
W tej chwili w toku jest dziewięć 
spraw sądowych, w różnym stadium 
postępowania.

W sprawie o stwierdzenie nie-
ważności uchwały rady nadzorczej o 
wyborze Moniki Murańki na funkcję 
prezesa zarządu zapadł jeszcze w 
ubiegłym roku wyrok korzystny dla 
spółdzielni. Sąd Okręgowy w Go-
rzowie Wlkp. stwierdził, że uchwa-
ła podjęta została z naruszeniem 
prawa i jest nieważna. M. Murańka 
złożyła odwołanie. Sprawa została 
przekazana do Sądu Apelacyjnego w 
Szczecinie.

Na podstawie analizy decyzji Sądu 
Okręgowego w tej sprawie, zdaniem 
spółdzielni, można przypuszczać, 
że odwołanie M. Murańki zostanie 
oddalone i wyrok stwierdzający nie-
ważność ww. uchwały niedługo się 
uprawomocni. Umożliwi to nowej 
radzie nadzorczej wybór nowego 
prezesa SM, tym razem zgodnie z 
prawem.

Oddalone zostało powództwo 
Edwarda Niedużaka i Stefana Ma-
liczaka o uznanie za nieważne bądź 
uchylenie uchwał walnego zgro-
madzenia członków spółdzielni ze 
stycznia 2018 r. o odwołaniu ich z 
rady nadzorczej, m.in. z powodu na-
ruszenia prawa podczas wyboru p. 
M. Murańki na funkcję prezesa. Sąd 
Okręgowy w Gorzowie Wlkp. uznał, 
że uchwały o odwołaniu obu panów 
z Rady Nadzorczej zapadły zgodnie 

czytaj dalej na str. 2 >>
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WYPOŻYCZALNIA

ZADZWOŃ 515130840
lub napisz na: serwis@wypozyczalniakunice.pl

OFERUJE M.IN.:
osuszacze powietrza
zagęszczarki
wentylatory budowlane
listwy i buławy wibracyjne do betonu
elektryczne młoty wyburzeniowe
glebogryzarki spalinowe
wertykulatory i aeratory ogrodnicze.

•
•
•
•
•
•
•

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

O problemach w słubickiej 
spółdzielnie informowaliśmy 
wielokrotnie. Sprawy wzbu-
dzały żywe zainteresowanie 
wszystkich lokatorów spół-
dzielczych lokali. Jak obecnie 
wygląda sytuacja?

Szukasz
nieruchomości? 

Masz najlepsze 
usługi i towary? 

Zadzwoń!

Aktualna
sytuacja prawna

Zobacz ostatnią stronę!

Zamieścimy
Twoją reklamę.

      +48 662 806 525

Co się dzieje w Spółdzielni MieszkaniowejSŁUBICE 

Nowa poradnia
dla mieszkańców
dwóch
powiatów
(str. 4)

REGIONALIA
Czyli cudze
chwalicie,
swego
nie znacie
(str. 15)

Czy powstanie
chlewnia
w Białkowie?
(str. 5)

Pierwsza
taka wystawa
w mieście
(str. 18)
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Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)

wynajmę warsztat
stolarski

tel.: 604 295 699

Kupię mieszkanie / dom, 
chętnie do remontu lub działkę 

grunt w gminie Słubice. Tel. 
+48 508 412 314

Zatrudnię stylistkę paznokci 
na cały etat w salonie w Słu-

bicach,
tel. 695 898 534

 Szukamy kobiet od 40 lat ze 
znajomością jęz. niemieckiego

oraz dozorcy od 40 lat ze 
znajomością jęz. niemieckiego 

i prawem jazdy do pracy w 
kasynie we Frankfurcie nad 

Odrą.
tel. 00 49 15115247548

ZATRUDNIMY OSOBĘ
NA RECEPCJĘ

WYMAGANIA:
NIEMIECKI W MOWIE
I PIŚMIE, OBSŁUGA

KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚCI 
ORGANIZACYJNE,

UMIEJĘTNOŚĆ ZACHOWANIA 
SPOKOJU POD PRESJĄ,

UMIEJĘTNOŚCI
INTERPERSONALNE.

STOMATOLOGIA SŁUBICE
UL. PISKA 13; SŁUBICE

TEL. 95 718 3000
TEL. 604 48 00 83

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
tel. 733 588 888

Wydawca: BINGO Natalia Żwirek.
Redaktor naczelna

i redaktor odpowiedzialna
z prawa prasowego:

NATALIA ŻWIREK
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OKIEM

Zgoda buduje, niezgoda… wiado-
mo. Mimo to słubiczanie i pozosta-
li mieszkańcy powiatu cały czas są 
świadkami lokalnych wojenek. Naj-
ważniejszą z nich, która ciągnie się 
już od długiego czasu, jest kwestia 
terminala w Świecku i wzajemnych 
rozliczeń między powiatem a skar-
bem państwa. Jeszcze trochę, a będzie 
jak w przypadku konfliktu izraelsko 
– palestyńskiego. Przepraszam za 
porównanie, bo u nas nikt nie zginął. 
Miałam na myśli, że niedługo wszyscy 
zapomną jaka była geneza, skąd wzię-
ły się wszystkie zawiłości, a sprawa 
dalej nie zostanie rozwiązana z powo-
du braku chęci do rozmów jednej czy 
drugiej strony. Ludzie na stołkach się 
zmieniają z każdymi wyborami, a sy-
tuacja nieustannie jak w wierszu Jana 
Brzechwy „Żuraw i czapla”.

Panowie! Bo jesteście w zdecydo-
wanej większości u władzy. Usiądźcie 
przy stole jak chłop z chłopem i zała-
twcie sprawę, bo odwlekanie konsen-
susu nikomu się nie przysłuży. Szcze-
gólnie, że starostwo bezskutecznie 
zabiega o rozmowy od długiego czasu.

Na szczęście nie wszystkie działa-
nia władz generują konflikty. Udało 
się dojść do porozumienia w sprawie 
remontu drogi powiatowej nr 1254F 
między Nowymi Biskupicami a Rzepi-

nem. Porozumienie, w tym przypadku 
transgraniczne, zaowocowało pokaź-
ną kwotą ponad 5 mln euro na remont 
wspomnianego odcinka po polskiej 
stronie, a sąsiedzi zza Odry wyremon-
tują u siebie kawałek drogi nr K6755.

Niejeden kierowca klął pod nosem 
przemieszczając się tą trasą, niejeden 
zawitał w progi warsztatu samocho-
dowego wracając z tej nieszczególnie 
bezpiecznej podróży. Są widoki na 
dobrą (naprawdę!) zmianę w niedłu-
gim czasie. Nic nie stoi już na prze-
szkodzie, aby dopełnić ostatnich for-
malności przetargowych i prace będą 
mogły ruszyć z kopyta.

Tak samo szybko następują widocz-
ne zmiany na placu Bohaterów. Z każ-
dym dniem, a przejeżdżam tamtędy 
codziennie, wygląda coraz lepiej. W 
ostatnich latach to miejsce nie mia-
ło szczęścia do inwestycji. Najpierw 
skate park, zlikwidowany po niedłu-
gim czasie, ku rozczarowaniu jego 
użytkowników. Później nieszczęsna 
muszla koncertowa, która chyba od 
początku nikomu się nie podobała. 
Mam nadzieję, że tym razem zmiany 
okażą się pozytywne, kolejna przebu-
dowa nie będzie konieczna, a plac za-
cznie spełniać swoją funkcję miejsca 
przyjaznego mieszkańcom, w którym z 
chęcią będą odpoczywać.

Tak jak plac Bohaterów, tak każde 
inne miejsce ma swoją krótszą lub 
dłuższą historię. Są wśród nas tacy, 
których pasją jest odkrywanie daw-
nych tajemnic, przed którymi żadne 
szczegóły z przeszłości się nie ukryją. 
Do takich osób należy Damian Utrac-
ki z Rzepina, historyk, regionalista i 
społecznik z Rzepina. Miło jest nam 
go gościć na naszych łamach. Zapra-
szamy do nowej rubryki o historycz-
nych ciekawostkach z regionu. Dziś 
pierwszy tekst na stronie 15.

To taka nasza jaskółka wiosenna, 
bo za oknem słońce, chwilami słychać 
śpiew pierwszych ptaków i coraz bar-
dziej... chce się żyć!

NATALIA ŻWIREK

BLONDYNKI

POGRANICZE
L U B U S K I E

POGRANICZE
L U B U S K I E

Nadzorczej. W sprawie tej powo-
dowie, m.in. E. Niedużak i S.  Ma-
liczak po początkowym zaskarżeniu 
uchwały cofnęli pozew, a Sąd Okrę-
gowy w Gorzowie Wlkp. umorzył 
postępowanie. Na postanowienie to 
zażalenie złożyła spółdzielnia i obec-
nie czekamy na rozstrzygnięcie Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie.

W Sądzie Apelacyjnym w Szcze-
cinie jest także inna sprawa. Z po-
wództwa E. Niedużaka i S. Malicza-
ka, o uchylenie bądź stwierdzenie 
nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia Członków SM z dnia 
18 czerwca 2018 r. W tej sprawie 
pozew jeszcze nie został spółdzielni 
doręczony. Sąd Okręgowy w Gorzo-
wie Wlkp. wydał postanowienie o 
wstrzymaniu wykonania zaskarżo-
nej uchwały do zakończenia proce-
su. Zostało ono zaskarżone przez 
spółdzielnię, a rozstrzygnięcia spo-
dziewać się można w następnych 
tygodniach.

Pozostałe cztery sprawy są zawie-
szone do czasu uprawomocnienia 
się postępowania, o którym pisali-
śmy na początku, tj. sprawy o uchy-
lenie albo stwierdzenie nieważności 
uchwały rady nadzorczej o wyborze 
Moniki Murańki na funkcję prezesa 
zarządu spółdzielni. W tym m.in. 
postępowanie M. Murańki o wypłatę 
wynagrodzenia, zdaniem spółdziel-
ni całkowicie  nienależnego.

Procedury w ww. sprawach po-
woli zmierzają ku końcowi, a spół-
dzielcy z niecierpliwością czekają na 
rozstrzygnięcia. W przypadku ko-
rzystnych dla spółdzielni wyroków 
nowa rada nadzorcza być może roz-
waży kwestię ewentualnego wystą-
pienia o odszkodowania za bloko-
wanie normalnego funkcjonowania 
spółdzielni.

W obecnie toczących się sprawach 
sądowych spółdzielnia czeka na 
uprawomocnienie się orzeczeń, roz-
strzygnięcia co do złożonych zażaleń 
oraz podjęcie i zakończenie postę-
powań zawieszonych (red.).

z procedurą, a do naruszenia prawa 
nie doszło. Wyrok nie jest prawo-
mocny, a powodowie zapowiedzieli 
apelację. Biorąc pod uwagę pisem-
ne uzasadnienie orzeczenia można 
sądzić, że raczej zostanie utrzyma-
ny w mocy przez Sąd Apelacyjny w 
Szczecinie.

Oddalone zostało także powódz-
two Edwarda Niedużaka i Stefana 
Maliczaka o stwierdzenie nieważ-
ności uchwały Walnego Zgroma-
dzenia Członków Spółdzielni z dnia 
18 czerwca 2018 r. o wykluczeniu 
powodów ze Spółdzielni. Trzeba do-
dać, że podczas tego zgromadzenia 
spółdzielcy przyjęli jedynie, do dal-
szego rozpatrzenia przez właściwy 
organ spółdzielni, wniosek zgłoszo-
ny w trakcie obrad o wykluczenie E. 
Niedużaka i S. Maliczaka z człon-
kostwa w Spółdzielni. Wniosek ten 
został przekazany zarządowi i radzie 
nadzorczej spółdzielni, a z chwilą jej 
reaktywowania zostanie rozpatrzo-
ny.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. 
w uzasadnieniu orzeczenia stwier-
dził, że żadna uchwała wyklucza-
jąca powodów nie została podjęta. 
Przedstawiona przez obu panów 
interpretacja postanowień statu-
tu spółdzielni, regulaminu obrad 
WZCz oraz wnioski z zapisów proto-
kołu obrad jest błędna. Powodowie 
zapowiedzieli apelację i sprawą zaj-
mie się Sąd Apelacyjny w Szczecinie, 
podobnie jak w sprawie m. Murańki. 
Jednak i tu można przypuszczać, że 
wobec stwierdzenia przez Sąd Okrę-
gowy braku naruszenia jakiegokol-
wiek przepisu prawa oraz wobec 
faktycznego braku rzekomej uchwa-
ły, i to odwołanie zostanie oddalone.

W toku jest postępowanie w 
sprawie umorzenia postępowania 
o uchylenie bądź stwierdzenie nie-
ważności uchwały Walnego Zgro-
madzenia Członków Spółdzielni z 
dnia 1 marca 2018 r o wyborze Rady 

Aktualna sytuacja
prawna

Co się dzieje w Spółdzielni MieszkaniowejSŁUBICE 

(ciąg dalszy ze strony 1.)



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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Już po raz trzeci odbyło się wręczenie wyróżnień burmistrza 
pod nazwą Perły Cybinki. Uroczystość organizowana jest 
aby wyróżnić pracę osób działających na rzecz gminy

Gala Perły 2018
Wręczyli wyróżnieniaCYBINKA 

Impreza odbyła się 31 stycznia i była 
podsumowaniem zmian jakie dokona-
ły się w gminie w ubiegłym roku, nie 
tylko w kontekście inwestycji ale rów-
nież w zakresie działań społecznych i 
nowych wydarzeń.

Perły Cybinki to możliwość po-
dziękowania tym wszystkim, którzy 
swym zaangażowaniem, ciężką pracą 
i otwartością na potrzeby innych, po-
budzają lokalną społeczność. Rozwój 
gminy to nie tylko inwestycje, które 
zostały, są lub będą realizowane. To 
przede wszystkim wspólne zaangażo-
wanie mieszkańców do działania na 
rzecz lokalnego środowiska.

Wszyscy, którzy zostali wyróżnie-
ni podczas tego wydarzenia mają w 
sobie ogromne pokłady energii i cie-
kawe spojrzenie na świat. W gminie 
z łatwością udaje się znaleźć sponso-
rów, działa wiele zespołów artystycz-
nych i sportowych oraz stowarzyszeń 
zdobywających kolejne wyróżnienia i 
reprezentujących tę małą ojczyznę na 
zewnątrz. Stanowi to solidny kapitał 
społeczny.

Podczas uroczystej gali burmistrz 
Cybinki Marek Kołodziejczyk wręczył 
statuetki i dyplomy w 7 kategoriach: 
wolontariat i sprawy społeczne, me-
cenasi, wydarzenie, kultura, promocja 
sportu i turystyki, inicjatywa lokalna, 
ambasadorzy gminy Cybinka. Wy-
świetlone zostały także prezentacje, 
dzięki którym obecni mogli zobaczyć 
jak zmieniła się gmina w ciągu ubie-

głego roku. Galę uświetnił występem 
duet muzyczny Anny i Romualda Spy-
chalskich.

Poniżej przedstawiamy wyróżnio-
nych w poszczególnych kategoriach:

Wolontariat i sprawy społeczne:
• Franciszka Lutkiewicz
• Parafialny Zespół Caritas przy 

parafii pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Cybince

• Szkolne Koło Caritas
• Rada Rodziców Zespołu Szkół 

w Cybince
• Rada Rodziców Szkoły Podsta-

wowej w Białkowie
• Rada Rodziców Przedszkola 

im. „Bajkowe przedszkole” w 
Cybince

• Rada Rodziców Niepublicznego 
Przedszkola „Kraina kota w 
Butach”

• Harcerze 2 i 44 Drużyny Har-
cerskiej Stanica im. T. Wróbla 
w Cybince

• 3 gromada Zuchowa Odważne 
Lwy

• Gminne Koło PZW w Cybince
• Zbigniew Szołtun
• Organizacja WOŚP w Cybince
• Kazimierz Jurkowski
• Sołectwo Białków
• Sołectwo Bieganów
• Sołectwo Drzeniów
• Sołectwo Grzmiąca
• Sołectwo Rąpice
• Sołectwo Sądów

Wręczenie wyróżnień Perły Cybinki 2018

PRACUJ JAKO OPIEKUNKA 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH
Oferujemy atrakcyjne zarobki oraz bezpłatne 
kursy niemieckiego od podstaw!

Tel. 501 357 383  

Zadzwoń i umów się na spotkanie w Kostrzynie n/O

www.promedica24.pl
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• Sołectwo Radzików
• Sołectwo Kłopot
• Sołectwo Urad
• Sołectwo Maczków
• Sołectwo Mielesznica
• Radosław Kowalski

Kategoria: Mecenasi
• Michał Samulski
• Zakład Usług Transportowych 

Łozowscy
• Stanisław Gocki Usługi Prac 

Ziemnych
• AGRO Bieganów Spółka z o.o.
• Kozera-Invest S.C. - Lasy Pań-

stwowe Nadleśnictwo Cybinka  
• ROTRANS Cybinka Spółka z 

o.o.
• Transhand Sp. z o.o.
• Zakład Metalowy GEMO Spół-

ka z o.o. w Cybince
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy 

Sylwia i Arkadiusz Nawroccy
• Firma Usługowo-Handlowa 

RAFIR
• Zakład Zegarmistrzowski 

„CZAS”
• Marzena i Grzegorz Samulscy, 

sklep Benefit
• Jan Mrozowski Handel-Usługi
• Bank Spółdzielczy Rzepin
• Sklep Spożywczo-przemysłowy 

„Magda”
• Beata i Adam Słodownik
• Leszek Dubik

Kategoria: Wydarzenia
• Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych – Sekcja 
Cybinka

• Zespół „Antidotum”
• Krzysztof Gajda

• Zespół „Klimat”
• Społeczne Ognisko Muzyczne 

w Cybince
• Komenda Powiatowa Policji w 

Słubicach
• Posterunek Policji w Cybince
• Komenda Powiatowa Pań-

stwowej Straży Pożarnej w 
Słubicach

• Powiatowa Stacja Sanitarno 
–Epidemiologiczna w Słubicach

• Ochotnicza Straż Pożarna w 
Cybince

• Ochotnicza Straż Pożarna w 
Białkowie

• Ochotnicza Straż Pożarna w 
Grzmiącej

• Ochotnicza Straż Pożarna w 
Rąpicach

• Ochotnicza Straż Pożarna w 
Sądowie

• Ochotnicza Straż Pożarna w 
Radzikowie

• Kacper Wieczór
• Związek kombatantów RP i 

byłych Więźniów Politycznych
• Andrzej Taryma
• Jadwiga Paszkiewicz
• Kazimierz Towpik
• Mirosław Kwiatkowski

Kategoria Kultura
• Cybińskie Stowarzyszenie Roz-

woju PRO-EKO
• Kreatywna Kultura
• Zespół „Lubuszanki”

• Kamila i Marcin Tomaszewscy
• Proboszcz Parafii w Białkowie 

Ks. Krzysztof Sudziński

Kategoria Promocja Sportu i Tury-
styki

• Klub Sportowy „Zorza Grzmią-
ca”

• Uczniowski Klub Sportowy 
„Perła Cybinka”

• Gminny Klub Sportowy „Syre-
na Cybinka”

• Ludowy Klub Sportowy „Odra 
Rąpice’

• Stowarzyszenie Miłośników 
Polesia i Białkowa

Kategoria Inicjatywa Lokalna
• Inicjatywa Lokalna mieszkań-

ców Cybinki
• Inicjatywa Lokalna mieszkań-

ców Bieganowa
• Inicjatywa Lokalna mieszkań-

ców Rąpic
• Inicjatywa Lokalna mieszkań-

ców Grzmiącej
• Inicjatywa Lokalna mieszkań-

ców Sądowa

Kategoria Ambasadorzy Gminy Cy-
binka

• Stowarzyszenie Kobiet Wiej-
skich z Grzmiącej

• Towarzystwo Miłośników Pole-
sia i Białkowa

• Aleksander Gawryluk

POGRANICZE
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TWORZYMY DLA CIEBIE

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

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

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:

4

Ludzkie losy układają się bardzo różnie. Czasami na naszej drodze 
stają trudności, które wydają się być nie do przejścia. Najważniejsze, 
by szukać pomocy. Taką oferuje nowe miejsce na powiatowej mapie 
usług społecznych

W Bieganowie wiedzą, jak skutecznie działać. Dzięki temu zgłoszone 
na wniosek gminy Cybinka sołectwo zostało laureatem ogólnopolskie-
go konkursu

Nowa poradnia dla mieszkańców 
dwóch powiatów

Sołectwo laureatem konkursu 
"Fundusz Sołecki – najlepsza
inicjatywa"

Otwórz się na pomoc

Bieganów zgarnął nagrodę

SŁUBICE 

CYBINKA

Każdy z nas mierzy się na co dzień ze swo-
im życiem i powszednimi problemami. Cza-
sem wychodzi nam to lepiej, czasem gorzej. 
Najczęściej radzimy sobie sami lub z pomocą 
bliskich. Czasem jednak problemy są więk-
szej wagi i tracimy wiarę, że uda się nam je 
rozwiązać. Bardzo często powoduje to poczu-
cie bezsilności.

Jednak z każdej sytuacji jest wyjście, a cza-
sem nawet kilka. Jeżeli sami nie możemy go 
znaleźć, warto poszukać rozwiązania razem z 
drugim człowiekiem, który bardzo często ma 
po prostu inne spojrzenie na świat, inną wie-
dzę i doświadczenie.

Właśnie po to, aby pomagać w rozwiązy-
waniu życiowych trudności, powstała Porad-
nia "Otwórz się na pomoc". Czynna od po-
czątku lutego, ma swoją siedzibę w budynku 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach przy ulicy Sienkiewicza 28. Chętni 

mogą kierować swoje kroki do pokoju nr 8 
na parterze. Poradnia jest czynna w ponie-
działki i środy od 10:00 do 18:00, a we wtor-
ki, czwartki i piątki od 08:00 do 16:00.

Chętni znajdą tu pomoc w wielu obsza-
rach. Będzie można skorzystać z psychotera-
pii rodzinnej, psychoterapii indywidualnej, 
terapii uzależnień, poradnictwa prawnego 
oraz szkoły dla rodziców i wychowawców.

- Pamiętajcie, że możecie się do nas zgła-
szać nie tylko wtedy, kiedy sami potrzebuje-
cie wsparcia, ale również wtedy, kiedy obok 
dostrzeżecie potrzebującą osobę – mówi 
Amelia Szołtun, szefowa poradni.

Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy 
całego powiatów słubickiego i sulęcińskiego. 
Podobne poradnie powstają w całym woje-
wództwie lubuskim. Celem podejmowanych 
działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu (red.).
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Nagroda w rękach sołtysa Patryka Rudzińskiego

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” był skierowany do wszystkich sołectw, które w latach 
2010-2018 realizowały projekty finansowane z funduszu sołeckiego oraz tych, gdzie fundusz był wkładem 
własnym.

Projekt pn.”Dobre z pożytecznym, czyli Świetlica w Bieganowie” okazał się najciekawszym w wojewódz-
twie lubuskim spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu. Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności 
wiejskich do podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie 
wpływają na poprawę warunków życia na wsi. W uzasadnieniu projektu gminy Cybinka udowodniliśmy, 

że  sala wiejska w Bieganowie, która po-
wstawała w latach 2015-2018 ze środ-
ków m.in. funduszu sołeckiego stanowi 
doskonałe połączenie dobrego z poży-
tecznym. Współpraca mieszkańców 
Bieganowa i władz Urzędu Miejskiego 
w Cybince zaowocowała stworzeniem 
miejsca spotkań dla mieszkańców Bie-
ganowa, lokalu udostępnianego na po-
trzeby organizacji różnego rodzaju im-
prez, spotkań czy zebrań wiejskich 

Nagrodę odebrał sołtys Bieganowa 
Patryk Rudziński

- Bardzo się cieszę, że wysiłki nie tyl-
ko moje, ale wszystkich mieszkańców 
zostały docenione. To motywuje do 
dalszych działań na rzecz naszej małej 
miejscowości – cieszy się sołtys (red.).
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www.bsrzepin.pl

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

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

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

W oparciu o przykład reprezentatywny kredytu w wysokości 5000,00zł, z terminem spłaty 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 5000,00zł; całkowita kwota do spłaty 6 375,62zł: oprocentowanie stałe 6,00% w skali roku; całkowity koszt kredytu 1 375,62zł (w tym odsetki 799,62zł, prowizja 300,00zł, 
składka ubezpieczeniowa 276,00zł - wpłacana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu); umowa zawarta na 60 miesięcy; harmonogram spłat – 59 rat każda w wysokości 96,66 
zł i jedna 60 rata wyrównująca w wysokości 96,68zł.  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 5 000,00 zł
na 5 lat, miesięczna rata kredytowa wyniesie tylko 96,66 zł.

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

Szybki i tani
kredyt gotówkowy

6na +

Mieszkańcy wsi niepokoją się planowaną inwestycją. Czy dojdzie do skutku i jakie zmiany ze 
sobą przyniesie? Urzędnicy spotkali się w tej sprawie z wszystkimi zainteresowanymi

Podczas ostatniej sesji radni 
procedowali m.in. w spra-
wie przyjęcia planów pracy 
komisji stałych rady na 2019 
rok

Czy powstanie chlewnia w Białkowie?

Ustalono plan działań na cały rok

Dyskutowali o przyszłości

IV sesja Rady Miejskiej

CYBINKA

CYBINKA

W związku z planowaną budową bu-
dynku inwentarskiego do chowu trzody 
chlewnej przeznaczonego na 1996 stano-
wisk w dniu 30 stycznia władze gminne 
spotkały się z mieszkańcami Białkowa w 
ich miejscowości.

W spotkaniu uczestniczył burmistrz 
Marek Kołodziejczyk z przedstawiciela-
mi Urzędu Miejskiego w Cybince, a także 
reprezentujący inwestora pełnomocnicy.

Zebranie zorganizowane było w celu 
przedstawienia mieszkańcom warunków 
planowanego przedsięwzięcia, aby mogli 
wyrazić swoją opinię.

Według obowiązujących procedur 
inwestor zwrócił się do burmistrza z 
wnioskiem o wydanie decyzji o uwa-
runkowaniach środowiskowych dla pla-
nowanego przedsięwzięcia. Burmistrz 
poinformował wszystkich zebranych, że 

Sesja odbyła się 31 stycznia. W jej 
trakcie ustalono roczny plan pracy, któ-
ry zawiera terminy sesji oraz podstawo-
we zadania przewidziane do uzgodnie-
nia przez radę.

Podczas sesji przedstawiono także 
sprawozdanie z działalności komisji re-
wizyjnej i komisji społeczno - gospodar-
czej za 2018 rok. W okresie sprawozdaw-
czym komisja społeczno - gospodarcza 
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Czy w Białkowie wybudują chlewnię?

IV sesja Rady Miejskiej

warunkiem wydania takiej decyzji jest 
wydanie uzgodnień ze strony odpowied-
nich organów: Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie – 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

oraz opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W momencie 
zebrania została jedynie wydana po-
zytywna opinia z sanepidu. Urzędnicy 
oczekują na decyzje pozostałych organów 
(red.).

odbyła 10 posiedzeń. Komisja rewizyjna 
spotkała się siedem razy, a także prze-
prowadziła dwie kontrole zgodne z pla-
nem pracy: kontrolę w zakresie analizy 
wydatkowania środków publicznych na 

działanie OSP w Cybince oraz w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespo-
le Szkół w Cybince. Radni zapoznali się 
także z informacją burmistrza na temat 
działalności międzysesyjnej (red.).

POGRANICZE
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W drugim tygodniu minionych ferii zimowych w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince odbywały się zaję-
cia dla dzieci oraz ich rodzin

Uczniowie i absolwenci Społecznego Ogniska Muzycznego im. Stanisława Jatczaka w Cy-
bince wystąpili w koncercie poświęconym pamięci Zbigniewa Wodeckiego, legendy pol-
skiej piosenki

W sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego odbyło się 
spotkanie burmistrza Cy-
binki Marka Kołodziejczy-
ka z sołtysami wsi z terenu 
gminy

Aktywny wypoczynek 
najmłodszych

XVII Koncert Noworoczny

Rozmawiali o funduszach sołeckich

Ferie zimowe w MGOK Muzycznie rozpoczęcie roku

Spotkanie burmistrza z sołtysami

CYBINKA CYBINKA

CYBINKA

Pierwszego dnia na warsztatach 
kulinarnych dzieci upiekły babeczki, 
które następnie starannie udekorowa-
ły i zapakowały, aby później wręczyć 
swoim babciom i dziadkom z okazji ich 
święta.

W drugim dniu odbył się V Turniej 
FIFA oraz warsztaty plastyczne, na 
których uczestnicy metodą decoupage 
stworzyli spersonalizowane zakładki 
do książek.

W sali kinowej MGOK najmołodsi 
mieli możliwość obejrzeć przedstawie-
nie teatralne pt. „Lodowa kraina” zre-
alizowane na podstawie znanej bajki. 

Poruszający koncert, a właściwie kon-
certy, odbyły się 27 stycznia. Sala wypeł-
niła się po brzegi słuchaczami aż dwa 
razy tego dnia. Rozbrzmiewała utwora-
mi, które wszyscy doskonale znają. Emo-
cje, których dostarczyli artyści jeszcze na 
długo pozostaną w sercach słuchaczy.

Na koncertach pojawili się także przy-
jaciele Społecznego Ogniska Muzyczne-
go: Arkadiusz Tkocz – zespół LóóSTRA, 
uświetniający występy grą na skrzypcach 
i instrumentach perkusyjnych. W odsło-
nie koncertu akustycznego wystąpił Ma-
riusz Wawrzyńczyk.

Koncert patronatem objął burmistrz 
Cybinki Marek Kołodziejczyk,który za 
wspaniałą ucztę muzyczną złożył na ręce 
dyrektora Ogniska Muzycznego Zbyszko 
Jatczaka bukiet kwiatów (red.).

Rozmowy miały miejsce 31 stycznia. 
W spotkaniu uczestniczyli także sekre-
tarz Sebastian  Łukaszewicz, skarbnik 
– Agnieszka Skiba i kierownik Refera-
tu Inwestycji – Arleta Hołubowicz.

Głównym tematem spotkania były 
fundusze sołeckie. Sołtysi zgłaszali 

Spektakl przeniósł widzów w niezwy-
kły, magiczny świat lodu i śniegu. Tego 
samego dnia odbyły się również warsz-
taty plastyczne, w trakcie których dzie-
ci z papierowych talerzyków stworzyły 
zimowe bałwanki.

Czwartek był dniem poświęconym 
dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. 
W tym dniu odbył się bal karnawałowy, 
podczas którego były organizowane 
konkursy przy muzyce oraz karaoke. 
Natomiast na warsztatach dzieci miały 
możliwość wykonać samodzielnie ma-
skę i dowolnie ją ozdobić (red.).

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

Szukam fryzjera/fryzjerki dla psów, na cały etat.
Wymagany podstawowy język niemiecki
oraz najchętniej prawo jazdy. Dobre wynagrodzenie.

Kulow´s  Tierparadies
Zoofachgeschäft
Tel.: (0335) 52 09 60

HEP-Hedwigs Einkaufspark
Am Hedwigsberg 4 · 15232 Frankfurt (Oder)

Hundepflegesalon „TRIXI“
Tel.: (0335) 52 53 34

PRACA

Seeplanstraße 11, 15890 Eisenhüttenstadt
Tel. 033 64 / 45 29 62 lub 63

Fax 033 64 / 45 29 61

Schäfer Gmbh
Metall- u.Zaunbau
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Na zajęciach nikt się nie nudził

Na scenie wiele się działo

Spotkanie burmistrza z sołtysami

zadania bieżące i zaplanowane do wy-
konania inwestycje, mające poprawić 
życie mieszkańcom. Spotkanie było 

też okazją do rozmowy z burmistrzem 
o bieżących sprawach i problemach w 
sołectwach (red.).

POGRANICZE
L U B U S K I E

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
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W ostatni dzień ferii zimowych w hali sportowej odbył się XIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
zorganizowany przez MGOK w Cybince

Podczas ferii zimowych odbył się V Turniej FIFA. Do rozgrywek 
na popularnej konsoli zgłosiło się 24 zawodników

W walentynkowe święto wszyscy chcą okazać miłość tym, któ-
rych kochają. W Cybince najmłodsi także mogli przygotować się 
do tego święta. W jaki sposób?

Pingpongiści rozegrali turniej

Piłkarski turniej zimą? 
W MGOK To możliwe

Warsztaty plastyczne  
w MGOK

Ferie na sportowo

V Turniej FIFA

Z czym do specjalisty?

Artystyczne walentynkiCYBINKA

CYBINKA

ZDROWIE 

CYBINKA

Do turnieju zgłosiło się 33 zawodni-
ków. Po trzy godzinnej rywalizacji, która 
obywała się pod patronatem burmistrza 
Cybinki Marka Kołodziejczyka, wyło-
niono najlepszych w poszczególnych 
kategoriach. Przedstawiamy klasyfikację 
końcową zawodów:

Kategoria żeńska (bez ograniczeń wie-
kowych):

1.  Karolina Nowicka
2.  Joanna Niparko
3.  Sara Gawryluk

Kategoria chłopców do lat 13:
1.  Jakub Gawryluk
2.  Oliwier Mielcarek
3.  Miłosz Macke

Kategoria męska powyżej 13 lat:
1.  Marek Ciemcioch
2.  Bartosz Niparko

Rywalizacja była zawzięta, a zawodni-
cy dobrze przygotowani. Ze względu na 
dużą liczbę graczy rozgrywki odbywały 
się w sali kinowej i świetlicy MGOK.

Oczekujący na swoją kolej rozgrywek 
uczestnicy mogli poczęstować się sło-
dyczami, lodami i napojami. Po ponad 

czterogodzinnej rywalizacji zostali wyło-
nieni najlepsi. Pierwsze miejsce zajął Jan 
Szymański, drugie Kacper Kobyłecki, a 
trzecie Krystian Stawiarz-Jednoszewski. 
Uroczystego wręczenia nagród dokonała 
dyrektor MGOK Ewelina Skórska oraz 
sędzia główny turnieju Roman Werysz-

12 lutego w świetlicy MGOK 
odbyły się warsztaty plastyczne 
dla dzieci. W związku z przypada-
jącymi dwa dni później walentyn-
kami dzieci wykonały serdusz-
kowce ozdoby. Taki prezent może 
być wyjątkową niespodzianką dla 

bliskiej osoby, a może również 
posłużyć jako dekoracja w domu. 
Uczestnicy spędzili wspólnie 
twórczo czas w sympatycznej at-
mosferze. W trakcie warsztatów 
wszyscy mogli skorzystać ze słod-
kiego poczęstunku (red.).
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I... gotowe - prezenty dla bliskich

Po rozgrywkach wspólne zdjęcie

Zwycięzcy turnieju

Centrum Medyczne Brandmed odwiedzają pacjenci, którzy oczekują jak najszybszego 
rozwiązania ich problemów. O to jak pomóc zapytaliśmy dr Gabrielę Klee – doświadczoną 
lekarkę, która przyjmuje w naszym Centrum

Przychodzi pacjent do lekarza…

Brandmed: Z jakimi dolegliwo-
ściami zgłaszają się do pani pacjenci?

Dr Klee: Tych dolegliwości jest 
wiele. Dość często są to zaburzenia 
równowagi i nietrzymanie moczu.

Brandmed: Wystarczy wpisać w 
internecie hasło zaburzenia równo-
wagi i otrzymamy listę chorób, które 
dają takie objawy. Jest się czym mar-
twić?

Dr Klee: Nie należy tego bagate-
lizować. Nie każda dolegliwość jest 
jednak oznaką poważnej choroby. 
Należy skorzystać z porady laryn-
gologa, który zbada, czy nie mamy 

problemów z uchem środkowym. 
Konsultacja neurologiczna pozwala 
ustalić, czy nie mamy zaburzeń krą-
żenia mózgowego. Czasami już wy-
konywanie kilku prostych ćwiczeń 
3-4 razy w tygodniu daje świetne 
rezultaty, a poprawa następuje już 
nawet po 3 tygodniach.

Brandmed: Jakie to ćwiczenia? 
Czy mogę je wykonywać w domu?

Dr Klee: Są takie, które można 
wykonywać w domu, ale zalecała-
bym najpierw konsultację z terapeu-
tą. Wskaże on jak należy je dobrze 
wykonać. Ma to duże znaczenie. Są 

problem dotyczy sporej części społe-
czeństwa. Dolegliwości może odczu-
wać nawet 30% kobiet, które częściej 
dotyka ta dysfunkcja. Ryzyko wzra-
sta wraz z wiekiem.

Brandmed: Jest mnóstwo re-
klam, które zachwalają lekarstwa na 
takie dolegliwości. Wystarczy odwie-
dzić aptekę?

Dr. Klee: Lepiej udać się do uro-
loga, który jest w stanie określić 

to ćwiczenia na mięśnie przykrę-
gosłupowe, stabilizujące mięśnie 
obręczy biodrowej oraz ćwiczenia 
równoważne. Istnieją też specjalne 
ćwiczenia dla osób starszych, polega-
jące na nauce upadania. Dzięki nim 
można uniknąć skomplikowanych 
powikłań w wyniku nieszczęśliwych 
upadków.

Brandmed: Wspomniała pani też 
o kłopotliwym nietrzymaniu moczu. 
To ostatnio popularny temat. Jak 
wielu pacjentów zwraca się z prośbą 
o poradę w tej sprawie?

Dr. Klee: Statystyki wskazują, że 

przyczynę choroby. Leczenie nie 
musi opierać się jedynie na środ-
kach farmakologicznych. Specja-
lista może zlecić ćwiczenia mięśni 
dna miednicy lub mięśni obręczy 
biodrowej. Skuteczne są też zabiegi 
fizjoterapeutyczne np. interdyn czy 
magneto stymulacja.

Brandmed: Dziękuję za rozmo-
wę.

3.  Mateusz Zając

Nagrody wręczył osobiście burmistrz 
Marek Kołodziejczyk oraz dyrektorka 
MGOK Ewelina Skórska. Wśród wszyst-
kich uczestników rozlosowano nagrodę 
dodatkową – rower górski, który trafił 
do Dominika Kęsickiego z Białkowa.

Serdeczne podziękowania należą się 
naszym sponsorom, dzięki którym były 
zakupione nagrody dla uczestników tur-

nieju. Tegorocznymi darczyńcami są:
Nadleśnictwo Cybinka
Zakład Usług Transportowych An-

drzej i Marek Łozowscy
Rotrans Roman Kozinoga
Jerzy Hofman Stacja Moya
PW Geomet Piotr Borowski
„U Beaty”
Sklep Mrozowski
Grzegorz Samulski „Benefit”
Sklep Zegarmistrzowski „Czas”

ko. Trójka najlepszych została nagrodzo-
na medalami, dyplomami oraz nagroda-
mi (red.).

POGRANICZE
L U B U S K I E
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Dobra informacja dotarła do mieszkańców gminy. Wiktoria Sa-
mulska, uczennica Publicznego Gimnazjum w Cybince otrzyma-
ła stypendium twórcze Marszałka Województwa Lubuskiego

Żadne dziecko nie lubi się nudzić. Dzięki bibliotece w Sądowie 
także najmłodsi z tej miejscowości mieli okazję dobrze się bawić 
w czasie ferii

Segregujesz odpady? Czy wiesz, że możesz też bezpłatnie 
oddać posegregowane odpady oraz odpady problemowe 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? 
PSZOK to punkt zbiórki selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, ale także odpadów problemowych, po re-
montach oraz odpadów niebezpiecznych

Dom kultury zaprasza na 
koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Oczywiście mile widziani są 
także panowie. Kto zagra z 
okazji tego święta?

Wyruszy w podróż  
żaglowcem

W Sądowie
też dobrze się bawili

ZAMIEŃ ODPADKI
NA KWIATKI  - akcja CZG-12

Panie też lubią rocka!

Sukces gimnazjalistki

Ferie w bibliotece

Co zrobić na wiosnę?

Koncertowy Dzień Kobiet

CYBINKA

CYBINKA

EKOLOGIA

CYBINKA

Wiktoria została także stypen-
dystką Enea Akademii Talentów. 
Najbardziej jednak cieszy ją to, że 
jako jedna z trzech osób z Polski 
popłynie w rejs żaglowcem Fryde-
ryk Chopin z Martyniki do Mala-
gi. - Serdecznie gratulujemy Wik-
torii i życzymy niezapomnianych 
przygód – mówi Marek Kołodziej-
czyk, burmistrz Cybinki (red.).

W dniach 14 – 23 stycznia 2019 
roku biblioteka organizowała za-
jęcia dla uczniów korzystających 
z zimowej przerwy semestralnej. 
Dzieci brały udział w wielu zaba-
wach grupowych oraz warszta-

tach plastycznych, m.in. tworzyły 
kolorowe laurki dla swoich babć 
i dziadków z okazji ich święta, a 
także miały możliwość skorzystać 
z zajęć taneczno – ruchowych 
(red.).

Celowy Związek Gmin CZG-12 po 
raz trzeci kieruje do mieszkańców 
gmin Sulęcin, Ośno Lubuskie, Łagów 
Lubuski i Lubniewice akcję pod na-
zwą ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIAT-
KI.

Każdy mieszkaniec gminy Sulęcin, 
Ośno Lubuskie, Łagowa i Lubniewic 
przywożąc odpady w dniach od 1. 
marca do 26. kwietnia br. do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Długoszynie otrzy-
ma kartę/ulotkę upoważniającą do 
odbioru sadzonki kwiatka. Kwiatki 
będą wydawane na podstawie okaza-
nej karty podczas Pikniku Ekologicz-
nego w Parku Miejskim w Sulęcinie w 
dniu 27 kwietnia br. (sobota) w godz. 
12.00 – 16.00.

Jakie odpady można przywieźć do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych:

 - posegregowane opakowania z 
plastiku, papieru i szkła

 - stare meble
 - tekstylia, np. stare ubrania
 - puszki po farbach, brudne 

pędzle 
 - przeterminowane lekarstwa,

Na cybińskiej scenie pojawi się 
Witek Łukaszewski & Tres Hom-
bres. Muzycy, czerpiąc z kla-
syków rocka, odciskają własne 
piętno na każdym utworze zagra-
nym na scenie. W trakcie kon-
certu będzie można usłyszeć za-
równo covery, jak i kompozycje 
lidera zespołu, Witka Łukaszew-
skiego. Klasyka rocka miesza się 
ze współczesnością w najlepszym 
tego słowa znaczeniu.

Lider grupy to legenda gatunku 
flamenco&rock w Polsce, wirtuoz 
gitary, charyzmatyczny wokali-
sta, autor muzyki i tekstów naj-
nowszej płyty Maryli Rodowicz. 
Łukaszewski nagrywa i współ-
pracuje z najlepszymi muzykami 
w kraju, m.in. Tomaszem „Sza-
kalem” Szukalskim (saksofon), 
Józefem Skrzekiem (SBB), Jur-
kiem Styczyńskim (Dżem), Woj-
ciechem Hoffmannem (Turbo), 
Andrzejem Mazurkiem (Hanna 
Banaszak), Mieczysławem Jurec-
kim (Budka Suflera).Swoje pasje 
realizuje także jako pisarz. Jest 
autorem powieści „Led Zeppe-
lin – schodami do nieba”, „Jimi 
Hendrix & Niccolo Paganini – 
dialogi” i „Jim Morrison & Pablo 
Picasso – dialogi 2” oraz tomiku 
poezji „Cafe Poema”.

Obok niego na scenie pojawi 
się: Sambor Dudziński (wokal, 
instrumenty klawiszowe, in-
strumenty perkusyjne, duduk) 
- dwukrotny laureat Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej, aktor-per-
former, multiinstrumentalista.

Towarzyszyć im będzie sek-
cja rytmiczna legendarnej grupy 

 - zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny,

 - odpady ulegające biodegrada-
cji (liście, gałęzie, odpadki ku-
chenne)

   i wiele więcej!
Sprawdź dokładną listę odpadów 

przyjmowaną do PSZOK w Długoszy-
nie – wejdź na stronę www.czg12.pl 
zakładka ODPADY/PSZOK.

CZG-12 zaprasza na eko - lekcje

Zorganizowane grupy szkolne i 
przedszkolne zainteresowane zwie-
dzeniem zakładu i poznaniem cieka-
wostek dotyczących przetwarzania 
odpadów zapraszamy na eko - lekcje 
To zajęcia edukacyjne mające na celu 
pokazanie w jaki sposób doczyszcza 
się odpady w ZUOK oraz dlaczego 
warto segregować odpady we wła-
snym gospodarstwie domowym. W 
celu ustalenia terminu wycieczki pro-
simy o kontakt telefoniczny (95 755 
93 71) lub mailowy (edukacja@czg12.
pl). Zajęcia odbywać się będą od mar-
ca do końca maja br. Czas trwania 
zajęć: 1 godzina. Zajęcia są bezpłatne 
(KR)
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Wiktoria będzie mogła spełnić marzenia

Kolorowy bal

Sweet Noise: Tomasz Letkiewicz 
(bas) oraz Tomasz Maćkowiak 
(perkusja).

Koncert odbędzie się 8 marca 

o godz. 17:00 w sali widowisko-
wej MGOK. Bilety w cenie 20 zł 
można już kupić w sekretariacie 
MGOK (red.).

POGRANICZE
L U B U S K I E
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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

Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych 2019 krzeszycka biblioteka 
jak co roku rozpoczęła cykl spotkań dla dzieci z terenu gminy. W 
ofercie miała wiele ciekawych zajęć kulturalnych, czytelniczych, 
wychowawczych jak i rozwijających manualnie i ruchowo

Nawet w najmniejszych miejscowościach zadbali, aby dzieci nie siedziały w trakcie ferii zimowych 
w domach. Co ciekawego przygotowali w Uradzie?

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince odbyły się warsztaty chemiczne. Zorganizował 
je dla uczniów Zespół Szkół w Cybince

Po feriach zostały już tylko wspomnienia. Jak bawiły się w ich trakcie dzieci w Rąpicach?

Wypoczynek  
najmłodszych

Jak spędzili ferie w Uradzie?

Warsztaty chemiczne w MGOK

Wypoczynek z Królewną Śnieżką i 
siedmioma krasnoludkami

Ferie w bibliotece

Wspomnienie z zimowego wypoczynku

Nauka przez zabawę

Ferie w Rąpicach

KRZESZYCE 

CYBINKA

CYBINKA

CYBINKA

Dzieci uczestniczyły w spotka-
niach pod okiem przygotowanych 
do tego typu zajęć pracowników i 
wykazały się kreatywnością. Mogły 
rozbudzić inwencję twórczą przy bu-
dowie ekologicznych karmników z 
butelek PET czy też zimowej girlan-
dy. Młodzi uczestnicy zajęć świetnie 

się bawili przy robieniu kartek prze-
strzennych na Dzień Babci i Dziad-
ka. Następnie wcielili się w role ar-
tystów malarzy i namalowali pejzaż 
zimowy widziany z okna biblioteki.

Jak na bibliotekę przystało, nie 
mogło zabraknąć głośnego czytania 
oraz zapoznania dzieci z księgo-

Zimowe zajęcia odbywały się 
w bibliotece i miały charakter in-
tegracyjny. Uczestniczyły w nich 
dzieci w różnym przedziale wie-
kowym, od przedszkola po szkołę 
podstawową. Młodsze dzieci chęt-
nie spędzały czas ze swoimi babcia-
mi i starszymi dziećmi.

Najmłodsi angażowali się w 
przygotowane atrakcje zgodnie ze 
swoimi umiejętnościami. Chętnie 
uczestniczyli w zabawach rucho-
wych i grali w gry planszowe.

Przygotowane warsztaty pla-

styczne umożliwiły im poznanie 
nowych technik oraz pobudziły do 
twórczego myślenia z wykorzysta-
niem sprawności manualnej. Dzię-
ki temu powstały choćby maski 
karnawałowe, wazony ozdobione 
metodą decoupage czy kolorowe 
rysunki na podstawie czytanych 
bajek.

Na koniec ferii uczestników 
czekała miła niespodzianka na 
świeżym powietrzu – zabawa przy 
ognisku połączona z pieczeniem 
kiełbasy (red.).

Warsztaty prowadzili edukato-
rzy Centrum Chemii w Małej Skali 
z Torunia 12 lutego w cybińskim 
domu kultury. Uczniowie od IV 
klasy szkoły podstawowej do III 
gimnazjum robili pod ich okiem 
doświadczenia przy wytwarzaniu 
gazów i badali odczyn substancji 
chemicznych. Dowiedzieli się o 
bezpieczeństwie w laboratorium 
oraz zastosowaniu chemii w życiu 
codziennym. Dzieci ucząc się rów-
nież świetnie się bawiły. Na za-
kończenie w sali kinowej odbył się 
efektowny pokaz chemiczny. Były 
to nie pierwsze tego typu zajęcia w 
Domu Kultury i na pewno nie ostat-
nie (red.).

Uczniowie codziennie uczestni-
czyli w zajęciach, których tematem 
przewodnim byli tytułowi bohate-
rowie znanej bajki.

W czasie ferii  odbywały się 
warsztaty plastyczne, podczas któ-
rych dzieci malowały talerzyki, 
maski karnawałowe oraz robiły z 
balonów m.in.: zwierzątka. Uczest-
niczyły w teatrzyku Kamishibai. 
Tradycyjnie jak co roku pod opie-
ką leśniczych Jerzego Sylwestrzaka 
oraz Adama Radkiewicza najmłod-

zbiorem nie tylko dla najmłodszych. 
Udało się także zajrzeć na półki z 
książkami o zagrożeniach jakie niosą 
za sobą różnego rodzaju uzależnie-
nia.

Każdego dnia zajęciom towarzy-

szyły zabawy ruchowe m.in. ,,Mu-
zyczne krzesła”, ,,Pajęczyna prze-
szkód”, ,,Klanza’’, ,,Kalambury” i 
,,Wierszyki –masażyki”, zaczerpnię-
te z zabaw rozwijająco - ruchowych 
metodą Weroniki Sherbone.

Uczniowie bawili się przez cały 
pierwszy tydzień ferii zimowych. Jak 
zapewniali, nie nudzili się ani przez 
chwilę i chętnie wezmą udział w ta-
kich zajęciach w trakcie kolejnych 
ferii (red.).

fot
. g

mi
na

 Kr
ze

szy
ce

fot
. g

mi
na

 Cy
bin

ka
fot

. g
mi

na
 Cy

bin
ka

fot
. g

mi
na

 Cy
bin

ka

Zabawa była przednia

Karnawałowe maski zrobione przed dzieci

Nauka przez zabawę

Kolorowe baloniki nabrały kształtu

si udali się na wycieczkę do lasu, 
aby dokarmić zwierzęta. W czasie 

wyprawy do lasu uczestnicy dostali 
od leśników podarunki (red.).

POGRANICZE
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Walentynki to pozytywne i pełne radości święto. W taki też 
sposób spędzili wieczór widzowie zebrani w sali cybińskie-
go domu kultury. Pozytywnej energii nie zabrakło

Kabaret Zachodni
w MGOK

Walentynki na wesołoCYBINKA

To czwórka artystów z zielono-
górskiego Kabaretu Zachodniego 
pojawia się na wszystkich ważnych 
festiwalach kabaretowych i w wielu 
widowiskach telewizyjnych. Rów-
nież w Cybince zaprezentowała naj-
wyższy poziom. Doświadczenie, ta-
lent aktorski i umiejętności wejścia 
w bezpośredni kontakt z widzem 

sprawiły, że licznie zgromadzona 
publiczność bawiła się wyśmienicie 
wielokrotnie wołając o bis.

Po występach dyrektor MGOK 
Ewelina Skórska zaprosiła roz-
bawioną publiczność na słodką 
walentynkę do foyer kina, gdzie 
można było także podzielić się wra-
żeniami z występu (red.).
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 Kabaret Zachodni bawił widzów

Wszystko co dobre szybko się kończy, a w szczególności czas odpoczynku od obowiąz-
ków szkolnych. Najważniejsze są miłe wspomnienia, a tych z pewnością uczestnikom ferii 
zimowych nie brakuje

Najmłodsi odpoczywali
wśród książek

Ferie w KołczynieKRZESZYCE

Zimowy odpoczynek nie musi być 
nudny, a biblioteka nie musi służyć wy-
łącznie do wypożyczania książek. Prze-
konali się o tym uczestnicy zajęć przy-
gotowanych jak co roku w kołczyńskiej 
bibliotece. Dzieci mogły rozwijać swoje 
zdolności manualne i plastyczne.

Pierwszego dnia ferii dzieci tworzyły 
anioła. Kolejnego dnia w bibliotece zro-
biło się kolorowo. Za oknem mimo zimy 
nie było śniegu, więc postanowiliśmy 
zrobić wiosenne kwiaty.

Barwnie zrobiło się tez kiedy dzieci 
odbijały swoje małe i większe dłonie, z 
których powstała prawdziwa tęcza, która 
ozdobiła bibliotekę.

Na zakończenie dzieci zrobiły, z bar-
dzo wielkim zaangażowaniem, serca dla 
swoich babć i dziadków z okazji ich świę-
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Tęczowe dłonie ozdobiły bibliotekę

Rozmowy o ulubionych książkach

ta. Najwspanialszym prezentem, jaki 
można podarować bliskim, są zawsze 
własnoręcznie wykonane pamiątki.

Dzieci chętnie korzystały także z gier 
planszowych i uczestniczyły w zabawach 
(red.).

Lutowe spotkanie DKK było bardzo owocne. Tym ra-
zem rozmawiano o ulubionych książkach. Okazało się, że 
uczestniczki mają wspólne upodobania

Jakie książki lubią w Muszkowie
Co kto czyta?KRZESZYCE

Książki Katarzyny Michalak, Remigiu-
sza Mroza, Krzysztofa Koziołka są bardzo 
lubiane przez czytelniczki. Faworytem są 
również książki nieco starsze jak Marii 
Rodziewiczówny czy amerykańskiego 

pisarza powieści sensacyjnych Roberta 
Ludluma. Kolejny raz potwierdziło się, że 
wiele książek ma charakter ponadczaso-
wy, a  dodatkowo często chętnie powraca 
się do nich po latach (red.).

POGRANICZE
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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

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.

Na pierwszym tegorocznym spotkaniu członkinie klubu wzięły „na tapetę” książkę „Kolej podziemna”, której autorem jest Colson Whitehead, amerykański pisarz i 
redaktor The New York Times Magazine

Do wiosny już niedaleko i wkrótce będzie można korzystać z ak-
tywności na świeżym powietrzu. W Krzeszycach jednak nie chcie-
li tak długo czekać. Rozegrali piłkarski turniej w hali sportowej

Mieszkańcy Krzeszyc chętnie szukają sportowych aktywności. W jeden z luto-
wych dni mogli wziąć udział w rozgrywkach pingpongowych o puchar wójta

Styczniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Zagrali w nogę o puchar wójta

Turniej tenisa stołowego 
dla mieszkańców

Co ciekawego czytają w Kołczynie?

Sport nie całkiem zimowy

Każdy mógł zagrać

KRZESZYCE

KRZESZYCE

KRZESZYCE

O czym jest ta opowieść? Cora jest 
niewolnicą w trzecim pokoleniu na plan-
tacji bawełny w stanie Georgia. Jej życie 
nie jest łatwe, a będzie jeszcze gorzej, 
bo lada moment z dziecka stanie się ko-
bietą. Kiedy Ceasar, najnowszy nabytek 
z Wirginii, opowiada jej o podziemnej 
kolei, oboje decydują się zaryzykować 
ucieczkę. Po piętach depcze im pościg, a 
schwytanie oznacza los gorszy od śmier-
ci.

Tytułowa kolej podziemna to określe-
nie stworzonej przez abolicjonistów sieci 
przerzutowej zbiegłych czarnych niewol-
ników z południowych stanów Ameryki 
głównie na północ do Kanady, a także 
do Meksyku. Na ten skomplikowany 
system ucieczkowy składały się dro-
gi, tunele, szlaki, bezpieczne kryjówki, 
przewodnicy, organizacje i społeczności. 
Nazewnictwo kolejowe tworzyło tajny 
kod, jakim posługiwali się uciekinierzy 
i abolicjoniści. Do sekretnego języka do-

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Prze-
chodni Puchar Wójta Gminy Krzeszy-
ce został rozegrany 26. lutego. Udział 
wzięło aż sześć drużyn. Po zaciętych 
rozgrywkach wyłoniono trzy najlepsze 
ekipy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
#KIEDYMYŻYJEMY Pogoń Krzeszy-

Organizatorami turnieju była gmina Krzeszyce 
i Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach, a za-
wody rozegrano 2 lutego. W swe gościnne progi 
zaprosiła wszystkich chętnych sala gimnastycz-
na w Kołczynie. W imprezie uczestniczyli młodzi 
adepci tenisa stołowego oraz chcący spróbować 
swoich sił dorośli mieszkańcy całej gminy

Czołowe zawodniczki i zawodnicy otrzymali 
puchary oraz drobne upominki i nagrody finanso-
we. Nagrodzono także najmłodszego uczestnika. 
Zawodnicy mogli liczyć na wspaniałą

 sportową atmosferę, na ciepły posiłek, gorące i 
zimne napoje oraz słodkie wypieki i owoce.

Przedstawiamy tabelę wyników Turnieju Teni-
sa Stołowego dla mieszkańców Gminy Krzeszyc: 

w kategorii ŻACZKI
1 miejsce Grobelna Lena
2 miejsce Stangreciak Julia
3 miejsce Kucharczyk Oliwia

w kategorii ŻACY
1 miejsce Czarnogrecki Wiktor 
2 miejsce Łobaczewski Wojciech

chodził też system tajnych znaków gra-
ficznych.

Whitehead odsłania przed czytelni-
kami tajniki systemu przerzutowo ra-
tunkowego dla zbiegłych niewolników, 
odtwarzając precyzyjnie misterną kon-
strukcję systemu i przerzutowe szlaki. 
Niezwykle wiarygodnie oddaje też opre-
sję niewolniczego życia, codzienny znój, 

strach, pragnienie wydostania się na 
wolność. Autor dotknął strun ważnych 
dla Amerykanów, a sama książka jest 
napisana w sposób plastyczny i ciekawy.

Publikacja uhonorowana została Na-
grodą Pulitzera 2017 i National Book 
Award 2016, zdobyła Goodreads Cho-
ice Award w kategorii „historical fic-
tion”(red.).
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Tym razem "historical fiction"

Sportowa rywalizacja przy stołach

"Rodzinna" fotka po rozgrywkach
ce. Na podium znalazła się także  War-
ta Kołczyn oraz Tartak Sęka.

Oprócz klasyfikacji drużynowej wy-
brano także najlepszych graczy. Wśród 
bramkarzy najlepszy  okazał się za-
wodnik zwycięskiej drużyny Dawid 
Hendzel, a wśród strzelców Paweł Ssa-

ternus z Warty Kołczyn. Najlepszym 
zawodnikiem całego turnieju został 
najmłodszy zawodnik ekipy zwycięz-
ców Nikodem Przybysz (red.).

3 miejsce Parkoła Bartosz

w kategorii OPEN DZIEWCZĘTA 
1 miejsce Koryzna Klaudia 
2 miejsce Koryzna Roksana 
3 miejsce Szychowska Magdalena 

w kategorii OPEN CHŁOPCY
1 miejsce Krzyżanowski Dominik
2 miejsce Dybka 
3 miejsce Czarnogrecki Oskar

w kategorii OPEN KOBIETY GMINA KRZE-
SZYCE

1 miejsce Grobelna Roksana
2 miejsce Pielich Małgorzata
3 miejsce Wąsowicz Anna

w kategorii OPEN MĘŻCZYŹNI GMINA 
KRZESZYCE

1 miejsce Gieroński Marek 
2 miejsce Szychowski Tomasz
3 miejsce Parkoła Stanisław 
(red.).

POGRANICZE
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Relaks w bibliotece

Nowy wygodny pojazd

Zimowe ognisko się udało

Świetlica Kontrasty prowadzona przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Górzycy zorganizowała najmłodszym zajęcia 
na czas ferii. Czym się zajmowali?

Pierwsze w 2019 roku spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Książki  w krze-
szyckiej bibliotece związane było z lekturą książki Patricii Abbott

Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Żabicach mogą korzystać z 
nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Ferie u „Kontraściaków”

,,Anioł z betonu” w DKK  

Dostali nowy pojazd

Zimowy odpoczynek dzieci

Rozmowy o książkach

Niepełnosprawni się cieszą

GÓRZYCA

KRZESZYCE

GÓRZYCA

Czas ferii zimowych to moment, na 
który wszystkie dzieci czekały z utęsk-
nieniem. W natłoku codziennych spraw 
i obowiązków każdy uczeń potrzebuje 
chwil odpoczynku. Najlepiej, kiedy w fe-
rie nie wieje nudą.

Zimowy wypoczynek górzyckie dzie-
ci rozpoczęły od wycieczki do Muzeum 
Twierdzy Kostrzyn. Jerzy Dreger, specja-
lista ds. edukacji muzealnej, przygotował 
dla "kontrastowej gromadki" interesują-
cą lekcję, po której zaprosił uczestników 
na spacer po Starym Mieście. Wyciecz-

Zdaniem członkiń klubu, ,,Anioł z beto-
nu”to znakomita opowieść o miłości, chci-
wości i pożądaniu. Zapada głęboko w pamięć 
i nikogo nie pozostawia obojętnym. O czym 
opowiada fabuła?

Eve, to ostra, piękna, charyzmatyczna... i 
mordercza socjopatka. Przez całe życie w spo-
sób pomysłowy i zawzięty zdobywała i zatrzy-
mywała wszystko, czego zapragnęła, niezależ-
nie od tego, czy chodziło o biżuterię, pieniądze 
czy mężczyzn. Eve kłamie, kradnie, oszukuje, 
wyłudza, a nawet odbiera życie, nie zważając 
na to, ile jej działania kosztują tych, którzy ją 

Zakup pojazdu marki Ford Transit został 
dofinansowany przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ra-
mach umowy zawartej z Powiatem Słubickim 
w ramach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” w obszarze D. Dofinan-
sowanie z PFRON wynosi 111 930,01 zł. Gmi-
na ze swojego budżetu dołożyła ok. 65 tysięcy 
złotych.

Zrealizowany projekt miał na celu likwida-

kowicze odbyli podróż do czasów, kiedy 
Kostrzyn był jednym z najpiękniejszych 
miast Brandenburgii. W podziemiach 
Bastionu Filip podziwiali multimedial-
ną, nowoczesną ekspozycję muzealną. 
Wycieczkę podsumowano przy ognisku.

Gościem świetlicy była Katarzyna Ra-
dej z Celowego Związku Gmin CZG-12 w 
Długoszynie, która poprowadziła warsz-
taty z edukacji ekologicznej. Podczas 
zajęć "kontraściaki" oraz podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
poznali pojęcia związane z gospodaro-

kochają i na niej polegają. Jej córka, Christine, 
wiedziona miłością do matki, zależna od niej i 
okoliczności, zostaje wplątana we wszystkie 
oszustwa. Z trudem jednak akceptuje brutal-
ność i agresję, płynące w żyłach najbliższych. 
Dopiero gdy jej trzyletni brat Ryan zaczyna 
być przydatny matce, a dziewczyna widzi, że 
przerażający schemat się powtarza, znajduje 
w sobie odwagę, by zakończyć tyranię Eve.

Krzeszyckie czytelniczki podzieliły się opi-
niami na temat przeczytanej książki po czym 
zgodnie stwierdziły ,że jest ona frapująca i 
godna polecenia (red.).

cję barier transportowych w przewozie osób 
niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Żabicach. Na zajęcia dowożonych 
jest  40 podopiecznych z terenu gminy Górzy-
ca, jak również gmin ościennych.

Dzięki zakupowi autobusu możliwe jest 
systematyczne uczestnictwo podopiecznych 
w zajęciach. Ma to bardzo duże znaczenie dla 
zachowania ciągłości ich rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej (red.).

waniem odpadami. Dowiedzieli się w 
jaki sposób i dlaczego należy segrego-
wać odpady, poznali sposoby zmniej-
szenia ilości generowanych śmieci oraz 
pomysły na ponowne wykorzystanie 
niektórych odpadów. Zapoznali się z 
pojęciem recyklingu. Usłyszeli co to jest  
kompostownik oraz jak należy rozumieć 
potrzebę ochrony środowiska. Na za-
jęciach praktycznych uczestnicy mogli 
wykazać się kreatywnością konstruując 
karmniki dla ptaków i organizery z bute-

lek, sznurka i patyka oraz składając port-
feliki z opakowań po sokach. Na koniec 
wykonali podarunki dla swoich babć i 
dziadków. 

Kolejnego dnia dzieci odwiedził spe-
cjalny gość - Pani Czasu. Najmłodsi obej-
rzeli magiczne show z wykorzystaniem 
baniek mydlanych. Małe, wielkie, ska-
czące jak ping pong, zamieniające się w 
chmurkę dymu, a nawet różyczkę, czy też 
płonące na dłoni zrobiły na wszystkich 
duże wrażenie. Każde dziecko mogło 

na chwilę przeniknąć do świata baniek 
zamykając się w ich wnętrzu. Po zakoń-
czeniu show najmłodsi uczestniczyli 
w warsztatach tworzenia balonowych 
cudaków. Spod rąk uczestników wyszły 
ośmiornice, kwiatki, pieski i miecze. Na 
koniec wykonali akcesoria do robienia 
baniek.

Podsumowaniem ferii u „konstraścia-
ków” był wyjazd do kostrzyńskiego Kina 
za rogiem na drugą część przygód „Kró-
lowej śniegu” (red.).

POGRANICZE
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Dobre nawyki od najmłodszych lat

Rozmowa o planach na cały rok

widokówka ukazująca Stare Miasto z lotu ptaka, obieg 04.07.1939r., 
wydawca Luftbildverlag Ernst Assmus, Leipzig, ze zbiorów D. Utrackiego

średniowieczny plan miasta wg mierniczego Euchlera (1725r.)

Zdarzyło się Wam spacerować po rynku w Rzepinie? To właśnie dawne niemieckie Reppen. Jakie 
ciekawostki kryje w sobie to miejsce?

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy działa cały rok, ale 
najbardziej jest kojarzona z 
wielki finałem, który odbywa 
się każdego roku w styczniu. 
Mały Wojtek brał w nim udział 
już szósty raz, choć sam ma 
dopiero… siedem lat

Po grudniowych wyborach przeprowadzonych w szkole ukon-
stytuował się już w pełni nowy samorząd. Kogo koledzy i kole-
żanki obdarzyli zaufaniem?

Stare Miasto w Reppen. Gdzie to jest?

Najmłodszy wolontariusz w gminie

Nowy Samorząd Uczniowski Technikum Leśnego w Starościnie

Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie

O WOŚP raz jeszcze

U młodych leśników

REGIONALIA

RZEPIN

RZEPIN

To jeden z najstarszych i jednocześnie 
najmniej widoczny na pierwszy rzut oka 
zabytek miasta. Owalnicowy średnio-
wieczny układ podzielony na kwartały 
zamknięty jest w tzw. „16 rogach” po-
między przecinającymi się pod kątem 
prostym ulicami rzepińskiej starówki. 
Pomimo sporych strat w zabudowie tego 
obszaru, związanych z okresem działań 
II wojny światowej oraz powojennej de-
wastacji i grabieży prowadzonej przez 
Armię Czerwoną, nadal bardzo dobrze 
czytelny jest jego układ urbanistyczny.

Jeśli chodzi o układ obronny, mia-
sto nigdy nie miało typowych murów 
i masywnych umocnień. Od wschodu 
naturalną ochronę i zabezpieczenie 
dawnego Reppen stanowiła przebiega-
jąca południkowo rzeka Ilanka (niem. 
Eilang), tworząca wówczas wokół swo-
jego koryta obszar mocno zabagniony i 
zarośnięty, praktycznie niemożliwy do 
przedarcia się. Z pozostałych stron mia-
sto otoczone było potrójnym pasem wa-
łów ziemnych (z drewnianymi umocnie-
niami) z dwiema fosami, które w XVIII 

Wojtek Utracki z Rzepina to naj-
młodszy wolontariusz w gminie Rze-
pin. W tym roku kwestował jak zwykle 
z tatą. Rzepinianie znają już tego mal-
ca. Z roku na rok Wojtek stał się tak 
popularną osobą, że ludzie specjalnie 
czekają i szukają go, żeby to właśnie 
jemu wrzucić datek do puszki. Widok 
małego chłopca rozdającego w mrozie 
serduszka, żeby pomóc innym dzie-
ciom, wzrusza mieszkańców gminy , 
którzy nie umieją pozostać na niego 
obojętni.

Chłopiec wzbudza tak wielką sym-
patię, że w tym roku uzbierał sporą 
sumę. Po ostatecznym podliczeniu 
okazało się ze w puszcze tego sied-
miolatka została uzbierana kwota 
ponad 4100 zł, czym podbił swój 
ubiegłoroczny rekord, który wynosił 

Przewodniczącym został uczeń 
klasy II a Paweł Żagiel. Na zastęp-
czynię wybrano uczennicę klasy III 
a Klaudię Brzózkę, która była bez-
pośrednia konkurentką Pawła w 
grudniowych wyborach. Za finanse 
odpowiedzialna została Monika Go-
rączka, a kwestie techniczno - go-
spodarcze zabezpieczać będą Kamil 
Błażejewicz oraz Jakub Plonkowski. 
Opiekunem pozostał nadal Damian 
Utracki, nauczyciel historii i społe-
czeństwa, wiedzy o społeczeństwie 
oraz geografii.

Dodatkowo podczas grudniowych 
wyborów wyłoniono nową Radę 
Internatu Technikum Leśnego w 
Starościnie, w skład której weszli 

następujący uczniowie: Monika Go-
rączka, Karol Witkowski, Amadeusz 
Bednarczyk, Dominik Andrzejew-
ski, Eryk Gierłowski i Zuzanna Ulas.

Nowy samorząd wraz z opieku-
nem oraz przedstawiciele rady in-
ternatu spotkali się z dyrektorem 
Przemysławem Jarosikiem, aby 
omówić plan działania, pomysły i 
bieżące funkcjonowanie samorzą-
du. W spotkaniu uczestniczył tak-
że przyjaciel szkoły, emerytowany 
nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin 
Witold Bocheński.

Być może doświadczenie w samo-
rządzie uczniowskim zachęci mło-
dych ludzi do działania społecznego 
także w dorosłym życiu (red.).

wieku zasypano. Na ich miejscu założo-
no ogrody. Miasto posiadało także dwie 
bramy: Ośnieńską na północy i Młyńską 
na południowym wschodzie.

Ważnym zabytkiem centralnie poło-
żonym w obrębie omawianego obsza-
ru, będącym  pozostałością po dawnej, 
miejskiej zabudowie jest historyczny 
ratusz powstały w latach 1882-1883. 
Budowla ta została wzniesiona w miej-
scu wcześniejszego, ryglowego ratusza 
z XVII w. zniszczonego podczas wojny 
trzydziestoletniej (1618-1648). Budynek 
ratusza, w którym mieści się obecnie 
siedziba władz miejskich, został także 
poważnie zniszczony podczas II wojny 
światowej. Pozostały z niego praktycznie 
same mury. Odbudowany został dopie-
ro w latach 1950-1960.

Jeśli chcieliby Państwo zainteresować 
nas ciekawym tematem, zapraszamy 
do bezpośredniego kontaktu pod ad-
resem damian_utracki@op.pl lub tel.: 
608 750 175 albo pod adresem naszej 
skrzynki redakcja@pograniczelubuskie.
pl (D.Utracki).

Damian Utracki - absolwent 
studiów doktoranckich Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. W swoich badaniach 
naukowych zajmuje się procesami 
polonizacji i repolonizacji nazw miej-
scowych na historycznej Ziemi Lubu-
skiej (powiat słubicki i sulęciński). Jest 
także popularyzatorem aktywnego 
trybu spędzania czasu wolnego, w tym 
zwłaszcza turystyki rowerowej. Stara 
się kultywować wiedzę o naszej małej 
ojczyźnie, którą chętnie podzieli się z 
Czytelnikami (red.).

3229,94 zł. To efekt ciężkiej całodnio-
wej pracy i ogromnego poświęcenia. 

Trzymamy kciuki za kolejne rekordy 
Wojtka w następnych latach(red.).

POGRANICZE
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Zadowolenie na twarzy Dominiki 

Dwunastoletnia Dominatorka zdobyła wyróżnienie dla najpopularniejsze-
go sportowca juniora

Dominika
Podhajecka
podwójnie
wyróżniona
w plebiscycie
Gazety
Lubuskiej

Podhajecka prze do przoduGÓRZYCA

Utalentowana tenisistka GKT Smecz Górzy-
ca odebrała dwie statuetki. Jedną za pierwsze 
miejsce w powiecie, a kolejną za drugie miejsce 

w województwie. Nagrody zostały wręczone na 
uroczystej gali w Żabim Dworze w podzielono-
górskim Radwanowie (red.)
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Zasłużony puchar już w rękach zawodniczki

W Centrum Tenisowym ANGIE w 
Puszczykowie rozegrano Ogólno-
polski Turniej Klasyfikacyjny Mło-
dziczek do lat 14. Dominatorka za-
liczyła bardzo dobry występ

Od pomysłu do radości, tak w skrócie można podsumować kolejne zmia-
ny, które nastąpiły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Słubicach

Dwa medale w Puszczykowie W SOSW biorą sprawy
w swoje ręce

Podhajecka prze do przodu Kolorowa metamorfozaGÓRZYCA SŁUBICE

Wśród dziewcząt z całej Polski w grze poje-
dynczej Dominika Podhajecka reprezentująca 
barwy GKT Smecz Górzyca zajęła świetne dru-
gie miejsce. W grze podwójnej Dominika wraz 
ze swoją partnerką Julią Wartecką (Park Teni-
sowy Olimpia Poznań) wywalczyły 3 miejsce.

Dominika od stycznia 2019 rozpoczęła ry-
walizację w kategorii młodziczek do lat 14, co 
wiąże się z budowaniem nowego rankingu Pol-
skiego Związku Tenisowego w tej kategorii wie-
kowej. W poprzednich turniejach Lubuszanka 
często musiała wykorzystywać dzikie karty do 
drabinek głównych w singlu i deblu. Dzięki 
wysokiej dyspozycji sportowej dwunastolatka 
pokonała często silniejsze rywalki, docierając 
do finału turnieju bez straty seta.

Już w pierwszej rundzie Dominika zmierzyła 
się ze starszą i lepiej notowaną zawodniczką. 
Rywalka Julia Daroszewska (Miejski Klub Te-
nisowy Łódź) obdarzona fantastycznymi wa-
runkami fizycznymi (najwyższa w tej kategorii 
wiekowej) i niezwykle silnym serwisem, była 
faworytką tego meczu. Pokonanie jej w dwóch 
setach (6:4, 6:4) było wyznacznikiem możliwo-
ści naszej reprezentantki.

W drugiej rundzie na drodze Dominatorki 
stanęła Barbara Straszewska (Fundacja "Szcze-
cińska Akademia Tenisowa"). Podopieczna tre-
nerów Marcina Pagóra i Daniela Podhajeckiego 
kolejny raz pewnie ograła swoją dobrą koleżan-
kę ze Szczecina bez straty seta (6:3, 6:0).

W ćwierćfinale na Lubuszankę czekała ko-
lejna starsza i wyżej notowana rywalka - Julia 
Chodkowska (Stowarzyszenie Morelowa Ten-
nis Club Warszawa) rozstawiona w zawodach z 
nr 4. Silna fizycznie i bardzo dobrze serwująca 
rywalka przy fantastycznej dyspozycji i szybko-
ści Dominiki zdołała ugrać tylko jednego gema. 
Zwycięstwo 6:1, 6:0 dało naszej reprezentantce 
awans do półfinału zawodów.

W walce o finał turnieju na Dominikę czekała 
Karolina Rajca (Miejski Klub Tenisowy Łódź), 
która wcześniej nieoczekiwanie wyeliminowała 
m.in. nr 1 i faworytkę zawodów Sonię Pieczyń-
ską (WKS Grunwald Poznań), reprezentantkę 
Polski, finalistkę Drużynowych Mistrzostw 
Europy z 2017 r. Wydawało się, że pokonanie 
kolejnej starszej, wyżej notowanej i tak dyspo-
nowanej rywalki będzie bardzo trudne. Domi-
nika szybko jednak zdominowała swoją rywal-
kę pokonując ją w imponującym stylu 6:3, 6:0.

W finale Dominika zmierzyła się z Marią 
Głowacką (TS IDEA SPORT Toruń). Po  emo-
cjonującym spotkaniu stojącym na bardzo 
wysokim poziomie sportowym zwyciężyła 

Szkoła jest znana z kolorowych klas, szero-
kiej oferty terapeutycznej i indywidualnego 
podejścia do wychowanka. Kadrze, rodzicom 
i wychowankom marzył się piękny internat,          
który zaspokoiłby potrzeby dzieci i młodzieży.

Nie od dziś wiadomo, że wpływ na nasze 
samopoczucie ma miejsce, w którym spędza-
my znaczną część naszego czasu. Kierując się 
tą wiedzą, dorośli przeszli do działania. Zaan-
gażowanie wielu osób, nauczycieli, rodziców, 
sponsorów i przyjaciół ośrodka pozwoliło na 
zebranie znacznej części środków finansowych 
na remont w ramach akcji ,,Piknik dobrych 
uczynków”. Odzew z jakim spotkała się akcja 

przerósł najszczersze oczekiwania organizato-
rów. Naładowani pozytywną energią rozpoczęli 
remont.

Udało się wymienić podłogę na korytarzu, 
grzejniki, odnowić ściany i sufit, wymienić 
oświetlenie i drzwi do wszystkich pokoi. Wa-
runki są bardzo komfortowe. Zadbano także o 
zmiany w pokojach, by podopieczni czuli się 
jak w domu: nowe łóżka, szafy, szafki nocne, 
lampy, lampki nocne, zasłony, koce, poduszki, 
dywaniki i półki. 

Współpraca i determinacja w działaniu spra-
wiły, że na twarzach podopiecznych zagościł 
uśmiech (red.).

ostatecznie dużo silniejsza fizycznie zawod-
niczka z Torunia (6:4, 6:2). To był wyrównany 
mecz, szczególnie w pierwszym secie, którego 
wynik mógł być zupełnie inny. Dominika nie 
wykorzystała swoich szans w gemach, w któ-
rych prowadziła. W decydującej fazie meczu, 
przy wyniku 1:3 młoda tenisistka wyrównała 
na 3:3 i miała 40:0 na 4:3. Niestety w decy-
dujących momentach gema piłka przy drugim 
serwisie Dominiki najpierw uderzyła w taśmę i 
wróciła na pole serwującej, a następnie po re-
turnie przeciwniczki przetoczyła się na stronę 
Dominiki odwracając pechowo wynik na 4:3 
dla rywalki. Trzeba docenić poziom sportowy 
bardziej doświadczonej przeciwniczki, która w 
całym meczu, w trudnych dla siebie chwilach 
wykorzystywała swoją siłę fizyczną, zachowy-
wała zimną krew i grała swój najlepszy tenis 
przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Dominika kolejny raz pokazała swój ogrom-
ny potencjał sportowy, podtrzymując dobrą 
passę.  

Aby móc stabilnie rozwijać swój talent, za-
wodniczka potrzebuje stałego wsparcia finan-
sowego. Władze Stowarzyszenia GKT Smecz 
Górzyca poszukują potencjalnych sponsorów 
chcących wesprzeć młodych sportowców z na-
szego regionu (red.).

POGRANICZE
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Kolorowy pokój po remoncie
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Nowe technologie pozwalają na szybki przepływ informacji. Często dostęp do wiadomości o 
nagłych zjawiskach pogodowych lub innych potencjalnych zagrożeniach może uratować nasze 
zdrowie i życie, nie wspominają o dobrach materialnych

Kilka lat temu świat obiegła nieprawdopodobna historia. W jed-
nej z dzielnic Paryża prawnicy na zlecenie spadkobierców otwo-
rzyli apartament, który przez ponad 70 lat stał zamknięty.
Co się stało później?

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach nagrodziła Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Teraz uczniowie mogą 
jeszcze więcej czytać.

Ekspozycję prac wykonanych przez dzieci i młodzież z pracow-
ni plastycznej działającej przy Galerii OKNO w Słubicach można 
oglądać w bibliotece

Skąd czerpać wiadomości o 
potencjalnych zagrożeniach?

Zimowe spotkanie
DKK w bibliotece

Książki w nagrodę
za współpracę

Wystawa prac
plastycznych

Regionalny System Ostrzegania

Paryskie tajemnice

W bibliotece docenili SOSW

Artystycznie w bibliotece
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SŁUBICE 

Większość z nas posługuje się 
nowoczesnymi telefonami komór-
kowymi. To właśnie dzięki oprogra-
mowaniu zainstalowanemu w tym 
urządzeniu możemy uzyskać dostęp 
do cennych informacji.

Użytkownicy smartfonów mogą 
korzystać z aplikacji Regionalnego 
Systemu Ostrzegania. Nowa wersja 
pozwala na wysyłanie powiadomień 
do osób znajdujących się na terenie 
niektórych gmin objętych zagroże-
niami. Warunkiem jest zainstalowa-
nie aplikacji w telefonie i wybranie 
odpowiednich ustawień.

Takie rozwiązania jest możliwe 
dzięki geolokalizacji, która została 
dodana do nowej wersji oprogra-
mowania. Specjalistyczne służby 
kryzysowe mogą teraz zawęzić krąg 
odbiorców ostrzeżeń do osób prze-
bywających na wybranym terenie. 
Na przykład, kiedy wypadek dro-
gowy zdarzy się na lokalnej drodze, 
możliwe jest przekazanie ostrzeżeń 
dla kierowców znajdujących się w 
określonej odległości od zdarzenia. 
Pozwala to uniknąć korków i znaleźć 
alternatywną trasę przejazdu.

Oprócz funkcji umożliwiających 
przekazywanie komunikatów wła-
ściwych dla położenia użytkownika 

Ich oczom ukazał się wręcz ba-
śniowy świat. W sieci pajęczyn, 
pod ogromnymi warstwami kurzu 
znajdowały się meble, przedmioty 
codziennego użytku pochodzące ze 
wspaniałego okresu belle epoque. 
Gdzie podziała się ich właścicielka?! 
Jak to jest możliwe, że przez dziesię-
ciolecia mieszkanie stało nietknię-
te?!

Niewiarygodne odkrycie stało się 
inspiracją dla amerykańskiej pisarki 
Michelle Gable. Powstała intrygują-
ca powieść „Apartament w Paryżu”, 

„Za zaangażowanie, wspaniałą 
współpracę oraz realizację wspól-
nych projektów i przedsięwzięć 
kulturalno-edukacyjnych na rzecz 
uczniów i czytelników oraz całej spo-
łeczności lokalnej powiatu słubickie-
go” - tak dokładnie brzmiały słowa 
podziękowania.

W ramach nagrody słubicka 
książnica zakupiła 40 egzemplarzy 
książek na kwotę 500 złotych i prze-
kazała bibliotece szkolnej ośrodka. 

Słubicka biblioteka serdecznie 
zaprasza do obejrzenia wystawy 
prac dziecięcej i młodzieżowej gru-
py plastycznej działającej przy Ga-
lerii OKNO Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

Na wystawie można obejrzeć efekt 
pracy młodych twórców uczestni-
czących w zajęciach, prowadzonych 
przez Annę Panek - Kusz i Tomasza 

(geolokalizacja), wprowadzono także 
udogodnienia dla osób niedowidzą-
cych.

Regionalny System Ostrzegania 
(RSO) jest usługą bezpłatną. Infor-
macje przekazywane są przez aplika-
cję mobilną RSO, programy naziem-
nego multipleksu cyfrowego MUX-3 
oraz zamieszczane są na stronach in-
ternetowych urzędów wojewódzkich.

RSO pełni również funkcję edu-
kacyjną. W aplikacji dostępne są 
poradniki dotyczące m.in. tego jak 
udzielić pierwszej pomocy lub jak za-
chować się podczas burzy, powodzi 
czy ataku terrorystycznego.

Dzięki współpracy z Instytutem 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w RSO umieszczane są ostrzeżenia 
meteorologiczne i hydrologiczne (w 
tym mapka prezentująca stan wód 
na najistotniejszych wodowskazach 
polskich rzek). Ponadto, w systemie 
zamieszczone są też inne ostrzeżenia 
np. drogowe.

Każdy użytkownik smartfona 
może pobrać bezpłatną aplikację 
RSO. Jest ona dostępna dla trzech 
najbardziej rozpowszechnionych 
systemów operacyjnych: Android, 
iOS i Windows Phone  w sklepach z 
aplikacjami na poszczególne platfor-

dzięki której na styczniowym  spo-
tkaniu Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki, które odbyło się 30 stycznia w 
słubickiej bibliotece , klubowiczki 
miały okazję zauroczyć się paryskimi 
klimatami.

Powieść rozgrywa się na dwóch 
płaszczyznach, w czasach teraźniej-
szych oraz w przeszłości, na prze-
łomie XIX i XX wieku. Fikcja prze-
platająca się z autentyczną historią 
wciąga czytelnika. 

April, znawczyni mebli europej-
skich, przyjeżdża z Nowego Jorku do 

Paryża aby pomóc paryskiej ekipie 
wycenić dziewiętnastowieczne meble 
zapełniające siedmioizbowy aparta-
ment. Urządzony z ogromnym prze-
pychem, ze złoceniami, adamasz-
kowymi tapetami, wypełniony po 
brzegi niezmierną ilością bibelotów, 
niczym wehikuł czasu przenosi bo-
haterkę  o całe dekady wstecz. Aura 
tajemniczości unosząca się pośród 
pozłacanych sekretarzyków, koze-
tek i mahoniowych foteli eksplodu-
je serię pytań. Trudno uwierzyć, że 
tak wysmakowane wnętrze zostało 
opuszczone na całe dziesięciolecia. Z 
pomocą April przychodzą pamiętniki 
odnalezione na jednym z wiekowych 
regałów. I tu na scenę wkracza ko-
lejna bohaterka Marthe de Florian, 
dzięki której poznajemy Paryż z jego 
dawnymi, sławnymi mieszkańcami.  
Mamy okazję spotkać Emila Zolę, 
Edgara Degasa ,Giovanniego Boldi-
niego…

Historia rozpala wyobraźnię czy-
telnika. Jak autorka rozwiązała ta-
jemnice apartamentu?  Zapraszamy 
do lektury, która będzie stanowić 
niezły kąsek nie tylko dla pasjonatów 
historii (red.).

Zakupione książki to m.in. literatura 
popularnonaukowa, poradniki dla 
nauczycieli, lektury szkolne oraz baj-
ki i opowiadania. Przekazane pozycje 
wzbogacą proces dydaktyczno-wy-
chowawczy i rewalidacyjny placówki.                         
Uczniowie i grono pedagogiczne 
bardzo się ucieszyli z otrzymanych 
książek, a na ręce dyrektor Agnieszki 
Mińskiej oraz pracowników bibliote-
ki złożyli podziękowania (red.).

Fedyszyna. Dzieci poprzez zabawę 
poznają magię barw i kolorów, roz-
wijają swoje umiejętności i poznają 
różne techniki plastyczne. Barwną i 
różnorodną ekspozycję tworzą nie-
zwykle kolorowe rysunki, ale także 
wycinanki, grafiki i kolaże. Prace 
młodych artystów  można oglądać w 
holu głównym biblioteki (red.).

my (Google Play, Apple App Store, 
Windows Phone Store). Aplikacja in-
formuje użytkownika o otrzymaniu 
nowego ostrzeżenia. Aplikację moż-
na wyszukać w sklepach po słowach 
kluczowych „RSO” oraz „Regionalny 
System Ostrzegania” (red.).
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Aplikację można pobrać na smartfona Jeszcze więcej książek

Feeria barw w holu biblioteki

Z książkami nigdy nie jest nudno
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Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * 

Hurgada – Morze Czerwone,
Cavat - Chorwacja,
Side – Turcja,
Gala Gracio - Ibiza,
St Pauls - Malta,
Sidari - Korfu,
Dominikana, 

364 EURO od osoby
451 EURO od osoby
278 EURO od osoby
429 EURO od osoby
429 EURO od osoby
389 EURO od osoby

1165 EURO od osoby

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

Nasza wskazówka:
MÓJ STATEK 4 (kabiny zewnętrzne)

Dubaj i Katar 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. 12.03 - 19.03, wylot: Schoenefeld, 
Hotel 4* All Inclusive, np. 01.04 - 08.04, wylot: Tegel,
Hotel 5* All Inclusive, np. 05.03 - 12.03, wylot Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 07.04 - 14.04, wylot: Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 10.04 - 17.02, wylot: Tegel,
Hotel 3* All Inclusive, np. 23.04 - 30.04, wylot: Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 29.03 - 12.04, wylot: Tegel,

25.03 - 01.04.2019 od 1325 EURO
od osoby
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Bad Saarow

Briesen

Fürstenwalde

Heinersdorf

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

Magdalena Wasiakowska

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

Die unabhängige Zeitung für den Osten des Landes Brandenburg 

Sie möchten jede Woche 
knapp 100.000 Haushalte mit Ihrer Werbung erreichen?

Wir machen das möglich!

Rufen Sie mich gleich an. wasiakowska@der-oderland-spiegel.de
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Czy chcesz co tydzień docierać do prawie 100 000 gospodarstw 
domowych ze swoją reklamą? Sprawimy, że to możliwe!

Zadzwoń do mnie: Emilii Adamczyk

Specjalista od reklamy
dla Frankfurtu i klientów z Polski Tel.: 

ewest@der-oderland-spiegel.de
0048 5 11 86 66 88

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

Kucharz i Kelner
szukamy sezonowo kucharza oraz kelnera (od kwietnia do października), dobry 
zarobek z mieszkaniem i wyżywieniem, do hotelu miedzy Cottbus a Spremberg.

Hotel Waldhütte, Alte Poststr. 1, 03058 Klein Döbbern
Rekrutacja pod numerem telefonu 035608 / 40033

Choć niedziela była cudownie ciepła 
jak na tę porę roku i aż prosiło się, żeby 
spędzić ją na słońcu, miłośnicy kotów 
nie zawiedli. Tłumnie zjawili się całymi 
rodzinami w hali sportowej

Lepiej zapobiegać, niż leczyć – to powiedzenie słyszeli wszyscy. Nie za-
wsze udaje się uniknąć zachorowania, ale możemy dokładać wszelkich 
starań, aby zadbać o swoje zdrowie. Jak to robić jeśli chodzi o „babskie” 
sprawy dowiedziały się uczennice SOSW.

Pierwsza taka wystawa
w mieście

Dobre nawyki
od najmłodszych lat

Święto kociarzy Profilaktyka raka piersiSŁUBICE SŁUBICE 

Światowy Dzień Kota i dla słubiczan był 
wyjątkowy. 17 lutego odbyła się pierwsza w 
naszym mieście wystawa kotów rasowych. W 
wydarzeniu wzięło udział ponad 20 wystaw-
ców z hodowli z całego kraju.

Odwiedzający mogli podziwiać między 
innymi koty rasy Maine Coon – jedne z naj-
większych kotów domowych. Takie zwierzaki 
przywieźli na wystawę państwo Wojewodo-
wie z Poznania, którzy prowadzą hodowlę 
„Cztery Koty”. Nazwa nie oznacza oczywi-
ście, że w hodowli jest ich właśnie tyle. Wła-
ściciele, jak sami mówią, często biorą udział 
w pokazach kotów. Słubicka wystawa bardzo 
przypadła im do gustu, a szczególną uwagę 
zwrócili na dużą liczbę odwiedzających ko-
ciarzy.

- W Poznaniu takie pokazy mamy średnio 
co 2-3 miesiące. Od prawie dwóch lat uczest-
niczymy w nich regularnie. Oprócz tego jeź-
dzimy na wystawy gdzie koty są oceniane 
przez sędziów - takie wystawy odbywają się 
co najmniej raz w miesiącu w różnych mia-
stach Polski. Na takie wystawy jeździmy jeśli 
mamy odpowiedniego kota, któremu chcemy 
wyrobić tytuły. Do tego dochodzą częste wy-
stawy zagraniczne, w większości w Czechach, 
bo to obecnie najbliżej. Niestety wystawy w 
Niemczech są bardziej na zachodzie, oraz w 
centralnej części kraju – opowiada pan Mar-
cin Wojewoda, głaszcząc jednocześnie swoje-
go pupila Zacharego.

Oprócz rasy Maine Coon można było po-
dziwiać brytyjczyki, ragdolle, koty syberyj-
skie, abisyńskie czy bengalskie. W trakcie 

Dziewczęta starszych klas Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wzięły 
udział w zajęciach teoretyczno-warsztato-
wych pt. ,,Profilaktyka raka piersi", które od-
były się 30 stycznia.

Goście przybyli z Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Słubicach, Ewa 
Drab-Wilczyńska i Agnieszka Raźna bardzo 
przystępnie omówiły ten ważny temat.

Głównym celem zajęć było uwrażliwienie 
na fakt istnienia raka piersi i innych zmian 
chorobowych. Uczennice dowiedziały się jak 
wyrobić sobie nawyk piersi. Uzyskane infor-
macje pozwoliły na podniesienie świadomo-
ści co do konieczności wykonywania badań 
profilaktycznych.

Przeprowadzona została także nauka bada-
nia piersi przy użyciu fantomów. To podczas 
niej dziewczęta,ale także nauczycielki zada-
wały wiele nurtujących pytań, uzyskując pro-
fesjonalne i rzeczowe odpowiedzi.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem dziewcząt.

- Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta pod-
czas spotkania wpłynie na pozytywną i kre-
atywną postawę młodych kobiet wobec troski 

wystawy trwało głosowanie na ulubieńca 
publiczności. Wszyscy miłośnicy kotów mo-
gli oddać swój głos. Słubiczanom najbardziej 
przypadł do gustu właśnie kot bengalski, z 
hodowli Bengal Antalaya Tiger z Poznania 
(red.).

o własne zdrowie – powiedziały na zakończe-
nie akcji jej organizatorki, Agnieszka Koby-
łecka - pedagog szkolny i Justyna Kulczew-
ska - Ratajczak -pielęgniarka szkolna (red.).
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Jestem zwycięzcą, chociaż teraz śpię

Kot Zachary zachowuje stoicki spokój

Badanie na wagę życia
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BRAKUJE CI GOTÓWKI?
SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!

PUNKT KREDYTOWY

537 110 710
ul. Hawelańska 7a,

66-400 Gorzów Wlkp.
Zapraszamy do kontaktu

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!

Służby mundurowe zwracają uwa-
gę na nielegalne składowiska odpa-
dów, które bardzo często znajdują 
w nieczynnych żwirowisk, kopalni 
odkrywkowych a także składowania 
odpadów niebezpiecznych na tere-
nie opuszczonych hal magazyno-
wych i pustostanów. Konsekwencje 
ponosi zawsze właściciel terenu

Nielegalne
składowiska
śmieci

Policja ostrzegaREGION 

Oszuści chcący się pozbyć nieczystości w 
nielegalny sposób, często wynajmują grunty 
czy magazyny. Oczywiście znikają po zapeł-
nieniu takiego miejsca odpadami, a obowią-
zek ich utylizacji spada na właściciela obiek-
tu czy gruntu, co wiąże się z ogromnymi 
kosztami.

Policja uwrażliwia szczególnie osoby czy 
firmy, które mają do wynajęcia miejsca w 
których potencjalnie mogą być składowane 
śmieci. Kieruje swój apel o ostrożność i uwa-
gę do firm przewozowych i wszystkich osób 
zamieszkujących ustronne miejsca.

Każdy z nas może zawiadomić policję, je-
śli zauważy coś niepokojącego. Służy do tego 
dostępna w Internecie Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. Można na niej nanieść 
informacje o sytuacjach i zdarzeniach, któ-
re w naszej ocenie stanowią zagrożenie w 
konkretnym rejonie. Policjanci weryfikują 
te zgłoszenia i podejmują odpowiednie dzia-
łania. Wśród różnych kategorii istnieje rów-
nież ta dotycząca dzikich wysypisk śmieci 
(red.).
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Nielegalne składowskia
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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

Wypadek w pracy w Niemczech
Chorobowe z kasy chorych w Niemczech

Składki na ubezpieczenie socjalne w Niemczech (Beiträge)
Upadłość pracodawcy i brak wypłaty

Świadczenia z Agentur für Arbeit
itp.
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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


