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Kostrzyn n/Odrą,  
ul. gen. T. Kutrzeby 13

Tel/fax. 95 752 9209,   
GSM: 506 198 787

www.ok-styl.eu     
www.ok-styl.pl 

UWAGA 
NOWA SIEDZIBA!

PROMOCJA 
przyjdź  
do naszego punktu  
z Przekrojem Lokalnym  
a otrzymasz  

aż 20% rabatu!!!

Okna Drzwi Rolety - montaż 
- transport

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

cd. na s. 3
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Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)

95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Witosa 2C
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

Jesteśmy z Wami już 3 lata!!!

10 stycznia poznaliśmy osoby, 
które znalazły się w tegorocz-
nym, charytatywnym kalenda-
rzu „Miastoczuli- Aktywni dla 
Słubic”. Kalendarz jest pomy-
słem realizowanym przez sto-
warzyszenie FSL- Aktywni dla 
Powiatu, a całemu przedsię-
wzięciu patronował „Przekrój 
Lokalny”.

O idei powstania kalendarza, 
który ma za zadanie pokazanie 
ludzi robiących coś dla swojego 
miasta, pisaliśmy już wielokrot-
nie. Pierwszy kalendarz ukazał 
się w ubiegłym roku, a organiza-
torzy z Łukaszem Kozłowskim 
na czele tak jak obiecali, konty-
nuują ten pomysł, przy okazji 
cały czas próbując coś poprawić 
i ulepszyć. Zgodnie z planem, 
tegorocznych miastoczułych 
mogli nominować wszyscy 
mieszkańcy, natomiast finałową 
dwunastkę wybierała kapituła 
składająca się z ubiegłorocznych 
uczestników. Tak oto, po bardzo 
trudnych wyborach, spośród 
aż 47 nominowanych wybrano 
finałową dwunastkę. Wernisaż 
kalendarza odbył się 10 stycznia 
w klubie Prowincja. Oto ich na-
zwiska (miesiącami): Jerzy Gra-
bowski, Dorota Rutka, Michael 
Kurzwelly, Weronika Burszty-
nowicz, Daniel Szurka, Andrzej 
Martyniak, Anna Panek- Kusz, 
Tomasz Pilarski, Adam Ru-
niewicz, Sławomir Tomusiak, 
Zbigniew Sawicki i Joanna 
Sierżant- Rekret. Podziękowa-
nia przesyłamy do pań fotograf: 
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Brawa dla Zuzi i Kacpra

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie oferuje 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................

.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Jeden kupon może zawierać tylko jedno ogłoszenie
4. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Na sprzedaż:

- mieszkania w Sulęcinie :
ul. Dudka, Pl. Czarneckiego, 
Pl. Mickiewicza, ul. Lipowa, 
Kościuszki, Torzym, Osiedle 
Żubrów, Długoszyn x8, 
Przęślice
-domy:
Rychlik. Lubień x2, Sulęcin x3, 
Torzym x2, Trześniów, Słońsk
- działki:
Ostrówek, Bobrówko, 
Muszkowo, Słońsk x5, Torzym 
x2, 

Do wynajęcia:
mieszkanie 3-pokojowe w 
Sulęcinie.
mieszkanie 2-pokojowe w 
Sulęcinie
mieszkanie 2-pokojowe w 
Torzymiu
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w 
Sulęcinie

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Wojciech Obremski
Redakcja: Alina Cywilko, Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Robert Tomczak, Przemysław Mielczarek, Adam Piotrowski,Daniel Szurka
Adres redakcji: ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin, tel. 509 247 682, obreb@interia.pl; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk, tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 10.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

Opiekunki j. niemiecki 
minimum komunikatywny, 
legalnie do 1500 euro, 
opiekunka za nic nie płaci ! 
od zaraz 730 497 771

kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, 
Kościuszki, Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy  
na: 
http://nieruchomosci.
sulecin.biz.pl
h t t p : / / l o k u m . t c n . n e t .
p l

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin

tel. 503 65 75 00  
l o k u m @ s u l e c i n . b i z .
p l  

PRACA

Kredyt gotówkowy

Dzięki
kredytowi w Bankach 

  Spółdzielczych SGB... 

...spełnisz marzenia i masz 
       szansę wygrać pieniądze!

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Skorzystaj z 
wybranego kre-
dytu w Bankach 
SGB i weź udział 
w losowaniu 
jednej ze 100 
nagród gotówko-
wych o wartości           
2000 złotych

Aby wziąć udział w 
losowaniu, wy-
starczy w czasie 
trwania promo-
cji skorzystać z 
jednego z oferowa-
nych produktów 
kredytowych oraz 
posiadać lub zało-
żyć konto z jedną 
z atrakcyjnych kart 
SGB

Promocja trwa 
od 03.11.2014 do 
31.12.2014

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317

Punkt Kasowy w Urzędzie 
Skarbowym w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice
tel. 95 758 2373

Oddział Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel. 95 755 9348
tel./fax 95 755 9325

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
tel./fax 95 750 8312

Zapraszamy do naszych placówek:

www.bs.osno.sgb.pl

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

Krajobrazy 
po bitwach

Konto dla młodych z ofertą kredytową

www.sgbdlamlodych.pl

Nie odkładaj planów

Spełnij swoje 
marzenia 
i wygraj 

2000 zł!

Loteria “Konto dla młodych (zima 2015)” dostępna jest w wybranych  
Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A.
Promocja trwa od 12 stycznia do 13 marca 2015 r. Więcej szczegółów 
i regulamin promocji na stronie sgbdlamlodych.pl

www.sgb.pl

Konto dla młodych z ofertą kredytową
Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które wkraczają w dorosłe życie, rozpoczynają studia lub zaczynają 
pracować na własny rachunek. To uniwersalne konto daje możliwość elastycznego zarządzania finansami, 
a także zapewnia łatwy dostęp do dodatkowych środków, dzięki trzem wyjątkowym ofertom kredytowym. 
Zakładając je teraz, masz szansę na zdobycie jednej ze 100 nagród gotówkowych o wartości 
2000 złotych. 
Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy w czasie trwania promocji założyć konto oraz skorzystać                                       
z jednego z oferowanych produktów: kredytowych lub kart SGB. O szczegóły oferty zapytaj swojego       
Doradcę w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A.

Konto dla młodych z ofertą kredytową 

Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które 
wkraczają w dorosłe życie, rozpoczynają 
studia lub zaczynają pracować na własny 
rachunek. To uniwersalne konto daje 
możliwość elastycznego zarządzania 
finansami, a także zapewnia łatwy dostęp 
do dodatkowych środków, dzięki trzem 
wyjątkowym ofertom kredytowym. 

Zakładając je teraz, masz szansę na zdobycie 
jednej ze 100 nagród gotówkowych                             
o wartości 2000 złotych.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy 
w czasie trwania promocji założyć konto 
oraz skorzystać z jednego z oferowanych 
produktów: kredytowych lub kart SGB.                 
O szczegóły oferty zapytaj swojego Doradcę 
w wybranym oddziale Banku Spółdzielczego 
w Ośnie Lubuskim

Promocja trwa od 12.01.2015 do 13.03.2015 r.

centrala@bsosno.sgb.pl

Sprzedam garaż na Os. Słonecznym w 
Sulęcinie w/w stacji gazu. Właśność z 
księgą wieczystą. Cena do negocjacji. 
Tel. 665 137 750 po 15.

Sprzedam mieszkanie na Os. Żubrów 
(ok. 3 km od Sulęcina), 78 m2, parter, 
3 pokoje, osobna łazienka, toaleta, 
balkon, piwnica i garaż. Szczegółowe 
informacje pod nr. 505271490. Cena 
do negocjacji.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
52 m2, dwa pokoje, kuchnia - 2 piętro 
w  Kęszycy Leśnej. Cena 85 tys. zł.

Sprzedam mieszkanie w 
Lubniewicach 90 m2 + garaż, 
pierwsze piętro, trzy pokoje, po 
kapitalnym remoncie. 
Tel. 698 368 497

Dziękujemy i...
prosimy o więcej
Tak, tak, drodzy Czytelnicy, 
to już po trzykroć dwanaście 
miesięcy minęło, kiedy do Wa-
szych skrzynek w styczniu 2012 
r. zawitał pierwszy, chudziutki 
jeszcze, pierwszy numer „Prze-
kroju Lokalnego”. Zaczęliśmy od 
wszystkich gmin powiatu sulę-
cińskiego, by wkrótce, na proś-
bę Czytelników, ruszyć także 
na Ośno Lubuskie w powiecie 
słubickim. A równo rok później 
druga mutacja gazety zaczęła 
podbój Słubic, Kostrzyna nad 
Odrą, Rzepina oraz Górzycy. Od 
niedawna można nas czytać tak-
że w Międzyrzeczu oraz Skwie-
rzynie, co pozwala stwierdzić, 
że „Przekrój Lokalny” to jedyna 
bezpłatna gazeta na północy 
województwa, która ukazuje się 
na tak wielkim obszarze i w tak 
dużym nakładzie.
Ale dość przechwalania się: bo 
przecież sukces gazety zależy 
przede wszystkim od Was, dro-
dzy Czytelnicy. Bo mimo, że na 
gazetę nie musicie wydawać 
ani złotówki, to Wy napędzacie 
rozwój gazety poprzez wysyła-
nie swoich tekstów, dzielenie się 
swoimi uwagami czy wreszcie 
krytykę. Przez nasze łamy prze-
winęło się wielu społeczników, 
którym leżą na sercu problemy 
swojej małej ojczyzny, nauczy-
cieli, animatorów kultury, sportu 
czy wszelkiej maści pasjonatów. 
Bo łamy „Przekroju” są otwarte 
dla każdego. A dzięki takiemu 
podejściu w wielu piszących 

dla nas teksty zauważyliśmy 
ogromny potencjał. To pozwa-
la nam z radością stwierdzić, że 
„Przekrój” może być dla wielu 
przyszłych mistrzów pióra ich 
pierwszą gazetą, w której publi-
kowali.
Za to wszystko (za krytykę rów-
nież) serdecznie dziękujemy i 
prosimy o więcej! 
Przez te trzy lata nasza gazeta 
nawiązała współpracę niemal ze 
wszystkimi samorządami, na te-
renie których się ukazuje, z wie-
loma organizacjami pozarządo-
wymi, szkołami, przedszkolami, 
hufcami, stowarzyszeniami, klu-
bami sportowymi… uf, długo 
by wymieniać. Współpraca ta, a 
także szerokie nią zainteresowa-
nie pokazuje, że trzy lata temu 
trafiliśmy w niszę, że taka gaze-
ta, mimo ekspansji różnorod-
nych serwisów internetowych, 
była po prostu potrzebna. I jest 
nadal, o czym świadczą maile i 
telefony od Was, drodzy Czytel-
nicy. I dopóki będziecie z nami, 
my także postaramy się nie 
z a w i e ś ć . 
Ale spo-
kojnie: ro-
bimy to w 
końcu już 
od trzech 
lat… i 
p r z e s t a ć 
nie zamie-
rzamy.

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny
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Z wizytą w Izraelu
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Ewy Rydzewskiej i Eli Tomczak, 
a także stylistki Barbary Lange. 
Wernisaż wspaniale artystycz-
nie dopełnili: raper Abel, zespół 
taneczny Izabeli Smolskiej „Via 
Divas” oraz muzycy: Piotr Tam-
borski i Jacek Fałdyna. Tu ukłon 
w stronę SMOK-a za udostęp-
nienie sali i oprawę techniczną. 
Dziękujemy również wszystkim 
sponsorom, którzy dołożyli swo-
je cegiełki do możliwości wydru-
kowania 100 sztuk kalendarza. Z 
kolei okładkę kalendarza i całą 
jego zawartość zaprojektował 
Tomasz Stefański. Na koniec 

najważniejsze: oprócz pokaza-
nia wspaniałych ludzi, kalendarz, 
dzięki kwotom pieniężnym uzy-
skanym z jego dystrybucji, ma 
pomóc potrzebującym z terenu 
Słubic. Tym razem organizatorzy 
postanowili wesprzeć oddział 
dziecięcy słubickiego szpitala, a 
konkretnie doposażenie tamtej-
szej świetlicy. 

Robert Tomczak

fot. Wojciech Obremski

cd. ze s. 1

Gdy dwa lata temu na ekra-
nach kin zagościła pierwsza 
część trylogii „Igrzyska śmier-
ci”, nie tylko widzowie zacierali 
ręce. Filmowa seria okazała się 
spektakularnym i kasowym 
sukcesem. Dlatego nikogo nie 
dziwi szum wokół trzeciej czę-
ści sagi – „Kosogłosa”, który 
przebojem wspiął się na szczy-
ty wszelkich rankingów.

PRZEKRÓJ POLECA „Igrzyska śmierci: Kosogłos – cz. 1”

Przepis na rewolucję
Wszystko wskazuje na to, 
że twórcy serii już dawno 
przewidzieli powyższy 
scenariusz, dzieląc spryt-
nie adaptację „Kosogło-
sa” (trzeciego tomu sagi) 
na dwie części. Podobny 
zabieg zastosowano już 
wcześniej kilka razy, przy 
czym nikt z filmowców nie 
ukrywał, że zrobiono to 

przede wszystkim dla kasy. Wy-
starczy przypomnieć ostatniego 
„Harrego Pottera” czy jedną z 
części mdłego „Zmierzchu”. 
Dlatego film może trochę roz-
czarować, zwłaszcza tych, którzy 
liczyli na kolejną edycję rozpala-
jących wyobraźnię głodowych 
igrzysk. Bo to one właśnie stały 
się spiritus movens poprzednich 

części, a tu, mimo, że krwi nie 
brakuje, to nie leje się ona tak 
obficie, jak niegdyś, na wspania-
łych arenach. Na szczęście i w 
„Kosogłosie” nie brak kilku wart-
kich scen akcji, choć przeważa 
opinia, że obraz jest dość mocno 
przegadany. Jednak wygląda na 
to, iż jest to preludium do czwar-
tej, a zarazem ostatniej części 
serii, którą obejrzymy za rok. A 
więc, drodzy fani Katniss Ever-
deen: jedyne, co Wam zostało, 
to uzbroić się w cierpliwość: za 
rok dowiemy się, kto zdobędzie 
serce głównej bohaterki i czy w 
ogóle opłacało się robić tę nie-
szczęsną rewolucję.  

Wojciech Obremski

Już od ośmiu lat słubiccy lice-
aliści biorą udział w polsko-
-niemiecko-izraelskim projek-
cie Building Bridges. W ramach 
tego projektu kolejna grupa 
polskich i niemieckich uczniów 
miała możliwość wyjazdu do 
Izraela i spotkania się ze swo-
imi izraelskimi partnerami. 

Uczniowie słubickiego liceum, 
pod opieką Doroty Rutki, pol-
skiej koordynatorki projektu, nie 
tylko zwiedzali ten ciekawy kraj, 
ale również brali udział w warsz-
tatach, tworzyli plakaty, krótkie 
filmiki związane z tematyką te-
gorocznego wydania projektu 
„Wykluczenie dawniej i dziś” oraz 
spotykali się ze świadkami nieła-
twej historii Izraela. Jak mówią 
sami uczniowie, pobyt w Izraelu 
wiele zmienił w ich widzeniu 

świata i ludzi. Zauważyli także 
różnicę pomiędzy rzeczywisto-
ścią kreowaną i prezentowaną 
przez media, a faktycznym ży-
ciem codziennym w tym kraju. 
Teraz z niecierpliwością czekają 

na grudniową, drugą część pro-
jektu, kiedy będą mogli spróbo-
wać odwdzięczyć się rodzinnym 
ciepłem, opieką i spędzić kolejne 
kilka dni ze swoimi arabskimi i 
żydowskimi przyjaciółmi z Izra-
ela, goszcząc ich tym razem u 
siebie.

Tekst i fot. Dorota Rutka 
nauczyciel w Zespole Szkół Liceal-

nych w Słubicach
oraz koordynator projektu Buil-

ding Bridges. 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Pomóż poszerzać wystawę!
Otwarta w maju ekspozycja w 
Bastionie Filip nie jest ekspo-
zycją zamkniętą. Nasze plany 
przewidują jej dalszy rozwój i 
wzbogacanie o następne ele-
menty. 

Nieprzerwanie prowadzimy 
zbiór wszelkich pamiątek i in-
nych przedmiotów, które w 
przyszłości mogą stać się częścią 
składową ekspozycji lub ewen-
tualnych wystaw tematycznych. 
Na nasze apele odpowiadają nie 
tylko obywatele polscy, ale rów-
nież obywatele Niemiec. Jeden z 
nich, Nico Viecent z sąsiedniego 
Bleyen, przekazał nam lufę arma-
ty przeciwpancernej PaK 35/36, 

będącej na wyposażeniu wojsk 
niemieckich do 1945 r. Darczyń-
cy dziękujemy, a wszystkich in-

nych kolekcjonerów zapraszamy 
do współpracy.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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Taka sytuacja...

Robert Tomczak
robsonsport@wp.pl

Daniel Szurka
kontakt@naszeslubice.pl

Który to już raz przerabia-
my kabaret związany z pod-
pisywaniem umów lekarzy  
z Porozumienia Zielonogórskiego z 
rządem? Najciekawsze w uzasadnie-
niach Porozumienia Zielonogórskie-
go jest to, że jego członkowie powo-
łują się na dbałość o interes zwykłego 
pacjenta i stworzenie mu lepszych 
warunków związanych z obsługą le-
karską. I co? I nic? Kolejek ubyło? Nie? 
Dodzwonić się do rejestracji można 
– tak, ale po godzinie do półtorej od 
otwarcia przychodni, gdzie szansa za-
łapania się na numerek jest niewielka. 
Numerki wprowadzono? Tak, ale co z 
tego, że i tak kto pierwszy ten lepszy, 
a niektóre przychodnie nie potrafią 
zgrać numeru z godziną i podać ją 
pacjentowi, np. numerek 10  to 11:00 
– 11:15. Czy przez podpisania porozu-
mienia, zastrzyk wykonywany przez 
pielęgniarkę będzie bardziej miły i 
przyjemny? Czy dostęp do własnej 
informacji medycznej będzie łatwiej 
dostępny? Tak wiec na ratunek po-
śpieszyła nam premier Kopacz, której 
widmo niekończących się negocjacji 
porozumienia zielonogórskiego z  rzą-
dem spędzało sen z powiek, a 100 dni 
rządu pani premier właśnie się zbliża-
ło. I tak, aby expose na 
100 dni urzędowania 

Z psychologicznego 
punktu widzenia po-
stanowienia nowo-
roczne nie mają sensu, 
bo nie dość, że prze-
ważnie nie udaje się 
nam ich odpowiednio 
długo pociągnąć, to 
jeszcze zostawiają bli-
zny na naszej psychi-
ce, bo przecież znowu 
coś nam nie wyszło. 
Dlatego warto może 
jednak postanowić so-
bie coś mniejszego i 
rozłożonego bardziej 
w czasie i później to po 
prostu krok po kroczku 

realizować. Patrząc na nowy rok 2015 i 
wspominając ten, który już za nami, nie 
mogę oprzeć się wrażeniu, że ten nowy 
musi być bardziej spokojny. Na pewno 
ja będę bardziej spokojny, bo żaden or-
ganizm takiego pędu jak dotychczas nie 
wytrzyma. Wybrałem drogę działania i 
na niej już chyba na zawsze pozostanę, 
ale droga taka wymaga większego niż na 
Dakarze hartu ducha i czasem niestety 
zobojętnienia. Ci, którzy nie są obojętni 
nie wytrzymują tego trudu i najzwyczaj-
niej sobie odpuszczają. Tak, piję teraz 
do tych wszystkich, którzy obrali sobie 
za punkt honoru zniszczyć oczywiście 

anonimowo każdego, kto wy-
rasta swoją głową i pomysłami 
z niej płynącymi nad poziom 
ogólnej szarości. Hejtowanie, 
oczernianie, obrażanie, dono-
szenie do prokuratury, to tyl-
ko niektóre sposoby działania 
tego towarzystwa. Pytam się 
tylko najzwyczajniej: dlaczego 
to robicie? Nigdy i nigdzie nie 
będę tego w stanie zrozumieć. 
Dlatego wchodząc w nowy 
rok z kolejną warstwą przeżyć 
cudownych chwil działalności 
społecznej, biorę sobie na garb, 
a raczej jako zbroję, również te 
wszystkie świnstewka  służące 
mojemu sponiewieraniu. Nie 
da się jednak wszystkiego prze-
mienić w metal, zawsze coś 
tam zostanie pod sufitem z ne-
gatywnym wpływem na dalsze 
funkcjonowanie. Zdaję sobie 
sprawę, że moje wynaturzenia 
zbyt wiele nie zmienią jednak 
chcę, żebyście wiedzieli, że tak 
czy inaczej warto robić coś dla 
innych. Jestem pewien, że w 
ten sposób pomagamy sobie i 
to w taki sposób, o którym nam 
się nawet nie śniło.

plusy, fusy i minusy

SŁUBICE Lepiej patrz, gdzie parkujesz, bo… możesz zostać trwale oznakowany

Kto niszczy samocho-
dy w centrum?
- Szyba do wymiany. 
Dobrze, że nakleili tyl-
ko jedną, sąsiad miał aż 
trzy, w tym dwie na ka-
roserii – zadzwonił do 
nas czytelnik, któremu 
ktoś oblepił auto nie-
zmywalną naklejką.

Naklejka jest okrągła, ma 
średnicę szklanki, a wid-
nieje na niej wulgarny ry-
sunek oraz nie mniej wy-
bredny napis: „Dostajesz 
karnego k…asa” za złe 
parkowanie”. I jeszcze: „Źle 
parkujesz – to teraz zdra-
pujesz”. I właśnie z tym 
zdrapywaniem jest największy 
problem. – Próbowałem zmy-
waczem do paznokci, benzyną, 
a na końcu rozpuszczalnikiem. 
I owszem – naklejki już nie ma, 
za to pojawiły się rysy na szybie 
– mówi mieszkaniec słubickiego 
placu Przyjaźni. – Gdybym takie-
go dorwał, to bym nogi z d… po-
wyrywał! – denerwował się jego 
ojciec.

W biały dzień, pod nosem ka-
mer
Dowiedzieliśmy się, że naklejki 
pojawiają się najczęściej w oko-
licy ul. Mickiewicza oraz wieżow-
ców przy pl. Przyjaźni. Ale oble-
piono nimi także auta stojące na 
parkingu przy galerii „Prima”. – 
Najgorsze jest to, że naklejają je 
w biały dzień, pod nosem miej-
skich kamer, także na autach, 
które stoją prawidłowo – mówi 

jeden z „oznakowanych” 
handlowców, który dodaje, 
że wolałby już dostać man-
dat, niż po raz kolejny wal-
czyć z „karnym k..asem”

Kupują w Internecie 
Wystarczy poszperać w In-
ternecie, by się dowiedzieć, 
że podobne naklejki są zmo-
rą kierowców w całej Polsce. 
Kupić je można za grosze na 
internetowych aukcjach, a 
ich popularność jest coraz 
większa. Fora w sieci pełne 
są porad, jak usunąć nie-
chciany prezent, a w Trój-
mieście, gdzie naklejkowa 

moda zapanowała we wrześniu, 
policjanci zapowiedzieli złapanie 
i ukaranie sprawców. Jak to wy-
gląda u nas?

Policja nie śpi
- Na chwilę obecną nie było zgło-
szeń o tego typu zdarzeniach – 
powiedziała nam st. sierż. Ewa 
Murmyło ze słubickiej policji. 
Podkreśliła jednak, że w związku 
z informacją otrzymaną od nas, 
ze sprawą zapoznano policjan-
tów wszystkich służb, a ponadto 
nawiązano współpracę                 ze 
Strażą Miejską w Słubicach. We-
dług E. Murmyło, na podstawie 
przedstawionego opisu moż-
na przyjąć, że działanie osoby 
(lub osób), umieszczających na 
pojazdach naklejki, wyczerpu-
je znamiona wykroczenia z art. 
141 KW (kto w miejscu publicz-
nym umieszcza nieprzyzwoite 
ogłoszenie, napis lub rysunek albo 
używa słów nieprzyzwoitych, pod-
lega karze ograniczenia wolności, 
grzywny do 1.500 złotych albo 
karze nagany – przyp. red.) Nato-
miast w przypadku powstania 
trwałej szkody na pojeździe  na-
rusza on art. 124 KW (kto cudzą 
rzecz umyślnie niszczy, uszkadza 
lub czyni niezdatną do użytku, je-
żeli szkoda nie przekracza 250 zło-
tych, podlega karze aresztu, ogra-
niczenia wolności albo grzywny 
– przyp. red.)
Dowiedzieliśmy się też, że uszko-
dzenie pojazdu ścigane jest na 
wniosek osoby pokrzywdzonej. 
-  W  celu wyjaśnienia tej sprawy 
wszczęto postępowanie mające 
na celu ustalenie sprawcy, osób 
poszkodowanych jak i ewentual-
nych świadków – dodała st. sierż. 
Murmyło.

Tekst i fot. Wojciech Obremski

11 listopada, w ramach obcho-
dów Święta Niepodległości, 
odbył się gminny turniej piłki 
nożnej orlików. 

Turniej odbył się w ramach kam-
panii „Postaw na rodzinę:. Młodzi 
zawodnicy rywalizowali ze  sobą 
przy gorącym dopingu rodziców 
z  Rzepina, Lubiechni Wielkiej 
oraz Kowalowa. Oto wyniki koń-
cowe turnieju: I: Steinpol Ilanka 
II Rzepin, II: Steinpol Ilanka I Rze-
pin, III: Steinpol Ilanka III Rzepin, 
IV: Zorza I  Kowalów, V: Zorza II 
Kowalów, VI: Zieloni Lubiechnia. 
Podczas przerwy uczestniczono 
w teście, gdzie zakładając   alko-

RZEPIN

Orliki na murawie

gogle należało oddać strzał na 
bramkę przeciwnej drużyny. Po 
turnieju wszystkie zespoły otrzy-
mały z rąk puchary, medale oraz 
słodycze i  napoje. Wyróżnieni 
zawodnicy: Gerard Miąc (naj-
lepszy bramkarz), Bartłomiej 
Mieczkowski (najlepszy strze-
lec),   Jakub Jodłowski (najlep-
szy zawodnik), zostali wyróżnie-
ni nagrodami indywidualnymi. 
Słowa podziękowania należą się 
Krzysztofowi Waszakowi, który 
już kolejny raz pomagał w prze-
prowadzeniu turnieju.

 
Karolina Kryk

pani premier 
było wygłoszo-
ne w samych 
superlatywach, 
dogadano się 
szybciutko. Wilk 
syty i owca cała. 
Aż strach się bać, 
co by było gdyby 
nie przypadają-
ce expose pani 
premier…
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O demokracji, wolności słowa, 
uczestnictwie w wyborach i na-
szym wpływie na zmiany - z me-
cenas anną Wichlińską rozma-
wia małgorzata Stabłowicka.

- często mówi się: ,,Nie idę na 
wybory, bo to nic nie zmieni, 
mój głos nic nie znaczy, bo sam 
nie mam wpływu na zmiany, na 
władzę”. czy warto głosować?

 
a.W. Faktycznie, często słyszę 
takie głosy, nawet wśród znajo-
mych, osób bliskich, gdzie domi-
nuje  poczucie, że skoro nie my 
faktycznie wykonujemy tę wła-
dzę, to nie mamy na nic wpływu. 
Ale przecież żyjemy w demokra-
tycznym kraju i każdy z nas ma 
świadomość, że możemy mówić 
to, co myślimy bez żadnych kon-
sekwencji. Że stajemy się coraz 

bardziej tolerancyjni, głosimy 
swoje poglądy i nawet, jeśli one 
są kontrowersyjne dla innych, to 
mamy ten przywilej, że nie oba-
wiamy się wygłaszać własnego 
zdania. Tak więc warto głosować, 
bo jest to właśnie forma głosze-
nia swojego zdania.

- ale przecież wyrażanie swo-
ich poglądów, jeżeli jest kon-

każdy ma prawo głosować
rOZmOWa PrZekrOJu

trowersyjne, to może zrodzić 
pewne konsekwencje?

a.W. To jest właśnie urok demo-
kracji. Jeżeli nasze poglądy są 
kontrowersyjne, nie podobają się 
innym, to jeszcze nie rodzi kon-
sekwencji, co najwyżej dyskusję. 
Obserwuję, że stajemy się coraz 
bardziej świadomym i dojrzałym 
społeczeństwem demokratycz-

nym. Korzystamy 
z tej wolności 
- mamy szeroki 
dostęp do infor-
macji, korzystamy 
z internetu, udzie-
lamy się na forach, 
coraz więcej osób 
pisze blogi. Chęt-
nie też publikuje-
my swoje opinie 
w różnych sferach 
życia, a nawet 
własne zdjęcia, 
chcąc podzielić 
się naszym wy-
glądem, myślami, 
stylem. Dlaczego 
więc nie wyrażać 
swoich opinii np. 
w głosowaniach?

- a kiedy poja-
wiają się konse-
kwencje?

a.W. Tu muszę 
o d p o w i e d z i e ć 
przez pryzmat za-
wodu prawnika.  
K o n s e k w e n c j e 

pojawiają się wówczas, gdy na-
sze poglądy obrażą, urażą kogoś, 
tzn. zniesławią. Gdy mamy zamiar 
komuś swoimi wypowiedziami 
celowo sprawić przykrość, albo 
zwyczajnie zaszkodzić. Nie ma 
to nic wspólnego ze świadomym 
korzystaniem z wolności słowa.

- Powiedziała Pani, że pomimo, 
iż osobiście nie wykonujemy 
władzy, to mamy na nią wpływ. 
Jak Pani zdaniem ten wpływ 
jest wywierany?
a.W. Gdy decydujemy się na 
udział w wyborach, głosujemy 
na konkretną osobę, wiemy jakie 
ma poglądy, założenia, cele zwią-
zane z kandydowaniem, a potem 
wdrażaniem tych poglądów. Tym 
samym, przyjmujemy jej poglądy 
jako swoje, podzielamy je. Udzie-
lamy niejako tej osobie ,,kredytu 
zaufania”. 

- …I tym samym, rozliczamy? 

A.W. Właśnie. Osoba, której ta-
kiego ,,kredytu” udzielimy, przez 
kilka lat może być przez nas roz-
liczana, staje się osobą publicz-
ną. I to jest właśnie powód, aby 
powiedzieć, że idę na wybory, 
bo mój głos ma znaczenie i mam 
wpływ na zmiany.

- Dziękuję za rozmowę

Skończyła się laba i wychowan-
kowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w 
Słubicach wrócili do swoich za-
jęć. Jednak na brak różnorod-
ności jak zwykle nie mogli na-
rzekać.

- 25 września w Ośrodku odbyło 
się podsumowanie tegorocznej 
akcji „Sprzątanie świata”. Organi-
zatorki akcji: anna bąk, agniesz-
ka kobyłecka oraz Dagmara Za-
jąc zaprosiły na tę okazję zastępcę 
kierownika PUK-u mariusza Olej-
niczaka, który przedstawił zasady 
segregacji odpadów. Po spotka-
niu uczniowie wraz z opiekunami 
posprzątali teren wokół Ośrodka .  
- Dzień później w Ośrodku od-
była się akademia poświęcona 
75. rocznicy powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego. Ucznio-
wie, nauczyciele oraz pracownicy 
SOSW wysłuchali krótkiej historii 
genezy powstania i funkcjono-
wania PPP w czasie II wojny świa-
towej.  Akademia zakończyła się 
odśpiewaniem Mazurka Dąbrow-
skiego. Uroczystość przygotowały 

SłubIce

aktywny początek szkoły
magdalena karczewska i Joan-
na Heppner.
 - 1 października w Ośrodku 
obchodzono Światowy Dzień 
Muzyki. Tego dnia w szkole kró-
lowała muzyka. Podczas każdej 
przerwy  uczniowie mogli posłu-
chać jej różnych gatunków. Zaś w 
klasach były przygotowane sale 
z instrumentami muzycznymi. 
Inicjatorkami były: agnieszka 
Niewińska-lew oraz magdalena 
kałkowska. 
- W październiku, na zaproszenie  
klasy psychologiczno-pedago-
gicznej Liceum Ogólnokształcą-
cego w Rzepi-
nie, uczniowie 
SOSW gościli na 
pikniku w No-
wym Młynie (na 
zdjęciu). Moż-
na było zagrać 
w piłkę nożną, 
zmierzyć się w 
p r z e c i ą g a n i u 
liny, pomalować 
twarz, rysować 
oraz robić ludzi-
ki z kasztanów. 

Izba Celna przygotowała  pokaz  
pracy psa służbowego. Goście 
mogli tańczyć zumbę lub zaśpie-
wać piosenki w konkursie kara-
oke. Wszyscy zajadali się także 
pysznym ciastem. 
- 10 października, w ramach Dnia 
Edukacji Narodowej, w Ośrodku 
odbył się turniej dwóch rodzin: 
nauczyciele kontra uczniowie. 
Zawodnicy  odpowiadali  na pyta-
nia związane z funkcjonowaniem 
szkoły i  wykonywali związane z 
tym zadania.  Zwyciężyli nauczy-
ciele, zdobywając kosz pełen cu-
kierków, którymi wszystkich po-
częstowali.

(red.)
fot. Agnieszka Niewińska-Lew

brylant wśród 
bibliotek 6 września spod urzędu Gminy 

w Górzycy wyruszył, w asyście 
zespołów amatorskiego ruchu 
artystycznego, barwny koro-
wód dożynkowy. 

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy św. polowej w intencji rol-
ników, w trakcie której odbył się 
ceremoniał dożynkowy z po-
święceniem wieńców, płodów 
i darów ziemi. Było też wspólne 
dzielenie się chlebem. Starosta-
mi święta plonów byli Dorota i 
Piotr Piechota z Górzycy. Ogło-
szono konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy, w którym 
zwyciężyło sołectwo Czarnów. W 
programie artystycznym śpiewa-
li „Młodzi duchem” oraz „Górzyc-
ka Kapela Ludowa”. Swój kunszt 
wokalny zaprezentował także 
uczeń miejscowego gimnazjum 
Filip Saputa oraz zespół Blue 
Box. Wystąpiła także kostrzyń-
ska grupa Roll Dance, tance-
rze z grupy Light Style Crew ze 
Słubic oraz dzieci z Przedszkola 
przy Gminnym Ośrodku Kultury. 

GórZyca

Plon, niesiemy plon!

Wieczorną część programu zdo-
minowała zabawa taneczna z ze-
społem Volt.
Podczas dożynkek królowały 
także regionalne przysmaki i 
rękodzieło. Wszelkiego rodzaju 
pierożki, jarskie gołąbki, prze-
różne ciasta i inne smakołyki do-
mowej kuchni serwowały: Koło 
Gospodyń „Żabki” z Żabic i Koło 
Gospodyń z Kamienia Wielkiego, 
a także Gminny Ośrodek Kultury. 
Ponadto przy stoisku GOK moż-
na było wziąć udział w loterii fan-
towej. 

Anita Podgórska 
instruktor ds. działalności kultu-

ralnej

W Szkole Podstawowej w Gó-
rzycy uczniowie klasy VI pod 
kierunkiem Agnieszki Hytry 

GÓRZYCA

Kopernik byłby z nich dumny
przygotowywali na przełomie 
października i listopada pro-
jekt przyrodniczy pt. „Układ 
Słoneczny”. 
Celem projektu było przestrzen-
ne przedstawienie Słońca i pla-
net zgodnie z ich położeniem, 
zachowaniem proporcji wiel-
kości oraz rozmieszczeniem na 
orbitach. Uczniowie zastosowali 
różne techniki m.in. plastelinę, 
papier, balony, styropian, bańki 

choinkowe i inne materiały. 
Najciekawsze prace przygotowa-
li m.in. Maria Przemyska, Julia 
Stolarska, Amelia Koźmińska, 
Michał Korotaj, Szymon Sta-
szak, Agata Szary, Igor Wojna-
rowski, Kacper Szabunia i Piotr 
Iwasiuta. Podświetlaną pracę   
przygotowała Kornelia Stadnik.

Agnieszka Hytry

Minął kolejny rok działalności 
rzepińskiego Athletic Team. 
Początków sportów siłowych 
w Rzepinie można szukać jesz-
cze wcześniej, ale jako sekcja 
atletyczna K.S. Steinpol - Ilan-
ka Rzepin istniejemy od 2002 
roku i w każdym kolejnym 
sezonie notujemy wzrost wy-
szkolenia sportowego. 

Nie jest to też przypadkiem, po-
nieważ korzystając z najnow-
szych światowych doniesień z 
metodyki sportu, biomechaniki, 
dietetyki i psychologii, angażuje-
my się w to, co robimy z wielkim 
profesjonalizmem. Dowodem 
na to są nasze wyniki sportowe. 
Ogólny bilans w 2014 roku wy-

RZEPIN

Athletic wśrod 
najlepszych

gląda następująco:
·         6 medali Mistrzostw Polski,
·         3 medale Mistrzostw Europy,
·         2 medale Pucharu Karpat,
  3 reprezentantów Rzepina zna-
lazło się na liście 20 najlepszych 
zawodników na świecie Global 
Powerlifting Commitee (GPC)! 
Pomimo powołania na Mistrzo-
stwa Świata, z przyczyn finan-
sowych nie mogliśmy w nich 
uczestniczyć. Na co dzień sły-
szymy od naszych kibiców, że są 
dumni z tego, że w Rzepinie są 
sportowcy światowego formatu, 
ale my tez jesteśmy dumni, że 
są w mamy takich kibiców! Trzy-
majcie za nas kciuki w 2015 roku!

Krzysztof Zakrzewski

- Kiedy naprawdę zrozumiałam, że moim 
zasadniczym celem jest odczuwanie i prze-
żywanie radości, zaczęłam robić tylko to, co 
sprawia mi radość – mówiła Ilona Felicjań-
ska, gość słubickiej biblioteki. 

Pani Ilona swoją opowieść rozpoczęła od wspo-
mnień z dzieciństwa. Następnie bardzo szczerze 
i otwarcie opowiedziała o swoich problemach i 
o tym, że od kilku lat jest niepijącą alkoholiczką. 
Mówiła o procesie uzależniania i chorobie alko-
holowej. O tym wszystkim można przeczytać w 
jej książkach. Podczas spotkania w tle towarzy-
szyła nam przepiękna muzyka, której autorem 
jest Yossarian Malewski, prywatnie partner ży-
ciowy I. Felicjańskiej. Po spotkaniu można było 
nabyć książki, które autorka z radością podpisy-
wała.                    
                          

Zespół BPMiG Słubice
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Na sygnale

Pewien 43-letni mieszkaniec powiatu słu-
bickiego utrudniał życie swoim bliskim od 
2013 r. Policjanci niejednokrotnie inter-
weniowali, gdy pijany mężczyzna wszczy-
nał awantury domowe. Wyzywał swoich 
bliskich, szarpał oraz niszczył domowe 
sprzęty. Tym razem trafił do aresztu. Oka-
zało się, że awanturnik był też poszukiwa-
ny do odbycia kary za złamanie zakazu 
prowadzenia pojazdów. Za znęcanie grozi 
mu do 5 lat więzienia. 

*

Policjanci z komisariatu w Rzepinie w 

bardzo szybkim czasie zatrzymali 41-let-
niego mieszkańca Rzepina, który doko-
nał kradzieży z włamaniem do jednego z 
pomieszczeń gospodarczych na terenie 
miasta. Łupem mężczyzny padły siekiery, 
krzesła metalowe, grzejniki i sprzęt malar-
ski. Właściciel oszacował straty na ok. 550 
zł. Złodziejowi grodzi 10 lat za kratkami.

*

30 grudnia dyżurny słubickiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o rozboju na 70-let-
nim mieszkańcu powiatu słubickiego. 
Mężczyzna usłyszał, jak otwiera się jedna 
z bram na jego posesji, a następnie „ ktoś” 
zapukał do okna. Kiedy wyszedł z budyn-
ku, zamaskowany mężczyzna skierował 
w jego stronę „pistolet”. Napastnik żądał 
pieniędzy. W pewnym momencie, używa-
jąc przemocy, zabrał portfel z 1325 zł oraz 
telefon komórkowy. Następnie uciekł. Już 
kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia na-

pastnik został zatrzymany. Okazał się nim 
35-letni słubiczanin. Działał w warunkach 
recydywy, na razie został zatrzymany na 3 
miesiące. 

*

16 grudnia policjanci z KPP Słubice ustalili, 
że w jednym z domów, w małej miejsco-
wości niedaleko Słubic, 50-letni mężczy-
zna może nielegalnie korzystać z energii 
elektrycznej. Na miejscu stwierdzono, że 
50-latek zdemontował licznik elektryczny, 
a wystające z niego przewody, za pomo-
cą innego kabla, nielegalnie podłączył do 
gniazda sieciowego w łazience. Jak się 
okazało, od dłuższego czasu nie opłacał 
on rachunków. Powstałe w ten sposób 
straty zostaną ustalone podczas prowa-
dzonego przez policjantów postępowa-
nia.

*

2 grudnia w Rzepinie przy ul. Poznańskiej, 
podczas kontroli osobowego Audi, poli-
cjanci znaleźli młynek do suszu roślinne-

go wraz z marihuaną. Pasażer przyznał, że 
przedmiot należy do niego. Okazało się 
też, że 26-letni kierowca, mieszkaniec Rze-
pina był pod wpływem marihuany. Obaj 
mężczyźni zostali zatrzymani. Grozi im do 
3 lat więzienia.

*

10 stycznia, w Krześniczce niedaleko Ko-
strzyna nad Odrą volvo wypadło z drogi 
i uderzyło w drzewo. Siła uderzenia była 
tak ogromna, że auto rozpadło się na czę-
ści. Zginął kierowca volvo, pasażerka w 
ciężkim stanie została przewieziona do 
szpitala Na odcinku Witnica - Kostrzyn 
wprowadzono ruch wahadłowy.

(oprac. woj na podst. www.slubice.lubu-
ska.policja.gov.pl oraz www.gazetalu-
buska.pl)

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

4 listopada dokonano oficjalnego 
otwarcia nowej sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Kunowicach. 
Inwestycja składa się z sali sportowej wraz z 
boiskiem do piłki siatkowej, 2 szatni i łazie-
nek, pomieszczenia gospodarczego, po-

SŁUBICE 

Mają gdzie pograć
mieszczenia dla wychowawców, jednej sali 
lekcyjnej, kotłowni gazowej oraz łącznika 
szkoły podstawowej z salą gimnastyczną. 
Całkowity koszt inwestycji, który został 
zrealizowany w całości ze środków gmi-
ny Słubice, to 1.698 250 zł brutto.  Obok 
sali gimnastycznej powstał również ogól-
nodostępny teren rekreacyjny ,,Fitness”, 
składający się z 5 urządzeń tj.: orbitreka, 
rowerka, biegacza, narciarza i motyla. Za-
danie to zostało dofinansowane z fundu-
szu PROW. W drugiej części uroczystości 
dzieci ze szkoły podstawowej oraz z punk-
tu przedszkolnego zaprezentowały pro-
gram artystyczny. 

(red. na podst. www.slubice.pl)
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KOSTRZYN NAD ODRĄ - SŁUBICE

Superniania 
nad Odrą

SŁUBICE – FRANKFURT NAD ODRĄ

Nowy zarząd w My Life
5 grudnia w Collegium Poloni-
cum w Słubicach odbyło walne 
zebranie członków stowarzy-
szenia „My Life - erzählte Zeit-
geschichte”, podczas którego 
sprawozdanie z ostatnich 2 lat 
działalności złożył dotychcza-
sowy zarząd i dokonano wy-
boru nowych władz.

W dotychczasowym, 5-oso-
bowym zarządzie, wybranym 
we wrześniu 2012 r., zasiadali: 
przewodniczący dr Krzysztof 
Wojciechowski, wiceprzewod-
nicząca Helga Grune, skarbnik 
Monika Wojciechowska oraz 
członkowie zarządu: Wioletta 
Mazurek i Roland Semik.
Stowarzyszenie pożegnało w 
tym czasie zasłużonego człon-
ka Henryka Rączkowskiego 
(1931-2013), wydało dwie nowe 
książki, rozpoczęło projekt słu-
bickich spotkań biograficznych, 
zorganizowało wystawę objaz-
dową o życiu katolików w NRD, 
a we wrześniu uroczyście świę-
towało jubileusz 10 lat istnienia. 
Podczas zebrania, w poczet 
członków stowarzyszenia, przy-
jęte zostały: autorka książek dla 
dzieci Anja Gumprecht oraz 
absolwentka uniwersytetu w 
Greifswaldzie Sarah Wienke. 

Do nowego 4-osobowego za-
rządu weszli: przewodniczący dr 
Krzysztof Wojciechowski, wice-
przewodniczący Roland Semik, 
skarbnik Monika Wojciechowska 
oraz członkini zarządu Wioletta 
Mazurek. W skład nowej Komi-
sji Rewizyjnej weszli natomiast 
Siegfried Neubauer oraz Klaus 
Miekley. Wśród planów „My Life” 
na rok 2015 jest m.in. uroczyste 
50. spotkanie biograficzne w bi-
bliotece miejskiej we Frankfurcie 
nad Odra, członkostwo hono-
rowe stowarzyszenia dla jedne-
go z  przyjaciół stowarzyszenia, 
gruntowna przebudowa strony 
internetowej i początek prac nad 
wyszukiwarką internetową dla 
zasobów Archiwum Ludzkich 
Losów w Słubicach.

A już teraz nowy zarząd dzięku-
je wszystkim gościom za liczny 
udział w  spotkaniu świątecz-
nym w ramach Aktywnego Ka-
lendarza Adwentowego, które 
odbyło się 14 grudnia w Archi-
wum Ludzkich Losów w Słubi-
cach. Obejrzano pokaz slajdów 
o działalności stowarzyszenia, 
wysłuchano fragmentu książki 
A. Gumprecht oraz licznych hi-
storii świątecznych, m.in. odna-
lezionych we wspomnieniach 
Henryka Rączkowskiego, Anny 
Stepanek, Edwarda Starzaka, 
Józefy Malczewskiej czy Eckar-
da Reißa. Dwujęzyczne spotka-
nie poprowadzili Roland Semik 
oraz Helga Grune.

Roland Semik

Mają gdzie pograć

4   listopada w Europejskim 
Centrum Spotkań Seniorów i 
Osób Niepełnosprawnych od-
było się spotkanie ze znaną z 
TV psycholog Dorotą Zawadz-
ką. 

Duża sala „Kręgielni” pękała w 
szwach, na spotkanie z eksper-
tem przybyły matki z dziećmi, 
ojcowie, a także kobiety w ciąży. 
Superniania w sposób zabawny 
przedstawiła najczęstsze błę-
dy wychowawcze popełniane 
przez rodziców. D. Zawadzka nie 
oceniała, ale raczej wspierała ro-
dziców, pokazywała problem na 

ciekawych przykładach, co czę-
sto skutkowało salwami śmie-
chu. Uczestnicy mogli również 
zadać pytanie i porozmawiać na 
temat nurtujących ich proble-
mów. Akademia Rodzica z pew-
nością pomogła w codziennych 
rodzicielskich potyczkach.
Tydzień wcześniej D. Zawadzka 
spotkała się także z mieszkań-
cami Słubic. Jej wykładu można 
było wysłuchać w auli Collegium 
Polonicum.

(red. na podst. www.kostrzyn.pl)
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PRZYJE¯D¯AMY I ODBIERAMY

Rozegrano kolejny, czwarty 
już turniej w ramach tegorocz-
nego Grand Prix Słubic w te-
nisie stołowym. Imprezę pod 
patronatem burmistrza Słubic 
organizuje stowarzyszenie 
FSL- Aktywni dla Powiatu.

Grand Prix rozgrywane jest w 
trzech kategoriach do i powy-
żej 18 lat oraz +55, z tym, że w 
środkowej kategorii mogą grać 
wszyscy chętni. Z tej opcji sko-
rzystał gimnazjalista Kacper Bu-
janowski z Ośna Lubuskiego i to 
z bardzo dobrym skutkiem, gdyż 
wygrał w obu kategoriach. Z ko-
lei u seniorów zwyciężył Roman 
Lisowski przed Czesławem 
Jasiewiczem i Piotrem Duna-
jewskim. Pod nieobecność do-
tychczasowego lidera Jerzego 
Łapińskiego, po 4 turniejach 
Kacper wysunął się na I miejsce 
w „generalce” (28 pkt), drugi jest 
niżej podpisany Robert Tom-

SŁUBICE

Ping-pongowe Grand Prix

RZEPIN

Raj dla sześciolatków

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny

-indywidualne wielobranżowe 
projekty budowlane

-adaptacje projektów 
gotowych, 

-zmiany sposobu 
użytkowania, nadbudowy, 
rozbudowy

-inwentaryzacje, 
modernizacje

-projekty kolorystyki elewacji
-projekty aranżacji wnętrz
-doradztwo formalno-
administracyjne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE

Tel. +48 508 260 740
E-mail: aa.arc@wp.pl

14 listopada wójt i skarbnik 
gminy Górzyca podpisali w 
Urzędzie Marszałkowskim w 
Zielonej Górze umowę przy-
znania pomocy na realizację 
projektu pn. „Siłownie ze-
wnętrzne w miejscowościach 
Czarnów i Pamięcin”. 

Całkowita wartość projektu wy-
nosi: 45 223,22 zł, z czego dofi-
nansowanie to 29 200,00 zł. 

W celu stworzenia bazy do 
nauczania dzieci 6-letnich w 
klasie I Szkoły Podstawowej nr 
1 w Rzepinie, dokonano ada-
ptacji części budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. 

Obiekt przystosowano do po-
trzeb rozwojowych dzieci zarów-
no pod względem technicznym, 
jak i wyposażenia. Wymieniono 
podłogi, instalację elektryczną, 
wyremontowano od podstaw 
toalety, wykonano nowe elewa-

cje korytarza oraz ogrodzono i 
wyposażono w huśtawki i karu-
zele plac zabaw. Wyposażenie 
sal lekcyjnych i świetlicy jest 
barwne, kolorowe, nowoczesne 
i przystosowane do potrzeb roz-
wojowych dzieci 6-letnich. Stwo-
rzono też warunki dla dobrego 
odpoczynku dzieci po skończo-
nych zajęciach, w świetlicy szkol-
nej. Dzięki zakupionym 25 lapto-
pom i rozprowadzonej w jednej 
z sal instalacji komputerowej i in-
ternetowej, uczniowie będą mo-

gli rozwijać swoje umiejętności i 
zainteresowania informatyczne. 
Jedna z sal została przystoso-
wana do prowadzenia zajęć ru-
chowych i rytmicznych. Całość 
obiektu, w którym przebywają 
dzieci, jest zabezpieczona i wy-
posażona w 
system do-
mofonów do 
kontaktów z 
nauczyciela-
mi. Już dziś 
planuje się 
kontynuację 
moderniza-
cji budynku 
na potrzeby 
p r z y s z ł o -

rocznych 6-latków (piętro bu-
dynku), co pozwoli stworzyć 
zamknięty obiekt dla edukacji 
najmłodszych uczniów. Ww. pra-
ce kosztowały gminę ponad 230 
tys. zł. 

(red. na podst. www.rzepin.pl)

FRANKFURT NAD ODRĄ - SŁUBICE

W świecie bajek
27 listopada o 17:00 w mu-
zeum Viadrina we Frankfucie 
nad Odrą (Junkerhaus) odbyło 
się otwarcie wystawy „Daw-
no, dawno temu… Wspaniały 
świat bajek” Ekspozycję moż-
na podziwiać do 1 marca. 
 
Wystawa, zorganizowana przez 
muzeum Viadrina przy współ-
pracy z biblioteką Collegium 
Polonicum i Centrum Interdy-
scyplinarnych Studiów o Polsce 
Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina, poświęcona jest pol-
skim i niemieckim bajkom. Tek-
sty informacyjne w ekspozycji 

czak (25) a trzeci, wspomniany J. 
Łapiński i Bartosz Tomków (po 
22). U najstarszych, dzięki kolej-
nej wygranej, na prowadzenie 

wysunął się R. Lisowski. 

Robert Tomczak

zapraszają do zgłębienia tematu 
bajek oraz do zapoznania się z 
ich pochodzeniem po obydwu 
stronach Odry. Ponadto goście 
mogą sprawdzić swoją wiedzę 
na temat bajek, a szlak zgady-
wanek zaprasza do odkrywania 
polskich i niemieckich opowie-
ści. W kąciku czytelnika dzieci i 
dorośli mają możliwość czytania 
bajek po polsku i po niemiecku 
nie tylko z Polski i z Niemiec, lecz 
z całego świata. Znajdują się tam 
również gry memo, które zachę-
cają do obejrzenia wystawy i do 
zabawy.

(red.)

GÓRZYCA

Siłownie pod chmurką
W ramach projektu w ww. miej-
scowościach powstaną siłownie 
zewnętrzne, które będą się skła-
dały z następujących urządzeń 
dwufunkcyjnych: biegacz i orbi-
trek, wahadło i twister, wioślarz i 
prasa nożna, prostownik pleców 
i ławka. Siłownie mają zostać od-
dane do użytku z końcem marca.

(red. na podst. www.gorzyca.pl)
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