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

Zbudujemy nowy...
dom?
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Temat nieruchomości gruntowych na terenie słubickiej gminy to temat rzeka. Niestety bardziej przypominająca górski potok, niż leniwe ujście do morza. Wszyscy chcą budować, ale
nie wszyscy mogą. Dlaczego?
czytaj na str. 3 >>

Szukasz
nieruchomości?

Zobacz na stronę 8!
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OKIEM Co dalej z działką przy Folwarcznej?
SŁUBICE

Ferie, ferie i po feriach... Zimy
nie było, nie ma i już najpewniej nie będzie, skoro kilka dni
temu zanotowano w Słubicach
rekordową temperaturę powyżej
17 stopni Celsjusza. W połowie
lutego! Cieszą się wszyscy, że
opłaty za ogrzewanie nie będą w
tym sezonie bardzo dotkliwe, ale
przyroda wariuje. Pąki na krzewie magnolii o tej porze roku
to dość niespotykany widok, ale
być może trzeba się już do niego
przyzwyczaić? Na ile jesteśmy w
stanie zatrzymać zmiany zachodzące w przyrodzie, które sami
wywołaliśmy? Na ile można ten
rozpędzony mechanizm wyhamować?
Sprawy natury dotyczą całej
ludzkości, nie tylko mieszkańców
Słubic. Macie poczucie, że Wasz
pływ na nie jest niewielki? Może
większy mieliby mieszkańcy na
lokalnym podwórku. Niebawem
będzie okazja się o tym przekonać. Stowarzyszenie „Kontrapunkt” postanowiło zbierać
podpisy pod petycją apelującą
do władz miasta o pozostawienie
bez zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Chodzi o dużą działkę przy ulicy

Folwarcznej, która z obecnego
przeznaczenia sportowo – rekreacyjnego miałaby stać się miejscem handlowym. Szerzej na ten
temat na sąsiedniej stronie. Petycja jest dostępna w internecie,
a o złożenie podpisu śmiało możecie pytać Adriana Mermera,
który wie wszystko o tej sprawie.
Mieszkańców nękają też problemy innej wagi, zupełnie przyziemne. Dostajemy sygnały o
krążącym w mieście złodziejaszku, przez którego wiele osób już
miało kłopoty, straciło telefon,
portfel czy inne ważne lub cenne
przedmioty. Jak słyszeliśmy, policja wydaje się być bezradna, a
złodziej czuje się coraz bardziej
bezkarny. Jeśli chcielibyście się
podzielić z nami informacjami w
tej sprawie, nie wahajcie się napisać na redakcja@pograniczelubuskie.pl albo zadzwonić pod
662 806 525. Chętnie porozmawiamy i przyjrzymy się, jak sytuacja rzeczywiście wygląda.
Mamy za to nowe informacje
o wałach przeciwpowodziowych.
Jak wiadomo pierwotny wykonawca Energopol Szczecin stracił
kontrakt. Część robót wykonano,
ale od dawna prace zamarły, a
na wałach pozostały jedynie siatkowe ogrodzenia. Jest szansa, że
wkrótce to się zmieni. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu 12 lutego ogłosił
nowy przetarg na budowę wałów
przeciwpowodziowych oraz przebudowę kanału Czarny Kanał i
Racza Struga. Firmy mają czas
na składanie ofert do końca marca, a wyłoniony wykonawca będzie miał 800 dni na wykonanie
prac. Czyli jest szansa, że za 2,5
– 3 lata doczekamy się wyremontowanych wałów. O ile wszystko
pójdzie zgodnie z planem.
NATALIA ŻWIREK

Wracamy do naszej niedawnej publikacji dotyczącej prywatnego już teraz terenu przy ulicy Folwarcznej, którego losy nie dają spokoju wielu mieszkańcom miasta
Dzięki wnikliwej analizie chronologicznej,
dokonanej
przez
słubickiego społecznika Adriana
Mermera, mogliśmy dowiedzieć
jak przebiegały działania władz
miejskich w celu pozyskania działki. Pierwsze ślady w dokumentacji
urzędowej pochodzą jeszcze z 1996
roku, ale w latach 2004 – 2015 zaniechano wszelkich działań w tej
sprawie. Było to 1,5 ostatnich kadencji Ryszarda Bodziackiego i cała
pierwsza kadencja Tomasza Ciszewicza.
Nie można powiedzieć, że nie
zrobiono nic. Ale widocznie niewystarczająco dużo. Kiedy pozyskanie
działki w sposób nieodpłatny nie
powiodło się – urzędnicy odpuścili.
Warto szczególnie zwrócić uwagę
na lata 2015-2017, gdzie na jednym
z pism znajduje się adnotacja o
poleceniu urzędowym ówczesnego
wiceburmistrza zaniechania dalszych prób na rzecz nieodpłatnego
przejęcia działki na rzecz gminy.
Ówczesne władze nie przystąpiły
do żadnego z sześciu przetargów, a
teren trafił w prywatne ręce za ko-

rzystną cenę.
W październiku 2019 radni przychylili się do propozycji zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego wniesionej przez nowego właściciela działki. Czy to
korzystne dla gminy? Sprawa jest
wielce dyskusyjna.
O teren i zachowanie jego przewidzianej w dotychczasowym planie funkcji postanowiło zawalczyć
Stowarzyszenie
„Kontrapunkt”.
Do naszej redakcji przesłano treść
petycji, jaką złożono 14 lutego w
Urzędzie Miejskim w Słubicach.
W dokumencie tym stowarzyszenie domaga się zachowania działki
przy ul. Folwarcznej na cele sportu i rekreacji według obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. Do dnia
złożenia petycji podpisało się pod
nią 315 osób, a podpisy są jeszcze
zbierane, najprawdopodobniej do
najbliższej sesji Rady Miejskiej. tj.
do 27 lutego.
- Według wstępnych informacji,
w trakcie sesji ma być głosowany
wniosek Piotra Gołdyna o wyłącze-

niu tej działki z dalszej procedury
zmiany planów – mówi Adrian
Mermer.
Wszyscy, którzy dyskutują o tej
sprawie, twierdzą, że są za rozwojem miasta. Zapewne tylko każdy inaczej ten rozwój widzi. Czy
mamy być, jako miasto z europejskimi ambicjami, postrzegani przez
wszystkich jako miejsce tanich zakupów dla Niemców? Świetnie, że
duża grupa mieszkańców ma dzięki
temu pracę i godne życie. Ale czy w
tym życiu, po ciężkiej pracy, nie należy się odpoczynek? Może właśnie
na terenie nowego basenu? Boiska?
Kortu? Parku z prawdziwego zdarzenia? Może niekoniecznie w składzie budowlanym...
I ostatnie pytanie. Kto z Państwa
Radnych z czystym sumieniem, bez
żadnego problemu da w prezencie włoży do kieszeni prywatnej
osobie kilka czy kilkanaście milionów złotych? A gdybyście mieli je
dać z własnej kieszeni, a nie z naszej wspólnej, wypracowanej przez
wszystkich mieszkańców, którzy
płacą w tym mieście podatki? (red.)
fot. redakcja

BLONDYNKI

Co powstanie na tym terenie?
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Zbudujemy nowy... dom?
Temat nieruchomości gruntowych na terenie słubickiej gminy to temat rzeka. Niestety
bardziej przypominająca górski potok, niż leniwe ujście do morza. Wszyscy chcą budować, ale nie wszyscy mogą. Dlaczego?
Przychodzi inwestor do urzędu i
chce zamienić dwie małe działki na
jedną dużą. Na dużej obowiązują zapisy studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
przewidujące zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną. Zamiana dochodzi do
skutku, zgodnie z prawem, za niewielką dopłatą inwestora do dużej działki.
Po wszystkim inwestor szuka sposobów i możliwości, aby uzyskać pożądaną decyzję o warunkach zabudowy i na
działce postawić stację benzynową. Są
duże szanse, że plan się powiedzie.
Przychodzi inwestor do urzędu i
chce zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Kupił działkę za
3 mln przeznaczoną na tereny sportowe i rekreacyjne, ale teraz chciałby
mieć działkę o wartości może 15 mln i
zbudować sobie na niej sklepy wielkopowierzchniowe. Radni wstępnie przegłosowują możliwość zmiany planu. Są
duże szanse, że plan się powiedzie.
Przychodzi inwestor do urzędu i
chce na swojej działce wybudować
szeregowe domki. Uf, planu zagospodarowania przestrzennego nie trzeba
będzie zmieniać, bo przewiduje w tym
miejscu zabudowę mieszkaniową. Są
duże szanse, że plan się powiedzie?
Ano niekoniecznie.
Mariusz Dubacki, właściciel ostatniej z wymienionych działek, ale także
właściciel biura nieruchomości, deweloper oraz kontrkandydat obecnego
burmistrza Mariusza Olejniczaka w
ostatnich wyborach przekonał się, że
nie wszyscy są równi wobec prawa.
Działkę o pow. 0,5 ha na osiedlu

Zielone Wzgórza w Słubicach kupił z
zamiarem wybudowania 12 domów w
zabudowie szeregowej, zgodnie z obowiązującym od 1998 roku miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W 2003 r. w prawie budowlanym wprowadzono definicję zabudowy jednorodzinnej, która mówi, że
zabudowa jednorodzinna to zabudowa
jednorodzinna wolnostojąca oraz bliźniacza i szeregowa. To ostatnie słowo
jest kluczowe. Przepisy wydają się być
jasne, jednak nie dla wszystkich.
- Nie przypuszczałem, że na sfinalizowanie formalności będę musiał
czekać niemal 2,5 roku - mówi M. Dubacki - Przed rozpoczęciem inwestycji,
przed zakupem działki i projektu budowlanego poprosiłem o potwierdzenie, że projekt jest zgodny z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Pozwolenie dostałem
wiosną 2018 roku.
Kiedy zaczęły się problemy?
- Po złożeniu wniosku o pozwolenie
na budowę zaprosiłem na kawę sąsiadów, polsko - niemieckie małżeństwo,
nazwijmy ich państwem C., których
działka leży blisko mojej inwestycji.
Chciałem im przedstawić projekt, opisać moje plany. Niestety od tamtej pory
jedyne co mnie spotyka od tych państwa to agresja i szykany. Podczas spotkania ci ludzie wypowiedzieli mi wojnę „w imię Boga i Zbigniewa Ziobro”.
W mailach do Urzędu Miejskiego oraz
w ulotkach rozrzucanych w mieście
dopuścili się szeregu oszczerstw pod
moim adresem, nazywając moją inwestycję m.in. gettem wśród zabudowy

rezydencjonalnej. Oskarżali mnie, że
korumpuję urzędników miejskich. Po
tych oszczerstwach złożyłem prywatny
akt oskarżenia. Dziwi mnie, że ówczesny burmistrz T. Ciszewicz nie stanął w
obronie swoich urzędników i nie złożył
podobnego aktu oskarżenia. Uważam,
że wygodne było obrzucanie mnie błotem jako przeciwnika politycznego.
Jeśli rykoszetem oberwało się urzędnikom – to nie ma znaczenia. Jak jest
wojna, to muszą być ofiary. Sprawę o
oszczerstwa przeciwko sąsiadom wygrałem, a wyrok się uprawomocnił.
Jak opowiada M. Dubacki, sąsiedzi
bezprawnie zajęli dwie jego działki budowlane oraz znaczną część terenów
rekreacyjnych osiedla należących do
gminy, robiąc z nich prywatne pastwisko dla swoich koni.
- Według mnie bezczynność władz
miasta pozwalała im sądzić, że działają
w granicach prawa – dodaje.
Kiedy w lipcu 2018 postanowił sam
usunąć ogrodzenia postawione przed
sąsiadów z jego prywatnej działki,
przyjechał sąsiad. Grożąc bronią straszył M. Dubackiego interwencją swoich „niemieckich przyjaciół”. Na miejsce przyjechała policja, a sąsiad został
zatrzymany na 48 godzin. Za te czyny został ponownie uznany winnym
przed sąd rejonowy w Słubicach. Ten
wyrok nie jest na razie prawomocny.
Dopiero po tych zajściach władze
miasta podjęły jakiekolwiek kroki, aby
odzyskać zajmowane przez sąsiadów
tereny rekreacyjne osiedla. Jednak do
dziś część prywatnych i miejskich terenów zajmowana jest bezprawnie przez
sąsiadów.

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

TWORZYMY DLA CIEBIE

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

Mieszkaniec pogryziony przez psa państwa C.

Jak opowiada M. Dubacki, po prawomocnym wyroku jest nadal pomawiany, że wypuszcza konie sąsiadów
na osiedle. Według dewelopera, w
świetle prawomocnego wyroku za
oszczerstwa, kolejne pomówienia graniczą z absurdem.
Sprawa zwierząt sąsiadów to nie
tylko konie, ale też psy atakujące ludzi. Przynajmniej jedna osoba została
pogryziona, wielokrotnie wzywano
policję i straż miejską. Działania służb,
według M. Dubackiego, nie są wystarczające.
- Postanowiłem w kwietniu 2019
przesłać prywatną wiadomość MMS
do burmistrza M. Olejniczaka ze zdjęciem pogryzionego przez psy właściciela jednej z działek na osiedlu z prośbą o to, by działania służb były bardziej
intensywne. Odpowiedzi nie dostałem
i przez cały 2019 rok psy stanowiły w
dalszym ciągu zagrożenie dla ludzi.
Chciałbym podkreślić, że właśnie państwo C. stoją za kampanią oszczerstw
wobec mnie. Oni również zainicjowali
proces zmiany planu miejscowego na
osiedlu Zielone Wzgórza, utrudniając
moją inwestycję, w ich mniemaniu getta. Dziwnych sojuszników znalazł sobie burmistrz Olejniczak i przewodniczący Cholewczyński w walce z osobą,

która krytykuje ich działania w gminie.
Po jednej stronie mają przedsiębiorcę,
który jak potwierdził WSA, ma prawo realizować swoje inwestycje, po
drugiej stronie – przestępców. Wybór
pana Olejniczaka i Cholewczyńskiego
padł na tych drugich – komentuje M.
Dubacki.
- Nie odmawiam nikomu prawa
do sprzeciwu wobec mojej inwestycji,
o ile jest on w granicach prawa. Nie
nazwałbym tej sytuacji konfliktem sąsiedzkim, bo moje działania są zgodne
z przepisami.
A ci sąsiedzi próbują mi rzucać kłody pod nogi działając jednak poza granicami prawa, co ma swoje odzwierciedlenie w wyrokach sądu.
Co na to mieszkańcy osiedla? Kilkoro z nich nie jest przychylnych inwestycji. Jak dowiedzieliśmy się od jednej
z osób, pomysł nie podoba się z obawy
m.in. o spadek wartości ich nieruchomości. Jednak mieszkańcy działań
państwa C. nie popierają i uważają ich
za osoby dość uciążliwe w sąsiedztwie.
Przypomnijmy, że podobna inwestycja została już zrealizowana w
pobliskich Kunowicach. Zabudowa
szeregowa pojawiła się obok domów
jednorodzinnych, zgodnie z prawem, i
nikt nie protestował. (red.)

4

POGRANICZE
L U B U S K I E

SŁUBICE

Zimowe popołudnie z książką Igi Zakrzewskiej-Morawek
Psycholog Carl Jung powiedział,
że wstyd to odczucie, które zjada naszą duszę. Wstyd powoduje utratę
poczucia własnej wartości i odsuwa
nas od innych ludzi. O tych trudnych i nielubianych emocjach pisze
Iga Zakrzewska-Morawek w swojej
książce pt. „Wstyd”, o której rozmawiano na pierwszym w tym roku spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki.
Spotkanie odbyło się 29 stycznia w
oddziale dla dorosłych słubickiej biblioteki.
Zakrzewska-Morawek we „Wstydzie” opisuje wachlarz problemów
i odczuć, z którymi zmaga się większość ludzi. Zaskakujące metafory,
detale językowe, niebanalne porównania decydują o sile wymowy tej
książki. Układ treści niektórym może

fot. BPMiG Słubice

Comiesięczne spotkanie z książką w słubickiej bibliotece tym razem poświęcone było tematowi wstydu. Pisze i
mówi się o nim niewiele dlatego, że to krępujący temat
wydawać się chaotyczny, udziwniony
i niejasny. Najprawdopodobniej jest
to celowy zabieg, ponieważ właśnie
samo uczucie wstydu takie jest, przepełnione niejasnością, poczuciem
niedopasowania i napięciem. To
opowieść o tym, jak zachowanie matki i ojca wpływa na nas samych. Ukazane jest w niej, że wcale niełatwo
jest wyprzeć pomyłki tych, którzy
powinni prowadzić przez życie, a nie
czynić je niemożliwym do zniesienia.
Autorka prezentuje bohaterki z krwi
i kości, które cierpią wewnątrz, a na
zewnątrz pozostając czujne i gotowe
albo do walki, albo do kompulsywnej ucieczki. Warto samemu sięgnąć
po tę lekturę i przekonać się, jak zareagujemy na losy - Bosej, Marty i
Zośki. (red.)

Czytanie i dyskutowanie - dobre popołudnie
fot. BPMiG Słubice
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Naukowy zawrót głowy w bibliotece
Podczas tegorocznych ferii oddział dla dzieci słubickiej biblioteki zamienił się w „Akademię Małego Naukowca”

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

nadzieję, że wśród dzieci znajdzie
się w przyszłości niejeden naukowiec i wynalazca – podsumowują

dwutygodniowe zmagania z chemią i fizyką organizatorzy tej udanej zabawy. (BPMiG)
fot. BPMiG Słubice

W pierwszym tygodniu uczestnicy programu spotykali się w „pracowni chemicznej”. Podczas zajęć
eksperymentalnych,
prowadzonych przez Natalię Naruszewicz,
chemiczkę z wykształcenia i zamiłowania, przyrządzali niesamowite rzeczy, m.in. dymiące smocze
koktajle, mikstury na niepękające
bańki mydlane, stworzyli potwora
pożerającego wodę i co najciekawsze, upragniony śnieg! Wyprodukowali także bańki w bańce oraz
ciężki dym z suchego lodu.
Kontynuując tematykę naukową,
w drugim tygodniu ferii, oprócz
zabawy, wszyscy chętni zdobywali wiedzę na temat wynalazków
oraz wynalazców. Poznali historię
polskiego konstruktora i wynalazcy Jana Szczepanika oraz lotnika
Stanisława Hausnera. W poszukiwaniu wiedzy pomógł dzieciom
bogaty zbiór książek popularnonaukowych oraz pięknie ilustrowany teatr obrazkowy kamishibai.
W ramach zajęć plastycznych
skonstruowano galaktycznego robaka, kosmiczne lustro, rakietę,
łazik kosmiczny, telefon i... niekończącą się pizzę, marzenie niejednej osoby. Wykorzystując stare
gazety dzieci stworzyły latawiec,
teleskop, wyrzutnię rakiet i bukiet
kwiatów.
- „Akademia Małego Naukowca”
dobiegła końca, ale liczymy na to,
że rozbudzona w dzieciach kreatywność i ciekawość Świata, nie
minie wraz z końcem ferii. Mamy

Bańki wielkie jak nigdy dotąd!

Stare gazety też się mogą przydać
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już w Słubicach

LICÓWKI-IMPLANTY-ORTODONCJA
PROTETYKA-WYBIELANIE

S ł u b i c e u l . Tr a n s p o r t o w a 6
tel. 570-158-158

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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„Nowy burmistrz” z wizytą w urzędzie
Zwycięzca jednej z licytacji w trakcie tegorocznego finału WOŚP spotkał się z burmistrzem
Markiem Kołodziejczykiem
Wśród aukcji znalazła się jednak,
która już w ubiegłym roku okazała
się bardzo atrakcyjna. Burmistrz wystawił do zlicytowania jeden dzień
pracy na swoim stanowisku. Najwyższą ofertę złożył Adam Worona,

który za możliwość spędzenia tego
dnia wspólnie z burmistrzem zapłacił kwotę 1850 zł.
Obaj panowie spotkali się w gabinecie M. Kołodziejczyka 21 stycznia.
Spotkanie odbyło się w celu omówienia szczegółów i określenia terminu

planowanego wydarzenia. Pan Adam
co roku wspiera WOŚP i zaznacza, że
warto jest wydawać pieniądze dla tak
szczytnego celu.
Jesteście ciekawi jak spędzi dzień
na stołku burmistrza pan Adam?
(red.)

Na razie przymiarka do fotela
fot. UM Cybinka

CYBINKA

Czy jest zagrożenie ASF?
W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń
Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W związku z decyzją Komisji UE
z 20 stycznia 2020 r., którą włączyła obszar gminy Cybinka do
strefy żółtej związanej z chorobą
zakaźną afrykańskiego pomoru
świń (zwaną dalej ASF) u dzików
oraz na wniosek Powiatowego
Lekarza Weterynarii, zebrał się
gminny sztab kryzysowy.
Celem posiedzenia z dnia w dniu
23. stycznia było omówienie sytuacji związanej z potwierdzonymi
przypadkami wystąpienia wirusa
ASF u dzików w województwie lubuskim. Uczestnicy zapoznali się
z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat ryzyka
związanego z wystąpieniem ASF
i działaniami na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.
Ze względu na bliskie sąsiedztwo
wystąpienia ogniska ASF i ryzyko
dalszego jego rozprzestrzeniania,
podczas posiedzenia omawiano

również zasady współpracy i zadania poszczególnych służb, inspekcji i straży oraz jednostek
samorządu terytorialnego w przypadku pojawienia się ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń
na terenie gminy Cybinki.
W posiedzeniu uczestniczyli
Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Słubicach, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach,
Kierownik Posterunku Policji
w Cybince, Nadleśniczy Cybinki, przedstawiciele Nadleśnictwa
Rzepin, Starostwa Powiatowego
w Słubicach, Państwowej Straży
Granicznej w Świecku, Powiatowej Stacji Sanitarnej w Słubicach,
prezesi i łowczy kół łowieckich, lekarze weterynarii, hodowcy trzody
chlewnej, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Cybince.
(red.)

Co robić przy zagrożeniu ASF?

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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Grupa żeńska (bez ograniczeń wiekowych):
1. Dorota Brzezińska
2. Agata Baran
3. Joanna Niparko
Grupa męska (do lat 13):
1. Jakub Gawryluk
2. Bartłomiej Różycki
3. Oliwier Mielcarek

tulował zwycięzcom i podziękował
wszystkim kibicom zapraszając na
przyszłoroczny jubileuszowy XV
Gminny Turniej Tenisa Stołowego.
Szczególne podziękowania organizatorzy chcą przekazać sponsorom, którzy wsparli organizację
turnieju finansowo i rzeczowo.
Znalazły się wśród nich następujące firmy: Andrzej i Marek
Łozowscy Zakład Usług Transportowych, Roman Kozinoga ROTRANS, Stanisław Gocki Usługi
Prac Ziemnych, Zakład Handlowo
- Usługowy KONKRET Grzegorz
Paszkiewicz, GEOMET Piotr Borowski, Jerzy Hofman Stacja paliw
MOYA, Krzysztof Portka Zakład

Na co przeznaczyć fundusze sołeckie?

Zegarmistrzowski CZAS, Marzena
i Grzegorz Samulscy sklep Benefit, Jan Mrozowski Handel-Usługi,
Zygmunt Jodko AGRO Bieganów
Spółka z o.o. (red.)
fot. MGOK Cybinka

Po oficjalnym otwarciu imprezy
przez burmistrza Marka Kołodziejczyka, zawodnicy przystąpili do
rozgrywek. Wystartowało łącznie
się 27 pingpongistów, którzy, dopingowani przez publiczność, prezentowali wysoki poziom, szczególnie w meczach finałowych.
Po 3-godzinnej rywalizacji wyłoniono najlepszych w poszczególnych kategoriach. Komplet wyników podajemy w tabeli.

Marek Kołodziejczyk zaprosił
sołtysów z terenu swojej gminy na
spotkanie w Urzędzie Miejskim w
Cybince 28 stycznia. W spotkaniu
uczestniczyli także skarbniczka
Agnieszka Skiba i p.o. kierownik
Referatu Inwestycji Damian Sylwestrzak.
Głównym tematem spotkania
były tegoroczne fundusze sołeckie.
Sołtysi zgłaszali zadania bieżące
i zaplanowane do wykonania inwestycje, mające poprawić życie
mieszkańcom. Spotkanie było też
okazją do rozmowy z burmistrzem o
bieżących sprawach i problemach w
sołectwach. (red.)

fot. MGOK Cybinka

W ostatni dzień stycznia na hali sportowej odbył się XIV
Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Jak co roku organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince

fot. UM Cybinka

Rywalizacja przy stołach Rozmawiali o funduszach sołeckich
Jeszcze przed końcem stycznia burmistrz Cybinki spotkał się z przedstawicielami wszystpingpongowych
kich sołectw

Grupa męska (powyżej 13 lat):
1. Zbigniew Bujanowski
2. Bartosz Niparko
3. Mateusz Zając

Po ceremonii wręczenia medali
i nagród dyrektor MGOK Ewelina
Skórska dokonała długo oczekiwanego losowania nagrody specjalnej.
Rower górski trafił do Jakuba Gawryluka, który również okazał się
najlepszy w grupie męskiej do lat
13.
Na zakończenie burmistrz pogra-

Chłopaki rządzili przy stołach

Women-power-ping-pong

ZDROWIE

Przygotuj organizm na wiosnę!
Chciałoby się się krzyknąć - wiosno przybywaj! Luty nie jest szczególnie optymistycznym zwiastunem wiosny, jednak to dobry moment, żeby zregenerować zmęczone
zimą ciało i umysł
Zimą lubimy prowadzić relaksujący, siedzący, mało aktywny tryb
życia. Nasze ciała po zimie nie wyglądają często tak, jak byśmy chcieli. Nadprogramowe kilogramy,
blada skóra pozbawiona kontaktu
z tlenem i światłem słonecznym czas aby to zmienić, a koniec lutego
to idealny moment.

MIESZKASZ W POLSCE
I JESTEŚ UBEZPIECZONY W
?
MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W
CENTRUM MEDYCZNYM
BRANDMED
W SŁUBICACH!

Podajemy nasze sposoby na dobry start w wiosenną aurę, który
pozwoli dobrze przygotować się do
nowej pory roku i z większą energią
przetrwać resztę zimowych dni.
Dieta przede wszystkim
Oczyść ciało z toksyn. Niektórzy
decydują się na restrykcyjne diety,
ale to nie jedyna metoda. My polecamy szklankę wody z dodatkiem
soku z połówki cytryny wypitą na
czczo. Można przeprowadzić sobie
taką kurację przez 2-3 tygodnie.
Co poza tym? Przede wszystkim
zrezygnuj z ciężkostrawnych, tłustych potraw i słodyczy. Jedz dużo
warzyw i owoców, które dostarczą
niezbędnych witamin i minerałów.
Graj w zielone - sięgnij po kiełki
roślin - to dobry czas na domową
uprawę kiełków. Wypróbuj nasiona
rzeżuchy, lucerny czy rzodkiewki.
Kiełki idealnie nadają się do kanapek i wiosennych sałatek. Zielone
warzywa wpłyną dobroczynnie na
pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego, czyli narządów, o które wiosną szczególnie warto zadbać. Może
to być szpinak, jarmuż, brokuły,
rukola, sałata. Warzywami zastąp
ciężkie potrawy mięsne i nabiało-

we. Spożywaj kaszę jaglaną i gryczaną niepaloną, które odkwaszą
organizm.
Pamiętaj także o nawodnieniu
organizmu. Pij dużo letniej lub ciepłej wody i naparów ziołowych.
Zadbaj o zdrowie
Zrób badania okresowe, zbadaj
znamiona barwnikowe (np. dermatoskopem u dermatologa). Jeśli
przekładasz wizytę u specjalisty umów się teraz.
Wróć do formy

Codziennie postaraj się wyjść na
krótki spacer. Świeże powietrze i
sport to mieszanka idealna. Ruch
nie musi być przykrym wyrzeczeniem. Wybierz coś, co sprawi ci
przyjemność: taniec, aerobik, siłownia, bieganie, basen. Wybór jest
ogromny, a aktywność fizyczna pobudza wydzielanie endorfin (hormony szczęścia).
Masaż
Masaż pomoże ci się zrelaksować, przyspieszy regenerację, odży-

CENTRUM MEDYCZNE
BRANDMED
UL. DASZYŃSKIEGO 1
69-100 SŁUBICE
(II PIĘTRO GALERII
PRIMA)
+48 518 011 108
+49 176 22 02 42 46
WWW.BRANDMED.EU

wi skórę, rozluźni spięte mięśnie i
złagodzi bóle np. pleców.
W Centrum Medycznym Brandmed w Słubicach pomożemy Ci
zadbać o siebie na wiosnę. Posia-

POLACY
UBEZPIECZENI W
AOK NORDOST MOGĄ
W PROSTY I
WYGODNY SPOSÓB
KORZYSTAĆ Z
LECZENIA W POLSCE
NA PODSTAWIE
KARTY AOK

damy szeroki wachlarz zabiegów
fizykoterapeutycznych, doświadczonych fizjoterapeutów, laboratorium diagnostyczne oraz wykwalifikowanych specjalistów z zakresu
medycyny.
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Na scenie młode artystki z Cybinki...

...i ich nauczyciel

Koncert Noworoczny w Cybince to jedna z imprez, na którą
mieszkańcy czekają z utęsknieniem
W tym roku koncert odbył się 25.
stycznia. W wykonaniu uczniów i
absolwentów Społecznego Ogniska
Muzycznego zabrzmiały piosenki
grupy Pod Budą. Na scenie wystąpili
również Studenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego z
muzyką Steviego Wondera.
Koncert patronatem objął burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk,
który w podziękowaniu za wspaniałą
ucztę muzyczną złożył na ręce dyrek-

tora Ogniska Muzycznego Zbyszko
Jatczaka symboliczny bukiet kwiatów.
- Jeszcze raz dziękujemy wszystkim artystom występującym na
scenie i osobom zaangażowanym
w przygotowanie tak wspaniałego
muzycznego widowiska. Kto uczestniczył na pewno potwierdzi, że tak
wygląda i tak pięknie brzmi idealny
koncert. Brawa!!! - podsumował burmistrz. (red.)

CYBINKA

CYBINKA

W czasie ferii nikt się nie nudził

Zebrali prawie 7 litrów krwi
fot. MGOK Cybinka

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Cybince przygotował interesujące zajęcia na dni Sukesem zakończyła się niedawna akcja krwiodawstwa
wolne od nauki szkolnej
zorganizowana w miasteczku
29 stycznia przed budynkiem
Urzędu Miejskiego w Cybince pojawił się Mobilny Punkt Poboru Krwi
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej
Góry.
Podczas akcji krwiodawstwa do
oddania krwi zgłosiło się 18 osób.
Krew oddało 15 osób, a łączna ilość
oddanej krwi to 6,75 l.

W roku 2020 Mobilny Punkt Poboru Krwi z RCKiK zawita do Cybinki jeszcze trzy razy: 29 kwietnia, 22
lipca oraz 14 października.
Akcję zorganizowali wspólnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,
Gmina Cybinka, Ochotnicza Straż
Pożarna w Grzmiącej oraz Grzegorz
Lelito. (red.)
fot. UM Cybinka

3. lutego wszyscy chętni mogli
wziąć udział w warsztatach kulinarnych dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem zabrali się do wałkowania
ciasta oraz wykrawania różnych
kształtów w cieście. Po upieczeniu, ciasteczka zostały udekorowane bitą śmietaną i kolorową
posypką. Po atrakcjach kuchennych był czas na wspólną zabawę i
oczywiście... jedzenie ciastek!
Innego dnia do domu kultury zawitali aktorzy ze Studia Teatralnego KRAK-ART. Dzieci z
Bajkowego Przedszkola oraz z
Przedszkola Kraina Kota w Butach miały okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Łakocie Jasia i Małgosi”.
Było to wspaniałe, kolorowe
widowisko teatralne, które uczy,
że jedzenie słodyczy w nadmiarze
szkodzi i jest zgubne dla zdrowia.
Dzieci aktywnie uczestniczyły we
wspólnej zabawie z aktorami.
W tym dniu odbyły się również
kreatywne warsztaty, podczas
których uczestnicy najpierw kolorowali, a następnie ozdabiali
kryształkami, pomponami oraz
innymi ozdobami „piernikowe”
ludki.
W ramach ferii zimowych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Cybince ponownie zaprosił dzieci do kina sferycznego. Do domu
kultury ponownie zawitały dzieci z
obu miejscowych przedszkoli, rodzice z dziećmi z niepełnosprawnością z gminy Cybinka oraz dzieci, które w tym dniu brały udział
w warsztatach artystycznych. Jak
zwykle wszyscy, zarówno dorośli,
jak i dzieci byli zafascynowani
tym niezwykłym kinem. (red.)

Burmistrz wsparł dobrym słowem
fot. MGOK Cybinka

fot. MGOK Cybinka

Będą ciasteczkowe potwory?

fot. MGOK Cybinka

Zabawa w teatr

Kino to fajna zabawa dla wszystkich

To naprawdę nie boli!
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Co słychać w Klubie Senior +?
Co planują seniorzy w tym roku? O swoich pomysłach i potrzebach rozmawiali na niedawnym
spotkaniu organizacyjnym
30 stycznia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie seniorów z burmistrzem
Markiem Kołodziejczykiem. Głównym tematem spotkania było omówienie planów kolejnych działań seniorów w najbliższych miesiącach.
Burmistrz M. Kołodziejczyk oraz
uczestnicząca w spotkaniu kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Renata Kubiak przekazali człon-

kom klubu informację, że od 1. lutego Klub Senior+ w Cybince zaczął
działać w strukturze organizacyjnej
Ośrodka Pomocy Społecznej. Do
tej pory podlegał bezpośrednio pod
Urząd Miejski, jednak, aby nadal
pozyskiwać środki na bieżące działania z dofinansowania w ramach
Programu Wieloletniego Senior+ na
lata 2015-2020, powyższa zmiana
była konieczna.
- Zmiana nie będzie miała żad-

nego wpływu na dalsze funkcjonowanie placówki. Klub Senior + w
Cybince nadal pozostaje miejscem,
integracji, wsparcia i aktywizacji
osób starszych, tworzącym możliwości rozwijania pasji i zadań
wszystkich seniorów – wyjaśniał
burmistrz w trakcie spotkania.
Warto dodać, że cybińscy seniorzy są bardzo aktywną grupą mieszkańców i chętnie angażują się w życie lokalnej społeczności. (red.)

Jest moc do działania!

CYBINKA

CYBINKA

Spotkanie z muzyką
w Rąpicach

Walentynkowe warsztaty dla dzieci
Każdy ma na pewno chociaż jedną osobę, której chciałby okazać miłość. Do walentynkowego
święta przygotowały się też dzieci z Cybinki

Dzieci przy dźwiękach trąbki,
puzonu oraz gitary elektrycznej
słuchały piosenek o przygodach żeglarzy i piratów na morzu. Była to
świetna zabawa i fantastyczna lekcja muzyki dla wszystkich. (red.)

nek. Każdy uczestnik najpierw
malował styropianowe serduszka,
a następnie ozdabiał je według
własnego pomysłu. Powstały pięk-

ne walentynkowe podstawki na
zdjęcia, które każdy z uczestników
może podarować bliskiej osobie.
(red.)

fot. MGOK

12 lutego filii przedszkolnej w Rąpicach odbyło się kolejne przedstawienie z cyklu „W krainie Pani Muzyki” pt.: „Żeglarz i Piraci na Morzu
Pełnym Dźwięków”.

12 lutego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince
odbyły się warsztaty dla dzieci z
okazji zbliżających się walenty-

fot. MGOK

Przedszkolaki znów miały okazję poznać nowe instrumenty i
nowe piosenki

Czy wszystkim się podobało?

Dla kogo serduszko?

EKOLOGIA

Nie pal śmieci – oddaj je do PSZOK!
Celowy Związek Gmin CZG-12 przypomina o prawidłowej gospodarce odpadami i ZAKAZIE
palenia odpadów w piecach
Chociaż temperatura w tym roku
nie jest zimowa to jakość powietrza
w wielu miejscowościach jest bardzo niska. Wynika to głównie ze
źródła emisji - pieców, w których
część mieszkańców stara się pozbyć odpadów problemowych.
Mieszkańcy palą najczęściej papier (kartony, ulotki), odzież, pieluchy jednorazowe, plastikowe butelki i folię, płyty meblowe...
Takie postępowanie przyczynia
się do wzrostu stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu,

co może skutkować pogorszeniem
stanu zdrowia i nasileniem chorób
(np. astmy).
Oprócz opału charakterystycznego dla pieca grzewczego, np. węgla, dozwolone jest tylko spalanie
czystego drewna, kory, korka, czystych trocin, ścinek drewnianych,
czystej tektury i papieru.
W przypadku nagromadzenia
się w gospodarstwie domowym
odpadów problemowych można
je zawieźć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych –
tzw. PSZOK

Czego na pewno nie wolno
palić w domowych piecach?

Nie wolno spalać: butelek PET,
opon, wyrobów z gumy, starych
mebli, odzieży czy papieru z kolorowych magazynów.
Mieszkańcy 4 gmin Związku: Sulęcina, Lubniewic, Ośna Lubuskiego i Łagowa, którzy w okresie od 2
marca do 24 kwietnia br. przywiozą odpady do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Długoszynie będą mogli wziąć
udział w akcji „Zamień odpadki na
kwiatki” – szczegóły na stronie internetowej www.czg12.pl oraz portalu społecznościowym CZG-12.
(K. Radej)
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Wręczono doroczne wyróżnienia
Gala wręczenia wyróżnień burmistrza Cybinki – Perły Cybinki weszła już na stałe do kalendarza gminnych uroczystości.
Niedawno przekazano je nagrodzonym po raz czwarty
fot. Przedszkole Rąpice

Gala Perły Cybinki 2019 odbyła się
23 stycznia. Uroczystość jest świętem
całej gminy wyróżniającym osoby
zasługujące na szacunek i uznanie.
Świętem, które wyraża wdzięczność
za działanie, zaangażowanie i otwartość na potrzeby innych. Rezultaty tych działań napawają dumą, a
przede wszystkim wzmacniają lokalną społeczność, jednocześnie pobudzając ją do kolejnych działań.
Rozwój w zakresie inwestycji
Wszyscy mamy świadomość jak
wielkie znaczenie dla rozwoju gminy mają zrealizowane inwestycje.
Podczas gali wyświetlona została
prezentacja przedstawiająca zmiany
w zakresie inwestycji wykonanych
w 2019 r., prezentacja wykonanych
inicjatyw lokalnych oraz planów inwestycyjnych na 2020 r. W ramach
podsumowania działań społecznych
zaprezentowane zostały wydarzenia
z 2019 r., gdzie głównymi bohaterami byli mieszkańcy gminy Cybinka.

Galę prowadzili i uświetnili występami muzycznymi tenorzy Mariusz Ruta, Mirosław Niewiadomski i
Bartosz Kuczyk. Trzeba przyznać, że
ich występy wywarły na publiczności
ogromne wrażenie. Szczególnie zachwycił wszystkich wspólny występ
artystów z burmistrzem Cybinki.
Wystąp został nagrodzony owacjami
na stojąco.
Wielkie brawa i gratulacje dla
wszystkich nominowanych
-Jeszcze raz dziękuję, że jesteście z
nami. Gratulujemy wszystkim nominowanym – cieszył się burmistrz M.
Kołodziejczyk.
Wyróżnieni w poszczególnych
kategoriach:
Wolontariat i sprawy
społeczne:
- Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Cybince
- Szkolne Koło Caritas
- Rada Rodziców Zespołu Szkół w
Cybince
- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Białkowie
- Rada Rodziców Przedszkola im.
„Bajkowe przedszkole” w Cybince
- Rada Rodziców Niepublicznego
Przedszkola „Kraina kota w Butach”
- Rada Rodziców Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w
Białkowie i Punktu Przedszkolne-

go „Kolorowe Przedszkole w Rąpicach”
- Harcerze 2 i 44 Drużyny Harcerskiej Stanica im. T. Wróbla w Cybince
- 3 gromada Zuchowa Odważne Lwy
- Gminne Koło PZW w Cybince
- Sztab WOŚP w Cybince
- Kazimierz Jurkowski
- Sołectwo Białków
- Sołectwo Bieganów
- Sołectwo Drzeniów
- Sołectwo Grzmiąca
- Sołectwo Rąpice
- Sołectwo Sądów
- Sołectwo Radzików
- Sołectwo Kłopot
- Sołectwo Urad
- Sołectwo Maczków
- Sołectwo Mielesznica
- Sołectwo Krzesin
- Ludmiła Jędrzejewska
- Proboszcz Parafii w Białkowie Ks.
Krzysztof Sudziński wraz z Radą
Kościelną z Białkowa
- Rada Kościelna z Rąpic
- Rada Kościelna z Cybinki wraz z
Janem Brzezińskim
- Ronicy z Grzmiącej: Jarosław Mazurek, Wiesław Kozinoga, Marcin
Adamkiewicz, Wojciech Kot, Dawid Puzinowski, Kamil Kozinoga
- Izabela Żylińska
Mecenasi:
- Zakład Usług Transportowych Łozowscy „Łozowscy”
- Stanisław Gocki Usługi Prac Ziemnych
- AGRO Bieganów Spółka z o.o.
- Kozera-Invest S.C
- ROTRANS Cybinka Spółka z o.o.
fot. Przedszkole Rąpice

Wyjątkowa uroczystość,
znakomici prowadzący

- Transhand Sp. z o.o.
- Marzena i Grzegorz Samulscy,
sklep Benefit
- Janusz Mrozowski Handel-Usługi
- Kazimierz Radkiewicz Sklep Spożywczo-przemysłowy „Magda”
- Przemysław Kuźniar – AGA CLEANER
- Wiesław Serweciński PROF.
- Beata Łubek sklep „U Beaty”
- Zakład Zegarmistrzowski „CZAS”
- sklep spożywczo-przemysłowy Jerzego Hofmana
Wydarzenia:
- Krzysztof Gajda Parki Krajobrazowe
- Zespół „Klimat”
- Komenda Powiatowa Policji w
Słubicach
- Posterunek Policji w Cybince
- Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Słubicach
- Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Słubicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Cybince
- Ochotnicza Straż Pożarna w Białkowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w
Grzmiącej
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rąpicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sądowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Radzikowie
- Jadwiga Gonisiewska
- Janusz Tumiłowicz
- Andrzej Winiarski
- Mirosław Kwiatkowski
- Nadleśnictwo Cybinka

- Kazimierz Towpik
Kultura:
- Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO
- Zespół „Lubuszanki”
- Kamila i Marcin Tomaszewscy
- Społeczne Ognisko Muzyczne im.
Stanisława Jatczaka
- Zespół „Antidotum”
Promocja Sportu i Turystyki:
- Klub Sportowy „Zorza Grzmiąca”
- Uczniowski Klub Sportowy „Perła
Cybinka”
- Gminny Klub Sportowy „Syrena
Cybinka”
- Ludowy Klub Sportowy „Odra Rąpice’
- Towarzystwo Miłośników Polesia i
Białkowa
- Klub sportowy „AMG Cybinka
TEAM”
Inicjatywa Lokalna:
- Inicjatywa Lokalna mieszkańców
Cybinki
- Inicjatywa Lokalna mieszkańców
Białkowa
- Inicjatywa Lokalna mieszkańców
Radzikowa
- Inicjatywa Lokalna mieszkańców
Grzmiącej
Ambasadorzy Gminy Cybinka:
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z
Grzmiącej
- Towarzystwo Miłośników Polesia i
Białkowa
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
(red.)

fot. Przedszkole Rąpice

fot. Przedszkole Rąpice

fot. Przedszkole Rąpice

fot. Przedszkole Rąpice

fot. Przedszkole Rąpice

fot. Przedszkole Rąpice

fot. Przedszkole Rąpice

fot. Przedszkole Rąpice

fot. Przedszkole Rąpice

fot. Przedszkole Rąpice

POGRANICZE
L U B U S K I E

11

12

POGRANICZE
L U B U S K I E

CYBINKA

W Rąpicach zaprosili babcie i dziadków

„Dziadkowy” seans filmowy

Święto najstarszych członków każdej rodziny uczczono w Przedszkolu w Rąpicach 24
stycznia

Święto babć i dziadków można uczcić na wiele sposobów.
W Cybince zaprosili seniorów na seans filmowy

fot. Przedszkole Rąpice

CYBINKA

Takich tłumów jak 16 stycznia
dawno nie było w domu kultury. Kikla dni przed Dniem Babci i Dziadka w sali kinowej MGOK w Cybince
odbył się seans komediowy.
Dyrektor
Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury Ewelina Skórska
przywitała wszystkich gości i zaprosiła na film, po którym każdy
mógł przy kawie i pysznym cieście
podzielić się filmowymi wrażeniami. (red.)
fot. MGOK Cybinka

Licznie przybyli babcie i dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich
przygotowanych występach artystycznych. Dzieci uświetniły imprezę mówiąc wierszyki, śpiewając
piosenki i tańcząc. Po występach
mali artyści wręczyli swoim kochanym babciom i dziadkom własnoręcznie zrobione upominki.
To była wyjątkowa uroczystość,
pełna uśmiechu, radości i dumy.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz
tego, jak ważne są takie spotkania
i chwile spędzone wspólnie z wnukami. (red.)

Śpiewamy dla Was

CYBINKA

W czasie ferii rozegrano VII Turniej FIFA
CYBINKA

Prezenty na warsztatach
W okazji Dnia Babci i Dziadka w czwartek 16 stycznia
w MGOK odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci i
młodzieży

Oto zwycięzcy!

2. Konrad Stawiarz - Portugalia
3. Igor Jędrzejewski - Włochy
Zwycięzcy zostali uhonorowani

medalami, nagrodami a także pamiątkowymi dyplomami. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy dobrej gry
fair play. (red.)

CYBINKA

Babcie i dziadkowie z Białkowa też świętowali
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białkowie z wychowawcami przygotowali niespodziankę – zaprosili ich na występy
binki Marka Kołodziejczyka rozpoczął się program artystyczny. Dzieci
mówiły wiersze okraszone humorem, śpiewały piosenki i pokazały,
że świetnie radzą sobie w tańcu.

Ze sceny przekazały swoim bliskim
moc radości i dużo młodzieńczej
energii.
Po występach w foyer kina czekały
na wszystkich pyszne ciasta. (red.)
fot. MGOK Cybinka

Już na progu MGOK w Cybince
gości witały dzieci rozdające drobne
upominki i kierujące na widownię.
Po słowach wstępu burmistrza Cy-

Dawno nie było tak wielu gości

Mali artyści na dużej scenie

Z wikliny papierowej stworzono
piękne serduszka dla ukochanych
babć, które ozdobiono tasiemkami, koralikami oraz kwiatkami.
Natomiast dla dziadków uczestnicy
metodą decoupage ozdabiali drewniane zakładki do książek. Piękne
serduszka i urocze zakładki, ładnie
zapakowane z pewnością były wyjątkowymi prezentami dla dziadków. (red.)

fot. MGOK Cybinka

VII Turniej FIFA odbył się 4. lutego w sali kinowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince w
ramach ferii zimowych.
Był to dzień sportowej rywalizacji,
piłkarskich emocji i pokazu umiejętności. Jak się okazało był to także dzień wytrwałości, gdyż turniej
trwał aż 5 godzin. Dlatego uczestnicy
oczekujący na swoją kolej mogli skorzystać z przygotowanego bufetu w
foyer kina.
Do boju o najlepsze miejsca stanęło dziesięciu śmiałków, którzy po
rozlosowaniu kolejności rozgrywek
rozpoczęli swoje mecze. Na twarzach
zawodników rysowało się skupienie
lecz każda akcja i każdy gol wzbudzał
emocje. W wielu wypadkach gra była
bardzo wyrównana przez co o wyniku meczu decydowała seria rzutów
karnych.
Po długich zmaganiach wyłoniono
się trójkę najlepszych zawodników.
Miejsca na podium zajęli:
1. Krystian Stawiarz-Jednoszewski
- Francja

fot. MGOK Cybinka

Tym razem były to rozgrywki dla prawdziwych twardzieli. Rywalizacja trwała wiele godzin, ale zawodnikom nie zabrakło siły

Dla Ciebie Dziadku
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Turniej piłkarski o puchar wójta

Z książką na wesoło

Zima może być doskonała porą do gry w piłkę. Do sportowej aktywności i rywalizacji zachęcał mieszkańców gminy Stanisław Peczkajtis

Pierwsze tegoroczne spotkanie w Dyskusyjnym Klubie
Książki dla dzieci w bibliotece w Krzeszycach rozpoczęło
sporą dawką dobrego humoru. Wszystko za sprawą książki dla najmłodszych ,,Opowiadania do chichotania” Renaty
Piątkowskiej
Każdy z nas, mały czy duży, lubi
się czasem pośmiać, szczególnie
gdy aura za oknem próbuje zepsuć
nam humor. ,,Opowiadania do chichotania” to świetne, krótkie historyjki, z których śmieją się zarówno
dorośli jak i dzieci.
Bohaterem opowiadań jest Tomek, mały łobuz i wesoły przedszkolak. W swoim życiu, przeżywa
różne historie, o których nawet nie
śniło się dorosłym. Raz są przerażające, innym razem tak normalne,
jak codzienne życie, ale za każdym
razem jest śmiesznie! Z Tomkiem
jak z każdym przedszkolakiem,
nie można się nudzić. Tym razem

chłopiec opowiada o przedszkolu
i butach - historyjkę znana przedszkolnym nauczycielom. Można
także przeczytać o sprytnej babci i
dziurze w obrusie, o wyjeździe taty
do pracy, czy grze w piłkę nożną.
Opowieści jest naprawdę wiele i
każdy znajdzie taką, która jest mu
znana i bliska.
Jaka jest książeczka w odbiorze?
Dzieci słuchają z zaciekawieniem.
Dopytują, planują, czasem poprawiają chłopca czy zwracają uwagę
na jego błędy i złe zachowania. Maluchy ją po prostu uwielbiają, dorosłych natomiast zmusza do udzielania wyczerpujących odpowiedzi,
niekiedy nie na łatwe pytania! (red.)
fot. biblioteka Krzeszyce

fot. UG Krzeszyce

25 stycznia w sali sportowej
Szkoły Podstawowej w Krzeszycach odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Krzeszyce. Do rozgrywek stanęło
7 drużyn z terenu gminy. Zawodnikami byli zarówno amatorzy, jak
i piłkarze grający w miejscowych
klubach sportowych.
Rozgrywki odbywały się w systemie turniejowym, czyli „każdy z
każdym”. Najlepsze drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinałach, a
następnie w rozgrywkach finałowych.
Zmagania sportowe odbywały
się przy żywiołowym dopingu kibiców, co powodowało, że atmosfera
była gorąca.
Najlepsza okazała się drużyna
Kosmos 78 Rudnica i to ona odebrała puchar przechodni. Kolejnymi drużynami były Tartak Sęka,
Nynkatsu # kiedy my żyjemy i
Warta Kołczyn. (red.)

fot. UG Krzeszyce

Zwycięska drużyna
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Biorące udział salony samochodowe będą doradzać w zakresie: • bezpieczeństwa • nowych trendów • dodatkowego wyposażenia
• typów • zgodności z normami środowiska • technik • finansowania
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Noworoczne spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Książki
Choć zorganizowane 16 stycznia,
spotkanie przebiegało jeszcze w świątecznej atmosferze. Były życzenia,
podsumowanie minionego roku oraz
powitanie głównego gościa spotkania,
satyryka i poety Ferdynanda Głodzika.
Artysta urodził na Podkarpaciu,
ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a mieszka w Gorzowie od 1986
r. Ma na swoim koncie publikacje książkowe oraz artykuły z zakresu prawa finansowego. Od 2001 roku jego wiersze
publikowane były m.in. w tygodnikach
,,Przekrój”, ,,Angora”, ,pismach literacko-kulturalnych oraz w miesięczniku
,,Zdrowie Uroda i Życie” wydawanym
w Chicago. Jest także członkiem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Gorzowie Wlkp.
Własnym nakładem wydał kilka
arkuszy ze swoimi tekstami satyrycznymi, a w 2006 roku zadebiutował
oficjalnym tomikiem wierszy satyrycznych „Winien i ma” (RSTK). W dorobku ma też tomik „Własnym nosem”
(GOZLP), wydany w 2011 roku. Jest
laureatem nagród i wyróżnień, m.in.:

w przeglądzie WOPTA (2004, Zielona
Góra), konkursie ZAKR za tekst piosenki „Układ krążenia” (2010, do muzyki L. Wesołowskiego), dwukrotnie w
konkursie satyrycznym „Wrzuć na luz”
(2012 i 2013, Bielsko-Biała).
Odznaczony odznaką Zasłużony dla
Kultury Polskiej (2016) Ferdynand
Głodzik postrzegany jest jako osoba z
dużym dystansem do siebie samego.
Będąc dobrym obserwatorem współczesnych trendów różnych dziedzin życia, w charakterystyczny sposób przedstawia swoje spostrzeżenia w satyrach i
humoreskach.
A jak widzą Ferdynanda Głodzika i
jego twórczość inni? Uważają jego humor za sytuacyjny - poznajemy polską
babę, kurę domową, polskie bohaterstwo, czy polskiego cwaniaczka, ale jest
też humor słowny, odwołanie się do
porzekadeł, haseł, gdzie autor zakłada,
że w uszach czytelników wybrzmiewa
znana fraza i maksyma, po czym rozwija jej sens przekorny, sens aktualny, czy
demaskatorski.
- Najnowszy tomik to rodzaj wierszowanych felietonów przyjmujących per-

spektywę potocznego oglądu zjawisk,
bez ich ideologicznej i aksjologicznej
interpretacji. Wszystko jest równie
śmieszne i absurdalne, lewica i prawica,
parlament i rząd, unijne nadzieje i lęki,
władza i ci, co jej służą. Śmieszne jest
też tak właśnie urządzone państwo. Zapewne taka jest profesja satyryka i jego
posłannictwo, by się śmiać – analizuje
Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, kolega
po fachu, poeta i krytyk literacki.
Gość wprowadził zebranych w bibliotece czytelników w Nowy Rok z
dużą dawką dobrego humoru. Poniżej
niewielki fragment twórczości autora,
czyli noworoczne postanowienie na
wesoło.

a twoi bliscy krewni „walenie”
są rzeczywiście strasznie walnięci
Gdyśmy ostatnio byli na wczasach,
cały dzień bykiem leżałeś w wodzie,
a ja bym chciała jeszcze pohasać,
używać życia i czuć się młodziej.
Wczoraj swym cielskiem złamałeś

ławę,
tyjesz przez święta i w dni powszednie;
mówisz, że jadasz wyłącznie trawę.
Kto się nabierze na takie brednie?
Mąż odpowiada: każesz mi pościć,
ilość zjadanych kalorii zmniejszyć;
gdybyś ty miała więcej krągłości,
pewnie przy tobie byłbym szczuplejszy.
fot. biblioteka Krzeszyce

Satyra, poezja, kolędy i pierwsze noworoczne spotkanie w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach

„Cud dieta”
Stała w uczuciach, przykładna żona,
smukła i całkiem niebrzydka lama,
małżeńskim życiem wielce znudzona,
mówi do męża hipopotama.
Wiecznie pracujesz na nocnej zmianie,
choć przyzwoitą przynosisz kasę,
och mam ja z tobą boskie skaranie!
Wstyd się pokazać z takim grubasem.
Nasza codzienność nudna szalenie,
wielkie brzuszysko już mnie nie kręci,

Tym razem na wesoło!

KRZESZYCE

KRZESZYCE

Ferie w GOK

Pingpongiści stanęli do walki

Tradycyjnie pracownicy domu kultury w zorganizowali dla
Tenis stołowy jest jedną ze specjalności sportowych gminy Krzeszyce. Wielu mieszkańców
dzieci z krzeszyckiej szkoły zajęcia w czasie wolnym od nauprawia ten sport, a uczniowie z Kołczyna szkolą się pod okiem trenera klubu sportowego
uki szkolnej
Dlatego to właśnie tutaj odbyły się zawody V edycji pucharu
Wójta Gminy Krzeszyce w Tenisie
Stołowym. Krzeszycki turniej poświęcony jest pamięci Jana Peczkajtisa, miejscowego działacza
społecznego i propagatora tenisa
stołowego.
W rozgrywkach wzięli udział

zawodnicy z gmin Krzeszyce i
Słońsk. Organizatorem turnieju,
obok Gminnego Ośrodka Kultury, był Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Bocian” Słońsk, w
którym gra i zdobywa sukcesy wielu zawodników z gminy Krzeszyce.
W turniejowych szrankach stanęło 35. zawodników w 6. kate-

goriach wiekowych. Najlepszymi
zawodniczkami i zawodnikami
byli: żaczki - Lena Grobelna; żacy
- Szymon Krzyżanowski; młodziczki/kadeci - Klaudia Koryzna;
młodzicy/kadeci - Bartosz Dybka;
open kobiety - Roksana Grobelna;
open mężczyźni - Marek Geroński.
(red.)
fot. UG Krzeszyce

ptaków – czym można karmić, a jakich
produktów należy unikać. Zdobyta
wiedza była wykorzystana w praktyce przy samodzielnym przyrządzeniu
ptasich smakołyków ze smalcu i nasion
oleistych. Okazało się, że papierowa
rura lub nawet szyszka odpowiednio
„przyprawione” mogą służyć za ptasią
stołówkę. Na koniec uczestnicy mogli
przez lunetę obserwować skrzydlatych
bywalców ptasiej stołówki przy GOK.
(red.)
fot. GOK Krzeszyce

Uczestnicy zajęć rywalizowali między sobą w przeżywających swój renesans grach planszowych, zabawach
sportowych i grach sprawnościowych.
Jeden dzień poświęcony był zimującym ptakom, które można spotkać
w pobliżu zabudowań. Dzieci miały
okazje poznać najpospolitsze gatunki
ptaków spotykane przy karmikach, ich
zwyczaje oraz zasady, którymi trzeba
się kierować przy dokarmianiu dzikich

Ferie? Byle nie w domu!

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
Morze Czerwone - Egipt,
Belek - Turcja,
Rhodos - Grecja,
Abu Dhabi – Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Cala Ratjada - Majorka,
Kreta - Grecja,
Paphos - Cypr,

Hotel 4* All Inclusive, np. 26.02. - 04.03, wylot: Schönefeld,
329 EURO od osoby
Hotel 5* All Inclusive+, np. 11.03. - 18.03, wylot: Schönefeld¹,
235 EURO od osoby
287 EURO od osoby
Hotel 4* Hotel HB, np. 30.03. - 06.04, wylot: Tegel,
Hotel 5* Hotel All Inclusive, np. 25.03. - 01.04, wylot: Schönefeld, 679 EURO od osoby
303 EURO od osoby
Hotel 4* Hotel mit Halbpension, np. 15.04. - 22.04, wylot: Tegel¹,
Hotel 4* Hotel mit Halbpension, np. 15.04. - 22.04, wylot: Schönefeld¹, 377 EURO od osoby
Hotel 4* Hotel mit Halbpension, np. 16.04. - 23.04, wylot: Tegel,
369 EURO od osoby

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

14.03. - 29.03.2020

Nasza wskazówka:
Wakacje na plaży na Kubie

od

1264 EURO

od osoby
5* Hotel w Cayo Santa Maria, 15-dniowa podróż lotnicza z Monachium, pokój 2-osobowy All Inclusive

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

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

Zacięta sportowa rywalizacja

OBRĄCZKA Z NAD ODRY
TWÓJ SPECJALISTA OD
ZEGARKÓW I BIŻUTERII
WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ
Sklep ODERTURM
Karl-Marx-Strasse 1
15230 Frankfurt (Oder)
Tel .: 00 49 335 86 94 94 88

Czynny:
Poniedziałek - Piątek od 9:00 do 19:00
Sobota 9:00 - 16:00
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Most kulturowy Muszkowo 2020
Chrzciciela. Mszę poprowadził ks.
Łukasz Niedzielski, którą uświetnił chór Postomia z Krzeszyc, pod
kierownictwem pani Małgorzaty
Grancewicz. Po mszy, przed kościołem zostało wykonane pamiąt-

kowe zdjęcie, co jest w Muszkowie
tradycją po każdej ważnej uroczystości.
Druga część spotkania odbyła
się w świetlicy wiejskiej, udekorowanej pracami z konkursu plafot. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Muszkowa Trzy Grusze

Spotkanie zorganizowało 19
stycznia Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Muszkowa Trzy Grusze. Uroczystość rozpoczęła się w
miejscowym kościele pw. św. Jana

Oby więcej takich spotkań!

KRZESZYCE

Powiedzieli STOP nudzie
Każde dziecko w czasie ferii mogło uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez filię
biblioteki w Muszkowie
W programie dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z kamishibai, na których każdego dnia
dzieci poznawały inną bajkę i brały
udział w zabawach ruchowych.
Zabawy z rysunkiem Doodle, kar-

nawałowe maski, warsztaty z polskim akcentem pop-art przyniosły
wiele estetycznych doznań i pozwoliły odkryć wiele nowych technik artystycznych.
- Przedział wiekowy od 3 do 13
lat był bodźcem rozwojowym, gdyż

młodsze dzieci „wspinały się”, a
starsze pełniły rolę liderów. Rysunki Doodle przeniosły nas w świat
,,bazgrołów” rysowanych na marginesach kartek, sztuka pop-art rozbudziła nas dzięki kontrastowi kolorów, walentynkowe kartki rozgrzały

stycznego pt. „Muszkowo wczoraj i
dziś”. W uroczystości udział wzięli
mieszkańcy gminy Altlandsberg
z Niemiec, z burmistrzem Arno
Jaeschke oraz mieszkańcy Muszkowa. Władze gminy Krzeszyce
reprezentowali
przewodniczący
Rady Gminy Krzeszyce - Andrzej
Żmijak i zastępczyni wójta - Sylwia
Ławniczak-Karbowiak.
Jednym z ważniejszych punktów tego spotkania była promocja
wydanej w języku polskim i niemieckim książki pt. „Muszkowo
– poprzez wieki”. Błażej Skaziński, będący autorem publikacji,
przedstawił historię Muszkowa od
czasów najdawniejszych do 1945
r., zachęcając jednocześnie słuchaczy do refleksji nad przeszłością.
Po prezentacji każdy mógł uzyskać
wpis i autograf w swojej książce.
Kolejnym ważnym dla mieszkańców punktem uroczystości był
występ muszkowskiej Grupy Artystycznej Muchy, która przedstawiła własną interpretację „Opowieści
wigilijnej”.

Po części artystycznej zaproszono wszystkich do wspólnego posiłku, który został przygotowany
przez Koło Gospodyń Wiejskich
Muszkowianki, któremu przewodniczy Jolanta Turek.
Następnie prowadzący spotkanie, Renata Kałużna i Piotr Klebieko, przedstawiciele Zarządu
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Trzy Grusze”, zaprosili Chór
„Postomia” i Grupę „Muchy”, do
wspólnego śpiewania kolęd, dając
wszystkim uczestnikom możliwość
kontynuowania integracji.
Organizatorzy spotkania gorąco
dziękują wszystkim osobom, dzięki którym możliwa była realizacja
projektu. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu
współfinansowanego ze środków
Programu Współpracy INTERREG
VA Brandenburgia 2014-2020 Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA pn.: ”Most kulturowy
- cykliczne spotkania przyjaźni”/
"Kulturbrücke – regelmäßige Freundschafttreffen". (red.)

nasze serca, a karnawałowe maski
na bal dały wszystkim tyle radości,
że trudno było ujarzmić energię
dzieci podsumowuje czas ferii bibliotekarka Ewelina Morawiec.
Na zakończenie spotkań w bibliotece przygotowana była czekoladowo-owocowa niespodzianka.
- Oczy wychodziły z orbit: każdy
swój wafelek dekorował według własnego smaku i apetytu – śmieje się
Emilia Hładka, która brała udział w
przygotowaniu zajęć.
Na zajęcia do biblioteki przychodziły także dzieci, które przyjechały
spędzić ferie na wsi. (red.)

Własnoręcznie przygotowane pyszności

fot. Biblioteka Muszkowo

W Muszkowie odbyła się nietypowa uroczystość - spotkanie mieszkańców wsi z mieszkańcami gminy Altlandsberg
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fot. Biblioteka Kołczyn

KRZESZYCE

Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki w Kołczynie
Na pierwszym noworocznym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki w kołczyńskiej bibliotece omawiana była książka
Martine Madden pt. „Anhusz”
Opowieść będąca dowodem na to,
że miłość to dziki kwiat, który wyrośnie na każdym, nawet skalnym
krwią, gruncie. Jest to opowieść
ukazująca brutalność Turków wobec Ormian skazanych na zagładę
jak Żydzi podczas drugiej wojny
światowej. Jednak to również historia pięknej miłości między tureckim
żołnierzem a Ormianką.
Anhusz, bo tak ma na imię główna bohaterka, przeżyła już wiele

złego, śmierć najbliższych, była
bliska gwałtów i własnej śmierci.
Robiła wszystko by przetrwać. Rodzina Dżahana nie akceptowała tego
związku. Anhusz wie, że popełnia
grzech śmiertelny wobec swojej
społeczności, nie potrafi się oprzeć
uczuciu w jej sercu. Walka tych
dwojga o miłość to obok walki o życie i godność jest najcięższą batalią,
jaką muszą stoczyć w tym okrutnym
i wrogim świecie. (red.)

Trudny temat wojennej miłości

KRZESZYCE

Aktywne ferie w Rudnicy

Spotkanie z Lamelią w dziecięcym DKK
w Kołczynie

W niewielkiej, liczącej zaledwie kilkuset mieszkańców wiosce,
dzieci też miały okazję spędzić ferie w atrakcyjny sposób
ki, na koniec było wspólne zdjęcie
przed samochodem policyjnym.
Ferie zakończyły się dyskoteką
karnawałową, na którą dzieci przygotowywały maski. Zadowolone buzie dzieciaków były najlepszą nagrodą dla organizatorów.
Dzieciom zapewniono opiekę, napoje, ciepłe posiłki i owoce.
- Organizacja zajęć w ferie to
wkład wielu osób, które chciały
zapewnić dzieciom wypoczynek i
aktywne spędzanie wolnego czasu.
Dziękujemy wszystkim, którzy w
tym pomogli -mówi sołtys W. Raczkowska-Gołębska. (red)

Po świątecznej przerwie ruszyły na nowo spotkania dla
najmłodszych miłośników
książek
Na pierwszym spotkaniu w tym
roku dzieci spotkały się w bibliotece
w Kołczynie 20 stycznia. „Na tapetę” wzięły historyjkę pt. „Lamelia
Szczęśliwa i chrapka na babkę” autorstwa Joanny Krzyżanek.
Tytułowa bohaterka to miłośniczka gramatyki, ortografii i zdrowej
kuchni. Dawno, dawno temu była
małą dziewczynką i przeżywała różne przygody.
W tej książce opowiada, jak spokoju jej nie dawała wciąż rosnąca
ochota na marchewkową babkę.
Później ta chrapka udzieliła się
również tacie i mamie. Co robić?
Gdzie szukać pomocy? Rozwiązanie
znalazła babcia, która zaprowadziła wnusię do kuchni, gdzie krok po
kroku nauczyła ją jak przygotować

Laurkidla babć i dziadków

marchewkową babkę, by potem ją
ze smakiem zjeść. Przepis poznali
też oczywiście czytelnicy.

Następnie, z okazji przypadającego święta babci i dziadka, dzieci
wykonały laurki. (red.)
fot. Biblioteka Kołczyn

fot. Sołectwo Rudnica

W Rudnicy w pierwszym tygodniu
ferii zimowych sołtys Wioleta Raczkowska-Gołębska z radą sołecką
sołectwa Rudnica - Łąków zorganizowali zajęcia dla najmłodszych. Zajęć było na tyle dużo, że każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Na każdy
dzień przygotowano inne atrakcje.
Były gry i zabawy, prace plastyczne (tworzenie kwiatków, pszczółek).
Najmłodszych odwiedził dzielnicowym Remigiusz Zachareń, który rozmawiał z dziećmi i wyjaśniał
jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Wszystkie otrzymały od
dzielnicowego niewielkie podarun-

fot. Biblioteka Kołczyn

KRZESZYCE

Kto się ukrył za maskami?

KRZESZYCE

Zakończyły się ferie
w kołczyńskiej bibliotece
Ferie w bibliotece w Kołczynie dobiegły końca, ale pozostały
po nich miłe wspomnienia
W bibliotece dzieci spędzały czas
na zajęciach manualnych, rysunkowych, twórczych. Powstały śnieżynki, koszyczki, latające jaskółki. Pu-

dełka po butach dzieci wykorzystały
do równie ciekawych prac.
Uczestnicy przygotowywali także kartki walentynkowe. Powstały
piękne laurki, pełne kwiatków, ser-

Coś fajnego z "niczego"

duszek i innych ozdób. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością i pomysłami przy tworzeniu swoich prac.
Poznały kodowanie na wesoło bez

użycia komputera, gdzie z zakodowanych symboli odkrywały ukryty
rysunek. Nie zabrakło gier i zabaw.
- Było to dobre i pożyteczne spę-

dzenie wolnego czasu w bibliotece
oraz integracja z rówieśnikami –
opowiada Dorota Gawrońska, organizatorka zajęć. (red.)

www.steinpol.com.pl
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Zwycięstwo i drugie miejsce Dominiki w Puszczykowie!
To był bardzo dobry powrót Dominiki po chorobie i kontuzji. Trzynastolatka miała obawy przed zawodami, gdyż brakowało jej ogrania i
był to dopiero jej pierwszy start w
2020 roku.
W grze pojedynczej Dominika w
pierwszej rundzie zmierzła z rozstawioną z nr 3 Martą Halbersztadt
(KKT Wrocław), pokonując starszą
rywalkę 6:3, 3:6, 6:0. W ćwierćfinale pewnie wygrała z Katarzyną Trochą (KKT Wrocław), a w półfinale
nie dała szans rozstawionej z nr 1
Hani Jankowskiej (TS IDEA SPORT
Toruń).
Jedynie w finale uległa (4:6, 1:6)
będącej w świetnej formie Marii
Głowackiej (TS IDEA SPORT Toruń). Torunianka, świetnie rozpoczęła mecz, w przeciwieństwie do

bardzo spiętej Dominiki. Marysia
szybko wyszła na prowadzenie 2:0.
Dopiero wówczas Dominika weszła
na swój poziom i obraz gry zmienił
się diametralnie: przejęła inicjatywę
i wygrywała kolejne gemy wychodząc na prowadzenie 4:2. Niestety
nasza reprezentantka nie wykorzystała szansy. Przestrzelona piłka
odebrała Dominice pewność siebie i
rywalka odzyskała kontrolę nad meczem, której nie dała sobie odebrać.
W grze podwójnej Dominika ze
swoją partnerką Barbarą Straszewską (Fundacja Szczeciński Klub
Tenisowy Promasters) wygrały
zawody! Zawodniczki, po emocjonujących spotkaniach, pokonały w
ćwierćfinale (6:2, 6:2) Helenę Dąbrowską (Pabianicki Klub Tenisowy) i Katarzynę Trochę (KKT Wrocław), a w półfinale (3:6, 6:1, 10:8)

fot. D. Podhajecki

W rozegranym w Puszczykowie Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjny Kadetek (do lat
16) zawodniczka GKT Smecz Górzyca zajęła w grze pojedynczej świetne 2 miejsce, ale za
to zwyciężając w grze podwójnej

Julię Cieśluk (Akademia Tenisowa
MASTERS Radom) i Martę Halbersztadt (KKT Wrocław). W finale,
po bardzo zaciętym meczu (3:6, 7:5,
10:8) dziewczyny pokonały Adriannę Kluskę (KKT Wrocław) i Jagnę
Mańkowską (niestowarzyszona).
Niebawem Dominikę czekają 4
turnieje międzynarodowe - Tennis
Europe na Litwie (U16), w Holandii (U14), Polsce (U14) i Niemczech
(U14).
- Szukamy nieustannie wsparcia dla rozwoju kariery Dominiki. Zachęcam sympatyków tenisa
do przekazania 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym z
Urzędem Skarbowym wpisać KRS
0000507770 koniecznie z dopiskiem GKT Smecz Górzyca - mówi
tata i trener Daniel Podhajecki.
(red.)

Dobry start Dominiki w nowy sezon
fot. SP Górzyca

GÓRZYCA

Szkolny MasterChef
Przyrządzanie potraw sprawia wiele przyjemności i może
być wspaniałą zabawą. Przekonali się o tym uczestnicy zajęć kulinarnych w trakcie ferii zimowych
Dla małych kucharzy była to pełna niespodzianek podróż kulinarna
po Polsce i świecie, podczas której
poznali rodzime oraz egzotyczne
smakołyki i potrawy. Każdy miał
okazję własnoręcznie przyrządzać
potrawy, a następnie próbować nowych smaków.
Oprócz poznawania tajników
kuchni dzieci zaznajomiły się z zasadami savoir vivre przy stole. W
planie zajęć uwzględnione zostały

również zagadnienia z zakresu higieny, organizacji pracy w kuchni,
zdrowego odżywiania i odpowiedniej diety.
Zajęcia kulinarne wychodzą
naprzeciw
zainteresowaniom
uczniów. Mają na celu rozwijanie
postawy twórczej, przyczyniają się
do pełniejszego rozwoju osobowości, uczą jak promować zdrowy styl
życia.
W trakcie spotkań wszyscy

Gotować każdy może

świetnie się bawili, a dania zostały perfekcyjnie przygotowane jak
w najlepszej restauracji. Podczas

degustacji najbardziej smakowały
nam naleśniki z dużą ilością owoców przygotowane przez Hanię i

Basię. To z pewnością nie ostatnie
takie zajęcia przygotowane przez
Katarzynę Grundo. (red)

GÓRZYCA

Spotkanie przy kolędach
Czas Bożego Narodzenia to chwila, kiedy można na moment odłożyć troski i skupić się na
tym co łączy, a nie dzieli, cieszy, a nie smuci. Czas kolędowania trwa jeszcze po świętach,
a spotkanie stało się także okazją do świętowania Dnia Babci i Dnia Dziadka
i Martyny Heppner. Wystąpiły nie
tylko członkinie zespołu Młode Duchem, ale również dzieci ze świetlicy Kontrasty oraz uczniowie klas I
Szkoły Podstawowej w Górzycy.
Wszyscy wykonawcy włożyli w
występ wiele serca, a najbardziej cieszy postawa najmłodszych artystów,
którzy znakomicie poradzili sobie z
tremą i pięknie zaśpiewali niełatwe
utwory.
- Dzieci złożyły także swoim dziad-

kom życzenia, a było ich tyle, ile liter
w alfabecie! - opowiada Martyna Sawościanik, która zrelacjonowała nam
wydarzenie.
Dla wszystkich został przygotowany poczęstunek, a goście honorowi
otrzymali, oprócz życzeń, całusów i
uścisków, upominki – ramki na zdjęcia zrobione przez dzieci.
Dla babć i dziadków były to wzruszające chwile spędzone z wnukami i
pełne serdeczności. (red.)
fot. OPS Górzyca

W górzyckim Ośrodku Pomocy
Społecznej 19 stycznia miał miejsce
pełen ciepła koncert kolęd i pastorałek. Uroczystość została przygotowana przez Klub Seniora i Zespół
Młodzi Duchem działający przy OPS
w Górzycy. Gośćmi honorowymi
wieczoru byli babcie i dziadkowie.
Koncert kolęd i świątecznych piosenek na tę okazję został przyszykowany pod okiem Włodzimierza
Andrzejczaka, Anny Wasilewskiej

Zaśpiewali dla babć i dziadków

12 Lat

TRASA KONCERTOWA

BILETY POD NUMEREM: 0049 361 654 307 30
ONLINE WWW.SHOWFABRIK.COM
I WE WSZYSTKICH ZNANYCH AGENCJACH BILETOWYCH
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RZEPIN

GÓRZYCA

Licealiści pojechali do pancerniaków

Maluchy wizytą u seniorów

Uczniowie klas pierwszych o profilu wojskowym udali się do 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu

Dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej działającej przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy wybrały się z wizytą do podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Różane
wzgórze”
pani Beaty, pani Ireny oraz pani Ja-

Będąc w Żaganiu byłoby niewybaczalne, aby nie poświęcić czasu na
wizytę w poaugustiańskim zespole
klasztornym z XIV-XVIII wieku,
złożonym z kościoła parafialnego,
dawnego klasztoru i konwiktu oraz
spichlerza klasztornego. Zwiedzanie
kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
gdzie można zobaczyć różne style
architektury: gotyckiej, barokowej i
renesansowej, gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego Henryka
IV oraz XVI-wieczny ołtarz św. Trójcy, było ostatnim punktem programu wycieczki. (red.)

Spotkanie z mentorami

od wtorku

25.02. do poniedziałku 02.03.

14 stycznia przedszkolaki wsiadły
do autobusu, który nie zawiózł ich
tym razem bardzo daleko. Wybrały
się z wizytą do górzyckich seniorów.
Cała grupa została ciepło powitana
przez Beatę Czyż i jej podopiecznych.
Seniorzy przygotowali dla przedszkolaków wiele niespodzianek i
atrakcji.
Dziewczynki piekły pyszne i zdrowe ryżowe ciasteczka pod nadzorem

dwigi. W tym czasie chłopcy rozgrywali mecz piłkarski seniorzy kontra
juniorzy z panem Antonim i panem
Zbyszkiem.
Na pożegnanie dzieci otrzymały
słodkie niespodzianki.
- Ciepła domowa atmosfera urzekła maluchy na tyle, że już pytają,
kiedy znowu odwiedzimy zaprzyjaźnionych seniorów – opowiada Oliwia
Bańka. (red.)
fot. Pracownia Edukacji Kulturalnej Górzyca

Wyjazd do Żagania to również doskonała okazja, aby zgłębić historię
miasta założonego przez słowiańską
księżniczkę Żagannę, która była córką Wandy, a wnuczką króla Kraka.
W jego dzieje wpisane są obozy dla
jeńców wojennych, w tym kompleks
z II wojny światowej. To ze Stalagu Luft 3 dokonano najbardziej
brawurowej ucieczki, która znalazła oddźwięk w literaturze i filmie
(„Wielka Ucieczka”). Kadeci mogli
„dotknąć” tej historii zwiedzając powstałe w miejscu przetrzymywania
jeńców wojennych Muzeum Obozów
Jenieckich.

fot. LO Rzepin

Liceum podpisało porozumienie o
współpracy z jednostką wojskową z
Żagania. W związku z tym uczniowie
pod opieką wicedyrektorek Elżbiety Kołoszy i Sylwii Kucharczyk oraz
wychowawców Elżbiety Sawy i Mateusza Kubisia wybrali się z wizytą
do pancerniaków.
Głównym celem wycieczki była
wizyta w Sali Tradycji Czarnej Dywizji. Kadeci zostali bardzo serdecznie
przyjęci oraz zapoznani ze zbiorami,
a tym samym z chlubnymi tradycjami oraz współczesną działalnością
dywizji.

Czekamy na seniorów
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wydawca M. Zibell, Berlin – ze zbiorów D. Utrackiego

REGIONALIA

Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie...

Dworzec kolejowy, pocztówka z obiegu 11.07.1919r
wydawca A. Rüngs, Reppen – ze zbiorów D. Utrackiego

wydawca A. Rüngs, Reppen – ze zbiorów D. Utrackiego

Mieszkańcy Rzepina już niebawem będą cieszyć się lepszym dojazdem do dworca kolejowego w Rzepinie i nowymi parkingami. Jaka jest historia tego miejsca, a zwłaszcza samego budynku dworca?

Dworzec kolejowy, pocztówka z obiegu 03.05.1927r
wydawca M. Zibell, Berlin – ze zbiorów D. Utrackiego

Dworzec kolejowy, pocztówka z obiegu 16.03.1912r
wydawca Deutscher National Verlag, Frankfurt O.– ze zbiorów D. Utrackiego

Rzepin praktycznie od zawsze
stanowił istotny punkt na mapach
komunikacyjnych.
Najstarszym
szlakiem handlowym biegnącym
przez miasto był trakt ze Szczecina przez Kostrzyn, Ośno Lubuskie,
Rzepin do Krosna Odrzańskiego.
To właśnie wzdłuż niego miasto rozwinęło się urbanistycznie.
Kolejnym istotnym traktem, powstałym w połowie wieku XIII był
szlak z Poznania przez Świebodzin,
Rzepin do Frankfurtu nad Odrą.
Zastąpił on wcześniejszy szlak z
Poznania przez Ośno Lubuskie
do Lubusza. Mimo, że przez wieki
znaczenie Rzepina ulegało sporym
zmianom, to zawsze stanowił istotny węzeł komunikacyjny, którym
pozostał do dziś. To właśnie tutaj
krzyżują się istotne szlaki komunikacyjne (drogowe i kolejowe) z
północy na południe i ze wschodu
na zachód o znaczeniu ponadkrajowym.
W bliskim sąsiedztwie Rzepina
znajduje się węzeł komunikacyjny
Autostrady Wielkopolskiej. Miasto jest także ważnym węzłem kolejowym, gdzie krzyżują się trasy
wschód-zachód (Warszawa-Berlin)
oraz północ-południe (Szczecin-Wrocław). Można śmiało powiedzieć, że to właśnie dzięki doprowadzeniu pod koniec XIX wieku
do Rzepina kolei miasto otrzymało
ogromną szanse na rozwój, którą w
rezultacie doskonale wykorzystało.
Przypomnijmy, że początki kolejnictwa w przedwojennym Reppen zaczynają się wraz z rokiem
1869, kiedy to rozpoczęto budowę
dwutorowej linii kolejowej Berlin-Zbąszyń-Poznań
ukończonej
w roku 1870. Następnym ważnym
krokiem dla rozwoju kolei żelaznej
w dawnym Rzepinie było doprowadzenie w 1873r. linii z Wrocławia,
która w 1875r. została przedłużona
do Kostrzyna, a w 1877r. dotarła
do Szczecina. Dodatkowo w roku
1890 powstała jeszcze boczna linia
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Dworzec kolejowy, pocztówka z obiegu 07.04.1919r

z Rzepina przez Ośno do Sulęcina, która dwa lata później została
przedłużona do Międzyrzecza.
Doprowadzenie kolei oraz dogodne położenie miasta sprawiło,
że w roku 1904 przeniesiono do
ówczesnego Reppen z pobliskiego
Drossen (Ośno Lubuskie) siedzibę
Powiatu Zachodniotorzymskiego
(Kreis Weststernberg). Dworzec
kolejowy w Rzepinie to niewątpliwie bardzo istotne miejsce, nie
tylko w świadomości lokalnych

mieszkańców, ale także bardzo
wielu podróżnych i turystów, którzy podróżując ze wschodu na zachód czy z północy na południe
przekraczali ten ważny węzeł komunikacyjny. Dlatego też przy
okazji jego planowanej renowacji
postanowiłem ukazać Państwu w
dzisiejszym numerze w postaci
kilku wybranych widokówek z mojej kolekcji jak prezentował się na
przestrzeni ostatnich ponad 100
lat. (D. Utracki)

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

Dworzec kolejowy, pocztówka z obiegu 28.06.1936r

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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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
PÓŁTORAK

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

ul. Wrocławska 2a

^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

tel. (95) 758 22 83

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
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WÈjak chcesz

Gminny O�rodek K��t�ry
w G�rzycy

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE FIRM W NIEMCZECH
ROZLICZENIA PODATKOWE W NIEMCZECH
DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH
KINDERGELD, UBEZPIECZENIA
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KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
Słubice, ul. 1 Maja 6

INTEGRACYJNE SPOTKANIE

pn. „Kobiety o Kobietach”

95 737 75 35

www.biuro-daniel.de

W programie:
- „Piękne i zdrowe włosy wizyt�wk� ka�de� kobiety” - wskaz�wki stylistki
- „Od st�� do �ł�w”- porady ﬁzjoterapeutyczne i podologiczne
- „Przeciw nowotworom”-proﬁlaktyka raka jelita grubego i piersi
- koncert duetu „Nieobecni”
- niespodzianki dla Pa�
Możliwo�� w��o���i� ����� ����o���������� w �o��� ������������ ����o��� �Z�Z ��i���o�����
w Zielo�e� ����e

ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

Informujemy, że podczas „Dnia Kobiet”, imprezy organizowanej przez Gminny O�rodek Kultury w G�rzycy b�d� wykonywane, a nast�pnie upubliczniane zdj�cia
lub ﬁlmy, na kt�rych może zosta� uchwycony wizerunek os�b obecnych.
Informacje szczeg��owe:

Gminny O�rodek K��t�ry w G�rzycy� ��� Po�na ���� ������ G�rzyca� �ok��orzyca���� www�s�ort�k��t�ra��orzyca���

"Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony. "
"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen."

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet państwa

Partnerzy:

