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Jak przetrwać pandemię?

Lubusk

WYPOŻYCZALNIA
OFERUJE M.IN.:

Słubice, ul. Kościuszki 3, przy wejściu do Biedronki
pon.-sob. 10-21 / niedziele handlowe 10-20

Najlepszy kebab w mieście!

KUNICE

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

Koronawirus jest wśród
nas. Od kilku tygodni całkowicie zmienił nasze życie i dotychczasowe zwyczaje. Zaburzenie naszej
codzienności to ogromny
stres, do którego dochodzi lęk o zdrowie nasze i
naszych bliskich, o pracę,
o przyszłość. Nakładane
odgórnie ograniczenia są
uciążliwe, a brak kontaktu
z ludźmi może nasilać stan
poddenerwowania...
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ZADZWOŃ 515130840
lub napisz na: serwis@wypozyczalniakunice.pl

czytaj na str. 3 >>

Szukasz
nieruchomości?

Zobacz na stronę 7!
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OKIEM Jak pracuje Urząd Miejski?
SŁUBICE

BLONDYNKI

W ubiegłym miesiącu, pisząc felieton, myślałam o tym, czy kolejny numer
także będzie poświęcony koronawirusowi i pandemii. Wiedząc, jak sytuacja
rozwijała się w Chinach, można było
zakładać najgorsze. I może najgorzej
nie jest, ale COVID-19 nadal jest dominującym tematem, od którego nie da
się uciec w prawie żadnym aspekcie
naszego życia.
Mamy zamknięte szkoły i przedszkola, nie pracuje gastronomia oraz
zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
w okrojonym zakresie funkcjonują
wszystkie urzędy, a wcale – instytucje
kultury. Kto może, pracuje zdalnie.
Mamy wizję kilkunasto lub kilkudziesięcioprocentowego bezrobocia, a
dodatkowo, co szczególnie dotkliwe
w naszym rejonie, zamkniętą granicę. Wiele osób na początku pandemii
domagało się takiego posunięcia od
polskiego rządu, ale wiele również
zdawało sobie sprawę, że zostanie
odciętych od źródeł utrzymania i najpewniej straci pracę.
Dziś wielu mieszkańców pogranicza
szykuje się do protestów przeciwko zamkniętym granicom. W dobie globalizacji trudno oszacować, czy zamknięcie granic miało decydujący wpływ na
niską liczbę zakażeń w Lubuskiem. W
Polsce kto może pracować – pracuje.

Po drugiej stronie granicy również.
Wielu z nas od dawna prowadzi transgraniczne życie, mieszkając w jednym
kraju, a ucząc się czy pracując w drugim. Jest to także kwestia braku dostępu do opieki medycznej czy braku
kontaktu z rodziną. Po raz pierwszy od
otwarcia granic zostaliśmy postawieni
w sytuacji, kiedy zostały one częściowo zamknięte. I okazuje się, że już tak
nie umiemy żyć, że otwarty świat jest o
wiele lepszy niż zamknięty. I nie chodzi
tylko o tych, którzy pracują w Niemczech, ale także o całą rzeszę polskich
przedsiębiorców utrzymujących się
dzięki niemieckim klientom. Wszystkich nas dręczy niepewność jutra,
stres i obawa o przyszłość.
Sytuacji nie ułatwiają nam rządzący. Planowane na 10 maja wybory
może się odbędą, a może nie. Może
będzie to wiadomo jutro, pojutrze, a
może dzień przed wyborami. Może
będą korespondencyjne, a może nie.
Myślę, że w dobie pandemii Polakom
jest potrzebny odpowiedzialny rząd,
który będzie umiał uspokajać nastroje,
będzie szukał najlepszy rozwiązań, aby
chronić nas przed skutkami pandemii,
zarówno zdrowotnymi, jak i społecznymi i ekonomicznymi. W obecnej
dobie nie potrzeba nam dodatkowego
chaosu prawnego, majstrowania przy
ordynacji wyborczej czy konstytucji.
Nie potrzeba politycznych przepychanek, kiedy niedługo może się okazać,
że zastanawiamy się jak utrzymać rodzinę, firmę czy spłacić kredyt, kiedy
po prostu, po ludzku boimy się o przyszłość.
Lęk jest całkiem normalnym uczuciem w tej sytuacji. Wielu z nas go
odczuwa, co przenosi się na nasze
relacje z rodziną, z którą pozostajemy
w domu. Dbajmy o siebie nawzajem,
bądźmy troskliwi i uważni. Czas pandemii to także wielki sprawdzian naszych charakterów, a nawet naszego
człowieczeństwa. Mam nadzieję, że
zdamy go jak najlepiej.

Po okresie całkowitego zamknięcia, od 22 kwietnia można już wejść do słubickiego magistratu, jednak wcześniej należy się telefonicznie umówić na wizytę
Cały czas dostępni byli pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i
ewidencji ludności. Obsługa interesantów nadal odbywa się przez specjalnie zabezpieczone okienko od
strony parkingu za Urzędem Miejskim.
-Prosimy jednak, żeby stosować
się do wszystkich zaleceń wynikających z obecnej sytuacji, czyli
zakrywać usta i nos i zachowywać
odległość minimum 2 metrów od

stojącej w kolejce osoby – informuje
Beata Bielecka, rzeczniczka magistratu.
W ramach łagodzenia ograniczeń
związanych z COVID-19 doprecyzowano, co należy rozumieć przez „zadania niezbędne”, które muszą być
wykonywane przez urzędy gmin.
Rozporządzenie wylicza, że są to
zadania związane z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i
dowodami osobistymi,pomocą spo-

łeczną, administracją budowlaną
(np. warunki zabudowy) i dotyczącą
ochrony środowiska czy świadczeniem usług komunalnych.
Urzędnicy zachęcają jednocześnie
do korzystania z portalu obywatel.
gov.pl, poprzez który można załatwić wiele spraw do tej pory obsługiwanych bezpośrednio w urzędzie,
a także uzyskać informacje na temat
przepisów aktualnie obowiązujących ze względu na pandemię. (red.)
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ZDROWIE

Jak przetrwać pandemię?
Koronawirus jest wśród nas. Od kilku tygodni całkowicie
zmienił nasze życie i dotychczasowe zwyczaje. Zaburzenie
naszej codzienności to ogromny stres, do którego dochodzi lęk o zdrowie nasze i naszych bliskich, o pracę, o przyszłość. Nakładane odgórnie ograniczenia są uciążliwe, a
brak kontaktu z ludźmi może nasilać stan poddenerwowania. Jak sobie radzić w tym trudnym czasie, by przetrwać
go w dobrym zdrowiu?
Im mniej, tym lepiej
Wiedza na temat bieżącej sytuacji,
obostrzeń, nowych zasad jest nam
niewątpliwie potrzebna. Jednak wystarczy minimum niezbędnych informacji, bo ich nadmiar może wprawić
nas w przygnębienie i nasilać lęk.
Unikajmy bezustannego czytania czy
oglądania wiadomości, przeglądania
mediów społecznościowych i nakręcania się mniej lub bardziej pesymistycznymi informacjami.
Zadbaj o kontakty z ludźmi

To prawda – nie można się spotykać. Ale skoro już mamy takie wynalazki jak telefon czy internet z połączeniami wideo – korzystajmy z nich
jak najczęściej. Jesteś smutny. Boisz
się? Porozmawiaj! Zadzwoń do kogoś,
komu ufasz, kto wysłucha i wspomoże dobrym słowem. Nie zamykaj się w
sobie.
Nie zapominajmy o najstarszych.
Babcie i dziadkowie to często osoby
samotne, którym ten stan doskwiera
teraz jeszcze bardziej. Naucz seniorów
korzystać z wideo-czatu i odzywaj się
do nich jak najczęściej.
Zadbaj również o kontakty z naj-

bliższymi, z którymi mieszkasz. Przebywanie ze sobą 24 godziny na dobę
może nie być łatwe. Spróbuj znaleźć w
sobie cierpliwość i empatię. Wszyscy
cierpimy w taki sam sposób.
Stres i lęk dotyczy także najmłodszych, choć często wydaje się nam,
że tak nie jest. Rozmawiaj ze swoimi
dziećmi tłumacząc im sytuację w sposób dostosowany do ich wieku i możliwości rozumienia. Bądź uważny na
niepokojące sygnały.
Odłóż na bok trudne sprawy
Wszyscy mamy problemy, ważne
do załatwienia rzeczy i trudne decyzje
do podjęcia. To nie jest dobry czas. To
co możesz odłóż. Świat się nie zawali.
Unikaj także bardzo przygnębiających
filmów czy trudnych książek. Przyjdzie na nie pora w bardziej optymistycznym okresie.
Nie zapominaj o ruchu
Wysiłek fizyczny to podstawa.
Zwłaszcza kiedy zamknięci w domu
mamy ograniczoną codzienną aktywność do poruszania się między
pokojem, kuchnią i łazienką oraz

ewentualnie sklepem. Spróbuj zaplanować codziennie chociaż trochę ruchu. Może rower stacjonarny? Zumba
z trenerką z YouTube? Może proste
ćwiczenia, jakie dasz radę zrobić? Kiedy się ruszasz korzysta na tym twoje
ciało, ale także twoja głowa – uwalniane endorfiny wpływają pozytywnie na
samopoczucie.

domu, szukajmy tego, co nam sprawia
przyjemność. Majsterkujesz, szyjesz,
malujesz? Może gotujesz? Albo zbierasz znaczki? Na pewno są takie rzeczy, które lubisz, a na które brakowało
czasu. Rób to teraz. Zadbaj o swoje
małe rytuały i czas tylko dla siebie.
Rób to co cię uspokaja i zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Co z dietą i używkami?

A kiedy już jest
zupełnie trudno?

Wiadomo – kiedy mniej się ruszamy, to tyjemy. Zadbaj o przyzwoite odżywianie, ale raczej nie katuj się dietą,
której nie lubisz. Dobrze jest sprawiać
sobie małe przyjemności kulinarne.
A co z przyjemnościami, jakimi
dla niektórych są powszechnie uważane za odstresowujące papierosy i
alkohol? Wiadomo, że niezdrowe.
COVID-19 atakuje płuca, więc zdecydowanie unikaj palenia. Jeśli chodzi
o alkohol, to wbrew pozorom nasila
on depresyjne objawy i także nie jest
najlepszym rozwiązaniem na czas
pandemii.
Zrób sobie dobrze
Wybici z rytmu życia i zamknięci w

Utrata poczucia kontroli nad sytuacją potrafi być bardzo frustrująca.
Kiedy dopada cię czarnowidztwo, lęk
osiąga poziom nie do wytrzymania,
nie wahaj się poszukać pomocy na zewnątrz. Jest wiele miejsc, które świadczą usługi telefonicznie lub online.
Możesz również śmiało zwrócić się o
pomoc do swojego lekarza rodzinnego, który pokieruje cię dalej.
W razie kryzysu możesz zwrócić się
do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Słubicach nr telefonu 95
758 21 40 lub 505 259 034 w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki
od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 adres mailowy:
pcpr@powiatslubicki.pl. (red.)

CYBINKA

REGION

Biblioteka zamknięta –
lektury dostępne!

Przemoc w czasach „zarazy”
Problem istniejący od zawsze, w czasie epidemii zdecydowanie się nasila. Szczególnie
narażone są dzieci. Gdzie szukać pomocy?

Oczywiście wyłącznie online, ale każdy może skorzystać.
Wystarczy skontaktować się z pracownikami biblioteki
MI na kwiecień.
- Osobiście niestety nie możemy
ich przekazać, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez facebooka – zachęca Joanna Wieczór z
cybińskiej biblioteki.
Można dzwonić pod numer (68)
391 11 75 lub napisać maila na adres
bibliotekacybinka@gmail.com. (red)
fot. BMIG Cybinka

Instytucja, jak wszystkie w Polsce,
jest zamknięta dla czytelników do
odwołania. Pracownicy jednak nie
próżnują, bo wraz z burmistrzem,
urzędnikami i pracownikami domu
kultury zaangażowali się w szycie
maseczek.
Jednocześnie zachęcają do skorzystania z kodów dostępu do darmowej
bazy e-booków i audiobooków LEGI-

Szyjemy, a potem czytamy!

TWORZYMY DLA CIEBIE

MAXIMA
ŁAZIENKA
CERAMIKA
Słubice,
ul. Narutowicza 26a
Kontakt
tel. +48 509 775 993,
e-mail: kontakt@maxima-ceramika.pl

Życie w rodzinie przemocowej
nie jest nigdy łatwe. A co, gdy dodatkowo mamy kwarantannę, zamknięte szkoły, lęk o przyszłość,
niepewność finansową i zamknięcie na małej przestrzeni? Specjaliści alarmują, że sytuacja ofiar, a
zwłaszcza dzieci, bardzo się pogorszyła. Izolacja, a dodatkowo często
alkohol, potęgują przemoc. Próśb
o pomoc jest więcej niż w okresie
przed epidemią.
Najważniejsze, aby ofiary nie
czuły, że są same. Żeby wiedziały,
że mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc. Teraz szczególnie ważna jest
rola sąsiadów i bliskich. Nie bądźmy obojętni, reagujmy i pomagajmy tak, jak umiemy.
Jakie instytucje można powiadomić, by szukać wsparcia? Jeśli chodzi o pomoc ogólnopolską, w każdym przypadku można skorzystać z
pomocy:
• Policji - tel. alarmowy 112;
• Ogólnopolskiego
Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia" - infolinia
800 12 00 02 czynna całą dobę;
• Telefonu Zaufania dla Dzieci
i Młodzieży Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę 116 111 – czynny
całą dobę;
• Jeśli chodzi o pomoc lokalną,

można zwrócić się do:
• Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Słubicach 95 758
21 40 - poniedziałek – od godz.
8:00 do godz. 16:00, wtorek -

piątek od godz. 7.30 do 15.30;
• BABA Lubuskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet - 684549232,
692064061
(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.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Wiesław Sierszulski
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Ile kasy dla organizacji pozarządowych?

fot. UM Cybinka
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Jeszcze pod koniec marca gmina rozstrzygnęła konkurs na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe. Łączną kwotę 133 000 złotych rozdzielono między 9
NGO. Komu i na co przypadną pieniądze?
w szczególności miejscowości Rąpice w piłce nożnej”.
Futbolem zajmie się także Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa, które złożyło projekt „Piłka
nożna - to ciągle pasja i hobby” i
uzyskało na niego dotację w wysokości 13000 zł.
Ostatnią dotację w tej grupie
otrzyma Polski Związek Wędkarski
Gminne Koło RZW nr 1 w Cybince
na inicjatywę „Wędkarstwo – nasza
pasja sportowa”w kwocie 3000 zł.
W obszarze upowszechniania
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania wsparcie w wysokości 29000 zł otrzyma
Społeczne Ognisko Muzyczne im.

Stanisława Jatczaka w Cybince na
dofinansowanie projektu „Muzyka
– moja pasja”.
Jeśli chodzi o działalność na
rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju
Pro-Eko otrzyma 10000 zł na zorganizowanie ”Rowerowych wakacji
2020 r.”.
Ostatnią z przyznanych dotacji,
na działalność na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz pomoc charytatywną otrzyma Parafialny Zespół
Caritas przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Cybince.
Na pomoc żywnościową i rzeczową
najbardziej potrzebującym będzie
mógł przeznaczyć 2000 zł. (red.)
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Nie wypalajmy traw! - apelują strażacy

Dotacje przyznane, oby można było działać
fot. OSP Cybinka

Najwięcej, bo aż sześć organizacji
otrzyma wsparcie na upowszechnienie kultury fizycznej. Dotację
otrzyma
Klub Sportowy „Zorza” Grzmiąca
na projekt „Piłka nożna – aktywnie
i zdrowo” i będzie to 13000 zł oraz
Uczniowski Klub Sportowy „Perła”
Cybinka także na projekt piłkarski
pod tytułem „Piłka nożna – piłka jednoczy” - 37000 zł. Kolejne
zadanie futbolowe pn. „Promocja
piłki nożnej w Gminie Cybinka”
zrealizuje Gminny Klub Sportowy
„Syrena” Cybinka, a kwota dotacji
to 13000 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Odra”
Rąpice otrzyma 13000 zł na projekt
„Sportowe Rąpice - szkolenie dzieci
i młodzieży z tereny gminy Cybinka

Co roku w marcu i kwietniu jak bumerang powraca problem związany z pożarami traw.
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba tego typu pożarów na
łąkach i nieużytkach rolnych. Pokutuje wciąż pogląd, że wypalanie jest korzystne dla przyrody, ale wcale tak nie jest
nawet do 5000 zł. Jeśli wypalanie Białków. Na miejscu byli także praRozprzestrzenianie ognia spowodowane jest wypalaniem suchych
traw i pozostałości roślinnych.
Obszary zeszłorocznej wysuszonej
roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z
nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek.
Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy
i bujniejszy wzrost młodej trawy,
a tym samym przyniesie korzyści
ekonomiczne. Nic bardziej mylnego! Pożar traw to wyrok śmierci dla
niezliczonej ilości zwierząt. Ogień
przenosi się na pobliskie zabudowania i lasy powodując ogromne straty. W ekosystemach leśnych pożary
niszczą kryjówki zwierząt oraz bazę
pokarmową wielu organizmów. W
płomieniach ognia ginie mikroflora glebowa, która wyjaławia glebę
i hamuje naturalny rozkład resztek
organicznych. Gęsto ścielący się
dym, to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdzie w
pożarze traw ginie człowiek, który w
starciu z żywiołem nie ma żadnych
szans na przeżycie.
Należy pamiętać, że wypalanie
traw jest zabronione na podstawie
kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości

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

traw spowoduje pożar, w którym
zagrożone zostanie mienie lub życie,
można trafić do więzienia nawet na
10 lat.
O niedawnej akcji gaszenia wypalanych traw poinformowali strażacy z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Cybince. 19 kwietnia
około 18.00 zostali zadysponowani
do pożaru, do którego doszło na nieużytkach przyległych do drogi powiatowej nr 1250F w pobliżu miejscowości Grzmiąca.
Do działania wyruszył jeden zastęp, a kłęby białego dymu na horyzoncie widoczne były już przy wyjeździe z Cybinki. Po kilku minutach
strażacy byli już na miejscu, gdzie
dołączyli do prowadzących działania
zastępów z OSP Grzmiąca oraz OSP

cownicy Nadleśnictwa w Cybince.
Wszystkie trzy pojazdy uczestniczyły w gaszeniu ognia. W czasie akcji
korzystano z punkt czerpania wody
w zbiorniku wodnym w Grzmiącej.
- Po zlikwidowaniu źródła ognia
i dokładnym zlaniu pogorzeliska
wodą działania zakończyliśmy i powróciliśmy do swoich jednostek. Nikomu nic się nie stało, ale przyroda
zapłaci swoją cenę. Apelujemy o rozsądek i niewypalanie traw! - podsumowują tę akcję strażacy z Cybinki.
Dodać należy, że w tym miesiącu do
samych tylko pożarów traw pojazdy
OSP w Cybince wyruszały 4 razy.
Ubiegłoroczne statystyki mówią o
ponad 55 tysiącach pożarów traw w
całej Polsce. (red.)

Nie wypalajmy traw!
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Odkryj
Twój
Uśmiech!
+48 570 158 158
ul. Transportowa 6 Słubice
WWW.EXCLUSIVEDENTALSTUDIO.PL

Ceny negocjowalne

KANTOR
WECHSELSTUBE
EXCHANGE

24h

SŁUBICE, ul. Transportowa 6
Budynek TRAVEL FREE (poziom – 1)
+48 539 621 759
+48 731 251 111
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fot. MGOK Cybinka

CYBINKA

Udana akcja szycia masek
W gminie Cybinka od pomysłu do realizacji droga jest bardzo krótka. To pierwsza z gmin powiatu, która ruszyła z akcją szycia masek. Rozdano je bezpłatnie mieszkańcom
Akcja zorganizowana została
przez burmistrza Cybinki Marka
Kołodziejczyka przy współudziale prezesa Zakładu PROF Ubrania
Robocze Service Sp. z o.o. W Bieganowie Wiesława Serwecińskiego.
Firma udostępniła odpowiednie
maszyny do szycia oraz materiał.
- Szczególne podziękowania kierujemy do Wiesława Serwecińskiego
i jego pracowników za wypożyczenie
specjalistycznej maszyny do szycia,
przekazanie odpowiedniej wiedzy
na temat sposobu szycia maseczek,
przekazanie materiału i jego wykrojenie, a także za bezpłatne przekazanie 200 sztuk maseczek ochronnych
wykonanych przez pracowników za-

kładu – mówi burmistrz.
Maseczki zostały wykonane z materiałów, które pozwalają na wielokrotne korzystanie z nich po wypraniu w odpowiedniej temperaturze.
W akcję zaangażowali się, w związku z ograniczeniem obowiązków zawodowych, pracownicy BPMiG oraz
MGOK w Cybince. W obliczu obecnej sytuacji jest to bardzo cenna i
potrzebna inicjatywa.
- Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o słuszności korzystania z
maseczek. Chrońmy siebie i innych
przed zachorowaniem – dodaje M.
Kołodziejczyk.
W ramach akcji na początek planowano uszyć 6500 sztuk maseczek

Przygotowania do szycia

dla wszystkich mieszkańców gminy.
Szycie rozpoczęto 27 marca, a w akcję, oprócz pracowników biblioteki
i domu kultury, włączyli się także
podopieczni ŚDS „Pod Słońcem” w
Bieganowie.
Od 16 kwietnia maseczki są obowiązkowym elementem ochrony osobistej, który pozwolą nam
wszystkim bardziej dbać o zdrowie

i bezpieczeństwo. Dzięki nim możemy czuć się bezpieczniej wychodząc
na zakupy czy do lekarza. Stanowią
również ochronę dla osób pracujących.
- Ogromne ukłony kierujemy do
wszystkich zaangażowanych w akcję. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia. Dziś wszyscy musimy
wykazywać się odpowiedzialnością,

więc nośmy maski i przestrzegajmy
zaleceń wszystkich służb. Pilnujmy
siebie nawzajem. Rozmawiajmy o
tej inicjatywie z dziećmi oraz osobami starszymi. Może są wśród nas
takie osoby, które potrzebują dodatkowych wyjaśnień. Bądźmy czujni,
silni i wspólnie przetrwajmy ten
trudny czas -apeluje do mieszkańców M. Kołodziejczyk. (red.)
fot. UM Cybinka

CYBINKA

Maseczki pojechały do mieszkańców
Pierwsza seria maseczek ochronnych dla mieszkańców została dostarczona do kilku miejscowości już 7 kwietnia. Akcja szycia zbliża się do końca
Uszyta partia masek dotarła w
pierwszej kolejności do Białkowa,
Sądowa, Radzikowa i Drzeniowa.
Miejscem odbioru maseczek "w
Białkowie był sklep Róża, w Sądowie sklep spożywczy, a w Drzeniowie sala wiejska. W Radzikowie
natomiast maseczki mieszkańcom
dostarczyli strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej Radzików.
Jak się okazało, zainteresowanie
maseczkami ze strony mieszkań-

ców gminy jest ogromne. Akcja
spotkała się z wieloma komentarzami, a wręcz niecierpliwością ze
strony niektórych osób.
- Maseczki są szyte i przekazywane do poszczególnych miejscowości etapami. Nie mamy takich
mocy przerobowych, żeby w jeden
dzień uszyć maseczki dla wszystkich mieszkańców. Pomimo tego,
że pracownikom MGOK, BPMiG
oraz ŚDS „Pod Słońcem’’ swoją

pomoc oferują także indywidualne osoby, do zakończenia akcji
potrzebujemy jeszcze kilka dni.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc szycia i
dystrybucji maseczek – mówi burmistrz Marek Kołodziejczyk.
Maseczki trafiają do miejsc dostępnych dla wszystkich mieszkańców – sklepów lub sołtysów
lub są dostarczane bezpośrednio
do domów przez strażaków z OSP.
(red.)

Maski dotrą do wszystkich!

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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15 ton żywności trafiło do najbiedniejszych
Z inicjatywy burmistrza Marka Kołodziejczyka Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince
podpisał umowę z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. w zakresie wsparcia w formie
żywności najniżej uposażonych mieszkańców gminy. 2 kwietnia do Cybinki przyjechał wyczekiwany transport
ny, których dochód nie przekracza
1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, oraz 1056 zł w
przypadku osoby w rodzinie.
Przywiezioną żywność trzeba
jeszcze było przygotować do wysyłki – podzielić i spakować w paczki.
W wielkim pakowaniu swoje siły
zjednoczyli burmistrz Cybinki,
kierownik OPS wraz z pracownikami OPS, ZUK i Gminy Cybinka. W
załadunku i dystrybucji pomagali
żołnierze ze 151. Batalionu Wojsk
Obrony Terytorialnej ze Skwierzyny.
Dzięki pełnej mobilizacji cała
akcja przebiega bardzo sprawnie.
Żywność trafiła do osób potrze-

bujących z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w
obecnym okresie.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy skontaktować się z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Cybince (tel. 68 391 11 16), który kwalifikuje osoby/rodziny do
otrzymania tej formy pomocy na
podstawie Wytycznych Instytucji
Zarządzającej (Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

CYBINKA

Rozwieźli paczki dla potrzebujących

Paczki pojechały jeszcze przed świętami

Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.
Żywność została pozyskana w
ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(PO PŻ) współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebują-

cym (Fund for European Aid to the
Most Deprived – FEAD). Program
został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014
z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. (red)
fot. UM Cybinka

Transport żywności zorganizowany został we współpracy
kierownik OPS Renaty Kubiak
z koordynatorem ds. dystrybucji żywnościowej ppor. Jakubem
Czechanowskim ze 151. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej
w Skwierzynie. Żywność została
przywieziona przez żołnierzy w/w
batalionu.
Do kogo adresowana jest taka
pomoc? Kluczowym dla jej otrzymania jest kryterium dochodowe. I
tak pomoc żywnościową w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
mogą otrzymać osoby lub rodzi-

Akcja pakowania, załadunku i dystrybucji żywności, która w gminie Cybinka odbywała się
w dniach od 6 do 8 kwietnia, dobiegła końca. Do osób i rodzin najbardziej potrzebujących
rozwieziono 519 paczek
- Akcja wymagała współpracy i
zaangażowania wielu osób. Wszystkim, którzy w niej uczestniczyli
bardzo dziękujemy. Wielkie brawa
dla pracowników OPS, ZUK, pracowników UM, Parafialnego Zespołu Caritas z Cybinki oraz żołnierzy
ze 151 Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej ze Skwierzyny – mówi
burmistrz Marek Kołodziejczyk.
Ostatni załadunek paczek odbył
się 8 kwietnia przy budynku parafialnym w Cybince, gdzie żywność
pakowana była przez Parafialny Ze-

spół Caritas z Cybinki.
Dystrybucja żywności odbyła się
w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Pomoc w ramach programu
udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie
odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza:
• 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający
200% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania

KRZESZYCE

Nowy PSZOK w gminie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda gmina ma
obowiązek utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wkrótce swoje miejsce będą mieli
mieszkańcy Krzeszyc i okolicznych wsi
W Urzędzie Marszałkowskim
woj. lubuskiego zakończyła się
ocena środowiskowa wniosków
w konkursie dotyczącym gospodarki odpadami. 24 marca Zarząd
Województwa Lubuskiego podjął
decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 2 projektów. Znalazł się
wśród nich realizowany przez gminę Krzeszyce w partnerstwie z Celowym Związkiem Gmin CZG-12,

który jest głównym beneficjentem.
Wartość całego projektu „Modernizacja linii sortowniczej Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z
rozbudową PSZOK w Krzeszycach”
to prawie 5 mln złotych, w tym rozbudowa PSZOK w Krzeszycach na
kwotę 500 tys. zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 60% całkowitych kwa-

z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
• 1056 zł w przypadku osoby w
rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).
Osoby i rodziny potrzebujące
pomocy mogą skontaktować się
telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cybince tel. 68
3911116, który wydaje skierowanie
lub wpisuje potrzebujących na listę
osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ. (red.)

lifikowanych kosztów projektu. W
ramach projektu gmina rozbuduje
gminny PSZOK oraz zakupi koparko-ładowarkę.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Osi Priorytetowej 4 Środowisko i
kultura, Działania 4.2 Gospodarka
Odpadami Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Jakie odpady można oddać do
PSZOK? Najczęściej są to przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, meble, odpady zielone,
odpady budowlane, poremontowe
i rozbiórkowe (w tym gruz), zużyte
opony, elektrośmieci, czyli sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz
baterie i akumulatory. Szczegóły
określa właściwa rada gminy na
drodze uchwały. (red.)

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE FIRM W NIEMCZECH
ROZLICZENIA PODATKOWE W NIEMCZECH
DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH
KINDERGELD, UBEZPIECZENIA
Słubice, ul. 1 Maja 6

95 737 75 35

www.biuro-daniel.de

Załadowane - jedziemy!
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fot. gmina Krzeszyce

KRZESZYCE

Gmina działa w walce z COVID-19
W dobie pandemii wszyscy stawiamy na bezpieczeństwo i zdrowie. Jak radzą sobie w
Krzeszycach?
Gmina Krzeszyce zareagowała na
apel służb medycznych i przekazała dotację w wysokości 10000 zł na
rzecz Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, z przeznaczeniem na zakup
sprzętu ochrony osobistej, płynów
dezynfekujących lub innych niezbędnych elementów do walki z COVID-19.
Mając na uwadze nową dla
wszystkich sytuację związaną z nauką zdalną, w ubiegłym tygodniu
gmina przekazała 10 tabletów dla
najbardziej potrzebujących uczniów
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Krzeszycach. Tablety
pozyskano nieodpłatnie za udział w

projekcie szkoleniowym „E-Aktywni
mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.
- Dodatkowo otrzymaliśmy również wsparcie rządowe w ramach
programu „Zdalna szkoła” i pozyskaliśmy blisko 60 tys. zł na zakup
sprzętu informatycznego. Laptopy
już wkrótce trafią do dwóch szkół
z terenu gminy – mówi wójt Stanisław Peczkajtis.
Ponadto, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia nowych obostrzeń dotyczących stanu
epidemii na terenie Polski, gmina
zakupiła maseczki ochronne, które
zostaną rozdystrybuowane wśród
mieszkańców. Pierwsze pakiety
przygotowywał wójt Krzeszyc S.

Peczkajtis wraz z zastępczynią Sylwią Ławniczak-Karbowiak. Trafią
one do osób od 60 roku życia, będących w grupie największego ryzyka,
mogą to być bowiem osoby z osłabionym układ autoimmunologiczny, co jest naturalną konsekwencją
wieku. Maseczki systematycznie
trafiać będą do mieszkańców za pośrednictwem pracownika Urzędu
Gminy. Maseczki są wielokrotnego
użytku. Aby maseczka wielorazowa
była bezpieczna, musi być regularnie dezynfekowana i prana w temperaturze min. 60°C.
- Życzymy wszystkim państwu
dużo zdrowia w tym trudnym dla
nas wszystkich czasie epidemii –
dodaje wójt S. Peczkajtis. (red.)

Nie poddajemy się wirusowi!
Grafika ze strony lubuskie.pl

KRZESZYCE

Strażacy z OSP pomagają seniorom
Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczynie dotację na pomoc dla najstarszych mieszkańców gminy
Decyzja o przekazaniu środków
w wysokości 10.000 zł została
podjęta 25 marca. Pożarnikom z
OSP powierzono realizację zadania publicznego pn.: „OSP Kołczyn na pomoc seniorom z Gminy
Krzeszyce”. Działania strażaków
rozpoczęły się 9 kwietnia i potrwają do końca czerwca br.
Pandemia koronawirusa jest
szczególnie niebezpieczna dla
najstarszych osób. W tym trudnym czasie lubuskim seniorom

pomogą Ochotnicze Straże Pożarne, które zakupią najpotrzebniejsze produkty i dostarczą je do
domów. Łącznie na ten cel zarząd
województwa przeznaczył 470 tys.
zł (47 zadań na kwotę 10 tys. zł
każde).
Na terenie gminy pomoc otrzyma 25. seniorów wybranych w
czasie konsultacji z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Krzeszycach. Ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na ar-

tykuły spożywcze i środki higieny
osobistej.
Pierwsze paczki trafiły już do
potrzebujących
seniorów
tuż
przed świętami wielkanocnymi.
Dostawę kolejnych zaplanowano
jeden raz w kwietniu, a następnie
dwa razy w maju.
Część osób, do których skierowana jest pomoc, przebywa na
kwarantannie. Dlatego też strażacy muszą zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo. Dlatego też

kwotę 2500 zł przeznaczono na
zakup środków ochrony osobistej
takich jak maseczki, rękawiczki, ubrania i gogle ochronne, czy
środki dezynfekujące.

- Ta forma pomocy potrwa do
czerwca. Razem możemy zdziałać
o wiele więcej – dodają strażacy z
OSP w Kołczynie, szykując się do
pomocy seniorom. (red.)
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KRZESZYCE

Są pieniądze na komputery

W kołczyńskiej szkole będzie cieplej

Krzeszycki projekt znalazł się na liście wniosków grantowych,
które spełniły wszystkie kryteria formalno - merytoryczne i
zostały wybrane do dofinansowania

Wójt Krzeszyc właśnie podpisał umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej w
Kołczynie. Umowa została zawarta wirtualnie, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami
epidemicznymi

Zakup komputerów zostanie dokonany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach”.
Granty są przyznane w ramach
projektu Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego.
Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkół w sprzęt
niezbędny do prowadzenia zdalnych
lekcji. W czasie epidemii dbanie o
zdrowie i edukację mieszkańców

Uroczyste podpisanie umowy
w formie wideomostu odbyło się
15 kwietnia. Wzięli w nim udział
Marcin Jabłoński - członek Zarządu Województwa Lubuskiego oraz
Stanisław Peczkajtis - wójt Krzeszyc.
- Termomodernizacja to nie tylko poprawa wyglądu elewacji, ale
przede wszystkim realne zmniejszenie zużycia energii, a co za tym
idzie - oszczędności dla gminy, jako
organu prowadzącego szkołę – nie
ukrywał radości wójt S. Peczkajtis.
Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest kompleksowa i
głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołczynie. Projekt ma na celu podniesienie efektywności energetycznej,
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co w długofalowej perspektywie przyczyni się do przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną obiektu
edukacyjnego.
W Zespole Edukacyjnym mieści się podstawówka oraz gminne
przedszkole. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniesie
aż 86,20% natomiast zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych wyniesie 80,45%. Planowana inwestycja
została ujęta w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla gminy Krzeszyce. Grupę docelową stanowią dzieci z obszarów wiejskich oraz kadra
pedagogiczna obu placówek edukacyjnych. Wnioskodawca posiada
projekt budowlany z kosztorysami

oraz pozwolenie na budowę, a inwestycja jest gotowa do realizacji.
Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie to wydatek rzędu
2,2 mln złotych, z tego wydatki

kwalifikowalne to 1,1 mln złotych,
a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie 2020 to niemal 921 tys. złotych. (red)

- Komputery zostały już zamówione i obecnie czekamy na dostawę. Do Szkoły Podstawowej w
Górzycy trafi 11 laptopów oraz 1

tablet, a do Szkoły Podstawowej w
Czarnowie 11 laptopów – opowiada wójt Górzycy Robert Stolarski.
Następnie otrzymany sprzęt

dyrektorzy szkół rozdysponują
uczniom nieposiadającym warunków technicznych do uczestnictwa
w kształceniu zdalnym. (red.)

W obecnych czasach telemedycyna to nie tylko komfortowe rozwiązanie, ale i konieczność. My, jak i
nasi pacjenci, zdajemy sobie sprawę, że choroba nie poczeka i pew-

nych wizyt nie da się przełożyć na
potem, a zaistniałe warunki zmuszają nas do przyjrzenia się bliżej i
pochylenia ku innowacyjnym rozwiązaniom, a tym samym sięgnięcia po nie. (S. Natkańska)

poprzez zapewnienie możliwości
nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.
Zakupiony przez gminę sprzęt w
trafi do dwóch placówek oświatowych.
Przyznana kwota to 59 378,00 zł.
(red.)

GÓRZYCA

Będą laptopy dla szkół
Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów do
szkół. Dotacja pozwoli na zakup 23. urządzeń
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” górzyckie szkoły otrzymały
60 tys. złotych dofinansowania na
zakup nowoczesnych urządzeń.

Program jest odpowiedzią na
obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii, spowodowanego
zakażeniami koronawirusem.
W ramach otrzymanej kwoty
zostaną zakupione 22 laptopy i 1
tablet. Urządzenia zostaną przekazane do szkół publicznych z terenu
gminy Górzyca.

fot. gmina Krzeszyce

KRZESZYCE

Już wkrótce rozpoczną się prace

ZDROWIE

Lecz się bezpiecznie w domu
Korzystanie z porad lekarskich przez telefon bez wychodzenia z domu? Lekarze, którzy do tej pory przyjmowali
pacjentów bezpośrednio w placówce medycznej, z uwagi na zaistniałą sytuację, mogą prowadzić porady medyczne online. Dzięki telewizytom można leczyć jak i
wdrażać zalecane oraz niezbędne środki ostrożności
Czym jest teleporada?
Lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie w umówionym
terminie. Jednak przed taką wizytą
online specjalista może otrzymać
od pacjenta wszelkie niezbędne
dokumenty, badania, pliki video
czy zdjęcia (np. zdjęcia zmian skórnych), które uprzednio dogłębnie
analizuje, a następnie przeprowadza rozmowę z pacjentem. Podczas porady telemedycznej można
otrzymać e-receptę, e-zwolnienie
lekarskie czy e-skierowanie na dal-

sze leczenie.
Bezpieczeństwo przede
wszystkim
Konsultacje online to możliwość
skontaktowania się z personelem
medycznym z dowolnego miejsca,
nawet z zagranicy. Konsultacja odbywa się bez konieczności bezpośredniej wizyty w placówce, w warunkach domowych, co ogranicza
do minimum ryzyko przenoszenia
infekcji.

Inne plusy telemedycyny
Poradnictwo online ma wiele
plusów. Poza bezpieczeństwem, do
zalet możemy także zaliczyć krótszy
czas oczekiwania na wizytę, brak
konieczności stania w kolejkach
oraz wygodę, dzięki konsultacji z
dowolnego miejsca bez wychodzenia z domu. Taka wizyta nie wymaga również używania maseczek,
które obecnie nakazane są podczas
przeprowadzanej rozmowy bezpośredniej.
Leczenie w Brandmedzie
W Centrum Medycznym Brandmed już od pewnego czasu pracowaliśmy nad wdrożeniem leczenia
online. Jednakże do podjęcia szybszych kroków i wdrożenia w życie
telemedycyny zmusiła nas obecna
sytuacja. Jesteśmy w województwie
lubuskim jednym z nielicznych
centrów medycznych, które w tak
krótkim tempie zrobiły ogromny
postęp w kierunku medycyny online. Wszystko za sprawą potrzeb
pacjentów, a przede wszystkim dla
bezpieczeństwa. Obecnie pacjenci mogą korzystać z wizyty online
u dermatologa, lekarza ogólnego,
kardiologa, neurologa oraz psychologa.
Umawianie wizyt
Dla wygody pacjentów rozszerzyliśmy również wachlarz możliwości zapisywania się na wizyty. Aby
umówić konsultację nasi pacjenci
mogą kontaktować się z nami telefonicznie (+48 518 011 108, +48 95
758 26 49), mailowo (info@brandmed.eu) lub poprzez serwis społecznościowy Facebook.
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GÓRZYCA

Remont w sali wiejskiej Świąteczny konkurs rozstrzygnięty
Dla chcącego nic trudnego, jak mówi przysłowie. W Górzycy chcieli mieć świąteczny konkurs,
w Czarnowie
więc przenieśli go do Internetu. I wybrali najlepsze prace
rianna Woźniak, sołtys Czarnowa.
Zadanie zostało zrealizowane ze
środków tegorocznego funduszu sołeckiego sołectwa Czarnów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach
środków sołeckich została zmodernizowana sala wiejska.
- Mamy nadzieję, że inwestycja przyczyni się do pełniejszego wykorzystana
sali przez mieszkańców oraz umożliwi
organizację spotkań, imprez i wydarzeń
okolicznościowych w lepszych warunkach – dodaje sołtys. (red.)
fot. gmina Górzyca

W ramach robót wykonano następujące prace: położenie nowej instalacji
elektrycznej, montaż płyt regipsowych,
szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, położenie ceramicznych płytek
ściennych oraz montaż oświetlenia.
Wyposażenie sali uzupełniono o 10 stołów, 70 krzeseł oraz 3 regały.
- W chwili obecnej oczekujemy na
dostawę nowych mebli kuchennych
oraz sprzętu AGD - zmywarki, lodówki,
kuchni elektryczno - gazowej, kuchenki
mikrofalowej, okapu – opowiada Ma-

Sala czeka na gości

Coroczny konkurs na wielkanocne dekoracje został ogłoszony jeszcze przed nieszczęsną pandemią
koronawirusa. Zazwyczaj prace
są dostarczane przez autorów do
Gminnego Ośrodka Kultury, jednak w tym roku nie było to możliwe. Aby nie rezygnować z konkursu i dać szansę mieszkańcom
na wykazanie się kreatywnością,
organizatorzy zmienili zasady.
Wystarczyło przesłać zdjęcie wykonanej pracy na skrzynkę mailową domu kultury.
Prace konkursowe zostały podzielone na cztery kategorie. Swoje pisanki/kraszanki oraz koszyczki wielkanocne wykonywały dzieci
i oddzielnie – dorośli.
Według jury najładniejsze dekoracyjne jajko wśród dzieci zrobił
Szymon Ptak, a koszyczek – Łukasz Gajda. W grupie dorosłych
była jedna zwyciężczyni. Komisja
konkursowa przyznała nagrodę
zarówno za pisankę jak i za koszyczek Kamili Gmyrek.
Zgodnie z regulaminem konkursu dla zwycięzców przewidziano
nagrody. Jednak w obecnej sytuacji będą oni musieli poczekać na
ich wręczenie. Nic nie przepadnie,
trzeba jedynie uzbroić się w cierpliwość. (red.)

fot. GOK Górzyca

Zakończyła się inwestycja polegająca na remoncie kuchni
oraz zaplecza kuchennego na sali wiejskiej przy remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie. Przy okazji remontu udało się również odświeżyć łazienki

Jedna z nagrodzonych prac

EKOLOGIA

CZG-12 działa dla środowiska
Obecne działania edukacyjne w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie w związku
z rozwojem epidemii od połowy marca zostały odwołane lub zawieszone. Jednak nie oznacza to, że nic się nie dzieje
- Jest to nas sytuacja nowa, w której
próbujemy się odnaleźć. To, że mniej
nas widać w plenerze nie oznacza, że
nie działamy i nie szykujemy nowych
form kontaktu i edukacji o zasadach
segregacji śmieci. We współpracy z firmą Abrys przygotowujemy e-biuletyn,
będziemy też w okresie kwiecień-maj-czerwiec oraz w okresie jesiennym aktywni na portalu BĄDŹ EKO na stronie
internetowej Gazety Lubuskiej. Wiemy, że większość mieszkańców działa
bardzo kreatywnie spędzając ten czas
w domach. Zapraszamy więc i my do
wspólnej zabawy w segregację odpadów! Odwiedzajcie nas portal społecznościowy – będziemy umieszczać tam
gry i zabawy uczące zasad segregacji
– opowiada Katarzyna Radej z GZC12.
„Dziękuję, że segregujesz!” - kilka ciekawych spotkań za nami…
Na początku roku przeprowadzono kilka spotkań z Klubami Seniora
– w Dębnie, Cybince i w Lubniewicach. Jest to kolejny etap prowadzonej
przez związek edukacji, który chce z
informacjami jak prawidłowo segregować odpady docierać do każdej grupy
mieszkańców, również do seniorów.
Spotkania edukacyjne były częścią akcji
edukacyjno - informacyjnej „Dziękuje,
że segregujesz!”. Elementem akcji są też
spotkania międzypokoleniowe z przedszkolakami i seniorami. Takie spotkanie udało się przeprowadzić pod koniec
lutego z 6-cio latkami z Przedszkola nr
1 w Dębnie. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku z Dębna.
- Z utęsknieniem czekamy na drugie spotkanie, podczas którego przekażemy dzieciom odnowione zabawki
i podreperowane ubranka, z których
mamy nadzieję jeszcze nie wyrosną. Na
początku marca przeprowadziliśmy też
na zaproszenie Niepublicznego Przedszkola w Ośnie Lubuskim spotkanie z

przedszkolakami – z nadzieją dodaje
K. Radej.
Nie potrzebujesz – oddaj!

Obserwując różne działania i inicjatywy prowadzone w regionie CZG12
chce poszerzyć edukację ekologiczną
o działania mające na celu wymianę
rzeczy. Na terenie gmin członkowskich
związku pojawiają się różne inicjatywy
mające na celu dzielenie się żywnością,
ubraniami czy książkami. O korzyściach wynikających dla środowiska z
takiej formy działań nie trzeba chyba
nikogo przekonywać. O rożnych formach prowadzenia wydarzeń mających
na celu wymianę rzeczy rozmawiano z
przedstawicielami Ośrodków Pomocy
Społecznej, Klubów Seniora, Stowarzyszeń i Domów Kultury 21 lutego w Sali
konferencyjnej CZG-12.
Podczas spotkania, oprócz omówienia różnych form działań na rzecz
ograniczenia wyrzucanych rzeczy, możliwości tworzenia punktów wymiany i
punktów naprawy rzeczy i przedmiotów, omówione zostały też zasady życia
według idei Zero Waste. Na zakończenie każdy uczestnik mógł wykonać sobie ekologiczną pastę do sprzątania „99
w 1” oraz woskowijkę, czyli wielorazowe opakowanie z tkaniny. Edukatorzy
z CZG12 mają nadzieję, że pomysły na
wspólne działania będą miały szansę na
realizację w obecnej nowej dla wszystkich sytuacji.
Inwestycje….
Ograniczenia w działaniach edukacyjnych powodowane przez rozprzestrzenianie się wirusa nie zahamowały
prac związanych z modernizacją Zakładu w Długoszynie, gdyż problem
śmieci w naszym regionie stale rośnie.
Według danych GUS 2018 r. w Polsce
odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów komunalnych – do 12
485,4 tys. ton. Wzrosła również (do 325

kg) średnia ilość zebranych odpadów
komunalnych na jednego mieszkańca.
Wobec rosnących ilości odpadów i brakiem alternatywnych możliwości ich
zagospodarowania w naszym regionie
Celowy Związek Gmin prowadzi prace
nad uzyskaniem pozwolenia na budowę kolejnej kwatery składowiska.
Zważając na wzrost ilości odpadów
wytwarzanych w gospodarstwach domowych część z frakcji niesegregowanej będzie musiała zostać poddana
składowaniu.
- Mamy nadzieję, że z roku na rok
będą to ilości coraz mniejsze, co przełoży się nie tylko na korzyść dla środowiska, ale również na finanse – dodaje
K. Radej.
Z roku na rok rosną opłaty za składowanie 1 tony odpadów na składowisku
tzw. „opłata marszałkowska” – obecnie
jest to 270 zł/ 1 tonę odpadów. Rosnące koszty gospodarki odpadami, koszty
odbioru odpadów z gospodarstw i koszty utrzymania Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w
gminach przekładają się na rosnące
ceny za zagospodarowanie odpadów.
Aby ograniczyć ilość odpadów składowanych w CZG-12 kontynuowane są
prace nad wdrożeniem innego energetycznego zagospodarowania odpadów przy użyciu technologii LIFEtec.
Inwestor jest obecnie na etapie prac
związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
CZG-12 wspólnie z gminą Krzeszyce
ubiega się o środki unijne z Lubuskiego
Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 na modernizację linii sortowniczej. W ramach wniosku planowana
jest również budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Krzeszycach. Modernizacja linii sortowniczej obejmie takie punkty jak:
- doposażenie linii sortowniczej w
rozrywarkę worków
- zakup perforatora do butelek PET
- zakup rozdrabniacza do wielkogabarytów;

Stopniowo poprawia się poziom
segregacji odpadów, ale też przybywa
śmieci, które trzeba zagospodarować.
W dobie różnych ustaw i dyrektyw
komunalnych, trzeba spełnić szereg
wymogów by prowadzić gospodarkę
odpadami zgodnie z prawem. Obecnie
wszystkie instalacje działające w Polsce,
czy taka instalacja jak w CZG-12 mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadów czy też instalacje do termicznego przetwarzania odpadów, są systemem wzajemnie się uzupełniającym.
Doświadczenia branży komunalnej
wyraźnie pokazują, że zawsze po procesach zagospodarowania odpadów zbie-

ranych selektywnie oraz po procesach
mechaniczno - biologicznego przetwarzania pozostają frakcje, które trzeba
we właściwy sposób zagospodarować.
Zakłady zagospodarowujące odpady
muszą działać, gdyż kwestia właściwej
gospodarki odpadami, zwłaszcza w dobie epidemii, jest szczególnie ważna.
Dbajmy o czystość wokół naszych
śmietników i doceńmy trud wkładany
w tej dziedzinie gospodarki przez osoby doczyszczające odpady i odbierające
odpady z gospodarstw domowych. Co
zrobić z obecnie najczęściej wytwarzanymi odpadami? Zachęcamy do zapoznania się z grafiką. (red)
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Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie...
Po kościołach szlaku romańskiego kolej na następny zabytek sakralny naszego regionu
będący niewątpliwie perełką architektoniczną, a mianowicie kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubiechni Małej
Świątynia w miejscowości Lubiechnia Mała to, jak już wspomniałem, niewątpliwie perełka drewnianej architektury sakralnej regionu.
Wzniesiony został w północnej części wsi i stanowi dominantę architektoniczną miejscowości. Do dziś
przykościelne wzniesienie, stanowiące niegdyś teren cmentarza,
otoczone jest kamiennym murem,
pochodzącym z czasów powstania
świątyni.
Świątynia ta wzniesiona została w tzw. konstrukcji szkieletowej
z wypełnieniem gliną w roku 1669
(czego pamiątką jest zachowany
wyryty zapis daty na nadprożu nad drzwiami pomiędzy kruchtą,
a nawą) i jest jedną z najstarszych
tego typu budowli w regionie. Pewnym jest, że w miejscu obecnej
świątyni zapewne już w XIV wieku wraz z założeniem wsi powstał
pierwotny kościół, który w okresie
reformacji został przejęty przez
ewangelików, a podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) został
zapewne zniszczony.
Stąd też w roku 1669, z fundacji
ówczesnych właścicieli wsi rodziny
von Ludwig wzniesiono nową świątynię wyposażoną w barokowy ołtarz i ambonę. W latach 1813-1818
z inicjatywy kolejnego właściciela
wsi von Berga przeprowadzono
prace budowlane podczas których
do bryły budowli od zachodu dostawiono drewnianą wieżę, a od południa kruchtę. Następnie pod koniec
wieku XIX wprowadzono prospekt
organowy. Podczas kolejnych i znaczących prac budowlanych przeprowadzonych w latach 20-tych XX
wieku wymieniono na murowaną
częściowo konstrukcję drewnianą
w pierwszej kondygnacji wieży, a
dotychczasowe neogotyckie dzwony zastąpiono jednym datowanym
na rok 1913.
Kościół ten wzniesiony został na
planie prostokąta trójbocznie zamkniętego w części prezbiterialnej.

Od strony zachodu do bryły budowli przylega kwadratowa wieża, a od
południa kruchta. Ściany korpusu
nawowego i kruchty wykonane są
w konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym, otynkowanym. Na
uwagę zasługuje fakt, że wnętrze
obecnej świątyni, jako jedne z nie-

licznych nie było po wojnie znacząco zmieniane. Z elementów pierwotnych wyposażenia z XVII wieku
pozostał barokowy ołtarz w typie
ludowym ze sceną Ukrzyżowania,
ambona oraz opinająca ścianę zachodnią i część ściany południowej
empora.

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

Sklep MERKURY, ul. Kościuszki 23
pon. - pt. 1000 - 1800
sob. 900 - 1500

Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.

Sklep Świat Firan, ul. Dąbrówki 16
pon. - pt. 1000 - 1800

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
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POGRANICZE
L U B U S K I E

PÓŁTORAK
WÈjak chcesz

WÈjak chcesz
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ELEKTRONARZĘDZIA I ŚRUBY
WÈjak
chcesz
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
WÈjak chcesz
www.hurtowniapoltorak.pl

ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

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

ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

WÈjak chcesz
WÈjak
chcesz
WÈjak
chcesz
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ

SALON OŚWIETLENIOWY

ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

PÓŁTORAK
ul. Wrocławska 2a

tel. (95) 758 22 83

^ÈÑýÊ²ĈÀ
^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý²
ýăÀĈñ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ñäÈñª
ñàĈĈË
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ²
D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì ÊÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ

1 Oddział w Słubicach, ul. Kościuszki 2, pn.-pt. 9:30-16:30
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ²
D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ

WÈjak chcesz

od wtorku

28.04. do poniedziałku 04.05.

^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
^ÈÑýÊ²ĈÀ
ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
ñäÈñª
àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
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