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osuszacze powietrza
zagęszczarki
wentylatory budowlane
listwy i buławy wibracyjne do betonu
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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

MAK RESTAURACJE

Nowe domy na sprzedaż

• dom parterowy 
 z poddaszem 
 użytkowym 
• zabudowa szeregowa
• powierzchnia
 użytkowa: 99,88 m2

• prestiżowa i cicha 
 lokalizacja 
• nowoczesna 
 architektura

R&R 
DEWELOPERS 

informacje 
i sprzedaż: 
tel. 501 429 043

Długotrwałe starania przyniosły oczekiwany efekt. Właśnie podpisano umowę na nowy Szpital-
ny Oddział Ratunkowy

Szukasz
nieruchomości? 

Masz najlepsze 
usługi i towary? 

Zadzwoń!

Zobacz ostatnią stronę!

Zamieścimy
Twoją reklamę.

      +48 662 806 525
Znajdź nas na FACEBOOK'u 

POGRANICZE LUBUSKIE

SŁUBICE 

Każdy może być
mistrzem? (str. 16)
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Będzie nowy SOR

 Projekt został napisany i złożony jeszcze w ubiegłym roku przez ówczesny zarząd powiatu. Po etapie poprawek formalnych i 
merytorycznych, 18 lutego 2019 projekt został skierowany do dofinansowania.

Będzie nowy SOR

Powiatowa Rada
Kobiet (str. 3)
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ZATRUDNIĘ STYLISTKĘ 
PAZNOKCI CAŁY ETAT

W SALONIE W SŁUBICACH,

TEL. 695 898 534

KUPIĘ MIESZKANIE / DOM, 
CHĘTNIE DO REMONTU

LUB DZIAŁKĘ,
GRUNT W GMINIE SŁUBICE. 

TEL. +48 508 412 314

SPRZEDAM ŁADNY
160 - METROWY DOM

NA ZADBANEJ
16. AROWEJ DZIAŁCE

NA OSIEDLU
KRASIŃSKIEGO.

WIĘCEJ INFORMACJI
TELEFONICZNIE

+48 531 420 465
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UMIEJĘTNOŚCI

ORGANIZACYJNE,
UMIEJĘTNOŚĆ
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OKIEM

Zmiany, zmiany… Na pewno w przy-
rodzie, bo już przecież wiosna w kalen-
darzu. Ale zmiany także w mieście.

Po 16 latach Tomasz Pilarski żegna 
się ze stanowiskiem dyrektora Słubic-
kiego Miejskiego Domu Kultury. Dla 
słubickiej kultury był to dobry czas. 
Pomimo narzekań malkontentów ofer-
ta wydarzeń była szeroka i każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Począwszy od 
zajęć dla młodszych i starszych, kina, 
galerii i koncertów wszelakich, od mu-
zyki popularnej po rock i jazz. Najbar-
dziej cieszyły mnie koncerty jazzowe i 
możliwość obejrzenia opery w Kleist 
Forum i mam nadzieję, że nadal będą. 
Trzymamy kciuki za następcę, kimkol-
wiek będzie. Poprzeczka jest ustawiona 
wysoko.

Powodzenia życzę także Powiatowej 
Radzie Kobiet (str. 3). W jej składzie 
znalazło się wiele znanych mi osobi-
ście mądrych, zdolnych i pracowitych 
babek. Mam nadzieję, że ich ptencjał 
zostanie w pełni wykorzystany. Bab-
skie sprawy są mi bliskie z racji tego, 
że jestem kobietą oczywiście, ale tak-
że dlatego, że wiele jest do zrobienia. 
Wystarczy wspomnieć choćby nierów-
ne zarobki kobiet i mężczyzn na tych 
samych stanowiskach pracy czy łatwą 
dostępność badań i antykoncepcji.

W kwestii opieki medycznej są duże 

szanse, że w powiecie będzie lepiej 
(art. obok). Właśnie podpisano umowę 
na rozbudowę Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Zakres prac jest tak sze-
roki, że można się pokusić o stwierdze-
nie, że będzie to całkiem nowy oddział. 
Ma być nowocześnie pod względem 
infrastruktury, urządzeń medycznych, 
a nawet lądowiska dla helikopterów.

Czy mieszkańcy odczują te zmiany? 
Z głosów płynących od Czytelników 
wnioskuję, że, pomijając nowoczesne 
technologie medyczne, najbardziej 
brakuje im tzw. miękkich kompetencji. 
Życzliwość, empatia i zwykła ludzka 
serdeczność w czasie kiedy zdrowie 
szwankuje, znaczy dla pacjenta bardzo 
dużo. A kosztuje naprawdę niewiele 
w porównaniu ze specjalistycznym 
sprzętem. Szpital boryka się z brakami 
kadrowymi, jak wszyscy pracodawcy 
w dzisiejszej sytuacji rynkowej. Jeśli 
jednak chce myśleć o podniesieniu ja-
kości usług, to o tę część trzeba zadbać 
również. Życzymy sukcesów na drodze 
do zmian.

Sukcesami mogą pochwalić się rze-
pińscy „atleci”. Tak ich w myślach na-
zwałam na potrzeby tekstu, bo napraw-
dę to po prostu zawodnicy Athletic 
Team, uprawiający trójbój siłowy. Mo-
żecie przeczytać więcej o tym co robią 
i jak trenują (str. 16). Pełęn podziw za 
upór, konsekwencję i wytrwałość, któ-
re pozwalają im osiągać wyznaczone 
cele.

Wytrwale także poszukiwała rodzi-
na zaginionego Wiesława Sawickie-
go. Chory na Alzheimera słubiczanin 
wyszedł z domu 1 marca. Wiadomość 
obiegłą lokalne media, a w akcję po-
szukiwawczą zaangażowało się bardzo 
wiele osób. Niestety tym razem historia 
nie znalazła szczęśliwego finału.

Z żalem pożegnaliśmy także Jerze-
go Glinkę, członka zarządu powiatu 
trzech kadencji, jak również radnego 
powiatowego czterech kadencji. 

Obu rodzinom składamy wyrazy 
współczucia.

NATALIA ŻWIREK
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rzy na potrzeby swoich pacjentów będą 
mogli wykorzystywać zarówno zasoby 
szpitalne, jak i lądowisko.

Prace mają ruszyć pod koniec drugie-
go kwartału bieżącego roku. Całkowita 
wartość projektu to 12 mln złotych, w 
tym ze środków Ministerstwa Zdrowia 
(współfinansowane pośrednio ze środ-
ków Unii Europejskiej) 8,5 mln.

Co o samym pomyśle sądzą miesz-
kańcy? Zapytaliśmy kilkoro z nich o 

opinię.
- Uważam, że to czas najwyższy i za-

spokojenie jednej z najważniejszych 
potrzeb naszego szpitala. Jesteśmy 
w strategicznym miejscu. Z pomocy, 
szczególnie SOR-u korzystają miesz-
kańcy powiatu, ale też goście zza mie-
dzy. Lądowiska dla helikopterów to 
powinien być standard w każdym takim 
szpitalu – mówi jedna z naszych roz-
mówczyń.

Większość mieszkańców ma podob-
ne opinie. Jednak zwracają również 
uwagę na jakość obsługi i dostępność 
personelu medycznego, co wydaje się 
być sporym mankamentem słubickiej 
lecznicy. Czy modernizacja spowoduje, 
że również pod tym względem będzie 
lepiej? Pozostaje Państwu i nam mieć 
nadzieję, że tak się stanie. (red.)

Umowa została podpisana 11 marca 
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Zakłada kompleksowy remont Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego przy 
Szpitalu Powiatowym im. prof. Z. Re-
ligi w Słubicach. Po modernizacji od-
dział stanie się najnowocześniejszym 
w regionie. Unowocześniony zostanie 
sam budynek, przy którym powstanie 
dwustanowiskowy podjazd dla karetek. 
Podjazd ma spełniać wymagania Mini-
sterstwa Zdrowia i Unii Europejskiej. 
Powstanie również nowoczesne i speł-
niające wszystkie rygorystyczne wymo-
gi lądowisko dla śmigłowców ratunko-
wych wraz z drogą dojazdową.

Jednak kluczową sprawą jest oczywi-
ście nowoczesny sprzęt.

- Wśród ciekawostek między innymi 
przenośny aparat RTG, kardiowerter, 

Będzie
nowy SOR

SŁUBICE 

(ciąg dalszy ze strony 1.)

defibrylator i kilka jeszcze znaczących 
urządzeń, które bez wątpienia przyczy-
nią się do poprawy jakości usług ofero-
wanych w słubickim szpitalu – mówi 
prezes lecznicy Łukasz Kaczmarek.

Zarówno władze szpitala jak i po-
wiatu zakładają, że unowocześniony 
oddział będzie stanowić również bazę 
ratunkową dla sąsiadów z Niemiec, któ-



BIURO PODATKOWE / KSERO
Helena Łapacz

ul. Bolesława Chrobrego 25 A
69-110 Rzepin

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
VAT w tym JPK
prowadzenie ewidencji dla ryczałtu ewidencjonowanego
sporządzanie deklaracji ZUS
kadry i płace
odbiór dokumentów z siedziby klienta

tel. 519 744 533
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Dzień Kobiet to dobra okazja 
do pierwszego posiedzenia 
Powiatowej Rady Kobiet. To 
pierwsza taka rada w woje-
wództwie lubuskim

Mieszkańcy budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej mogą liczyć na poprawę 
bezpieczeństwa. Jakie działania podejmuje zarządca?

Kobiety będą radzić

Spółdzielnia stawia szlabany

SŁUBICE 

SŁUBICE 

Radę powołał Zarząd Powiatu Słu-
bickiego uchwałą z dnia 5 lutego. Mi-
nął miesiąc i mamy nowo działające 
ciało doradcze, jakiego nie ma nikt 
inny w całym województwie. Człon-
kinie Powiatowej Rady Kobiet będą 
doradzać zarządowi powiatu oraz 
radnym w sprawach dotyczących 
profilaktyki i promocji zdrowia ko-
biet, walki z przemocą wobec pań czy 
wspierania mniejszości narodowych 
zamieszkujących powiat słubicki.

Spółdzielnia nieustannie dba o 
komfort swoich mieszkańców, choć 
oczywiście cały czas jest coś do zro-
bienia. W ostatnim czasie zwrócono 
uwagę na dostępność miejsc parkin-
gowych przy spółdzielczych blokach, 
na co skarżyli się lokatorzy. W mie-
ście miejsc parkingowych jest wciąż 
za mało. Często są zajmowane przez 
osoby, które nie mieszkają w obiek-
tach spółdzielni, co bardzo utrudnia 
życie mieszkańcom.

Na pewno odetchną z ulgą lokato-
rzy bloków przy ul. Wojska Polskiego 
165 oraz Kochanowskiego 3 oraz 5. 

Zostały tam zamontowane szlabany 
przy wjazdach na parkingi, co unie-
możliwi pozostawianie pojazdów oso-
bom nieuprawnionym.

- Na razie po dwóch dniach jest 
trochę luźniej na parkingu, zwłaszcza 
od strony ulicy. Każdy dostał pilot do 
szlabanu, więc mamy wygodę. Nie-
którzy zostawiali tu auto na tydzień 
albo dłużej, a dla nas nie było miej-
sca. Mam nadzieję, że będzie lepiej – 
mówi nam pani Leokadia Witkowska, 
mieszkanka bloku.

Jak informuje spółdzielnia, istnieje 
możliwość montażu podobnych urzą-

dzeń w innych miejscach, na wniosek 
mieszkańców.

Sygnały od spółdzielców napływały 
też w innych sprawach, między inny-
mi włamań i kradzieży np. rowerów. 
W związku z tym w wieżowcu przy 
ul. Wawrzyniaka 10 zostanie zamon-
towany monitoring. Z tych samych 
powodów na ulicach Wandy i Kocha-
nowskiego zostaną wymienione drzwi 
wejściowe do klatek schodowych. Do-
tychczasowe drewniane będą zastą-
pione bezpieczniejszymi, metalowy-
mi. Oczywiście bezpieczeństwo nadal 
w dużej mierze będzie zależeć od sa-

mych mieszkańców. Zamykanie wejść 
wyposażonych w domofony, zwraca-
nie uwagę na osoby poruszające się po 

częściach wspólnych budynków i dba-
nie o nie powinno być wspólnym in-
teresem wszystkich lokatorów. (red.)

Spośród wszystkich nadesłanych 
zgłoszeń wybrano 17 kandydatek. 
Grupa jest zróżnicowana wiekowo, 
panie wykonują różne zawody i re-

dzy. Tworzymy różnorodność, a fakt, 
że wśród nas są panie o różnych pro-
fesjach, gwarantuje rzetelną działal-
ność rady na różnych polach – mówi-
ła K. Jakubowska tuż po wyborze na 
szefową rady.

Jej zastępczynią będzie Lilia Rad-
kiewicz, tłumaczka języka ukraiń-
skiego, której nieobce są problemy 
jej rodaków zamieszkujących powiat 

W komplecie już po nominacji

Gratulacje dla przewodniczącej

Nowy szlaban przy Wojska Polskiego 165

TWORZYMY DLA CIEBIE

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

e-mail: kontakt@maxima-ceramika.plŁAZIENKA CERAMIKA
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prezentują różne środowiska. Prze-
wodniczącą rady została Kazimiera 
Jakubowska, która od wielu lat udzie-
la się w Forum Równych Szans i Praw 
Kobiet SLD. Zawodowo emerytowana 
nauczycielka chętnie poświęca swój 
czas i energię na pracę na rzecz środo-
wisk kobiecych.

- Ta rada powstała po to, by jej 
członkinie dawały siebie innym. I nie 
chcemy za to ani medali, ani pienię-

słubicki. Sekretarzować radzie będzie 
Katarzyna Kochańska, od lat związa-
na z Fundacją na Rzecz Collegium Po-
lonicum oraz dziennikarka Słubice24.
pl.

Na pierwszym posiedzeniu, poza 
wręczeniem nominacji członkiniom 
rady, ustalono główne założenia i plan 
pracy na najbliższy rok. (red.)
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Osuszacze powietrza, 
zagęszczarki,

wibrołaty, 
młoty wyburzeniowe,

glebogryzarki,
wertykulatory,

zamiatarki spalinowe
i wiele innych.

TEL.: +48 515 130 840
KUNICE 28A, 

69-100 SŁUBICE

WYPOŻYCZALNIA

Możliwy dowóz urządzeń do klienta.

OFERUJE:
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Kto lubi czytać, ten wie, że czasem nie można się po-
wstrzymać od czytania kilku książek jednocześnie. Tym 
razem czytelniczki z klubu książki dyskutowały właśnie 
o dwóch książkach

„Świat bez kobiet były jak ogród bez kwiatów” -takie mot-
to towarzyszyło tegorocznym obchodom Dnia Kobiet w 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach

Dwie książki „na tapecie” w DKK

Babska impreza 
w SOSW

SŁUBICE 

SŁUBICE 

Członkinie Dyskusyjnego Klubu 
Książki spotkały się w przytulnych pro-
gach słubickiej biblioteki 20 lutego. 
Spotkanie upłynęło pod znakiem dwóch 
całkowicie odmiennych pozycji książko-
wych.

Pierwsza z nich „Pani Einstein” zabra-
ła czytelniczki w podróż po świecie wiel-
kich naukowców. Autorka Marie Bene-
dict w swojej powieści opowiada historię 
Milevy Marić, pierwszej żony Alberta 
Einsteina. Mileva, kobieta o nieprzecięt-
nym umyśle, niezwykle zdolna z zakresu 
matematyki i fizyki, żyła w cieniu swoje-
go wielkiego męża. Jaki wkład miała w 
powstanie teorii względności?

Uczestniczki spotkania przyznały ra-
cję autorce, że nadszedł czas na pozna-
nie Milevy! Historia barwnie opowie-
dziana przez autorkę, mająca mocne, 
autentyczne filary m.in. w postaci zacho-
wanych listów obojga małżonków, wcią-
ga czytelnika, a jednocześnie zachęca do 
dalszych poszukiwań.

„Pan Przypadek i celebryci” to kolejna 
książka, o której dyskutowały klubowicz-
ki. Autor Jacek Getner piszący między 
innymi scenariusze do seriali telewizyj-
nych, uraczył nas niezłą dawką humoru. 
Książka należy do serii o detektywie Jac-
ku Przypadku. Tym razem bohater ma 
do rozwikłania trzy zagadki kryminalne. 
Wraz z nim wkraczamy w świat celebry-
tów, który, jak się okazuje, nie jest wolny 
od morderstw czy szantażu. Pan Przypa-
dek to połączenie porucznika Borewicza 
oraz doktora House’a, a taka mieszanka 
może wskazywać jedynie na niezłą ucztę 
dla miłośników niekonwencjonalnych 
metod  śledczych! Ten leciutki kryminał 
pochłania się w ciągu kilku godzin.

Obie powieści przypadły do gustu na-
szym klubowiczkom. Biblioteka zapra-
sza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki, które odbędzie się 27 
marca (środa) 2019 r. o godz. 15.00 w 
oddziale dla dorosłych słubickiej biblio-
teki. (red.)

Wszyscy mieli swoje obchody ko-
biecego święta, więc meli je także w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Słubicach. Gośćmi 
ośrodka byli starosta powiatu słu-
bickiego Leszek Bajon i wicestaro-
sta Robert Włodek, którzy z okazji 
przypadającego w tym dniu  święta 
złożyli życzenia wszystkim paniom 
pracującym w ośrodku oraz wręczyli  
kwiaty. Dyrektor Ośrodka Agniesz-
ka Krawczyk uroczyście przywitała 
wszystkich zgromadzonych i zapro-
siła na program artystyczny. Trzeba 
przyznać, że uczniowie przygotowali 
pod czujnym okiem opiekunów bo-
gate przedstawienie : m.in. pokaz 
mody „ Kobiety w różnych odsłonach 
czyli Supermenki”, recytację wier-
sza „Koleżanka”. Wystąpili również 
uczniowie klasy V-VI-VII i VIII Ze-
społu Edukacyjno-Terapeutycznego, 
przedszkolaki z oddziałów przed-
szkolnych. Na scenie można było 

usłyszeć : Dawida z klasy 5. ZET, 
Marcelinę z klasy 1. oraz Szymona 
ze Szkoły  Zawodowej. W holu na 
pierwszym piętrze można było obej-
rzeć dwie wystawy: zdjęć słynnych 
kobiet oraz kobiet w literaturze.

W przerwie między występami 
uczniowie ze Szkoły Branżowej i 
Szkoły Przyspasabiającej do Pracy 
poczęstowali wszystkich zgromadzo-

nych na sali  upieczonym przez sie-
bie  na zajęciach kulinarnych ciastem 
i ciasteczkami.

Po zakończeniu akademii ucznio-

wie zostali obradowani słodyczami, a 
przedstawiecieie starostwa powiato-
wego wpisali się do szkolnej kroniki. 
(red.)
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DOKUMENTALNE, BIOGRAFICZNE, WIZERUNKOWE,
PROMOCYJNE, HISTORYCZNE, OKOLICZNOŚCIOWE

Nowy sprzęt do ratowania zdrowia i życia naszych najmłodszych pacjentów, o wartości 423 
tysięcy złotych, trafił już na nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy. – Dzięki projektowi, słubicka 
lecznica doposażona została w nowoczesny aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, ze-
staw do trudnej intubacji, a także analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej 
diagnostyki kardiologicznej – mówi Łukasz Kaczmarek, prezes zarządu szpitala. 

W trosce o bezpieczeństwo
najmłodszych pacjentów

SŁUBICE 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Szpital im. prof. Z. Religi w 
Słubicach Sp. z o.o.  od października 
2018 roku realizuje projekt „Dofi-
nansowanie zakupu sprzętu me-
dycznego dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Niepublicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej Szpital 
im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. 
z o. o.” 

Celem głównym projektu jest 
poprawa funkcjonowania systemu 
Ratownictwa Medycznego oraz po-
prawa infrastruktury sprzętowej 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w słubickim szpitalu, co przełoży się 
bezpośrednio na poprawę bezpie-
czeństwa zdrowotnego społeczeń-
stwa w przypadku stanu zagrożenia 
życia i zdrowia. Poprzez zaplanowa-
ne działania zostały usprawnione 
jednostki systemu państwowego ra-
townictwa medycznego i jednostki z 
nim współpracujące, aby świadczyć 
najwyższej jakości usługi ratownic-
twa medycznego, adekwatnie do 

Całkowity koszt realizacji projektu:
423 000,00 zł

Kwota dofinansowania – 359 550,00 zł
Wkład własny Szpitala – 63 450,00 zł
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Nowoczesny aparat USGZestaw do znieczuleń z kardiomonitorem

POGRANICZE
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wszystkim większe bezpieczeństwo 
najmłodszych pacjentów – wyjaśnia 
Romuald Dmytrowski, lekarz spe-
cjalista nadzorujący słubicki SOR.

Przedsięwzięcie ma za zadanie 
zwiększyć bezpieczeństwo zdro-
wotne najmłodszych mieszkańców 
naszego regionu poprzez dostoso-
wanie Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego do przepisów prawa zawar-
tych w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie SOR. Poprawie-
nie warunków sprzętowych, zakup 
nowoczesnej aparatury, przełoży się 
bezpośrednio na lepszą skuteczność 
działań w stanach zagrożenia zdro-
wotnego u małych pacjentów, a tym 
samym spokój i bezpieczeństwo ro-
dziców i opiekunów. – Każdej doby 
na SOR trafia średnio 25 osób, w 
tym kilkoro dzieci – dodaje Urszula 
Bochna, pielęgniarka oddziałowa. 

zidentyfikowanych potrzeb Polski 
oraz przebywających tu obcokra-
jowców. 

Szpital na granicy

Położenie naszego szpitala, bez-
pośrednio przy granicy polsko-nie-
mieckiej powoduje, że jednostka 
jest bardzo istotnym elementem w 
Systemie Państwowego Ratownic-
twa Medycznego oraz opieki tran-
sgranicznej. Szpital pełni rolę pla-
cówki pierwszej pomocy medycznej 
na granicy państwa, dba o zdrowie 
mieszkańców terenów przygranicz-
nych, także w ramach wymiany i 
współpracy transgranicznej. – War-
to dodać, że często zgłaszają się do 
nas pacjenci z całej Europy, w tym 
także dzieci. Nowy sprzęt, to nowa 
jakość pracy na SOR-ze, ale przede 
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MGOK Cybinka i Klub Ko-
medii zapraszają na wieczór 
pełen pozytywnej energii, 
uśmiechu i improwizacji w 
najlepszym wydaniu Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

wsparcie dla rodzin i przeciwdziałanie przemocy  – takie 
między innymi tematy zostały poruszone na ostatnim po-
siedzeniu rady miejskiej

Weź udział w… kabarecie Nad czym 
debatowali radni?

CYBINKA CYBINKA

Działający już od ponad sześciu lat 
klub powstał głównie w celu rozśmie-
szania i bawienia ludzi. Wiadomo, że 
w kupie raźniej, więc połączyli siły i za-
częli działać. Nie chcieli jednak, zamy-
kać się w tylko jednej formie rozbawia-
nia, dlatego zajmują się szeroko pojętą 
komedią (kabaret, stand-up, improwi-
zacja) wywodzącą się wprost z Zielono-
górskiego Zagłębia Kabaretowego.

Improwizacja kabaretowa to krótkie 
gry przypominające tradycyjne skecze 
kabaretowe z tą różnicą, że są tworzone 
na żywo, na scenie, przy użyciu propo-
zycji publiczności. Dzięki temu widzo-
wie biorą czynny udział w spektaklu, co 
jest gwarantem dobrej zabawy.

Do tej pory dali kilkaset występów, 
dla przeróżnej publiczności.

Najważniejsze jest to, że kochają to 
co robią i to, że ludzie - dzięki ich wy-
stępom - mogą, choć na chwilę, ode-
rwać się od spraw życia codziennego.

Dlatego zapraszamy serdecznie na 
ich występ.

3, 2, 1, IMPRO!!! W skład grupy 
wchodzą:

Piotrek ‘Spychu’ Spychała
W Klubie Komedii siedzi przy in-

strumencie klawiszowym. Dumny mąż 
i tata, dość słusznej postury (ale nie jak 
Lesiu), fan zespołu Queen, muzyk w ze-
spole Żarówki (kabaret Neo-Nówka).

Wojciech Leśniowski aka Lesiu
Były student Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego - animacja kultury, który 
skończył... po II roku. Człowiek lubiący 
jeść, ale cały czas walczący z tym. Na 

V sesja Rady Miejskiej w Cybince 
odbyła się 20 lutego. W jej trakcie 
radni poruszyli sprawy finanso-
we: procedowali w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Cybin-
ka na 2019 r. oraz zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy 
Cybinka na lata 2019-2032.

W dalszej części obrad podjęto 
uchwałę dotyczącą wyrażenia zgo-
dy na dokonanie zamiany działki 
gruntu niezabudowanej, będącej 
własnością gminy Cybinka, na 
działkę gruntu zabudowaną bu-
dynkiem gospodarczym stanowiącą 
własność osób fizycznych.

Przegłosowana została także 
uchwała w sprawie dofinansowa-
nia form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolu, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Cybinka.

Podjęto również dwie uchwa-
ły dotyczące spraw społecznych: 
Programu Wspierania Rodziny 
dla Gminy Cybinka na lata 2019 
– 2021 oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie dla Gminy Cybinka 
na lata 2019 – 2021. Oba programy 
stanowiły załączniki do podjętych 
uchwał i zostały przedstawiane 
radnym przez kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej Renatę Kubiak.

Sprawozdanie na temat wysoko-
ści średnich wynagrodzeń nauczy-
cieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego za 2018 rok 
przedstawiła Koordynator Oświaty 
Żaneta Socha. Na zakończenie sesji 
sekretarz Sebastian Łukaszewicz 
przedstawił informację Burmi-
strza z działalności międzysesyjnej. 
(red.)
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V sesja rady
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www.bsrzepin.pl

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

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

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

W oparciu o przykład reprezentatywny kredytu w wysokości 10 000,00 zł, z terminem spłaty 60 miesięcy i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na Życie oraz 
trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku – Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wyniesie 11,82%; całkowita kwota 
kredytu 10 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 12 750,20 zł: oprocentowanie stałe 6,00% w skali roku; całkowity koszt kredytu 2 750,20 zł (w tym odsetki 1 598,20 zł, prowizja 
600,00 zł, składka ubezpieczeniowa 552,00 zł - wpłacana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu); umowa zawarta na 60 miesięcy; harmonogram spłat – 59 rat każda w 
wysokości 193,33 zł i jedna 60 rata wyrównująca w wysokości 191,73 zł. Decyzja o udzieleniu kredytu uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.

Drogi Kliencie, proponujemy kredyt  oprocentowany zaledwie 6% w skali 
roku. Tak niskie oprocentowanie powoduje, że pożyczając 10 000,00 zł na 
5 lat, miesięczna rata kredytowa wyniesie tylko 193,33 zł.

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

Szybki i tani
kredyt gotówkowy

6na +

scenie to ten obły. Stand-uper, realiza-
tor dźwięku w Kabarecie Zachodnim i 
najważniejsze – improwizator.

Paweł Kaszkowiak
W Klubie Komedii zajmuje dumne 

stanowisko człowieka z twarzą do góry 
nogami. Na UZecie skończył filozo-
fię, pedagogikę i ZIP - odpowiednio, 
po roku, po pierwszym semestrze i po 
tygodniu… Na co dzień barman, stan-
d-uper, czasami lektor i aktor, głównie 
improwizator.

Grzegorz Kowalczuk
Człowiek wielu zainteresowań i ta-

lentów. Charakteryzuje się nienachal-
nym podrywem jak i równie nienachal-
nymi rezultatami. Na scenie pojawił się 
podobno pod wpływem zakładu. Do 
dziś nie wiadomo czy wygrał.

Spotkanie z nieprzeciętnym humo-
rem odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 
18 w sali widowiskowej domu kultury. 
Bilety w cenie 20 zł można kupować już 
teraz w MGOK. (red.)
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Na roboczym spotkaniu w Urzędzie Miejskim poinformowano o nowych warunkach inwe-
stowania. Na jakie ulepszenia mogą liczyć przedsiębiorcy?

To nie jest primaaprilisowy 
żart. W konkursie Przebo-
jowy Prima Aprilis można 
wygrać bony i nagrodę spe-
cjalną. Dom Kultury zapra-
szamy

Podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy „Pod Słoń-
cem” mieli swoją karnawałową imprezę

Lepsze warunki dla inwestorów

Zaśpiewaj 
i zgarnij 
kasę

Bal karnawałowy 
w Bieganowie

CYBINKA

CYBINKA CYBINKA

25 lutego 2019 r. w Urzędzie 
Miejskim w Cybince odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielką Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Agnieszką Matułą - 
Dziduch. Specjalistka przedstawiła 
założenia nowej ustawy o wspiera-
niu inwestycji oraz możliwościach 
wsparcia przedsiębiorców.

Zgodnie z jej zapisami cała Pol-
ska stała się specjalną strefą eko-
nomiczną. W związku z tym każdy 

Śpiewać każdy może, gdyż jest to kon-
kurs otwarty i organizatorzy zapraszają 
chętnych w każdym wieku do udziału. 
IV edycja Konkursu Piosenki Wszelakiej 
"Przebojowy Prima Aprilis".odbędzie się 
w sali widowiskowej MGOK 1 kwietnia. 

Zgłoszenia należy dostarczyć naj-
później do 28 marca do godziny 17, a 
formularze można pobrać ze stron in-
ternetowych MGOK Cybinka oraz w 
świetlicy_kultury MGOK. (red.)

Tegoroczny bal, który odbył się 5 
marca 2019 r. uczestnicy zaliczyli do 
bardzo udanych. Parkiet tego dnia 
był wypełniony po brzegi i jak zawsze 
wszystkim dopisywał radosny nastrój.

W balu wzięli udział zaprzyjaźnieni 
goście z Powiatowego Ośrodka Wspar-
cia z Rzepina. Impreza pełna była 
wspólnych tańców, zabaw, śpiewów i 

konkursów. Karnawał zamknięto ta-
necznym krokiem.

- Dziękujemy naszym przyjaciołom 
z Rzepina oraz gospodarzom naszej 
gminy, burmistrzowi Markowi Koło-
dziejczykowi oraz sekretarzowi Seba-
stianowi Łukaszewiczowi za aktywne 
uczestnictwo w naszym uroczystym 
balu – mówią organizatorzy. (red.)
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Czy będzie łatwiej inwestować?

Wspólna zabawa

POGRANICZE
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Od września 2018 r. Polacy ubezpieczeni w niemieckiej kasie chorych AOK Nordost mogą 
leczyć się w Centrum Medycznym Brandmed w Słubicach, okazując swoją kartę ubezpie-
czeniową. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w tej sprawie udziela Wie-
sław Pucek - dyrektor administracyjny w Brandmedzie.

Pytania o AOK 
w Brandmedzie

Jestem ubezpieczony w AOK. 
Czy w ramach ubezpieczenia 
AOK mogę korzystać bezpłatnie 
z wszystkich usług oferowanych 
przez Brandmed?

Wiesław Pucek: W tej chwili 
bezpłatnie w ramach umowy z AOK 
pacjenci mogą korzystać z usług 
lekarza rodzinnego oraz 6 specjali-
stów: internisty, chirurga, ortope-
dy, kardiologa, neurologa i urologa.

Czy jeżeli przyjdę do kardiolo-
ga, to będę musiał płacić np. za 
echo serca?

Wiesław Pucek: Nie, w ramach 
umowy wykonywane są również 
tego typu badania jak np. echo ser-
ca, tomografia komputerowa lub 
badania diagnostyczne, czyli np. 
badania laboratoryjne, RTG. Nie da 
się wymienić całego zakresu usług 
objętych umową, dlatego po szcze-
gółowe informacje zapraszamy do 
Brandmedu. Osoby, które skorzy-
stają z porad ww. specjalistów uzy-
skają w Brandmedzie informacje na 

temat dalszego procesu leczenia.

Co z korzystaniem z fizjotera-
pii w ramach umowy z AOK?

Wiesław Pucek: Oczywiście jest 
to możliwe. Pacjenci korzystają z 
fizjoterapii bezpłatnie, ponoszą jed-
nak standardowe koszty admini-
stracyjne tzw. Zuzahlung z tego ty-
tułu, podobnie zresztą jak pacjenci 
w Niemczech.

Co w sytuacji, gdy jestem 
ubezpieczony w AOK i chcę sko-
rzystać z konsultacji u specjali-
sty nie objętego umową z AOK 
np. dermatologa?

Wiesław Pucek: Nie ma pro-
blemu z dostępnością do innych 
specjalistów, ale wówczas przyjęcie 
odbywa się na zasadach komer-
cyjnych, czyli trzeba za wizytę za-
płacić. Każdy pacjent na życzenie 
otrzymuje rachunek za konsultację, 
która nie jest objęta kontraktem i 
może ubiegać się o refundację kosz-
tów wizyty bezpośrednio u swojego 

ubezpieczyciela. Z relacji znanych 
nam pacjentów wynika, że mają 
dobre doświadczenia w tym za-
kresie i refundacja odbywa się bez 
większych problemów. O szczegóły 
należy jednak zawsze pytać bezpo-
średnio u ubezpieczyciela. W przy-
padku AOK Nordost zwrot kosztów 
nie stanowi problemu i jest stan-
dardem.

W związku rozwojem współpra-
cy AOK Nordost wespół z Centrum 
Medyczny Brandmed zaprasza na 
dzień drzwi otwartych, które odbę-
dą się w Brandmedzie, przy ul. Da-
szyńskiego 1 (2 piętro Galerii PRI-
MA) w dniu 23 marca 2019 r. Nasi 
goście będą mieli okazję obejrzeć 
pomieszczenia i wyposażenie Cen-
trum Medycznego i poznać perso-
nel. Na naszych gości czekają licz-
ne niespodzianki, w tym również 
atrakcje dla najmłodszych.

Wizyty w Brandmedzie umawiać 
można osobiście lub telefonicznie 
pod numerem telefonu + 48 95 758 
26 49.

1400 - 1800

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
ZAPRASZA NA

 23.03.2019
MIEJSCE

DATA

PARTNERZY

 CENTRUM MEDYCZNE BRANDMED
UL. DASZYŃSKIEGO 1, 69-100 SŁUBICE

www.brandmed.eu

inwestor, który podejmie decyzję o 
inwestowaniu na terenie gminy uzy-
ska szansę na wsparcie swojego pro-
jektu, nawet do 55% jego wartości, 
od spółki zarządzającej strefą. Dzię-
ki temu uzyska prawo do ulg i prefe-
rencji podatkowych, które pozwolą 
mu na szybszy rozwój. Na wsparcie 
mają szanse inwestycje, które speł-
nią kryteria ilościowe i jakościowe.

Z ulgi mogą skorzystać także już 
istniejący lokalni przedsiębiorcy. 

Na spotkaniu ustalono, że w Urzę-
dzie Miejskim w Cybince odbędzie 
się spotkanie z właścicielami firm 
w celu bezpośredniego przybliżenia 
im zapisów nowej ustawy, a co za 
tym idzie możliwości ewentualnego 
skorzystania  z preferencji i ulg po-
datkowych. Wkrótce będzie można 
dowiedzieć się jakie kryteria trzeba 
spełnić aby uzyskać wsparcie i kto 
może aspirować o ulgę strefową. 
(red.)
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Dlaczego selektywna zbiórka odpadów jest ważna? Co zrobić z 
gruzem po remoncie, lekami czy starymi farbami?

Początek roku to czas pod-
sumowań. Swoje mieli także 
funkcjonariusze Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Jak wygląda-
ją statystyki?

„Powiedz mi Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwie-
rzyła, dobrych pączków nasmażyła”… Po  pysznościach już oczy-
wiście dawno nie ma śladu, ale może przepisy zostały w głowach 
dzieci?

Zamień odpadki na 
kwiatki - akcja CZG-12

Strażacy podsumowali 2018 rok Pączkowe wspomnienia

EKOLOGIA

CYBINKA CYBINKA

Zebrania sprawozdawcze odbyły 
się we wszystkich jednostkach OSP 
na terenie gminy Cybinka. Podczas 
zebrań poruszono wiele kwestii 
dotyczących funkcjonowania OSP. 
Omówiono sprawną współpracę 
jednostek z innymi miejscowy-
mi organizacjami i instytucjami, 
przedstawiono sprawozdania z 
działalności poszczególnych jedno-
stek oraz sprawozdania finansowe.

W roku 2018 jednostki OSP brały 
udział w 204 działaniach ratowni-
czo-gaśniczych. Interwencje doty-
czyły m.in. pożarów, wypadków, ale 
też  niestety fałszywych alarmów. 
Samych pożarów w całej gminie 
było 134, z czego najwięcej w Cy-
bince – 78. Nieprawdziwe powia-
domienia na szczęście nie stanowią 
dużej liczby. W ubiegłym roku było 
ich siedem.

Realizując zadania w zakresie 
bezpieczeństwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpożarowej i prze-
ciwpowodziowej gmina stara się 
doposażać wszystkie jednostki 
OSP na swoim terenie. W ramach 
tej pomocy jednostki wyposażone 
zostały w sprzęt specjalistyczny 
m.in.: torby ratownicze, nosze typu 
deska, szyny typu Kramera, latarki 
akumulatorowe, przenośne zestawy 
oświetleniowe, zestawy uniwersal-
nych podpór i klinów do stabilizacji 
pojazdów, pilarki do drewna. Kwo-
ta pozyskanej przez gminę dotacji z 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

Tłusty czwartek w MGOK za-
czął się już w środę na spotkaniu z 
dziećmi klasy I Szkoły Podstawowej 
w Białkowie. Na początku dyrek-
tor Ewelina Skórska opowiedziała 
uczniom skąd wzięło się to świę-
to, po czym wszyscy zabrali się do 
dzieła. Dzieci same wycinały z cia-
sta pączki i oponki. Robiły to z tak 
z dużym zapałem, z jakim je później 
pudrowały. Najważniejsza była jed-
nak możliwość zjedzenia gotowych 
smakowitości. Tłusta środa sprawi-
ła dzieciom mnóstwo frajdy.

28 lutego w tłusty czwartek  
MGOK gościł kolejne dzieci, tym 
razem ze Szkoły Podstawowej w 
Cybince. Każda z klas była witana 
przez Ewelinę Skórską, dyrektor 
MGOK. Tego dnia w domu kultury 
gościły trzy klasy: jedna klasa ro-
biła oponki, natomiast dwie pozo-
stałe chrusty. Dzieci bardzo chętnie 
wycinały z ciasta kółka na oponki, 
świetnie się przy tym bawiąc. Na 
koniec dzieci zabrały się do zajada-
nia własnoręcznie przygotowanych 
pyszności. (red.)

Bez selektywnej zbiórki odpadów 
95 % z nich trafi na składowisko. Se-
gregowanie pozwala pozyskać suro-
wiec do produkcji nowych opakowań. 
Recykling oszczędza energię i natu-
ralne zasoby. Często przy remontach, 
porządkach wiosennych znajdują się 
w naszych gospodarstwach odpady 
problemowe np. puszki po farbach, 
baterie, przeterminowane leki, gruz 
po remoncie, płytki ceramiczne czy 
stare ubrania. Jak bezpiecznie się ich 
pozbyć? Oddając je do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych.

Celowy Związek Gmin CZG-12 trze-
ci raz kieruje do mieszkańców gmin 
Sulęcin, Ośno Lubuskie, Łagów Lu-
buski i Lubniewice akcję „Zamień od-
padki na kwiatki”.

Każdy mieszkaniec tych gmin przy-
wożąc odpady w dniach 01. marca 
– 26. kwietnia do PSZOK w Długo-
szynie otrzyma kartę/ulotkę upoważ-
niającą do odbioru sadzonki kwiatka. 
Ulotkę dostaniemy za każdy przyjazd 
do PSZOK, bez względu na oddaną 
ilość odpadów i ich rodzaj. Aby dostać 
kwiatek, kartę trzeba oddać podczas 
Pikniku Ekologicznego w Parku Miej-
skim w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia.

Jakie odpady można przywieźć do 
PSZOK? Posegregowane opakowania 
z plastiku, papieru i szkła, stare meble, 
tekstylia, przeterminowane lekarstwa, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, a także odpady ulegające biodegra-
dacji. Dokładną listę można znaleźć na 
stronie www.czg12.pl w zakładce „od-
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Podsumowanie pracy strażaków

Jak zrobić chrusty?

POGRANICZE
L U B U S K I E

pady”.
Mieszkańców gminy Ośno Lubuskie 

obowiązują limity w dostarczaniu od-
padów. Ilość nieodpłatnie przyjmowa-
nych odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych takich jak odpady ceramiczne 
i elementy wyposażenia: sanitarne, ar-
matura itp.; drewno – parkiety, boaze-
rie itp.; szkło: szyby okienne, lustra, 
luksfery itp.; tworzywa sztuczne: płyt-
ki PCV, instalacje PCV, panele ścienne 
itp. od właścicieli nieruchomości wy-
nosi 250 kg na gospodarstwo domowe 
lub nieruchomość niezamieszkałą na 
rok. Jeśli chodzi o odpady betonu i 
gruzu jest to 1000 kg. (KR)

oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości to 34 
135, 20 zł.

Dzięki umowie partnerskiej 
podpisanej w 2018 roku pomiędzy 
burmistrzem Cybinki i dyrektor 
Zarządu Wykonawczego Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP WL Elż-
bietą Polak zrealizowany zastanie 
projekt pn. „Tworzenie systemu 
ratownictwa i ochrony przed poża-
rami, powodziami i innymi zagro-
żeniami poprzez doposażenie OSP 
w samochody ratowniczo-gaśnicze 
i specjalistyczny sprzęt ratowni-
czy – etap II”. Dzięki niemu OSP w 
Białkowie, które będziemy starali 
się włączyć do Krajowego Systemu 

Ratowniczo - Gaśniczego, wzbogaci 
się o nowy wóz strażacki o warto-
ści około 820 tys. zł. Wkład wła-
sny Gminy Cybinka nie przekroczy 
kwoty 150 tys. zł.

Działalność OSP to nie tylko wy-
jazdy, zabezpieczenia, ale też udział 
w uroczystościach gminnych, reli-
gijnych i patriotycznych, podczas 
których strażacy godnie uświetnia-
ją te wydarzenia.

Obecny na spotkaniach burmistrz 
Cybinki Marek Kołodziejczyk po-
dziękował wszystkim strażakom 
ochotnikom za dotychczasowe za-
angażowanie i podejmowane dzia-
łań na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy. (red.)
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W ramach akcji „ Miś Ratownik” przedszkole w Rąpicach odwie-
dzili ratownicy medyczni ze Słubic. Czego chcieli nauczyć dzieci?

Smakowanie, porównywanie, 
malowanie… Czekoladowy 
autobus przywiózł dzieciom 
wiele radości

Wiedzieliście, że to możliwe? Że można samemu zrobić sobie cudowną zabawkę, jaką jest koloro-
wy „glutek”, zwany z angielska slime

Pomagać można od 
najmłodszych lat

Słodkie warsztaty w Białkowie

Jak zrobić własnego… „glutka”

CYBINKACYBINKA

CYBINKA

„Nie widzę, nie słyszę, nie czu-
ję. Pomocy potrzebuję” - te bar-
dzo ważne słowa dzieci wyniosły 
z zajęć, których celem było przy-
gotowanie przedszkolaków do 
wykonania prostych czynności 
udzielania pierwszej pomocy. Do-
wiedziały się jak prawidłowo za-
chowywać się w czasie wypadku, 
a także w sytuacjach zagrożenia 
życia lub zdrowia.

Dzieci najpierw miały okazję 
obejrzeć strój ratownika i wysłu-
chać informacji na temat udziela-
nia pierwszej pomocy. Usłyszały 
w jaki sposób można komuś po-
móc zanim przyjedzie pogotowie 
ratunkowe, jak należy sprawdzać 
przytomność osoby poszkodowa-
nej oraz w jaki sposób wzywać 
pomoc, czyli jak rozmawiać przez 
telefon z dyspozytorką. Następ-
nie z uwagą przyglądały się jak 
ratownik demonstrował sztucz-
ne oddychanie i masaż serca na 
fantomie oraz maskotce misia. 
Maluchy zobaczyły również w jaki 
sposób sprawdza się bicie serca. 
Zobaczyły także do czego służy 

Wychowawczynie klas 1 i 2 
Szkoły Podstawowej w Białkowie, 
Elżbieta Niedziałkowska i Anna  
Jędrzejewska zaprosiły „Czekola-
dowy autobus”, który przyjechał 
do Białkowa 26 lutego.

Dzieci od rana z niecierpliwo-
ścią oczekiwały tej wspaniałej wi-
zyty. W czekoladowym autobusie 
dzieci miały warsztaty czekola-
dowe.

Zaczęło się profesjonalnie - od 
ubrania fartuchów i czepków ku-
charskich, a potem rozpoczęła 
się zabawa. Na początku ucznio-
wie uczyli się rozróżniać sma-
ki czekolad. Dzieci próbowały 
gorzką, mleczną i białą czekola-
dę. Następnie zabrały się za od-
lewanie czekoladowych wyrobów 
np. podków, autobusów i łyże-
czek. Potem przyszedł czas na 

Dzieci podobno oszalały na punkcie 
tej zabawki. Plastyczna masa, którą 
można bawić się na różne sposoby, a 
do tego jeszcze samemu wykonać? To 
możliwe.

Przekonały się o tym dzieci z Cybin-
ki, które 7 marca przyszły na warsztaty 
do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Cybince.

Na warsztatach uczestnicy z kleju, 
pianki do golenia oraz płynu do prania 
Perwoll stworzyli swoje własne, kolo-
rowe i niepowtarzalne glutki. Zabawę 
można urozmaicić tworząc puszyste 
fluffy slime albo confetti slime z kolo-
rowymi kuleczkami styropianu, albo 
nawet glitter bomb z brokatem. To do-
piero była zabawa! (red.)
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Test deski ratowniczej

Sam zrobię czekoladkę

Fascynujące "gluty"

POGRANICZE
L U B U S K I E

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

• fachowa obsługa i doradztwo,
• niskie ceny, liczne promocje,
• 

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

AGD i dekoracji wnętrz

Zapraszamy
pn. - pt. 1000 - 1800

sob. 900 - 1500

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16

szeroki wybór
zastawy stołowej, naczyń, kieliszków, sztućców,

akcesoriów kuchennych, artykułów dekoracyjnych

AGD „Merkury”
ul. Kościuszki 23

Nakaz zapłaty?

wolnyoddlugow.pl
SPRZECIW!

deska ratownicza i jak zabezpie-
cza się poszkodowanego.

Wszystkie przedszkolaki pró-
bowały same udzielać pierwszej 
pomocy pod bacznym okiem in-
struktora.  Na zakończenie spo-
tkania mogły wejść do karetki i 
zobaczyć sprzęt,  który się tam 
znajduje.(red.)

malowanie czekoladą. Wszystkie 
wykonane wyroby czekoladowe 
uczniowie zapakowali w eleganc-
kie pudełeczka i zabrali do do-

mów.
Zabawa była wspaniała. Jedy-

ny problem w tym, że… trwała za 
krótko! (red.)
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Dołącz do zespołu. Zadzwoń 600 444 518
Miejsce pracy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Sulęcin

POGRANICZE
L U B U S K I E
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AUTORYZOWANY DEALER FIRMY 

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

REGION 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

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

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

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

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

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

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

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

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

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

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

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

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

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

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

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

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

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

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

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

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

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

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

MACIEK BARDEN

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

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

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

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

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

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

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

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

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

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

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

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

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

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

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

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

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

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

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

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego tym razem wybrała 
się do Krzeszyc. Co znalazło się wśród tematów obrad tego wyjazdowego posiedzenia?

Unoszący się aromat kawy i słodki zapach pączków towarzyszył czytelniczkom na ostatnim spo-
tkaniu DKK w krzeszyckiej bibliotece

Klub sportowy zrzeszający miłośników sztuk walki może się pochwalić sukcesami. Dwoje z jego 
podopiecznych wróciło z medalami z ważnych zawodów

Zorganizują dożynki wojewódzkie?

Tłusty czwartek z książką

KS Dragon z medalami na 
mistrzostwach Polski

KRZESZYCE 

KRZESZYCE 

KRZESZYCE 

Wśród uczestników spotkania z dnia 
7 marca znaleźli się między innymi 
Stanisław Tomczyszyn wicemarszałek 
województwa lubuskiego, członkowie 
komisji rolnictwa i ochrony środowi-
ska z przewodniczącym Zbigniewem 
Kołodziejem oraz członkowie komisji 
gospodarki komunalnej, rolnictwa, 
leśnictwa i ochrony środowiska gminy 
Krzeszyce z przewodniczącym Ryszar-
dem Buczkowskim. Zaproszeni zostali 
także Wojciech Kozieja – dyrektor De-
partamentu Rolnictwa, Zasobów Na-
turalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, 
Artur Malec – dyrektor Departamen-

tu Ochrony Środowiska i Arkadiusz 
Dąbrowski – dyrektor Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Podczas spotkania wójt Krzeszyc 
Stanisław Peczkajtis zaprezentował 
walory gospodarcze i turystyczne Gmi-
ny Krzeszyce. Komisja zaopiniowała 
projekty uchwał w sprawie określenia 
ogólnej powierzchni przeznaczonej 
pod uprawy maku i konopi włókni-
stych w województwie lubuskim oraz 
rejonizacji tych upraw w roku 2019,. 
a także w sprawie zmiany Aktualiza-
cji Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami wraz z Planem Inwestycyj-
nym w zakresie odpadów komunal-
nych, w części dotyczącej wskazania 
miejsc spełniających warunki magazy-
nowania odpadów dla zatrzymanych 
transportów odpadów.

Dyrektor Departamentu Progra-
mów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
złożył sprawozdanie z działalności 
PROW oraz przedstawił plany jego 
funkcjonowania w 2019 r. Poruszono 
również tematy nurtujące mieszkań-
ców gminy tj. problemy z bobrami, 
wilkami i zadania dotyczące gospo-
darki melioracyjnej realizowane przez 

W nawiązaniu do tradycji ,tłustego 
czwartku nie obyło się bez degustacji 
słodkich wypieków. Zebrane uczest-
niczki chętnie podzieliły się wspo-
mnieniami, refleksjami i anegdotami 
związanymi z kultywowaniem tej 
tradycji.

W tej przyjemniej atmosferze dys-
kutowały oczywiście także o książce. 
Tym razem była to powieść ,,Ogród 
Zuzanny” Justyny Bednarek i Jagny 
Kaczanowskiej. Według klubowiczek 
to ciepła, bardzo pozytywna i dobrze 
napisana historia o ludziach, któ-
rych można spotkać wokół nas. Jej 
lektura daje dużo satysfakcji emo-
cjonalnej. Jest tak pełna optymizmu 
i wiary w człowieka, okraszona hu-
morem, że robi się miękko na du-
szy. Jeśli nawet nie wszystkie trudne 
sprawy zasygnalizowane w powieści 
znajdują bezpośrednie rozwiązanie, 
czytelniczki pozostały z wiarą, że jest 
to możliwe. I to jest największy atut 
wykreowanego świata.

Nie jest to lektura dla czytelni-
ków przyzwyczajonych do trudnych 
konstrukcyjnie i wymagających in-

Rankingowy turniej taekwondo 
Polish Open Cup 2019 odbył się 26 
lutego w hali Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dzierżoniowie. Adeptom 
Klubu Sportowego Dragon, sekcja 
Krzeszyce, udało się zdobyć 4 meda-
le.

Natalka Grobelna zajęła drugie 
miejsce w technikach szybkościo-
wych oraz trzecie miejsce w tech-
nikach specjalnych. Takim samym 
rezultatem wśród chłopców może 
pochwalić się jej klubowy kolega 
Wiktor Drążkowski. Oboje przy-
wieźli po jednym srebrnym i jednym 
brązowym medalu. W tej chwili klub 
zajmuje wysoką szóstą lokatę w kla-
syfikacji generalnej.

To jednak nie wszystkie starty. 
Bartosz Klepsa  uczestniczył w Mi-
strzostwach Polski Kadetów Młod-
szych i Starszych w Kickboxingu w 
formule kick-light, które miały miej-
sce w dniach od 8 do 18 marca w My-
siadle. W najbliższych nadchodzą-
cych planach jest udział Mateusza 
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Rozmawiali o rolnictwie

relaks przy "Ogrodzie Zuzanny"

Sukces młodych sportowców

POGRANICZE
L U B U S K I E

Wody Polskie.
Na spotkaniu  zdecydowano także 

o miejscu organizacji dożynek woje-
wódzkich. Już wiadomo, że XXI Lu-
buskie Święto Plonów odbędzie się 8 
września br. w Krzeszycach. Decyzję 

w tej sprawie podjął Zarząd Woje-
wództwa Lubuskiego. Święto Plonów 
łączy w sobie to, co w naszej tradycji 
najpiękniejsze: pamięć regionu, kulty-
wowanie dawnych obrzędów i radość z 
bogatych żniw. (red.)

telektualnie historii. Jej świat jest 
nieskomplikowany, co może być 
jednocześnie i wadą i zaletą, język 
prosty, fabuła dość przewidywalna, 
a charaktery, choć żywe, to niezbyt 
głębokie. Ale jednocześnie jest tak 
pełna uroku, że naiwność w widzeniu 
świata sprawia, że jak się po nią się-
gnie, czyta się aż po ostatnią stronę. 

Książka ujmuje swoją oryginalnością 
i pięknem. Przyjaźń, miłość, nadzie-
ja, przebaczenie, życiowe błędy, szu-
kanie szczęścia –to wszystko zostało 
tutaj doskonale opisane. Powieść ma 
w sobie delikatność i urok. I rodzi 
apetyt na kolejny tom, który jest już 
w księgarniach. Klubowiczki na pew-
no z chęcią po niego sięgną. (red.)

Kowala i Wiktora Drążkowskiego w 
Mistrzostwach Polski kadetów w kic-

kboxingu w formule light contact i 
pointfighting w Węgrowie. (red.)
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Dzień Żołnierzy Wyklętych

Coś dla ciała w Dzień Kobiet

O książkach przy pączkach

Narodowym Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został uczczony na placu rekreacyjno-wypo-
czynkowym imienia Danuty Siedzikówny „Inki”

Jak co miesiąc uczestniczki Dyskusyjnego Klubu Książki spotkały się by dyskutować o przeczyta-
nej lekturze. Tym razem była to powieść debiutującego amerykańskiego pisarza

Nie samymi książkami człowiek żyje. A tym bardziej nie kobieta 
w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Do takiego wniosku doszli w 
bibliotece i zorganizowali paniom imprezę

Święto Żołnierzy Wyklętych

„Ziemia przeklęta” 
w kołczyńskiej bibliotece

Dzień dla kobiet

KRZESZYCE

KRZESZYCE KRZESZYCE

Uroczysty apel oraz złożenie kwiatów 
pod pomnikiem ,,Inki”odbył się 1 mar-
ca. W uroczystości brały udział dzieci i 
młodzież ze Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w Krzeszycach, wła-
dze samorządowe, radni i zaproszeni 
goście.

Po apelu w Urzędzie Gminy Krze-
szyce odbyło się uroczyste podsumo-
wanie IV Międzyszkolnego Konkursu 
Plastycznego zatytułowanego „Odkryj-
my na nowo nieznaną historię Polski”. 

Tematem prac w tym roku było: „Żoł-
nierze Wyklęci w walce o wolną Polskę 
1944-1956”. Konkurs ogłosił Gminny 
Ośrodek Kultury w Krzeszycach pod 
patronatem Fundacji Niepodległości. 
Poniżej zamieszczamy listę wszystkich 
nagrodzonych:

Kategoria I:
1. Wiktoria Kaczmarska, SP Krzeszyce
2. Kornelia Gąsiorek, SP Krzeszyce
3. Emilia Kędzior, SP Krzeszyce
Wyróżnienie:

Julia Assenberg, SP Krzeszyce

Kategoria II
1. Arkadiusz Kudyba, SP Krzeszyce
2. Julia Kaczmarska, SP Krzeszyce
3. Oliwia Wojnarowska, SP Krzeszyce
Wyróżnienie:
Wojciech Łobaczewski, SP Krzeszyce

Kategoria III
1. Magdalena Drozd, SP Krzeszyce
2. Eliza Taśminska, SP Kołczyn

Phillip Lewis, bo to on napisał „Zie-
mię przeklętą”, zaprosił czytelniczki w 
mroczny świat zagmatwanej sagi ro-
dzinnej.

Tuż przed narodzinami Henryego 
Astera jego ojciec - człowiek o wyrafi-
nowanych ambicjach literackich - w to-
warzystwie młodej ciężarnej żony, nie-
chętnie powraca do małego miasteczka 
w Appalachach. Spędził tu dzieciństwo 
oraz młodość. Wraz z rodziną osiedla 
się w ogromnym, złowieszczym domu 
ze szkła i żelaza, wysoko na zboczu góry. 

Gdy tragedia wpędza mężczyznę w głę-
boką depresję i alkoholizm oraz skłania 
go do odejścia, jego pozbawiony złudzeń 
syn również ucieka z posępnej rezyden-
cji i latami unika powrotu do rodzin-
nych stron. Przyjdzie czas, że zrozumie, 
że i on musi wrócić do swoich korzeni.

Czytelniczki były poruszone tą nieła-
twą opowieścią o ludzkich losach. Czy 
nadchodząca wiosna skłoni je do się-
gnięcia po lżejsze lektury? Z pewnością 
podzielą się z nami kolejnymi wrażenia-
mi. (red.)

Wszystkie panie, bez względu na 
wiek, mogły uczestniczyć w warsztatach 
z zakresu pielęgnacji skóry. Zajęcia po-
prowadziły wizażystki znanej na całym 
świecie marki kosmetycznej Avon.

Uczestniczki spotkania miały okazję 
oddać się samym przyjemnościom. Po-
znały tajniki masażu relaksacyjnego, wy-
konały maseczki przeznaczone dla cery 
o różnym typie oraz wypróbowały nowe 
kosmetyki do tego celu przeznaczone.

Wielopokoleniowe warsztaty miały 
także na celu wymianę doświadczeń 
związanych nie tylko z dbaniem o urodę. 
Jak to zazwyczaj bywa podczas spotkań 
samych pań w krzeszyckiej bibliotece, 
chętnie wymieniają się informacjami 

POGRANICZE
L U B U S K I E

3. Maria Miotk, SP Krzeszyce
Wyróżnienie:
Zuzanna Żmijak, SP Krzeszyce

Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Sulęcinie

1. Dorota Wołyniec
2. Krzysztof Wołyniec
3. Bartłomiej Wiszniewski
Wyróżnienia: 
Aleksandra Poznańska, Łukasz Krzy-

kliwy (red.)

ze świata kultury, polityki czy rozrywki. 
Nierzadko rozmowy prowadzą do wypo-
życzenia nowej książki poleconej przez 
koleżankę czy sąsiadkę. Dla wszystkich 
uczestniczek był to czas relaksu, na który 
nie zawsze mogą sobie pozwolić. (red.)
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Informacja ucieszy rodziców. 
Będzie więcej miejsc dla ma-
luchów w miejscowym przed-
szkolu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Zie-

lonej Górze rozpoczęła prace związane z przebudową mostu na 
rzece Postomii w Krzeszycach w ciągu drogi krajowej nr 22.

Urząd Gminy w Krzeszycach odwiedzili specjalni goście. Pań-
stwo Ewa i Władysław Juruć świętowali okrągłą rocznicę zawar-
cia związku małżeńskiego

Inwestują w najmłodszych Remont mostu – 
będą utrudnienia

Przeżyli razem 50 lat

KRZESZYCE KRZESZYCE

KRZESZYCE

Dzięki dofinansowaniu z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w gminnym 
przedszkolu im. Misia Uszatka w Krze-
szycach powstało 25 miejsc dla malu-
chów. 15 lutego w Krzeszycach gościł 
Łukasz Porycki, wicemarszałek Woje-
wództwa Lubuskiego. Wspólnie z wój-
tem Stanisławem Peczkajtisem podpisał 
umowę o dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020.

W ramach umowy wyremontowane 
zostanie jedno z pomieszczeń przed-

Obecny most ma już ponad 100 lat 
i nie spełniał parametrów technicz-
nych przewidzianych dla tej drogi. W 
związku z trwająca inwestycją kierow-
cy, korzystający z powyższej drogi, 
muszą liczyć się z mogącymi wystąpić 
utrudnieniami w ruchu drogowym. 
Na remontowanym odcinku można 
spodziewać się wprowadzenia ograni-

czenia szybkości i okresowego ruchu 
wahadłowego, w czasie niezbędnym do 
wykonania nowego korpusu drogi. Za-
kończenie inwestycji zaplanowano na 
grudzień bieżącego roku.

Będzie bezpieczniej, a tymczasem 
władze gminy i wykonawca liczą na 
wyrozumiałość kierowców i proszą o 
zachowanie ostrożności. (red.)

Znajomość pani Ewy i pana 
Władysława rozpoczęła się, gdy 
gościli w odwiedzinach u swo-
ich rodzin. Na ślubnym kobiercu 
stanęli 19 października 1968 r. w 
Bledzewie.

Pan Władysław pracował w 
Państwowym Ośrodku Maszyno-
wym, pani Ewa w Gminnej Spół-
dzielni. Jubilaci dochowali się 
dwójki dzieci oraz trojga wnuków. 
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Będzie więcej miejsc w przedszkolu

5o lat razem Na moście mogą wystąpić utrudnienia

POGRANICZE
L U B U S K I E

szkola. Pozyskano również środki na bie-
żące funkcjonowanie nowego oddziału i 
realizację zajęć dodatkowych między in-
nymi z logopedą, zajęć terapeutycznych 
z elementami muzykoterapii, arteterapii 

15 lutego, w trakcie uroczy-
stości, wójt Krzeszyc Stanisław 
Peczkajtis  udekorował jubilatów 
„Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, które nadawane są 
przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wójt wręczył tak-
że upominki oraz złożył wyrazy 
uznania i szacunku, życząc dal-
szych szczęśliwych lat wspólnego 
życia. (red.)

i rytmiki.
Łączny koszt projektu to 416.149,38 zł 

kwota dofinansowania to 353.726,97 zł 
w tym wkład własny gminy Krzeszyce to 
60.961,50 zł. (red.)
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Julka RadkiewiczAla Szachta

Kolorowe motyle będą czekać na wiosnę

Na pewno wiedzą to młodzi czytelnicy z Kołczyna, którzy 
wzięli udział w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dzieci w miejscowej bibliotece

Młodziutkie artystki pracujące pod okiem znanej słubiczanom wokalistki i instruktorki 
Edyty Kręgiel wystąpiły z sukcesem na festiwalu w Stargardzie

Czy wiecie co to jest 
Kamishibai?

Nastolatki wyśpiewały wyróżnienie
KRZESZYCE SŁUBICE

W piątkowe popołudnie 22 lutego 
najmłodsi poznali teatrzyk ilustrowa-
ny Kamishibai. Jego tradycja wywo-
dzi się z Japonii, a dosłowne tłuma-
czenie to „papierowy teatr”.

W tej formie dzieci poznały bajkę o 
gąsienicy, tytułowym bohaterze opo-
wieści „Mój przyjaciel Kemushi" au-
torstwa Nathalie Dargent.

Bajka opowiada o przemianach 
w przyrodzie wraz z porami roku. 
Kemushi, co po japońsku znaczy gą-
sienica. Narratorem opowieści jest 
dziecko, które obserwuje stworze-

Siedem dziewcząt zostało zakwali-
fikowanych i wystąpiło w 18. Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki ,,Dozwo-
lone do lat 19”.

9 marca na scenie stargardzkie-
go domu kultury zaprezentowały się 
Emilia Makuchowska, Sara Egwu-Ja-
mes, Gabriela Boryń, Aleksandra Or-
łowska, Marta Boryń, Julia Radkie-
wicz i Alicja Szachta. Młode artystki 
na co dzień ćwiczą w Studiu Piosenki 
SMOK w Słubicach. 

Wyróżnienie zdobyły dwie spośród 
podopiecznych Edyty Kręgiel: Alicja 
Szachta i Julia Radkiewicz występu-
jące w kategorii 16 – 19 lat. (red.)
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Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * 

Korfu - Grecja,
Port Ghalib - Egipt,
Ramla Bay - Malta,
Side – Turcja,
Cala Ratjada - Majorka,
Ras al Khaimah - ZEA,
Samana - Dominikana,

411 EURO od osoby
443 EURO od osoby
496 EURO od osoby
385 EURO od osoby
485 EURO od osoby
856 EURO od osoby

1351 EURO od osoby

Wszystkie wycieczki zawierają lot, transfer z lotniska i przewodnik zwiedzania! 
¹bilet kolejowy "Rail & Fly" w cenie. Z zastrzeżeniem sprzedaży w międzyczasie

Polecamy:
MÓJ STATEK 5 (kabiny balkonowe)

Dubaj i Oman 8-dniowy rejs wycieczkowy, w tym przelot z Berlina Premium All Inclusive

codziennie ponad 40 milionów ofert Last Minute z gwarancją najniższej ceny
ponad 60 biur podróży z bezpośrednią porównywarką cenową

rezerwacje krótkoterminowe nawet do 1 dnia przed wyjazdem * dokumenty podróży do zabrania

Karl-Marx-Str. 182 * 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 5 64 65 20 * info@viadrinareisen.de * www.ab-auf-urlaub.de

Hotel 4* All Inclusive, np. 18.05 - 25.05, wylot: Schoenefeld, 
Hotel 3* All Inclusive, np. 28.04 - 07.05, wylot:  Schoenefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 24.04 - 01.05, wylot Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 20.04 - 02.05, wylot:  Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 20.04 - 02.05, wylot:  Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 15.04 - 23.04, wylot:  Schonefeld,
Hotel 3* All Inclusive, np. 20.04 - 04.05, wylot: Tegel,

19.01 - 27.01.2020 od 1799 EURO
od osoby

OBRĄCZKA Z NAD ODRY OBRĄCZKA Z NAD ODRY 
Bardzo indywidualny prezent
dla ludzi mieszkających nad Odrą
oraz dla wszystkich tych, którzy przeżyli
coś szczególnego nad rzeką lub w jej nurcie.

Te obrączki naznaczył nurt Odry.
To szczególne miejsce mogą Państwo zaznaczyć brylantem na ręku.
Chętnie wykonamy również obrączki ze złota, srebra lub platyny.
Rzeki i obrączki łączą ludzi. 

Bardzo indywidualny prezent
dla ludzi mieszkających nad Odrą
oraz dla wszystkich tych, którzy przeżyli
coś szczególnego nad rzeką lub w jej nurcie.

Te obrączki naznaczył nurt Odry.
To szczególne miejsce mogą Państwo zaznaczyć brylantem na ręku.
Chętnie wykonamy również obrączki ze złota, srebra lub platyny.
Rzeki i obrączki łączą ludzi. 

Karl-Marx-Str. 14
Frankfurt (Oder)
Telefon: (0049 335) 28 49 779

im SMC
Frankfurt (Oder)
Telefon: (0049 335) 86 94 93 14

INFORMACJA 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubu-
skim informuje, że na terenie powiatu słubickiego zostaną prze-
prowadzone kontrole gospodarstw utrzymujących świnie  zgod-
nie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 09 lutego 2018 r., w związku 
w występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.
Powyższe kontrole będą przeprowadzane pod kątem bioasekuracji  i  
IRZ do odwołania. 
Zagadnienia były przedstawiane na spotkaniach z rolnika-
mi, sołtysami, przedstawicielami urzędów miast i gmin, któ-
rzy otrzymali ulotki celem rozpropagowania wśród hodowców. 
PLW prosi o bardzo poważne potraktowanie powyższych kontroli.

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Wiesław  Sierszulski

Kancelaria postrzega siebie jako pomocnika, szczególnie dla polskojęzycznych 
klientów w sprawach:

karnych (reprezentacja na każdym etapie postępowania, mandaty, prawo jazdy),
prawa pracy (wypowiedzenia, nadgodziny, urlopy, wynagrodzenia, chorobowe),
prawa rodzinnego (rozwody, alimenty).

Rechtsanwältin
Prawnik w Niemczech
Edyta Koryzna LL.M

Carthausplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 500 99315
Fax: 0335 500 99317

mobil: 0049 173 423 7538
mobil: 0048 787 738 670
mail: ra-koryzna@gmx.de

nie. Kemushi mieszka w domku na 
drzewie. Całą zimę rośnie i dojrzewa, 
schowana pod ciepłą kołderką, na 
wiosnę słyszy zapracowanych ogrod-
ników. W końcu jest już całkiem duża, 
a w jej domku jest już jej mniej wy-
godnie. Kiedy owoce drzewa przekwi-
tają, a płatki spadają jak konfetti Ke-
mushi staje się pięknym motylem… 
W tej metaforycznej opowieści także 
dorośli znajdą coś dla siebie.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu bajki 
dzieci stworzyły swoje własne ilustra-
cje pełne kolorowych motyli. (red.)
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Lubię to

13:00 - 14:00  Na powitanie drobne upominki  
do ogrodu i balkonu

13:00 - 18:00  Wielkanocne majsterkowanie
13:30 - 18:00  Degustacja likieru jajecznego (przed Kauflandem)
14:00 - 14:30  Udo Lindenberg Double-Show
14:30 - 15:30  Na powitanie drobne upominki  

do ogrodu i balkonu
15:30 - 16:00  Udo Lindenberg Double-Show
16:00 - 17:00  Na pożegnanie drobne upominki  

do ogrodu i balkonu

Wyczaruj Święta Wielkanocne i Wiosnę z  
czarodziejem Theo

10:30 - 12:30  Quiz na temat wiosennych  
obyczajów na całym świecie

10:30 - 16:30  Majsterkowanie i malowanie z  
czarodziejem Theo 

13:00 - 16:00  Foto-Parada z czarodziejem  
Theo i przyjaciółmi

10:30 - 11:30  Mama zajęczyca rozdaje upominki z  
okazji Świąt Wielkanocnych

10:30 - 16:30  Zabawy i gry sportowe 
10:30 - 16:30  Majsterkowanie z wielkanocnym zającem
13:00 - 16:00  Mama zajęczyca rozdaje upominki z  

okazji Świąt Wielkanocnych

Niedziela 
handlowa
od 13:00 do 18:00

13.4. Wiosenna

20.4. Wielkanoc

radość
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Czy jest taki sport, w którym każdy może odnieść sukces? Czy możliwe, że chłopaki z ma-
łego miasteczka zdobywają medale na świecie?

Pięć szkół zgłosiło się do rozgrywanych w Starościnie VII Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w piłce ręcznej chłopców. Jak poszło uczniom miejscowej 
placówki?

Wytrwałość drogą do 
mistrzostwa

Młodzi leśnicy grali w szczypiorniaka

RZEPIN

RZEPIN

Z rzepińskimi „siłaczami” z Athletic 
Team trudno się umówić na rozmowę, bo 
cały czas trenują. Kiedy wreszcie udaje się 
spotkać i porozmawiać – mają mało cza-
su. Śpieszą się. Na trening.

Historia klubu sięga 1994 roku i jest 
związana z osobą Wincentego Jędrzejew-
skiego, dzisiejszego przewodniczącego 
rady miejskiej. Pan Wincenty ze względu 
na wiek nie jest już aktywnym zawod-
nikiem, choć podobno nadal trenuje w 
domowej siłowni. Tradycje sportowe za-
początkowane przez niego kontynuują 
młodsi.

W obecnej formie Athletic Team działa 
od 2002 roku. Dzięki zaangażowaniu za-
wodników i sponsorów udaje się osiągać 
kolejne sukcesy. Ale nie byłyby one moż-
liwe bez regularnej pracy. Jak mówią moi 
rozmówcy, nie trzeba żadnych szczegól-
nych predyspozycji, aby osiągać triumfy w 
tym sporcie. Jest to dziedzina dla każdego. 
Wymaga od trenujących zaangażowania, 
sumienności, systematyczności, wytrwa-
łości i właściwego planowania. Znaczenie 
ma regularny sen, odpowiednia dieta, a 
nawet – w dniu zawodów – godziny posił-
ków. Jak sami mówią, zawodnikiem trój-
boju siłowego jest się 24 godziny na dobę.

Trójbój siłowy to, wbrew nazwie, sport 
bardzo techniczny, choć powszechnie ko-
jarzony z krzepą sportowców. Jednemu z 
zawodników w jego uprawianiu nie prze-
szkadzają nawet endoprotezy. Mało tego 

Podczas dwóch dni mistrzostw, 15 i 
15 marca, w hali widowiskowo-spor-
towej w Rzepinie przybyłe drużyny 

POGRANICZE
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Zacięta walka na parkiecie

Skupienie jest bardzo ważne

Drużyna zawsze razem

– do trójboju siłowego powrócił po wielu 
latach, nabawiwszy się uprzednio kontuzji 
w innych dyscyplinach. Najlepsze wyniki 
w tym sporcie osiągają zawodnicy w wieku 
35 – 40 lat, przydaje się więc cierpliwość 
i dojrzałość. Mile widziane są też kobiety. 
Choć w tej chwili w ekipie jest 40 trenują-
cych i panie też trenują, to na razie nie stają 
do zawodów.

Panowie wspierają się pod każdym 
względem. Czy chodzi o pomoc młodszym 
kolegom w przygotowaniu planów trenin-
gowych lub diety, a także w gestii wspar-
cia psychologiczne, którym chętnie służy 
Krzysztof Zakrzewski, jeden z liderów 
drużyny, a z zawodu właśnie psycholog. W 
swojej ekipie mają też fotografa, Krzyszto-
fa Wolszczaka, radnego bieżącej kadencji.

Pora napisać o sukcesach i medalach, 
choć trudno byłoby w tym miejscu wy-
mienić wszystkie. Dość wspomnieć, że z 
mistrzostw świata federacji GPC w trójbo-
ju siłowym, na które pojechali pod koniec 
września ubiegłego roku na Węgry, przy-
wieźli dwa złote i dwa srebrne medale.

Wyjazdy na zawody planują tylko wte-
dy, kiedy drużynę stać na wyjazd wszyst-
kich, którzy mogą startować. Solidarnie, 
to buduje jedność w ekipie. Niestety nie 
zawsze finanse klubu na to pozwalają. „Si-
łacze” marzą, że kiedyś się to zmieni.

Zawodnicy, z którymi rozmawiam 
szczególnie podkreślają rolę sponsorów, 
bez których nie udało by się aż tyle osią-

gnąć. Są to firmy Eco-Trans Bartosza 
Wojsznisa, A-Z Personalservice GmbH 
państwa  Wandy i Marka Damm oraz 
W-K Auto-Import Edwarda Kozłowicza. 
Drużyna może także liczyć na wsparcie 
gminy Rzepin z burmistrzem Sławomi-
rem Dudzisem na czele. Biorąc pod uwagę 
wyniki Athletic Team, są to bardzo dobrze 
zainwestowane pieniądze. (red.)

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 

W RZEPINIE I SŁUBICACH

Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.
Pl. Wolności 19 D, 69-100 Słubice

tel.:  +48 501 429 043
lbn@lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
www.lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl

Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.

rozgrywały mecze systemem „każdy z 
każdym”. Turniej przebiegał pozytyw-
nej atmosferze, a zawodnicy stosowali 
się do zasady fair play. Sporo pojedyn-

ków miało zacięty i wyrównany cha-
rakter co potęgowało doping wśród 
zgromadzonych na miejscu kibiców.

Klasyfikacja końcowa turnieju 
ukształtowała się następująco:

I miejsce ZSL Goraj 
II miejsce ZSL Zagnańsk
III miejsce TL Starościn
IV miejsce TL Warcino

V miejsce TL Białowieża
W kategoriach indywidualnych naj-

wszechstronniejszym zawodnikiem 
został wybrany Miłosz Radziukiewicz 
ze Starościna, najlepszym strzelcem 
został Hubert Więckowski z Zagnań-
ska, a najlepszym bramkarzem Kaje-
tan Mazur z Goraja.

Na zakończenie w hali widowi-

skowo-sportowej w Rzepinie odbyło 
się uroczyste podsumowanie oraz 
zamknięcie mistrzostw. Zwycięskie 
drużyny, ich zawodnicy i opiekunowie 
zostali wyróżnieni i nagrodzeni pa-
miątkowymi dyplomami, medalami i 
pucharami. Patronat nad imprezą ob-
jęli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin 
oraz Burmistrz Rzepina. (red.)
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W kilku miejscowościach gminy najmłodsi z większą niecierpli-
wością niż w innych oczekują na wiosnę. W ich miejscach wypo-
czynku pojawiły się nowe urządzenia

Aktywne działanie na rzecz sportu zostało dostrzeżone i docenione. Górzycka impreza znalazła się 
wśród nagrodzonych  w trakcie gali w Kostrzynie

Na placach zabaw 
już wiosna

Nagroda dla Gminnego Ośrodka Kultury

GÓRZYCA

GÓRZYCA

Istniejące już place zabaw zostały 
zmodernizowane i wyposażone w do-
datkowe atrakcje, z których już teraz 
mogą korzystać najmłodsi mieszkań-
cy gminy. 

W parku w Górzycy zainstalowane 
zestaw z dwoma zjeżdżalniami oraz 
elementami sprawnościowymi, ka-
ruzelę tarczową, samochodzik oraz 
bujak na sprężynach. Na osiedlu 
Kwiatowym pojawił się także zestaw 
z dwoma zjeżdżalniami i elementami 
sprawnościowymi. 

Dzieci w Żabicach mogą cieszyć się 

nową huśtawką w formie bocianiego 
gniazda, a w Radówku nowym zesta-
wem ze zjeżdżalnią.

Całkowity koszt doposażenia 
miejsc zabawy dla najmłodszych wy-
niósł 67080,66 zł. Spora część, bo aż 
52793,70 zł zostało sfinansowane ze 
środków funduszy sołeckich poszcze-
gólnych sołectw. Resztę, tj. 14286,96 
pokryła Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa w Górzy-
cy.

- Mamy nadzieję, że realizacja po-
wyższego zadania przyczyni się do 

Uroczystość będąca podsumo-
waniem zmagań drużyn piłkar-
skich w 2018 roku w turniejach 
letnich, zimowych i halowych we 
wszystkich kategoriach wiekowych 
w ramach ogólnopolskiego Pro-
gramu Piłkarski Laur miała miej-
sce 2 marca. Uhonorowano kluby, 
trenerów, działaczy i sympatyków 

programu.
Wśród nagrodzonych tytuł im-

prezy roku otrzymało Letnie Tor-
neo Lubuskie Młodzików Górzyca 
2018. Nagrodę odebrała Małgorza-
ta Gniewczyńska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Górzycy.

- Bardzo serdecznie dziękujemy 
za dostrzeżenie naszego wkładu 

w przygotowanie zmagań piłkar-
skich. Gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym klubom, trenerom i 
dziękujemy sponsorom – mówiła 
w trakcie imprezy M. Gniewczyń-
ska, nie kryjąc radości – Wyróż-
nienie zachęca nas do dalszych 
działań, które aktywizują sporto-
wo młodzież. (red.)
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Dyrektor GOK z nagrodą

Nowe urządzenia czekają na dzieci

• PRACA STAŁA PRZEZ CAŁY ROK
• WYSOKIE ZAROBKI W MAJ-HAUS PRACOWNIK OTRZYMUJE

W ZALEŻNOŚCI OD ZAANGAŻOWANIA I SWOICH UMIEJĘTNOŚCI
• PRACA W ZGRANYM I DYNAMICZNYM ZESPOLE
• NIE ZWLEKAJ, ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ, PRACA CZEKA NA CIEBIE.
• ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

PRACA OD ZARAZ
NIE CZUJESZ SIĘ DOCENIONY
PRACUJ Z NAJLEPSZYMI
• JAKO FIRMA GWARANTUJEMY UBIORY I WYPOSAŻENIE,
• NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT UŁATWIAJĄCY PRACĘ
• PRZYJEMNOŚĆ Z PRACY, KTÓRA JEST LEKKA I PRZYJEMNA
• ZAPEWNIAMY STAŁĄ UMOWĘ O PRACĘ

FIRMA MAJ-HAUS ZATRUDNI PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH
PRACA NA TERENIE WOJ. LUBUSKIEGO, 
SIEDZIBA FIRMY RZEPIN

Maj-Haus, ul. Elizy Orzeszkowej 46, Rzepin, tel. 506 119 419, 733 588 888

PRACA OD ZARAZ

poprawy jakości spędzania wolne-
go czasu przez mieszkańców gminy 

Górzyca, szczególnie tych najmłod-
szych oraz wpłynie na rozwój gminy 

pod względem rekreacyjnym – mówi 
wójt Górzycy Robert Stolarski. (red.)
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Anglojęzyczne hity w swingowej aranżacji i polskie utwory ze 
"starego kina" w wykonaniu zespołu Retro Hobby Band - tak 
bawiły się kobiety na kolejnej edycji Integracyjnego Spotkania 
Kobiet w stylu retro w Górzycy

Zakończył się kolejny sezon 
rozgrywek pingpongistów. Jak 
wygląda klasyfikacja general-
na?

Podróż pociągiem to dziś dla najmłod-
szych nie lada atrakcja. Czy jednak 
wiedzą jak bezpiecznie zachowywać 
się w jej trakcie? Mieli okazję się tego 
nauczyć

Impreza w stylu retro

Podsumowanie Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym 
2018/2019

Dzieci poznały kolejowe ABC 
bezpieczeństwa

GÓRZYCA

GÓRZYCA

GÓRZYCA

Część oficjalna imprezy zaczęła się 
od powitania wszystkich gości przez 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Górzycy Małgorzatę Gniewczyń-
ską. Następnie na scenie z życzenia-
mi pojawili się panowie. Głos zabrał 
wójt Górzycy Robert Stolarski i Józef 
Wrocławski,  przedstawiciel Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Kostrzynie nad Odrą.

Przewodnicząca Powiatowej Rady 
Kobiet Kazimiera Jakubowska przed-
stawiła w zarysie plan działalności 
rady, która zainaugurowała swoją dzia-
łalność 8 marca.

Po życzeniach przyszła kolej na część 

Za nami finałowy turniej tenisa sto-
łowego z cyklu Grand Prix Górzycy. 
W zawodach rozegranych w piątek 22 
lutego wzięło udział  31 pingpongistów, 
którzy rywalizowali w sześciu katego-
riach wiekowych. Poniżej wyniki klasy-
fikacji końcowej:

KATEGORIA: chłopcy (żacy)
1. Czarnogrecki Wiktor
2. Krzyżanowski Szymon
3. Horbejczuk Oskar

KATEGORIA: dziewczęta 
(żaczki)

1. Grobelna Lena 
2. Kucharczyk Oliwia 
3. Jaworska Amelia

KATEGORIA: KOBIETY 
(OPEN)

1. Koryzna Klaudia  
2. Koryzna Roksana 

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez 
Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska 
kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu 
bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz nauczy-
cieli i wychowawców. Program ma uczyć zasad 
bezpieczeństwa oraz wzorców związanych z od-
powiedzialnym zachowaniem się podczas korzy-
stania z transportu kolejowego. Uczniowie klas 
1-3 Szkoły Podstawowej w Górzycy mieli możli-
wość uczestniczenia w tych zajęciach 5 marca.

Przez zabawę, quizy, narzędzia mobilne oraz 
prezentację multimedialną dzieci zdobywały  wie-
dzę dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach kole-
jowo - drogowych. Podczas zajęć poznawały zasa-
dy bezpieczeństwa w pobliżu torowisk, w pociągu 
i na dworcu. Interaktywne zabawy uczyły prawi-
dłowego zachowania. W specjalnie przygotowa-
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Czekamy na podróż pociągiem

Rodzinne foto po zawodach

Na scenie Retro Hobby Band

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wrocławska 2a

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

PÓŁTORAK

www.hurtowniapoltorak.pl

SALON OŚWIETLENIOWY

PÓŁTORAK

tel. (95) 758 22 83

rozrywkową i na scenie pojawili się 
muzycy zespołu Retro Hobby Band.

W przerwie koncertu panie skorzy-
stały z poczęstunku przy „swojskim 
stole”, gdzie mogły  spróbować pajdy 
chleba ze smalcem, domowych kiszo-
nek, zimnych nóżek oraz specjalnie 
przygotowanych na tę okazję tradycyj-
nych wędzonek.

Dużą atrakcją okazała się oblegana 
przez kobiety fotobudka, gdzie po wy-
pożyczeniu rekwizytów z „Szafy retro” 
mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia 
opatrzone logo imprezy.

Zanim artyści zaprosili panie na dru-
gą część koncertu, wśród uczestniczek 

imprezy rozlosowano upominki - nie-
spodzianki.

Dzień Kobiet w Górzycy to nie tylko 
zabawa. Od ośmiu lat Gminny Ośrodek 
Kultury w trosce o zdrowie mieszkanek 
organizuje badania profilaktyczne W 

podstawionym przez NZOZ Diagno-
styk z Zielonej Góry mammobusie 
podczas trwania imprezy można było 
wykonać badania mammograficzne w 
ramach profilaktyki raka piersi. Z ba-
dań skorzystało 51 pań.

Patronat honorowy nad imprezą 
objęła marszałek Województwa Lubu-
skiego Elżbieta Anna Polak, a patronat 
medialny sprawowali: Gazeta Lubu-
ska, HTS Słubice, Słubice24.pl a także 
nasza redakcja.

3. Skorupska Weronika

KATEGORIA: MĘŻCZYŹNI do 
30 lat

1. Dybka Bartosz
2. Dębczyński Rafał 
3. Czarnogrecki Oskar

KATEGORIA: mężczyźni 31 - 
54 lat

1. Tomczak Robert
2. Ciulkiewicz Mirosław
3. Urbański Krzysztof

KATEGORIA: mężczyźni 55 lat 
i powyżej

1. Cybulski Zbigniew 

2. Walczak Zenon 
3. Borkowiak Jerzy 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i pu-

chary z rąk dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Górzycy Małgorzaty 
Gniewczyńskiej.

Ponadto wyróżniono najmłodsze-
go uczestnika zawodów – Szymona 
Wianeckiego, a także najstarszego – 
Franciszka Marfiewicza. Pamiątkową 
statuetkę otrzymał  współorganizator 
zawodów – Robert Wojtczak. Dyplo-
my uznania i podziękowanie za pracę 
z młodzieżą skierowano do Krzysztofa 
Urbańskiego i Henryka Grabowskiego.

Kolejna edycja zawodów zostanie 
rozegrana jesienią. (red.)

nej przestrzeni uczniowie  poznawali znaki drogo-
we ustawiane przed przejazdami kolejowymi oraz 
oznaczenia, które można zobaczyć na dworcu i na 
peronach. Dowiedzieli się także czym zajmuje się 
maszynista, konduktor i funkcjonariusz Straży 
Ochrony Kolei.

Dzieci zostały obdarowane upominkami, a 
szkoła plakatem i pamiątkowym dyplomem.

Kolejowe ABC było dla dzieci źródłem wiedzy 
na temat właściwego reagowania w sytuacjach za-
grożenia życia lub zdrowia. (red.)
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Urokliwe i malownicze Ośno Lubuskie 
to perła w koronie lubuskich zabytków. 
Co szczególnego w sobie kryje?

Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie
REGIONALIA

Ośno Lubuskie jest jednym z nielicznych 
w Polsce i Europie miast o zachowanym pra-
wie w całości pierścieniu murów obronnych 
o kształcie zdeformowanego owalu.  Wznie-
sione zostały w najstarszej części z kamienia 
polnego w układzie warstwowym, a w okre-
sie późniejszym uzupełnione fragmentami 
ceglanymi lub kamienno-ceglanymi. Mury 
stanowiły zdecydowanie główny element śre-
dniowiecznego sytemu obronnego miasta. 
Ich wznoszenie rozpoczęto na przełomie XIII 
i XIV stulecia (stare obwarowania zostały ro-
zebrane). Można przyjąć, iż w XIV stuleciu 
oprócz wałów i fos istniały już kamienne par-
tie murów z dwoma bramami prowadzącymi 
na przedmieścia i kilkunastoma basztami. W 
XV wieku obwarowania miejskie były na tyle 
silne i stabilne, że podejmowane dwukrotnie 
oblężenia miasta nie powiodły się. Musiały 
jednak spowodować znaczne zniszczenia, 
przez co pod koniec XV wieku mury zosta-
ły podwyższone i wzmocnione dodatkowymi 
bastejami. Rozbudowane zostały również 
obie bramy, które zaopatrzono w daleko wy-
sunięte poza pierścień murów przedbramia.

Pod koniec średniowiecza system fortyfi-
kacji Ośna składał się z pierścienia murów 
obronnych z bramami, furtami i basztami 
oraz z wałów i fos biegnących po zewnętrznej 
stronie miasta. Wjazd do miasta prowadził 
przez wspomniane dwie bramy: Sulęcińską 
i Frankfurcką, które złożone były z bram 
głównych, długich szyi, mostów zwodzonych 
przerzuconych nad fosami i bram przednich. 
Poza bramami w murach znajdowało się 6 
furt w formie niewielkich przejść zamyka-
nych solidnymi drzwiami, 3 baszty koliste, 
2 baszty półkoliste, jeden rondel i 12 baszt 
prostokątnych otwartych w stronę miasta, 
nazywanych czatowniami. Poza pierścieniem 
murów miasto chronione było od strony po-
łudniowej, wschodniej i zachodniej szeroką 
fosą, a od północy bagnistym terenem po obu 
stronach płynącej meandrami rzeki. Dodat-
kowo pomiędzy fosą, a murami znajdowały 
się wały ziemne.

W późniejszym okresie w wyniku wielu 
wojen, w tym m.in. XVII-wiecznych obwaro-
wania zostały częściowo zniszczone i w takim 
też stanie przetrwały do 1754 roku. Od tego 
roku rozpoczęła się ich redukcja, którą roz-
poczęto od zasypania fos, wyrównania na-
sypów ziemnych i rozebrania przedbramii. 
W linii przebiegu fos pozostawiono kanały, 
a na splantowanym terenie zaczęto zakła-
dać ogrody, przez co w murach przekuwano 
dodatkowe przejścia. Bramy w pierścieniu 
murów wyburzono w latach 70-tych XIX 
wieku, pozostawiając szerokie przejazdy uję-
te ceglanymi słupami. Wyburzono także naj-

bardziej zniszczone półbaszty, zamurowując 
powstałe w ciągu murów luki. Pozostawione 
mury i baszty zaczęto sukcesywnie remonto-
wać wzmacniając je równocześnie licznymi 
przyporami po stronie zewnętrznej. Na prze-
łomie XIX i XX wieku wokół murów wyty-
czono aleje spacerowe, które wybrukowano i 
obsadzono rzędami drzew.

Obecnie w murach zachowały się: 2 baszty 
koliste, 3 półbaszty prostokątne w pełnej wy-
sokości z dachami, 7 półbaszt prostokątnych 
bez przykrycia i 7 furt. Całkowita ich długość 
wynosi 1350 m. Do najlepiej zachowanych 
elementów murów należą baszty. Jedna z 
nich, usytuowana w południowo-wschod-
nim narożniku miasta, znana powszechnie 
pod nazwą Baszty Złodziejskiej (niem. Die-
besturm) zbudowana została równocześnie z 
murami, a następnie rozbudowana po 1477 
roku. W tej baszcie od średniowiecza aż do 
XVIII wieku mieściło się więzienie, zaś w 
jej w pobliżu mieściło się mieszkanie kata 
i miejsce straceń. Druga baszta, nazwana 
Basztą Krzaków, usytuowana jest w północ-
nym odcinku murów. W XVIII stuleciu słu-
żyła jako więzienie rezerwowe. Obie te baszty 
mają formy cylindrów i przykryte są stożko-
wymi hełmami.

Półbaszty założone zostały na planie pro-
stokąta i zbudowane w dolnych partiach z 
kamieni granitowych, a w górnych z cegły 
w wiązaniu gotyckim i przykryte dachami 
dwuspadowymi lub czterospadowymi. Tylko 
trzy, nazywane Wielką Chyżańską, Smołową 
i Kapłańską, zachowane są w pełnej wyso-
kości sięgającej około 7,00m. Wnętrza, na 
co wskazują zachowane ślady na murach, 
podzielone były pierwotnie na trzy kondy-
gnacje przy pomocy drewnianych stropów, 
a komunikację wewnętrzną rozwiązywały 
drewniane schody i drabiny. Pozostałe pół-
baszty, w większości mocno przemurowane, 
zachowane są tylko w partiach przyziemia.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i dys-
kusji: mail: damian_utracki@op.pl lub tel.: 
608 750 175.

www.bs.osno.sgb.pl

Zapraszamy do naszych placówek

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

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

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

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

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

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

KREDYT GOTÓWKOWY
NA „

„6
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie  wynosi 11,91% 
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.578,90 zł, 
oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%, całkowity koszt kredytu 578,90 zł (w tym: prowizja 3% - 150 zł, 
odsetki  318,90 zł, składka z tytułu ubezpieczenia 110,00 zł,  składka płatna jednorazowa w dniu uruchomienia 
kredytu,  umowa zawarta na okres  24 miesięcy, 23 raty  równe w kwocie  221,62 zł, ostatnia rata  w wysokości 
221,64 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17-12-2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty 
kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Promocja trwa od 02-01-2019 r. do 30-06-2019 r.

Plan starego miasta.  https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/
polska/osno-lubuskie-miejskie-mury-obronne/  - data dostępu 10.03.2019

Plan obwarowań Ośna Lubuskiego https://medievalheritage.eu/pl/
strona-glowna/zabytki/polska/osno-lubuskie-miejskie-mury-obronne/   - data 

dostępu 10.03.2019r.
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informacje i sprzedaż: 
tel. 501 429 043

Pl. Przyjaźni 18 

Apartamenty w centrum Słubic 
Lubuskie 
Biuro 
Nieruchomości

Słubickie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. sp. k.

Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

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

Mariola HawranMariola Hawran

SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6/107, 69-100 SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977

Godziny Przyjęć:
pon., pt. - 800 - 1400, wt., czw. - 800 - 1700, śr. - 800 - 1600 

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

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

 
NZOZ Nowy Szpital

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

pon. - 930 - 1700, wt. - 1400 - 1700, śr. - 930 -1500

www.stomatologia-slubice.pl

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

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

biżuteria nazębna • profesjonalne czyszczenie zębów • lakowanie

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

info@stomatologia-slubice.pl


