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LUDZIE

Jestem „tirówką”

Lubusk
Przemierza tysiące kilometrów za kierownicą 40-tonowego pojazdu, jeżdżąc
we wszystkie zakątki Europy. Choć nie wygląda na
siłaczkę, daje radę z załadunkami, rozładunkami i
panowaniem nad wielką
ciężarówką. Kim jest lokalna „tirówka”?

WYPOŻYCZALNIA
OFERUJE M.IN.:

KUNICE

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

KOMP
N
WR
Z Katarzyną Kuźniewską rozmawiamy w jej domu, gdzie, jak co dwa
tygodnie, spędza weekendową przerwę. Czasu jest mało. Zawsze znajdzie
się coś pilnego do załatwienia w ciągu
trzech dni.
- Skąd pomysł na taką pracę? Jak to
się zaczęło?
czytaj na str. 4 >>

ZADZWOŃ 515130840
lub napisz na: serwis@wypozyczalniakunice.pl
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OKIEM Biblioteka rozstrzygnęła
SŁUBICE

BLONDYNKI

Minęło 15 lat, od kiedy Polska stała
się częścią Unii Europejskiej. Pamiętam huczną imprezę przy moście w Słubicach. Wiele się zmieniło od tej pory.
Pomijając oczywiście fakt, że jestem o
15 lat starsza, jak i wszyscy Państwo
czytający te słowa.
Bilans ekonomiczny w skali kraju jest
jest pozytywny. Do unijnej kasy wpłaciliśmy ponad 50 mld euro, dostając w
zamian 3 razy tyle. Mamy nowe drogi i
autostrady, zmodernizowaną kolej, wyraźne zmiany na wsi. Mamy wolny handel i możemy się swobodnie poruszać
po Europie.
Także my słubiczanie możemy swobodnie poruszać się po granicznym
moście, tak samo jak nasi niemieccy sąsiedzi. Nie ma sensu ukrywać, że duża
grupa mieszkańców zarówno miasta,
jak i okolicy, utrzymuje się i zarabia na
życie dzięki tej wolności. Mamy niespotykaną jak na miasta tej wielkości liczbę kwiaciarni, fryzjerów, kosmetyczek,
stacji benzynowych, aptek i gabinetów
stomatologicznych. Sporo restauracji
czy pubów. Nie wspominając o ilości
miejsc pracy na obu bazarach. Gdyby
nie przynależność do UE, niewiele z
tych miejsc byłoby w stanie się utrzymać, choć na co dzień się nad tym nie
zastanawiamy.
Nie tylko Niemcy korzystają z nasze-

go rynku. Możemy i my eksplorować
całą Europę. Gdyby nie nasze wejście
do unii, otwarcie unijnego rynku pracy
dla Polaków pewnie także nie byłoby
możliwe. Nic nie ogranicza Polaków
jeśli chodzi o podjęcie zatrudnienia po
drugiej stronie Odry (i w innych krajach Europy). Swobodnie podróżujemy
bez paszportów, zwiedzamy, robimy interesy czy podejmujemy studia. Dzięki
przynależności do europejskiej wspólnoty możemy spełniać przynajmniej
część swoich marzeń.
O spełnieniu marzeń nie mogą natomiast mówić mieszkańcy Rzepina. Gmina planuje budowę biogazowni o dużej
mocy w pobliżu miasta, a rzepinianie
mają swoje obawy związane z tą inwestycją. Martwią się o wpływ na swoje
zdrowie, środowisko, o uciążliwe zapachy czy zwiększony ruch samochodów
ciężarowych na dotychczas spokojnych
drogach gminy. Na stronie 20 znajdą
Państwo obszerny komentarz Agnieszki Wodary, mieszkanki Rzepina, której
od początku sprawa nie jest obojętna.
Na razie nic nie jest przesądzone, a na
rozstrzygnięcie pewnie przyjdzie jeszcze
trochę poczekać.
Czekają również nauczyciele. Zawiesili działania strajkowe i wrócili do pracy, co nie oznacza, że zaproponowane
przez rząd rozwiązania uznali za ostateczne i satysfakcjonujące. Zapewne
dalsza część rozmów będzie miała miejsce po wakacjach, a bieżącą sytuację
komentuje dla nas Weronika Burszytnowicz, szefowa słubickiego ZNP na stronie 5. Czy uda się zaspokoić pragnienia
nauczycieli na razie nie wiadomo.
Swoje pragnienia spełniła za to bohaterka naszego nowego cyklu o, najprościej mówiąc, ludziach. Chcemy
opowiadać Wam o nietuzinkowych postaciach z naszego regionu, które nie
są superbohaterami z filmów, ale mają
marzenia i nie zawahają się je zrealizować. Jak to jest być „tirówką” przeczytacie w artykule o Kasi Kuźniewskiej na
stronie 4.
NATALIA ŻWIREK

„muminkowy” konkurs

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego, rodzinnego konkursu
plastycznego pt. „Muminki i przyjaciele”. Na konkurs wpłynęło 16 międzypokoleniowych prac
Komisja konkursowa przy ocenie prac kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy
z tematem, oryginalność pracy,
pomysłowość autorów, estetyka
pracy i jej wartości artystyczne.
Wyniki ogłoszono 16 maja. Komisja w swoich ocenach była zgodna i jednogłośna. Na pierwszym
miejscu znalazły się aż dwie prace:
„Włóczykij ABC” Artura Nikodem
(8 lat) i jego mamy, siostry i babci
oraz „Mała Mi WM” Wiktorii Głodnej (5 lat) i Małgorzaty Głodnej (7
lat) i ich mamy.
W związku z trunym wyborem,
na drugim miejscu także znalazły
się dwie prace: „Bobek” Wojciecha Koszeli (6 lat) i jego rodziny:

mamy, taty i brata, a także „Ud”
wykonana przez Urszulę Tomczak
(11 lat) i jej mamę. Na trzecim
miejscu znalazła się Gabriela Mizerska, autorka „Małej Mi”.
Wszytkim pozostałym uczestnikom i ich rodzinnym drużynom
przyznano wyróżnienia. Otrzymali
je Kinga Berezowska, Małgorzata
Goluch, Marta Jasiewicz, Alicja
Stachowiak, Anastazja Biel i Stella Biel, Piotr Mikulski, Wojciech
Mikulski, Jagoda Pacholec, Tomasz Kukla i Maciej Kukla, Julia
Chojnacka i Franek Chojnacki oraz
Hanna Gołaś.
Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i
wyróżnień przez bibliotekę. (red.)

Polsko-Niemieckie
Stowarzyszenie

”HUMANITAS”

1000 Rozpoczęcie VIII Spartakiady
1015 – 1530 Przebieg zawodów
1545

Zakończenie Spartakiady,
ogłoszenie wyników, wręczenie
nagród i dyplomów

Podczas zawodów odbywały się będą następujące
konkurencje:
✓ skok w dal z rozbiegu
✓ rzut piłeczką tenisową na odległość
✓ prowadzenie piłeczki tenisowej kijem
hokejowym
✓ strzały piłką nożną do bramki
✓ bieg płaski
✓ tor przeszkód
✓ sztafeta wahadłowa
✓ hokej na trawie

Organizator

Współorganizatorzy

Polsko-Niemieckie
Stowarzyszenie
„Humanitas”

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Żabicach

Starostwo Powiatowe
w Słubicach

Gminny Ośrodek Kultury
w Górzycy
Kompleks
Sportowo-Rehabilitacyjny
w Górzycy

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Słubickiego.

DAM ZAMELDOWANIE
OBCOKRAJOWCOM,

TEL. 729 454 044
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Pełna atrakcji Stacja Santander w Kostrzynie nad Odrą
Już od 5 czerwca!
W dniach 5-9.06 w Kostrzynie nad Odrą zagości Stacja Santander - mobilna przestrzeń edukacyjno-rozrywkowa przygotowana przez Santander Bank Polska. Na odwiedzających będą czekać przeróżne gry i zabawy, turnieje cyfrowej piłki nożnej, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz koncert Santander Orchestra pod
batutą Adama Sztaby. Wejście oraz udział w atrakcjach są bezpłatne.

EMOCJE NA BANK

Poza zabawami intelektualnymi, na gości Stacji Santander
będą czekać również sportowe emocje. W strefie Ligi
5, 6 i 7 czerwca br.:
Mistrzów UEFA, której Santander jest sponsorem, odwie9:00 – 19:00
dzający m.in. zagrają w piłkę nożną na konsoli czy zobaczą
w pierwszej części dnia gry
historie najbardziej znanych piłkarzy na świecie. Wesprzeekonomiczne Finansiaki i Liderzy Europy,
my też działania Fundacji Santander w Kostrzynie nad
po godz. 16:00 otwarte strefy: piłkarska,
Odrą próbując pobić rekord w „wiosłowaniu” na treninmuzyczna i bankowości przyszłości
gowym ergometrze. Za każdy pokonany kilometr Funda8
czerwca
br.:
cja przekaże pieniądze na wybraną lokalną inicjatywę
10:00 – 19:00
społeczną. Ponadto wszyscy, którym zależy na bezpiecałodzienne atrakcje; w pierwszej części dnia bicie rekordu w
czeństwie na drogach, w ramach projektu edukacyjnego
wiosłowaniu (Fundacja Santander), od ok. 17.00 otwarte strefy:
Jak Jeździsz będą mogli przejść kurs udzielania pierwpiłkarska, muzyczna i bankowości przyszłości
szej pomocy. Dodatkowo, jako wydarzenie towarzy9 czerwca br.:
szące festiwalowi Kostrzyń na Fali, 9 czerwca, na
scenie amfiteatru, odbędzie się koncert Santan10:00 – 19:00
der Orchestra, pod batutą cenionego polskiego
całodzienne atrakcje piknikowe, warsztaty z pierwszej pomocy w ramach
projektu Jak Jeździsz. 17:00 koncert Santander Orchestra pod batutą Adama
kompozytora - Adama Sztaby.
Sztaby, na scenie amfiteatru.

w

Jedną z głównych atrakcji Stacji Santander będą gry
edukacyjne opracowane w ramach projektu Finansiaki oraz gra ekonomiczna Liderzy Europy – obie
dostępne w ciągu trzech pierwszych dni wydarzenia,
czyli 5, 6 i 7 czerwca. Rodzice i dzieci będą mogli
przekonać się, że poznawanie świata pieniędzy,
niezależnie od wieku, może być ciekawe, łatwe i
przyjemne. Materiały do zajęć z Finansiakami zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową
wychowania przedszkolnego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Z kolei Liderzy Europy to gra, która bazuje na
podstawach ekonomii i przeznaczona jest dla dzieci
od 12 lat wzwyż. Dodatkowo, we wszystkie dni w
Stacji Santander miłośnicy nowych technologii oraz
zainteresowani nowoczesnymi usługami bankowymi będą mogli zobaczyć z bardzo bliska ciekawe
rozwiązania i przekonać się, że hologramy i roboty
to już nie tak odległa przyszłość.
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NAUKA O PIENIĄDZACH
TO DOBRA ZABAWA

BIURO PODATKOWE / KSERO
Helena Łapacz

ul. Bolesława Chrobrego 25 A
69-110 Rzepin

tel. 519 744 533

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

TWORZYMY DLA CIEBIE

MAXIMA
ŁAZIENKA CERAMIKA

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

Jestem „tirówką”
(ciąg dalszy ze strony 1.)

- Z moim obecnym mężem, a wtedy jeszcze partnerem, pojechałam
kilka razy w trasę i połknęłam bakcyla. Szukałam wtedy zajęcia. W Urzędzie Pracy spojrzałam na informację
o podnoszeniu kwalifikacji kierowców. Miałam wtedy 42 lata. Poszłam
za ciosem, zgłosiłam się do programu
jako druga kobieta.
- Zostałaś przyjęta?
- Tak. Na pierwsze spotkanie
spóźniłam się chwilę z drugą uczestniczką. Prowadzący przywitał nas
komentarzem, że szydełkowanie i
kurs pieczenia piętro wyżej. Panowie buchnęli śmiechem i zaczęli kpić.
Kurs skończyłam i zaczęłam jeździć
jako pierwsza, a koleżanka zaraz po
mnie. Z tych mężczyzn niektórzy nie
skończyli kursu i nie wszyscy są kierowcami.
- Twój partner wiedział, że chcesz
zostać zawodowym kierowcą?
- Nie. Kiedyś zadzwoniłam do niego
i wypytywałam gdzie aktualnie jest,
bardzo szczegółowo. Był zdziwiony,
ale powiedziałam, że mam mapę i zaznaczam sobie gdzie jest. A byłam już
bardzo blisko niego. Podjechałam na
parking, gdzie akurat stał i rozmawiał
z innymi kierowcami i zrobiłam mu
niespodziankę. Nie chciał kompletnie
uwierzyć, że przyjechałam tam sama
ciężarówką. Dopiero jak wsiadłam za
kierownicę, to klęknął z wrażenia i
miał łzy w oczach.
- W tej chwili jeździcie razem?
- Na początku jeździliśmy osobno.
Dzięki temu nauczyłam się samodzielności za kierownicą. Niestety
rzadko się widywaliśmy, a ponieważ
postanowiliśmy być razem, stąd pomysł na jazdę w podwójnej obsadzie.
- Co jest dla Ciebie najtrudniejsze
w tej pracy?
- Nie myślę w ten sposób. Nie chcę
sobie stawiać barier, bo nie mogłabym jeździć. Nie powiem, że nie
cofnę pod rampę, czy nie zrobię załadunku, ale fakt, że dzielimy zadania
między sobą. Nie przepadam za pracą w magazynach chłodniczych, ale
oczywiście gdybym musiała, to zrobię
wszystko. Uzupełniamy się.
- Jakie masz najgorsze wspomnienie ze swojej pracy?
- To niedawna sytuacja, jeździłam
wtedy z kolegą, wjeżdżaliśmy nocą
do portu w Calais. On spał, a ja przed
maską zobaczyłam dużą grupę imigrantów, którzy blokowali drogę. Nie
wiedziałam co zrobić. Wystraszyłam
się, że nie zejdą, że kogoś rozjadę. Sumienie długo po tym nie dawało mi
spokoju. Oczywiście oni odskoczyli
w ostatniej chwili, nikomu nic się nie
stało, ale długo nie miałam ochoty
jeździć do Anglii. Czasem jeździmy
inną drogą, żeby uniknąć takich sytuacji. Ale mam świadomość, że oni
tam są cały czas. Wchodzą na naczepę, podwieszają się na podwoziu,

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

niszczą towar, wchodzą do koszy paletowych. Kontrole są bardzo ścisłe i
wielokrotne. W razie znalezienia imigranta w ciężarówce, kierowca płaci
także ogromne kary finansowe, chociaż może wcale nie wiedzieć, że ktoś
się dostał na auto. Jedyny sposób, to
dobrowolnie poddać się kontroli, jedynie wtedy można uniknąć kar. To
było dla mnie bardzo trudne.
- Choć bywa trudno, to na pewno
są też miłe momenty?
- Inaczej nie byłabym kierowcą...
Jak zaczynałam jeździć 12 lat temu,
podobało mi się, jak ludzie reagują
na kobietę w ciężarówce. Kiedy ktoś
mnie wyprzedzał i widziałam zaskoczenie, kiedy mnie zobaczył. Wtedy
mało kobiet jeździło. W całej Polsce
około 100, a teraz tylko w naszej
firmie jest około 150. Choć do tej
pory zdarzają się uwagi, że kobiety
do garów, to nie przejmuję się tym.
Umiem jeździć bez nawigacji, choć na
początku bardzo się bałam, jak sobie
poradzę. Lubię jeździć do Włoch, do
Rzymu, tam się najlepiej czuję, choć
jeździmy po całej zachodniej Europie.
- Zawód jest cały czas zdominowany przez mężczyzn. Spotkały cię z
tego tytułu jakieś problemy?
- Nie, choć słyszałam, że takie wydarzenia mają miejsce, mnie nic złego nigdy nie spotkało. Staram się nie
prowokować ryzykownych sytuacji.

Stereotyp kierowcy TIRa też ulega
zmianie. Wizerunek cwaniaka z portfelem na łańcuchu i w drewniakach,
przechwalającego się gdzie był, raczej
odchodzi do lamusa.
- Co jeszcze doskwiera ci w pracy?
- Na pewno ogromnym problemem
jest brak parkingów i sanitariatów.
Aut jest coraz więcej, a liczba miejsc
odpoczynku dla kierowców się nie
zwiększa. Ostatnio z ciekawości liczyłam przez 10 minut ciężarówki jadące
z naprzeciwka autostradą w Niemczech. Naliczyłam 280 aut 40-tonowych. Znalezienie miejsca na parkingu w godzinach wieczornych graniczy
z cudem. Prysznice często są w nocy
nieczynne. Mamy czasem poczucie,
że nikt się z nami nie liczy. Bywa ciężko, kiedy mamy 9 godzin przerwy i
w tym czasie trzeba zjeść, umyć się,
ogarnąć dokumenty, dalszą trasę. Na
sen i odpoczynek zostaje zazwyczaj
mniej niż 7 godzin. Ciężarówka jest
naszym domem. W aucie spędzamy
11 dni, a w domu 3.
- Zrealizowałaś w pełni swój plan,
żeby mieć interesującą pracę i zostać
kierowcą TIRa. Jakie jeszcze masz
marzenia?
- Chciałabym pojeździć po Włoszech, tam ostatnio rzadko bywamy. I
w jednym kawałku dotrwać do końca
przygody za kierownicą.
- Dziękuję Ci za rozmowę i życzę,
jak mówią kierowcy, szerokości!
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Podsumowanie strajku nauczycieli
Strajk trwał od 8 do 26 kwietnia.
Na terenie działania oddziału ZNP w
Słubicach do strajku przystąpiło 19
placówek oświatowych. Od pierwszego dnia frekwencja potwierdziła wyniki referendów i wynosiła 90-100%
nauczycieli i utrzymywała się do momentu zawieszenia strajku. Do protestu przystąpiła również nieliczna grupa pracowników niepedagogicznych.
W ciągu 114 lat istnienia ZNP
pierwszy raz w proteście wzięli udział
nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni walczący nie tylko o dobrą
polską oświatę, o wyższe pobory, ale
również o godność zawodu nauczyciela. Strajk objął zarówno związkowców jak i dużą grupę nauczycieli
niezrzeszonych. Wśród strajkujących
znaleźli się także przedstawiciele
związku „Solidarność - Oświata”.
Frekwencja była bardzo wysoka
przez cały okres strajku, mimo świadomości utraty wynagrodzenia za
czas protestu i dylematów moralnych
związanych z faktem utrudnienia sytuacji dzieciom, uczniom i rodzicom.
Strajkujący mieli jednocześnie poczucie ogromnego wsparcia ze strony rodziców i uczniów. Prowadzono
również rozmowy z przedstawicie-

lami władz samorządowych. Akcja
strajkowa została zawieszona zgodnie
z decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZNP, które stwierdziło, iż ten rodzaj protestu,wobec nieprzejednanej
postawy rządu, jest dalej bezcelowy.
- W imieniu zarządu oddziału ZNP
w Słubicach chcę podziękować i wyrazić podziw dla strajkujących, którzy
wytrwali w trudnym proteście. Pokazaliśmy siłę, determinację i jedność
naszego środowiska. Zwróciliśmy
uwagę na problemy, które nawarstwiały się od lat w polskiej oświacie.
W imieniu strajkujących nauczycieli
dziękuję także uczniom i rodzicom
za zrozumienie. Dla nas to bardzo
istotne. Doceniamy również wiece
poparcia i zbiórki pieniędzy, m.in.
na fundusz strajkowy. Traktujemy to
jako zobowiązanie, aby dalej bronić
polskiej szkoły i doprowadzić do koniecznych zmian – mówi W. Bursztynowicz.
Dodaje, że w trakcie 19 dni strajku, mimo braku dobrej woli ze strony rządowej, negocjacje posunęły się
do przodu. Obecnie nauczyciele mają
zagwarantowane 10% podwyżki od
września, skrócenie awansu zawodowego z 15 do 10 lat, wycofanie oceny

pracy nauczyciela i uwolnienie dodatku stażowego pracowników administracji i obsługi, co skutkuje wzrostem
pensji.
- Wprowadziliśmy też do debaty
publicznej sprawę zarobków nauczycieli i innych pracowników szkół i
przedszkoli. To jednak nadal nie rozwiązuje najpoważniejszych problemów, m.in.: podstawy programowej,
utrzymania w zawodzie najlepszych,
pozyskania do pracy w oświacie młodych nauczycieli, likwidacji biurokracji – podsumowuje W. Bursztynowicz.
Strajk jest zawieszony, ale akcja
protestacyjna trwa nadal, a ZNP planuje rozmowy w gronie nauczycieli,
specjalistów, rodziców, organizacji
pozarządowych i samorządów o tym,
jak ma wyglądać edukacja oraz promocję programu „Szkoła na szóstkę”.
Jego główne założenia to wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB,
odchudzenie podstaw programowych
(lekki tornister), kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej,
zmniejszenie biurokracji, zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli oraz
wzrost wynagrodzeń nauczycieli i
pracowników oświaty. (red.)

SŁUBICE

fot. Gmina Cybinka

Wobec braku woli porozumienia ze strony rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego podjęło decyzję o zawieszeniu największego i najdłuższego w historii ogólnopolskiego strajku pracowników
oświaty. O komentarz poprosiliśmy Weronikę Bursztynowicz, szefową ZNP w Słubicach

Nagrody dla najlepszych w LO
Po tegorocznych perypetiach strajkowych w Liceum Ogólnokształcącym
im. Zbigniewa Herberta wręczono nagrody i wyróżnienia najlepszym tegorocznym absolwentom
W mniejszym gronie, lecz nie mniej uroczyście odbyło się pożegnanie tegorocznych
abiturientów. Gratulacje uczniom i podziękowania rodzicom złożyła dyrektor Maria
Jaworska, a we wręczaniu nagród uczestni-

czyła także wicedyrektor Jolanta Góra oraz
wychowawcy.
Michał Wroniewicz i Maciej Lendzion, jako
uczniowie o najwyższej średniej, otrzymali
nagrody starosty słubickiego Leszka Bajona,
który wręczył je osobiście. (red.)

Metall- u.Zaunbau
Schäfer Gmbh
Seeplanstraße 11, 15890 Eisenhüttenstadt
Tel. 033 64 / 45 29 62 lub 63
Fax 033 64 / 45 29 61
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Piknik Europejski
Z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
mieszkańcy miasta i okolicy mogli wziąć udział w uroczystościach przygotowanych na tę okazję przez samorządy
Słubic i Frankfurtu oraz Urząd Marszałkowski
Poza częścią oficjalną, w której
znalazła się między innymi wspólna sesja rad miejskich obu miast
oraz debata pod nazwą "Europejki
i Europejczycy rozmawiają", słu-

biczanie mogli wziąć udział w Pikniku Europejskim. Nie zabrakło
urodzinowego tortu, atrakcji artystycznych czy kulinarnych oraz gier
i zabaw dla dzieci. (red.)
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REGION

fot. Dorota Rutka

Tym razem w jeden z kwietniowych
weekendów posprzątali rzekę Ilankę,
wypływając z Maczkowa. w inny zajęli się rzeką Myślą od miejscowości
Dargomyśl. Wydawać by się mogło,
że to mało sympatyczna i przygnębiająca praca, a jednak z tymi ludźmi
jak zawsze zamieniła się w kipiące
radością i dobrą energią spotkanie
kajakarzy. Obie akcje, o podobnej nazwie – na Ilance Śmiecionosz Marka
Konatkowskiego z Cybinki (makajak.
pl) i na Myśli Śmieciołap Janusza
Mazurka z Gudzisza (na fb: Kajakowo1) zebrały uczestników z Gubina,
Cybinki, Kostrzyna, Słubic, a nawet
z Berlina.
Podczas obu akcji nie zabrakło
oczywiście ogniska i czegoś na ząb
– smażonych kiełbasek, chleba ze
smalcem, kiszonych ogórków i różnych innych prostych smakołyków.
Śmieciowe „eksponaty” jak co roku
zaskoczyły – lodówkowe drzwi (!)
znalezione w Myśli, mogłyby stać się
kompletem do znalezionej w Ilance
lodówki. Ale oprócz takich „skarbów”
nie brakowało niestety normalnych
śmieci. Plastikowymi i szklanymi butelkami, słoikami, puszkami, torbami
foliowymi i styropianem wypełniono
wiele worków… oczywiście wcześniej
wszystko segregując.
Hitem ilankowego sprzątania,
oprócz wyłowionej lodówki, cierpliwie dowiezionej do końca w kajaku
(!), był pies, który może postanowił

fot. Dorota Rutka

Po ciągnącej się w nieskończoność zimie, fajnie jest gruntownie posprzątać dookoła siebie. Lubuscy kajakarze, zresztą jak co roku przed głównym sezonem i zanim wszystko zarośnie świeżą
zielenią, sprzątają rzeki w kajakach

sprawdzić, czy ekipa kajakarzy dobrze wywiąże się z zadania. A może po
prostu wydali mu się sympatycznymi
ludźmi, dającymi nadzieję na fajną
przygodę. Jak wyruszył ze sprzątającymi z Maczkowa, tak przepływając
z jednej strony rzeki na drugą, wchodząc na zawieszone nad wodą pnie i
konary, towarzyszył grupie do samego końca. Na mecie radośnie biegał
między segregującymi śmieci kajaka-

rzami, a następnie został odwieziony
do Maczkowa, gdzie ze śmiechem i
ulgą przywitany został przez miejscowe kobiety. Takie historie zdarzają
się tylko z tymi kajakarzami!
Grupa zaprasza do kolejnego wiosennego sprzątania rzeki na Myśli,
Ilance lub Pliszce.
Dorota Rutka, uzależniona od kajaków ;) czystej, możliwie dzikiej
przyrody i pozytywnych ludzi

ZDROWIE

Presbiopia czyli „syndrom długiej ręki”
Presbiopia jest to stan pogorszenia się jakości widzenia w bliskich odległościach, a pierwsze jej oznaki zaczynają się po 40 roku życia. Wtedy zauważamy pierwsze zamazania tekstu na opisach produktów spożywczych, opakowaniach leków, aż w końcu mamy trudności z użytkowaniem telefonu.
Presbiopia nie jest wadą wzroku, a procesem fizjologicznym
związanym ze starzeniem się organizmu, jak zmarszczki czy siwe
włosy. Polega on na stopniowej
utracie elastyczności soczewki
wewnątrzgałkowej oraz mięśnia
rzęskowego, który odpowiada
za jej napinanie. Obserwując
przedmioty w bliskiej odległości np. 40 cm. nasz układ wzrokowy musi zwiększyć moc o 2,5
dioptrii poprzez zmianę krzywizny soczewki. Niestety z wiekiem
nasze możliwości akomodacyjne z około 14 dipoptrii spadają
praktycznie do zera. Pomocne
wówczas stają się tzw. okulary do
czytania czy też bardziej zawansowane wieloogniskowe okulary
progresywne.
Okulary progresywne zapewniają znaczny komfort użytkowania, gdyż dzięki swojej szczególnej konstrukcji zapewniają
dobrą jakość widzenia w dalekich, bliskich oraz pośrednich
odległościach. Dzięki takim okularom można odzyskać komfort
widzenia zbliżony do tego sprzed
czterdziestki. Teraz już nie będzie stanowiło problemu oglądanie telewizji, używanie komputera czy też czytanie gazety, a
wszystko to w jednych okularach.
Okulary progresywne wymagają stopniowej adaptacji i około 5 % osób nigdy się do nich nie
przystosuje. Zwiększenie szansy
udanej adaptacji i satysfakcji z

fot. Dorota Rutka

Kajakiem na sprzątanie rzek

użytkowania może zapewnić jedynie precyzyjny pomiar wady
refrakcji w oparciu o procedury
optometryczne oraz właściwa
centracja okularów przeprowadzone przez optometrystę. W
słubickim salonie MEDLOOK
doborem korekcji progresywnej
zajmuje się dyplomowany optometrysta.
Jeśli pacjent znajdzie się w
tych 5% i nie zaadaptuje się do
korekcji progresywnej w ciągu
3 miesięcy, będzie mógł w MEDLOOK bezpłatnie wymienić
zakupione szkła progresywne

na szkła do dali i do bliży, które
również wprawione zostaną bezpłatnie.
Słubicki MEDLOOK znajduje
się przy ul. Kopernika 23a. Czynny jest od wtorku do piątku w
godzinach 9:00 – 17:00 oraz w
soboty 9:00 - 14:00. Przed salonem znajduje się wydzielony
parking. Na badania można zarejestrować się bezpośrednio w
salonie optycznym, telefonicznie
pod nr 500 070 607, jak również
poprzez stronę www.medlook.pl,
gdzie udostępniony jest kalendarz rejestracyjny on-line.
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O czym debatowali radni w czasie sesji?
Ostatnia VII sesja Rady Miejskiej wzbudziła zainteresowanie mieszkańców, którzy przysłuchiwali się jej przebiegowi w sali magistratu
alizację budowy chodnika w Radzikowie przy drodze powiatowej nr
1251.
Podjęto również uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
przekazania środków finansowych
na Fundusz Wsparcia Policji oraz
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną.
Ponadto radni i zgromadzeni
mieszkańcy zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na
terenie gminy, przeprowadzonych w
2018 roku.
W dalszej części przedstawiono
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny

za 2018 r, sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za 2018 r, sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Cybince, w tym Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
oceny zasobów pomocy społecznej
za 2018 rok, sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy
Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2018 oraz protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
wydatków ponoszonych na remonty przeprowadzane w jednostkach
oświatowych Gminy 2018 roku Szkoła Podstawowa w Białkowie.
(red.)
fot. Gmina Cybinka

Sesja odbyła się 7 maja. Jedną z
podjętych uchwał przez radnych
była decyzja w sprawie nadania
imienia Harcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego Waltera Gizy
placowi zabaw w Maczkowie. Walter Giza był założycielem jednej z
najstarszych drużyn harcerskich w
naszym rejonie. Całe swoje życie
poświęcił harcerstwu, młodym ludziom wpajał ducha patriotyzmu
oraz poszanowanie drugiemu człowiekowi. Po konsultacjach przeprowadzonych z mieszkańcami, którzy
wyrazili pozytywne opinie do przedstawionej propozycji, uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radni omawiali również udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Słubickiemu. Chodziło o dotację,
która zostanie przeznaczona na re-

Na sesji nie zabrakło mieszkańców

Właściciel Christine Wisniewski

Poszukujemy od zaraz lub później

farmaceuty / farmaceutki oraz
stażysty / stażystki farmacji
do wsparcia naszego zespołu.

Oferujemy:
• pozataryfowe wynagrodzenie
• trzynastkę
• elastyczne godziny pracy
• zgrany zespół
Wszystkie dodatkowe informacje w osobistej rozmowie.
Aplikacje telefoniczne pod numerem
00 49 151 50 45 74 07
lub pisemnie na adres:

Sonnen – Apotheke, Spitzkrugring 1, 15234 Frankfurt (Oder)

Czekamy na Ciebie

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
Lanzarote – Wyspy Kanaryjskie,
Alanya - Turcja,
Safaga - Egipt,
Gozo - Malta,
Kreta - Grecja,
Złote Piski - Bułgaria,
Kalabria - Włochy,

Hotel 5* All Inclusive, np. 29.05 – 05.06, wylot: Schonefeld,
Hotel 5* All Inclusive, np. 01.06 – 09.06, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 01.06 – 08.06, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* Ze śniadaniem, np. 05.06 – 12.06, wylot: Lipsk,
Hotel 3* Ze śniadaniem, np. 05.06 – 12.06, wylot: Tegel,
Hotel 3* All Inclusive, np. 10.06 – 19.06, wylot Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 29.05 – 05.06, wylot: Lipsk,

438 EURO od osoby
364 EURO od osoby
332 EURO od osoby
281 EURO od osoby
251 EURO od osoby
365 EURO od osoby
321 EURO od osoby

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

Polecamy: Republika Dominikany

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

11.06 – 25.06.2019
od

935 EURO od osoby

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

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

OBRĄCZKA Z NAD ODRY
Bardzo indywidualny prezent
dla ludzi mieszkających nad Odrą
oraz dla wszystkich tych, którzy przeżyli
coś szczególnego nad rzeką lub w jej nurcie.
Te obrączki naznaczył nurt Odry.
To szczególne miejsce mogą Państwo zaznaczyć brylantem na ręku.
Chętnie wykonamy również obrączki ze złota, srebra lub platyny.
Rzeki i obrączki łączą ludzi.
Karl-Marx-Str. 14
Frankfurt (Oder)
Telefon: (0049 335) 28 49 779

im SMC
Frankfurt (Oder)
Telefon: (0049 335) 86 94 93 14
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Strażacy mieli swoje święto

Dzień Bibliotekarza

Gminne obchody Dnia Strażaka
odbyły się sobotę 10 maja. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w
intencji wszystkich strażaków oraz
ich rodzin. Następnie wszyscy zebrani udali się na plac przy Muzeum
Etnograficznym „Petelewo”, gdzie
Ks. Krzysztof Sudziński – proboszcz
parafii w Białkowie poświęcił nowo
powstałą kapliczkę św. Floriana. Dalsza część uroczystości odbyła się na
placu przy dworku.
Podczas imprezy odznaczono i
wyróżniono strażaków OSP oraz
wygłoszono przemówienia okolicznościowe. Burmistrz Cybinki Marek
Kołodziejczyk podziękował strażakom ochotnikom za dotychczasowe zaangażowanie i podejmowane
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ale też za
udział w uroczystościach gminnych,
religijnych i patriotycznych. Strażacy
zawsze godnie uświetniają wszystkie
wydarzenia za co burmistrz skierował do nich szczególne podziękowania. Zaznaczył również, że gmina
doposaża i nadal będzie doposażać
jednostki OSP w niezbędny sprzęt,
który pozwala strażakom szybciej
dotrzeć do osób poszkodowanych
i udzielać profesjonalnej pomocy.
Podsumowując burmistrz życzył
strażakom tylu powrotów ilu wyjazdów z każdej udanej akcji w ratowaniu mienia i życia.
Po części oficjalnej, wszyscy stra-

Jest to szczególna data. W tym czasie
zwraca się większą uwagę na pracę osób
promujących czytelnictwo. Każde miłe
słowo skierowane do pracowników biblioteki, pozwala im czuć się docenionym
i wierzyć w sens pracy ich codziennej pracy.
Biblioteka Miejska w Cybince również
została w tym dniu wyróżniona i doceniona. Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, jak co roku, z wiązanką kwiatów,
przyniósł serdeczne życzenia i wyrazy
uznania dla wszystkich pracowników.
- Żyjemy dziś w dobie informatyzacji, która coraz głębiej dotyka naszej codzienności, w dobie bibliotek cyfrowych.
Wiemy jak ważne w życiu społeczeństwa
jest czytelnictwo – kształtuje ono bowiem
kulturę życia codziennego, kształtuje
wnętrze człowieka – mówił burmistrz w
trakcie spotkania.
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Następnego dnia, z tej samej okazji,
bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy I
B Szkoły Podstawowej w Cybince, z Izą
Wojtkiewicz.
-Każdy pracownik został obdarowany
kwiatkiem, a wychowawca obdarzył nas
mnóstwem ciepłych słów, które w tym
ważnym dla nas czasie przybierają szczególną wartość i jeszcze bardziej motywują
nas do działań mających na celu zaszczepienie już u najmłodszych miłości do czytania - cieszą się bibliotekarze.
W dalszej części spotkania uczestnicy
poznali prace bibliotekarza „od kuchni”,
przyswoili takie pojęcia jak gromadzenie,
opracowywanie zbiorów czy zbiory regionalne. Zadaniem dzieci, podzielonych
na dwie grupy, było stworzenie kolażu,
przedstawiającego bibliotekę dla dzieci i
dla dorosłych, według własnego wyobrażenia. (red)
fot. Gmina Cybinka

fot. Gmina Cybinka

Gaszą pożary, ratują ludzi w wypadkach samochodowych, pomagają w razie klęsk żywiołowych i W dniach 8 – 15 maja w całej Polsce obchodzony jest Tydzień
służą pomocą w razie innych potrzeb. 4 maja mieli swoje święto, a kilka dni później podsumowali Bibliotek, który zawsze zaczyna się w Dniu Bibliotekarza. Do
cybińskiej biblioteki z życzeniami udał się burmistrz i uczniowie
je w trakcie uroczystości w Białkowie

Doceńmy pracę strażaków

żacy oraz zaproszeni goście, udali
się na przygotowany poczęstunek.
W uroczystości udział wzięli m.in.:
Powiatowy Komendant Państwowej
Straży Pożarnej mł. bryg. Wojciech
Śliwiński, sekretarz gminy Sebastian
Łukaszewicz, skarbnik Agnieszka
Skiba, przewodnicząca rady miej-

skiej Anna Śliwińska, wiceprzewodniczący rady Piotr Jędrzejewski,
członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Stanisław
Radkiewicz, komendant gminny
ZOSP RP w Cybince Jarosław Klimczak, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni i sołtysi. (red.)

Gratulacje od burmistrza

ZDROWIE

Wiosną zadbaj o siebie
Wiosna to odpowiedni czas aby przyjrzeć się sobie uważniej. Większość z nas ma tendencję do folgowania sobie z
dietą i ćwiczeniami przez zimę, dlatego na wiosnę na nowo
zaczynamy dbać o sylwetkę. Aby wspomóc naszą walkę
z dodatkowymi kilogramami, które powstały przez zimę,
przyjrzyjmy się dokładniej temu co jemy, zacznijmy się więcej ruszać, popracujmy nad swoim zdrowiem i wyglądem
Zielona spiżarnia
Wiosną należy zaopatrzyć spiżarnię w zielone produkty np. zielony
orkisz, pszenicę, sałaty liściowe, warzywa, świeże zioła i kiełki, szpinak,
szczaw, botwinkę, natkę pietruszki
czy koperek. Naszą odporność pomogą wspierać także kiszonki. Warto
wzbogacić dietę w wiosenne zupy.
Żurek na domowym zakwasie, szczawiową (nie za często), botwinkę, kapuśniak czy po prostu zupę warzywną. Gotujmy je krótko i pamiętajmy o
zubożeniu dań o ostre, rozgrzewające

przyprawy. Pora zrezygnować z obfitych kolacji na rzecz lekkich oraz jarskich potraw.
Czas wstać z fotela
Kiedy pojawiają się pierwsze promienie wiosennego słońca, nasze
ciało budzi się do życia. Mamy ochotę
na więcej ruchu, co warto wykorzystać spędzając jak najwięcej czasu
na świeżym powietrzu. Dzięki temu
będziemy dotlenieni, zdrowsi i pozbędziemy się niedoborów witaminy
D3. To również dobry czas na zrzu-

cenie kilku zbędnych kilogramów
nagromadzonych podczas zimy. Jeśli
nie wiemy jak zacząć - co jeść - warto odwiedzić dietetyka. Jeśli chodzi
o sport, fizyczne ćwiczenia grupowe
pod okiem specjalisty będą dodatkową motywacją.
Oko na zdrowie
Wiosna to również doskonały czas
do zwrócenia większej uwagi na swoje
zdrowie. Warto wykonać podstawo-

we badania laboratoryjne, sprawdzić
niedobory makro oraz mikroelementów. Jeśli borykamy się z problemami, bólami nieznanego pochodzenia - to właściwy czas aby odwiedzić
odpowiednich specjalistów, a jeśli
czujemy potrzebę, skorzystać także
z pomocy psychologicznej. Badania
laboratoryjne, opiekę lekarską oraz
pomoc specjalistów oferuje Centrum
Medyczne Brandmed w Słubicach.
Wiosenny wygląd

Uprawianie sportu, zmiana nawyków żywieniowych, praca nad dobrym samopoczuciem itp. przyniosą
pozytywne efekty, dzięki którym poprawimy swoją samoocenę oraz pewność siebie. W trosce o wygląd warto
dodatkowo skorzystać z pomocy profesjonalistów np. kosmetologa (dostępny np. w Brandmed), który zadba
o naszą cerę proponując np. masaże,
oraz pomoże w usuwaniu nadmiernej
tkanki tłuszczowej.
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Uczcili Narodowy Dzień Zwycięstwa Popołudnie z komedią
Improwizacja z udziałem widowni – tak najkrócej można podsumować występ Klubu Komedii na deskach gościnnej sceny
MGOK

Rocznice, podczas których wspominamy ludzi, którzy zginęli w obronie
naszej wolności przypominają o ważnych wartościach. Wolność Ojczyzny
nie jest nam dana na zawsze, trzeba
się o nią troszczyć i zabiegać. Pamięć o
tragicznych wydarzeniach wojennych
nie jest utrzymywana by rozdrapywać
rany, ale wynieść z nich naukę i doświadczenie.
- Naszym obowiązkiem jest oddać
hołd i cześć naszym przodkom i wpajać
takie wartości kolejnym pokoleniom –
mówi Marek Kołodziejczyk, burmistrz
Cybinki.
W ramach obchodów Dnia Zwycię-

Salę domu kultury swoim nieprzewidywalnym humorem wypełnili członkowie Klubu Komedii.
Piotr Spychała, Wojciech Leśniowski, Paweł Kaszkowiak i Grzegorz
Kowalczuk dali popis oparty na
trudnej sztuce improwizacji 17
kwietnia.
Nie wiedząc dokąd to wszystko
zaprowadzi, dzięki uczestnictwu
publiczności powstał m.in. taki

Uroczyste złożenie kwiatów

stwa 8 maja w MGOK zorganizowana
została również projekcja filmu wojennego o polskiej, bohaterskiej eskadrze

lotniczej. Na zakończenie na wszystkich czekała wystawa upamiętniająca
dzień zakończenia wojny. (red.)

kwiatek jak „Tratwa płynąca 7” odgrywany przy „dźwiękach natury”.
Kto był, ten wie o co chodzi, lecz
trudno jest opisać to słowami. Zabawne były również sceny odgrywane z użyciem sentencji wcześniej
zaczerpniętych wprost z widowni.
Połączenie to dało nieoczekiwane
zwroty akcji i zaskakujące puenty.
Występ zwieńczył bis, oczywiście
improwizowany. (red.)
fot. MGOK Cybinka

fot. Gmina Cybinka

Z okazji 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej, przy tablicach upamiętniających poległych
za wolność ojczyzny, delegacje władz, instytucji i mieszkańców złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze

CYBINKA

Seniorzy wywijali na imprezie
Senior Dance 60+ był okazją do zabawy dla seniorów z terenu gminy. W dniu
15. maja parkiet MGOK był wypełniony
po brzegi. Wszystkie panie lśniły, pięknie ubrane, uczesane z błyskiem w oku.
Możliwość zabawy przy muzyce obudziła
w seniorach drugą młodość. Udowodnili,
że dyskoteki są nie tylko dla młodzieży, a
z wiekiem można bawić się coraz lepiej.
Dyskotekę oficjalnie rozpoczęli, zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy,
burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk

fot. MGOK Cybinka

Starsze osoby mają niewiele okazji, aby potańczyć. Z tego
względu MGOK zaprosił ich na... dyskotekę. Energia emanowała z parkietu
i dyrektor MGOK Ewelina Skórska. W
związku z tym, że dwie panie Zofie obchodziły w tym dniu swoje imieniny,
wszyscy złożyli solenizantkom serdeczne
życzenia i wznieśli toast lampką szampana.
Dyskoteka trwała do późnych godzin,
a jej uczestników nie opuszczał dobry
humor i energia.
„Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Lubuskiego w ramach
Programu Wieloletniego Senior+ na lata
2015-2020”. (red.)

Bawić się można w każdym wieku

EKOLOGIA

Wiosenny festyn rodzinny

Mieszkańcy Sulęcina, Ośna Lubuskiego, Łagowa i Lubniewic spotkali się w sulęcińskim parku na
ekologicznej imprezie. W jej trakcie podsumowano akcję „Zamień odpadki na kwiatki”
Festyn ekologiczny zorganizowany
przez Celowy Związek Gmin CZG-12
pod hasłem „Segreguj odpady-to się
opłaca” odbył się w parku miejskim w
Sulęcinie 27 kwietnia. Wiosenna pogoda sprawiła, że mieszkańcy chętnie
spędzili czas na świeżym powietrzu.
W trakcie imprezy zakończono akcję „Zamień odpadki na kwiatki”, w
ramach której mieszkańcy 4 gmin
mieli możliwość otrzymania kuponu na sadzonkę kwiatka w zamian za
przywiezienie odpadów do PSZOK –
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Długoszynie. W tym
roku wydano 243 kupony, na podstawie których mieszkańcy otrzymali 165
roślin.
Podczas festynu organizatorzy dzielili się wiedzą o prawidłowej gospodarce odpadami oraz o metodach ochrony
środowiska. W tych działaniach pomogli pracownicy Nadleśnictwa Sulęcin,
Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej
Policji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
Twórczo - kreatywne warsztaty,
podczas których można było stworzyć
wielkie papierowe konstrukcje i czerpać radość w zabawie bez zabawek
zapewnili uśmiechnięci animatorzy z
Pracowni Twórczej Dworzec Tworzec z
Międzyrzecza.
- Ponieważ w ostatnim czasie powraca temat ograniczenia opakowań foliowych chcieliśmy pokazać, że można w
prosty sposób podjąć działania ograniczające zużycie plastikowych toreb
– uszyć woreczek na owoce i warzywa
ze starej firanki – mówią animatorzy.
W warsztatach szycia woreczków
pomogły panie ze Stowarzyszenia
Mam Pomysł. Organizatorzy imprezy
mają nadzieję, że te blisko 100 uszytych woreczków będzie początkiem do
kolejnych działań na rzecz ograniczenia ilości odpadów produkowanych

Rozśmieszanie ludzi to ich pasja

codziennie przez każdego człowieka.
W przygotowanie imprezy włączyła
się Organizacja Odzysku Opakowań
REKOPOL S.A., która objęła wydarzenie patronatem oraz udostępniła
materiały edukacyjne. Z plakatami i
ikonografiką przedstawiającą sposoby
radzenia sobie z segregacją odpadów
w gospodarstwach domowych i obalającymi niektóre mity związane z segregacją można zapoznać się na stronie
internetowej poświęconej Dniu Bez
Śmiecenia – www.dzienbezsmiecenia.
pl.
Główny organizator, CGZ-12, podkreśla także, że podziękowania należą
się również Sulęcińskiemu Ośrodkowi
Kultury za udostępnienie Kontenera
Kultury i zapewnienie sprawnej organizacji imprezy.
Patronat medialny nad imprezą objęła Gazeta Przekrój Lokalny, portal
Sulecin24 i Madman24 oraz nasza redakcja. (red.)
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Wiosenne grillowanie w Klubie Senior+ Teatrzyk lalkowy dla dzieci
fot. Gmina Cybinka

Grupa
prężnie
działających
uczestników Klubu Senior+ w Cybince w ramach swoich zajęć spotkała się na świeżym powietrzu
przy rozgrzanym grillu. We wspólnym ucztowaniu uczestniczył również burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk.
Oprócz potraw z grilla i miłego klimatu seniorzy wspaniale
się bawili przy grze w klocki. Gra
na pozór prosta, ale wymagająca
zręczności i strategicznego myślenia. Seniorzy stanęli na wysokości
zadania i spisali się bardzo dobrze.
„Zadanie współfinansowane ze
środków Wojewody Lubuskiego w
ramach Programu Wieloletniego
Senior+ na lata 2015-2020” (red.)

Nie trzeba mieszkać w dużym mieście, aby móc pójść do teatru.
Przekonali się o tym mali mieszkańcy gminy, których teatr odwiedził w domu kultury
14 i 15 maja do Cybinki zawitał Grzegorz Kmieć z Otynia koło
Nowej Soli ze swoim objazdowym
teatrem lalkowym „Złota Kaczka”.
Pan Grzegorz, obecny na scenach już 20 lat, zaprezentował
dzieciom z Bajkowego Przedszkola w Cybince oraz uczniom klas
I-III z Zespołu Szkół w Cybince
teatrzyk pt. „Wędrówka do Panamy”.
To opowieść o perypetiach

dwóch przyjaciół - Małego Niedźwiadka i Małego Tygryska, którzy
marząc o odnalezieniu idealnego
domu wyruszają do Panamy. Po
długiej podróży nie zdając sobie
sprawy, że wrócili do punktu wyjścia odnajdują swoje wymarzone
miejsce. Morał z opowieści Pana
Grzegorza jest taki, że marzenia
możena spełniać tu i teraz, wcale
nie trzeba wybierać się do Panamy. (red.)
fot. MGOK Cybinka

Seniorzy z terenu gminy zebrali się na wspólnym grillowaniu korzystając z wiosennych promieni
słońca. Do biesiadowania zaprosili burmistrza

Relaks przy grillu z burmistrzem

CYBINKA

Z ekologią od najmłodszych lat
14 maja odbyło się pierwsze z serii
spotkanie zorganizowane przez dom
kultury w partnerstwie z Celowym
Związkiem Gmin CZG-12 w ramach
projektu RE.akcja 2019.
Na zajęcia pt. „Dźwięki ekologii” dzieci przyniosły znalezione w
swoich domach materiały – zużyte
plastikowe butelki, resztki wstążek
i włóczek, kokardy i koronki, stare
gazety, a nawet naklejki.
Pocięte, pomalowane oraz ozdobione brokatem butelki zamieniono
w bazę dzwonków wietrznych – z
górnej części powstała czasza, wycięte z części środkowej kółka wykorzystano do zrobienia dzwonków, a
ze spodu butelek powstały kwiatki
stanowiące dodatkową dekorację.
Całą konstrukcję najmłodsi połączyli szalonymi kombinacjami
kolorowych wstążek i włóczek, wykańczając dzwonki kokardami i zwi-

fot. MGOK Cybinka

MGOK dba, by dzieci i młodzież z terenu gminy nie dały się nudzie. Tym razem zorganizował cykl
warsztatów ekologicznych

Ekologiczne dzwonki

niętymi z papieru kółkami.
Dzieciom spodobała się idea zamieniania śmieci na sztukę i były

naprawdę dumne ze swoich prac,
które można obejrzeć w galerii
MGOK. (red.)

Warto jechać do Panamy?

Nakaz zapłaty?
„Merkury”

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

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

SPRZECIW!

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

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16

wolnyoddlugow.pl
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Region wydanie 3/2019.
Materiały przygotowane
przez Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.
Fot. Krzysztof Kubasiewicz

PARK TECHNOLOGII KOSMICZNYCH
– FUZJA NAUKI I BIZNESU
• Od powołania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie
Zielonogórskim samorząd woj. lubuskiego przekazał 9 mln zł
na jego wsparcie.
• Zrealizowano projekt e-Urząd wraz z jednostkami samorządu
terytorialnego o wartości 25 mln zł, z czego 21,25 mln zł
to środki UE. Jednostki na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym otrzymały jednolite i nowoczesne
narzędzia do rozwoju usług publicznych.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podczas podpisania umowy na
dofinansowanie Parku Technologii Kosmicznych. Obok niej profesor
Andrzej Pieczyński – prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz profesor Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań
Kosmicznych PAN.

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
od marca działa na terenie Parku Naukowego w Nowym
Kisielinie. – W ten sposób przygotowujemy się do
powstania Parku Technologii Kosmicznych – wyjaśnia
marszałek Elżbieta Anna Polak.
Wartość przedsięwzięcia sięga prawie 61 mln zł. Z tego blisko
42 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej, resztę wykłada
samorząd.
W głównym obiekcie badawczym znajdzie się siedem
laboratoriów:
• elektroniki satelitarnej i systemów FPGA
(m.in. wyspecjalizowane procesory i układy elektroniczne),
• montażu i testów systemów satelitarnych,
• przetwarzania danych satelitarnych,
• systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji,
• kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom,
• medycyny kosmicznej,
• inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych.
Z przyszłym parkiem wiąże się też powstanie kierunku
lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, o co marszałek
Elżbieta Anna Polak walczyła od lat. Obecnie w Zielonej Górze
studiuje ok. 400 przyszłych medyków. Na uczelni powstało
pierwsze w Polsce koło naukowe medycyny kosmicznej.
– Chcemy, by lubuska kraina zielonych technologii stała się
faktem – zaznacza marszałek.

• W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020 realizowany jest projekt e-Urząd II. Koszt całkowity to
prawie 15 mln zł, z czego blisko 13 mln zł to środki z UE.
Dzięki projektowi każdy z mieszkańców zyska indywidualne
konto, dzięki któremu będzie mógł m.in. głosować w
ramach budżetu obywatelskiego.
• 20 mln zł na projekt e-Zdrowie, z czego prawie 17 mln
zł to środki UE. Celem projektu jest stworzenie e-usług
dla obywateli. Planowane jest uruchomienie portalu
informacyjnego dla pacjentów i lekarzy, na którym pacjenci
będą mogli się zarejestrować, odebrać wyniki, itp.

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na bardzo wiele
dziedzin życia, na zdrowie, a także na rozwój innowacyjności
przedsiębiorstw. W realizacji uczestniczą: województwo lubuskie, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Uniwersytet
Zielonogórski. Partnerem prywatnym jest firma Hertz Systems.
– Nauka potrzebuje skupienia i bardzo dobrej komunikacji
ze światem – tłumaczy Elżbieta Anna Polak. – Do tej pory
zbudowaliśmy światłowody, mamy szybki internet, port lotniczy,
ekspresówkę S3, autostradę A2, bliskość Berlina, mamy świat
w zasięgu ręki. Lubuskie jest zwyczajnie po drodze. Właśnie
tutaj zaczyna się Polska. Stawiamy na nowoczesne technologie
i innowacyjny przemysł. To właśnie po to zainwestowaliśmy
setki milionów euro w parki naukowo-technologiczne, m.in.
w Zielonej Górze, żeby tu był realny transfer wiedzy do biznesu.
– Bez infrastruktury to nie byłoby możliwe. Największe
pieniądze unijne zainwestujemy w inteligentne specjalizacje:
zdrowie i jakość życia, biogospodarkę, branże tradycyjne, ale
i innowacyjne, czyli nowoczesne technologie w firmach, gdzie
mają pracować nasi mieszkańcy. Powstała baza dla transferu
wiedzy do biznesu i w oparciu o to będą tworzyły się nowe
firmy, w których chciałabym, żeby pracowali Lubuszanie
– kontynuuje marszałek. – Po to wybraliśmy inteligentne
specjalizacje i strategię innowacji.
oprac. Małgorzata Trzcionkowska

GORZÓW INNOWACYJNY
I NOWOCZESNY
Projekty badawcze, wykorzystujące sztuczną inteligencję,
prowadzone wspólnie z firmami na akademii im. Jakuba
z Paradyża, nowoczesne kierunki studiów, a także leczenie
na najwyższym poziomie – to przedsięwzięcia prowadzone
w Gorzowie Wielkopolskim.
– Uczelnie borykają się z problemem odpływu młodzieży
– mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. - Dlatego przygotowaliśmy program adresowany do młodych. Jednym z jego elementów jest wspieranie naszych uczelni. W ub. roku Zarząd
Województwa Lubuskiego przyznał Akademii Gorzowskiej
dotację 500 tys. zł, m.in. na utworzenie interdyscyplinarnego
laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Od kilku miesięcy,
w gorzowskim szpitalu wielospecjalistycznym działa nowoczesny oddział rehabilitacji z 40 stanowiskami zabiegowymi. Mieści się nim, m.in. sala ćwiczeń dla małych dzieci, a także dla
pacjentów indywidualnych. Wartość inwestycji to 2,6 mln zł.
oprac. Małgorzata Trzcionkowska
Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera rozwój wyższych uczelni
• W gorzowskim wydziale zamiejscowym Akademii Wychowania Fizycznego powstał nowy kierunek – dietetyka, dzięki
wsparciu w wysokości 200 tys. zł.
• Na Akademii Gorzowskiej im. Jakuba z Paradyża powstawały
nowoczesne laboratoria, dzięki wsparciu w wysokości 500 tys. zł
• 4,8 mln zł ze środków samorządu Województwa Lubuskiego
wsparło budowę bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical
Service) lotniska ratownictwa medycznego w Gorzowie Wlkp.

HARMONOGRAM I PROGRAM
PIKNIKÓW EUROPEJSKICH
Serdecznie zapraszamy na Pikniki Europejskie, które odbędą
się na terenie województwa lubuskiego.
W programach imprez jest między innymi wspólne śpiewanie
Ody do radości – hymnu Unii Europejskiej, tort z okazji
15. rocznicy wstąpienia Polski do UE, debaty poświęcone
15-leciu naszego kraju w UE, quizy wiedzy, informacje
o funduszach europejskich i wiele innych atrakcji.
• 23 czerwca (niedziela), od godz. 11.30, Międzyrzecz
• 3 sierpnia (sobota), od godz. 11.30, Sława
• 5 sierpnia (niedziela), od godz. 11.30,
Świebodzin - Rynek

GORZOWSKA RADIOTERAPIA OFICJALNIE OTWARTA

Dzięki Ośrodkowi Radioterapii w Gorzowie Wlkp. poziom
leczenia chorób nowotworowych znacznie się poprawi. Nie
byłoby tej inwestycji, gdyby nie determinacja marszałek Elżbiety Anny Polak. – W 2016 roku zarząd województwa podjął
decyzję, że budujemy. – wspomina marszałek.

Uroczyste otwarcie odbyło się w niedzielę 12 maja. – Budowa
Ośrodka Radioterapii to jeden z tych projektów, które dowodzą,
że samorząd województwa nie tylko wypisuje swoje priorytety w dokumentach, ale też je konsekwentnie realizuje – podkreśliła marszałek. – Wśród inwestycji w zdrowie radioterapia
w Gorzowie Wlkp. zajmowała
najwyższe miejsce. Dziś plany
stały się rzeczywistością. W uroczystości otwarcia Ośrodka udział
wziął także przewodniczący PO
Grzegorz Schetyna. – Ta inwestycja to przykład, jak skutecznie
można walczyć z rakiem, jak skutecznie przeznaczyć środki europejskie, żebyśmy mogli mówić
o lepszej profilaktyce i diagnostyce, ale przede wszystkim leczeniu
tej strasznej choroby. Gorzów
jest symbolem wpisywania się
w europejską strategię. Nie byłoby tego, gdyby nie oddłużenie
szpitala i wielka determinacja

ludzi, takich jak marszałek Elżbieta Anna Polak – zaznaczał.
W uroczystości udział wzięli także: lubuscy parlamentarzyści,
władze szpitala, a także Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa.

W ośrodku znajdują się poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego (radioterapeutycznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologicznej, psychoonkologii/leczenia bólu), zakład radioterapii z dwoma akceleratorami,
oddział radioterapii na 25 łóżek oraz hostel na 26 łóżek. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 65,9 mln zł. Dofinansowanie RPO
Lubuskie 2020 wyniosło 21,6 mln zł, dofinansowanie POIiŚ
– 17 mln zł, z budżetu województwa wydano 11,8 mln zł, a środki własne szpitala to 15,4 mln zł.
Sprzęt w nowym ośrodku to: dwa akcelaratory, tomograf z opcją
wirtualnej symulacji, systemy planowania leczenia, wyposażenie
dozymetryczne, wyposażenie modelarni, usztywnienia, urządzenie PET (pozytonowa tomografia emisyjna połączona z tomografią komputerową).
Marzena Toczek

W uroczystym otwarciu, obok marszałek Elżbiety Anny Polak, wziął udział między innymi Grzegorz Schetyna,
przewodniczący PO.
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KOLEJNE MIEJSCA PRACY W LUBUSKIEM
– IKEA OTWORZYŁA NOWĄ FABRYKĘ
– To przedsiębiorcy podejmują ryzyko, rozbudowują fabryki
i tworzą nowe miejsca pracy. W naszym regionie to ryzyko
się opłaca. To na Ziemi Lubuskiej zainwestowała największa
firma na świecie produkująca meble. W Chlastawie powstała
największa fabryka w regionie – mówiła marszałek Elżbieta
Anna Polak.
Marszałek Elżbieta Anna Polak uczestniczyła w symbolicznym
otwarciu fabryki EKET w Chlastawie. Była to nietypowa

Ponad 3 tysiące miejsc
pracy oferują zakłady meblarskie
uroczystość, ponieważ zamiast wstęgi przecięto kłodę drewna,
która była nawiązaniem do branży meblarskiej, w której

W Chlastawie powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących meble dla Ikea. W otwarciu uczestniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

specjalizuje się IKEA. – Wspólna Europa to przede wszystkim
swobodny przepływ kapitału, to możliwość inwestowania na
całym świecie – zaznaczyła marszałek. – Dla Lubuszan to bardzo
ważne, że największa firma na świecie zajmująca się produkcją
mebli zainwestowała właśnie tutaj. Ikea Industry Zbąszynek to
największy na świecie kompleks produkcji mebli drewnianych.
Tworzą go fabryki w Zbąszynku, Zbąszyniu i Babimoście.
Pierwsze fabryki powstały w 1992 r. na bazie lokalnych
spółdzielni meblarskich, znajdujących się w Zbąszyniu
i Babimoście.W lutym 2017 roku podjęto decyzję o rozbudowie
kompleksu i wybudowaniu nowej fabryki.
Przyjęła ona nazwę EKET – od serii mebli tam
produkowanych. Już po 14 miesiącach maszyny
zainstalowane w nowo wybudowanych halach
zaczęły produkcję. W chwili obecnej jest tam
zatrudnionych 260 osób. Wartość produkcji
to ok. 250 mln zł. Równolegle z tą inwestycją
rozpoczęto budowę magazynu wyrobów
gotowych o powierzchni niemal 30 tysięcy
metrów kwadratowych. Prace przy budowie
nowego magazynu zostały zakończone w tym
samym czasie. – Jeszcze dwa lata temu było
tu pole kukurydzy – podkreślił burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski. – Chyba nikogo
z obecnych w tym kompleksie nie muszę
przekonywać, że było warto. Nowoczesna
fabryka i kolejne miejsca pracy dają zarówno
mieszkańcom, jak i gminie szansę na rozwój.
Pamiętajmy, że inwestycję tworzą ludzie, a dla
mnie ważne jest, że mam wśród was przyjaciół
– dodał. W trakcie symbolicznego otwarcia
fabryki EKET, w uznaniu zasług dla regionu
lubuskiego marszałek Elżbieta Anna Polak
wręczyła „Odznaki Honorowe”. Tytuł i odznakę
otrzymali: Paweł Daniel Brenienek i Robert
Zanichelli, którzy mieli ogromny wpływ na
budowę fabryki w Chlastawie.
Łukasz Chybiński

EUROPA NA POLSKO-NIEMIECKIEJ GRANICY
– Patrzymy z nadzieją w przyszłość, bo Europa łączy. Lubuszanie wiedzą, że największą dla nas wartością jest Europa bez granic, swobodny przepływ kapitału, ludzi,
kultury, myśli naukowej – mówiła marszałek Elżbieta
Anna Polak podczas obchodów Dnia Europy w Słubicach
i kolejnego Pikniku Europejskiego w ramach kampanii
#LubuskieChallenge. W słubickim Collegium Polonicum odbyła się także symulacja posiedzenia Parlamentu Europejskiego z udziałem uczniów z Polski i Niemiec.
W spotkaniu uczestniczyli także sekretarz stanu Kraju Związkowego Brandenburgia Thomas Kralinski, członek zarządu województwa Marcin Jabłoński, gospodarze miast przygranicznych:

Polacy i Niemcy mówili o swojej europejskości.

4516_Pogranicze_lubuskie_260x350_nr3.indd 3

burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, nadburmistrz Frankfurtu n. Odrą Rene Wilke, a także starosta słubicki Leszek Bajon
i ambasadorka woj. lubuskiego Ewa Minge.
– Cieszymy się, że razem w przyjaźni z naszymi przyjaciółmi
po stronie niemieckiej możemy realizować wspaniałe projekty.
To wspólne szkoły, uczelnie, przedszkola. To nie tylko infrastruktura, ale także mosty mentalne. Zmienia się świadomość
Polaków, którzy czują się Europejczykami, bo Europa to równe
szanse – powiedziała marszałek podczas konferencji prasowej.
– Dzisiaj możemy pokazać to, czym jest Europa. W Collegium
Polonicum młodzi ludzie symulują obrady Parlamentu Europejskiego. Właśnie o to chodzi w Europie, aby ludzie spotykali się, wspólnie pracowali, uczyli się. Słubice i Frankfurt

pokazują, jak może wyglądać Europa. – stwierdził Thomas
Kralinski, który nawiązał także do zbliżających się wyborów
do Europarlamentu (odbywają się one we wszystkich krajach
członkowskich UE od 23 do 26 maja, w Polsce – w niedzielę 26 maja): – Stoimy tutaj wszyscy razem, aby zachęcić do
aktywności i do udziału w tych wyborach, po to, by wzmocnić instytucje europejskie – podkreślił. Burmistrz Olejniczak
i nadburmistrz Wilke zwrócili uwagę na znakomite relacje obu
miast – Słubic i Frankfurtu nad Odrą, które mogą być nie tylko
symbolem współpracy polsko-niemieckiej, ale także całej idei
integracji europejskiej. O swoich doświadczeniach z integracją europejską i współpracą transgraniczną opowiedzieli także Ewa Minge oraz starosta Leszek Bajon. – Myślimy śmiało
o przyszłości i do tego wszystkiego potrzebne jest zrozumienie
i poparcie obywateli. Tu na polsko-niemieckim pograniczu
można by się zastanowić, w jakim języku mówić do obywateli.
Ale najlepszym językiem jest język korzyści. To taki język, który
pokazuje dobre praktyki, nasze doświadczenia i to, co przyniosła Unia Europejska obywatelom Polski i Niemiec. Tych korzyści jest bardzo wiele, a szczególnie dużo ich widać właśnie tutaj,
we Frankfurcie i Słubicach i w całym województwie lubuskim.
Wierzę, że mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza wezmą
udział w wyborach i poprą ideę Unii Europejskiej, a my dalej
będziemy mogli posługiwać się językiem korzyści – powiedział
członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński. W symulacji obrad Parlamentu Europejskiego w słubickim Collegium
Polonicum wzięło udział 70 uczniów gimnazjów, szkół średnich
i zawodowych z całego województwa lubuskiego i Brandenburgii. Podczas obrad uczniowie podzielili się na frakcje, komisje,
a wcześniej wzięli udział w warsztatach na temat struktur instytucjonalnych Unii Europejskiej. Było także wspólne czytanie
projektu sprawozdania, wspólne opracowywanie wniosków,
formułowanie i tłumaczenie wniosków poprawek. Każda poprawka była omawiana, dyskutowana i głosowana, a następnie
przewodniczący frakcji wygłaszał mowę końcową.
Michał Iwanowski
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Dołącz do zespołu. Zadzwoń 600 444 518
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CYBINKA

Trwa modernizacja oczyszczalni i kanalizacji
dza w oczyszczalni ścieków modernizację części mechanicznej,
biologicznej, osadowej, elektrycznej oraz sanitarnej. Oczyszczalnia
już wzbogaciła się o nową rozdzielnie, agregat prądotwórczy oraz
dmuchawy do niskociśnieniowego
sprężania powietrza i gazów obojętnych. Prace planowo mają zakończyć się pod koniec tego roku.

fot.ZUK Cybinka

Modernizacja oczyszczalni ścieków
fot.ZUK Cybinka

W oczyszczalni ścieków w Cybince trwają prace modernizacyjne, których zakres jest bardzo
szeroki. Zakład Usług Komunalnych uzyskał na cały projekt dofinansowanie unijne z działania:
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Nakłady całkowite zadania pn.:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Cybinka”, którego głównym celem
jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjnej
na obszarze gminy Cybinka wynoszą ogółem 3 211 743,60 zł, w tym
koszty kwalifikowalne wynoszą 2
408 474,00 zł. Wartość dofinansowania ww. zadania to 2 047 202,86
zł. Wkład własny w projekcie pochodzi z budżetu gminy Cybinka.
- Dzięki projektowi i przeprowadzonym pracom znacząco poprawi
się dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury wodno-ściekowej na terenie miasta. Mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na
jakość życia w naszej miejscowości
– mówi Patryk Rudziński, prezes
ZUK.
W ramach zadania, w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
publicznego, wyłoniony został wykonawca robót - GRUPA Budujesz
Dom sp. z o. o. Firma przeprowa-

fot.ZUK Cybinka

Już wkrótce mieszkańcy gminy będą mieli dostęp do nowocześniejszej infrastruktury wodno-ściekowej. Właśnie trwają prace
związane z zakrojoną na dużą skalę przebudową

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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KRZESZYCE

KRZESZYCE

Dzięki staraniom gminy do
strażaków trafi wkrótce nowy
pojazd o wartości 760 tysięcy
złotych

Chora na nowotwór mieszkanka gminy dostała wsparcie od lokalnej społeczności

fot. Gmina Krzeszyce

Będzie nowy wóz dla OSP Koncert dla Basi
Wójt gminy Stanisław Peczkajtis spotkał się 17 kwietnia w
Kożuchowie z Ministrem Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Joachimem Brudzińskim. Minister przekazał na ręce wójta
zapewnienie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krzeszycach.
Krzeszyce są jedną z 17. gmin
województwa lubuskiego, której
wniosek został rozparzony pozytywnie. Wkład własny gminy w
zakup nowego wozu strażackiego
to 230 000 zł. (red.)

Jest porozumienie w sprawie wozu

KRZESZYCE

Impreza zorganizowana pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach przez grupę
przyjaciół, aby wesprzeć mieszkankę
Gminy Krzeszyce zmagającą się z
nowotworem, odbyła się 4 maja. Frekwencja dopisała, a gorącej atmosfery nie zgasiły ani opady deszczu, ani
zgoła niewiosenne temperatury.
W trakcie koncertu można było
wylicytować m.in. przejażdżki samochodami driftowymi lub ciężarówką, koszulki i gadżety z autografami
sportowców. Fundusz wsparcia zasiliły także sprzedawane cegiełki oraz
dochód ze stoisk gastronomicznych.
Czas umilały występy miejscowych
artystów, zespołu Mini Dance, pokaz zumby, sztuk walk w wykonaniu
zawodników klubu sportowego Dragon oraz diorama grupy rekonstruk-

torów. Swój wkład dołożyli także,
zawodnicy z klubu sportowego UKS
Żak Krzeszyce. Uczestnicy mogli z
bliska przyjrzeć się ciężarówkom,
autom z wrak race i driftowym, a
także ciężkim motocyklom. Gwiazdą
wieczoru był toruński zespół Jemiayka grający muzykę ze słonecznej Jamajki. Na koniec odbyła się zabawa
taneczna, którą poprowadził DJ Dawid.
Dziękujemy wszystkim, którzy
otworzyli serce i razem tak licznie,
z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do przygotowania i przeprowadzenia imprezy. Jej
sukces był możliwy dzięki hojności
prywatnych osób, przedsiębiorców,
sołectw, za co jeszcze raz w imieniu
organizatorów serdecznie dziękujemy – mówią organizatorzy. (red.)

fot. Gmina Krzeszyce

Już wkrótce mieszkańcy niektórych miejscowości gminy
będą się cieszyli nowymi nawierzchniami. Właśnie podpisano umowę na prace modernizacyjne
Umowa z Urzędem Marszałkowskim na remont dróg została podpisana 15 maja 2019 r.
Marszałek przeznaczył na ten cel
174 tysiące złotych. Modernizacja będzie obejmowała działki w
obrębach ewidencyjnych Świętojańsko, Krasnołęg, Piskorzno, Krzemów-Łukomin-Graby.
(red.)
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fot. Gmina Krzeszyce

Niebawem remonty dróg

Podpisanie umowy na remonty
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Dali z siebie wszystko

Prog ram

10:30 - 16:30
Przeżyj to z nami – wspin
aczki,
zjeżdzalnie i mnóstwo inny
ch szaleństw
Świat zabaw dla najmłod
szych
Duży, drewniany plac zab
aw dla dzieci
Mini basen
Malowanie twarzy
Dodatkwo klaun Fridoline
będzie rozdawał balony,
darmowe vouchery na lo
dy,
popcorn i słodycze.
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KRZESZYCE

Wielbiciele joggingu spotkali się
11 maja. Na trasie, oprócz zawodników, nie zabrakło też najmłodszych
uczestników na rowerach, którzy
wzięli udział poza konkursem.
Pierwszym mężczyzną na mecie
pięciokilometrowego dystansu był
Patryk Sopata z Drezdenka, a pierwszą kobietą Sylwia Kunik z Kostrzyna. Najstarszą uczestniczką biegu
była Teodora Janicka ze wsi Brzozowa. W imprezie biega od pierwszej
edycji.
Tradycyjnie bieg otworzył ceremoniał olimpijski, przygotowany przez
dzieci Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie. Na scenie pojawili się także
znani olimpijczycy: Dariusz Goździak – złoty medalista w pięcioboju
nowoczesnym w Barcelonie w 1992
r.; Tomasz Kucharski – dwukrotny
mistrz olimpijski w wioślarstwie: w
Sydney w 2000 r. i Atenach w 2004
r.; Andrzej Kupczyk – olimpijczyk z

Monachium – VII miejsce w finale
na 800 m w 1982 r., dziś trener kadry
bobslejowej oraz czesko-niemiecka
skeletonistka, mistrzyni świata (VI
miejsce) w Pjongczangu w 2018 r.,
Anna Fernstädtová.
Po biegu każdy uczestnik dostał
porcję gorącej grochówki, napój oraz
lody. Nie brakowało też stoisk z domowymi wypiekami, kawą, popcornem i goframi. Zadbano również o
kącik dla najmłodszych. Na koniec
wśród biegaczy rozlosowano 12 rowerów górskich ufundowanych przez
sponsorów.
Organizatorzy Biegu – Zespół
Edukacyjny w Kołczynie, Gmina
Krzeszyce oraz MLUKS „Postomia”
Sulęcin – Kołczyn – serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w to
wspólne przedsięwzięcie.
Imprezę honorowym patronatem
objął prezes PKOL – Andrzej Kraśnicki. (red.)

fot.SP Kołczyn

Na linii startu stanęło 649 biegaczy z całego regionu. Pobiegły
dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy, a najstarsza uczestniczka
miała 83 lata

fot.SP Kołczyn

XII Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski

Olimpijski ogień

Bieg z lotu ptaka
fot. SP Kołczyn

KRZESZYCE

List z Afryki w... bibliotece
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży w filii biblioteki
w Muszkowie odbyło się jeszcze przed
świętami wielkanocnymi. Tematem rozmowy był wiersz ,,List z Afryki” z książki
pt.,,Kapelusz pełen bajek’’ Haliny Szayerowej.
Dzieci poznały list od bociana, który
jest w Egipcie. Korzysta tam z ciepłej
pogody, lecz tęsknota za polską strzechą, topolą i błotem jest tak ogromna, że
chętnie rozstanie się z Egiptem.
Wiersz poruszył młodych czytelników.
Ukazuje żyjące w Egipcie zwierzęta oraz
opisuje piękne widoki, które przypomi-

fot. Biblioteka Muszkowo

Biblioteka w Muszkowie nieustannie zachęca najmłodszych do sięgania po lektury. Tym razem
były to wiersze

Lektura w zacisznym miejscu

nają bocianowi Polskę. W nawiązaniu do
treści wiersza, w trakcie towarzyszących

spotkaniu zajęć plastycznych, dzieci wyczarowały bociany z papieru. (red.)

I wystartowali

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

Słubice, ul. Transportowa 6 (obok Travel Free)
godziny otwarcia: 10.00 - 18.00 od wtorku do soboty
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fot. Gmina Krzeszyce

KRZESZYCE

Z muzyczną wizytą na Białorusi
Podróże kształcą, rozwijają, otwierają oczy i serca. Przekonała się o tym grupka młodzieży z powiatu sulęcińskiego, która pod koniec kwietnia odwiedziła miasto Baranowicze na Białorusi
Zaproszenie było efektem rozpoczętej
w ubiegłym roku muzycznej przyjaźni i
współpracy. Celem wizyty był udział w
Festiwalu Piosenki z okazji 35 – lecia
Wzorcowego Chóru Raduga, działającego
przy Dziecięcej Szkole Muzycznej w Baranowiczach.
Za zachodnią granicę udały się dzieci mieszkające w gminach Krzeszyce i
Słońsk, rozwijające talenty wokalne pod
okiem Małgorzaty Grancewicz, mieszkanki gminy Krzeszyce, prowadzącej Chór
Postomia oraz Zespół Rudniczanka.
- Taka wycieczka to niesamowita przygoda i sprawdzian samodzielności. Prawie tysiąc kilometrów od domu, nieznany
język i zwyczaje. Mimo to, nasze dzieci
już zapowiedziały, że chcą tam wrócić. –

mówi pani Małgorzata. – Były zauroczone
otwartością i gościnnością gospodarzy,
zachwycone czekającymi tam atrakcjami i
pod ogromnym wrażeniem poziomu artystycznego Festiwalu.
Plan wycieczki był bardzo napięty.
Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili
piękną, niegdyś należącą do Polski miejscowość Paulinowo, gdzie zasiedli do
kolacji paschalnej wraz z mieszkańcami.
Drugiego dnia zwiedzili miasto Baranowicze, zintegrowali się z uczniami Szkoły
Muzycznej i na koniec wzięli udział w Festiwalu Piosenki.
– Ogromna scena, chyba sześćset
miejsc na widowni, pięknie śpiewające
chóry dziecięce, ogromny stres i wielka
satysfakcja po występie – wspominają

uczniowie.
Trzeciego dnia celem był Mińsk. Podróż pociągiem, zwiedzanie zabytkowego
miasta, a na koniec opera Georges'a Bizeta „Carmen” w Narodowym Akademickim Teatrze Wielkim Opery i Baletu.
– Obawiałam się, że po intensywnym
dniu dzieci usną w teatrze. Myliłam się.
Cały spektakl oglądały z otwartymi ustami – opowiada pani Małgorzata – Jestem
szczęśliwa, że mogły przeżyć przygodę,
która była możliwa dzięki sponsorom.
Wycieczka do Baranowicz pozostanie na
zawsze w pamięci uczestników.
- Liczymy, że słowiańska przyjaźń przetrwa w przyszłym roku będziemy gościć
baranowicki chór u siebie – mówi M.
Grancewicz. (red.)

W oczekiwaniu na operę
fot. Biblioteka Muszkowo

KRZESZYCE

Dyskutowali o książce, która łączy pokolenia
Na spotkaniu DKK w Muszkowie czytelniczki podzieliły się wrażeniami po przeczytaniu książki ,,Z dziejów Gminy Krzeszyce”. Każda
znalazła w niej coś dla siebie
- Taka wycieczka to niesamowita przy- Paulinowo, gdzie zasiedli do kolacji paschal- Wielkim Opery i Baletu.
goda i sprawdzian samodzielności. Prawie
tysiąc kilometrów od domu, nieznany język
i zwyczaje. Mimo to, nasze dzieci już zapowiedziały, że chcą tam wrócić. – mówi pani
Małgorzata. – Były zauroczone otwartością
i gościnnością gospodarzy, zachwycone czekającymi tam atrakcjami i pod ogromnym
wrażeniem poziomu artystycznego Festiwalu.
Plan wycieczki był bardzo napięty. Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili piękną,
niegdyś należącą do Polski miejscowość

nej wraz z mieszkańcami. Drugiego dnia
zwiedzili miasto Baranowicze, zintegrowali
się z uczniami Szkoły Muzycznej i na koniec
wzięli udział w Festiwalu Piosenki.
– Ogromna scena, chyba sześćset miejsc
na widowni, pięknie śpiewające chóry dziecięce, ogromny stres i wielka satysfakcja po
występie – wspominają uczniowie.
Trzeciego dnia celem był Mińsk. Podróż
pociągiem, zwiedzanie zabytkowego miasta,
a na koniec opera Georges'a Bizeta „Carmen” w Narodowym Akademickim Teatrze

– Obawiałam się, że po intensywnym
dniu dzieci usną w teatrze. Myliłam się. Cały
spektakl oglądały z otwartymi ustami – opowiada pani Małgorzata – Jestem szczęśliwa, że mogły przeżyć przygodę, która była
możliwa dzięki sponsorom. Wycieczka do
Baranowicz pozostanie na zawsze w pamięci
uczestników.
- Liczymy, że słowiańska przyjaźń przetrwa w przyszłym roku będziemy gościć
baranowicki chór u siebie – mówi M.Grancewicz. (red.)

Lokalna historia zamknięta w książce

PROMOCJA!

Zaproszenie było efektem rozpoczętej w
ubiegłym roku muzycznej przyjaźni i współpracy. Celem wizyty był udział w Festiwalu
Piosenki z okazji 35 – lecia Wzorcowego
Chóru Raduga, działającego przy Dziecięcej
Szkole Muzycznej w Baranowiczach.
Za zachodnią granicę udały się dzieci
mieszkające w gminach Krzeszyce i Słońsk,
rozwijające talenty wokalne pod okiem
Małgorzaty Grancewicz, mieszkanki gminy
Krzeszyce, prowadzącej Chór Postomia oraz
Zespół Rudniczanka.

7,99%
Oprocentowanie stałe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,25% dla reprezentatywnego przykładu kredytu gotówkowego Raz Dwa, przy następujących założeniach: wiek Kredytobiorcy do 65 lat, okres kredytowania 36 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów) 10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 903,72 zł, oprocentowanie stałe 7,99%, całkowity koszt kredytu 1 903,72 (w tym: prowizja 3,00% - 300,00 zł, odsetki 1 272,72 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek trwałej i całkowitej
niezdolności Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku; trwałej i całkowitej niezdolność do pracy Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby - 331,00 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem
GBS Banku) 36 miesięcznych równych rat z czego 35 równe raty w wysokości po 313,13 zł i ostatnia 36 rata wyrównująca 313,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Udzielenie kredytu uzależnione jest od wyniku
badania i oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. art. 66 Kodeks cywilny.
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Wojna oczami dziecka W poszukiwaniu oznak wiosny

Niektóre lektury nie są łatwe

w Krzeszycach zorganizował dla mających dni wolne od nauki uczniów szkoły
podstawowej wycieczkę w poszukiwaniu
wiosny. Pogoda dopisała, jak na kwiecień
było naprawdę ciepło.
Dzieci szukały śladów wiosny - rozwijających się roślin, kwitnących kwiatów,
tropów i innych śladów działalności zwierząt. Oglądały zawilce, ziarnopłony i inne
wiosenne kwiaty oraz rusałki, cytrynki i
zorzynki rzeżuchowce - pierwsze motyle.
Ze skarpy nad Krzeszycami podziwiały
Pradolinę Toruńsko - Eberswaldzką, w

Programowanie nie musi być ani trudne, ani nudne, ani odbywać się na komputerze. Jak to możliwe?
Mogą się o tym przekonać najmłodsi w trakcie zajęć przygotowanych przez bibliotekę. Jest to nowa
oferta adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym, która pozwala
oderwać dzieci od ekranu komputera czy telefonu komórkowego.
Uczestnicy mogą poznać gry i
zabawy z elementami programowania, wprowadzające w świat programowania, bez użycia komputerów.
Cały cykl warsztatów jest bezpłatny.
Pierwsze zajęcia już się odbyły.
W ich trakcie uczestnicy przeszli labirynt ze słodkim ładunkiem, a następnie stworzyli kod, z którego powstała, w nawiązaniu domajowych

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

SALON OŚWIETLENIOWY

tel. (95) 758 22 83

w miejscu rekreacyjnym „Trzy Młyny" z
ogniskiem i kiełbaskami. (red.)

Kodowanie na dywanie - to proste!

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wrocławska 2a

której leży znaczna część gminy Krzeszyce. Zakończeniem wycieczki był piknik

KRZESZYCE

PÓŁTORAK

PÓŁTORAK

Wspólna fotka po spacerze

fot. Biblioteka Krzeszyce

i strachu wojny, straciła ukochanego
ojca, ale wojnę przeżyła i swoje późniejsze życie wypełniła dobrem.
- Polecamy absolutnie wszystkim
czytelnikom. Mamy nadzieję, że
książka pana Pawła nie pozostanie
zapomniana przez naszych klubowiczów i kiedyś jeszcze po nią sięgną.
Może już jako dorośli przeczytają
ją swoim dzieciom by w ten sposób
przypominać o losach tamtych ludzi,
o tamtych okrutnych czasach ,czasach nie zawsze zrozumiałych nie tylko dla młodego czytelnika – mówią
organizatorzy. (red.)
fot. Biblioteka Krzeszyce

To za sprawą lektury ,,Czy wojna
jest dla dziewczyn?” Pawła Beręsewicza, w której autor przedstawił problem wojny w prosty, przystępny i
nietypowy sposób. Temat jest zawsze
ciężki, poruszający, a zarazem dający
wiele do myślenia każdemu czytelnikowi bez względu na wiek.
Spojrzenie na wojnę oczami dziecka nie jest nowatorskim pomysłem,
ale zawsze porusza, zwraca uwagę na
pewne detale, na które dorośli często są już mniej wyczuleni. Historia
Elki wydarzyła się naprawdę. Dzielna dziewczynka doświadczyła grozy

fot. Gmina Krzeszyce

Kwietniowe spotkanie w krzeszyckim Dyskusyjnym Klubie Według kalendarza przychodzi 21 marca, ale w tym roku kazała na siebie dłużej czekać. ZniecierKsiążki dla najmłodszych upłynęło na rozmowie o trudnym te- pliwione dzieci wyruszyły same jej szukać
macie wojny
17 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury

Kodowanie nie jest trudne

świąt państwowych, flaga Polski.
Organizatorzy zapraszają już

teraz na kolejne zajęcia 27 maja.
(red.)

rozmawia Robert Włodek

L U B U S K I E

RZEPIN

II edycja Akademii Małego Leśnika ruszyła pełną parą. W środę 17 kwietnia miała miejsce jej
uroczysta inauguracja w siedzibie Nadleśnictwa Rzepin, głównego partnera akademii

Nowy projekt przyrodniczy

fot. D.Utracki

Mali leśnicy odebrali indeksy akademii

Un

Foto: M. Barden
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Dlaczego mieszkańcy nie chcą biogazowni?

Projekt „Jutro zaczęło się wcz

Kategoria planowanej inwestycji nie
uległa zmianie (tak samo jak jej wpływ
na życie i zdrowie mieszkańców).
Zmianie uległa jedynie moc elektryczna i cieplna.
Z dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie nadal
zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Rzepin, Lubiechnia Wielka i
Drzeńsko. W biogazowni planuje się
wytwarzanie gazu w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy ulegającej biodegradacji. Wsad do produkcji
biogazu również nie uległ zmianie. To
m.in.: kiszonka kukurydzy, kiszonka
traw, kiszonka żyta, serwatka oraz
inne odpady z przemysłu spożywczego, gnojowica czy obornik bydlęcy.
- Zmniejszenie mocy biogazowni
nie sprawi, iż w/w surowce, podczas
transportu, rozładunku oraz składowania, przestaną wydzielać fetor,
który notabene będzie dokuczliwy
dla wszystkich mieszkańców Gminy
Rzepin. Brak zalesienia, bliska obecność farmy wiatrakowej (korytarz powietrzny) będzie dodatkowo wzmagać
nieprzyjemny zapach – mówi A. Wodara.
Mieszkańcy obawiają się także o
szkodliwość wydzielanych substancji,
m.in. amoniaku i siarkowodoru (o
silnym działaniu żrącym), które mają
negatywny wpływ na zdrowie (wywołują nieżyty oskrzeli, płuc, obrzęk spojówek i wiele innych chorób), a także
mają negatywny wpływ na środowisko
(m.in. na zakwaszenie gleby).

R.W. Jakie są najbardziej potrzebne
inwestycje dla mieszkańców Rzepina
i gminy?
S.D. Jest ich naprawdę wiele. Zdaje
sobie sprawę, że w ciągu kadencji nie
zdołamy ich wszystkich zrealizować,
ale będziemy robić wszystko, aby zrealizować ich jak najwięcej.
Miastu potrzebna jest obwodnica,
która połączy istniejącą już obwodnicę z ulicą Słubicką. Pozwoli to na
„wyrzucenie” tirów z miasta, a jednocześnie połączy nasze najlepsze tereny
inwestycyjne, znajdujące się między
Rzepinem a Gajcem, z autostradą A2.
Bardzo zależy nam, na tym, aby ożywić tzw.„Stare Miasto”. Wtejchwilijest
ono zapomniane przez wszystkich, no
i chyba trudno się dziwić. Chcemy aby
mieszkańcy z innych części Rzepina, a
również turyści chętnie odwiedzali to
miejsce, nie tylko z myślą o zakupach,
ale też, aby tu odpocząć i w miłym
Lubuskie Biuro Nieruchomości
s.c. czas z rodziną.
otoczeniu spędzić wolny
Aby tak się
stało należy zrewitalizoPl. Wolności 19 D, 69-100
Słubice
wać całe Stare Miasto.
tel.: +48 501 429 043
Jest to niezmiernie trudne i kosztowlbn@lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
ne,alezamierzamypodzielićtąinwestycję na etapy i stopniowo ją realizować.
www.lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
W RZEPINIE I SŁUBICACH

AUTORYZOWANY DEALER FIRMY
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„Bliżej siebie, bliżej przyrody, bliżej kultury” Kto wygrał eko-konkurs?
Młodzież miała okazję zapoznać
się z historią powstania Lasku
Pokoju jako symbolu polsko-niemieckiej współpracy dwóch stowarzyszeń - miejscowego o nazwie
Towarzystwo Pokoju z niemieckim
Stowarzyszeniem Zamku Trebnitz.
Gościnnie w panelu udział wzięli wójt Górzycy Robert Stolarski,
zastępczyni wójta Anna Kwiek-Judycka i Monika Karasińska, szefowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Żabicach i radna Powiatu Słubickiego. Na zakończenie tej części
projektu opiekunowie z Niemiec
poprowadzili animacje językowe,
w trakcie których uczestnicy mogli
się przedstawić i poznać ze sobą.
Kolejnym etapem spotkania był
spacer do Owczar, gdzie znajduje
się Lasek Pokoju, w którym wspólnie zasadzony został miłorząb japoński - drzewko przyjaźni.
Następnie przy jednym z głazów
Kamiennego Szlaku Gminy Górzyca, na którym wyryto hasło „Przyroda jednoczy narody” prelekcję

poprowadziła
Ewa
Drewniak,
przedstawicielka Stacji Terenowej
Klubu Przyrodnika w Owczarach.
Po prelekcji młodzież poszła na
wycieczkę po murawach kserotermicznych oraz odwiedziła znajdującą się na terenie Muzeum Łąki
hodowlę owiec.
Na zakończenie tego intensywnego dnia uczestnicy pojechali nad
jeziorem w Żabicach. Tam, w wigwamie, czekał na nich gorący posiłek. Reszta popołudnia upłynęła
pod znakiem gier i zabaw sportowych. Młodzież grała w siatkówkę,
badmintona, tenisa stołowego czy
darta.
Projekt współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach „Programu Współpracy
Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020”: „Redukować
bariery- wspólnie wykorzystywać
silne strony” - „Barrieren reduzieren- gemeinsame Stärken nutzen”.
(red)

W konkursie wzięły udział dzieci
uczęszczające do Pracowni Edukacji Kulturalnej, a towarzyszyli im
rodzice. Organizatorem konkursu
był Celowy Związek Gmin CZG-12
i Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy.
Pomysłodawcom konkursu zależało, aby podnieść świadomość
ekologiczną. Uczestnikom nie zabrakło inwencji twórczej. Powstało
wiele kolorowych prac wykorzystujących materiały z recyklingu,

czyli butelki plastikowe, zużyte
pudełka, rolki po papierze toaletowym, folię aluminiową czy kubki
po jogurcie. Ograniczeniem była
tylko wyobraźnia.
Ze względu na bardzo wysoki poziom wykonanych prac, ukazujący
zaangażowanie dzieci i rodziców
komisja postanowiła nagrodzić
wszystkich uczestników konkursu.
Urocze wręczenie nagród nastąpiło podczas Gminnego Festynu Majowego dnia 18 maja. (red)

fot. GOK Górzyca

Wspólne projekty dla młodzieży z Polski i Niemiec to doskonała
okazja do spotkań, w czasie których młodzi ludzie z obu krajów
mają możliwość wzajemnego poznania, skonfrontowania własnych
przekonań z rzeczywistością, znalezienia podobieństw, zaakceptowania różnic i odmienności oraz
nawiązania przyjaźni.
13 maja 2019 r. grupy młodzieży
ze Szkoły Podstawowej w Górzycy i
Gimnazjum w Seelow wraz z opiekunami wzięły udział we wspólnie
realizowanym projekcie pod nazwą „Bliżej siebie, bliżej przyrody, bliżej kultury” Gościnnie do
uczestnictwa dołączyła młodzież z
Białorusi.
Pierwszą częścią spotkania był
panel dyskusyjny z udziałem m.in.
miejscowych leśniczych: Artura
Opalińskiego i Macieja Barszcza
oraz Alicji Kierskiej, jednej z inicjatorek powstania Lasku Pokoju,
emerytowanej nauczycielki dyrektorki Zespołu Szkół w Górzycy.

Tym co można zrobić ze śmieci pochwalili się uczestnicy konkursu „Eko- stworek- potworek- czyli jak śmieci bawią dzieci”. Jak im
poszło?

fot. GOK Górzyca

Polscy i niemieccy uczniowie z obu stron Odry wzięli udział w integracyjnym spotkaniu. Konfrontacji
ze stereotypami towarzyszył czas spędzony na łonie przyrody

Rodzinne foto po projekcie

Kolorowe stwory z recyklingu
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Świetlica pełna dziecięcych uśmiechów

W kwietniu ruszył nowy projekt pn. „Międzypokoleniowa Akademia Sztuk Wszelakich". Jednym z założeń programu są zajęcia świetlicowe dla dzieci
Świetlica jest miejscem bardzo lubianym przez dzieci. Tu
nie ma miejsca na nudę. Każdy
może spędzić tu miło, przyjemnie
i pożytecznie czas. W każdy wtorek i czwartek dzieci mogą rozwijać swoje talenty, nabywać nowe
umiejętności, a przede wszystkim
wykazać się kreatywnością.
W trakcie zajęć szczególna
uwaga poświęcana jest na doskonalenie samodzielności oraz
wszechstronny rozwój zarówno intelektualny jak i fizyczny
uczniów. W świetlicy mają możliwość rozwoju własnej aktywności,
uczą się jak spędzać wolny czas,

odrabiają zadania domowe, doskonalą umiejętności społeczne,
odpoczywają i relaksują się.
Świetlica wyposażona jest w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne
przydatne podczas zajęć plastycznych, sportowych, czy podczas relaksu i chwili dla siebie. Do dyspozycji młodych podopiecznych
są m.in. klocki, gry planszowe, gry
edukacyjne oraz książki i pluszaki,
zestawy przyborów plastycznych,
oraz sprzęt sportowy. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Prowadzone zajęcia świetlicowe dają dzieciom możliwość zarówno czynnego wypoczynku po-

przez zabawy ruchowe, muzyczne
i integracyjne w sali świetlicowej,
zabawy rekreacyjno–sportowe na
świeżym powietrzu, jak również
pozwalają na rozwijanie wielu zainteresowań: plastycznych, technicznych, muzycznych, przyrodniczych czy czytelniczych.
Na jednym z ostatnich spotkań
dzieci cieszyły się nowymi książkami, które, dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu, wzbogaciły świetlicową biblioteczkę. Mogły także
wziąć udział w zajęciach manualne. Tym razem własnoręcznie tworzyły biżuterię.
Przed nimi jeszcze wiele atrak-

GÓRZYCA

Uśmiech mówi wszystko

cji. Będą tworzyć projekt regionalnej widokówki oraz bawić się w
tworzenie naczyń na zajęciach ceramicznych. Spotkają się z członkami zespołu „Młodzi duchem” i
wezmą udział w pikniku integra-

cyjnym, a także spróbują swoich
sił na warsztatach cukierniczych.
Zadanie dofinansowane jest ze
środków pochodzących z budżetu
Starostwa Powiatowego w Słubicach. (A.Abrasowicz)

GÓRZYCA

Wielkanocne nagrody przy śniadaniu Odszedłeś zbyt szybko
Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Mateusza
Podlipskiego, pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy
oraz wieloletniego współpracownika naszej redakcji. To właśnie

dzięki Niemu mogli Państwo czytać o wydarzeniach kulturalnych,
a przede wszystkim sportowych,
które odbywały się na terenie gminy. Składamy kondolencje wszystkim bliskim. (red)
fot. GOK Górzyca

Celem konkursu było kultywowanie tradycji związanej z obchodami Wielkiej Nocy. Nagrody za
udział w konkursie na najładniejszą kartkę i koszyk wielkanocny
wręczono 17 kwietnia 2019 r. podczas symbolicznego „Śniadanka
Wielkanocnego”.
Na konkurs wpłynęło łącznie 85
prac wykonanych techniką dowolną. W przedświątecznej atmosferze dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Górzycy Małgorzata
Gniewczyńska, wójt Górzycy Robert Stolarski i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Janina Bryl wrę-

fot. GOK Górzyca

Symboliczny wielkanocny
posiłek był częścią spotkania
poświęconego świątecznym
tradycjom. W jego trakcie
zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody za swoje prace

Wyczekiwanie na śniadanie

czyli nagrody i dyplomy laureatom
konkursu.
Program artystyczny dla uczestników śniadanka przedstawiły
dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej działającej przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Górzycy.

Po części oficjalnej laureaci i
zaproszeni goście zasiedli do uroczystego posiłku, podczas którego
parę słów o symbolice świąt wielkanocnych powiedział ks. Adam
Szymański, proboszcz parafii w
Laskach Lubuskich. (red)
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Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie
Fort w Żabicach to budowla ceglana
powstała w latach 1887-90 na wzniesieniu pozwalającym kontrolować
drogi ze Słubic do Kostrzyna i Słońska. Początkowo nie posiadał koszar,
zostały wybudowane w 1914 roku. Ma
postać pięcioramiennej reduty otoczonej suchą fosą. Kształt fortu idealnie
widoczny jest na zdjęciach lotniczych.
Docelowo planowano wyposażyć go
w dwanaście armat wałowych i cztery
moździerze. Rozważano także budowę
ochraniających go mniej eksponowa-

krótko usadowili się tu żołnierze Armii
Czerwonej, a po wyzwoleniu obiekt
stopniowo niszczał. Przez kilkadziesiąt
lat składowano w nim odpady chemiczne w postaci przeterminowanych
środków ochrony roślin, tzw. mogilnik,
który został zutylizowany ok. 2000
roku.
Mimo, że fort leży w pewnej odległości od głównej drogi, w leśnym terenie,
nietrudno jest do niego trafić. Na parkingu przed wjazdem do fortu znajduje
się wydzielone miejsce do odpoczynku
z tablicą informacyjną, zawiera najważniejsze wiadomości o budowli. Warto
wspomnieć, że znajduje się tam komunikat, że przebywanie na terenie fortu
ze względu na jego stan techniczny jest
zbyt niebezpieczne. Każdy wchodzący
robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Od pewnego czasu fort stał
się ulubionym miejscem paintballowców. (D. Utracki)

nych stanowisk. Do czasu I wojny światowej forty tego typu oświetlane były
lampami naftowymi.
Sam fort, którego wielkość wynosi
ok. 4,5 ha, nigdy nie odegrał znaczącej roli militarnej. W czasie II wojny
światowej działała w nim filia słońskiej
fabryki amunicji. Wiosną 1945 r. na

Rechtsanwältin
Prawnik w Niemczech
Edyta Koryzna LL.M
Kancelaria postrzega siebie jako pomocnika, szczególnie dla polskojęzycznych
klientów w sprawach:
karnych (reprezentacja na każdym etapie postępowania, mandaty, prawo jazdy),
prawa pracy (wypowiedzenia, nadgodziny, urlopy, wynagrodzenia, chorobowe),
prawa rodzinnego (rozwody, alimenty).
Carthausplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)

fort Żabice
fot.D.Utracki

Przed wojną Górzyca, mimo zaledwie niespełna 2 tys. mieszkańców miała prawa miejskie i w odróżnieniu od
ówczesnej dwa razy większej Cybinki
(będącej największą wsią wschodniej
Brandenburgii) mogła pochwalić się
statusem miasta. W wyniku zniszczeń
wojennych, związanych m.in. z sąsiedztwem pobliskiej Twierdzy Kostrzyn
straciła na znaczeniu. Po wojnie podejmowano próby odbudowy miejskiej
organizacji Górzycy, jednak powojenne
wyludnienie, zrujnowana zabudowana,
typowo rolniczy charakter miejscowości oraz brak przemysłu to uniemożliwiały. Dziś Górzyca, licząca około 1500
mieszkańców, jest wsią o charakterze
miejskim z siedzibą Urzędu Gminy.
Z pobliskim Kostrzynem związane
są zabytki militarne w pobliżu Górzycy,
takie jak forty w Żabicach czy Czarnowie. Fort „Żabice” to jeden z czterech
fortów, który powstał w celu bezpośredniej ochrony Twierdzy Kostrzyn
na jej tzw. przedpolu. Położony jest po
prawej stronie drogi prowadzącej z Górzycy do Czarnowa.
Idea budowy pierścienia fortów wokół twierdz oparta była na założeniu, by
w odległości odpowiadającej zasięgowi
ochronnego ognia artylerii rozmieścić
krąg samodzielnych bastionów. Z założenia forty te miały chronić twierdzę
główną, jednak rozwój techniki militarnej nastąpił tak szybko, że w większości
przypadków straciły one swój cel strategiczny zanim oddano je do użytku. W
skład fortów Twierdzy Kostrzyn wchodzą ponadto polskie „Czarnów” i „Sarbinowo”i niemiecki „Gorgast”.

fot.D.Utracki

Górzyca to niewielka miejscowość położona w północnej części powiatu słubickiego, na zachodzie
województwa lubuskiego, bezpośrednio przy granicy z Niemcami. Jakie tajemnice w sobie kryje?

Tel: 0335 500 99315
Fax: 0335 500 99317

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

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Wiesław Sierszulski
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Promocja trwa od 02-01-2019 r. do 30-06-2019 r.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie wynosi 11,91%
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.578,90 zł,
oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%, całkowity koszt kredytu 578,90 zł (w tym: prowizja 3% - 150 zł,
odsetki 318,90 zł, składka z tytułu ubezpieczenia 110,00 zł, składka płatna jednorazowa w dniu uruchomienia
kredytu, umowa zawarta na okres 24 miesięcy, 23 raty równe w kwocie 221,62 zł, ostatnia rata w wysokości
221,64 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17-12-2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty
kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Zapraszamy do naszych placówek
Centrala
Oddział Ośno Lubuskie
ul. B. Chrobrego 5,
69-220 Ośno Lub.
tel./fax. 95 757 60 76,
centrala@bsosno.sgb.pl
Oddział Kostrzyn n/O
ul. Orła Białego 22,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax. 95 728 32 56
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Oddział Słubice
ul. Krzywoustego 2,
69-100 Słubice
tel./fax. 95 758 27 13,
95 750 83 17
slubice@bsosno.sgb.pl

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

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27,
69-210 Lubniewice
tel./fax. 95 755 85 88
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B,
69-113 Górzyca
tel./fax. 95 750 83 12
gorzyca@bsosno.sgb.pl

www.bs.osno.sgb.pl

24 POGRANICZE
L U B U S K I E

STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice

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

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

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

Aparaty
nowoczesne

&

dyskretne niezawodne

profesjonalne
dopasowanie

aparatów słuchowych
wszystkich producentów
SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6/107, 69-100 SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977
Godziny Przyjęć:
pon., pt. - 800 - 1400, wt., czw. - 800 - 1700, śr. - 800 - 1600
Sulęcin SPZOZ SZPITAL POWIATOWY
UL. WITOSA 4, 69-200 SULĘCIN
Godziny Przyjęć:
pon., czw., pt. - 800 - 1600, wt. - 800 - 1200
NZOZ Nowy Szpital
UL. NARUTOWICZA 6, 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
Godziny Przyjęć:
pon. - 930 - 1700, wt. - 1400 - 1700, śr. - 930 -1500

umów

Mariola Hawran

na

się

badanie

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

Pl. Przyjaźni 18

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

Lubuskie
Biuro
Nieruchomości

