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• elektryczne młoty wyburzeniowe
• glebogryzarki spalinowe
• wertykulatory i aeratory ogrodnicze.

RZEPIN

19 mln kredytu
– spłaty do 2036 roku
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Radni zdecydowali – gmina zaciągnie kredyt. Długoletnie zobowiązanie na dużą kwotę ma pomóc w realizacji bieżących inwestycji
czytaj na str. 2 >>
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OKIEM 19 mln kredytu
RZEPIN

BLONDYNKI

Kolejny numer, tym razem tuż przed
świętami, kiedy wszyscy są zaabsorbowani przygotowaniami do nich. Może
poza nauczycielami, bo ich zaprząta na
pewno temat strajku i podwyżek płac,
których się domagają. Czy to uzasadnione żądania?
O tym, że polska szkoła potrzebuje
reformy wiadomo od dawna. Stworzony
w XIX wieku system edukacji w niezmienionej formie funkcjonuje do dziś. Wzorowany na modelu pruskim już wtedy
zakładał podział na 45 minutowe lekcje,
sygnalizację przerw dzwonkiem i jednorocznikowe klasy. Skoncentrowany był
na posłuszeństwie i podporządkowaniu,
nie dopuszczając w żadnych indywidualizmów.
Czy po 200 latach ten model jest nadal funkcjonalny? Czy narzucanie realizacji programów, testów, egzaminów w
sztywnych ramach ma rację bytu w dzisiejszym, internetowym świecie, gdzie
dostęp do informacji ma każde dziecko na jedno kliknięcie? Czy wkładanie
uczniom do głów wiedzy encyklopedycznej, regułek, zasad pomoże im odnaleźć
się w życiu, znaleźć przyzwoitą pracę i
radzić sobie z przeciwnościami losu?
Mam wrażenie, że polska szkoła jest
głęboko odhumanizowana. Że nie odpowiada na potrzeby edukacyjne zmieniającego się świata, tkwiąc w skostniałym

systemie. Dodatkowo ten system boryka
się bezustannie z problemami finansowymi. Jako wieloletnia członkini rad
rodziców w szkołach, do których uczęszczały moje dzieci, często byłam świadkiem dylematów dyrekcji. Skąd wziąć
nową (albo chociaż używaną) kserokopiarkę, pieniądze na papier ksero, na
wyjazd uczniów na konkursy przedmiotowe. Nie wspominając o inwestycjach
czy niezbędnych remontach. Rodzice
dobrze wiedzą, jak wygląda malowanie
ścian w klasach, bo sami niejednokrotnie kupują farby i pomagają odnawiać
szkolne sale w trakcie wakacji.
Reforma polskiej szkoły to nie tylko
wyższe zarobki dla nauczycieli. To potrzeba głębokich zmian w całym systemie, który cały czas właściwie płaci za
chaotyczne próby reform praktycznie
każdej kolejnej ekipy rządzącej i nieodwracalne błędy.
Błędy zdarza się popełniać wszystkim. Nie ma nikogo na świecie, kto byłby idealny, wszystko robił dobrze i miał
zawsze czyste sumienie. Ludzką rzeczą
jest błądzić, ludzką jest przepraszać.
Tak zdarzyło się z radnym Wincentym
Jędrzejewskim z Rzepina. O wydarzeniu
z jazdą pod wpływem alkoholu piszemy
na str. 20. Radny w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej przeprosił wyborców
i współpracowników za niefortunny wyskok i podał się do dymisji ze stanowiska przewodniczącego rady. Zapewne
nie uniknie konsekwencji prawnych, ale
mieszkańcy, w świetle dotychczasowej
działalności radnego, być może docenią
okazaną skruchę.
Jak ocenią i czy docenią działania
władz Rzepina, dowiemy się za jakiś
czas. Pięknieje rzepiński rynek, planowane są inwestycje w Drzeńsku i Kowalowie związane z gospodarką wodno-ściekową. Gmina właśnie zamierza
zaciągnąć długoterminowy kredyt, o
czym informujemy w naszym tekście.
Mieszkańcy mają prawo wiedzieć na co
i w jaki sposób wydawane są pieniądze
z ich podatków. Więc rozmawiajmy Panie Burmistrzu.
NATALIA ŻWIREK

– spłaty do 2036 roku
(ciąg dalszy ze strony 1.)

Zwołana w trybie nadzwyczajnym
sesja, o której radni zostali powiadomieni 12 kwietnia, odbyła się już trzy
dni później. W poniedziałkowe popołudnie zajmowano się wyłącznie sprawami budżetowymi.
W trakcie sesji podjęto trzy uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rzepin
na lata 2019 – 2034, w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu.
Po wyszczególnieniu zmian w wieloletniej prognozie i uchwale budżetowej przez skarbniczkę Małgorzatę
Barwińską radni nie mieli pytań. Obie
uchwały zostały przyjęte 9. głosami
za, przy 2. przeciw i 4. wstrzymujących się.
Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiony został projekt uchwały, w
którym zaproponowano zaciągnięcie
długoterminowego kredytu w wys. 19
mln złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Rzepin w związku z zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi na rok 2019.
Spłaty rat przewidziano na lata 2020
– 2036 z dochodów gminy.
Jak wygląda budżet gminy i jakie
będzie jej zadłużenie po zaciągnięciu
tego zobowiązania? Dochody ogółem
w 2019 roku to 57 mln złotych, wydatki 77,6 mln złotych, a zadłużenie 33,8
mln (jego spłata przewidziana jest
właśnie do roku 2036). Spłata kredytu będzie stanowiła ok. 5% budżetu
gminy w każdym roku.

Całkowity koszt kredytu podany w
trakcie sesji to 6,71 mln złotych, więc
gmina łącznie będzie musiała spłacić
prawie 26 mln.
Po wyjaśnieniach skarbniczki dotyczących całkowitego kosztu kredytu,
uchwała została przez radnych przyjęta 8. głosami za przy 4. przeciw i 3.
wstrzymujących się.
Poprosiliśmy radnych o komentarz,
ale większość nie chciała wypowiedzieć się w tej sprawie. Jak powiedziała nam Anna Gajda-Cikota, uważa, że
decyzja o kredycie jest słuszna, wspomoże rozwój gminy i realizację zaplanowanych inwestycji.
Zapytany o powód dość nagłego
zwołania sesji i głosowania uchwały
o kredycie burmistrz Sławomir Dudzis wyjaśnia, że gmina czekała na
zamknięcie poprzedniego roku budżetowego. Jest także spokojny, jeśli
chodzi o stabilność finansów gminy.
Uważa, że kredyt jest niezbędny, aby
sfinalizować przewidziane inwestycje,
głównie dotyczące uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Znacząca
część środków wróci do budżetu w postaci unijnych dotacji na realizowane
projekty, które najpierw gmina musi
sfinansować z własnych pieniędzy.
Również z własnych pieniędzy gmina finansuje w całości rewitalizację
rynku, która jest już na ukończeniu.
Jaki będzie łączny koszt tej inwestycji
dowiemy się po jej zamknięciu.
O pieniądze na spłatę kredytu, na
którego zaciągnięcie zgodzili się dziś
radni, będą martwić się ich następcy
przez 2,5 kolejnych kadencji. (red.)
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SŁUBICE

Mundurowi rozmawiali o zmianach w emeryturach
Ustawa zwana „dezubekizacyjną” obniżyła, często w drastyczny sposób, emerytury byłym pracownikom służb mundurowych. W Słubicach to znacząca grupa mieszkanców
Przepisy prawa objęły każdego,
kto chociaż jeden dzień przepracował w Służbie Bezpieczeństwa,
podlegał pod ówczesne MSW lub
MON. Nie miała znaczenia pozytywna weryfikacja i późniejsza
służba w demokratycznej Polsce.
Byli pracownicy służb uważają
tę ustawę za wysoce krzywdzącą i
niesprawiedliwą. Zostali, jak mówią, pociągnięci do odpowiedzialności zbiorowej bez możliwości
indywidualnego rozpatrzenia każ-

dego przypadku.
W trakcie spotkania w Collegium Polonicum aktualną sytuację
prawną wyjaśniali i odpowiadali
na pytania uczestników zaproszeni
goście: wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Bogusław
Liberadzki, prezydent Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych
RP Zdzisław Czarnecki oraz gen.
Tadeusz Frydrych.
Głos zabrał także wicestarosta
Robert Włodek, który zapewnił, że

mundurowi emeryci są sami.
- Są jeszcze ludzie, którzy doceniają wasz trud i wysiłek sprzed
lat, którzy dziękują wam za waszą
służbę i za to, że dbaliście o bezpieczeństwo naszego kraju - mówił
29 marca wicestarosta.
W trakcie zebrania poruszono
także temat odebrania Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad
Odrą imienia Wojsk Ochrony
Pogranicza. Na spotkanie przybyło
ponad sto osób. (red.)

SŁUBICE

Niebieski – kolor autyzmu
2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji Stowarzyszenie
Po PROstu zorganizowało piknik edukacyjny
Wiosenny park, jeszcze nie całkiem zielony, stał się... niebieski.
Zebrali się w nim członkowie i
sympatycy stowarzyszenia, a także
wszyscy, którzy chcieli zdobyć informacje o autyzmie i okazać swoje
wsparcie osobom nim dotkniętym.
Park odwiedziły też przedszkolaki.
W trakcie pikniku był kącik artystyczny i wystawa. W kąciku
sensorycznym sprawdzano, jak
funkcjonują osoby z autyzmem.
Dzieci przyozdobiły park niebieskimi kwiatami i balonami. Głodni
i łasuchy mogli znaleźć coś dla siebie na kiermaszu ciast. Każdy mógł
wesprzeć stowarzyszenie dowolną
kwotą w zamian za domowe wypieki. O 19.30 światła w parku rozbły-

sły na niebiesko.
Wszystko po to, by można było
się dowiedzieć więcej o tej odmienności. W ramach trwającej cały
miesiąc akcji można będzie jeszcze

wziąć udział w Niebieskim Pikniku.
Stowarzyszenie zaprasza wszystkich
chętnych do wspólnej zabawy 27
kwietnia o godzinie 15.00 na ogródki działkowe Jutrzenka. (red.)

BIURO PODATKOWE / KSERO
Helena Łapacz

ul. Bolesława Chrobrego 25 A
69-110 Rzepin

tel. 519 744 533

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

TWORZYMY DLA CIEBIE

MAXIMA
ŁAZIENKA CERAMIKA

Słubice, ul. Narutowicza 26a
tel. +48 509 775 993,
e-mail: kontakt@maxima-ceramika.pl
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O kinie „Piast” w słubickiej bibliotece
Nieistniejące od lat kino, po którym została jedynie fasada, nadal wzbudza emocje i sentymenty mieszkańców
Tym razem zainteresowani tematem słubiczanie spotkali się 21 marca
w gościnnych progach biblioteki. Mogli posłuchać o historii kina „Piast”.
Budynek znajdujący się w centrum miasta, powstały jeszcze w
latach 20 ubiegłego wieku, obecnie

nieubłaganie chyli się ku upadkowi.
Słubiczanin, architekt i pasjonat słubickich zabytków Adrian Mermer, w
autorskiej prelekcji i multimedialnej
prezentacji opowiadał o historii tego
miejsca, które przez lata miało swoją
dobrą passę.

Celem spotkania było przedstawienie koncepcji rewitalizacji tj. odnowy i rozwoju zabytku architektury
opracowanej przez A. Mermera. Pan
Adrian przekonywał, że niegdysiejsze kino mogłoby ponownie stać się
ozdobą naszego miasta. (red.)

SŁUBICE

Kiedy będzie stabilnie w spółdzielni?
Nie milkną echa zawirowań w słubickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Według aktualnych
informacji mieszkańcom przyjdzie jeszcze trochę poczekać na zakończenie spraw sądowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach, ul. Kopernika 20A
ogłasza I przetarg
na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
w Słubicach przy ul. Sienkiewicza 49/19 o pow. 47,60m2.
Kryterium wyboru będzie najwyższa cena uzyskana w wyniku przetargu.
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 125.000,00 zł.
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony, dla wszystkich zainteresowanych zakupem lokalu mieszkalnego odbędzie się w dniu 8.05.2019r.
o godz. 11-tej w siedzibie Spółdzielni.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10.000,00 zł do dnia przetargu do godz. 10-tej oraz
złożenia wniosku, który jest do pobrania w sekretariacie Spółdzielni
Mieszkaniowej w Słubicach.

Do tej pory prawomocnym wyrokiem
zakończyła się sprawa o nieważność
wyboru Moniki Murańki na prezes
spółdzielni, co oznacza, że będzie można wybrać nowego prezesa zgodnie z
obowiązującym prawem.
W związku z powyższym prawomocnym wyrokiem M. Murańka nie może
domagać się wynagrodzenia za pracę,
co spowoduje oddalenie kolejnego powództwa. Także w kolejnej sprawie, a
w zasadzie w dwóch połączonych do
wspólnego rozpoznania, z powództwa
Stefana Maliczaka i Edwarda Niedużaka oraz z powództwa Moniki Murańki,
roszczenia stały się bezzasadne.
Kolejny uprawomocniony wyrok
oznacza dla członków spółdzielni, że
wybór członków Rady Nadzorczej z
dnia 18 czerwca 2018 r. jest ważny, legalny i wiążący dla członków SM oraz
dla sądów orzekających w podobnych
sprawach przeciwko Spółdzielni.
Przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. toczy się jeszcze inna sprawa
– także z powództwa E. Niedużaka i S.
Maliczaka – o uchylenie bądź ustalenie

WYPOŻYCZALNIA
OFERUJE:

Osuszacze powietrza,
zagęszczarki,
wibrołaty,
młoty wyburzeniowe,
glebogryzarki,
wertykulatory,
zamiatarki spalinowe
i wiele innych.
Możliwy dowóz urządzeń do klienta.

TEL.: +48 515 130 840
KUNICE 28A,
69-100 SŁUBICE

nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM z dnia 18 czerwca
2018 r. o wyborze członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym prawomocnym wyrokiem i w tej sprawie
najprawdopodobniej liczyć można, że
powództwo zostanie oddalone.
Jeszcze w kwietniu odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej spółdzielni.
Przedstawione zostaną sprawy zaległe

i bieżące, pozostające w kompetencji
rady.
Kolejne sprawy sądowe przeciwko
spółdzielni kończą się pozytywnymi
rozstrzygnięciami. Oznacza to, że wytaczane powództwa były całkowicie
bezpodstawne. Na szczęście trwające
postępowania nie wpływają zasadniczo
na bieżące funkcjonowanie spółdzielni.
(red.)

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na
poczet wylicytowanej ceny lokalu.
W przypadku uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.
Powyższy lokal mieszkalny można oglądać, po uzgodnieniu telefonicznym.
Tel. 95 758 31 07
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim mieszkańcom powiatu słubickiego najserdeczniejsze życzenia:
niechaj świąteczne dni upłyną w ciepłej atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych,
w duchu tradycji, z wielkanocnym barankiem, barwnymi pisankami i wesołym dyngusem.
Oby miły nastrój tych pięknych, wiosennych świąt dał wszystkim Państwu
wiele radości i szczęścia, a dobre świąteczne życzenia przyniosły wszelką pomyślność
oraz spełnienie planów, zamierzeń i marzeń.
Wiesław Kołosza
Przewodniczący Rady Powiatu Słubickiego

Leszek Bajon
Starosta Słubicki

Anna Śliwińska
Przewodnicząca Rady Miejskiej Cybinka

Marek Kołodziejczyk
Burmistrz Cybinki

Krzysztof Bańka
Przewodniczący Rady Gminy Górzyca

Robert Stolarski
Wójt Gminy Górzyca

Andrzej Żmijak
Przewodniczący Rady Gminy Krzeszyce

Stanisław Peczkajtis
Wójt Gminy Krzeszyce

Pogranicze Lubuskie
Redaktor Naczelna
Natalia Żwirek
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Pierwsze wiosenne spotkanie DKK Konkurs plastyczny „Muminki i przyjaciele”
Wojenne losy Polaków to temat wciąż podejmowany przez Niepowtarzalne postacie stworzone przez fińską pisarkę są tematem konkursu zorganirodzimych pisarzy. Czytelniczki sprawdziły, jak radzą sobie zowanego przez słubicką bibliotekę
z nim inni literaci
Któż z nas nie zna przygód MuminDla zagranicznych autorów opis tak
trudnej dla nas ówczesnej rzeczywistości może stanowić wyzwanie. Dlatego nie lada gratką dla klubowiczek
Dyskusyjnego Klubu Książki okazała
się książka kanadyjskiej pisarki Arletty Cousture „Dzieci stamtąd”, o której
dyskutowano 27 marca w słubickiej
bibliotece.
Za sprawą autorki czytelnik przenosi się do Krakowa tuż przed wybuchem II wojny światowej. Poznaje
profesorską rodzinę Pawulskich. Ich
tak starannie poukładana codzienność nagle rozpada się na milion kawałków. Głód, strach, niepewność jutra towarzyszą im każdego dnia. Teraz
liczy się tylko jedno: przetrwać mimo
wszystko. Dramatyczne wydarzenia
zaprowadzają ocalałą trójkę rodzeństwa, Elżbietę, Jerzego i Jana, do Kanady. Tutaj na nowo próbują ułożyć
swoje życie. Czy uda im się? Aby się
dowiedzieć, trzeba sięgnąć po książkę.
Zdaniem czytelniczek pisarka stwo-

rzyła powieść pełną emocji, trzymającą czytelnika w napięciu. Klubowiczki
szczególną uwagę zwróciły na odtworzony niezmiernie wiarygodnie obraz
wojennego Krakowa. Z pewnością
autorka solidnie się przygotowała. I
na koniec ciekawostka, w Kanadzie na
podstawie książki powstał cieszący się
dużą popularnością serial.
Kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w oddziale dla dorosłych. Tematem będzie
książka Grzegorza Kozery "Króliki
Pana Boga". Spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki mają charakter otwarty dla wszystkich chętnych, którzy
lubią czytać i rozmawiać o książkach.
Czytelnicy zainteresowani taką formą
spędzania wolnego czasu mogą w każdej chwili dołączyć do klubu. Każdy,
kto chciałby wziąć udział w dyskusji,
lub tylko jej posłuchać, może przyjść
na spotkanie bez konieczności przeczytania książki. (red)

ków, sympatycznych istot zamieszkujących pewną dolinę w Finlandii?
Stworzona przez Tove Jansson seria
książek o Muminkach zdobyła popularność na całym świecie. Powstały
bajki, na których wychowały się pokolenia.
Przygody Muminków lubią zarówno dzieci, jak i dorośli. Gwarantują
one czytelnikom piękne chwile pełne
ciepła, mądrości, ale też magii i tajemniczości charakterystycznej dla
literatury skandynawskiej.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach zaprasza mieszkańców powiatu słubickiego do udziału w
powiatowym, rodzinnym konkursie
plastycznym pt. „Muminki i przyjaciele”.
Celem konkursu jest między innymi przybliżenie literatury skandynawskiej najmłodszemu pokoleniu,
rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie prac
plastycznych.
Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej, przedstawiającej jedną z postaci występującej
w opowiadaniach o Muminkach, np.
Muminek, Mamusia Muminka, Tatuś
Muminka, Mała Mi, Włóczykij, Ryjek,
Migotek i inne. Na konkurs można
złożyć tylko jedną pracę, wykonaną dowolną techniką, z dowolnych
i trwałych materiałów, o wysokości
max. 50 cm.
Do zabawy mogą włączyć się całe
rodziny, a na uczestników czekają
nagrody!. Prace można składać do 30
kwietnia 2019 r. w bibliotece słubickiej lub w bibliotekach publicznych

powiatu słubickiego - w Rzepinie, Górzycy, Cybince i Ośnie Lubuskim.
Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie internetowej bibliote-

ki słubickiej www.biblioteka.slubice.
pl oraz na stronach internetowych
bibliotek publicznych powiatu słubickiego. (red.)

Szybki i tani na 6+
kredyt gotówkowy
Drogi Kliencie, proponujemy kredyt oprocentowany zaledwie 6% w skali
roku. Tak niskie oprocentowanie powoduje, że pożyczając 10 000,00 zł na
5 lat, miesięczna rata kredytowa wyniesie tylko 193,33 zł.
W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:
Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46
95 759 74 48

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

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

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

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

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

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

www.bsrzepin.pl
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Dzień poezji w SOSW

Wielkanocna baba w roli głównej

7

W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” bibliote- Kulinarny Czwartek w bibliotece miejskiej upłynął pod znakiem świątecznych wypieków
ka szkolna prowadzi akcję „Starszy Czyta Młodszemu”
Za oknami już prawdziwie wioPierwszy dzień wiosny można
uczcić na różne sposoby. W SOSW
postanowili spędzić ten dzień z
wierszami.
W ośrodku spotkali się przedstawiciele samorządów szkolnych
słubickich szkół z podopiecznymi
placówki. Starsi uczniowie czytali
wiersze polskich poetów uczniom
klas młodszych Szkoły Podstawowej, Zespołu Edukacyjno–Terapeutycznego Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Uczestnicy poranka literackiego mieli także okazję do wspólnej

zabawy. Odgadywali wierszowane
zagadki edukacyjne, które nie tylko
umiliły czas, ale również pomogły
poszerzyć słownictwo i rozwinąć
wyobraźnię. Poprawne odpowiedzi
nagrodzone były cukierkami. Najwięcej słodkości zgromadził Patryk
Duka-Schmidt z klasy II SP i został
zwycięzcą wierszowanej zgaduj-zgaduli, otrzymując nagrodę.
Celem akcji „Starszy Czyta Młodszemu” jest uczczenie dziesięciolecia udziału SOSW w ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom”. (red.)

sennie. Wielkanoc tuż tuż, więc
najwyższy czas rozpocząć świąteczne przygotowania. Planując wielkanocne menu nie można zapomnieć
o tradycyjnej babie wielkanocnej.
Jaki jest najlepszy przepis?
Tego można było się dowiedzieć
na kwietniowym spotkaniu Kulinarnych Czwartków, które odbyło się 4
kwietnia.
Po raz kolejny zapachniało domowymi wypiekami! Panie wspólnymi
siłami wyczarowały przepyszne,
delikatne babki. Doglądając piekarnika rozmawiały o tradycjach
wielkanocnych, o tym jak wygląda-

ją świąteczne stoły. Oczywiście nie
mogło się obyć bez wymiany przepisów na świąteczne rarytasy. Na
czwartkowych kulinarnych spotkaniach nie sprawdza się powiedzenie,
że gdzie kucharek sześć, tam nie ma
co jeść. Wręcz przeciwnie, im więcej

jest uczestniczek, tym więcej pomysłów i sprawdzonych kulinarnych
rad.
Biblioteka zaprasza już teraz
na kolejne spotkanie Kulinarnych
Czwartków 9 maja, na którym w roli
głównej wystąpią szparagi. (red.)

SŁUBICE

Zbierając datki rozdali 200 tulipanów
Mali wolontariusze z oddziałów przedszkolnych dla dzieci z autyzmem ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zbierali datki na hospicjum. W zamian wręczali tulipany
Dzieci rozdały słubiczanom 200
własnoręcznie wykonanych tulipanów. Spotkały się z ogromną życzliwością, otwartością i ofiarnością ze
strony mieszkańców miasta. za którą
w imieniu podopiecznych Hospicjum Domowego im. Św. Wincentego a’ Paulo serdecznie dziękują. Dla
wielu przedszkolaków to zadanie
było wyzwaniem. Mimo swoich słabości dzielnie z uśmiechem na twarzy kwestowali na szczytny cel. (red.)

ZDROWIE

Jak się pozbyć cellulitu, czyli metoda AWT
Potocznie zwany skórką pomarańczową, jest stałym problemem występującym w świecie
kobiet. Szacunkowo dotyka ok 80% z nich. Tworzy mało atrakcyjne wgłębienia w okolicach ud, pośladków i ramion. Dziś rozwiązanie problemu cellulitu podane jest jak na dłoni.
Efekty nowej, skutecznej metody utrzymują się przez 6 miesięcy.
Czym jest cellulit?
To nieprawidłowo rozmieszczona tkanka tłuszczowa. Tworzy nierówną i pofałdowaną powierzchnię
skóry. Zmagają się z nim kobiety z
nadwagą ale i szczupłe. Najczęściej
pojawia się już w okresie dojrzewania przez nadmiar estrogenów
w organizmie.
Rodzaje
Rozróżniamy cellulit wodny
i tłuszczowy. Łatwiej zwalczyć
pierwszy, spowodowany złym
przepływem limfy i nagromadzeniem wody w tkankach. W tym
przypadku walczymy z obrzmie-

niami i opuchlizną ciała. Świetnie
sprawdzają się tu masaże oparte
na drenażu limfatycznym.
Cellulit tłuszczowy to poważniejszy przeciwnik. Wiąże się z
osłabieniem tkanki łącznej i przerostem tkanki tłuszczowej. Głównym czynnikiem jego powstawania
są zmiany hormonalne, nadmiar
estrogenów i źle dobrane środki
antykoncepcyjne, dlatego dotyczy
głównie kobiet. Sprzyja mu siedząca praca, stres, brak ruchu i niewłaściwe odżywianie.
Najłatwiejszym sposobem na
sprawdzenie jakiego rodzaju cellulit mamy, jest ściśnięcie fałdu skóry. Jeśli zauważymy nierówności i
grudki, najpewniej mamy do czy-

nienia z lipidową odmianą.
Metody zwalczania
Rynek od lat prześciga się w tworzeniu coraz nowocześniejszych
metod do walki z pomarańczową
skórką. Są bardziej i mniej skuteczne, ale wszystkie znajdują swoich zwolenników. Zabiegi takie jak
masaże ręczne czy masaże próżniowe są bolesne, aczkolwiek mało
inwazyjne. Bardziej inwazyjne np.
lipoliza czy lipolaser wykonują lekarze, a ich koszt sięga tysięcy złotych.
Medycyna wychodzi
naprzeciw

Złotym środkiem może być terapia falą uderzeniową, stosowana w medycynie od dawna. Siła
jaką dysponuje niweluje cellulit i
miejscową otyłość. Intensywnie
działa na cellulit zwłókniały nawet
III i IV stopnia. „Leczenie Falami
Akustycznymi” (Acoustic Wave
Therapy – AWT) to nowoczesna,

niezwykle skuteczna metoda, którą wybiera coraz więcej kobiet. W
wielu przypadkach efekty są widoczne i wyczuwalne już po 4 do
6 cotygodniowych sesji. Terapię
AWT mamy już na wyciągnięcie
ręki. Ma ją w swojej ofercie, razem z masażami modelującymi,
Centrum Medyczne Brandmed w
Słubicach.
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Z wizytą u specjalisty optometrii
W Słubicach powstało nowe miejsce, w którym można zadbać o wzrok. Jest to specjalistyczny
gabinet optometryczny wraz z salonem optycznym pod nazwą MEDLOOK - jedyny tego rodzaju
obiekt w Słubicach, w którym stale przyjmuje dyplomowany optometrysta
Ten specjalista w zakresie dokonywania pomiarów wad wzroku
oraz doboru optymalnych pomocy
wzrokowych, takich jak okulary czy
soczewki kontaktowe, dokładnie
zbada Twoje oczy, co daje gwarancję dokładnej i optymalnej korekcji.
W salonie można kupić okulary
jednoogniskowe do dali i do bliży
oraz okulary wieloogniskowe, tzw.
progresy, umożliwiające swobodne
posługiwanie się wzrokiem na dalekich jaki i bliskich odległościach.
Wszystkie rodzaje okularów mogą
być wyposażone w soczewki renomowanych firm – angielskiej Jai
Kudo lub niemieckiej marki premium – Karl Zeiss.
Zakres funkcji jakie oferują te
soczewki jest bardzo szeroki. Mogą

to być zwykłe soczewki poliwęglanowe lub specjalnie cieniowane dla
dużych mocy. Soczewki mogą być
wzbogacone o powłoki uszlachetniające: utwardzające, antyrefleks,
hydro i oleofobowe ułatwiające
utrzymanie w czystości oraz zabezpieczające przed promieniowaniem UV i światłem niebieskim
emitowanym przez urządzenia
elektroniczne.
W stałej ofercie znajduje się
ponad 600 opraw okularowych.
Wśród dostępnych marek znajdziemy najlepsze firmy modowe
oraz premium takie jak GUESS,
Vogue, Carolina Herrera, Escada,
Furla, Tous, Oakley, Harley Davidson, Converse czy Ray Ban. Nie zabraknie również okularów ze średniego pułapu cenowego takich firm

jak Jai Kudo, Tonny, Solano, Tress.
W ofercie MEDLOOK znajdują się
również modne polaryzowane okulary przeciwsłoneczne, zapewniające pełną ochronę UV. Dla dzieci
przygotowano około 100 opraw, w
tym specjalne, certyfikowane okulary do używania na lekcjach WF.
Salon znajduje się w Słubicach
na ul. Kopernika 23a i czynny jest
od wtorku do piątku w godz. 9:00
– 17:00 oraz w soboty 9:00 - 14:00.
Przed salonem znajduje się wydzielony parking. Na badania można zarejestrować się bezpośrednio
w salonie optycznym, telefonicznie
pod nr 500 070 607, jak również
poprzez stronę www.medlook.pl
lub profil na FB Medlook Słubice,
gdzie udostępnione są kalendarze
rejestracyjne on-line.

DOKUMENTALNE, BIOGRAFICZNE, WIZERUNKOWE,
PROMOCYJNE, HISTORYCZNE, OKOLICZNOŚCIOWE

662 806 525
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W kołczyńskiej bibliotece nikt się
nie nudzi
Mieszkanie w małej wsi nie musi oznaczać braku rozrywek. Biblioteka szczególnie dba, aby mieszkańcy Kołczyna mieli co robić w wolnym od pracy czasie
W czasie przedświątecznym zwyczajowe spotkania Dyskusyjnych
Klubów Książki zostały urozmaicone
warsztatami, w czasie których wykonano wielkanocne ozdoby.
Dorośli spędzili popołudnie wielkanocnie i wspomnieniowo. Zbliżające
się święta sprawiły, że panie ozdabiały
jajka metodą wstążeczkową. Przy okazji miały czas porozmawiać o historii
Krzeszyc i okolic. Skąd akurat taki temat?
Ponieważ ostatnią lekturą członkiń
DKK była książka pt. „Z dziejów gminy
Krzeszyce”.
- Celem tej książki jest zapoznanie
mieszkańców gminy Krzeszyce z jej
historią od zarania dziejów. Nas interesuje historia Ziemi Krzeszyckiej, a w
szczególności Kołczyna i Brzozowej, są
one nam najbliższe – mówi Małgorzata Szydłowska, jedna z czytelniczek.
Czego interesującego dowiedziały
się klubowiczki? Na terenie Kołczyna
i Brzozowej archeolodzy odkryli krzemienne siekierki i toporki z okresu
neolitu, gdzie ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia. W okresie od
6300 do 3700 lat temu uprawiali rolę
i uprawiali tkactwo i garncarstwo.
Kołczyn i Brzozowa od VIII wieku do
1251 według archeologów zachowały
ciągłość osadniczą.

W XIIIw. Kołczyn znajdował się w
posiadaniu zakonu templariuszy. Po
likwidacji zakonu wieś w roku 1312
należała do klasztoru w Obrze. Potem
przeszła w ręce prywatne, była lennem
rodziny von Lossów do roku 1477. Potem „Kollzen” objęli w posiadanie von
Waldowie i von Reitzenstein z Lubniewic, którzy byli właścicielami do XIX
wieku. Kościół parafialny istniał już w
XIII w. W aktach diecezji poznańskiej
zachowała się wzmianka z 1446 roku
o Macieju plebanie we wsi „Kolczino”
vel „Kyelizina”.
3 lutego 1945 r. do Kołczyna wkroczyły oddziały 8 Armii Gwardii I Frontu Białoruskiego, Poległo tu kilkunastu żołnierzy Armii Czerwonej, co
upamiętniono obeliskiem wystawionym w maju 1945 r. Po zakończeniu
wojny zaczęły tu przybywać i osiedlać
się rodziny polskie, które przybyły w
1946 r. transportem zza Buga z ziemi
wileńskiej i nowogrodzkiej.
Ze Lwowa przybył ksiądz Henryk
Szymusik, który zorganizował parafię
rzymskokatolicką. 1 listopada 1946
roku została uruchomiona szkoła.
Organizatorką była Maria Magdalena
Czarnecka.
W latach 1945 – 72 Kołczyn był
siedzibą gminy. Od 1972 wieś należy do gminy Krzeszyce. Obecnie we

wsi działa szkoła podstawowa, filia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach, Ochotnicza Straż Pożarna z
nowo wybudowaną remizą oraz ośrodek zdrowia.
Zaledwie 3 km od Kołczyna leży
wioska Neuwalde – Brzozowa, która
została przypuszczalnie założona w
XV w. Nazwa pochodzi od jej właściciela Karola Fredricha Waldow. W
1939 r. liczba we wsi mieszkały 302
osoby.
Ozdobą Neuwalde był pałac Gustawa Hemmerlinga. Gospoda i sala
wiejska wybudowana w 1912 r. były
ośrodkiem kultury wiejskiej. W wiosce
była Ochotnicza Straż Pożarna, która
miała własną remizę i ręczna pompę
strażacką. Tuż przy drodze była zlokalizowana wielka kuźnia.
Do wsi 2 lutego 1945 r. od strony
Lubniewic weszły wojska sowieckie, a
dokładnie 33 armia I Frontu Białoruskiego pod dowództwem Konstantego
Rokossowskiego. Zaczęły się aresztowania. Zastrzelono sołtysa Brzozowej,
w gospodarstwie J. Czuby powieszono

EKOLOGIA

ojca i syna. Po wojnie Brzozowa wchodziła w skład Gminnej Rady w Kołczynie. Pierwszymi osadnikami była
rodzina Bednarskich pochodząca z
Jarocic. Początkowo we wsi było tylko
dwóch mieszkańców: Antoni Korek i

Jan Kulesza.
W 2010 roku mieszkańcy założyli
Stowarzyszenie „Ludzie Lasu”, które
działa na rzecz czystości środowiska,
dba o zwierzęta zamieszkujące lasy,
edukuje dzieci i młodzież. (red.)

Segreguj odpady – to się opłaca
CZG12 zaprasza mieszkańców Sulęcina i wszystkich okolicznych miejscowości oraz mieszkańców
pozostałych gmin członkowskich związku na Festyn Ekologiczny
W wiosenną sobotę 27 kwietnia
w Parku Miejskim w Sulęcinie (przy
Kontenerze Kultury) na chętnych czekać będzie moc atrakcji.
Od godziny 12.00 dla dzieci oraz dorosłych organizowane będą gry i zabawy ekologiczne. Organizatorzy przypomną jak należy segregować śmieci
i dlaczego warto chronić środowisko.
W tych działaniach pomogą pracownicy Nadleśnictwa Sulęcin, którzy
również opowiedzą jak dbać o piękne
lubuskie lasy, oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego z Sulęcina. Panie ze Sto-

warzyszenia MAM Pomysł pomogą
uszyć praktyczne woreczki na owoce
i warzywa. Dzięki takim woreczkom
nie będzie trzeba już więcej korzystać
z foliowych worków ze sklepu.
- Pamiętajmy, że jeden woreczek
foliowy może rozkładać się nawet 200
lat, a do recyklingu trafia zaledwie 7 %
z nich – mówi Katarzyna Radej z dział
edukacji ekologicznej CZG12.
Podczas festynu będzie można dostać kwiatki w ramach akcji „Zamień
odpadki na kwiatki”. Każdy, kto będzie mieć kupon, otrzyma 1 sadzonkę

kwiatka. Odpady do PSZOK można
przywozić jeszcze do piątku 26 kwietnia. PSZOK obsługuje mieszkańców
gmin Sulęcin, Ośno Lubuskie, Łagów
Lubuski i Lubniewice.
Jeśli ktoś z Czytelników jest zainteresowany w jaki sposób prowadzona
jest gospodarka odpadami w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Długoszynie, może
skorzystać z Dnia Otwartego. Zakład
przyjmie odwiedzających w piątek
26 kwietnia w godzinach od 12.00 do
16.00. (red.)

POGRANICZE
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Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy
Nieczęsto się zdarzają takie odwiedziny. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej gościł w regionie i
znalazł czas, by pojawić się także u nas
W wizycie 8 kwietnia głowie państwa towarzyszyli sekretarz stanu w
kancelarii prezydenta Błażej Spychalski, minister rodziny, pracy i
polityki społecznej Elżbieta Rafalska i wojewoda lubuski Władysław
Dajczak. Gościa powitał burmistrz
Mariusz Olejniczak w towarzystwie
słubickich radnych i przedstawicieli

sąsiednich. Na spotkaniu obecny był
także nadburmistrz Frankfurtu nad
Odrą René Wilke.
W trakcie spotkania zarówno
goście jak i gospodarze znaczenie
współpracy transgranicznej, tekże w
kontekście 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Prezydent
Andrzej Duda pgratulował miesz-

kańcom bardzo dobrych kontaktów
z partnerami z Niemiec, podkreślając, że granice państw nie stanowią
w tej chwili żadnej przeszkody.
Swój czas na kontakt z prezydentem mieli także mieszkańcy. Andrzej Duda nie stronił od rozmów i
robienia wspólnych zdjęć z chętnymi słubiczanami. (red.)

KRZESZYCE

CYBINKA

Wiosenne zajęcia dla dzieci

Dzieci zrobiły pisanki

W Kołczynie swój czas odpoczynku od codzienności mieli najmłodsi. 12 kwietnia spotkali się w Święta za pasem, a wszyscy chcą być do nich dobrze przygotobibliotece członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki
wani pod każdym względem. Dzieci również
Tym razem młodzi czytelnicy zastanawiali się nad różnymi
aspektami zachowania ludzi ,
konkretnie chodziło o zarozumiałość i pychę oraz o to…czy wygląd
zewnętrzny jest naprawdę ma
znaczenie.
Po wysłuchaniu opowieści o
"Upatrej Florentynie" dzieci mogły same wyciągnąć wnioski. Florentyna jest flamingiem i bardziej

przywiązuje wagę do wyglądu niż
do zdrowia i bezpieczeństwa. Za
uratowanie życia przez inne flamingi nawet im nie podziękowała.
Dzieci są obecnie bombardowane ze wszystkich stron przez reklamy telewizyjne i kolorowe magazyny informacjami, jak należy
wyglądać, aby być modnym. Dodajmy do tego presję otoczenia,
wszyscy chcą mieć to co modne.

Historyjka z morałem może pomóc nauczyć się rozróżniać rzeczy
ważne od mniej ważnych.
Dzieci mogły też wziąć udział
w warsztatach wielkanocnych. W
bibliotece zrobiło się kolorowo i
wesoło, najmłodsi z chęcią robili
stroiki wielkanocne. Przy okazji
spotkania była też okazja porozmawiać na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych. (red.)

W Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Cybince zorganizowano warsztaty wielkanocne z wykorzystaniem styropianowych jajek.
Uczestnicy zajęć najpierw malowali jajka farbkami, a następnie

ozdabiali je cekinami, wstążkami
oraz metodą decoupage. Wszystkie
dzieci stworzyły niepowtarzalne,
piękne pisanki wielkanocne, które
na pewno będą ozdobą niejednego
stołu wielkanocnego. (red.)

Nakaz zapłaty?
„Merkury”

Słubice Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 23
ul. 1 Maja 6, 69-100 Słubice
szeroki wybór
tel. 95/758-26-41, fax 95/758-23-06
zastawy stołowej, naczyń, kieliszków, sztućców,
e-mail: spolem@slubice.org
akcesoriów kuchennych, artykułów dekoracyjnych
Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

AGD i dekoracji wnętrz
• fachowa obsługa i doradztwo,
• niskie ceny, liczne promocje,
•

SPRZECIW!

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

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16

wolnyoddlugow.pl
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Szkolny gabinet dentystyczny już działa Kolarze podsumowali sezon
Uczniowie i wychowankowie wszystkich szkół i placówek z terenu gminy mają się z czego cieszyć. Młody klub sportowy, powstały w 2018 roku, zakończył pierwW Zespole Szkół udało się uruchomić nowoczesny gabinet stomatologiczny
szy sezon. Przyszedł czas na bilans Klubu Kolarskiego AMG Cybinka TEAM
Usługi w gabinecie są świadczone
w ramach NFZ. Powstał on w ramach
realizacji programu polityki zdrowotnej
„Poprawa dostępności do świadczeń
stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. Kwota dotacji
pozyskanej z Ministerstwa Zdrowia na
zakup sprzętu i wyposażenie placówki
to 118350 zł.
Opieka dentystyczna jest dostępna
dla uczniów z terenu gminy w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach
od 8.00 do 10.00 i od 14.00 do 16.00.
Wcześniej trzeba się zarejestrować pod
numerem 881 232 018 lub osobiście w

Spotkanie podsumowujące odbyło się w MGOK w Cybince 28 marca.
Klub zajmuje się szkoleniem
młodych adeptów kolarstwa. Młodzież aktywnie uczestniczy w treningach, a poziom ich wyszkolenia
bardzo szybko wzrasta. Podczas
spotkania przedstawiciele omówili
osiągnięcia sportowe w pierwszym
roku działania klubu. Podziękowagabinecie.
Realizacja projektu pozwoli na za-

li również władzom gminy za okazane wsparcie i pomoc finansową
otrzymaną w sezonie 2018.
- Mamy nadzieję, że młodzi kolarze jeszcze nie raz będą mieli okazję potwierdzić swoje umiejętności,
ścigając się na wielu trasach kolarskich. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć powodzenia i kolarskich sukcesów – mówi Sebastian
Krysiak, prezes klubu. (red.)

pewnienie uczniom lepszego dostępu
do świadczeń stomatologicznych. (red.)

CYBINKA

Przedszkolaki z Rąpic powitały wiosnę
Wszyscy na nią czekali, aż
wreszcie przyszła. Czy przywołały ją przedszkolaki?
Aby zachęcić wiosnę i podkreślić
charakter pierwszego dnia nowej pory
roku, każdy z maluchów ubrał się na
zielono. Wiosnę powitały śpiewając
piosenki, tańcząc oraz rozwiązując zagadki o tematyce wiosennej. Dzieci wykonywały także prace plastyczne. Wybrały się również na wiosenny spacer
ulicami Rąpic. Z pięknymi kwiatami
zrobionymi własnoręcznie, z uśmiechami na twarzach, szukaliśmy pierwszych
kwiatów i zielonych listków. (red)

OGŁOSZENIE

Cybinka, dnia 15 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ CYBINKI
OGŁASZA
Cybinka, dnia 15 kwietnia 2019 r.
VI USTNY PRZETARG
BURMISTRZ CYBINKI
NIEOGRANICZONY
OGŁASZA

VI sprzedaż
USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY
na
na własność
działki zabudowanej,
na sprzedaż na własnośćstanowiącą
działki zabudowanej,
zasób Gminy Cybinka
zasóbstanowiącą
Gminy Cybinka

128

2170

Cybinka
22106/5
ul. Słubicka 29

366 282,00

Zabudowana
budynkiem
użytkowym

366 282,00

Cybinka, dnia 15 kwietnia 2019 r.

na sprzedaż na własność działek niezabudowanych, stanowiących zasób Gminy Cybinka

37 000,00

Przetarg
odbędzie
182019
czerwca
godz. 1000Urzędu
w sali konPrzetarg odbędzie
się wsię
dniuw18dniu
czerwca
roku o 2019
godz. 10 w salio konferencyjnej
ferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem
Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie
wadiumwwCybince
formie pieniężnej
w kasie
UM54
w Cybince
lub na konto
54 4343
8371 1022
5500 0040
4343 2000w0040
UM
lub na
konto
8371 1022
5500
2000
BS Rzepin
w BS Rzepin
Oddział Cybinka
w terminie,
takim terminie,aby
abynajpóźniej
najpóźniej w wdniudniu
15 czerwca
2019 roku
Oddział
Cybinka
w takim
15 czerwca
2019 roku
wymagana
kwota
znajdowała
się
na
w/w
koncie
lub
w
kasie
tut.
Urzędu.
wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. Urzędu. Komisja przetargowa przed Komisja
przetargowa
przed otwarciem
przetargu
stwierdza
wniesienie
otwarciem
przetargu stwierdza
wniesienie wadium
przez uczestnika
przetargu.
Burmistrz wadium
zastrzega przez
uczestnika przetargu. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jesobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację
dynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację
o oprzyczynie
odwołania
przetargu do
publicznej do
wiadomości.
Ogłoszenie
o przetargu Ogłoszenie
zostało
przyczynie
odwołania
przetargu
publicznej
wiadomości.
o
przetargu
zostało
zamieszczone
na
tablicy
ogłoszeń
w
tut.
urzędzie
i
w
miejscozamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz
wości,
nieruchomość
dotyczy ioraz
na stronie
internetowej
urzędu www.
na stroniektórej
internetowej
urzędu www.cybinka.pl.
w Biuletynie
Informacji
Publicznej. Wszelkich
cybinka.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji dotycząinformacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince
cych przetargu i warunków nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince
pok. nrnr
10A,10A,
tel. (68)
wew. 47. wew. 47.
pok.
tel.3911440
(68) 3911440
00
roku

BURMISTRZ CYBINKI
OG ŁASZA
I USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ
na sprzedaż na
własnośćCYBINKI
działek niezabudowanych,
OGŁASZA
stanowiących
Gminy Cybinka
I USTNY
PRZETARGzasób
NIEOGRANICZONY

Lp. Numer Pow. Położenie KW nr
Cena
Przeznaczenie Cena
Wadium
2
działki w m
nieruchomości
terenu
wywoławcza
/ w zł./
/w zł./
/w zł./
1.

Cybinka, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Lp.

1.

2.

Numer
działki

155/4

133/2

Pow.
w m2

760

926

Położenie

Rąpice

Urad

KW nr

32530/9

31991/1

Cena
nieruchomości
/ w zł./

Przeznaczenie
terenu

Cena
wywoławcza
/w zł./

Wadium

13 700,00

Niezabudowanawg studium teren
zainwestowany
przeznaczony do
rehabilitacji i
uzupełnień

13 700,00

1 400,00

16 430,00

Niezabudowanawg studium teren
zainwestowany
przeznaczony do
rehabilitacji i
uzupełnień

16 430,00

1 700,00

/w zł./

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybince lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040
w BS Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 maja 2019 roku wymagana
kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem
przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu. Burmistrz zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację
o przyczynie odwołania przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu zostało
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz
na stronie internetowej urzędu www.cybinka.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich
informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince
pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM w
Cybince lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040 w BS Rzepin Oddział
Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 maja 2019 roku wymagana
kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika
przetargu. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację
o przyczynie odwołania przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o
przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz na stronie internetowej urzędu www.
cybinka.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince
pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

12

POGRANICZE
L U B U S K I E

Festiwal zawodów

14 maja o godz. 9.00 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się II Powiatowy Festiwal Zawodów. Gimnazjalistów, absolwentów klas 8
szkół podstawowych i ich rodziców zapraszamy na prezentacje naszkół i ciekawe spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

Al. Niepodległości 23 69-100 Słubice
Tel.: 95 758 25 71
www.ckziu.powiatslubicki.pl
e-mail: ckziu@powiatslubicki.pl

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH:

Oferta edukacyjna CKZiU:

TECHNIK EKONOMISTA:
uczniowie przygotowują się do pracy
na stanowiskach kadry, płace, obsługa
magazynu, sekretariatu, prowadzenie
własnej działalności, pracownik banku,
urzędu, biura rachunkowego, (obsługa
komputerowych programów magazynowych, sprzedażowych, kadrowo-płacowych).

Uniwersyteckie Liceum
Ogólnokształcące w Słubicach
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 61 829 68 38
e-mail: liceum@uam.edu.pl
www.facebook.com/ULOSlubice/

KLASA O PROFILU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM Z
PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI:
a) dla absolwentów gimnazjum: biologią, chemią oraz językami obcymi: angielskim i niemieckim,
b) dla absolwentów szkół podstawowych: biologią, chemią oraz językiem
angielskim,
to propozycja dla młodych ludzi, którzy
chcieliby kształcić się w przedmiotach
przyrodniczych i wiążą swoją przyszłość z takimi kierunkami, jak medycyna, biotechnologia itp. Równolegle
do przedmiotów przewidzianych ra-

Liceum
Ogólnokształcące
im. Stanisława
Staszica
w Rzepinie
Oferta dla osób dojeżdżających:
szkoła gwarantuje zwrot kosztów dla
osób dojeżdżających na podstawie
imiennych biletów miesięcznych lub
umowy z przewoźnikiem
NASZE ATUTY:
• Internat
• Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
• Stałe konsultacje ze wszystkich
przedmiotów
• Dodatkowe godziny zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego
• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
• Bogata baza dydaktyczna
• Liczne obiekty sportowe (hala widowiskowo-sportowa, sala gimnastyczna, siłownia, kompleks boisk
ORLIK)
• Biblioteka na bieżąco doposażana w
nowości wydawnicze
KLASA AKADEMICKA
REKRUTACJA 2019/2020
W ramach profilu:
• Nauczanie w zakresie rozszerzonym
jednego z języków obcych (angiel-

TECHNIK HOTELARSTWA:
uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu sprawnej obsługi gości w
recepcji, prowadzenia działalności promocyjnej i sprzedaży usług hotelarskich,
przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości oraz podawania
śniadań.

TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU:
uczniowie przygotowują się do wykonywania i interpretacji rysunków technicznych, wykonania i konserwacji architektury ogrodowej, projektowania dekoracji
roślinnych do wystroju wnętrz, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.

uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu urządzania i prowadzenia zakładów gastronomicznych, obsługi
konsumenta, organizacji i kompleksowej
obsługi przyjęć i imprez organizowanych
w zakładach usług gastronomicznych
oraz imprez w warunkach nietypowych.
Nowość technik rachunkowości
dla absolwentów szkół podstawowych przygotowuje do prowadzenia
rachunkowości w jednostce organiza-

cyjnej; sporządzania dokumentacji pracowniczej i rozliczania wynagrodzeń
oraz wykorzystania oprogramowania
księgowego
Branżowa Szkoła I stopnia (wielozawodowa) Proponujemy
m. in. zawody: sprzedawca,
ogrodnik, rolnik, kucharz, piekarz, cukiernik,
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Praktyczna
nauka zawodu organizowana u pracodawców.
Kursy kwalifikacyjne dla
dorosłych – zgodnie z zapotrzebowaniem

mowym planem nauczania uczniowie
będą mogli uczęszczać na zajęcia fakultatywne poszerzające ich wiedzę szczególnie w zakresie języków angielskiego
i niemieckiego. Klasa ta została objęta patronatem przez wydziały UAM w
Poznaniu: Wydział Biologii i Wydział
Chemii.

KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-FIZYCZNYM
Z
PRZEDMIOTAMI
ROZSZERZONYMI:
a) dla absolwentów gimnazjum: matematyką, fizyką, informatyką oraz językiem niemieckim,
b) dla absolwentów szkół podstawowych: matematyką, fizyką oraz informatyką,
to propozycja dla młodzieży, która
chciałaby w przyszłości studiować nauki ścisłe. Równolegle do przedmiotów
przewidzianych ramowym planem nauczania uczniowie będą mogli uczęszczać na zajęcia fakultatywne poszerzające ich wiedzę szczególnie w zakresie
języków angielskiego i niemieckiego.
Klasa ta została objęta patronatem
przez wydziały UAM w Poznaniu: Wy-

dział Matematyki i Informatyki oraz
Wydział Fizyki.

KLASA O PROFILU HUMANISTYCZNYM Z PRZEDMIOTAMI
ROZSZERZONYMI:
a) dla absolwentów gimnazjum: językiem polskim, historią oraz językami
obcymi: angielskim i niemieckim,
b) dla absolwentów szkół podstawowych: językiem polskim, historią oraz
językiem angielskim,
to propozycja dla młodych ludzi, którzy
chcieliby kształcić się w przedmiotach
humanistycznych z myślą o przyszłych
skiego lub niemieckiego)
• Nauczanie języka rosyjskiego
• Wycieczki krajowe i zagraniczne
• Wyjazdy do teatrów i warsztaty tematyczne
• Tutoring
• Współpraca z uczelniami wyższymi
• Udział w wykładach i warsztatach
na UAM w Poznaniu
• Warsztaty dziennikarskie w TVP
• Lekcje muzealne i w galeriach sztuki w Warszawie, Krakowie i Poznaniu
• Zwiedzanie firm i zakładów pracy
• Udział w konkursach wiedzy, recytatorskich, literackich i olimpiadach
• Działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu
Profil przygotowujący uczniów do
studiów na wydziałach najlepszych
uczelni krajowych i zagranicznych
KLASA POLICYJNA
REKRUTACJA 2019/2020
W ramach profilu:
• Dodatkowe przedmioty: elementy
prawa, edukacja policyjna,
• Zajęcia z instruktorem taktyki i
technik interwencji,
• Zajęcia z instruktorem wyszkolenia
strzeleckiego,
• Nauka samoobrony z możliwością
zdobycia certyfikatu,
• Profesjonalny sprzęt do nauki samoobrony i technik interwencji,
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu
udzielania pierwszej pomocy,
• Nauka strzelania,
• Reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych i wojewódzkich,
• Umundurowanie,

kierunkach studiów, np. filologicznych, prawniczych czy socjologicznych.
Równolegle do przedmiotów przewidzianych ramowym planem nauczania
uczniowie będą mogli uczęszczać na
zajęcia fakultatywne, poszerzające ich
wiedzę szczególnie w zakresie języków
angielskiego i niemieckiego. Klasa ta
została objęta patronatem przez wydziały UAM w Poznaniu: Wydział Fi-

lologii Polskiej i Klasycznej, Wydział
Neofilologii, Wydział Historii, Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
oraz Wydział Prawa i Administracji.

• Obozy stacjonarne i wyjazdowe,
• Nauka musztry,
• Udział w zawodach sportowych.

• Realizacja pilotażowego programu
wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych pod nadzorem Ministerstwa
Obrony Narodowej i Biura do Spraw
Proobronnych
• Dotacje MON na realizację działań
w ramach pilotażu,
• Dodatkowe przedmioty: elementy
prawa, edukacja wojskowa,
• Zajęcia z instruktorem taktyki i
technik interwencji,
• Zajęcia z instruktorem wyszkolenia
strzeleckiego,
• Nauka samoobrony z możliwością
zdobycia certyfikatu,
• Profesjonalny sprzęt do praktycznego szkolenia wojskowego,
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu
udzielania pierwszej pomocy,
• Nauka strzelania,
• Umundurowanie,
• Zajęcia poligonowe,
• Nauka musztry,
• Udział w zawodach sportowo-obronnych.

Nauka w tej klasie gwarantuje dobre
przygotowanie do studiów na wielu
kierunkach np. turystyka, nauki społeczne, prawo, studia wojskowe, bezpieczeństwo narodowe
KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA REKRUTACJA
2019/2020
W ramach profilu:
• Przedmioty dodatkowe: psychologia i pedagogika
• Praktyki w rzepińskich przedszkolach
• Praktyki w Powiatowym Ośrodku
Wsparcia w Rzepinie
• Warsztaty pedagogiczne
• Organizacja imprez i pikników dla
osób z niepełnosprawnością
• Organizacja akcji charytatywnych
(Mikołaj dla Afryki, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i innych)
• Zajęcia z dyplomowanym logopedą
Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na studiach humanistycznych
i pedagogicznych (pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, filologia ze specjalnością
nauczycielską, socjologia, resocjalizacja, psychologia).
KLASA WOJSKOWA
REKRUTACJA 2019/2020
W ramach profilu:

Od II klasy uczniowie będą mogli pogłębiać swoją wiedzę pod okiem mentorów z ww. jednostek Uniwersytetu
oraz rozpocząć naukę trzeciego języka
obcego.

Ukończenie klasy o profilu wojskowym upoważnia do odbycia skróconej
służby
przygotowawczej,
przyznania dodatkowych punktów
przy ubieganiu się na o przyjęcie na
studia wojskowe, pierwszeństwo w
trakcie naboru do Wojsk Obrony
Terytorialnej oraz innych jednostek
wojskowych oraz stałe konsultacje
przedstawicieli WKU z zakresu służby wojskowej oraz wskazanie możliwości podjęcia służby adekwatnych
do potrzeb Sił Zbrojnych.
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BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA
W OŚRODKU
SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH
ul. Niepodległości 23
69-100 Słubice
tel. 95 758 23 02
e- mail: sosw@powiatslubicki.pl www.
sosw.powiatslubicki.pl
CO NAS WYRÓŻNIA?
Nauczyciele z pasją i doświadczeniem.
Klasopracownie wyposażone
w nowoczesne pomoce.
Szkoła położona wśród zieleni i boisk
sportowych.
Internat (pobyt bezpłatny, płatność

Technikum Leśne
Starościn 34
69-110 Rzepin
tel. 95 7596239
fax. 95 7596240
www.tlrzepin.pl
Zapraszamy na dni otwarte szkoły
13 kwietnia 2019r.w godzinach 9.0014.00
sekretariat@tlrzepin.pl
www.facebook.com/tlrzepin

tylko za wyżywienie, całodobowa
opieka, atrakcje dodatkowe tj. wycieczki i konkursy).
Samochód służbowy do transportu
uczniów na wycieczki i konkursy.
Szkoła bierze udział w licznych
projektach, programach, uczniowie mają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach np.: baristy i
carvingu
(zakończonych certyfikatem).
Możliwość praktyk wakacyjnych u
Każdy uczeń ma możliwość uzyskania
dodatkowych kwalifikacji honorowanych w krajach Unii Europejskiej:
- Drwal i operator pilarki spalinowej
(realizowane w klasie III w ramach praktyk zawodowych)
- Uprawnienia łowieckie
- Operator żurawi przenośnych (HDS)
kat. II ż.
Upoważnienia po dodatkowym przeszkoleniu do pracy na harvesterze i
forwarderze
(realizowane w klasie III i IV)
- Prawo jazdy kat T
(realizowane w klasie III w ramach
przedmiotu przepisy ruchu drogowego).
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
(realizowana w klasie II w ramach zajęć
praktyczna)
Szkoła kształci w systemie czteroletnim

pracodawców (uczeń otrzymuje wynagrodzenie).
Na zajęciach wykorzystujemy tablice
Budynek z windą.
Liczne imprezy i uroczystości szkolne.
Opieka przedmedyczna codziennie!
Dla każdego ucznia przygotowujemy
Indywidualny Program Edukacyjno
– Terapeutyczny.
Biblioteka z kolorową czytelnią
i
internetowym Centrum Informacji

Medialnej.
Opieka na świetlicy.

w zawodzie technik leoenik.
Warunkiem uzyskania tytułu technika
leoenika jest zdobycie dwóch kwalifikacji:
R13 – ochrona i zagospodarowanie zasobów leoenych
oraz
R14 – użytkowanie zasobów leśnych.
Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych oraz wysoka zdawalnooeæ egza-

minów
maturalnych sprawiają, że nasza szkoła
od lat znajduje się w czołówce szkół leoenych.
Uczniowie rozpoczynajęcy naukę wybierają specjalizację pomiędzy biologią
a matematyką oraz pomiędzy językiem
niemieckim a językiem angielskim.

ZAPEWNIAMY:
Bardzo bogatą ofertę zajęć terapeutycznych:
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Arteterapia
Biblioterapia
Logopedia
Socjoterapia Muzykoterapia Terapia
ręki
Terapia audio – psycho – lingwi-

styczna metodą Thomatisa Rehabilitacja
Gimnastyka korekcyjna
Terapia EEG Biofeedback Hortiterapia Terapia Integracji Sensorycznej
Dogoterapia/Kynoterapia
Terapia psychologiczna
Terapia metodą ruchu rozwijającego
Weroniki
Sherborne
oraz wiele innych metod, którymi
pracujemy i mamy efekty pracy!

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubic im” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Nr umowy: RPLB.08.04.01-08-0023/16-00
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KRZESZYCE

Jak ożywić wielkanocne tradycje?
Świąteczne zwyczaje warto ocalić od zapomnienia. Zajęli się
tym uczestnicy warsztatów dla dzieci w bibliotece w Muszkowie
Czas oczekiwania na Wielkanoc to pora przygotowań, okazja
do spotkań i twórczych działań.
Muszkowska czytelnia zorganizowała cykl spotkań warsztatowych,
na których dzieci i młodzież wykonywały wielkanocne kartki ,
wyszywane zajączki, bibułowe wy-

dmuszki oraz skarpetkowe zające.
Młodzi ludzie, biorąc udział w
takich zajęciach, mogli przyjrzeć
się tradycjom związanym z pisankami i ozdobami wielkanocnymi
i przy okazji spędzić czas nie korzystając z telefonów czy komputerów. (red.)

CYBINKA

CYBINKA

Dzieci zbierały pieniądze Dzień Wiosny
dla hospicjum
Mali wolontariusze z Bajkowego Przedszkola podjęli się poważnego zadania. W pierwszy
dzień wiosny, rozdając papierowe tulipany, zbierali datki dla chorych
Przedszkolaki wzięły udział w
akcji „Budzi się wiosna, budzą się
mali wolontariusze”. Jej idea jest
bardzo szlachetna. Chodząc ulicami miasta, najmłodsi wręczali
własnoręcznie zrobione ozdobne
tulipany z papieru. W zamian prosili o pieniądze dla Hospicjum Domowego Św. Wincentego a’Paulo.
W poszukiwaniu wsparcia mali
wolontariusze dotarli nawet do
Urzędu Miejskiego w Cybince. W
podziękowaniu za ich aktywność
burmistrz Marek Kołodziejczyk
poczęstował je cukierkami.
- Jestem bardzo zadowolony, że
dzięki zaangażowaniu przedszkolaków wielu mieszkańców mogło
wspomóc słubickie hospicjum.
Akcja obudziła nie tylko kalendarzową wiosnę, ale również wiosnę
w sercach wielu ludzi – dodał M.
Kołodziejczyk na zakończenie spotkania z dziećmi. (red.)

W pierwszy Dzień Wiosny odwiedziły nas dzieci z Przedszkola „Kraina Kota w Butach” oraz Bajkowego
Przedszkola w Cybince. Wszystkich
przybyłych
przywitała
Dyrektor
MGOK Ewelina Skórska, która opowiedziała czym jest astronomiczna
wiosna i jakie zwyczaje się z nią wiążą.
Dzieci zaznajomiły się z pochodzeniem Marzanny znanej w Polsce od
wieków. Jest ona symbolem zimy i
śmierci. Stąd właśnie wzięła się nazwa
kukły, którą niszczymy w Pierwszy
Dzień Wiosny.

Dla przybyłych maluchów przygotowaliśmy front prac związanych z robieniem marzanny. Dzieci kolorowały
farbkami, pastelami i mazakami elementy, z których powstały przepiękne
Marzanny oraz wykonały kolorowe
tulipany, które zabrały ze sobą. W
pracach pomagali opiekunowie oraz
pracownicy MGOK. Wszystko to odbywało się przy wiosennych piosenkach, które wspólnie śpiewały dzieci.
Na koniec spotkania każde dziecko
dostało po słodkim upominku.

KANTOR
WKRÓTCE OTWARCIE
Centrum Handlowe
UL. TRANSPORTOWA 8,
SŁUBICE
nowy salon z oświetleniem

Słubice, ul. Transportowa 6 (obok Travel Free)
godziny otwarcia: 10.00 - 18.00 od wtorku do soboty
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POWIAT
SULĘCIŃSKI Nowa stanica rybacka
KRZESZYCE

CYBINKA Podpisanie umowy

Umowa podpisana
końcu będzie remont
Czytelnicze
powitanieWwiosny

7
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35 Bieg Śladami Wiosny

Projekt „Jutro zaczęło się wczoraj”
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zjawiła się na mecie Rozalia Gapska z Pęckowa z czasem 0:41:03. W
klasyfikacji biegaczy z powiatu sulęcińskiego w kategorii kobiet zwy-

Pogoda jak na tak kapryśną porę
roku dopisała. Dzięki temu w Przemysławiu pojawiło się wielu uczestników, kibiców i obserwatorów.

wiatu sulęcińskiego. Patronat medialny objął portal Madman24.pl,
Radio Zachód i redakcja Pogranicza
Lubuskiego. (red.)

Pracuj jako Opiekunka Osób Starszych
w Niemczech lub w Anglii
Oferujemy bezpieczną i legalną pracę
oraz kursy niemieckiego od podstaw
Zadzwoń i umów się na spotkanie z rekruterem

Tel. 501 357 383

POGRANICZE
L U B U S K I E

KRZESZYCE

17

KRZESZYCE

Wychowanie przez czytanie Kolorowo
i świątecznie
w bibliotece
Na marcowym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki w krzeszyckiej bibliotece dzieci rozmawiały o problemie głodu na świecie i o tym, jak często ludzie marnują pożywienie
W spotkaniu wzięła udział Natalia Haza – Galant, polonistka ze
szkoły podstawowej. Dzieci, zaciekawione lekturą, miały wiele pytań,
które nie pozostały bez odpowiedzi.
Rozmawiano o tym, że zbyt duże
ilości jedzenia trafiają na wysypiska zamiast do głodujących ludzi,
szczególnie dzieci, w różnych zakątkach naszego globu. Dzieci szukały także pomysłów w jaki sposób
można pomagać głodnym zwierzętom podczas długiej i mroźnej
zimy.
Książki z serii „Wychowanie
przez czytanie” są polecane małym czytelnikom i ich rodzicom
oraz opiekunom. Poruszane w nich
problemy są opisane w przystępny

Wielkanoc za pasem. Miejscowa książnica zorganizowała warsztaty świąteczne otwarte dla wszystkich, którzy mieli ochotę

sposób i zrozumiałe dla najmłodszych czytelników, a czas spędzony

KRZESZYCE

na wspólnej lekturze bezcenny dla
rozwoju dzieci. (red.)

Czy biblioteka ma tajemnice?
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dlatego w Kołczynie zachęcają dzieci do czytania
Wiosenne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci w kołczyńskiej bibliotece poświęcone było
szwedzkiej opowieści pt.” Tajemnice
biblioteki”.
Jak opisuje na swojej stronie Wydawnictwo Zakamarki, które opublikowało książkę, z biblioteki w Valleby
giną cenne książki. Jak to możliwe
skoro każda z nich ma zabezpieczenie

przed kradzieżą? Dlaczego nie włącza
się alarm, kiedy złodziej przemyca je
na zewnątrz? Komisarz policji prosi Lassego i Maję, którzy prowadzą
Biuro Detektywistyczne, o pomoc.
Detektywi obserwują bibliotekę i namierzają troje podejrzanych.
W drugiej części spotkania dzieci
zajęły się wykonywaniem wiosennych ozdób. (red.)

Uczestnicy wykazali się jak zawsze fantazją i kreatywnością podczas wykonywania własnoręcznych
pisanek. Dekorowali je używając
różnych technik zdobienia. Jedną z
nich było posypywanie cukrem po
uprzednim pomalowaniu farbami
jajka na wybrany kolor.
Kolejnym sposobem, który najbardziej spodobał się najmłodszym, było zanurzanie jajka w cieczy z dodatkiem wielokolorowych
lakierów do paznokci.
W trakcie warsztatów powstały

nawet kosmiczne jaja. Pisanki pomalowano najpierw na ciemne kolory przypominające nocne niebo.
Następnie delikatnie zabarwiono
złotym lakierem, a na koniec spryskano białymi drobinkami farby.
Wszystkie spotkania organizowane w bibliotece mają na celu
międzypokoleniową
integrację
uczestników. Są także okazją do
podzielenia się doświadczeniami,
które służą podtrzymywaniu tradycji związanych ze świętami i obrzędami. (red.)
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Przeżyli razem kilkadziesiąt lat „Dobra córka”
w bibliotece
Rocznice złotych i diamentowych godów obchodziły dwie pary małżeńskie z krzeszyckiej gminy.
Obie rodziny osiedliły się w regionie tuż po wojnie

Tradycyjne comiesięczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dorosłych w Kołczynie tym razem poświęcone było kryminałowi Aleksandry Burt

Państwo Anna i Marian Sudakowscy przeżyli razem 60 lat.
Ich rodziny przybyły ze Wschodu, osiedliły się w tutejszych
okolicach, a sami jubilaci znajomość zawarli uczestnicząc w
nabożeństwie majowym. Ślub
wzięli 2 stycznia 1959 r. w Kołczynie. Zajęli opuszczony dom
w Łukominie, w którym mieszkają do dziś. Oboje pracowali we własnym gospodarstwie
rolnym. Jubilaci dochowali się
dwóch synów, pięciorga wnuków i pięciorga prawnuków.
Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili państwo Jadwiga i Piotr Majewiczowie, mieszkańcy Krzeszyc.
Rodzina pana Piotra przyjechała na ziemie zachodnie po
wojnie. Pani Jadwiga pochodzi
z Podkarpacia i do Krzeszyc
przyjechała w poszukiwaniu
pracy. Przydzielono jej pokój do
mieszkania na tej samej ulicy,
przy której mieszkał pan Piotr
i tak zaczęła się ta znajomość.
Para wzięła ślub 26 października 1968 r. Pan Piotr pracował w
lesie i wspólnie z panią Jadwigą prowadzili własne gospodarstwo. Jubilaci dochowali się
trójki dzieci, siedmiorga wnuków i dwojga prawnuków.
Obie pary zostały udekorowane przez wójta Krzeszyc Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, które nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
(red.)

Chwile wytchnienia po pracy
smakują jeszcze lepiej, gdy można
je spędzić w towarzystwie... książek i innych osób, które lubią czytać. Członkinie klubu spotkały się
21 marca, a tematem dyskusji była
książka Aleksandry Burt pt.” Dobra
córka”.
Główna bohaterka, Dahlia Waller, pamięta z dzieciństwa przede
wszystkim wyładowane po dach
samochody, obskurne motele i
niekończące się przeprowadzki z
miejsca na miejsce w towarzystwie
ekscentrycznej matki. Jako dorosła
kobieta desperacko pragnie zerwać
z takim życiem. Powstrzymuje ja

tylko jedno - chce poznać odpowiedzi na dręczące ja pytania.
Aby zrozumieć swa przeszłość,
Dahlia musi wrócić. Wrócić do matki, do prowincjonalnego miasteczka
Aurora w Teksasie. Do przeszłości
kobiety balansującej na krawędzi
szaleństwa. Po odkryciu na jednej
z okolicznych farm trzech przypominających groby wzgórków dowie
się jednak, że w pewnym sekretów
świecie jej matki nie na wszystkie
pytania dostaje się odpowiedzi…
Kryminalna historia przypadła
do gustu czytelniczkom. O jakiej
książę będą dyskutować za miesiąc?
(red.)

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

336 EURO od osoby
395 EURO od osoby
496 EURO od osoby
252 EURO od osoby
335 EURO od osoby
270 EURO od osoby
325 EURO od osoby

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

Polecamy: Republika Dominikany

Hotel 4* w Puerto Plata
14 dniowa wycieczka lotnica z Berlina, pokój dwuosobowy All Inclusive

24.05 – 07.06.2019
od

935 EURO od osoby

Karl-Marx-Str. 182 * 15230 Frankfurt (Oder)

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

Carthausplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)

Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * Last minute *
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
Hotel 4* All Inclusive, np. 29.04 – 06.05, wylot: Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 10.05 – 17.05, wylot: Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 24.04 - 01.05, wylot Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 17.05 - 24.05, wylot: Schonefeld,
Hotel 5* All Inclusive, np. 21.05 – 28.05, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 21.05 - 28.05, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 08.05 – 15.05, wylot: Tegel,

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

prawa rodzinnego (rozwody, alimenty).

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

Alcudia - Majorka,
Kalabria - Włochy,
Ramla Bay - Malta,
Złote Piaski– Bułgaria,
Marsa Alam - Egipt,
Alanya - Turcja,
Korfu- Grecja,

Rechtsanwältin
Prawnik w Niemczech
Edyta Koryzna LL.M

Tel. +49 335 5 64 65 20 * info@viadrinareisen.de * www.ab-auf-urlaub.de

Tel: 0335 500 99315
Fax: 0335 500 99317

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

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

im SMC
Frankfurt (Oder)
Telefon: (0049 335) 86 94 93 14
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Mamy gaz, mamy argumenty, mamy inwestorów.
Dotarliśmy do jednego z wywiadu, którego tytułem jest fragment pana wypowiedzi: „Liczą się
mieszkańcy i inwestorzy”. Czasem
bywa jednak tak, że interesy inwestorów nie zawsze idą w parze
z interesami mieszkańców. Czy w
pana gminie dochodziło do takich
sytuacji?
Marek Cebula: Czasem może to
tak wyglądać, że interesy inwestorów
i mieszkańców nie są ze sobą zbieżne,
ale tak naprawdę, to jedziemy na tym
samym wózku. Przecież to dzięki inwestycjom, gminy mogą się rozwijać.
Największe pieniądze w budżecie gminy biorą się z podatków od inwestorów,
przedsiębiorców. Rozwój gmin jest możliwy albo wtedy, kiedy gmina posiada
np. naturalne złoża albo kiedy jest objęta
dużą skalą inwestowania kapitału.
Chyba takim przykładem sytuacji, kiedy interesy inwestora i
mieszkańców się przenikają, jest
gazyfikacja gminy Krosno Odrzańskie?
MC: Jeśli chodzi o gazyfikację mojej
gminy, to jest to ciekawa historia, przez
niektórych określana, jako „kawał z siwą
brodą”. Otóż Krosno Odrzańskie jeszcze
przed wojną było zgazyfikowane. Instalacje gazowe były zarówno w kamienicach mieszkalnych, jak i w instytucjach.
Tak wyglądało miasto tuż po wojnie.
Kłopot był jednak taki, że w mieście nie
było gazu…
Na szczęście znalazł się inwestor, który ów gaz postanowił do
Was doprowadzić.
MC: To był splot dobrych zdarzeń.
Pojawia się w gminie Krosno Odrzańskie inwestor – firma EWE, która chce
zainwestować i mówi „przywrócimy
Was do świata, który jest lepiej rozwinięty”. Jednocześnie inwestor stawia na
ekologię, co też jest dla nas niezmiernie
ważne, jeśli chcemy, aby nowi mieszkańcy osiedlali się na naszm terenie. Tym
bardziej, aby inni inwestorzy chcący ulokować swój kapitał w naszej gminie mieli na przykład czym ogrzać swoje hale

produkcyjne, czy magazyny. Naprzeciw
wszystkim tym potrzebom wychodzi
do nas EWE i mówi, że jeśli będziemy
zainteresowani to EWE doprowadzi
wysokiej jakości, ekologiczne źródło
energii, które może być wykorzystywane
zarówno przemysłowo, jak i w domach
naszych mieszkańców.
Kiedy otrzymuje się taką propozycję, trudno z niej nie skorzystać.
MC: Pamiętajmy, że tradycyjne źródła ogrzewania domów w naszej gminie,
jakimi są kotły na drewno czy węgiel
będą zawsze największym trucicielem
w takich małych miejscowościach. A
wspominam o tym nieprzypadkowo.
Przez Krosno przebiega bowiem droga
krajowa nr 29, przejeżdżające nią tysiące aut w ciągu doby emitują olbrzymie
ilości CO2 i innych szkodliwych związków. Dołóżmy do tego jeszcze źródła
ogrzewania gospodarstw domowych, ale
także instytucji publicznych czy blokowisk garnizonowych, które były ogrzewane koksem. Miałem wiele sygnałów
dotyczących kiepskiej jakości powietrza
w Krośnie Odrzańskim. Na szczęście sytuacja się zmienia.
Gdybyśmy mogli stworzyć swego rodzaju ranking, które z elementów były decydujące, kiedy
podjęto decyzję o współpracy z
EWE?
MC: Zaczęło się od tego, że EWE w
bardzo profesjonalny sposób traktowało nas, gminę, jako klienta. Były bardzo
szczegółowe rozmowy, które wyjaśniały
wszystkie sprawy techniczne, merytoryczne, projektowe, budowlane. Wiele
mówiono o parametrach dostarczanego
gazu, jego kaloryczności. Było także dużo
rozmów dotyczących samych instalacji, czy infrastruktury oraz oczekiwań
EWE wobec gminy. Niezmiernie ważne
było także to, że udało nam się znaleźć
wspólny język, kiedy rozmawialiśmy o
oczekiwaniach klientów instytucjonalnych oraz zwykłych mieszkańców. Każdy samorządowiec bardzo często spogląda na swoją gminę z punktu widzenia
ekonomicznego. Źródło energii, jakim
jest gaz, jest prawie bezobsługowym źró-

dłem. W gminach podobnych do Krosna
Odrzańskiego, czyli o charakterze miejsko-wiejskich, mamy na przykład wiele
placówek oświatowych, instytucji użyteczności publicznej, czy ośrodek sportu
i rekreacji, dochodzą do tego świetlice
wiejskie. Wszędzie tam potrzebne jest
ciepło. Gaz ziemny dostarczany do tych
placówek jest ekologicznym źródłem
ciepła, ale także prawie bezobsługowym.
Nie wymaga zatrudnienia palaczy, a co
za tym idzie pozwala nam zaoszczędzić
naprawdę duże pieniądze.
Czyli tu też decyzja była prosta –
skoro jest gaz, wymieniamy stare
kopcące piece, na nowoczesne i
ekologiczne kotły gazowe zasilane
gazem ziemnym od EWE?
MC: Zdecydowanie. Poza gazem
ziemnym nie ma drugiego źródła ogrzewania, gdzie odkręcamy kurek i to działa. Czy to będzie koks, węgiel, drewno,
czy olej opałowy lub inne źródło energii
cieplnej. Może ewentualnie ogrzewanie
elektryczne, ale tu koszty są zdecydowanie wyższe.
Więc tu także względy ekonomiczne biorą górę?
MC: Oczywiście. We wszystkich
tych instytucjach, które wspomniałem
potrzebny był palacz, przecież trzeba
było te stare piece obsłużyć, dokładać
do pieca, aby nie wygasło. Dodatkowo produkowaliśmy czy to z węgla, czy
koksu ogromne ilości popiołu, a trzeba
pamiętać, że popiół też jest odpadem.
Przyczynialiśmy się więc do większego
zanieczyszczenia środowiska, dopóki nie
dotarł do nas gaz ziemny od EWE. Dlatego też będę polecał wszystkim przejście na ekologiczne źródła ciepła, które
w mojej ocenie mogą także zachęcić inwestorów do tego, żeby w gminie się pojawić. Wystarczy sobie wyobrazić, jakim
wyzwaniem byłoby ogrzanie hali produkcyjnej czy magazynu o powierzchni
ponad 40 tys. metrów kwadratowych,
gdyby nie było instalacji gazowej?
A poza przedsiębiorstwami i
firmami, czy docierają do pana
burmistrza sygnały od zwykłych

mieszkańców Krosna Odrzańskiego?
MC: Zwłaszcza młodsze pokolenie
spogląda na ten temat przez pryzmat
wygody. Tak, jak wspominałem – ogrzewanie gazem ziemnym jest prawie
bezobsługowe. Osoby młode, aktywne
zawodowo nie muszą martwić się czy
w domu nad ranem będzie ciepło. Nie
trzeba donosić opału, wynosić popiołu.
Młodsi mieszkańcy patrzą także na tę
problematykę także pod kątem tego, jakie dziedzictwo pozostawią po sobie dla
swoich dzieci?
Czyli z jednej strony wygoda,
wszak nowoczesnym kotłem gazowym możemy sterować za pomocą powszechnych smartfonów, a
z drugiej strony ekologia i spadek
jaki zostawiamy w tym temacie
następnym pokoleniom?
MC: Wydaje mi się, że dzisiaj innej
alternatywy nie ma. Jeżeli nadal będziemy produkować masę energii ze źródeł,
które nie są ekologiczne, poniesiemy
tego bolesne konsekwencje. Wystarczy
spojrzeć na rynek motoryzacyjny, gdzie
także panuje trend eko – mam tu na myśli samochody o napędzie hybrydowym.
To nie jest kwestia przypadku. Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że w takim
tempie produkujemy odpady, że nie jesteśmy w stanie już ich utylizować.
Jest pan w stanie wyobrazić sobie swoją gminę bez sieci gazowej
od EWE?

MC: Nie potrafię sobie już tego wyobrazić. Nie wyobrażam sobie na przykład rozmowy z inwestorem. To przeważnie jest kapitał zagraniczny i oni nie
pytają czy gaz jest, tylko ile jego jest i
jakie jest jego ciśnienie?
A jeśli potrzebne jest większe
lub pytania inwestorów dotyczące zasilania w gaz ziemny dotyczą
skomplikowanych kwestii technicznych, co pan słyszy od przedstawicieli EWE, kiedy zwraca się
do nich z tego typu problemami?
MC: Przede wszystkim rzeczową
i konkretną odpowiedź i rozwiązanie
problemu. Pracują tam kompetentni i
znający się na rzeczy specjaliści. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że w Krośnie Odrzańskim mamy siedzibę EWE
i szybko każdą sprawę jesteśmy w stanie załatwić. Nie ma co ukrywać, EWE
też jest przedsiębiorstwem, które musi
radzić sobie na rynku, więc sprawność
ich działania pomaga nie tylko mi, ale
także i im samym. Co nie mniej istotne,
w EWE zdają sobie sprawę z tego, że w
obecnych czasach inwestor nie może
czekać. W biznesie liczy się czas. Inwestycja nie może trwać latami, a co najwyżej kilka miesięcy. Kiedy firma wybuduje
halę czy magazyn, chce mieć do niej doprowadzony gaz. Na szczęście w gminie
Krosno Odrzańskie takich problemów
nie ma. Mamy sprawdzonego dostawcę.
To EWE.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
fot. Krystian Forster

Wywiad z Markiem Cebula - Burmistrzem Krosna Odrzańskiego.

Marek Cebula
Burmistrz Krosna Odrzańskiego

RZEPIN

Co słychać w Powiatowym Ośrodku Wsparcia?
Podopieczni ośrodka nie próżnowali przed świętami. Pod okiem opiekunów przygotowali
wielkanocne ozdoby, żeby sprzedać je na kiermaszu
Bogato zastawiony stół, przykryty białym obrusem, mienił
się wszystkimi kolorami wiosny.
Tym razem nie było na nim jednak nic do jedzenia. Świąteczne
stroiki, kartki z życzeniami, kolorowe jajka zdobione różnymi
technikami, a także wiosenne
obrazki, świeczki, pudełka zdobione metodą decoupage czy biżuteria. Wszystko to można było
kupić na kiermaszu, który odbył
się na początku kwietnia.
Wszystkie ozdoby wykonali własnoręcznie podopieczni

ośrodka w takcie codziennych
warsztatów. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostaną na
ich potrzeby. Być może uda się
pojechać na wycieczkę?
Tymczasem w oczekiwaniu
na letnie wyjazdy podopieczni
przygotowują się do zaplanowanego na 16 maja VI Turnieju
Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością. Imprezę organizuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w Rzepinie we współpracy ze
Stowarzyszeniem
"Wsparcie".
Jak co roku swoją obecność de-

klarują placówki opiekujące się
osobami niepełnosprawnymi z
powiatu słubickiego, sulęcińskiego, krośnieńskiego, a nawet
z Frankfurtu nad Odrą.
- Oprócz wspaniałej rywalizacji na uczestników turnieju czekać będą pamiątkowe puchary
oraz poczęstunek przy dobrej
muzyce. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych do kibicowania naszym drużynom na boisku w Cybince – zachęca Karolina Rudzińska z POW w Rzepinie.
(red.)
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Młodzi leśnicy sadzili las we Włoszech Pijany radny wjechał
w płot
Uczniowie Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego ze Starościna pojechali zagospodarować pożarzysko. Jak przebiegła całą podróż?

Kierowca volkswagena golfa stracił panowanie nad autem na rondzie Jana Pawła II i uderzył w płot. Czy za kierownicą siedział przewodniczący rady miejskiej?

Pomysłodawcą wyjazdu był prof.
Pasquale Policastro, który od wielu lat z wielką energią i otwartym
sercem działa w przestrzeni międzynarodowej na rzecz ekologii
biosfery. W poprzednich latach
uczniowie dwa razy brali udział w
akcji zalesiania pożarzysk w Portugalii. Ich pomoc została uwieczniona w filmie „ Zalesienie” i zauważona w mediach portugalskich
i polskich.
W trzecim wyjeździe wzięła
udział grupa 24 uczniów wraz z
kadrą pedagogiczną. Docelowe sadzenie lasu poprzedziło kilka dni
zwiedzania. Podróż rozpoczęła się
od zwiedzania Padwy, Rzymu z audiencją generalną u papieża Franciszka, czy Monte Casino, gdzie
uczestnicy oddali hołd bohaterom
II Korpusu gen. W. Andersa.
Miejscem docelowym podróży
była Kalabria. Na uniwersytecie
w Catanzaro uczniowie czynnie
uczestniczyli w międzynarodowej
konferencji ekologicznej.
Kolejne dni grupa spędziła w
Tiriolo, gdzie została serdecznie
przyjęta przez władze i mieszkańców. Uczniowie mieli możliwość
poznania tajników znakomitej
kuchni włoskiej, nie tylko poprzez
kosztowanie jej znakomitych spe-

Incydent wydarzył się 5 kwietnia w
godzinach popołudniowych. Świadkowie chcieli sprawdzić czy kierowcy
nic się nie stało. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń, ale świadkowie twierdzą, że było od niego czuć
alkohol. Zdecydowali, że odbiorą mu
kluczyli i powiadomią policję. Jak
twierdzą osoby, które były na miejscu zdarzenia, za kierownicą siedział

cjałów, ale również przez udział w
warsztatach kulinarnych.
Uczniowie, życzliwie przyjęci,
ruszyliśmy z wielką chęcią do pracy przy zalesianiu stromych terenów zniszczonych w wyniku pożaru w 2012 roku.
- Wyjazd ten nauczył mnie, że
pomimo trudów i niedogodności
zawsze trzeba walczyć do samego
końca, bo właśnie wtedy osiąga-

szef miejskich radnych.
Policja potwierdza jedynie, że wydarzenie miało rzeczywiście miejsce,
a kierowca był nietrzeźwy. Nie komentuje natomiast tożsamości kierującego.
Jazda pod wpływem alkoholu zagrożona jest karą grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia
wolności do dwóch lat. (red.)

my cel. Naszym celem we Włoszech było stworzenie nowego życia poprzez zalesienie terenu po
pożarzysku i cieszę się ogromnie,
że mogłam w tym uczestniczyć,
poznawać nowych ludzi, kultury,
a przede wszystkim uczynić dla
świata jeden, mały, dobry uczynek- zasadzić owe drzewo – mówi
Klaudia Brzózka, uczestniczka wycieczki. (red.)

RZEPIN

II Akademia Małego Leśnika
Jak pielęgnować las? Które grzyby są jadalne? Jakiego sprzętu używają pracownicy leśni? Na te i inne
pytania będą mogli znaleźć odpowiedź mali słuchacze akademii. Zajęcia już ruszyły
Akademia to cykl pięciu różnorodnych wydarzeń podczas
których uczestnicy poznają m.in.
pracę leśnika, przyrodę, geografię i historię najbliższej okolicy.
To doskonała okazja do świetnej
przygody i zabawy dla każdego, a
zwłaszcza dla rodziców z dziećmi.
W planie tegorocznej edycji
zaplanowano m.in. wielkanocny
konkurs przyrodniczy, warsztaty
ekologiczne w CZG-12 w Długoszynie, gry i zabawy w terenie, pielęgnację lasu, grzybobranie czy pokaz pilarzy i sprzętu leśnego.
To wszystko pod czujnym, fachowym okiem specjalistów leśników,
animatorów i lokalnych przewodników. Na każdej wyciecze gry, zabawy i konkury dla najmłodszych.
Systematyczność się opłaci. Za
uczestnictwo w imprezie uczestnicy w specjalnie przygotowanych

indeksach zbierać będą pieczątki
„boberki”, które następnie na zakończenie projektu wymienione
zostaną na upominki.
Pierwszą z imprez maluchy mają
już za sobą. Inauguracyjny konkurs przyrodniczy odbył się 17
kwietnia w siedzibie Nadleśnictwa
Rzepin.
Organizatorzy zapraszają na kolejne wydarzenia. 26 maja będzie
to leśny Dzień Dziecka,czyli gry,
zabawy, ale także wspólne sprzątanie śmieci. W czerwcu impreza
pod hasłem „Bądź EKO” – zajęcia
edukacyjne w siedzibie CZG-12 w
Długoszynie dotyczące segregacji
i przetwarzania odpadów, oraz recyklingu.
Kolejne imprezy będą już po wakacyjnej przerwie. Na 29 września
zaplanowano grzybobranie, zbieranie żołędzi i kasztanów oraz za-

jęcia i prace pielęgnacyjne w szkółce leśnej w Nowym Młynie.
Zakończenie II edycji Akademii Małego Leśnika odbędzie się
6 października na terenie Technikum Leśnego w Starościnie. Dzieci
będą mogły: zwiedzić szkołę i internat, obejrzeć pokaz pracy sprzętu leśnego i pilarzy, a także spędzą
czas w lesie.
Akademia to wspólny projekt
edukacyjny Nadleśnictwa Rzepin,
Koła Regionalistów w Rzepinie,
Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie oraz Technikum Leśnego w
Starościnie. Pomysłodawcą oraz
koordynatorem
akademii
jest
historyk i regionalista Damian
Utracki. Więcej informacji można
uzyskać telefonicznie pod numerem 608 750 175. lub pisząc maila
na adres damian_utracki@op.pl.
(red.)

Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
W RZEPINIE I SŁUBICACH
Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.
Pl. Wolności 19 D, 69-100 Słubice
tel.: +48 501 429 043
lbn@lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
www.lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl

POGRANICZE
L U B U S K I E

GÓRZYCA

21

GÓRZYCA

Budują przydomowe oczyszczalnie Gminny Konkurs
Recytatorski ,,Rady nie
od parady”
Rozpoczęła się realizacja długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. W trzech wioskach powstaną nowe oczyszczalnie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowana jest w
miejscowościach Laski Lubuskie,
Radówek i Spudłów.
2 kwietnia w Urzędzie Gminy w
Górzycy odbyła się pierwsza Rada
Budowy, w której uczestniczyli
wójt Robert Stolarski, inspektor
ds. budownictwa i dróg Sławomir
Czapłon, kierownik zespołu ds.
funduszy UE, sekretariatu i promocji gminy Agnieszka Pilarska
oraz wykonawca robót Przemysław Gruszka i Inspektor Nadzoru
Budowlanego Tomasz Warężak.
Podczas spotkania zostały omówione podstawowe kwestie regulujące zasady współpracy. Zgodnie z planem zakończenie prac
przewidziane jest na 30 czerwca.
Dzięki inwestycji poprawią się warunki życia mieszkańców gminy.
Inwestycja powstaje w ramach
projektu „Budowa wodociągu w
miejscowości Laski Lubuskie wraz
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach
Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów” współfinansowanego ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. (red.)

Uczniowie szkół podstawowych z Górzycy i Pamięcina popisywali
się interpretacją dziecięcej poezji. Komu udało się zachwycić jury?
Do konkursu dzieci wybrały i przygotowały wiersze spośród utworów m.
in. Małgorzaty Strzałkowskiej, Jana
Brzechwy, Wisławy Szymborskiej i
innych polskich twórców poezji dziecięcej.
Spośród zaprezentowanych wierszy
jury najbardziej spodobały się te recytowane przez
Dominikę Urbanek i Aleksandrę
Pilarską ze szkoły w Górzycy oraz Gabrielę Oleksyn ze szkoły w Pamięcinie.
Ponadto nagrodzeni i wyróżnieni
zostali: Nicola Urban, Michalina Karasińska, Marta Wilińska , Kinga Żak
Kinga, Julia Frysztak, Natalia Lenard,
Hanna Niemczyn, Antoni Guzenda,
Nikola Sosnowska, Marcel Gieremek
i Wiktor Cieślak.
Recytatorzy otrzymali nagrody
rzeczowe oraz dyplomy ufundowane
przez wójta Górzycy Roberta Stolarskiego i dyrektor szkoły Ewę Thiemann. (red.)

GÓRZYCA

Nowe komputery w podstawówce
Uczniowie szkoły od niedawna cieszą się nowoczesną pracownią. Szkoła została wyposażona w 24
stanowiska komputerowe
Pracownię oficjalnie otwarto
po remoncie 18 marca 2019 r.
W uroczystości wziął udział wójt
Robert Stolarski, przedstawiciele
administracji szkoły i rady rodziców.

W pracowni znalazły się stanowiska komputerowe podłączone
do nowoczesnej sieci światłowodowej i wyposażone w ergonomiczne krzesła obrotowe. Dzięki
modernizacji pomieszczenia pra-

ca jest dla wszystkich łatwiejsza i
przyjemniejsza.
Uczniowie złożyli podziękowania wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania nowoczesnego
gabinetu informatycznego. (red.)
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Dziewczęta grały w „siatkę”
W sportowym powitaniu nowej pory roku wzięły udział
zawodniczki startujące w
Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt –
„Dwójki Siatkarskie”
16 uczennic z klas V-VII Szkoły
Podstawowej w Górzycy wzięło 25
marca udział w turniejowych zmaganiach. Rozgrywki odbywały się
na zmniejszonych boiskach w systememie „każdy z każdym”. Impreza
miała upowszechniać piłkę siatkową wśród młodzieży oraz zwrócić

Amelia Banaś
III miejsce – Julia Solińska, Julia
Frysztak
IV miejsce – Nikola Langa, Wiktoria Grzywacz
V miejsce – Dominika Urbanek,
Weronika Groszak
VI miejsce – Alicja Rozkoszyńska, Anna Adamowska

VII miejsce – Natalia Lazar, Zuzanna Staszak
VIII miejsce – Nicolle Matuk,
Honorata Knap
Zawodniczki dostały pamiątkowe
dyplomy, a nad przebiegiem turnieju czuwała organizatorka imprezy
Teresa Bednarczyk. (red.)

PÓŁTORAK
uwagę na stosowanie zasad fair play
w trakcie każdej sportowej rywalizacji.
Klasyfikacja końcowa wyglądała

następująco:
I miejsce – Oliwia Misiak Grzyb,
Maja Komisarek
II miejsce – Aleksandra Pilarska,

GÓRZYCA

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
www.hurtowniapoltorak.pl
ul. Klonowa 15
tel. (95) 758 07 55

Integracyjne powitanie wiosny
Przedszkolaki, seniorzy i niepełnosprawni wygonili zimę.
Zabawa pomogła w międzypokoleniowym współdziałaniu
Przedszkolaki, seniorzy i niepełnosprawni wygonili zimę. Zabawa
pomogła w międzypokoleniowym
współdziałaniu
Uczestnicy zebrali się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Górzycy 20 marca. Zjawiły się
przedszkolaki z Górzycy i Czarnowa, podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Górzycy
oraz seniorzy z Klubu Seniora.
Spotkanie, zgodnie ze starą słowiańską tradycją, rozpoczęło się
od pożegnania zimy. Dzieci spaliły
w ognisku własnoręcznie zrobione
papierowe Marzanny. Głośnymi
okrzykami
i wspólnie
odśpiewaną piosenką poprosiły
wiosnę, aby wreszcie przybyła.
Uczestnicy wzięli udział w warsztatach cukierniczych. Poprowadziła je Kasia Sibiak z gorzowskiej

manufaktury słodyczy „Babeczki
& cukiereczki”. Starsi i młodsi dowiedzieli się, jak robi się lizaki i
cukierki.
Organizacją spotkania zajęła się
Edyta Danicka – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z pomocą
pracowników. Panie z Klubu Seniora przygotowały na tę okazję
smakołyki domowej kuchni. Można było również posilić się grillowaną kiełbasą i rozgrzać ciepłą
herbatą.
Przedsięwzięcie było możliwe dzięki udziałowi w projekcie

„Przedszkole dla każdego – zabawa na całego!” dofinansowanemu
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020.
Jednym z głównych założeń projektu było zwiększenie świadomości przedszkolaków na temat
życia z niepełnosprawnościami,
kształtowanie wśród dzieci postaw
otwartości, szacunku i empatii
oraz pokazanie dzieciom, że osoby
z niepełnosprawnością są równowartościowymi członkami społeczeństwa.(red.)

GÓRZYCA

Matematyczne główkowanie
Popularyzacja matematyki, zachęcanie uczniów do rozwiązywania zadań logicznych, doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce – takie
cele miał konkurs dla uczniów podstawówek
W rywalizacji brały udział trzyosobowe
drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Czarnowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowalowie i Szkoły Podstawowej im. Władysława
Broniewskiego w Górzycy.
Uczniowie rozwiązywali różnego typu
zadania, które wymagały nietypowego
spojrzenia na dziedzinę „królowej nauk”.
Jednym z zadań konkursowych było zaprezentowanie sylwetki wybranego przez
drużynę matematyka. Rywalizacja była za-

cięta. O wynikach decydowała niewielka
różnica punktów. Każda drużyna otrzymała
nagrody, ufundowane przez wójta Górzycy
Roberta Stolarskiego, który pojawił się na
konkursie, aby pogratulować jego uczestnikom.
I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
„Matematyczne Główkowanie”zorganizowano 12 marca 2019 r. Tym samym szkoła
wpisała się w ogólnopolskie obchody Dnia
Matematyki. Bieżący rok został ogłoszony
przez Senat RP Rokiem Matematyki. (red.)

SALON OŚWIETLENIOWY
PÓŁTORAK
ul. Wrocławska 2a

tel. (95) 758 22 83
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REGIONALIA - CYBINKA

Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie
Gmina Cybinka położona jest w południowej części powiatu słubickiego, na zachodzie województwa lubuskiego, bezpośrednio
przy granicy z Niemcami. Co interesujące kryje w sobie to miejsce?
Ciekawostką jest fakt, że sama
miejscowość
Cybinka
licząca
przed wojną ok. 4 tys. mieszkańców była nie tylko największą wsią
ówczesnego powiatu (dwukrotnie
większą od miasta Górzycy), ale
także największą wsią wschodniej
Brandenburgii. Prawa miejskie
otrzymała dopiero w 1945 roku.
Warto wspomnieć także, że w
styczniu 2013 roku gmina zaczęła używać nowego herbu. Zmiana
była poniekąd konieczna, gdyż
dotychczasowy posiadał istotne
błędy oraz był niezgodny z ogólnie
przyjętymi zasadami heraldycznymi. Główne zarzuty Komisji Heraldycznej do poprzedniego herbu
to zbyt duża liczba godeł herbowych, nieuzasadniony podział tarczy herbowej oraz jej niewłaściwy
kształt. Obecnym herbem Gminy
Cybinka jest biały (lub alternatywnie srebrny) tzw. krzyż maltański umieszczony nad falistym
pasem symbolizującym graniczną
rzekę Odrę na zielonej tarczy herbowej. Kolor tarczy symbolizuje
lesistość terenu gminy.
W Cybince znajdują się dwa
cmentarze
żołnierzy
radzieckich poległych podczas II wojny
światowej. Oba powstały jeszcze
podczas ostatnich działań frontowych. Pierwszy z nich, ogólnodostępny, znajduje się w centrum
miejscowości przy ul. Lwowskiej
w niedalekim sąsiedztwie kościoła parafialnego p.w. Matki Bo-

MIEJSCE PRACY:

SULĘCIN

skiej Częstochowskiej. Jego budowę rozpoczęto i zakończono w
1945 r. Autorem projektu budowy
cmentarza założonego na planie
wydłużonego prostokąta był mjr
Ryss. Cmentarz ten zajmuje powierzchnię 2,23 ha, z czego 45%

obejmują groby i drogi, pozostała
część to zieleń. Pochowani są na
nim w indywidualnych mogiłach
radzieccy oficerowie z 33. Armii
gen. Cwietajewa. W sumie według
informacji z tablic z cmentarza
przy ul. Lwowskiej spoczywa tam
566 oficerów (wg. Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa liczba
ta wynosi 575 oficerów). W przeważającej mierze byli to bardzo

młodzi, nieco ponaddwudziestoletni żołnierze. Na uwagę zasługuje niewątpliwie znajdująca się
przy wejściu na granitowym cokole statua z brązu (odlew wykonany w Zakładach Cegielskiego w
Poznaniu), przedstawiająca oficera miażdżącego czarnego niemieckiego orła.
Drugi cmentarz ulokowany jest
tuż za miejscowością przy ul. Białkowskiej (przy drodze z Cybinki
do Białkowa). Został założony na
planie prostokąta, z usytuowanym
w części frontowej obeliskiem z
granitu w 1945 r., a jego budowę
ukończono w 1946 r. Autorem
projektu był również mjr Ryss. Na
cmentarzu na którym znajdują się
404 mogiły zbiorowe początkowo
było pochowanych 3600 szeregowych żołnierzy. W następnych latach, w rezultacie dokonywanych
ekshumacji z rejonu walk, stan
pochowanych zwiększył się do 10
870 osób (wg. Rady Ochrony Pa-

mięci Walk i Męczeństwa). Niegdyś na wielkich cokołach znajdujących się po obu stronach bramy
głównej stały dwa czołgi. Obecnie

znajdują się one w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, a
na ich miejscu ustawione zostały
działa. (Damian Utracki)

KREDYT GOTÓWKOWY
„
NA „

6

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

Zapraszamy do naszych placówek
Centrala
Oddział Ośno Lubuskie
ul. B. Chrobrego 5,
69-220 Ośno Lub.
tel./fax. 95 757 60 76,
centrala@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 Słubice
ul. Krzywoustego 2,
69-100 Słubice
tel./fax. 95 758 27 13,
95 750 83 17
slubice@bsosno.sgb.pl

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2j,
69-200 Sulęcin
tel./fax. 95 755 93 25,
95 755 93 48
sulecin@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

www.bs.osno.sgb.pl
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STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

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

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

www.stomatologia-slubice.pl
DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU
serwis naprawa

Aparaty
nowoczesne

&

dyskretne niezawodne

profesjonalne
dopasowanie

aparatów słuchowych
wszystkich producentów
SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6/107, 69-100 SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977
Godziny Przyjęć:
pon., 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

umów

Mariola Hawran

na

się

badanie

e-mail: marton.aparaty@gmail.com www.aparatysluchowe-marton.pl
Słubickie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. sp. k.

Pl. Przyjaźni 18

Apartamenty w centrum Słubic
informacje i sprzedaż:
tel. 501 429 043

Lubuskie
Biuro
Nieruchomości

