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SŁUBICE Za nami kolejny finał Szlachetnej Paczki

508 386 232 24h

Magiczny weekend
pełen cudów

Słubice, Kościuszki 14a
95 758 85 08, 95 758 85 09

www.m-tech.sklep.pl

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

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

Szlachetna Paczka to coś
więcej niż weekendowe obdarowywanie potrzebujących.
To dopracowywany przez lata
projekt łączący tysiące ludzi,
po to aby znaleźć rodziny bohaterskie, czyli takie, które o
siebie walczą
Słubicki Rejon Szlachetnej Paczki
działa już drugi rok. W tegorocznej
edycji zespół wolontariuszy pracował
w składzie 6-osobowym. - W październiku i listopadzie docierały do
nas zgłoszenia i informacje o potrzebujących wsparcia. Odwiedzaliśmy te
osoby, a podczas spotkań staraliśmy
się dowiedzieć czegoś więcej o każdej
rodzinie – mówi Amelia Szołtun, ko-

ordynatorka akcji.
Później wolontariusze musieli podjąć trudną decyzję o tym, czy należy
włączyć konkretną rodzinę do projektu. - Udało nam się odwiedzić łącznie
18 rodzin, spośród których osiem zostało ostatecznie włączonych do projektu. Każdą rodzinę z naszego rejonu
odnalazł darczyńca. Jesteśmy bardzo
zadowoleni, że nasze rodziny szybko
znalazły swoich darczyńców, a paczki
zostały przygotowane z niezwykłą starannością, ogromem włożonego serca
– dodaje koordynatorka.
Łączna wartość paczek przygotowanych przez darczyńców w rejonie
słubickim to niemal 22 tys. zł! Warto
podkreślić, że paczki nie są przypadkowe. Są odpowiedzią na potrzeby
zgłoszone przez konkretne osoby.
Większość rodzin włączonych w tym

roku do projektu, to osoby zmagające
się z problemem poważnej niepełnosprawności osoby bliskiej, wymagającej stałej opieki.
Słubicka koordynatorka dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali
się w tegoroczną Szlachetną Paczkę.
– Dziękuję przede wszystkim darczyńcom, wśród których byli m. in.
Koło Łowieckie Bór ze Słubic, grupa
nauczycieli i młodzieży z klasy psychologiczno-pedagogicznej z Rzepina,
Rada Samorządu Studentów Collegium Polonicum wraz ze Studencką
Poradnią Prawa oraz osoby prywatne.
Podziękowania również dla dyrektor
Marii Jaworskiej za udostępnienie
pomieszczeń w Zespole Szkół Licealnych. Dziękuję Kasprowi Jędrzychowskiemu, który kolejny raz pomógł zorganizować nam transport paczek do
rodzin, Sebastianowi Konopko oraz
dyrektor Małgorzacie Tomali, którzy
kolejny rok z rzędu zorganizowali na
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Szukasz
nieruchomości?

Zobacz ostatnią stronę!
terenie przedszkola Pinokio zbiórkę
trwałej żywności i środków chemicznych dla Szlachetnej Paczki. Dziekuję
także lokalnym mediom za nagłośnienie projektu. Jako lider rejonu chciałabym również podziękować moim
wolontariuszom, którzy spisali się na
medal i bez których sama niewiele
mogłabym zrobić – podsumowuje A.
Szołtun (red.).
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DALTONISTY

To był ciężki rok. Choć mam nadzieję, że prywatnie dla wielu z Was
udany.
Po burzliwym 2016 wydawało się,
że w lokalnej polityce gorzej już być
nie może. A jednak…
W kwietniu wybuchła kolejna afera taśmowa w Słubicach, tym razem
pierwszoplanową rolę odgrywał
w niej Tomasz Ciszewicz. Wszyscy
usłyszeliśmy dyscyplinującą rozmowę, w której burmistrz mocno przekonywał członka rady nadzorczej
gminnej spółki do wycofania pisma
z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania ZUWŚ. Dowiedzieliśmy się
też, że Tomasz Ciszewicz przynajmniej część swoich oponentów ma
za „idiotów”, że nie ma skrupułów,
by zwolnić z pracy 25 osób, że będą
lecieć kolejne głowy. „Ktoś jest
moim wrogiem i spada głowa. I ja
nie odpuszczam” grzmiał burmistrz
Słubic w nagranej rozmowie.
Koniec roku przyniósł także informację o rozpoczęciu procesu byłego burmistrza Cybinki, pełniącego
dziś funkcję zastępcy burmistrza
Słubic, Romana S. Gazeta Lubuska
informowała, że samorządowiec
jest oskarżony o fabrykowanie dokumentów. Pisałem o tym w ostatnim wydaniu, a Wy przez ostatnie
dni często dzwoniliście, by wyrazić
swoje oburzenie tym faktem.
Ciut spokojniej, przynajmniej w
porównaniu z zeszłym rokiem, było
w starostwie. Choć i tu problemów, zwłaszcza tych finansowych,

nie brakowało. Wojewoda Dajczak
konsekwentnie odmawiał spotkania
z demokratycznie wybranym zarządem, a samorządowcy zmuszeni byli
dochodzić roszczeń powiatu wobec
Skarbu Państwa przed sądami.
Gorąco było, i nadal jest, w kraju.
Dla mnie był to rok protestów przeciw niszczeniu demokratycznych
fundamentów państwa. Na ulice wyszli też słubiczanie, i to kilkukrotnie.
Dwa razy w obronie niezawisłości
sądów, raz w obronie szefa WOŚP
Jurka Owsiaka. Protesty, tu na granicy, wywołała także niesprawiedliwa ustawa dezubekizacyjna, której
skutki dotknęły wielu słubiczan pracujących kiedyś w WOP.
Magia zbliżających się świąt zawsze tonuje nastroje i wyzwala w
nas pozytywne emocje. Za nami finał Szlachetnej Paczki, w którym
udało się obdarować najbardziej
potrzebujące rodziny. Wielskie słowa uznania dla wolontariuszy i słubickiej koordynatorki akcji - Amelii
Szołtun. Podziękowania należą się
także Oli Kołek stojącej na czele
Fundacji Pomagamy. W tym roku
paczki trafiły nie tylko do dzieci ale
i do seniorów.
Wypada mi życzyć Wam rodzinnych świąt i spokojnego roku. Będzie on wyjątkowy, bo wybierzemy
w nim nowe władze samorządowe.
Ważne, by był to wybór mądry i
przemyślany. Żebyśmy przy urnach
odrzucili takie cechy jak mściwość,
buta, czy pogarda dla osób, które
mają inne zdanie. Byśmy opowiedzieli się za współpracą, dialogiem i szacunkiem do wszystkich
mieszkańców. Więcej współpracy i
działania, mniej czczego gadania i
agresji.
Tego Wam i sobie także, z całego
serca, życzę. Do siego roku!
ROBERT WŁODEK

www.robertwlodek.pl

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

SKUP ZŁOMU

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

KASACJA
POJAZDÓW

 złomowanie pojazdów
 odbiór od klienta
 zaświadczenie do wyrejestrowania

KOWALÓW
ul. Starkowska 11

tel.: 503 022 157

SŁUBICE

OŚNO LUBUSKIE

tel.: 509 475 525

tel.: 513 298 830

ul. Wojska Polskiego 115

ul. B. Chrobrego 16

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

SŁUBICE Polsko-niemieckie spotkanie

SPRZEDAM

Historyczna
wycieczka
do Berlina

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

Grupa słubickich licealistów, pod opieką nauczycielki historii
Stanisławy Nowak oraz koordynatora współpracy polsko-niemieckiej Doroty Rutki, wzięła udział w niecodziennej lekcji,
przygotowanej przez Centrum Badań Historycznych Polskiej
Akademii Nauk w Berlinie
foto. DP
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SPRZEDAM
lub
WYDZIERŻAWIĘ
pawilon handlowy
w Słubicach
ul. Asnyka 8
przy Intermarche
128 m2
tel.: 508 171 539

Sprzedam mieszkanie

Naukowcy opowiedzieli młodzieży o najnowszych polsko-niemieckich projektach dydaktycznych

Pracownicy naukowi placówki: prof.
dr hab. R. Traba, prof. dr hab. I. Kąkolewski oraz dr D. Pick przedstawili
uczniom Centrum Badań Historycznych
w Berlinie, które jest jedyną placówką
zagraniczną Polskiej Akademii Nauk,
prowadzącą własną działalność naukowo-badawczą.
Naukowcy opowiedzieli o najnowszych polsko-niemieckich projektach
dydaktycznych prowadzonych przez
centrum. Uczniowie i nauczyciele mieli
okazję zapoznać się z pierwszym wydaniem wspólnego, polsko-niemieckiego
podręcznika do historii.
Uczniowie mieli również niecodzienną okazję zapoznania się z działalnością
Instytutu Polskiego w Berlinie, promującego kulturę polską na obczyźnie, a także
zwiedzenia historycznych miejsc Berlina
z dr D. Pickiem, który każde z nich okrasił interesującym komentarzem.

Na zakończenie cała grupa wzięła
udział w dyskusji panelowej związanej
z wydaniem finalnego tomu „20 Polsko-Niemieckich Miejsc Pamięci”.
Spotkania te były niecodzienną okazją
poznania polskich naukowców, polskich
instytucji naukowych i kulturalnych
promujących naukę i kulturę polską w
Berlinie, rozwijających współpracę z naukowcami z Niemiec oraz innych krajów
Europy.
Grupa uczniów i nauczycieli została
również obdarowana kilkoma wydawnictwami Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie: „My Berlińczycy”,
„Polnisches Berlin” oraz wspomnianymi podręcznikami do nauki historii w
języku polskim i niemieckim, o które
wzbogaci się szkolna biblioteka, i z których będą mogli korzystać nauczyciele i
uczniowie liceum.
DOROTA RUTKA

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

Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)
wynajmę warsztat stolarski
tel.: 604 295 699
Producent domów zatrudni
doświadczonych pracowników
ogólnobudowlanych.
Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Praca stała, wysokie zarobki.
Praca w Polsce
na małych wyjazdach.
Szczegóły
pod numerem 733 588 888

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

www.pograniczelubuskie.pl

Wydawca: INVENTUM Robert Włodek.
Redaktor naczelny i redaktor
odpowiedzialny z przepisów prawa
prasowego:
ROBERT WŁODEK.
Redakcja:
MARIUSZ BIDOL, KRZYSZTOF RYŁKO, JAKUB
KOZIKOWSKI, PIOTR KUCHARCZYK, ANNA
PIETRZYK.
Adres redakcji:
ul. 1-go maja 6/9, 69-100 Słubice
e-mail: redakcja@pograniczelubuskie.pl
tel. 0 508 386 232
Oferta reklamy
pod numerem telefonu 0 508 386 232.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń, reklam i wkładek zleconych
do publikacji przez podmioty zewnętrzne.
Łamanie i projekt:
Drukarnia Drukland, www.drukland.com.pl
Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

RZEPIN Wszystko z myślą o mieszkańcach

Życzenia od Pana Jurija
Jak co roku, po części oficjalnej gminnych obchodów Dnia Niepodległości, w
niebo wypuszczono biało-czerwone balony, których
ilość – 99, symbolizowała
aktualną rocznicę uzyskania
niepodległości
Do każdego balona została doczepiona karteczka – na jednej z jej
stron umieszczony został fragment
wiersza „11 listopada” Ludwika
Wiszniewskiego, natomiast na dru-

giej stronie znajdowała się instrukcja postępowania w przypadku
odnalezienia karteczki z balonem.
Znalazca miał wejść na stronę gminy www.rzepin.pl, odszukać adres
Urzędu Miejskiego i odesłać znalezioną kartkę oraz własny adres. W
odpowiedzi na adres znalazcy odsyłano drobne upominki.
Większość z odesłanych kartek
została odnaleziona na terenie
gminy, była również wiadomość
z Torzymia. Natomiast absolutny
rekord – zarówno tegoroczny jak
i w porównaniu z latami ubiegłymi - ustanowiła karta nadesłana z

Białorusi, z okolic miasta Mozyrz,
oddalonego od Rzepina 1000 km!
Pan Jurij, który odesłał karteczkę
dołączył do niej następującą wiadomość:
Dzień dobry! Balonik z karteczką znalazłem w dniu 18.11.2017 r.
w lesie w okolicach miasta Mozyrz
(Białoruś). Przesyłam karteczkę
na Wasz adres. Gratulacje z okazji
Święta Niepodległości.
Do szczęśliwego znalazcy zostały
przesłane drobne upominki oraz
materiały informacyjne na temat
naszej gminy z serdecznymi pozdrowieniami (red.).

CYBINKA Świąteczny upominek

Burmistrz w czapce Mikołaja
foto. UMiG w Cybince

6 grudnia do urzędu
miejskiego w Cybince zawitał Święty
Mikołaj, który obdarował pracowników
i spotkanych mieszkańców drobnymi
upominkami
Wizyta Mikołaja, w którego rolę wcielił się burmistrz
Marek Kołodziejczyk, pozostawiła uśmiechy na twarzach pracowników urzędu.
Nie zabrakło ciepłych życzeń z okazji zbliżających się
świąt (red.).

W rolę Mikołaja wcielił się burmistrz Marek Kołodziejczyk

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

ul. Wojska Polskiego 44
69-100 Słubice

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

Takich inwestycji
jeszcze tu nie było
Gmina Rzepin otrzyma rekordowe w historii miasta dofinansowanie. To około 30 mln, przeznaczonych na inwestycje
foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN Pozdrowienia z Białorusi!
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O tym, że gmina Rzepin planuje inwestycje związane z rewitalizacją Starego Miasta pisaliśmy już w poprzednim
wydaniu. Przypominamy jednak, że
Stary Rynek zmieni się nie do poznania – powstanie tu nowoczesne miejsce
rozrywki dla dzieci i młodzieży, zostanie
zamontowana podświetlana fontanna,
przebudowane zostaną chodniki i drogi,
staną nowe latarnie uliczne. W planach
jest także wydzielenie kilkadziesięciu
nowych miejsc parkingowych.
Dziś warto dodać, że przebudowie
ulegnie także teren przy Dworcu Kolejowym, gdzie powstaną: rondo, monitorowany parking, nowe chodniki i jezdnia
asfaltowa, uporządkowany zostanie także skwer przy zabytkowej lokomotywie.
Gmina planuje także nową ścieżkę
rowerową z Rzepina do Gajca oraz pieszo-rowerową wokół Jeziora Długiego
(tzw. Poznańskiego).
Rzepin otrzymał najwyższe w województwie lubuskim dofinansowanie
- ponad 6,4 mln zł na uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji,

wodociągu i oczyszczalni ścieków w
Kowalowie oraz rozbudowę kanalizacji i
wodociągu na ul. Kilińskiego, Łąkowej,
Ogrodowej i Partyzanckiej. Łączny koszt
inwestycji to ok. 12,5 mln zł.
Ale władze miasta nie spoczywają
na laurach i złożony został już kolejny
wniosek - o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Drzeńsku, a gmina
przystąpiła do realizacji budowy ujęcia
wody przy ul. Puszczy Rzepińskiej.
W najbliższym czasie zapaść ma także decyzja o dofinansowaniu budowy
żłobka przy Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Rzepinie dla około 30 dzieci. W planach jest również
pozyskanie funduszy na odnawialne
źródła energii, budowę ośrodka edukacji przyrodniczej w Starościnie oraz rewitalizację terenów nad rzeką Ilanka w
Rzepinie.
Z takiego obrotu sprawy bardzo zadowolony jest burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis. Gmina w przyszłym roku
na wszystkie inwestycje ma w planach
wydać ok. 30 mln zł (red.).
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foto. DP

GÓRZYCA XI edycja niebiańskiego festiwalu

Znów przyleciały anioły
Do Gminnego Ośrodka Kultury kolejny raz zawitały Anioły z powiatu słubickiego. Festiwal
od dziesięciu lat cieszy się wielkim powodzeniem i wprowadza nas w nastrój Świąt Bożego
Narodzenia, impreza łączy w sobie teatr, sztuki plastyczne i muzykę, pozwala zaprezentować
umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych
rzeć do „Anielskiej kuchni”, która
serwowała pierożki, bigos i ciepłą
zupę pomidorową. Dodatkową
atrakcją festiwalu był Jarmark Bożonarodzeniowy, na którym można
było kupić przepiękne ozdoby choinkowe i świąteczne stroiki, dzięki
czemu mogliśmy już teraz poczuć
cudowną atmosferę i magię Świąt
Bożego Narodzenia.
Festiwal udało się zrealizować
między innymi dzięki anielskim
sercom naszych sponsorów. Z tego
miejsca kierujemy podziękowania
do: wojewody Władysława Dejczaka, Anieli Kijkowskiej – prezes
zarządu Banku Spółdzielczego w
Ośnie Lubuskim Bartłomieja Kaszkowiaka (Piekarnia „BARTEK” w
Górzycy) oraz Joanny Maczulisprezes Polsko-Niemieckiego Sto-

Górzycki festiwal staje się coraz bardziej popularny

technicznych, Niebywałą atrakcją
dla dzieci był program interaktywny „Anielskie wróżki”.
Drugiego dnia festiwalu w klimat świąt wprowadził wszystkich
zespół Gospel Joy, następnie uroczystego otwarcia dokonał wójt

Organizatorzy zadbali o swoich
anielskich gości. W czasie trwania
festiwalu w „Cafe aniołek” można
było napić się aromatycznej kawy
i herbaty oraz zjeść lukrowane ciasteczko, słodką watę cukrową czy
słodką bułeczkę. Głodni mogli zaj-

warzyszenia „Humanitas”.
Za rok XII edycja Festiwalu
Aniołów na którą już dziś serdecznie zapraszamy!
WIOLETTA SITKO-WRÓTNIAK

Zwycięska praca w konkursie „Mój przyjaciel Miś Uszatek” zorganizowanym przez słubicką bibliotekę. Autorem jest trzyletni Wojciech Mikulski z Cybinki. W jej wykonaniu chłopcu pomagali: mama Małgorzata, tata Mirosław i babcia Henia

CYBINKA Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

Dziękujemy
za wspaniałe
chwile
30 listopada świętowaliśmy
Międzynarodowy
Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji w
sali kinowej MGOK można
było podziwiać programy
artystyczne
przygotowane przez podopiecznych
Środowiskowego
Domu Samopomocy „Pod
Słońcem” w Bieganowie,
Powiatowego
Ośrodka
Wsparcia „Integracja” w
Krośnie Odrzańskim oraz
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ośnie Lubuskim

Podopieczni i wychowawcy przedstawili widowiska na bardzo wysokim

poziomie.
Ośrodek Wsparcia „Integracja” z
Krosna Odrzańskiego przygotował
sztukę pt. „TO”, do której wspaniały
scenariusz stworzyła Agnieszka Stępnia. Jego uczestnicy zaśpiewali utwory
znakomitej Agnieszki Osieckiej w sztuce „Z gaju na bal”.
Nowatorski, wzruszający spektakl,
przygotował zespół Środowiskowego
Domu Samopomocy „Pod słońcem” w
Bieganowie.
Z wierszem „Dziękujemy” wystąpiła
na scenie uzdolniona uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy w
Ośnie Lubuskim Anna Wojnicz.
Na zakończenie programu artystycznego burmistrz Cybinki Marek
foto. UMiG w Cybince

Robert Stolarski, a kilka miłych
słów do uczestników wygłosił jeden z gości honorowych wicewojewoda Robert Paluch.
Drugi dzień festiwalu to anielskie zmagania w pozostałych kategoriach Na scenie obejrzeliśmy
łącznie 12 solistów, dziewięć zespołów i dwie grupy z anielskimi
scenkami. Wszyscy wykonawcy
reprezentowali
bardzo wysoki
poziom wokalny i artystyczny. W
przerwie na obrady komisji ponownie wystąpił zespół Gospel Joy.
Podczas festiwalu goście mogli
obejrzeć nagrodzone prace plastyczne i techniczne we wszystkich
kategoriach, a także wystawę prac
rękodzieła artystycznego lokalnych twórców: Anny Wasilewskiej
i Wiesławy Ostrowskiej.

foto. UG w Górzycy

Z każdym rokiem festiwal ma
coraz większy zasięg, wykraczający
daleko poza granice gminy. Daje
on możliwości zaprezentowania
zdolności wokalnych i umiejętności artystycznych praktycznie każdego wykonawcy.
Pierwszy dzień dedykowany był
najmłodszym uczestnikom czyli
kategorii pierwszej-przedszkola i
zerówki oraz drugiej - uczniowie
klas 1-3 szkoły podstawowej. Zanim scena wypełniła się małymi
aniołkami, w wykonaniu których
obejrzeliśmy przygotowane specjalnie scenki rodzajowe oraz wysłuchaliśmy przepięknie wykonanych piosenek, wręczono nagrody
za prace plastyczne i techniczne.
Na tegoroczny festiwal wpłynęły
łącznie 232 prace plastyczne i 66

Podopieczni przedstawili widowiska na bardzo wysokim poziomie

Kołodziejczyk i przewodnicząca Rady
Miejskiej Anna Śliwińska wręczyli przedstawicielom placówek, które
przygotowały występy, świąteczne
upominki.
Po części artystycznej wszyscy udali
się do Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod słońcem” w Bieganowie, gdzie zespół przygotował posiłek,
napoje i moc atrakcji dla uczestników
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Poprzez wspólne spędzenie czasu
mogliśmy w tym dniu uwrażliwić się
na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych. Dziękujemy za te wspaniałe chwile (red.).

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

Odznaczenie
i podziękowania

„Muzyka nam w duszy gra”
– i zagrała! Ponad 200 osób,
w tym Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” zebrało się
w sali Miejskiego Domu Kultury, aby wspólnie świętować
V Rzepiński Dzień Osoby Niepełnosprawnej

Członkowie Terenowego Koła
Diabetyków w Rzepinie świętowali Światowy Dzień Cukrzycy

W Domu Kultury zebrało się 200 osób

Mariusza Mączki z Dobiegniewa,
który maluje ustami.
Warto dodać, że pozdrowienia
wideo dla uczestników przesłały
wybitne aktorki, którym los osób
niepełnosprawnych nie jest obojętny – Anna Dymna (Fundacja „Mimo
Wszystko”) i Joanna Brodzik (Fundacja „Opiekun Serca”).
W tegorocznych obchodach udział
wzięli m.in. burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis oraz sekretarz gminy Halina Kuźmińska. Burmistrz
w swoim wystąpieniu podziękował
Stowarzyszeniu „Słoneczko” za zaangażowanie, trud i włożoną pracę na
rzecz osób potrzebujących, a na ręce
prezes Elżbiety Pych wręczył kwiaty
oraz upominek.
Wydarzenie zostało sfinansowanie
ze środków Stowarzyszenia „Słoneczko” oraz gminy Rzepin (red.).

Życzenia i podziękowania
złożył pani doktor burmistrz
Sławomir Dudzis

RZEPIN Dzień Kolejarza

Wielka przygoda dla dzieci
Jak co roku z okazji Dnia Kolejarza dzieci z rzepińskich przedszkoli wybrały się na dworzec, by złożyć
życzenia wszystkim kolejarzom
foto. UMiG w Rzepinie

Hasło tegorocznego dnia nawiązuje do tego, co działo się na scenie. Organizatorzy – Stowarzyszenie „Słoneczko” - zaprosili gwiazdy, które
wystąpiły na scenie Domu Kultury.
Zaśpiewała Sylwia Pogwizd – niewidoma wokalistka znana z wielu programów wokalno-muzycznych. Na
ludowo pożegnał uczestników zespół
śpiewaczy „Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wielkopolskiej. Wystąpili także uczestnicy Powiatowego Ośrodka
Wsparcia w Rzepinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach, członkowie „Słoneczka” oraz uczniowie z
ogniska muzycznego przy Zespole
Szkół w Rzepinie.
Swoją liryczną twórczość zaprezentował Jan Rzeszutek - członek
Stowarzyszenia, którego poruszające
wiersze przedstawiły uczennice Zespołu Szkół w Rzepinie.
Przy okazji święta można było zobaczyć niedawno otwartą wystawę
niepełnosprawnego artysty-malarza

Podczas obchodów wojewoda Władysław Dajczak wręczył współpracującej od lat z rzepińskimi diabetykami
doktor Grażynie Czekalskiej Brązowy
Krzyż Zasługi, który przyznawany jest
przez Prezydenta RP.
Serdeczne gratulacje, życzenia oraz
upominki, odznaczonej pani doktor
oraz wszystkim członkom koła złożył
również burmistrz Rzepina Sławomir
Dudzis (red.).

foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN Światowy Dzień Cukrzycy

foto. UMiG w Rzepinie

RZEPIN V Dzień Osoby Niepełnosprawnej

W wydarzeniu wziął udział również
burmistrz Sławomir Dudzis, który zaskoczył wszystkich uczestników słodką
niespodzianką.
Po wspaniałych atrakcjach przygotowanych przez pracowników kolei, przejażdżce pociągiem, wspólnych tańcach
i śpiewie, zarówno goście jak i gospodarze zakończyli wspólne świętowanie
przy pysznym torcie (red.).

Dzieci przywitał burmistrz Rzepina

Odkryj radość świąt
Loteria kredytu gotówkowego z nagrodami

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy do naszych placówek. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową propozycję w postaci "Kredytu Świątecznego" z korzystnym oprocentowaniem w wysokości
5,99% w skali roku oraz szansą wygrania nagrody
rzeczowej.
W świątecznej promocji każde 1000 zł
kredytu gotówkowego to szansa
na zdobycie wymarzonych prezentów

Znajdą nas Państwo w:
Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46

Cybinka
ul.Szkolna 7
tel. 68 391 13 40
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Słubice
ul.Wojska Polskiego 170
tel. 95 758 42 39

Maszewo
nr 68
tel. 68 383 13 80

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

CYBINKA Prace w ramach inicjatywy lokalnej

Ciężka, ale piękna praca Remiza będzie
jak nowa
Pracownik socjalny to nie tylko
nazwa wykonywanego zawodu. To
przede wszystkim ogromne serce,
życzliwość, chęć niesienia pomocy,
ale także wielka odpowiedzialność
za podejmowane decyzje. To pracownikowi socjalnemu podopieczni powierzają swoje troski i zmartwienia. Jest to praca, która wiąże
się z nieopisaną odpowiedzialnością za los drugiego człowieka.
Burmistrz życzył pracownikom
satysfakcji, ludzkiej wdzięczności,
uznania i szacunku dla wykonywanej pracy oraz szczęścia i pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym (red.).

foto. UMiG w Cybince

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego burmistrz Marek Kołodziejczyk złożył pracownikom
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince, a także Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie życzenia i podziękował za trud pracy

Burmistrz życzył pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy

CYBINKA Moc atrakcji dla dzieci

6 grudnia Mikołaj odwiedza
wszystkich, bez żadnych wyjątków. Nie inaczej było w
tym roku!
Na specjalne życzenie burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka, przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Śliwińskiej, dyrektor
MGOK Eweliny Skórskiej oraz
kierownik OPS Renaty Kubiak o
godzinie 17:00 w drzwiach sali

foto. UMiG w Cybince

Udana zabawa świąteczna

Na wszystkie przybyłe dzieci czekała moc atrakcji.

W ramach inicjatywy lokalnej
finansowanej przez gminę
mieszkańcy Cybinki rozpoczęli prace przy remoncie i
modernizacji remizy strażackiej
W ramach remontu w pomieszczeniu biurowym wykonano szafy
na umundurowanie strażackie oraz
na dokumentację operacyjną jednostki, odmalowano ściany oraz
sufity. Trwają również prace przy
wykonaniu nowego pokrycia dachowego na budynku garażowym,
w którym przechowywany jest
sprzęt do ratownictwa wodnego.
Zostanie także odmalowana brama
wjazdowa do tego garażu.
Dzięki inicjatywie mieszkańców
poprawi się estetyka remizy strażackiej, dach garażu nie będzie
już przeciekał i nie będzie zalewał
bankietowej przy MGOK pojawił
się Mikołaj (w jego rolę wcielił się
burmistrz Marek Kołodziejczyk) z
górą prezentów do rozdania!
Poza upominkami od samego
brodatego świętego na wszystkie
przybyłe dzieci czekała moc atrakcji.
Chętni mogli spróbować swoich
sił w karaoke, bitwie na papierowe
śnieżki, stworzyć kartkę z życzeniami świątecznymi lub pograć w
różne gry. Każdy miał możliwość
skosztowania pysznego ciasta.

foto. UMiG w Cybince
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Burmistrz życzył pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy

znajdującego się tam sprzętu, a
dzięki nowej szafie pomieszczenie
biurowe stało się bardziej przestronne (red.).
Mamy nadzieję, że zapamiętacie ten dzień na długie tygodnie i
będziecie ciepło wspominać Mikołajki w MGOK. Wierzymy, że jeszcze chętniej odwiedzicie nas na
choinkowej zabawie za rok! Ślemy
podziękowania kierownikowi SDŚ
w Bieganowie Marcie Majewskiej
i pracownikom placówki, którzy
uatrakcyjnili ten dzień dodatkowym punktem programu - malowaniem twarzy (red.).

Spedytor Międzynarodowy

Kierowca Międzynarodowy kategoria C+E

reklama1.indd 1

08/11/2016 15:23
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RZEPIN Teatrzyki profilaktyczne

Przede wszystkim profilaktyka
W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbył się XIII
Gminny konkurs na najlepszy teatrzyk profilaktyczny. Organizatorami konkursu byli: Urząd Miejski
w Rzepinie, Zespół Szkół w Kowalowie oraz Miejski Dom Kultury
w Rzepinie. W tym roku konkurs
odbył się pod hasłem: WARTOŚĆ
WARTOŚCI.
Jego celem było m.in. promowanie alternatywnych działań w
zakresie profilaktyki, ukazanie konieczności posiadania pozytywnego systemu wartości, wzbudzanie
pozytywnych emocji, podniesienie
świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą
uzależnienia oraz wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami
trudnymi, a także integracja grupy

klasowej.
W konkursie uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych i
foto. UMiG w Rzepinie

Za nami XIII Gminny konkurs na najlepszy teatrzyk profilaktyczny pn. WARTOŚĆ WARTOŚCI

Konkurs odbywał się pod hasłem "Wartość Wartości"

średnich. Każda z grup swoją grą,
słowem, muzyką i gestem przekazała najważniejsze treści profilaktyczne.
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W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła klasa III B z Gimnazjum w Kowalowie, druga była
klana II A, także z Gimnazjum w
Kowalowie, a trzecia klasa II A z
Gimnazjum w Rzepinie.
Z kolei w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła klasa I
A rzepińskiego liceum, druga była
grupa internacka z Technikum
Leśnego w Starościnie, a trzecia
klasa I Technikum Leśnego w Starościnie.
Nagrody dla zwycięskich klas
zostały ufundowane w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Dyrektorom placówek, pedagogom oraz nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i owocną
współpracę przy realizacji tego
przedsięwzięcia.
Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje (red.).

CYBINKA Czuć już święta

Powstały piękne kartki
Słubice, ul. Asnyka 14 (obok apteki)
poniedziałek- piątek 10-18, sobota 10-14.

foto. UMiG w Cybince

NOWE OTWARCIE!

Animatorka
Kultury
z
MGOK przeprowadziła w
oddziale
przedszkolnym
oraz w „zerówce” w Rąpicach świąteczne warsztaty
dla dzieci
Maluszki własnoręcznie, z rozmaitych elementów, wykonały kartki
bożonarodzeniowe. Zabawy i uśmiechu nie brakowało (red.).

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Rzepin
wielu radosnych chwil w gronie najbliższych,
aby ta atmosfera, pełna serdeczności i wzruszeń,
nie przeminęła z upływem świątecznych dni,
by towarzyszyła nam przez cały nadchodzący Nowy Rok.
Niechaj nowonarodzone Boże Dzieciątko
obdarzy nas łaskami zdrowia, miłości
oraz wszelkiej pomyślności.

Sławomir Dudzis
Burmistrz Rzepina

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych radością
i miłością, dobrocią od ludzi i wzajemną życzliwością.
Niech te świąteczne dni będą przeżywane w miłej, rodzinnej atmosferze,
a nadchodzący Nowy Rok 2018 niech przyniesie spełnienie wszelkich planów i zamierzeń.

Powstały piękne kartki świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam mieszkańcom Gminy Krzeszyce serdeczne życzenia.
Niech Wam święta miłe będą, z dźwiękiem śpiewu i kolędą.
z wigilią tuż po zmroku i w radosnym Nowym Roku!

Stanisław Peczkajtis
Wójt Gminy Krzeszyce

Niech Magiczna moc
Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt
Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem
A Nowy Rok obdaruje
Pomyślnością i szczęściem

Burmistrz Cybinki – Marek Kołodziejczyk
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Anna Śliwińska

życzą

Krzysztof Bańka
Robert Stolarski
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Górzyca

Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Cybince
Ewelina Skórska wraz z pracownikami.

Świąt obfitujących
w niezapomniane chwile,
wielkiej radości,
spokoju i odpoczynku
od codziennych trosk
oraz realizacji nawet najbardziej
skrytych marzeń w 2018 roku

Robert Włodek

8

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

SŁUBICE Kolejne Kulinarne Czwartki za nami

Kanon polskiej kuchni
Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku
wraz z serdecznymi podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
życzy
Rada nadzorcza, Zarząd
wraz z pracownikami
Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Tematem spotkania były grzyby

SŁUBICE Warsztaty ekologiczne w Przedszkolu Jarzębinka

Zabawa i występ ekologicznej mody
29 listopada w grupie Krasnale w Przedszkolu Jarzębinka
odbyły się warsztaty o tematyce ekologicznej
Dzieci z grupy Krasnale przywitały swoich rodziców piosenką
„W przedszkolu”. Następnie pani
Daria zaprosiła wszystkich uczestników do udziału w zajęciach ekologicznych, dzięki którym dzieci
kształtowały umiejętności segregowania przedmiotów według podanych kryteriów oraz wzbogacały
zasób słownictwa.
4-latki wraz z rodzicami zostali

zaproszeni przez panią Magdalenę
do zabaw ruchowych z wykorzystaniem gazet. Wszyscy świetnie
razem się bawili.
W części końcowej warsztatów
zadaniem rodziców było stworzenie swoim pociechom strojów przy
użyciu gazet, rolek po papierze i
nakrętek. W ten sposób powstało
wiele ciekawych kreacji, które zostały zaprezentowane przez dzieci
na wybiegu.
Na twarzach rodziców widać
było dumę i zadowolenie, dzieci
tryskały radością, a to jest najważniejsze (red.).

Za oknem ciemno, cichutko
puszyste ścielą się płatki.
Niech serca się z sercem podzielą
jak wigilijnym opłatkiem.
Wszystkim klientom życzymy
najcieplejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Roku
Intermache Słubice

foto. DP

Dzięki suszeniu zyskują wręcz
na swoich właściwościach odżywczych. Potrawy przyrządzone z suszonych grzybów mają rewelacyjny
aromat. O tym, że bardzo prosta
zupa z suszonych grzybów zaspokoi smakowe zmysły największych
łasuchów przekonaliśmy się na
listopadowym spotkaniu Kulinarnych Czwartków w bibliotece słubickiej.
Przyrządzona wspólnymi siłami
przez klubowiczki zupa z suszonych grzybów według przepisu
pani Kazimiery Staniak smakowała
jak marzenie! Wymiana doświadczeń kulinarnych przy wspólnym
gotowaniu jest niesamowicie wartościowa.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki słubickiej na spotkania
Kulinarnych Czwartków. Spotykamy się, wymieniamy kulinarnymi doświadczeniami, gotujemy i
kosztujemy samodzielnie sporządzone potrawy. Jest to świetna
okazja do rozmowy o potrawach
regionalnych i nie tylko, a także o
książkach kucharskich autorstwa
m.in. znanych mistrzów kuchni,
do których warto zajrzeć, szukając
inspiracji kulinarnych.
Klubowicze spotykają się w
pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15.00 w oddziale
dla dorosłych. Spotkania mają
charakter otwarty dla wszystkich
miłośników smacznej, domowej
kuchni. W każdej chwili można
dołączyć do klubu (red.).

foto. DP

Grzyby to wyjątkowo smakowite dary lasu. Jednym ze sposobów utrwalenia
świeżych grzybów, których długo nie można przechowywać, jest ich suszenie

W warsztatach ekologicznych wzięli udział rodzice przedszkolaków

9

REGION
www.pograniczelubuskie.pl

foto. UG w Górzycy

GÓRZYCA Aktywizowali seniorów

Podziękowań nie było końca
Za nami uroczyste podsumowanie projektu „Podaj
rękę, podaj rękę zbudujemy
nową więź – aktywny Senior”
W spotkaniu uczestniczyli: wójt
Robert Stolarski, prezes Stowarzyszenia Humanitas Joanna Maczulis,
wiceprezes Agnieszka Pilarska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Edyta Danicka, proboszcz ks. Czesław Grzelak, radne:
Maria Urban i Maria Syktus, sołtysi:
Anna Kuzioła, Ryszard Cieślak i Czesław Hołubowicz, trenerzy zajęć, a
przede wszystkim wszyscy seniorzy

uczestniczący w projekcie.
Wójt podziękował wszystkim osobom, które były bezpośrednio zaangażowane w projekt, jak również
docenił seniorów za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Seniorzy również przygotowali podziękowania i
upominki dla osób odpowiedzialnych za nadzór i organizację działań
projektowych.
Projekt realizowany był od początku marca przez Polsko-Niemieckie
Stowarzyszenie Humanitas dzięki
otrzymanej z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej dotacji w
ramach Rządowego Programu ma
rzecz Aktywności Społecznej osób
starszych na lata 2014-2020.

Wzięło w nim łącznie około 80 seniorów w wieku 60+ z terenu pięciu
miejscowości: Górzyca, Czarnów,
Żabice, Pamięcin i Laski Lubuskie.
Przez ostatnie kilka miesięcy uczestniczyli oni w zajęciach m.in. gimnastyki, kulinarnych, artystycznych,
edukacyjno-profilaktycznych oraz w
warsztatach z psychologiem, dietetykiem czy ratownikiem medycznym.
Ponad 40 osobowa grupa seniorów

W projekcie udział wzięło około 80 seniorów w wieku 60+

uczestniczyła w pięciodniowym wyjeździe do Międzyzdrojów. Utworzono również grupę wolontariuszy,
którzy zostali skierowani do pomocy
osobom starszym, mającym problem
z poruszaniem się, jak również osobom samotnym w celu pomocy w
życiu codziennym (zakupy, opłaty,
przyniesienie drzewa, węgla, rozmowa przy szklance herbaty). Ponadto
w górzyckim parku zamontowano

Wcześniej przygotowały laurki,
wierszyki, piosenki i tańce. Cierpliwie czekały aby je zaprezentować
ich ulubionemu świętemu.
Spotkanie z Mikołajem minęło
w bardzo miłej atmosferze. Dzieci
przywitały go tańcem i piosenką, a
odbierając prezenty pięknie recytowały wierszyki i śpiewały piosenki.

foto. UG w Górzycy

Mimo braku śniegu do naszego przedszkola przybył
św. Mikołaj. Dzieci już od
samego rana nasłuchiwały
dzwoneczków i wyglądały
za reniferami

Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze

Mikołaj zapewnił przedszkolaków,
że bawił się wspaniale i na pewno
za rok je odwiedzi. Dzieci pożegna-

ły gościa i z radością zabrały się do
rozpakowania paczek (red.).

foto. UG w Górzycy

Trwają
zmagania
W kategorii Kobiety (OPEN)
zwyciężyła Dorota Naumowicz,
druga była Baeta Nawrot. Wśród

Kolejny turniej zostanie rozegrany 26 stycznia

mężczyzn w wieku 14-30 lat najlepszy okazał się Bartosz Dybka,
drugi był Daniel Stojanowski, a
trzeci Mateusz Kryń. W kategorii
panów do 54 roku życia na pierwszym miejscu znalazł się Mirosław
Rogowski, drugi był Paweł Hajko-

wicz, a trzeci Wojciech Straszak.
W kategorii najstarszych mężczyzn
zwyciężył Zbigniew Cybulski, drugi
był Zenon Walczak, a trzeci Franciszek Marfiewicz.
Kolejny turniej zostanie rozegrany 26 stycznia. Zapraszamy (red.).

Zapraszamy po kredyt lub pożyczkę
Oferta wielu banków
i firm pożyczkowych
Wypłata gotówki nawet
w dniu złożenia wniosku

foto. UG w Krzeszycach

Magia
świąt

Fines Operator Bankowy SŁUBICE
Ks. P. Wawrzyniaka 37
tel. 509 268 865
Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni,
działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., Plus Bank
SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski S.A., Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych:
Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o.,
Optima Sp z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o.,
Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi
bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji
i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych
przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania
przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 20.11.2017 r.
Przykład reprezentatywny dla kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych: Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 25 195,68 zł,
liczba rat: 77, oprocentowanie nominalne stałe [zmienne]: 8,85 %, opłata przygotowawcza: 9 844,64 zł, koszt ubezpieczenia kredytu: 198,74 zł, łączna
kwota miesięcznych opłat administracyjnych: 19,60 zł, łączna kwota odsetek: 11 079,93 zł, RRSO: 23,41 %, rata miesięczna (stała, z uwzględnieniem opłaty administracyjnej): 601,55 zł, całkowity koszt: 21 123,30 zł, całkowita kwota do zapłaty: 46 318,98 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od oceny
zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu/pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na dzień 20.11.2017 r.
Przykład reprezentatywny dla pożyczek firm pozabankowych: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 4061,77 zł, liczba rat:
22, oprocentowanie nominalne stałe [zmienne]: 9,53%, opłata przygotowawcza: 2916,23 zł, koszt ubezpieczenia kredytu: 0 zł, łączna kwota miesięcznych opłat administracyjnych: 0 zł, łączna kwota odsetek: 654,97 zł, RRSO: 108,79 %, rata miesięczna (stała, z uwzględnieniem opłaty administracyjnej):
346,95 zł, całkowity koszt: 3571,20 zł, całkowita kwota do zapłaty: 7632,97 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od oceny zdolności kredytowej
Klienta, daty wypłaty kredytu/pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na dzień 20.11.2017 r.

PÓŁTORAK
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
www.hurtowniapoltorak.pl

KRZESZYCE Bożonarodzeniowe warsztaty w bibliotece

Pierwsze warsztatowe szaleństwa już za nami! Podzielone zostały one na dwa
spotkania, w których wzięły
udział panie ze stowarzyszenia „SAR” oraz krzeszycka młodzież
Powstały przecudne kartki bożonarodzeniowe wykonane techniką
„iris folding”, a także choinki w 3d,
których przygotowanie przysporzyło nie lada wysiłku. Uczestnicy
spisali się na medal, z czego zarów-

Szukasz
gotówki?

Na realizację małych
i dużych marzeń

GÓRZYCA Za nami drugi turniej tenisa

Rozegrano drugi już turniej
z cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym. W
zawodach udział wzięło 17
pingpongistów

kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne
pożyczki firm
pozabankowych

Przyjechał z prezentami

(RRSO 23,41%)
(RRSO 108,79%)

GÓRZYCA Co to za Święty, co dzieciom przynosi prezenty?

kilka nowych urządzeń siłowni zewnętrznej z myślą o osobach starszych.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Edyty Danickiej oraz pań
z Klubu Seniora w Górzycy za przygotowanie pysznego poczęstunku, a
paniom z sołectw Czarnów, Żabice,
Pamięcin i Laski Lubuskie za upieczenie ciast (red.).

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

SALON OŚWIETLENIOWY
PÓŁTORAK
ul. Wrocławska 2a

tel. (95) 758 22 83
Na warsztatach powstały piękne kartki świąteczne

no oni jak i my jesteśmy ogromnie
zadowoleni.
Prace dekorują wnętrze bibliote-

ki, nawiązują do tradycji bożonarodzeniowych i wspaniale wpisują się
w przedświąteczny klimat (red.).
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Świętowali
diabetycy

To dopiero
była zabawa!

Uroczystość zorganizowało w jednym
z rzepińskich hoteli Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Terenowe w
Rzepinie.
Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił wagę promowania przez członków koła zdrowotnej profilaktyki, wręczył bukiet kwiatów sekretarzowi koła
Leokadii Musolf oraz odczytał list od
starosty Marcina Jabłońskiego. - Dzięki
takim organizacjom jak Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wzrasta świadomość społeczna na temat cukrzycy.
Chorzy zdają sobie sprawę z tego, że
cukrzyca nie przekreśla szans na aktywne życie. Godnym naśladowania jest
fakt, że pokazujecie Państwo, jak żyć z tą
chorobą, nie zapominając jednocześnie
o swoich pasjach i zainteresowaniach pisał starosta do prezesa koła Jana Dąbrowskiego.

- Jestem pod wrażeniem tych
wszystkich pięknych strojów i andrzejkowej atmosfery, którą stworzyliście. Przyszliśmy tutaj, by pokazać,
jak istotne są dla nas wszelkie sprawy
związane z pomocą społeczną. Powiat słubicki zawsze będzie wspierał
wszystkie placówki zajmujące się sferą
socjalną - podkreślał podczas otwarcia
uroczystości starosta Marcin Jabłoński. Towarzyszyli mu: jego zastępca Leopold Owsiak oraz członkowie zarządu
powiatu: Amelia Szołtun i Danuta Sawicka.
- Mam nadzieję, że zabawa będzie
udana, że spędzicie tu wiele miłych
chwil oraz zawrzecie nowe znajomości

- Smutnym jest fakt, że mimo ogromnego postępu medycyny
cukrzyca wciąż pozostaje chorobą nieuleczalną - mówił 24
listopada przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza,
podczas obchodów Dnia Walki z Cukrzycą.

Był też czas na wręczanie medali,
odznaczeń, dyplomów oraz podziękowań. Wśród wyróżnionych znalazła się
m.in. Grażyna Anna Czekalska, lekarz
diabetolog, która za działalność na rzecz
rzepińskich diabetyków została nagrodzona przez prezydenta RP Brązowym
Krzyżem Zasługi. Po części oficjalnej
przyszedł czas na obiad i… oczywiście
na zabawę, która zakończyła się późnym
wieczorem (red.).

Andrzejkowe wróżby, konkursy, w tym na najładniejsze przebranie, fotobudka oraz oczywiście huczna zabawa - to tylko
niektóre atrakcje, które przygotowano dla uczestników andrzejkowej imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych. Zabawa z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyła się 29 listopada, w podsłubickim
Drzecinie.
- dodał starosta.
Po obiedzie przyszedł czas na wystę-

py, konkursy, animacje oraz oczywiście
pląsy na parkiecie. Była nieśmiertelna lambada, był pociąg i wiele innych
tańców, a prawie żadnego z nich nie
przepuściła Danuta Sawicka, członek
zarządu powiatu. Brawo!
W zabawie wzięły udział osoby niepełnosprawne uczestniczące w realizowanym przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie projekcie "Aktywna
integracja", podopieczni Powiatowego
Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie, Środowiskowego
Domu Samopomocy w Słubicach oraz
przedstawiciele Towarzystwa Walki z
Kalectwem w Słubicach i stowarzyszenia "Słoneczko" w Rzepinie. Bawiło się
ponad sto osób!
Zabawa odbyła się w ramach projektu "Aktywna integracja", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słubicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (red.).
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Służba nie do
przecenienia

- Chcielibyśmy, abyście wrócili dziś do domu z poczuciem, że
doceniamy waszą trudną pracę i poświęcenie - mówili 21 listopada starosta Marcin Jabłoński oraz przewodniczący Rady
Powiatu Wiesław Kołosza podczas uroczystości z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego.
Słowa te skierowane były do osób
zatrudnionych w powiatowych instytucjach realizujących szeroko pojętą pomoc społeczną.

Starosta zaprosił pracowników
oraz kierowników i dyrektorów:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, Powiatowego

Ciepła, które płynie z życzliwości,
światła, które rozbłyska w uśmiechu,
rozsądku w chwilach niepokoju
oraz najlepszych myśli
na czas Bożego Narodzenia
i każdy dzień nowego roku
Starosta Słubicki

Marcin Jabłoński
Przewodniczący Rady Powiatu

Wiesław Kołosza

Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, "Naszej Chaty" w Cybince oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach.
Oprócz starosty i przewodniczącego Rady Powiatu, obecni byli także
członkowie zarządu powiatu: Amelia Szołtun i Danuta Sawicka.
Każdy z zaproszonych gości otrzymał symboliczną różę, a szefowie
instytucji listy gratulacyjne, zawierające życzenia dla pracowników.
Starosta rozmawiał ze swoimi gośćmi m.in. o ich codziennej pracy,

a także o konieczności jej większego
promowania wśród mieszkańców.
Uroczystość zakończył wspólny
obiad.
- Niech praca daje Państwu jak
najwięcej
satysfakcji,
ludzkiej
wdzięczności, przyjaźni i serdeczności. I niech nigdy nie zabraknie
Wam siły i energii do niesienia pomocy innym - czytamy w liście M.
Jabłońskiego i W. Kołoszy. A my,
rzecz jasna, dołączamy się do życzeń
(red.).
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Wiele dobrych wieści
na listopadowej sesji

POWIAT SŁUBICKI

15 lat działania z werwą

Ponad dwustu gości wzięło udział w uroczystości z okazji
15-lecia Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Wśród nich
znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyO rychłym remoncie dróg powiatowych w ramach Narodo- szeń i organizacji pozarządowych, byli też pracownicy fundawego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schety- cji oraz jej sympatycy.
nówek), przygotowaniach do uruchomienia w Słubicach
Dziennego Domu Seniora, a także o możliwym dofinansowaPowiat słubicki reprezentowa- leciu, przyszedł czas na tort, szamniu budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w ła członek zarządu powiatu Amelia pana, życzenia dalszych sukcesów i
która przekazała listy gratuSłubicach mówił starosta Marcin Jabłoński podczas listopa- Szołtun,
lacyjne od starosty Marcina Jabłońdowej sesji Rady Powiatu.
skiego prezes fundacji Magdalenie

jubileuszowy bankiet.
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w październiku
2002 roku. Od początku jej misja
opierała się na aktywnej współpracy
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim
Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej fundatorami
byli: prof. dr hab. Stanisław Lorenc,
prof. dr hab. Janusz Wiśniewski i dr
Krzysztof Wojciechowski.
Dziś Fundacja na rzecz Collegium
Polonicum jest jedną z większych
organizacji pozarządowych w województwie (red.).

Tokarskiej oraz członkowi zarządu
fundacji dr Krzysztofowi Wojciechowskiemu.
- Jesteście państwo niezwykłe
prężną, jedną z większych organizacji pozarządowych na terenie naszego powiatu. Jego mieszkańcy aktywnie korzystają z państwa wiedzy,
doświadczeń, oferty szkoleniowej,
interesujących i cennych publikacji
oraz opracowań - pisał starosta.
Po prezentacji ukazującej działalność fundacji w ostatnim piętnasto-
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E-projekt nabiera rozpędu
Starosta opowiedział także o dwóch
aplikacjach wdrożonych w ramach
realizowanego przez powiat słubicki
projektu "Rozwój e-usług w powiecie
słubickim" (pierwsza to nowoczesny i
bezpłatny system powiadamiania oraz
ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami - pisaliśmy o nim kilkakrotnie,
kolejna zaś to mobilny przewodnik po
powiecie słubickim, o którym opowiemy wkrótce). Warto przypomnieć, że
w ramach tego samego projektu do
powiatowych szkół trafiło 100 notebooków, uruchomiono e-Dziennik, a
wkrótce uczniowie i nauczyciele będą
korzystać z szerokopasmowego internetu.
Korzyści dla niepełnosprawnych
Marcin Jabłoński poinformował
także, że przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach ruszyła
niedawno nowa winda dla osób niepełnosprawnych, a w powiatowych szkołach, zgodnie z programem rządowym,
zostaną uruchomione gabinety lekarskie. Nowoczesnych zmian doczeka
się także słubicki szpital - tutaj, w ramach tzw. projektu e-zdrowie, zostanie
wreszcie zmodernizowana infrastruktura teleinformatyczna.
Starosta przypomniał także radnym
i gościom, że dzięki przystąpieniu powiatu słubickiego do „Programu wy-

równywania różnic między regionami
III w obszarze D”, Powiatowy Ośrodek
Wsparcia w Rzepinie oraz Środowiskowe Domy Samopomocy w Bieganowie
i Górzycy otrzymają busy do przewozu
osób niepełnosprawnych (pierwszy
pojazd jest już w Bieganowie, pozostałe
będą dostarczone wkrótce). Marcin Jabłoński podziękował także wszystkim
za udział w niedawnych obchodach
Święta Niepodległości. - Ostatni okres
był pełen dobrych wydarzeń dla naszego powiatu - zakończył swoje wystąpienie starosta.
Radni uchwalili...
Podczas listopadowej sesji podjęto
m.in. uchwały:
• w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic gminy Maszewo;
• zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania
dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli;
• w sprawie przekształcenia Sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej
w Ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach.
Radnym przedstawiono też sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach oraz informację
o funkcjonowaniu Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim (red.).
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Z wizytą u partnerów
zza Odry
24 listopada członek zarządu powiatu Danuta Sawicka
oraz doradca ds. funduszy zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Słubicach Łukasz
Kaczmarek spotkali się ze starostą powiatu Odra-Szprewa
Rolfem Lindemannem.
Spotkanie dotyczyło m.in. ustalenia rocznego planu współdziałania
strażaków po obu stronach Odry,
dlatego nie mogło zabraknąć także
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach st.
kpt Wojciecha Śliwińskiego oraz

strażaków z Niemiec. - Spotkanie
to jest okazją do podkreślania wagi
wieloletniej, dobrej współpracy naszych służb mundurowych. Może być
ona doskonałym przykładem wspólnego działania, nie tylko dla podobnych formacji tej części pogranicza,
ale także dla innych instytucji czy
organizacji z obu zaprzyjaźnionych
powiatów - pisał starosta Marcin Jabłoński w swoim liście do swego odpowiednika zza Odry (red.).

Wielcy Polacy w starostwie

że dzieci włożyły mnóstwo serca w wykonanie tych prac. Zaskakuje zwłaszcza
różnorodność technik - oceniał starosta
Marcin Jabłoński podczas oglądania
pokonkursowej wystawy (red.).

Jak wyobrażają sobie wielkich Polaków wychowankowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Słubicach? Można się o tym
przekonać zwiedzając wystawę, jaką młodzi artyści przygotowali w holu starostwa
powiatowego.

To w ramach szkolnego konkursu
historyczno-plastycznego "Wielcy Polacy". Trzeba przyznać, że prace naprawdę robią wrażenie: tutaj Piłsudski
nakreślony ołówkiem, tam marszałek
wyklejany drobnymi kawałkami papieru, dalej plastelinowa płaskorzeźba
przedstawiająca Kościuszkę, a wszystko
w patriotycznym klimacie niedawnego
Święta Niepodległości. Brawo!- Widać,
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Niezwykła wystawa w Galerii Małej

Już dawno w Galerii Małej w
Słubickim Miejskim Ośrodku
Kultury nie było tak kolorowo. To za sprawą wystawy
przygotowanej przez wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
oraz Środowiskowego Domu
Samopomocy w Słubicach.

Na ścianach galerii zawisły też
prace uczniów słubickich podstawówek, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym "Każdy inny
- wszyscy równi".
Wykonane różnymi technikami
obrazy, grafiki, a także wspaniałe
rękodzieło - to wszystko można podziwiać w galerii do końca grudnia.
- Kiedy niedawno otwieraliście
państwo Środowiskowy Dom Samopomocy, już wtedy byliście swoistą marką w Słubicach. Dziś udowodniliście, że nie spoczęliście na
laurach - mówił podczas wernisażu
wystawy starosta Marcin Jabłoński
Joannie Sierżant-Rekret, szefowej
stowarzyszenia "po PROstu", które wraz ze Specjalnym Ośrodkiem

Szkolno-Wychowawczym i gminą
Słubice zorganizowało tę niezwykłą
ekspozycję.
Podczas otwarcia wystawy nie
zabrakło też części artystycznej,
o którą zadbali wychowankowie
Ośrodka.
Galerię odwiedzili także, m.in.
dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Słubicach
Anna Gołębiowska, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Olejniczak oraz burmistrz Słubic Tomasz
Ciszewicz, który zaproponował, by
część prac przeznaczyć na licytację
z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (red.).
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Winda przy poradni wozi już pasażerów! Nasi wędkarze
- Człowieczeństwo jest cechą zwykłych ludzi, bez których ta
inwestycja by nie powstała. Serdecznie dziękuję za jej wsparpodziękowali staroście
cie - mówiła 5 grudnia Marzena Kwiek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach, podczas prezentacji
windy dla osób niepełnosprawnych.
Nowoczesną platformę uruchomiono niedawno przy obiekcie na
ul. Sienkiewicza w Słubicach. Oprócz
poradni mieszczą się tu również:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Słubickiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- Ta winda była po prostu niezbędna. Dzięki niej mieszkańcy korzystający z usług tutejszych instytucji
będą mieli do nich ułatwiony dostęp.
Warto było czekać - dodał starosta
Marcin Jabłoński, który wraz z obecnym zarządem powiatu doprowadził
do sfinalizowania prac.
Przypomnijmy:
na
początku
kwietnia podpisano umowę o dofinansowanie, a w czerwcu wyłoniono
wykonawcę. Prace ruszyły w lipcu i
trwały cztery miesiące. Ich koszt to
prawie 514 tys. zł, z czego 200 tys.
to dofinansowanie z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych.
Prócz wspomnianej platformy pojawiła się też pochylnia dla wózków
inwalidzkich oraz nowy wiatrołap.
Nie zabrakło parkingu oraz utwardzonej drogi wewnętrznej.

- Cieszę się bardzo, że winda już
działa. Teraz zajmiemy się kolejnym, złożonym przez powiat słubicki wnioskiem o środki z PFRON-u
- zadeklarował obecny przy prezentacji windy dyrektor Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Jakub Piosik. Tym razem
chodzi o dofinansowanie utworzenia
w Słubicach Dziennego Domu Seniora. Dyrektor zdradził, że wszystko w
tym zakresie jest na dobrej drodze.
Trzymamy więc kciuki za kolejną
ważną inwestycję (red.).
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„Słoneczko” znów zaświeciło
1 grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
w Rzepinie, już po raz piąty,
odbyły się obchody Dnia
Osoby Niepełnosprawnej.

Na widowni zasiedli wicestarosta
Leopold Owsiak, przewodniczący
Rady Powiatu Wiesław Kołosza, burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis, a
także przedstawiciele rzepińskiego
stowarzyszenia "Wsparcie", Środowiskowego Domu Samopomocy w
Bieganowie i Górzycy, Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Żabicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Słubicach, słubickiego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w
Rzepinie.
Wychowankowie i uczestnicy niektórych z wyżej wymienionych placówek pokazali co potrafią na scenie.
Z kolei koncert Sylwii Pogwizd, niewidomej wokalistki, wycisnął niejedną łzę.
- Pragnę podziękować za występy
uczestnikom Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Warsztatu Terapii

- Koło Wędkarskie nr 2 w Słubicach z ogromną przyjemnością
składa Panu gorące i szczególne podziękowania za wspieranie oraz popularyzację wędkarstwa w powiecie słubickim

- tabliczkę pamiątkową o takiej
treści otrzymał starosta Marcin Jabłoński podczas wędkarskiej zabawy
tanecznej, którą zorganizowano w
Golicach.
Przypomnijmy, że nie jest to
pierwsze wyróżnienie, jakie starosta
otrzymał od wędkarzy: w kwietniu
prezes gorzowskiego okręgu PZW
wręczył Marcinowi Jabłońskiemu
kartę wędkarską oraz honorową odznakę "Za zasługi dla rozwoju węd-

karstwa w okręgu gorzowskim", zaś
na początku września starostę uhonorowano odznaką "Zasłużony dla
Polskiego Związku Wędkarskiego".
Podczas sobotniej uroczystości nagrodzony został również powiatowy
radny Tomasz Pisarek. Pogratulowano mu za zdobycie nieoficjalnego
rekordu Polski w wielkości złowionej
ryby słodkowodnej. Chodzi o... prawie ćwierćtonowego jesiotra. Gratulujemy (red.).
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W Górzycy zaroiło się
od aniołów
Zajęciowej w Żabicach. Dziękuję
również młodym artystom - Sofii
Jelonkiewicz, Filipowi Szymańskiemu i Kindze Grunos oraz Zespołowi
„Dąbrowszczanka”, który przyjechał
do nas z Dąbrówki Wielkopolskiej mówiła Elżbieta Pych, szefowa "Słoneczka".
Pani Elżbieta wręczyła także podziękowania dla osób i instytucji
działających na rzecz niepełnosprawnych. Wśród wyróżnionych znalazł
się m.in. starosta Marcin Jabłoński.
- Pragniemy wyrazić szczególne
wyrazy uznania za pracę „Słoneczka”
na rzecz integracji środowisk osób,
którym szczególnie należy się wsparcie i uwaga - pisali w swoim liście

okolicznościowym starosta wraz z
przewodniczącym Rady Powiatu. Zdajemy sobie sprawę, że większość
trudności pokonujecie Państwo
sami, a my tylko w niewielkim stopniu możemy przyjść Wam z pomocą.
Mamy jednak nadzieję, że czynione
przez nas starania będą służyły Państwu jak najlepiej, a otaczający Was
świat będzie jeszcze bardziej przyjazny i bliski - czytamy dalej w liście.
Imprezę zorganizowało stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Słoneczko", we współpracy z
gminą Rzepin. Uroczystość zakończył poczęstunek dla wszystkich
(red.).
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- To piękna impreza. A główni
jej uczestnicy, maluszki przebrane za aniołki, byli niezwykle
autentyczni i całym sercem zaangażowani w występy - chwalił małych artystów wicestarosta Leopold Owsiak, którego
spotkaliśmy podczas kolejnej
edycji Festiwalu Aniołów w
Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy.
Trudno się dziwić zachwytowi wicestarosty. To niezwykłe wydarzenie,
które już na stałe wpisało się w przedświąteczny kalendarz naszego powiatu,
z roku na rok zbiera więcej pochwał za
organizację, klimat i piękne występy w
wykonaniu najmłodszych.
Najważniejsze podczas festiwalu są
oczywiście tematyczne konkursy - w

ich ramach "małe anioły" przygotowały
różnorodne scenki rodzajowe, śpiewały anielskie piosenki oraz zaprezentowały swoje plastyczne prace. Technika
dowolna: od tradycyjnych rysunków
po figurki aniołów z masy solnej.
Festiwal Aniołów to nie tylko konkursy i występy. Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy zorganizował Jarmark
Bożonarodzeniowy, podczas którego
można było spróbować specjałów
Anielskiej Kuchni oraz Cafe Aniołek.
Na pożegnanie wystąpiła grupa Gospel Joy.
Impreza odbyła się pod patronatem
starosty słubickiego Marcina Jabłońskiego oraz wójta Górzycy Roberta Stolarskiego (red.).

Mikołaj odwiedził dzieciaki z naszych rodzin zastępczych
Wizyta św. Mikołaja, poczęstunek, świąteczne animacje i zabawy integracyjne, a także wspólne gry i konkursy z nagrodami - to wszystko, a nawet więcej, czekało na uczestników
Mikołajkowej Zabawy Integracyjnej dla rodzin zastępczych z
terenu naszego powiatu oraz dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince. Impreza odbyła
się 1 grudnia w Rodzinnym Centrum Rozrywki w Kunowicach.
- Wszystkim z państwa należą się
słowa uznania za to, że dzielicie dobro z innymi, wykonując trudny, lecz
szlachetny obowiązek tworzenia rodzin zastępczych - mówił na początku spotkania jego gospodarz starosta

Marcin Jabłoński. Starosta podkreślił, że wraz z podległymi jemu instytucjami będzie się starać pozyskiwać
niezbędne środki finansowe, które
posłużą wsparciu naszych rodzin zastępczych.

Towarzyszący Marcinowi Jabłońskiemu przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza przekazał
wszystkim świąteczne życzenia, do-

dając, że jest pod wrażeniem działalności osób, które wzięły na siebie
niełatwą rolę rodzica zastępczego.
A później na sali rozległo się grom-

kie: "już jest!" i w drzwiach ukazał
się... św. Mikołaj, który raźno zabrał
się do rozdawania prezentów.
- Cieszymy się, że te przedświąteczne spotkania stały się już tradycją. I cieszymy się, że o nas pamiętacie - śmiali się uczestnicy piątkowej
zabawy. Cała przyjemność po naszej
stronie.
Spotkanie zorganizowano w ramach projektu "Aktywna integracja
realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach",
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(red.).
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100. ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Roboczy kalendarz wydarzeń na terenie powiatu słubickiego.
Stan na grudzień 2017 r.

Propozycje działań organizowanych przez
gminę Rzepin:
• Sztafeta Niepodległości – bieg sztafetowy po trasie
przebiegającej przez wszystkie gminy Powiatu Słubickiego – listopad 2018.
• Wykład – Skąd jesteśmy? – październik 2018.
• Plener malarski – Wolna Ojczyzna – czerwiec 2018.
• Koncert patriotyczny – MDK Rzepin – listopad 2018.
• II Bieg św. Huberta po Puszczy Rzepińskiej – Starościn – Rzepin – Starościn – 10 km (03.11.2018).
• Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – Plac
Ratuszowy w Rzepinie –11.11.2018.
Propozycje działań organizowanych przez
gminę Ośno Lubuskie:
• Gra miejska: "Ośno wczoraj i dziś" – wrzesień/październik 2018.
• Koncert finałowy z cyklu "Convallaria" – lipiec/sierpień 2018.
• Festiwal Piosenki Polskiej: „Od odzyskania niepodległości do współczesności” –21-31 maja 2018.
• Coroczna sesja naukowa "Colloquia Lubuskie" – marzec 2018 .
Propozycje działań organizowanych przez
gminę Górzyca:
• „Łączy nas historia” impreza plenerowa - Górzyca
01.09.2018.
• Pełni wdzięczności za dar „NIEPODLEGŁOŚCI”
- koncert w kościele parafialnym Matki Łaski Bożej w Górzycy, połączony z festynem parafialnym 11.11.2018.
• Akademia z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2018.
• Patriotyczne Spotkania z Poezją – listopad 2018.
Propozycje działań organizowanych przez
gminę Cybinka:
• Koncert przygotowany przez Ognisko Muzyczne w
Cybince – listopad 2018.
Propozycje działań gminy Słubice:
• styczeń 2018 – pierwszy z 11 dużych eventów sportowych pod wspólną nazwą "Sportowe Święto Wolności
– Słubickie obchody 100-lecia niepodległości” organizowanych przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

szósty
ustny
przetargnieograniczony
nieograniczony na
nieruchomości
szósty
ustny
przetarg
nasprzedaż
sprzedaż
nieruchomości
niezabudowanejstanowiącej
stanowiącej własność
Słubickiego
niezabudowanej
własnośćPowiatu
Powiatu
Słubickiego
Lp.
1.

W każdym miesiącu odbywać się będą różne wydarzenia sportowe (m.in. halowe turnieje, festyn na lodowisku, wyścigi rowerowe, zawody w pływaniu).
• 17 września 2018 - odsłonięcie pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości, ufundowanego przez
gminę Słubice, który stanie przy placu Sybiraków w
Słubicach.
• październik 2018 – uroczysty koncert muzyki polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości organizowany przez Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury w Collegium Polonicum w Słubicach.
• 11 listopada 2018 – msza za Ojczyznę z udziałem
przedstawicieli władz samorządowych, organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń i związków kombatanckich
• 11 listopada 2018 o godz. 11.11. - Słubicki Narodowy
Bieg 100-lecia odzyskania niepodległości, organizowany przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji – jeden ze stu biegów odbywających się tego dnia w całej
Polsce pod wspólną nazwą "Od Bałtyku do Tatr". Bieg
będzie ostatnią imprezą w ramach cyklu "Sportowe
Święto Wolności – Słubickie obchody 100-lecia niepodległości”.
• Cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, związanych z
tematyką 100-lecia odzyskania niepodległości, m. in.
lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne,
prezentacje multimedialne i wystawy literatury polskiej – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice
Propozycje Kościoła:
• Bieg sztafetowy z Rzepina na Jasną Górę – w intencjach Ojczyzny – 19-22 kwietnia 2018.
• Warsztaty muzyczne zmierzające do wykonania koncertu „W mocy Ducha Świętego dla Ojczyzny, Kościoła
i świata”. Warsztaty poprowadzą muzycy Piotr Pałka, Paweł Bębenek, Hubert Kowalski w dniach 15-17
czerwca 2018.
• Parafialne odpusty – kościoły pod wezwaniem patronów różnych zawodów i formacji dają okazję dostrzeżenia wkładu w budowanie niepodległej Ojczyzny
przez ludzi konkretnych zawodów i formacji:
• 3 maja 2018 – Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski – Słubice.
• 19 maja 2018 – z racji św. Andrzeja Boboli patrona
Polski – Białków.
o 29 lipca 2018 – z racji św. Jakuba – Ośno Lubuskie.
• 14 sierpnia 2018 – św. Maksymilian Kolbe – relikwie Słubice par. Ducha Świętego.
• 11 listopada 2018 – Uroczysta msza za Ojczyznę.
• 26 sierpnia 2018 – Matki Boże Częstochowskiej Cybinka.
• 4 listopada 2018 – św. Huberta Patron Myśliwych.
• 25 listopada 2018 – św. Katarzyny Patronki Kolejarzy – Rzepin.
Propozycje działań powiatu słubickiego:
• Wspólne sadzenie „Dębów Niepodległości” w gminach powiatu słubickiego – listopad 2018.
• Uroczystość w Collegium Polonicum (panel historyczny, część artystyczna, wystawa prac plastycznych
i fotograficznych) – listopad 2018.
• Nabożeństwo ekumeniczne, złożenie kwiatów pod
tablicą pamiątkową w kościele – wydarzenie z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i
związków kombatanckich – 11.11.2018.
• Przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „Sztafeta pokoleń w drodze do niepodległości. Historia jednej rodziny” – wrzesień/listopad 2018.
• Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców Słubic dotyczącego postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego – wrzesień
2018.
• Prezentacja spektaklu teatralnego dla młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej: „Droga do wolności„ – przy
współpracy SMOK-a –październik/listopad 2018.
• Literacki konkurs pt. „Wybitni Polacy w trudnych czasach” – wrzesień 2018.
• Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej. Występ laureatów konkursu oraz zespołu Forte na planowanej uroczystości powiatowej w Collegium Polonicum – wrzesień/listopad 2018.
• Konkurs fotograficzny „Biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej w obiektywie” – październik 2018.
• Konkurs plastyczny (luty 2018) oraz konkurs historyczny (kwiecień 2018) dla szkół ponadpodstawowych.

Działka
ewidencyjna
Nr

Pow. [ha]

580/2

1,4860

Nr księgi
wieczystej

Opis
nieruchomości

Cena
wywoławcza
[zł]

Słubice,
GW1S/000
al. Niepodległości
18945/0

niezabudowana

2.800.000,00 280.000,00

Położenie
nieruchomości

Wadium
[zł]

Dosprzedaży
ceny nieruchomości
sprzedaży nieruchomości
zostaniepodatek
doliczony
Do ceny
zostanie doliczony
VAT podatek VAT
zgodnie zz obowiązującymi
obowiązującymi przepisami
na dzień
sprzedaży.
zgodnie
przepisami
na dzień
sprzedaży.
Termin przeprowadzonych
przeprowadzonych przetargów:
przetargów: 10.02.2017
10.02.2017 r.,r., 24.04.2017
24.04.2017 r.,r., 28.06.2017
28.06.2017 r.,r.,
Termin
21.09.2017 r.,
r., 30.11.2017
21.09.2017
30.11.2017r.r.
Nieruchomość stanowiąca
przedmiot
przetargu
nie jestnie
obciążona
ograniczonymi
prawami
1.1.Nieruchomość
stanowiąca
przedmiot
przetargu
jest obciążona
ograniczonymi
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
prawami
rzeczowymi
i
nie
ma
przeszkód
prawnych
w
rozporządzaniu
nią.
2. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Dla
powyższejnieruchomości
działki brak wjest
obowiązującego
zagospodarowania
przePrzeznaczenie
Studium
uwarunkowańplanu
i kierunków
zagospodarowania
strzennego.
przestrzennego gminy Słubice – tereny usług.
Przeznaczenie
nieruchomości
i kierunków
zagospodaroZgodnie z decyzją
nr 8/13w Studium
Burmistrzauwarunkowań
Słubic z dnia
27.03.2013
r. znak:
WGN.6730.8.2013.KH
o warunkach
teren przeznaczono pod inwestycję
wania
przestrzennego gminy
Słubice –zabudowy,
tereny usług.
polegającą
budowie dziewięciu
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych
(zabudowa
Zgodnie na
z decyzją
nr 8/13 Burmistrza
Słubic
z dnia
27.03.2013
r. znak:
mieszkaniowa wielorodzinna z możliwością wprowadzenia usług w parterze).
WGN.6730.8.2013.KH
o
warunkach
zabudowy,
teren
przeznaczono
pod
inwestycję
3. Przetarg odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa
polegającą
na budowie
dziewięciu 20
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych (zabuPowiatowego
przy ul. Piłsudskiego
w Słubiach.
dowa mieszkaniowa wielorodzinna z możliwością wprowadzenia usług w parterze).
Dodatkowych informacji o warunkach przetargu oraz o00nieruchomości będącej jego
3.przedmiotem
Przetarg odbędzie
się 6 lutego 2018 r. o godz. 12 w sali konferencyjnej Staroudzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
stwa
Powiatowego
przy ul.
Piłsudskiego
Słubicach.
Powiatowego
w Słubicach,
pokój
nr 202, 20120
lubwpod
nr tel. 95-7592039, 95-7592040.
Dodatkowych informacji o warunkach przetargu oraz o nieruchomości będącej jego
przedmiotem udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-7592039, 957592040.
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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.
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Już niedługo obchodzić będziemy rok jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To
doniosłe święto skłania nas niewątpliwie do refleksji,
przypominającej, że wolność nie jest dana raz na zawsze.
Dlatego chcielibyśmy przedstawić Państwu inicjatywę, która, mamy nadzieję, pozwoli nam w godny sposób uhonorować ten wielki jubileusz. W tym celu wraz
z przedstawicielami wszystkich gmin powiatu słubickiego oraz kościoła, powołaliśmy Powiatowy Komitet
ds. Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jego zadaniem jest opracowanie kalendarium wydarzeń oraz imprez na terenie powiatu słubickiego,
które byłyby świadectwem wagi, jaką przywiązujemy
do właściwego uczczenia tego doniosłego święta.
Naszym zamiarem jest, aby w obchody rocznicy
odzyskania niepodległości zaangażowani byli mieszkańcy wszystkich gmin leżących w granicach powiatu
słubickiego.
W każdej z gmin naszego powiatu podejmowane
będą inicjatywy związane z obchodami 100. rocznicy niepodległości. Tworząc z każdej z nich jeden z
elementów większej całości, skuteczniej i z silniejszą
wymową zamanifestujemy nasz szacunek dla największej wartości narodowej, jaką jest niepodległość. Jednocześnie wzmocnimy wydźwięk i wymowę każdego z
naszych działań, które będą mieć ogromne znaczenie
dla utrwalenia pięknych kart dziejów naszej ojczyzny,
jak również niezwykle wartościowych i niezapomnianych lekcji historii, kształtujących postawy patriotyczne dzieci i młodzieży.
Oto wstępna propozycja kalendarium obchodów
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Kalendarz nie jest jeszcze kompletny, w kolejnych miesiącach wiele szczegółów zawartych w nim wydarzeń z
pewnością ulegnie modyfikacji. Będziemy jednak na
bieżąco informować o wszelkich zmianach, wprowadzać odpowiednie uzupełnienia, skutkiem czego pełny
i kompletny kalendarz stanie się wkrótce faktem.
Kalendarium jest też dostępne na stronach internetowych powiatu słubickiego oraz gmin wchodzących w
jego skład.

Zarząd Powiatu Słubickiego
Zarząd Powiatu
Słubickiego ogłasza
ogłasza

grudzień 2017
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RZEPIN Odwiedziny w Przedszkolu Samorządowym nr 2

Królestwo za mgłą

Miś, który lubi
przytulanie

Jak można było przetrwać piekło hitlerowskich obozów zagłady
i nie załamać się?
Jacy ludzie, więźniowie tych
obozów, zdołali po wyzwoleniu
znaleźć w sobie siłę wewnętrzną
by cieszyć się życiem? Odpowiedzią jest psychika Zofii Posmysz.
Mówi, że nie zna uczucia nienawiści. Dzięki temu nie „spala się”,
nie traci sił na odwet. Cały swój
spryt zużywa na zorganizowanie

sobie i najbliższym warunków
przeżycia. Jest to cenna wskazówka dla nas, którzy żyjemy w nieporównywalnie lepszych warunkach
i mamy do wybaczenia znacznie
mniej. Nie wolno nam dać się
osłabić nienawiścią. W każdej
trudnej sytuacji zachowajmy swój
osąd i postarajmy się znaleźć najlepsze wyjście, które pozwoli zachować radość życia.
KRYSTYNA BANACH

KRZESZYCE II Festiwal Przetworów za nami

W kołczyńskiej bibliotece
odbył się II Festiwal Przetworów. Atmosfera wspaniała, a na stołach same
smakowitości
Swoją obecnością zaszczyciła
nas Danuta Brzezińska z Drezdenka, która przywiozła dary natury
szczelnie zamknięte w słoiczkach:
dżemy, konfitury, nalewki i zdrowe syropy. Długo by wymieniać
zalety i właściwości np. octu jabłkowego czy syropu z lipy. To jedne

foto. UG w Krzeszycach

Pyszne spotkanie

Atmosfera spotkania była wspaniała, a na
stołach królowały same smakowitości

Przedszkolaki odwiedził Miś Puchatek z Olą Bartkowiak
- dyrektorem Biblioteki Publicznej w Rzepinie. Tego
dnia dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi i kochanymi pluszakami
foto. UMiG w Rzepinie

W listopadowe popołudnie spotkaliśmy się w bibliotece
z paniami należącymi do krzeszyckiego Dyskusyjnego
Klubu Książki. Dzieliliśmy się przemyśleniami na temat
książki „Zofia Posmysz Królestwo za mgłą”.

foto. UG w Krzeszycach

KRZESZYCE Kolejne spotkanie DKK

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

z wielu pyszności, które mogliśmy
spróbować i również nabyć.
Pani Janina uraczyła nas kwasem buraczanym swojej receptury, który nie ma sobie równych.
Ubarwiła też spotkanie chwilą
humoresek swojego autorstwa.
Można też było podziwiać kolekcję kartek bożonarodzeniowych
wykonanych przez Urszulę Kołodziejczak, zaprzyjaźnioną z naszymi bibliotekami. Odwiedziła nasz
festiwal także grupa uczniów wraz
z opiekunami z Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie. Dzieci miały
okazję spróbować pysznych, zdrowych dżemów. Zobaczyły również,
jak można zrobić np. z marchewki
różyczkę, a później wrzucić ją do
słoiczka, albo z apetytem zjeść.
Dziękujemy wszystkim gościom
za przybycie (red.).

Specjalnego gościa przywitano
głośnym i serdecznym aplauzem

Specjalnego gościa przywitano
głośnym i serdecznym aplauzem.
Przytulania, uścisków i pełnej radości zabawy nie było końca. Miś
usłyszał od przedszkolaków piosenki, wierszyki, życzenia, a nawet
zdmuchnął świeczkę na mini torcie

i otrzymał prezent w postaci małego „co nie co”, czyli miodku.
Ten dzień w przedszkolu był radosny i pełen wrażeń, a wszyscy
z niecierpliwością czekają już na
kolejne Święto Pluszowego Misia
(red.).
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SZUKASZ STABILNEGO
ZATRUDNIENIA?
ZADZWOŃ: 600 444 518
WWW.KARIERAWJM.PL
ACĘ BEZ OKRESU PRÓBNEGO

WYMIAR ETATU DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

WYPRAWKI DLA DZIECI (DLA PIERWSZOKLASISTY,
KÓW)

PACZKI NA DZIEŃ DZIECKA

WYNAGRODZENIE OD 3250 + PREMIA DO 3550 PLN
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Umowa podpisana

W końcu będzie remont

Najserdeczniejsze
życzenia
bwodnica
i miejsca pracy
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Ważne inwestycje

Projekt „Jutro zaczęło się wczoraj”

Zaproszenie do urzędu
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Budowa domów energooszczędnych 1900 zł/m2

ul. Elizy Orzeszkowej 46
Rzepin

tel. 95 759 70 54
tel. 733 588 888

ATRAKCYJNE OFERTY PRACY
DLA OPIEKUNÓW SENIORÓW
• praca w Niemczech,
• szybkie wyjazdy,
• akceptujemy język na poziomie podstawowym.
Tylko teraz bonus 300 euro
za wyjazd w listopadzie.

Promedica24, Gorzów Wielkopolski - 501 357 383

www.domy-majhaus.pl
biuro@majhaus.pl
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www.pograniczelubuskie.pl

15

E-projekt zmienia powiat słubicki
Zestawy komputerowe dla starostwa, notebooki dla nauczycieli, szerokopasmowy
internet dla szkół oraz nowoczesne, przydatne aplikacje dla mieszkańców – to tylko
część korzyści, jakie niesie za sobą realizowany przez powiat słubicki projekt "Rozwój e-usług w powiecie słubickim".
Cofnijmy się do 9 sierpnia,
kiedy to do starostwa dostarczono 100 notebooków dla czterech
powiatowych szkół, 12 nowoczesnych zestawów komputerowych
oraz skaner.

Podczas przekazania sprzętu byli
obecni m.in. starosta Marcin Jabłoński oraz członek zarządu powiatu Amelia Szołtun.

Sprzęt już w użyciu

Laptopy to nie jedyny powiew
nowoczesności w powiatowych
szkołach – wkrótce zostanie doprowadzony do nich szerokopasmowy internet, a wraz z nowym
rokiem szkolnym wprowadzono
e-Dziennik, czyli elektroniczny
dziennik lekcyjny, umożliwiający
rodzicom bezpośredni wgląd w
bieżące dane i postępy w nauce
swoich dzieci. - Ostatnie dwa tygodnie sierpnia były dla nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół aktywnym okresem
przygotowawczym, co pozwoliło
kadrze pedagogicznej na skuteczne zapoznanie się z aplikacją
- mówi nam Paweł Kowalczyk, zastępca naczelnika wydziału organizacyjnego w starostwie.

Sprzęt został zakupiony za około 417 tysięcy zł w ramach realizowanego przez powiat słubicki
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”.
Przetargi za zakup tego sprzętu IT zostały już rozstrzygnięte,
dzięki czemu komputery i skaner
służą już pracownikom starostwa.
Swoje
notebooki
nauczyciele
otrzymali kilka tygodni później.

Szkoły na miarę XXI wieku

Co i gdzie w powiecie
Co jeszcze czeka mieszkańców dzięki temu nowoczesnemu
projektowi? Niedawno ruszył
e-Przewodnik, czyli aplikacja na
urządzenia mobilne, która ma
umożliwić pobieranie informacji
w różnych językach, dotyczących
różnych atrakcji turystycznych,
zabytków i innych ciekawych
miejsc na terenie powiatu (więcej
o tej aplikacji napiszemy za miesiąc).
Uruchomiono także aplikację m-Słubice, pozwalającą na
przekazywanie informacji dotyczących ostrzeżeń pogodowych,
sytuacji kryzysowych, ważnych
zapowiedzi oraz ciekawych wydarzeń. Piszemy o tym obok.
Całkowita wartość projektu to
1.451.707,50 zł, z czego 85 proc.
pochodzi ze środków zewnętrznych (red.).

Umowę na realizację projektu „Rozwój e-usług w powiecie słubickim” z
Województwem Lubuskim podpisał 6 października 2016 r., reprezentujący powiat słubicki starosta Marcin Jabłoński, wraz ze swoim zastępcą
Leopoldem Owsiakiem, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Anny
Górskiej.

Pracownicy starostwa powiatowego
korzystają już z zakupionego w ramach projektu sprzętu. - Komputery
i skaner są na wysokim poziomie. Na
pewno ułatwią naszą pracę - mówią.

Swoje notebooki nauczyciele otrzymali 18 sierpnia. Podczas przekazania sprzętu byli obecni m.in. starosta Marcin Jabłoński oraz członek zarządu powiatu Amelia Szołtun.

Na początku sierpnia do starostwa dostarczono
100 notebooków dla czterech powiatowych szkół.
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Bądź na bieżąco! Nie daj się zaskoczyć!

- Nareszcie! Odkąd pobrałem tę aplikację wiem,
czego się spodziewać w
pogodzie. No i jestem
na bieżąco, jeśli chodzi o
ostrzeżenia przed różnymi zagrożeniami! - mówi
nam pan Tomasz z Rzepina, pokazując swojego smartfona, na którym
widnieje ikonka aplikacji
BLISKO.
- O! Widzi pan? Właśnie dostałem sms-a... chwileczkę... no tak,
znów droga na Rzepin zablokowana, tir stoi w poprzek drogi...
- mruczy pod nosem pan Tomasz,
ale po chwili się rozpromienia:
- dzięki powiadomieniu, które
przyszło na mój telefon, pojadę
inną drogą!
Coraz więcej pobrań!
Odkąd w powiecie słubickim
ruszył nowoczesny i - uwaga bezpłatny system powiadamiania
i ostrzegania mieszkańców przed
zagrożeniami, aplikację SIMS pobiera coraz więcej osób. - Przyda
się zwłaszcza teraz, zimą pogoda

jest taka niepewna... - kiwa głową
nasz rozmówca.
Przypomnijmy: system SIMS to
kolejny mocny punkt realizowanego przez nas projektu "Rozwój
e-usług w powiecie słubickim".
- Potrzeba rozbudowania systemów ostrzegawczych w zakresie
lokalnym jest niezbędna. Nasza
aplikacja jest na to doskonałym

przykładem - tłumaczy starosta
Marcin Jabłoński.
Czym jest SISMS? Najkrócej
mówiąc, to teleinformatyczny
system do komunikacji masowej,
wykorzystywany przez administrację samorządową i służby
mundurowe do błyskawicznego
przekazywania informacji mieszkańcom na telefony komórkowe.

Na e-maila lub komórkę
System jako jedyny w Polsce
umożliwia zintegrowane przesyłanie wiadomości przez różne
kanały. Użytkownicy otrzymują
powiadomienia w postaci SMS,
e‑mail oraz SMS Cloud czyli multimedialne wiadomości na aplika-

cję mobilną. System jest używany
również w komunikacji niepublicznej przez służby porządku
publicznego.
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia i ostrzeżenia za pośrednictwem telefonu lub e-maila,
postępuj zgodnie z instrukcjami
podanymi poniżej. Bądź na bieżąco! Nie daj się zaskoczyć (red.).
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KRZESZYCE Bieganie z WOŚP

REGION Czym są wady postawy?

Policz się z cukrzycą

Co można poradzić na problemy
z postawą ciała naszych dzieci?

Bieg „Policz się cukrzycą”
organizowany jest w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Odbędzie się w Krzeszycach
14 stycznia. Bieganie organizuje Gminny Ośrodek
Kultury, wspólnie z Zespołem Szkół Samorządowych i UKS Żak

Celem akcji jest propagowanie programów WOŚP: „Policz się z cukrzycą”
oraz „Ratujemy i uczymy ratować" - programów autorskich Fundacji WOŚP,
a także wyrównanie szans w leczeniu
noworodków. Ważne jest także promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
mieszkańców gminy Krzeszyce i integracja społeczności lokalnej.
W II Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. Zapisy dostępne są na
stronie internetowej www.maratonczykpomiarczasu.pl do 11 stycznia (red.).

Wady postawy zaburzają prawidłowy rozwój dziecka. Eksperci twierdzą, że ponad połowa dzieci ma wady postawy, a co
dziesiąte dziecko w Polsce cierpi na skoliozę
W listopadzie w Centrum Medycznym Brandmed w Słubicach
przeprowadzono bezpłatne badania dotyczące postawy ciała
oraz stóp dzieci, głównie w wieku

SŁUBICE Nowości w Stomatologii Słubice

Promocyjne zabiegi
i nowa umowa
Zabrakło pomysłów na prezent? Stomatologia Słubice
ma wyjątkową promocję świąteczno-noworoczną na
wybielanie zębów i higienizację. Są też dobre wiadomości dla pacjentów z Brandenburgii
Stomatologia Słubice podpisała umowę z BKK Brandenburgische. Całość
kosztów leczenia pacjentów będzie pokrywana z ubezpieczenia w BKK Brandenburgische, dokładnie tak samo,
jakby leczyli się oni u niemieckiego dentysty. Z kolei zabiegi higienizacji będą
naszych sąsiadów kosztowały jedynie 20
Euro.
Dla rodzimych klientów Stomatologii
Słubice też nie brakuje nowości, zwłaszcza teraz, w okresie świąteczno-noworocznym. Firma proponuje wyjątkową
promocję na wybielanie zębów oraz na

higienizację. Mogą z niej skorzystać pacjenci, ale warto też sprawić komuś bliskiemu prezent i obdarować go bonem
podarunkowym na te usługi.
Za wybielanie zamówione do 10 stycznia zapłacimy o połowę taniej, czyli 550
PLN, z kolei za higienizację (obejmującą
piaskowanie, skaling, polerowanie i fluoryzację) zapłacimy 33 proc. mniej, czyli
100 PLN. Gorąco zachęcamy do skorzystania z promocji.
Warto też przypomnieć, że Stomatologia Słubice oferuje swoim pacjentom
wszczepianie implantów. Zabiegi wy-

konuje dr n. med. Bartosz Łuszczyński,
autor licznych publikacji z dziedziny implantologii, implantoprotetyki oraz chirurgii stomatologicznej. Prowadzi kursy
i szkolenia implantologiczne zarówno w
Polsce jak i za granicą. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i szkoli umiejętności
uczestnicząc w licznych konferencjach .
W 2009 roku obronił pracę doktorską z
zakresu implantologii oraz możliwości
przyspieszenia odbudowy tkanki kostnej. W 2011 roku uzyskał tytuł lekarza
specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej. Jest członkiem członkiem
ICOI -Międzynarodowego Stowarzyszenia Implantologów z siedzibą w Nowym
Jorku oraz DGOI - Niemieckiego Stowarzyszenia Implantologicznego (red.).

szkolnym. Na 85 przebadanych
osób u 54 stwierdzono nieprawidłowości, zalecając dalszą diagnostykę u lekarza ortopedy bądź fizjoterapeuty.
Czym są wady postawy? To
wszelkiego rodzaju odstępstwa
od prawidłowej postawy ciała.
Najczęstszymi
rozpoznawanymi u dzieci wadami postawy są
skrzywienia kręgosłupa oraz płaskostopie. Ich rozwojowi sprzyja
głównie mało ruchu, częste spędzanie czasu w pozycji siedzącej,
przyjmowanie
nieprawidłowej
postawy – garbienie się, siedzenie
na podkurczonych nogach.
Najczęstsze wady postawy u
dzieci to skoliozy, wady klatki
piersiowej, wady kończyn dolnych, plecy okrągłe, plecy wklęsłe
oraz plecy wklęsło-okrągłe.

Leczenie
Szybkie rozpoznanie wad postawy przekłada się na skuteczne
leczenie – najczęściej to profesjonalna
rehabilitacja/gimnastyka
korekcyjna dzieci w specjalistycznych centrach, jak również ćwiczenia, które trzeba wykonywać
z dzieckiem w domu. Dobrze prowadzona, skojarzona rehabilitacja
dzieci jest w stanie dać satysfakcjonujące efekty już w ciągu kilku
miesięcy. Rodzice powinni zadbać
też o właściwą dawkę ruchu dla
dziecka, na przykład o regularne spacery, pływanie itp. Należy
zwrócić także uwagę na wygodny
materac w łóżku, odpowiednie
krzesło do biurka czy plecak do
szkoły.
W Centrum Medycznym Brandmed w Słubicach możliwa jest
rehabilitacja dzieci w każdym
wieku, prowadzona indywidualnie bądź w grupach. Możliwa jest
także konsultacja z fizjoterapeutą
oraz lekarzem ortopedą (red.).
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SŁUBICE Integracja ponad wszystko - Andrzejkowa i Mikołajkowa Zabawa Integracyjna

W ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słubicach” na przełomie listopada i grudnia odbyły się dwie duże zabawy integracyjne
Pierwsza to Zabawa Andrzejkowa, która skierowana była do
uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu powiatu słubickiego, Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Żabicach, Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Została ona zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Zaproszeni goście bawili się w urokliwym Pensjonacie „Leśniczówka”
w Drzecinie. Podczas spotkania odbyły się m.in. wróżby andrzejkowe,
różnorodne konkursy z nagrodami,
w tym na najlepsze przebranie. Pomysłowość uczestników nie miała

granic. Czas upływał wszystkim w
miłej i przyjaznej atmosferze. W
trakcie zabawy nie mogło zabraknąć tańców i dobrego humoru. Dla
uczestników, poza wspomnieniami, pamiątką z pewnością pozostaną woskowe wytwory i wesołe
zdjęcia z fotobudki.
Drugą zabawą, która odbyła się
w ramach projektu była Mikołajkowa Zabawa Integracyjna dla środowiska pieczy zastępczej. Wzięły
w niej udział dzieci i młodzież z
rodzin zastępczych oraz Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince wraz ze swoimi opiekunami. Spotkanie odbyło
się 1 grudnia w Rodzinnym Centrum Rozrywki „Uśmiechnięta Planeta” w Kunowicach. Niespodzian-

Celowy Związek Gmin CZG-12 od wielu lat wspiera lokalne inicjatywy związane z działaniami proekologicznymi, zwłaszcza
te realizowane przez placówki oświatowe i ośrodki kultury.
Na rok 2018 Celowy Związek Gmin CZG-12 proponuje pod nazwą RE.akcja wsparcie działań edukacyjnych mających na celu
wzrost świadomości ekologicznej, realizowanych przez instytucje
kultury, np. muzea, biblioteki, domy kultury.
W ramach RE.akcji można realizować warsztaty recyklingowe, konkursy, akcje/happeningi. Wsparcie CZG-12 może być skierowane na
zakup nagród, pokrycie kosztów osobowych lub zakup trwałych elementów
wyposażenia (np. tablicy informacyjno-edukacyjnej).
Projekty wybrane będą w trybie konkursowym, dlatego jedna instytucja
może zgłosić do konkursu więcej niż jeden wniosek. Maksymalne wsparcie
dla instytucji z jednej gminy wynosi jednak 1000,00 zł brutto.
Wnioski należy złożyć w terminie do 12 stycznia 2018 roku. W przypadku
niewyczerpania pełnej puli środków finansowych przewidujemy drugi nabór
wniosków (marzec 2018 roku).
Więcej informacji na temat wsparcia działań na www.czg12.pl oraz w biurze Związku (Katarzyna Radej, tel. 95 755 93 71, 693 371 974, edukacja@
czg12.pl).
Zapraszamy do zgłaszania swoich inicjatyw!

ką była wizyta Świętego Mikołaja,
który przybył z pełnym workiem
prezentów i obdarzył nimi każde
dziecko. Najmłodsi mieli możliwość skorzystania m.in. z sali zabaw, malowania twarzy, specjalnie
dla nich zostały stworzone balonowe cuda, które mogli zabrać ze
sobą do domu. Młodzież natomiast
bawiła się w rytmie muzycznych
nowości podczas zorganizowanej w
odrębnej sali gwiazdkowej dyskoteki. Wspólna zabawa, możliwość
spotkania się i rozmów wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.
Wszystkie działania finansowane są z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.

Celowy Związek Gmin CZG-12
składa wszystkim mieszkańcom
gmin członkowskich Związku
oraz firmom współpracującym
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
zdrowych, pogodnych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2018 !
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CYBINKA Święto przytulanek

REGION Nowe zabezpieczenia bankomatów w GBS Banku

foto. UMiG w Cybince

Dzieci przyniosły ze sobą swoje ulubione pluszaki. Podczas wspólnych
zabaw maluchy opowiadały o swoich
maskotkach, tańczyły w rytm piosenek o misiach, rozwiązywały zagadki
o niedźwiadkach, a także kolorowały
misiowe obrazki.
Niespodzianką były odwiedziny
Burego Misia oraz Misia Pandy, które
przyniosły dzieciom ciasteczka z miodem oraz misiowe żelki.
Na koniec dnia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy (red.).

Dzieci przyniosły ze sobą
swoje ulubione pluszaki

CYBINKA Mikołajkowy spektakl

Świąteczny spektakl
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Białkowie oraz Zespołu Szkół w Cybince miały okazję uczestniczyć w
interaktywnym i świątecznym spektaklu pt. „Jak Mikołaj urwał się z
choinki” przygotowanym przez Teatr
Trójkąt z Zielonej Góry.
Przybyłych młodych pomocników
świętego Mikołaja przywitała dyrektor MGOK Ewelina Skórska, życząc
wszystkim udanego seansu oraz
szczęśliwych, zbliżających się wielkimi krokami świąt.

foto. UMiG w Cybince

7 grudnia sala widowiskowa
MGOK wypełniła się po brzegi aż trzykrotnie!

Dzieci obejrzały spektakl "Jak Mikołaj urwał się z choinki” przygotowany przez Teatr Trójkąt z Zielonej Góry

Sztuka, którą dzieci miały okazję zobaczyć na scenie to zabawna i
żywa opowieść o dwóch pomocnikach Świętego Mikołaja, elfach, któ-

PRZETARG

Sł

ub

re muszą wykonać misję specjalną
– sprowadzić z powrotem Mikołaja,
który spadł na Ziemię i wszystkiego
zapomniał (red.).

Lepiej pilnują
nasze pieniądze
W odpowiedzi na ataki na
bankomaty zarząd GBS
w Barlinku i Concordia
Ubezpieczenia, która jest
ubezpieczycielem majątku
banku, sfinansowały dodatkowy system zabezpieczeń
bankomatów przed napadami
W ostatnich miesiącach można
zaobserwować coraz częstsze ataki
na bankomaty w rejonie zachodniej i północnej Polski. Znacząco
wzrosła liczba kradzieży gotówki z
bankomatów przy użyciu środków
wybuchowych. W 2016 roku odnotowano w Polsce 126 prób i udanych włamań do bankomatów, a w
obecnym roku do połowy września
odnotowano 114 takich zdarzeń.
Związek Banków Polskich, banki, w tym banki spółdzielcze, oraz
ubezpieczyciele podejmują działania odpowiednie do zagrożeń,
inwestując w nowe adekwatne
systemy zabezpieczeń. Zarówno
bankom spółdzielczym, jak i ubezpieczycielom zależy na tym, aby
skutecznie chronić mienie klientów. Concordia Ubezpieczenia jest
firmą ubezpieczeniową, która zabezpiecza majątek klientów banków spółdzielczych, ale i samych
banków. Dlatego wspólnie z bankami podejmuje różnego rodzaju

foto. DP

Zabawa z pluszakami
W filii biblioteki w Rąpicach
świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia
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Bankomaty GBS Banku będą miały nowe zabezpieczenia

działania, których celem jest wyeliminowanie kolejnych ataków
(red.).

ic

ka

128
Burmistrz Cybinki zaprasza do wzięcia udziału w I nieograniczonym przetargu
na sprzedaż na własność działki zabudowanej, położonej w Cybince przy ul. Słubickiej 28.
Działka o nr 128 i powierzchni 2170 m2, zabudowana budynkiem byłej szkoły
o łącznej powierzchni 273,90 m2 oraz budynkiem socjalnym. Dojazd do nieruchomości
drogą krajową, w obszarze zabudowy usługowo – mieszkalnej (min. stacja paliw).
Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Dla nieruchomości została wydana decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu polegająca na zmianie sposobu użytkowania
i przebudowie budynku oświatowego na cele usługowo – hotelarskie i mieszkaniowe oraz budowie parkingu.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cybince ul. Szkolna 5, pok. 10 A,
pod nr 68 391 14 40 wew. 47 lub na stronie internetowej www.cybinka.pl/inwestycje/sprzedażnieruchomości
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STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

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

www.stomatologia-slubice.pl

FIRMA BUDOWLANA

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

ROK ZAŁOŻENIA 2004

MARTON DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU

Aparaty
nowoczesne

dyskretne niezawodne

RAFAŁ POLECHOŃSKI

profesjonalne
dopasowanie

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

rank11@wp.pl

tel. 607 633 453

serwis naprawa
&

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

Mariola Hawran

umów
na

się

badanie

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

