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KOSTRZYN NAD ODRĄ       SŁUBICE      GÓRZYCA       RZEPIN       OŚNO LUBUSKIE      CYBINKA

Zapraszamy do oddziałów 
firmy Audiofon  

Słubice
ul. Mickiewicza 6/4
(na parterze bu-

dynku  przychodni 
lekarskiej)

wtorki, czwartki 
i piątki w godz.  

10.00 - 14.00

W celu umówienia 
terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod 
numer tel. 605 886 011

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wyszyńskiego 23 

(Przychodnia  
Rodzinna 

MEDINCUS)
czwartki 
w godz.

10.00 - 14.30

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, 
Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

W numerze:

Sprawa opłat za terminal doty-
czy lat 2010-2011 kiedy starostą 
był Andrzej Bycka, a wojewodą 
Marcin Jabłoński. Powiat, który 
zarządzał terminalem nie od-

Sytuacja jest zła. Wojewoda upomina się o zwrot 5,5 mln zł opłat eksploatacyjnych 
za terminal w Świecku. Nad samorządem krąży też widmo zapłaty 38 mln zł za nie-
prawidłowe obcięcie koron drzew w 2012 r.

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

biurokostrzyn@wp.pl

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

www.biurouslugfinansowych.pl

prowadzał należnych Skarbowi 
Państwa 75 proc. z kwoty wpły-
wów tytułem dzierżawy po-
mieszczeń terminala. Ówczesny 
wojewoda chcąc wyegzekwo-

wać pieniądze oddał sprawę do 
sądu. Ten nakazał Powiatowi od-
dać niesłusznie pobrane opłaty. 

Nieudana próba sprzedaży 
terminala
Widmo zaległych opłat za ter-
minal może okazać się jed-
nak jeszcze większe. W 2013 
r. do starostwa zawitała kon-
trola skarbowa. W jej rezulta-
cie stwierdzono, że w latach 
2012-2013 opłaty były nadal 
źle odprowadzane i według 
szacunków dług powiatu może 
wzrosnąć o kolejne 3 mln zł. W 
lutym 2013 r. starosta Bycka za 
zgodą ówczesnego wicewoje-
wody Jana Świrepo sprzedał 
terminal powiatowi, jednak zgo-
dę cofnął wojewoda Marcin Ja-
błoński. Ta sprawa również wy-
lądowała w sądzie. Pod koniec 
ubiegłego roku Sąd Rejonowy 
w Słubicach orzekł, że terminal 
należy do Skarbu Państwa. Tym 
samym powiat został pozbawio-
ny znacznych dochodów (termi-

STR. 3

DODATEK 
SPECJALNY!

Powiat ma 5,5 mln zł do oddania. 
Dług może znacząco wzrosnąć

POWIAT SŁUBICKI Czy powiat zbankrutuje?

>> cd na s. 4

Dom Wczasowy w ŚWINOUJŚCIU 
zatrudni do pracy:

Kucharkę/kucharza, 
pomoc kuchenną, 
kelnerkę/kelnera 

Zapewniamy wynagrodzenie i pełne 
utrzymanie z zakwaterowaniem.

Tel. 502 781 231

STR.  6
Uważajmy na oszu-
stów!

LUBUSKIE

W Lubuskiem grasują kolejni 
naciągacze. Tym razem na 
cel wzięli posiadaczy tele-
fonów stacjonarnych. 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Drzewa iglaste za-
atakowała groźna 
choroba
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być dar-
mowe, a do szkół mają pow-
rócić dentyści i pielęgniarki;

• 1,2 mln nowych miejsc pracy 
dla młodych ludzi do 35 roku 

życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE 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 lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Dziurawe drogi, chylące się i 
pofalowane nienaturalnie da-
chy, odrapane elewacje, roz-
walone płoty, szalone kontra-
sty – z jednej strony bogactwo 
(wąska grupa ludzi), z drugiej 
przytłaczająca bieda (zdecy-
dowana większość). Do tego 
niskie pensje, wysokie ceny, 
wszechobecna korupcja. Cze-
go przedstawiłem obraz? To 
Ukraina i w dużej mierze Bułga-
ria. Te dwa kraje miałem okazję 
w tym roku odwiedzić i są to 
moje osobiste obserwacje. Nie 
piszę o tym, by się pastwić nad 
Ukraińcami czy Bułgarami, bo 
jest mi ich po ludzku szkoda, 
ale żeby zrobić małe porówna-
nie do Polski. Owszem, nie ży-
jemy może jeszcze jak Niemcy 
czy inne kraje zachodnie, ale 
niech mi nikt nie wciska, że 
Polska jest w ruinie. 

minął miesiąc

Gdy po wizycie na Ukrainie i 
w Bułgarii przejeżdżałem przez 
nasz kraj, to aż miło było popa-
trzyć na zadbane obejścia, pięk-
ne domki, ocieplone i pomalo-
wane bloki, wyremontowane 
szpitale i szkoły. W każdym mie-
ście i niemal każdej wiosce stoi 
tablica z informacją o przepro-
wadzonej inwestycji z udziałem 
środków z Unii Europejskiej. 
Bezrobocie w lipcu sięgnęło 
najniższego od lat poziomu 8,6 
proc. I nie jest to z pewnością 
efekt ostatniego półrocza. To 
głównie zasługa pracowitości, 
pomysłowości i zaradności zwy-
kłych Polaków. I gdzie ta Polska 
w ruinie? 

Na początku lat ’90 razem z 
Bułgarią i Ukrainą gospodarczo 
zaczynaliśmy z podobnego po-
ziomu. Dziś dzieli nas przepaść. 
Dziś śmiało mogę powiedzieć, 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

że opłacały nam się trudne i 
niepopularne reformy Balcere-
wicza. Tego samego, który stoi 
teraz na czele doradców od go-
spodarki premiera Ukrainy. Chcą 
przestawić ukraińską gospodar-
kę na podobne tory, jak miało 
to miejsce w Polsce 25 lat temu. 
Obecna ekipa rządząca próbuje 
nas jednak przekonać, że przed 
nimi Polską kierowali wyłącz-
nie nieudacznicy i złodzieje. To 
gdzie ta Polska w ruinie? 

Owszem jest jeszcze sporo 
obszarów do nadrobienia, ale 
to naturalne, że wszystkiego 
nie da się zrobić od razu. Była 
też masa błędów poprzednich 
ekip rządzących, ale kto nic robi, 
ten ich nie popełnia. Ktoś może 
nam zarzucić, że jesteśmy dzi-
siaj wyrobnikiem Europy, i że w 
naszym kraju w wielu branżach 
ma miejsce ostatni, produkcyjny 
etap. Ja jednak odpowiem, że to 
dobrze od czegoś zacząć, i że 
rynek pracy ukierunkowany na 
pracownika już powoduje pod-
niesienie pensji i z pewnością 
wkrótce będzie jeszcze lepiej. 
Ktoś może narzekać na tysią-
ce tirów rozjeżdżających nasze 
drogi. Ja jednak odpowiem, że 
to dobrze świadczy, bo na dro-
gach Ukrainy i Bułgarii nie ma 
ich prawie w ogóle. Ktoś może 
zarzucić, że w ostatnich latach z 
Polski na 37 mln ludzi za pracą 
wyjechało 3 mln. Ja jednak od-
powiem, że z Bułgarii na 9 mln 

mieszkańców wyjechało 2,5 
mln (praktycznie całe młode 
pokolenie). I to jest dramat. I 
gdzie ta Polska w ruinie?

Najważniejsze teraz, żeby 
tego wszystkiego co osiągnę-
liśmy nie zmarnotrawić. Nie 
spowolnić tempa naszego roz-
woju. Może więc to i dobrze, że 
prezydent Andrzej Duda zro-
bił w konia „frankowiczów” i nie 
dotrzymał obietnicy wyborczej 
o przewalutowaniu kredytów, 
bo to by zrujnowało finanso-
wo polską bankowość. Może 
to i dobrze, że pomimo upływu 
czasu na tabeli obietnic rządu 
PiS (publikowanej przez nas 
od prawie roku) nadal króluje 
kolor czerwony, bo jak zacznie 
zamieniać się na zielony, to je-
stem pewien, że nasz kraj cze-
ka spektakularna klęska finan-
sowa. Więc niech tych obietnic 
nie spełniają. Tylko dlaczego 
je dawali? Na to pytanie niech 
nasi szanowni czytelnicy odpo-
wiedzą sobie sami.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

Szukam opiekunki do 
2 letniego dziecka w 

Międzyrzeczu. Wynagrodze-
nie około 1300 PLN/MSC 

zależne od godzin. 
Tel. 694 311 234

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Sprzedam działkę 
budowlaną w Sulęcinie przy 

ul. Sienkiewicza. 7 arów. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 722 139 072

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Kolekcjoner kupi: monety, 
zegarki, złoto, srebro, złom 
i wyroby. Tel. 884 050 405. 

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe (56 m2) na 

parterze w Lubniewicach 
na os. Słowiańskim. Blisko 

szkoła, jeziora. Mieszkanie w 
b. dobrym stanie. Cena 160 

tys. zł.  Tel. 790 237 918

Gdzie ta Polska w ruinie?
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Wszyscy właściciele nierucho-
mości zamieszkałych powinni do 
31 sierpnia 2016 r. złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Słubicach nowe 
deklaracje o wysokości opłaty. 
Deklaracje można również skła-
dać w formie elektronicznej za 
pośrednictwem portalu ePUAP. 
Zmianie ulega także termin uisz-
czania opłaty. Powinna być ona 
wpłacana z dołu, bez wezwania, 
na indywidualny numer kon-
ta bankowego wskazany przez 
Urząd Miejski, w łącznej wyso-
kości za trzy miesiące kalenda-
rzowe, w terminach: za I kwartał 
do 15 kwietnia danego roku, za II 
kwartał do 15 lipca, za III kwartał 
do 15 października, za IV kwartał 

Zmiany w opłatach za śmieci
SŁUBICE

Gmina zmieniła zasady naliczania opłat za śmieci. Dotychczas opłata naliczana 
była od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Od 1 sierp-
nia jej wysokość jest zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym i rodzaju 
nieruchomości.

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

do 31 grudnia danego roku. 
Co do kwestii finansowych 

wygląda to tak. Dla przykładu 
tradycyjna 3-osobowa rodzina, 
która segreguje śmieci, płaciła 
dotychczas miesięcznie 30 zł, 
bez względu na to, czy mieszka 
w domku jednorodzinnym czy 
zabudowie wielorodzinnej. Po 
zmianach ma płacić – 27 zł w 
zabudowie jednorodzinnej i 24 
zł w zabudowie wielorodzinnej 
(wcześniej nie było podziału na 
zabudowę jedno i wielorodzin-
ną). Taka rodzina na zmianie 
skorzysta. Straci, jeśli nie będzie 
śmieci segregować (dotyczy to 
tylko zabudowy jednorodzinnej, 
gdzie segregacja jest dużo ła-

twiejsza). Rodzina, która nie bę-
dzie segregować śmieci zapłaci 
70 zł, a nie 45 zł jak dotychczas. 
Ale już w przypadku rodzin za-
mieszkujących w budynkach 
wielorodzinnych opłata za nie-
segregowane śmieci zostaje na 
obecnym poziomie.

Podobnie sytuacja wygląda z 
większością gospodarstw domo-
wych. Tylko 2-osobowe gospo-
darstwa zapłacą za śmieci trochę 
więcej. W tej chwili jest tak: za 
segregowane odpady 2 osoby 
płacą 20 zł, za niesegregowane 
30 zł. Teraz w zabudowie jedno-
rodzinnej 2 osoby zapłacą 27 zł 
- jeśli będą segregować odpady 
- i 70 zł gdy nie będą tego robić. 

W zabudowie wielorodzinnej 
za segregowane śmieci 2 osoby 
zapłacą 24 zł, czyli 4 zł więcej niż 
dotychczas i 45 zł jeśli śmieci nie 
będą segregować. Podejmując 
decyzję w sprawie gospodarstw 
dwuosobowych gmina kierowa-
ła się tym, że jest ich najmniej.

Stary system ten okazał się 
nieszczelny, ok. 3,5 tys. miesz-
kańców nie złożyło deklaracji i co 
za tym idzie nie płaciło za wywóz 

śmieci. To obciążało budżet gmi-
ny. Dlatego radni zdecydowali, 
że opłata pobierana będzie od 
gospodarstwa domowego. Ma 
to zbilansować wpływy z opłat 
za śmieci i wydatki ponoszone 
w związku z ich wywozem i uty-
lizacją.

Red. na podst. www.slubice.pl

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Drzewa iglaste zaatakowała groźna choroba

By ratować lasy konieczne jest 
podjęcie radykalnych kroków. 
Obecnie gmina we współpracy 
z Lasami Państwowymi wyko-
nuje inwentaryzację drzew za-
rażonych, które po otrzymaniu 
stosownego zezwolenia zostaną 
usunięte Pozostałości po cie-
ciach rębnych, w tym gałęzie, 
muszą zostać usunięte z lasu i 
spalone. Z uwagi na cykl roz-
wojowy szkodnika konieczne 
jest wykonanie tych prac przed 
wylotem chrząszczy, tj. jeszcze 
na początku sierpnia br. Z wstęp-
nych ustaleń wynika, że w celu 
likwidacji „ognisk” szkodnika i ra-

Na terenie Kostrzyna nad Odrą stwierdzono obecność kornika ostrozębnego. Jest 
to bardzo groźny szkodnik sosny zwyczajnej, świerku i modrzewiu. 

towania lasów usunięte zostaną 
drzewa ze znacznych powierzch-
ni zalesionych przyległych do 
ul. Północnej. Sytuacja taka wy-
stępuje w wielu rejonach Polski 
szczególnie w jej południowo- 
wschodniej części i związana jest 
z efektem trwającej od kilku lat 
suszy.

Symptomy świadczące o za-
każeniu drzewa przez kornika 
ostrozębnego to:

- szarzejące igliwie w okresie 
od wczesnej wiosny,

- rudzenie i opadanie igieł w 
okresie letnim,

- charakterystyczne pękanie i 

odstawanie cienkiej kory nad że-
rowiskami. 

Magistrat w przypadku zaob-
serwowania takich objawów na 
drzewach rosnących na terenach 
miejskich prosi mieszkańców  
o niezwłocznie zgłaszanie tego 
faktu do Urzędu Miasta pod nr 
tel. 957278125. W przypadku 
drzew rosnących na terenach 
prywatnych, ich właściciele po-
winni niezwłocznie wystąpić do 
burmistrza Kostrzyna nad Odrą 
z wnioskiem o zezwolenie na ich 
usuniecie.

Red.
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nal co roku przynosiłby do 
budżetu 4 mln zł, jednak 
75 proc. tej kwoty odda-
wane jest Skarbowi Pań-
stwa). Inne dochody są na 
tyle szczupłe, że spłata za-
dłużenia może się okazać 
nierealna. - Nikt nie wierzy 
w to, że nasz powiat stać 
na zapłatę takich pienię-

<< cd ze s. 1 dzy. Zaczynamy ponosić 
konsekwencje działań po-
przedniej kadencji. Dowie-
działem się, ze poprzedni 
zarząd przygotował wnio-
sek o umorzenie, niestety, 
nie wiadomo, dlaczego 
nie został złożony – mówi 
starosta słubicki Piotr Łu-
czyński
Kosztowna przycinka
Kolejna sprawa dotyczy 

Powiat ma 5,5 mln zł do oddania. 
Dług może znacząco wzrosnąć

Chwała bohaterom!
POWIAT SŁUBICKI

  1 sierpnia, punktualnie o 
17.00, przy dźwięku syren 
i minucie ciszy, mieszkań-
cy zebrali się na placu Sy-
biraków, by wziąć udział 
w uroczystości zorgani-
zowanej przez Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika 
Pamięci Zesłańców Sybiru 
i Niepodległości w Słubi-
cach.

W 72. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego słubicza-
nie oddali hołd bohaterom.

Przybyłych powitał Mi-
chał Sobociński, jeden 
ze współorganizatorów 
uroczystości. Po nim głos 
zabrał Józef Stupienko, 
szef Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Słubickiej, 
który przedstawił krótki 
zarys tych tragicznych zda-
rzeń. Z kolei modlitwę za 
poległych podczas zrywu 

decyzji o „przycięciu” po-
nad stuletnich drzew na 
drodze ze Świniar do Ra-
dowa wydanej przez za-
rząd dróg powiatowych 
przy starostwie słubickim. 
Drzewa przycięto w 2012 r. 
doprowadzając je do tzw. 
ogłowienia. Sprawa doty-
czy zniszczenia 151 drzew 
(wykazuję jeszcze oznaki 
żywotności). Karę admi-
nistracyjną w wysokości 
38 mln zł za tę fuszerkę 
nałożyła na powiat gmi-
na Ośno Lubuskie. Kwota 
wynika z zastosowania 

stawek znajdujących się w 
odpowiednich przepisach 
Ministra Środowiska. Po-
wiat odwołał się do Samo-
rządowego Kolegium Od-
woławczego. Nawet bez 
tego gmina jest na skraju 
bankructwa. Jeżeli decy-
zja zostanie utrzymana w 
mocy, będzie to oznaczać 
koniec powiatu słubickie-
go.

Adam Piotrowski

odmówił ks. Rafał Mocny. 
Następnie przyszedł czas 
na złożenie kwiatów 
pod, strzeżonym przez 
strażaków i harcerzy, po-
mnikiem. Powiat słubicki 
reprezentowali: wicesta-
rosta  Tomasz Stupien-
ko  oraz powiatowa radna 
Krystyna Skubisz.

Red.

Podawał fałszywe dane, bo był poszukiwany 
POWIAT SŁUBICKI

9 sierpnia w godzinach 
wieczornych patrol słu-
bickiej drogówki pełnił 
służbę na drodze krajo-
wej nr 29. Funkcjonariu-
sze zatrzymali do kontroli 
drogowej forda, którym 
podróżowało dwóch męż-
czyzn. Dane kierującego 
udało się bardzo szybko 
potwierdzić. Jednak z 
ustaleniem tożsamości 
pasażera były już proble-
my. Mężczyzna nie posia-
dał przy sobie żadnych 
dokumentów. 37-latek 
przez cały czas podawał 
te same dane personalne, 
a wg systemów policyj-
nych taka osoba nie ist-
niała. 

Policjanci postanowili 
mężczyznę doprowadzić 
do słubickiej komendy, 
gdzie ustalili jego praw-
dziwą tożsamość. Bada-
nie daktyloskopijne (linii 
papilarnych) wykazało, 

Najbliższe 3,5 roku spędzi w więzieniu 31-latek poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna chcąc uniknąć kary, 
podawał policjantom fałszywe nazwisko. 

że 37-letni mieszkaniec 
powiatu nowosolskiego 
ma inne nazwisko i jest 
poszukiwany trzema lista-
mi gończymi oraz zarzą-
dzeniem doprowadzenia 
przez świebodziński sąd i 
prokuraturę. 

Okazało się również, że 
37-latek ma pokaźną kar-
totekę. Był notowany za 
kradzieże, przywłaszcze-
nia, kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie 
nietrzeźwości oraz na za-
kazie. Na swoim koncie 
ma również posługiwanie 
się fałszywymi dokumen-
tami. 

Źródło: www.lubuska.
policja.gov.pl
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Bądź na bieżąco z pracą Senatu!
KRAJ / REGION

Senator RP Władysław Komarnicki zachęca do odwiedzenia swojej strony inter-
netowej www.senatorkomarnicki.pl. Na niej znaleźć można wszystkie informacje 
dotyczące pracy senatora w wyższej izbie parlamentu oraz w terenie.

Senator Władysław Komar-
nicki zasiada w dwóch sta-
łych komisjach: Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności 
oraz Nauki, Edukacji i Sportu. 
– Wybór nie był trudny – mówi 
senator – wynika z racji mo-
jego zawodowego życiorysu i 
doświadczenia. Jestem przeko-
nany, że w tych komisjach na 
coś się jeszcze przydam – pod-
kreśla. Dodatkowo senator 
bierze udział w pracach trzech 
zespołów parlamentarnych: 
Parlamentarnego Zespołu ds. 
Ameryki Środkowej i Kara-
ibów, Lubuskiego Zespołu Par-
lamentarnego i Parlamentar-
nego Zespołu ds. Energetyki. 

Na stronie internetowej se-
natora znaleźć można projekty 
ustaw, które aktualnie proce-
duje Senat. W razie potrzeby 
kontaktu z biurem senatora 
znajdziemy tam również pełne 
dane adresowe. 

Red.

OŚNO LUBUSKIE

Weekend z triathlonem

Pierwszego dnia zawo-
dów przewidziany jest wyścig 
crosstriathlon oraz sztafeta ro-
dzinna (po 3 osoby) na dystan-
sie: pływanie – 300 m, rower 
– 11,5 km, bieg – 2,5 km. W nie-
dzielę na dłuższych dystansach 
zawodnicy będą rywalizować w 
kategoriach 1/8 Ironmann i 1/4 
Ironman. Zwycięzcy (pierwsze 
trzy miejsca z każdej kategorii 

Stowarzyszenie Morsy Ośno Lubuskie zaprasza do 
udziału w V Crosstriathlonie w Ośnie Lubuskim 2016. 
Impreza odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia nad je-
ziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim.

wiekowej) otrzymają pamiątko-
we statuetki i dyplomy. Wśród 
wszystkich uczestników rozloso-
wane zostaną nagrody rzeczowe. 

Szczegóły, regulamin i formu-
larz zgłoszeniowy na zwody są 
dostępne na stronach interneto-
wych: www.osnotriathlonweek-
end.pl oraz www.sts-timing.pl. 
Zapisy są przyjmowane do 18 
sierpnia do godz. 10.00. 

Red. 

http://www.senatorkomarnicki.pl
http://www.osnotriathlonweekend.pl
http://www.osnotriathlonweekend.pl
http://www.sts-timing.pl
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NASZE ZDROWIE GOTUJ Z PRZEKROJEM

Za nami już ponad połowa wakacji, po 
pierwszych lipcowych falach upału nad-
szedł czas ochłodzenia, ale czy na długo? 
Historia ostatnich lat pokazuje, że w sierp-
niu Słońce potrafi jeszcze nieraz mocno 
dopiec, bywają dni w których temperatu-
ra powietrza przekracza nieraz znacznie 
30 st. C, szczególnie w czasie zagranicz-
nych wyjazdów do tzw. „ciepłych krajów”. 
Jeśli jesteś na wakacjach, pracujesz na po-
wietrzu, udajesz się na pielgrzymkę lub z 
innego powodu długotrwale przebywasz 
na świeżym powietrzu, przede wszystkim 
chroń głowę przed słońcem, aby unik-
nąć udaru cieplnego. Udar słoneczny, to 
stan którego przyczyną jest zbyt długie 
wystawienie ciała na działanie promieni 
słonecznych, co prowadzi do zaburzeń w 
pracy ośrodka termoregulacji organizmu 
i odwodnienia, czyli nadmiernej utraty 
wody i elektrolitów. Na skutek przebywa-
nia w wysokiej temperaturze i przy dużym 
nasłonecznieniu mogą pojawić się obja-
wy takie jak: silne bóle i zawroty głowy, 
dreszcze, podwyższona temperatura ciała 
(gorączka nawet powyżej 41 st. C). Ponad-
to skóra staje się zaczerwieniona, gorąca 
i sucha, mogą pojawić się nudności i wy-
mioty. Stan ten jest szczególnie niebez-
pieczny w przypadku małych dzieci i star-
szych osób, w jego wyniku może bowiem 
dojść nawet do zaburzeń świadomości, 
utraty przytomności, a w efekcie do zabu-
rzeń oddychania. Jak postępować w takiej 

sytuacji? W pierwszej kolejności należy 
niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. 
Przed przybyciem lekarza lub ratownika 
poszkodowanego należy przeprowadzić 
lub przenieść w zacienione miejsce, często 
ale w małych ilościach podawać chłodną 
wodę do picia, a na czoło i inne części cia-
ła zastosować chłodne okłady. Jak uchro-
nić się przed udarem słonecznym? Przede 
wszystkim używając zdrowego rozsądku. 
Wychodząc z domu nie zapominajmy o 
lekkim, jasnym i przewiewnym ubiorze 
i nakryciu głowy. Na plaży warto wybie-
rać miejsca zacienione, lub stosować 
parasole osłaniające nas przed palącym 
Słońcem. W okresie najsilniejszego nasło-
necznienia (między godz. 11 a 15) w miarę 
możliwości ograniczyć przebywanie oraz 
aktywność fizyczną w pełnym Słońcu do 
minimum. Stosowanie na skórę kremów 
z wysokim filtrem UV (szczególnie u osób 
z jasną karnacją) zabezpieczy nas przed 
oparzeniami słonecznymi. Ponadto obo-
wiązkowo należy wypijać 1,5 – 2 litrów 
wody mineralnej dziennie, najlepiej sto-
sując zasadę „często, ale w małych ilo-
ściach”.  Nie należy również, przebywając 
w nasłonecznionych miejscach, spożywać 
obfitych posiłków i znacznych ilości alko-
holu. Na koniec życzę miłego i bezpiecz-
nego wypoczynku podczas sierpniowych 
urlopowych wyjazdów.

Lek. med. Łukasz Piotrowski
Życzę SMACZNEGO!!! :)

Kamila Piotrowska

Sezon na ogórki w pełni, choć będąc 
dziś na targu wcale tego nie odczułam… 
Ceny ogórków mocno odbiegały od tych, 
które pamiętam choćby z zeszłego roku. 
Niestety, na ogródkach, z tego co słyszę,  
dobrych zbiorów nie było… 

Jednak, aby tradycji stało się zadość, 
kupiłam trochę ogórków, aby zrobić kilka 
własnych słoików.

Część osób powie, że przy tych cenach 
lepiej jest kupić słoik ogórków w sklepie, 
niż robić samemu. Po części mają pewnie 
rację. Jednak własne przetwory są zupeł-
nie inne, robione z sercem, przyprawione 
według uznania, i na pewno smakują o 
wiele lepiej od tych sklepowych. Zwłasz-
cza, gdy za oknem zimno, deszczowo, a o 
ciepłych dniach przypominają nam zbie-
rane latem owoce i warzywa zamknięte w 

tychże słoicz-
kach.
Dlatego dziś 
przepis na:
Ogórki w 
musztardzie 
i miodzie na 
ostro

SKŁADNIKI:
-5kg krót-

kich ogórków

Ogórki w musztardzie  
i miodzie na ostro

-2 litry wody
-1,5 szklanki octu
-2,5 szklanki cukru
-5 łyżek soli
-liść laurowy
-ziele angielskie
-pieprz czarny ziarnisty
-płaska łyżeczka ostrej papryki
-pół łyżeczki kurkumy
-1,5 słoiczka musztardy sarepskiej
-2 łyżki gorczycy
-5 łyżek miodu
-kilka ząbków czosnku
Ogórki kroimy wzdłuż na długie plastry i 

układamy pionowo w słoikach. Wodę z oc-
tem gotujemy dodając wszystkie przypra-
wy. Miód łączymy z musztardą w osobnym 
naczyniu a następnie dodajemy do zalewy 
i gotujemy przez chwilę na małym ogniu.

Zdejmujemy z ognia i wlewamy do sło-
ików, do każdego wrzucamy liść laurowy 
i ziele angielskie wyłowione wcześniej z 
zalewy. Słoiki zakręcamy i pasteryzujemy 
ok 5-8 minut.

Ogórki świetnie na-
dają się np. na kanapki.

Udar słoneczny

Miejski Rzecznik Praw Konsu-
mentów w Gorzowie Wlkp. od-
notował już ok. 50 skarg zwią-
zanych z podpisaniem umowy 
z Polską Grupą Telekomunika-
cyjną, która oferuje usługę „Te-
lefonia Polska Razem”. Ten twór 
wykorzystuje fakt, że jego nazwa 
jest podobna do nieistniejącej 
już Telekomunikacji Polskiej. W 
ten sposób naciąga kolejnych lu-
dzi na podpisywanie umów, któ-
re są dla nich niekorzystne. Co 
ciekawe, firma istnieje napraw-
dę i działa legalnie. Jej przed-
stawiciele dzwonią najczęściej 
do starszych osób i prowadzą 
rozmowę w taki sposób, by ci 
byli przekonani, że rozmawiają z 
konsultantem starej „tepsy”. Pod-
czas takiej rozmowy namawiają 
na skorzystanie z „niebywałych” 
promocji, do czego wystarczy 
podpisanie dodatkowej umowy. 
Do namówionej osoby wysyłają 
kuriera, który ma za zadanie ode-
brać podpis na wielostronicowej 
umowie, nie zostawiając przy 
tym nawet jednego egzempla-

rza. Klienci orientują się dopiero, 
gdy dostają do opłacenia dodat-
kowy rachunek. Kiedy chcą od-
stąpić od umowy okazuje się, że 
muszą zapłacić karę – od kilkuset 
do nawet 1500 zł. Gdy nie chce-
my płacić, zaczyna się straszenie 
przez firmę windykacyjną, która 
grozi zajęciem naszego majątku. 
Przypominamy, że majątek może 
zająć tylko i wyłącznie komornik 
i to po wcześniejszym wyroku 
sądu.

Firmę bada prokurator
Sprawą Polskiej Grupy Tele-

komunikacyjnej zajął się Urząd 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumenta i ostrzegł potencjal-
nych klientów przed tą firmą. Ta 
twierdzi, że rzetelnie informuje 
klientów o swojej nazwie i ofer-
cie, jednak sprawą operatora 
zajmuje się również warszawska 
prokuratura okręgowa. Na dziś 
przeciwko PGT występuje 515 
pokrzywdzonych i liczba ta cią-
gle rośnie.

Uważajmy na oszustów!
LUBUSKIE Radzimy nie podpisywać umów w ciemno z nieznanymi firmami

Nasza rada
Jeżeli spotka państwa po-

dobna nieprzyjemna przygoda, 
proszę nie odpuszczać do sa-
mego końca. Firma może oddać 
sprawę do sądu, ale praktyka 
gorzowskiego rzecznika konsu-
mentów pokazuje, że jeżeli oso-
ba złoży stosowne wyjaśnienia i 
będzie walczyć o swoje, opera-
tor wycofa roszczenia. Najlepiej 
gdybyśmy też uważali od same-
go początku. Przede wszystkim 
na oferty składane nam telefo-
nicznie. Zanim na cokolwiek się 
zgodzimy, zażądajmy przesłania 
umowy do przeczytania. Naj-
lepiej jednak wybierzmy się do 
znanego, zaufanego i doświad-
czonego sprzedawcy. Wtedy bę-
dziemy mieć pewność, że nie jest 
to „skoczek”, który szuka szybkie-
go zarobku, a w razie reklamacji, 
przynajmniej będziemy wiedzieć 
do kogo się zgłosić.

Adam Piotrowski

W Lubuskiem grasują kolejni naciągacze. Tym razem na cel wzięli posiadaczy tele-
fonów stacjonarnych. 

OŚNO LUBUSKIE

Kradli na polu 
namiotowym 

2 sierpnia policjanci przyjęli 
zgłoszenie o kradzieży pieniędzy 
na polu namiotowym nad jezio-
rem Reczynek w Ośnie Lubu-
skim. Z relacji pokrzywdzonego 
wynikało, że dzień wcześniej z 
jego namiotu zginęły pieniądze 
w kwocie 150 euro i 200 złotych. 
57-latek w chwili kradzieży prze-
bywał nad wodą. W pewnym mo-
mencie zauważył dwóch męż-
czyzn podchodzących do jego 
namiotu. Jeden z nich wszedł do 
środka, a drugi stał na „czatach” i 
kontrolował otoczenie. Gdy zgła-
szający zorientował się, że jeden 
z mężczyzn znajduje się w na-
miocie zaczął biec w ich stronę. 
Niestety, mężczyźni zdołali uciec 
ze skradzionymi pieniędzmi. 
Dzięki szybkiej pracy w mun-
durowych z Ośna Lubuskiego 

Policjanci z Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim zatrzy-
mali dwóch młodych mężczyzn, podejrzewanych o 
kradzież pieniędzy na polu namiotowym. Za swoje za-
chowanie odpowiedzą przed Sądem - grozi im do 5 
lat pozbawienia wolności. 

odpowiedzialni za kradzież męż-
czyźni, w bardzo krótkim cza-
sie od przyjęcia zawiadomienia 
zostali zatrzymani. 17 i 21-latek 
usłyszeli zarzut kradzieży. Za 
swoje zachowanie odpowiedzą 
przed Sądem. Grozi im do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Źródło: 
www.lubuska.policja.gov.pl
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Kradli na polu 
namiotowym 
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18 lipca br. w Warszawie od-
było się podsumowanie XII 
edycji Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej”. Niezależna 
Kapituła Konkursu, pod prze-
wodnictwem prof. Jerzego 
Buzka, oceniała polskie gminy 
w trzech kategoriach: gminy 
wiejskie, gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie oraz w kategorii 
gminy miejskie na prawach 

W SKRÓCIE:

KOSTRZYN NAD ODRĄ

powiatu. Kostrzyn nad Odrą w 
kategorii gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie zajął 16 miejsce 
i w swojej kategorii okazał się 
być najwyżej sklasyfikowanym 
samorządem wśród gmin woje-
wództwa lubuskiego. Kapituła 
oceniała w tym roku zarówno 
zarządzanie gminą, jak i inno-
wacyjność.

(SAM)

Kostrzyn najlepszy 
w Lubuskiem
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MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

Największy w Polsce statek z zapałek 
SŁUBICE

Czy pamiętacie Grzesia Trzmie-
lewskiego z Drzecina i jego 
statki? To właśnie ON jest wyko-
nawcą tego okazałego modelu. 
Grzegorz ma 17 lat, mieszka w 
Drzecinie, obecnie uczy się w 
Zespole Szkół Budowlanych w 
Gorzowie Wlkp. Budowę statku 

Już jest! Już można go oglądać! Największy w Polsce statek z zapałek Dar Młodzieży autorstwa Grzegorza 
Trzmielewskiego jest wystawiony w oddziale dla dorosłych  biblioteki słubickiej.

rozpoczął we wrześniu 2015 r., 
a zakończył w lipcu b.r. Model 
ma ponad dwa metry długości 
i około 130 cm wysokości. Do 
konstrukcji zużył ponad 80 tys. 
zapałek. Udało mu się uzyskać 
pomoc finansową od jednej z 
najlepszych firm udzielających 

korepetycji - zrozoom.pl. 
Jesteśmy dumni, że mamy wśród 
przyjaciół biblioteki, tak niezwy-
kle zdolnego i utalentowanego 
młodego człowieka. Naprawdę 
warto to zobaczyć. Zapraszamy!

Zespół BPMiG Słubice

Zmiana herbu Powiatu  
Gorzowskiego

POWIAT GORZOWSKI

Aktualna zmiana ma związek 
z uchwałą Rady powiatu z wrze-
śnia 2009 roku w sprawie inicja-
tywy ustanowienia sztandaru 
Powiatu Gorzowskiego. Proce-
dura wymaga w takiej sytuacji 
zatwierdzenia projektu przez 
Komisję Heraldyczną MSWiA. 
Proces opiniowania trwał do 
lutego 2011 roku i Komisja He-
raldyczna dopatrzyła się nie-
zgodności symboli powiatu z 
zasadami heraldyki i tradycji 
historycznej.

Konsultacje, wymiana opinii 
i uzgodnienia trwały do 2016 
roku. Przy okazji postanowiono 
uregulować wszystkie sprawy 
związane z herbem starostwa, 
flagą, sztandarem, pieczęciami 
i innymi symbolami.

Radni Powiatu Gorzowskiego 

Starostwo Powiatowe w Gorzowie uporządkowało zagadnienia związane z symbo-
liką i insygniami Powiatu Gorzowskiego zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na problem niezgodności do-
tychczasowych symboli MSWiA zwróciło uwagę w trakcie opiniowania wniosku w 
sprawie projektu sztandaru powiatu.

postanowili również uzyskać 
zgodę Prezydenta Rzeczypo-
spolitej na ustanowienie Od-
znaki Honorowej Powiatu Go-
rzowskiego jako honorowego 
wyróżnienia za szczególne za-
sługi dla powiatu.

Tym razem starania radnych 

powiatu, zarządu i władz sta-
rostwa powiodły się i uzyskały 
akceptację Komisji Heraldyki i 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Herb, flaga, banner, sztandar, 
pieczęcie i insygnia Powiatu 
Gorzowskiego zostały zatwier-
dzone. 23 czerwcu br. Pre-
zydent RP wyraził zgodę na 
przedstawiony wzór i sposób 
noszenia Odznaki Honorowej 
Powiatu Gorzowskiego.

Decyzje wymagały uprawo-
mocnienia się, co nastąpiło 
20 lipca 2016 r. i od tego dnia 
herb, symbole, pieczęcie i ozna-
czenia są obowiązujące.

Red. na podst. 
www.powiatgorzowski.pl
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Jak wygląda barszcz Sosnow-
skiego?

To okazała roślina zielna osią-
gająca wysokość nawet do 4 m. 
Tworzy grube łodygi, puste w 
środku (lepiej tego nie spraw-
dzać), osiągające średnicę nawet 
10 cm. Jej ogromne (do 150 cm 
długości), pierzastodzielne liście 
od razu przykuwają uwagę. Rośli-
na tworzy duży i szeroki baldach 
o średnicy ok. 50 cm, z białymi lub 
różowymi kwiatami. 

Dlaczego barszcz Sosnow-
skiego jest niebezpieczny?

Barszcz jako chwast swoją wiel-
kością robi wrażenie a jej wygląd 
rośliny sprawia, że osoby (szcze-
gólnie dzieci) chętnie podcho-
dzą do niej, próbując np.: zerwać 
ogromne liście. Co gorsza to ro-
ślina ruderalna - pojawia się na 
nieużytkach, w polanach, zaro-
ślach, na łąkach, polach a nawet 
w ogródku.

Czasem niczego nieświadomi 
„spacerowicze” próbują przenieść 
barszcz do ogródka narażając 
się na poparzenie i jednocześnie 
rozprzestrzeniając go. Warto przy 
tym wspomnieć, że Ministerstwo 
Rolnictwa i ekologowie próbują 
zniszczyć populację tego groźne-
go gatunku.

Poparzenia barszczem So-
snowskiego

Cała roślina wytwarza toksycz-
ne dla człowieka furanokumary-
ny. Najsilniej działają w kontakcie 
ze skórą w dni upalne i słoneczne, 

powodując oparzenia II i III stop-
nia (zjawisko fototoksyczności). 
Zazwyczaj osoba poparzona nie 
jest świadoma zagrożenia, gdyż 
objawy pojawiają się po pew-
nym czasie. Dopiero w ciągu na-
stępnej doby (jest to zależne od 
organizmu, ilości światła-głównie 
ultrafioletu i innych czynników) 
występują zaczerwienienia skó-
ry a wkrótce potem pojawiają 
się charakterystyczne pęcherze 
z lepkim płynem w środku. Jeśli 
osoba przy kontakcie ze skóra 
jest spocona, objawy nasilają się. 

Zdarza się, że barszcz Sosnow-
skiego parzy również zwierzęta 
hodowlane.

Jak chronić siebie i dzieci?
Przede wszystkim należy uczu-

lić dzieci, aby trzymały się z dale-
ka od tej wysokiej rośliny. Każdy 
powinien znać konsekwencje 
kontaktu z barszczem Sosnow-
skiego. W razie napotkania barsz-
czu Sosnowskiego - należy go 
usunąć i najlepiej w miarę moż-
liwości spalić. To tego używa się 
rękawic (najlepiej syntetycznych) 

i ochronnych okularów.

Jak zachować się w przypad-
ku oparzenia?

Już przy podejrzeniu o kontakt 
z barszczem Sosnowskiego, nale-
ży skórę dokładnie przemyć wodą 
z mydłem i koniecznie chronić ją 

Uważajmy na barszcz Sosnowskiego
W czasie letnich spacerów, szczególnie w słoneczne dni narażeni jesteśmy na ostre poparzenie skóry. Przyczyną może być kontakt z barsz-
czem Sosnowskiego, wysoką rośliną zielną. Barszcz jest dosyć okazały i może wzbudzić zainteresowanie szczególnie u dzieci. Rozpoznanie 
rośliny może oszczędzić wielu nieprzyjemności.

przed kontaktem ze światłem 
(przez co najmniej 48 h). Lepiej w 
upalny dzień chodzić okrytym niż 
narazić się na ciężkie oparzenia. 
Warto również umówić się na wi-
zytę u lekarza, aby zaproponował 
specjalne maści.

Red.
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Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
•	 wykształcenie min. podstawowe,
•	 mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

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

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

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 9325
sulecin@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Oddział Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

www.bs.osno.sgb.pl

Szczegółowe informacje znajdują 
się w Regulaminie Loterii na stronie 

internetowej www.lokatasgb.pl

Lokata promocyjna SGB Lato 2016 
trwa od 18.07.2016 do 14.10.2016

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zapraszamy do naszych placówek:



Małgorzata Krzyżan to 
mieszkająca w Słubicach poli-
cjantka z sulęcińskiej komendy. 
Jej wielką pasją jest sport, w 
którym cały czas odnosi suk-
cesy. Jest rekordzistką Polski 
weteranów w kategorii W45 w 
rzucie dyskiem. Utalentowana 
dyskobolka zakwalifikowała 
się do mistrzostw świata, któ-
re odbędą się w Australii. Jest 
tylko jeden problem. Wyjazd 
jest kosztowny i nie ma go kto 
sfinansować. Wierni kibice za-
wodniczki Lubusza Słubice nie 
załamali jednak rąk i postano-
wili pomóc pani Małgorzacie. 

W SKRÓCIE:

Zbierają na wyjazd  
Małgorzaty Krzyżan

7 sierpnia na terenie Słubickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Słubicach odbył się festyn 
pod hasłem „Spełniamy marze-
nia”. W ramach festynu prze-
prowadzono m.in. turniej gry 
w siatkówkę o puchar poseł 
Krystyny Sibińskiej. Turniej 
zwyciężyła ekipa pod wdzięcz-
ną nazwą „Po browarku” przed 
„Sulęcinianami”, „Agrafką 1” i 
„Agrafką 2”. Nie zabrakło zabaw 
dla najmłodszych. Pieniądze ze-
brane podczas festynu zostaną 
przeznaczone na wyjazd dysko-
bolki do Australii. 

(SAM)

W okolicy Lubiechni stoi już 
29 wiatraków. Inwestor chce 
jednak dostawiać kolejne prze-
ciwko czemu protestują oko-
liczni mieszkańcy. Protestowali 
już wcześniej, gdy miały stanąć 
wiatraki już działające. Teraz 
narzekają na hałas i migotanie 
cieni wywoływane przez śmigła 
wiatraków. Zbierają podpisy 
pod petycją przeciwko rozbu-
dowie farmy. 16 lipca weszły 
w życie nowe przepisy doty-
czące sytuowania farm wiatro-

RZEPIN / LUBIECHNIA

Walka z wiatrakami
wych. Jest w nich m.in. zapis, 
że turbina nie może stać bliżej 
od gospodarstwa domowego 
niż 10-krotność jej wysokości. 
Jednak decyzja o usytuowaniu 
dodatkowych wiatraków w Lu-
biechni była wydana przed 16 
lipca i obejmują ją tylko przepi-
sy przejściowe. Gmina Rzepin z 
podatków od farmy wiatrowej 
ma rocznie dodatkowe 2 mln 
zł. Po rozbudowie farmy w Lu-
biechni będzie to nawet 7 mln 
zł.                                               (SAM)

RZEPIN / GÓRZYCA

W pierwszej rundzie gry singlo-
wej podopieczna trenera Da-
niela Podhajeckiego pewnie 
pokonała 6:0, 6:4 Oliwię Skoli-
niec (KCT Masters), w  ćwierćfi-
nale turnieju również bez straty 
seta zwyciężyła 6:2, 6:2 Aleksan-
drę Frątczak (BAT Bydgoszcz), 
a w półfinale 6:2, 6:3 Julię War-
tecką (PT Olimpia Poznań), pod-
opieczną Jarosława Wołąsewi-
cza - trenera reprezentacji Polski 
Skrzatek,i jednocześnieswoją de-
blową partnerkę. W finale zawo-
dów, po emocjonującej walce 
Dominika musiała uznać wyż-
szość zdecydowanie silniejszej 
fizycznie Marii Głowackiej (TS 
IDEA SPORT Toruń). Doskonale 
znająca bydgoskie korty rywalka 
zwyciężyła 6:3, 6:4, rewanżując 
się tym samym za zwycięstwo 
„Dominatorki” w  półfinale Mi-
strzostw Polski Krasnalek na 
szybszej nawierzchni w Puszczy-
kowie.
W grze podwójnej Dominika 
Podhajecka grając w  parze 
z  Julią Wartecką,   po emocjo-
nującym i pełnym zwrotów akcji 
finale, pokonały 7:6 (6), 1:6 i 10:5 
(po super tie breaku) singlową 
rywalkę Dominiki Marię Gło-
wacką i Oliwię Sikorę (BAT Byd-

Kolejny udany turniej w wykonaniu 
Rzepinianki 
Dominika Podhajecka, po swoim powrocie na krajowe korty, nie zwalnia tempa. Przy-
pomnijmy, iż już w swoim pierwszym występie po blisko 3 miesiącach przerwy spowodo-
wanej problemami zdrowotnymi i kontuzją dziesięciolatka reprezentująca barwy GKT 
Smecz Górzyca sięgnęła po tytuł w grze podwójnej, a także zdobyła srebrny medal 
w grze pojedynczej w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym we Wrocławiu do lat 12. 
Identyczny wynik w kategorii Skrzatek Dominika osiągnęła w kolejnym  Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym w Bydgoszczy.

goszcz),wygrywając 
bydgoskie zawody. 
Rozstawiona z  dwój-
ką para, wcześniej 
w  półfinale turnieju 
deblowego pokonała 
bez straty gema 6:0, 
6:0 Malwinę Edyk 
(KT Start Łódź) i Rok-
sanę Kokocha (PKT 
Pobiedziska).
Cieszą nie tylko wy-
niki i 2 kolejne medale Dominik,i 
ale również coraz pewniejsza 
gra i  lepsze poruszanie się po 
korcie po niedawnej kontuzji 
i długiej przerwie startowej. Mło-
dziutka tenisistka w stosunku do 
poprzednich zawodów nabra-

ła pewności siebie przy retur-
nach i  atakach forhendowych, 
wzmocniła siłę gry i  pomału 
odzyskuje swój wielki atut w po-
staci niezwykle dynamicznego 
poruszania się po korcie.

Aleksandra Zielińska
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SŁUBICE / SULĘCIN

Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.


