-MAJHAUS.PL,
TEL. 95 75 97 054, 506 119 419, 733 588 888
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KRZESZYCE Dwudniowe świętowanie

Polsko-niemiecka
Noc Świętojańska
Dwudniowe spotkania miały na
celu połączenie tradycyjnych obrzędów związanych z „Nocą Kupały” (m.in. szukanie kwiatu paproci,
zaplatanie wianków czy krzesanie
ognia) ze współczesnymi formami
zabawy takimi jak własnoręczne
wykonywanie lampionów, lepienie
z masy solnej i malowanie buziek,
co jak zawsze cieszy się wielkim
zainteresowaniem wśród najmłodszych. Panie z krzeszyckiej biblioteki zadbały aby każde dziecko
znalazło coś dla siebie i wykazało
się kreatywnością, co oczywiście
zostało nagrodzone.
Dzieci miały do dyspozycji mnóstwo materiałów do wykonania
ciekawych prac w namiocie kreatywnym, który był specjalnie
przygotowany właśnie z myślą o
nich.

Biblioteka w Krzeszycach była
także jednym ze współorganizatorów konkursu fotograficznego,
którego rozstrzygnięcie odbyło się
podczas „Święta Krzeszyc”. Zwycięzcom zostały wręczone nagrody oraz wyróżnienia, a fotografie
można było obejrzeć przy stoisku
biblioteki. Wszystkich zainteresowanych tematyką fotografii zapraszamy do biblioteki, a na następną
Noc Świętojańską mamy nadzieję
już za rok (red.).

Wzruszające
pożegnanie
20 czerwca w sali widowiskowej MGOK odbyło się uroczyste pożegnanie 6-latków z Publicznego Bajkowego
Przedszkola w Cybince

foto. UG w Krzeszycach

Polsko-Niemieckie spotkania z kulturą na placu „Inki”
rozpoczęły się oficjalnym powitaniem wszystkich
uczestników imprezy przez organizatorów oraz wójta
Stanisława Peczkajtisa

CYBINKA Pora na wakacje

foto. UMiG w Cybince
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44 dzieci wystąpiło na scenie z wierszami i piosenkami

Spotkania miały na celu połączenie tradycyjnych obrzędów ze współczesnymi formami zabawy

CYBINKA Dzieciom życzmy udanych wakacji

44 dzieci wystąpiło na scenie z
wierszami i piosenkami, którymi
zauroczyli rodziców i wychowawców.

Po części oficjalnej Rada Rodziców przygotowała poczęstunek i
zabawy dla najmłodszych (red.).

RZEPIN Nasze koszykarki w programie szkoleniowym
„Nauka, sport, przyszłość”

Absolwenci przedszkola zaprezentowali przedstawienie artystyczno-muzyczne dla swoich rodziców i opiekunów.
Po występach wszystkie dzieci
zostały obdarowane prezentami
(red.).

Po występach wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami

Uczennice klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Rzepinie dołączyły do programu szkoleniowego „Nauka, Sport, Przyszłość”, który realizowany jest przez
Klub Sportowy AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp.
Pierwsze spotkanie w tej sprawie
odbyło się 23 stycznia, na którym
obecni byli: burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis, dyrektor SP w
Rzepinie Bożena Rudzka, koordynator projektu i trener klasy mistrzowskiej Dariusz Maciejewski,
inicjatorka przystąpienia do programu Bogumiła Błaszczykiewicz

oraz zainteresowani rodzice wraz
ze swoimi pociechami.
Program stanowi szeroką podstawę piramidy szkoleniowej klubu, a wyselekcjonowana grupa
najbardziej utalentowanych zawodniczek będzie miała okazję na
dalsze szkolenie w Gorzowie Wlkp.
Rzepin reprezentuje 15 dziewfoto. UMiG w Rzepinie

23 czerwca w sali widowiskowej M-GOK odbyło się
zakończenie roku sześciolatków z Niepublicznego
Przedszkola „Kraina Kota
w Butach”

foto. UMiG w Cybince

Pożegnanie z prezentami Sport i integracja

Rzepin reprezentuje 15 dziewczynek

czynek: Sara Egwu-James, Hanna Jurgiewicz, Zuzanna Kucza, Maja Kuśmirowska, Katarzyna Kwiatkowska,
Agnieszka Łagowska, Matylda Łukaszewicz, Kornelia Michałek, Olena Nowak, Michalina Romel, Maja Tomaszewska, Ksenia Volkova, Natalia Waszak, Paulina Wiśniewska oraz Anna Wypych. Trenerem drużyny jest Bogumiła
Błaszczykiewicz, która poza nauką koszykówki, pracuje
z dziećmi nad poczuciem odpowiedzialności, sumiennością, umiejętnością planowania i podejmowania trafnych
decyzji.
Grupa z Rzepina 18 maja, po raz pierwszy, wzięła udział
w III Koszykarskim Festynie Rodzinnym w Gorzowie
Wlkp., a tuż po zakończeniu roku szkolnego dziewczęta
wraz z panią trener wyjechały na obóz sportowy do Gościmia, gdzie oprócz treningów koszykówki w hali i na
powietrzu, brały udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych, poznając przy tym bliżej swoje koleżanki klubowe z
innych miejscowości (red.).
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KRZESZYCE Czerwcowe DKK z dreszczem

Spotkanie z książką
Medyczny thriller
i pożegnanie z klubowiczką4
foto. UG w Krzeszycach

Obwodnica i miejsca pracy
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foto. UMiG w Cybince

Już po raz kolejny w przystani kajakowej Nadleśnictwa Cybinka w Sądowie zorganizowano Noc
Świętojańska, czyli święto
wody i ognia

Diabetycy
na wakacjach

Foto: DP

kiem DKK, ale nie mogła przyjść na
spotkanie, ponieważ zmienia miejsce zamieszkania. Żal było patrzeć
na znikający skansen, w którym
przez wiele lat zbierała cenne rzeczy naznaczone historią. Niektóre

Noc Świętojańska w Sądowie

foto. DP

Projekt „Jutro zaczęło się wc

nianie kultury, sztuki" z projektu
stowarzyszenia Kreatywna Kultura „Działania międzypokoleniowe podczas Nocy Świętojańskiej”.
Współorganizatorami wydarzenia

RZEPIN Będą kolejne drogi

AUTORYZOWANY DEALER FIRMY

Umowa podpisana

foto. UMiG w Rzepinie

Burmistrz Sławomir Dudzis podpisał umowę na
budowę i remont kolejnych dróg na osiedlu Leśnym w Rzepinie
Ulice: Wrzosową, Poziomkową
i Grzybową, po rozstrzygnięciu
przetargu, wybuduje Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z
o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
Planowana wartość inwestycji
wynosi ponad 780 tys. zł brutto.
Zakres prac objętych umową
obejmuje wykonanie nawierzchni
bitumicznej ulicy Poziomkowej,
budowę dwóch dróg gminnych

W

w Kost
zostani
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk
Dzięki
wsp
spodark
Wdzenia
Lubus
kimtereny
w Go
z
Ze Sławomirem Dudzisem, nowym burmistrzem Rzepina, o potrzebach mieszkańców i priorytetach na obecną kadencję,Cybinki
–
Z nieci

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

CYBINKA Święto wody i ognia

Wspólne gotowanie w kociołku,
zupa pokrzywowa i soczewicowa,
wspaniałe ciasta i rogaliki, kiełbaski pyszny domowy chleb z mięsem, hummusem i do tego falafel to tylko część wyśmienitej zabawy
i smaku.
Było też plecenie wianków, ognisko, muzyka słowiańska oraz edukacyjna pogadanka z leśnikiem.
Uczestnicy mieli też możliwość wykonać (pod czujny okiem instruktora) deskę kuchenną z drewna
oraz biżuterię.
Wydarzenie dofinansowane było
przez gminę Cybinka w ramach
zadania publicznego "Upowszech-

Umowa podpisana

foto. UG w Krzeszycach
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W ostatnim tygodniu
czerwca odbyło się spotkanie czytelniczek Dyskusyjnego Klubu Książki
w kołczyńskiej bibliotece.
Tematem była książka
Marii Resterny pt. „Cykadełka”
Główna bohaterka książki - Krysia pochodzi z małej miejscowości.
Aby wyrwać się spod opieki rodziny wyjeżdża na studia. Jest młodą
studentką archeologii zakochaną
w swoim wykładowcy, z którym
to układa sobie życie. Jak się później okaże niezbyt dobrze. Nagle
powraca do rodzinnego piekiełka.
Co zastała w rodzinnym gnieździe?
Emocjonalny kocioł porzucony
przed laty oraz nienazwane uczucie do przyjaciela, o którym do tej
pory nie myślała poważnie. Jej losy
komplikują się na każdej stronicy.
Po spotkaniu udałyśmy się do
Renaty Kuświk ze skromnym upominkiem. Pani Renata była człon-

Czytelniczki w krzeszyckim DKK miały okazję po raz
pierwszy zmierzyć się z twórczością amerykańskiej pisarki
Tess Gerritsen,
z zawodu
lekarzem internistą CYBINK
POWIAT
SULĘCIŃSKI
Nowaktóra
stanica
rybacka

klasy „D”, ulic Wrzosowej i Grzybowej, o nawierzchni bitumicznej
i szerokości 6,0 m. Łącznie wykonane zostanie około 0,5 km nowej
drogi wraz z chodnikami i zjazda-

Z

2.4212.86.2016.IRŚ, została zatwierdzona Taryfa Nr 13/2017 dla paliw gazowych EWE
energia sp. z o.o.
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Od dnia 22 lipca 2017 roku zostają obniżone ceny gazu dla klientów zasilanych z sieci gazowej
spółki. W zależności od grupy taryfowej, średnia obniżka cen gazu i dystrybucji wyniesie 7,2%
REKLAMA
dla gazu wysokometanowego.

www.pograniczelubuskie.pl

REGION EWE obniża ponownie ceny gazu ziemnego nawet o 7,2%!

W roku ubiegłym taryfa EWE została obniżona o średnio 9,2%, co oznacza, że łącznie w roku
2016 i 2017 EWE obniża taryfę średnio o 16,4%.

Gaz będzie tańszy

Przykładowa symulacja oszczędności po zmianie taryfy dla odbiorców gazu ziemnego
wysokometanowego przyłączonych do sieci na terenie miast i gmin: Cybinka, Czerwieńsk,
Dąbie, Deszczno, Górzyca, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Krzeszyce, Lubniewice, Maszewo,
Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Słubice, Sulechów,
Sulęcin, Świdnica, Torzym, Zabór, Zielona Góra w województwie lubuskim.
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Podane ceny są cenami brutto i nie obejmują podatku akcyzowego.
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gazu ziemnego
Lubuskie,
Rzepin,
Słońsk, do
Słubice,
Sulechów,
Sulęcin,
Świdnica,
Towysokometanowego
przyłączonych
sieci na terenie
województwa
lubuskiego
(z wyjątkiem
odbiorców
przyłączonych
do
sieci
na
terenie
miast
i
gmin
wymienionych
powyżej).
rzym, Zabór, Zielona Góra w województwie lubuskim).
Grupa
taryfowa

Średnie roczne
zużycie w kWh

4.389

1.154,86

1.082,04

72,83

G-1

16.458

4.085,38

3.836,59

248,79

G-1.12

16.458

4.106,64

3.857,85

248,79

1.154,86

1.082,04

72,83

G-1

16.458

4.085,38

3.836,59

248,79

G-1.12

16.458

4.106,64

3.857,85

248,79

Podane ceny są cenami brutto i nie obejmują podatku akcyzowego.
Obniżone
ceny i stawki
opłat obowiązują
od dnia
22.06.2017
r.
Obniżone
ceny
i stawki
opłat
obowiązują

od dnia

22.07.2017 r.
EWE rozliczając odbiorców gazu, dokona oszacowania zużycia gazu
proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej
ceny za paliwo gazowe. Należność za gaz naliczona będzie według
określonej w ten sposób ilości gazu zużytego przed i po zmianie ceny.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem Infolinii:
801 100 800*.
*Koszt połączenia jak za jeden impuls wg taryfy Państwa operatora

Obniżone ceny i stawki opłat obowiązują od dnia 22.06.2017 r.

PROSTE ZASADY współpracy z Twoją firmą
Obsługujemy zarówno duże, jak i małe firmy, dlatego stawiamy
na kompleksowość i najwyższą jakość.
Nasi profesjonalni doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

EWE. Nasza energia. Wasza przedsiębiorczość.

Średnie roczne
oszczędności

4.389

Podane ceny są cenami brutto i nie obejmują podatku akcyzowego.

Sprawdź naszą ofertę na www.ewe.pl

Roczny koszt
Nowa taryfa

G-0

Średnie roczne
oszczędności

G-0

Roczny koszt
Stara taryfa

REGION
www.pograniczelubuskie.pl
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SŁUBICE Wspólny wyjazd do Zielonej Góry

Uczyliśmy się planować przyszłość
Młodzież z rodzin zastępczych oraz Placówki „Nasza
Chata” w Cybince uczyła się jak planować przyszłość i
kreatywnie spędzać czas wolny
12 i 13 lipca Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Słubicach zorganizowało dla młodzieży z rodzin
zastępczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata”
w Cybince wyjazd do Zielonej Góry,
podczas którego odbywał się trening
kreowania przyszłości z elementami
nauki kreatywnego spędzania czasu
wolnego.
Celem zajęć było m.in. nabycie
przez młodych ludzi umiejętności
planowania i podejmowania decyzji dotyczących swojej przyszłości,
poznanie swoich słabych i mocnych
stron, poszukiwanie i nazwanie wła-

snych zainteresowań, możliwości
ich rozwijania. Trening obejmował
również naukę konstruktywnego
spędzania czasu wolnego, bez komputera i używek. Po zajęciach warsztatowych zapewniono młodzieży
zajęcia praktyczne, pokazujące możliwości spędzania czasu wolnego. I
tak, pierwszego dnia zorganizowano
wyjście do profesjonalnej kręgielni
w Zielonej Górze, a drugiego dnia do
Parku Trampolin Skokoloco w Zielonej Górze. Młodzież dzięki udziałowi
w wyjeździe miała okazję lepiej się
poznać, nabyć nowe umiejętności, a
przede wszystkim spędzić atrakcyjnie

czas wakacji.
Z kolei 17 lipca ta sama grupa młodzieży uczestniczyła w zajęciach, które odbyły się już w Słubicach: w kursie
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kurs miał na celu zapoznanie uczestników z teoretyczną wiedzą z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej,
jak również nabycie przez nich umiejętności praktycznych, niezbędnych
do udzielania pierwszej pomocy.
Powyższe działania zorganizowa-

ne zostały w ramach projektu pn.
„Aktywna integracja realizowana
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słubicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020.
Grupa młodzieży zaangażowana
w tym roku do projektu to 24 osoby

REGION Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie

w wieku 13 - 16 lat, przebywające w
rodzinach zastępczych na terenie
powiatu słubickiego oraz Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza
Chata” w Cybince. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
planuje już kolejne działania w ramach ww. projektu, skierowane do
tej grupy uczestników (red.).

Inwestycja i oszczędności
Stosujemy nowatorskie rozwiązania wykorzystania gazu składowiskowego
Celowy Związek Gmin CZG12 w Długoszynie w 2015 roku
zrekultywował kwaterę składowiska odpadów komunalnych o
pow. 1,1 ha, spalając gaz składowiskowy w aktywnym systemie
pozyskiwania biogazu, w tzw.
pochodni.
Wysoka zawartość metanu
skłoniła zarządzającego składowiskiem do przeprowadzenia
analiz mających na celu efektywne wykorzystanie biogazu.
Analizę
przeprowadzono
wspólnie z dr inż. Markiem Żelichowskim, właścicielem firmy
usługowej z Sosnowca - wykonawcą instalacji odgazowania
składowiska.
W wyniku przeprowadzonych
prac stwierdzono, że istnieje
możliwość wykonania modernizacji istniejącego systemu grzewczego obiektów CZG-12, w taki
sposób, aby paliwem uzyskanym
ze zrekultywowanego składowiska zastąpić wykorzystywany do
tej pory gaz z sieci miejskiej.
Na uwagę zasługuje fakt, że
opłaty za gaz z sieci miejskiej z
tytułu ogrzewania wynosiły ponad 30 tys. zł. rocznie. Oszacowano, że inwestycja zwróci się
całkowicie w ciągu dwóch lat.
W ramach modernizacji wykonano dokumentację projektową
przyłącza gazu składowiskowego
oraz adaptację urządzeń grzewczych. Całość prac zamknięto

kwotą ok. 50 tys. złotych.
System poddano próbom eksploatacyjnym w warunkach zimowych i letnich, które zdały
egzamin z niezawodności i efektywności działania.
W ten oto sposób od chwili
obecnej CZG-12 nie ponosi kosztów związanych z zakupem gazu

z sieci miejskiej.
Uważamy nasze rozwiązanie
za nowatorskie i zapraszamy do
skorzystania z doświadczeń naszych i firmy dr inż. Żelichowskiego.
TADEUSZ
PIETRUCKI
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STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

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

BO- N
99 zł

33% IZACJA
anie
IGIEN

H

kow
g pias
skalin rowanie
pole
zacja
fluory

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

www.stomatologia-slubice.pl

FIRMA BUDOWLANA

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

ROK ZAŁOŻENIA 2004

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

Aparaty
nowoczesne

dyskretne niezawodne

RAFAŁ POLECHOŃSKI

profesjonalne
dopasowanie

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

rank11@wp.pl

tel. 607 633 453

serwis naprawa
&

aparatów słuchowych
wszystkich producentów
SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6/107, 69-100 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, wt. - 1400 - 1700, śr. - 930 -1500

Mariola Hawran

umów
na

się

badanie

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

