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Pinokio, czyli
komu urośnie nos

Lubusk
Likwidacja
przedszkola,
przetargi, zamiana działek,
pożary, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla budowy stacji paliw...
Kolejny krok? Warunki zabudowy i pozwolenie na budowę

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
Działka przy ulicy 1 Maja, pomimo
upałów, rozgrzewa kolejny raz atmosferę w mieście i fora internetowe do
czerwoności.

ZADZWOŃ 515130840
lub napisz na: serwis@wypozyczalniakunice.pl

czytaj na str. 3 >>
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OKIEM

BLONDYNKI

Słubicki pomysł znalazł naśladowców.
Utworzona w marcu przy staroście Rada
Kobiet będzie wkrótce miała swój wojewódzki odpowiednik. Trwa nabór kandydatek, które można zgłaszać do 10 lipca. Formularz znajdujący się na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego,
trzeba uzupełnić o co najmniej dwie
rekomendacje wystawione przez instytucje, organizacje, firmy lub osoby prywatne poświadczające zaangażowanie
kandydatki w działania na rzecz mieszkańców. Urzędnicy zachęcają zwłaszcza
panie z małych miejscowości. Rada ma
być społecznym organem doradczo-konsultacyjnym i inicjatywnym, działającym
przy marszałku na rzecz kobiet z całego
województwa.
Czy na rzecz mieszkańców działają
zawsze demokratycznie wybranie władze? Część mieszkańców Ośna z pewnością nie odpowie twierdząco na to
pytanie. Rodziców uczniów klas IV i V
miejscowej szkoły podstawowej zirytowała informacja o połączeniu klas. Tym
bardziej, że, jak twierdzą, zostali postawieni przed faktem dokonanym. Na
spotkaniu z burmistrzem Stanisławem
Kozłowskim sala była wypełniona po
brzegi, a w wypowiedziach obu stron nie
brakowało emocji. Więcej na ten temat
w artykule obok.
Pytań o działania władz oraz emocji

nie brakuje także w temacie budowy stacji paliw w miejscu dawnego przedszkola Pinokio przy ulicy 1 Maja. Skomplikowane losy tego terenu opisujemy szerzej
w naszym tekście obok. Plany inwestora
budzą kontrowersje wśród mieszkańców,
choć działania są podejmowane w granicach przepisów prawa. Mamy sygnały,
że w gronie przeciwników znaleźli się i
tacy, którzy myślą o zorganizowaniu
referendum w sprawie odwołania Rady
Miejskiej, jeśli dojdzie do wydania decyzji o warunkach zabudowy zezwalającej
na budowę stacji w tym miejscu. Pozostaje również otwartym pytanie, czy razem ze stacją zostanie uruchomiona restauracja KFC. Czekamy na odpowiedź
właściciela sieci w tej sprawie, a więcej
w tekście na stronie 3.
Nie tak dawno poruszenie wywoływały wśród mieszkańców wydarzenia w
Starostwie Powiatowym. W tej chwili sytuacja wydaje się stabilizować, pomimo
że finansowo jest nadal bardzo trudno.
Zakończono w każdym razie egzekucyjne
postępowania komornicze, co oznacza,
że powiat nie ma żadnych wymagalnych
zobowiązań finansowych. Trwają natomiast rozmowy z RIO na temat wprowadzenia programu naprawczego, co w
obecnej chwili jest koniecznością.
Studzeniu emocji z pewnością nie
sprzyjają temperatury za oknem. Początek wakacji, czyli standardowo początek
lata, przywitał nas upałami nie do zniesienia. Będziemy szukać ochłodzenia
gdzie tylko się da. W Słubicach można
przez całe wakacje korzystać bezpłatnie
z basenu na OSiR-ze. Jest to na pewno
bezpieczna alternatywa dla naturalnych
niestrzeżonych zbiorników wodnych.
Mamy niestety od początku ciepłych dni
jedną ofiarę śmiertelną takich kąpieli.
W Rzepinie pod koniec maja w wyniku
nieszczęśliwego wypadku po skoku na
główkę do jeziora zginął dwunastoletni
chłopiec. W wakacyjne dni uważajmy
na najmłodszych. Niech spędzą ten czas
bezpiecznie, aby we wrześniu cało i
zdrowo wrócili do ław szkolnych.
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Rodzice uczniów klas IV i V Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie twierdzą, że
zostali postawieni pod przysłowiową ścianą. Dyrekcja placówki miała poinformować ich
post factum o połączeniu klas w dwóch rocznikach. W tej sprawie spotkali się z burmistrzem
Na spotkaniu z dyrektorką szkoły 28 maja rodzice zostali poinformowani, że decyzja już zapadła i
jest nieodwołalna. Tę informację
zdementował burmistrz Stanisław
Kozłowski na kolejnym spotkaniu
12 czerwca. Sala Urzędu Miejskiego była wypełniona po brzegi.
Według oficjalnych informacji,
z istniejących czterech klas IV i
czterech klas V mają zostać utworzone po 3 oddziały z każdego rocznika, co zwiększy ilość uczniów w
każdej klasie. Burmistrz oświadczył, że spotkanie z rodzicami jest
po to, aby mogli oni przedstawić
swoje argumenty. Poinformował
również, że sprawa będzie jeszcze
analizowana. Włodarz Ośna uzasadniał decyzję o połączeniu oddziałów poszukiwaniem oszczędności.
Według rodziców gmina otrzymała wyższą niż w ubiegłym roku
subwencję, a liczba uczniów się
zmniejsza. Uważają, że zwiększenie
ilości dzieci w klasach wpłynie znacząco na pogorszenie warunków
nauki i rozbije zżyte ze sobą grupy.
Podkreślają także, że w związku
z reformami, w klasach znajdują
się dzieci z różnych roczników, co
dodatkowo utrudni ponowną integrację. Pojawiły się również głosy,
że zamiast szukać oszczędności w
takiej formie, należy poszukać managera lepiej zarządzającego pla-

cówką. Rodzice uważają również,
że zarówno oni, jak i uczniowie,
nauczyciele i dyrekcja szkoły powinni mieć prawo współdecydowania w tak ważnej sprawie.
Burmistrz przez cały czas trwania dyskusji podtrzymywał swoje zdanie, że decyzja nie została
ostatecznie podjęta. Nie podał też
finalnego terminu rozstrzygnięcia,
na czym bardzo zależało zgromadzonym rodzicom. Na spotkaniu
nie było jeszcze wiadomo jakiego
rzędu oszczędności z tego tytułu
może spodziewać się gmina. Burmistrz nie odpowiedział także na

co miałyby być one przeznaczone.
Jak powiedziała nam po spotkaniu Ewa Urbaniak, sekretarz gminy, w tej chwili klasy liczą po 20
uczniów i są po 4 w każdym roczniku. Po połączeniu utworzone zostaną po 3 klasy z każdego rocznika
i będą liczyły po 26-27 uczniów.
Do czasu zamknięcia numeru nie
otrzymaliśmy odpowiedzi na naszego maila do Urzędu Miejskiego
w Ośnie o jakiej kwocie oszczędności rozmawiano ani czy decyzja już
zapadła. Rodzice z niecierpliwością
czekają na wyjaśnienie sprawy.
(red.)
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Pinokio, czyli komu urośnie nos
(ciąg dalszy ze strony 1.)

A wszystko to za sprawą wydanej niedawno decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla budowy stacji paliw, która
otwiera drogę do wystąpienia o
warunki zabudowy i pozwolenie
na budowę.
Budynek niszczeje od kilku lat.
Ma za sobą parę pożarów, dewastację, pomieszkiwanie bezdomnych. Położony na dużej i pełnej
zieleni działce, która stanowi
atrakcyjny inwestycyjnie teren
w środku miasta, przy głównej,
przelotowej drodze. Licząc od
bazaru do granicy, na krótkim
odcinku mamy już pięć stacji i
widoki na kolejną – szóstą. Pomijając liczbę podobnych biznesów w pobliżu, a ilość wszystkich
stacji w mieście tym bardziej, jeśli inwestycja dojdzie do skutku,
będziemy mieć kolejne wybetonowane miejsce bez zieleni.
Wróćmy na chwilę do genezy sytuacji. Gmina posiadała tu
teren po byłym przedszkolu Pinokio, który próbowała sprzedać jeszcze w 2014 roku za cenę
3 mln złotych. Bezskutecznie.
Z końcem grudnia 2016 gmina
wymieniła działkę z prywatnym
właścicielem w zamian za 3 inne
w mieście, podając w akcie notarialnym wartość 1 mln złotych,
czyli o 2/3 mniej, niż opiewała
cena przetargowa. Sprawie przyglądała się prokuratura w roku
2017. Nie znajdując jednak znamion przestępstwa, postępowanie umorzyła.
Dla terenu działki gmina nie
ma planu zagospodarowania
przestrzennego, który uchwalany jest przez radę miejską.
Przed uchwaleniem takiego do-

kumentu mieszkańcy mają wgląd
w jego kształt, a także prawo do
wniesienia uwag i zastrzeżeń. W
przypadku braku planu rozstrzygnięcia dokonuje więc burmistrz,
wydając decyzję o warunkach zabudowy. Jak można było przeczytać w ogłoszeniu przetargowym z
2014 roku, „zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Słubice (…) teren na którym położona jest nieruchomość
oznaczony jest symbolem MW –
tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej”. Dlaczego gmina
sama nie zmieniła przeznaczenia
tego terenu, co miałoby znaczący
wpływ na wartość nieruchomości? To pytanie pozostanie już
bez odpowiedzi.
Do tej pory teren stał odło-

giem, a budynek niszczał coraz
bardziej. Kilkukrotnie dochodziło w nim do pożarów, o których
chętnie pisały lokalne media. W
tej chwili jest kompletnie zdewastowany. Nie oznacza to, że
inwestor próżnował. 10 czerwca
gmina wydała decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla budowy stacji paliw przy ul
1 Maja w Słubicach. Oczywiście,
żeby nie było niejasności, jest to
decyzja jak najbardziej zgodna z
prawem.
Co musi jeszcze zrobić inwestor, żeby w tym miejscu powstała stacja paliw? Musi wystąpić do
burmistrza o wydanie warunków
zabudowy. Jeśli je otrzyma, może
w starostwie złożyć wniosek o
pozwolenie na budowę stacji.
Gdy dokona wszelkich formalno-

ści zgodnie z prawem, starostwo
nie będzie mogło odmówić wydania pozwolenia na budowę. Tak
w skrócie wyglądają procedury.
Co może zrobić gmina? Ano
może uchwalić plan zagospodarowania dla tego obszaru i, zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego,
przeznaczyć
teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tak jak to
było pierwotnie planowane. Tę
procedurę można przeprowadzić
w ciągu roku. Dlaczego tego nie
robi?
Działania podjęli natomiast
okoliczni mieszkańcy, którzy nie
zgadzają się na budowę tego typu
obiektu w pobliżu ich domów, a
są również stroną w tym postępowaniu.

W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że na stacji
powstanie restauracja KFC. Jednak w zamieszczonym na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
gminy Słubice postanowieniu o
numerze WI.6220.3.2018.AK z
10 czerwca nie znajdujemy potwierdzenia tej wiadomości. Na
stacji planowana jest budowa
jednego budynku z częścią sklepową. Wnioskodawcą jest firma Citronex I Sp. z o.o. , a w jej
imieniu występuje pełnomocnik
Łukasz Biernacki.
Wysłaliśmy zapytanie do właściciela sieci KFC, ale do momentu zamknięcia numeru nie
otrzymaliśmy odpowiedzi. Do tematu z pewnością wrócimy i poinformujemy Czytelników o planach tej sieci fast foodów. (red.)

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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Jednogłośne "tak" dla burmistrza Gość na VIII Sesji Rady Miejskiej

M. Jabłoński podziękował burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi za dobrą współpracę gminy
Cybinka z Urzędem Marszałkowskim, która sprzyja realizacji wielu przedsięwzięć. Rezultatem tej
koperacji jest m.in. planowana
przebudowa, ulepszenie standardów i bezpieczeństwa w okolicach
skrzyżowania w Uradzie, czy też
realizowany już przez ZUK projekt
gospodarki ściekowej.
M. Jabłoński poinformował
również o trwających obecnie
dyskusjach na temat przyszłej

Europejskiej. Obecny kończy się
w 2020 r. i aktualnie planuje się
sposób rozdysponowania pieniędzy od 2021 roku. M. Jabłoński
przedstawił także informacje, które ułatwią aplikowanie o fundusze
unijne w przyszłej perspektywie.
Jednym z ciekawszych pomysłów
na wykorzystanie środków byłoby
powstanie ZITu (Zintegrowanej
Inwestycji Terytorialnej) na polsko-niemieckim pograniczu. Marszałek Jabłoński zachęcał też do
kontynuacji inicjatyw i dalszego
realizowania projektów związa-

ną i przeprawą promową. Będzie
to miało istotne znaczenie przy
podjęciu kolejnych działań związanych z możliwością powstania
ścieżek rowerowych w okolicach
tej przeprawy.
Kolejnym punktem sesji było
omówienie przez burmistrza Cybinki raportu o stanie gminy Cybinka za 2018 r. Dokument zawiera najważniejsze dane statystyczne
i finansowe oraz przedstawia główne działania gminy w zakresie infrastruktury i działań społecznych.
(red.)
fot. UG Cybinka

fot. UG Cybinka

Radni udzielili burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego gościł na sesji Rady Miejwotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania skiej w dniu 30 maja. Omówiono współpracę gminy z Urzędem Marszałkowskim i perubiegłorocznego budżetu. W obydwu przypadkach uchwa- spektywę budżetową Unii Europejskiej
ły zostały podjęte jednogłośnie
Podczas swojego wystąpienia perspektywy budżetowej Unii nych ze współpracą transgranicz-

Pozytywna ocena pracy burmistrza

Sesja absolutoryjna odbyła się
11 czerwca. W związku z nowymi
przepisami procedurę absolutorium poprzedzić musi debata nad
raportem o stanie gminy oraz głosowanie w sprawie wotum zaufania dla burmistrza.
Wykonanie
ubiegłorocznego
budżetu pozytywnie zaopiniowała
Regionalna Izba Obrachunkowa
oraz wszystkie komisje Rady Miejskiej.
Burmistrz podziękował radnym
oraz Przewodniczącej - Annie Śliwińskiej za udzielenie absolutorium i głosowanie za pozytywną
oceną jego pracy. Burmistrz podkreślił, że niczego by nie osiągnął,
nie zbudował, bez przychylności
i zaangażowania, pracowników
urzędu, instytucji, radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
Słowa podziękowania skierował do
swoich najbliższych współpracowników: sekretarza Sebastiana Łukaszewicza, skarbniczki Agnieszki
Skiby, kierowników, dyrektorów
jednostek organizacyjnych.
- Wspólna praca wszystkich
sprawiła, że w naszej gminie udało
się zrealizować wiele pomysłów i
inwestycji - podsumował M.Kołodziejczyk.
W zeszłorocznym budżecie wydano na inwestycje kwotę 6 236
453, 59 zł. Wśród najważniejszych
można wymienić m.in.: dokapitalizowanie spółki ZUK w Cybince w
zakresie realizacji zadań dotyczących Stacji Uzdatniania Wód i bu-

WYPOŻYCZALNIA
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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

dowę naturalnych przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz modernizację oczyszczalni ścieków wraz
z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano modernizację drogi powiatowej - Kłopot i Krzesin
i budowę chodnika w Radzikowie
i Grzmiącej, modernizację dróg
gminnych i lokali mieszkalnych.
Wykonano alejkę na Cmentarzu
Komunalnym w Cybince i ogrodzenie na Cmentarzu Komunalnym w
Rąpicach.
Gmina wyłożyła również środki
na szereg inwestycji modernizacyjnych w placówkach oświatowych, a także przekazała środki na
utworzenie i wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Z pieniędzy
gminy skorzystały także jednostko
OSP w Cybince i Rąpicach, aby
wymienić tylko część inwestycji
gminnych. (red.)

Gość sesji M.Jabłoński
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Zaprosili rodziców do wspólnego świętowania Oddali hołd harcmistrzowi
Uroczystość upamiętniająca Waltera Gizę, harcmistrza
Związku Harcerstwa Polskiego, założyciela jednej z najstarszych drużyn harcerskich w naszym rejonie, odbyła się
w Maczkowie

Z okazji Dnia Matki i Ojca 22
maja w sali kinowej MGOK odbyło
się przedstawienie dla rodziców.
Wszystkich gości dzieci witały
wręczając własnoręcznie zrobione
laurki i papierowe kwiaty. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej z Cybinki i Białkowa wspólnie
wystąpili na scenie z przedstawieniem słowno-muzycznym, wyrażając podziękowania swoim rodzicom.
Nad wszystkim czuwała Celina
Wołczek, która przygotowała cała
aranżację. Po występach dyrektor

II Rajd Harcerski pn.”Walterowski Szlak” odbył się 7 czerwca.
Towarzyszyły mu specjalne uroczystości upamiętniające Waltera
Gizę, założyciela drużynn 2 i 44,
który całe życie poświęcił harcerstwu. Ucząc młodych ludzi przetrwania w każdych warunkach,
ukształtował charaktery wielu
harcerzy.
Podczas rajdu odsłonięto tablicę upamiętniającą Waltera Gizę i
oficjalnie nazwano plac zabaw w
Maczkowie jego imieniem.
Głównym inicjatorem wydarze-

fot. MGOK Cybinka

W Cybince połączyli Dzień Matki z Dniem Ojca, żeby rodzice nie musieli świętować oddzielnie. Dzieci przygotowały program artystyczny i zaprosiły wszystkich do jego obejrzenia w sali kinowej domu kultury. A po występach małe after party z kawą, herbatą i
łakociami

Uśmiech na twarzy mamy - najcenniejszy

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince Ewelina Skórska
tradycyjnie zaprosiła do foyer kina

na słodki poczęstunek gdzie przy
kawie i herbacie można było podzielić się wrażeniami. (red.)

fot. UG Cybinka

CYBINKA

nia był Piotr Jędrzejewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Cybince.
Uroczystość była okazją do
wspomnień. Maczków kojarzony
jest z harcerstwem, biwakami i W.
Gizą.
- Jeśli ktoś najgodniej, najpiękniej i najbardziej chwalebnie
wpisał się w historię harcerstwa i
Maczkowa to właśnie harcmistrz
Giza. Upamiętnienie tej osobowości stanowi uznanie dla jego licznych zasług – mówi P. Jędrzejewski. (red.)

Obchody rocznicy wolnych wyborów
Pierwsza część uroczystości 4 czerwca odbyła się w Rzepinie. Tam przedstawiciele gmin powiatu słubickiego i
starostwa złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym polskim bohaterom.
Druga część uroczystości odbyła
się już w Collegium Polonicum w Słubicach. W panelu dyskusyjnym pn.”
Polska droga do wolności 1980-1990”,
z udziałem naukowców Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
działaczy Solidarności, samorządow-

fot. UG Cybinka

Delegacja mieszkańców gminy wraz z burmistrzem Markiem Kołodziejczykiem uczestniczyła w obchodach uroczystości upamiętniających 30. rocznicę pierwszych częściowo
wolnych wyborów

Uroczyste złożenie kwiatów w Rzepinie

ców oraz publiczności przybliżono historię wydarzeń sprzed lat. W dyskusji
gminę Cybinka reprezentował Wiesław
Kozinoga, działacz samorządowy.

Całość przeplatała się programem
muzycznym, w którym jedną z piosenek zaśpiewała Zosia Jankowska z Sądowa. (red.)

Harcerskie święto

ZDROWIE

Czy promieniowanie UV naprawdę może zaszkodzić naszym oczom?

Zakres promieniowania UV podzielić można na 3 podzakresy –
promieniowanie UV-A, UV-B oraz
UV-C. Najgroźniejsze dla nas jest
promieniowanie UV-C oraz UV-B
ze względu na możliwość uszkodzenia łańcuchów DNA, narażając
na powstawanie nowotworów skóry. Promieniowanie UV-B w minimalnej dawce posiada jednak również właściwości korzystne, gdyż
przyczynia się do wytwarzania
witaminy D-3. Na szczęście większość promieniowania UV jest blokowana przez atmosferę i do ziemi
dociera jedynie promieniowanie
UV-A oraz znikoma część UV-B.
Promieniowanie UV-A nie jest pochłaniane przez rogówkę tak jak
resztkowe promieniowanie UV-B i
niestety jest niekorzystne dla naszego organizmu, gdyż uszkadza
włókna kolagenowe przyczyniając
się do przyspieszenia procesu starzenia się skóry. Do najczęstszych
schorzeń związanych z długą lub
wielokrotną ekspozycją na promieniowanie UV należą:
• Skrzydlik
• Zaćma
• posłoneczne uszkodzenie rogówki lub plamki żółtej
• AMD (zwyrodnienie plamki
żółtej)
• Nowotwory
Ponadto dłuższa emisja będzie powodować zaczerwienienie
spojówki, uczucie suchości oczu,
piasku pod powiekami. Promieniowanie UV-A nie jest blokowa-

ne przez chmury i zagraża nam
zarówno latem jak i zimą, a najbardziej w godzinach porannych
i popołudniowych, gdy słońce nie
jest wysoko. W południe nasze
oczy chronione są już przez łuki
brwiowe.
Jak zatem zabezpieczyć się
przed niekorzystnym działaniem
promieniowania UV? Najprostszym rozwiązaniem jest zakup
okularów przeciwsłonecznych wyposażonych w filtry UV. Niestety
niewiele tanich okularów, kupowanych poza salonami optycznymi, a posiadających informację
o takiej ochronie, w rzeczywistości posiada filtr UV. Co gorsze,
przyciemnione „szkła” stymulują
większe rozszerzenie źrenicy dopuszczając jeszcze więcej szkodliwego promieniowania, niż gdyby
w ogóle ich nie zakładać.
A co z osobami z wadami wzroku? Otóż również dla nich jest
rozwiązanie. Będą to barwione
soczewki korekcyjne kompensujące posiadaną wadę wzroku,
wstawiane w dowolną oprawę
okularową. Mogą to być soczewki
jednolicie barwione np. brązowe,
czarne, niebieskie, zielone lub w

gradiencie. Bardzo popularne są
też soczewki fotochromowe, które ściemniają się lub rozjaśniają
w zależności od stopnia ekspozycji na UV. Najnowszym rozwiązaniem są okulary korekcyjne w
systemie Clip-one. Wyglądają jak
zwykłe okulary, do których można
dodać specjalnie zaprojektowaną
nakładkę przeciwsłoneczną.
Jeśli zależy Ci na ochronie oczu
przed szkodliwym promieniowaniem koniecznie odwiedź słubickiego Medlook’a, gdzie czeka na
Ciebie specjalna promocja na
okulary
przeciwsłoneczne.
Stylistka okularowa pomoże wybrać okulary, które będą najbardziej pasowały do Twojej twarzy i
osobowości.
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
067oraz przez stronę www.medlook.pl, gdzie udostępniony jest kalendarz rejestracyjny on-line.

SCAPPA by Krupa w Medlook

Promieniowanie UV, czyli nadfiolet, przebiega w dolnej części widma promieniowania
optycznego w zakresie 100 - 400 Nm. Natomiast zakres widma widzialnego przez ludzkie
oko mieści się między 380 a 780 Nm. Oznacza to, że co najmniej w zakresie od 380 do 400
Nm ludzkie oko narażone jest na promieniowanie UV
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Wystawą uczcili rocznicę
15 lat temu – 1 maja 2004 roku - Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury prezentowana była wystawa „Ojcowie Założyciele
UE”, przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury
- Jest to dobry moment, aby wspólnie cieszyć się z tego sukcesu – mówi
dyrektor MGOK w Cybince Ewelina
Skórska. Autorem scenariusza jest
dr hab. Michał Łuczewski (Centrum
Myśli Jana Pawła II), za stronę graficzną odpowiada Handsome Studio.
Między 14. a 17. maja wystawę odwiedzili gimnazjaliści oraz uczniowie szkoły podstawowej w Cybince.
Dyrektor MGOK przybliżyła wszystkim obecnym informacje dotyczące

Wspólnot Europejskich i przedstawiła postacie, które na wiele lat przed
powstaniem Unii Europejskiej, wyprzedziły swoją epokę i już wtedy
miały wizję zjednoczonej Europy.
Przykładem był Robert Schuman,
którego plan zjednoczenia Europy
powstał już w 1950 roku.
Do Ojców – założycieli wspólnej
Europy zalicza się również papieża Jana Pawła II, który już podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski w

1979r. głosił, że cała Europa Wschodnia, która była wtedy za tzw. „żelazną
kurtyną” należy do wspólnej, zjednoczonej Europy.
Uczniowie mieli także okazję
wziąć udział w quizie poświęconym
Unii Europejskiej. Najlepsi zostali
nagrodzeni słodyczami. Wystawa,
poprzez wykład i zabawę, przybliżyła uczniom zagadnienia związane z
Unią Europejską, jej 15 letnią historią i genezą powstania. (red.)

Lekcja historii dla młodzieży
fot. UG Cybinka
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Muzyczne Lato w mieście
Pierwszy weekend czerwca mieszkańcy gminy zarezerwowali na zabawę. Święto Cybinki obfitowało w liczne atrakcje i urozmaicony repertuar. W tym roku mieszkańcy bawili się przy występach Haliny Frąckowiak, Sound’ N Grace, Bartka Wrony, B-QLL, KASSADY i Zespołu Antrakt
Dużym powodzeniem cieszyło się
stoisko zawodników Falubazu. Kibice
mieli możliwość m.in. porozmawiania z żużlowcami. Można było m.in.
zrobić sobie zdjęcie z Sebastianem
Niedźwiedziem i Mateuszem Tonderem, czy „przymierzyć się” do motocykli idoli.
Było też coś dla wędkarzy. W trakcie festynu burmistrz Cybinki wręczył nagrody zwycięzcom zawodów
wędkarskich o tytuł Mistrza Gminy
Cybinka w Wędkarstwie Gruntowym.

Zawody odbywały się tego samego
dnia od godz. 6.00 na Odrze w rejonie Kłopotu. Tegoroczny tytuł Mistrza
Gminy zdobył Dawid Rygiel.
Można było też skorzystać z badań
wykonywanych przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.
Impreza odbywała się w ramach
projektu „Muzyczne Lato w Cybince” przy wsparciu finansowym Euroregionu Pro Europa Viadrina. Na
scenie swoje umiejętności prezentowali partnerzy projektu m.in. grupy

Zabawa była przednia
fot. UG Cybinka

Jak to na imprezach plenerowych
bywa, nie obyło się bez stoisk gastronomicznych. Szczególnym powodzeniem cieszyły się te ze swojskim
jadłem przygotowanym przez SKW
Grzmiąca i TMPiB. Było też miejsce
do zabawy dla dzieci, które chętnie
wykorzystały nadmiar energii na
dmuchanych zamkach. Mimo obaw
pogoda dopisała wyśmienicie. Upał
nie przeszkodził jednak najmłodszym
szaleć do samego wieczora w krainie
wesołego miasteczka.

Na scenie wiele się działo

taneczne z Polski i Niemiec, w tym
artyści z placówki „Promyk”, Społecz-

nego Ogniska Muzycznego i zespołu
Antidotum. (red.)

ZDROWIE

Latem zadbaj o skórę
Wysokie temperatury, intensywne promienie słońca oraz coraz częściej używana klimatyzacja wpływają niekorzystnie na naszą skórę. Aby pomóc jej zachować zdrowy i promienny wygląd należy odpowiednio przygotować ją do lata oraz zadbać o jej ochronę.
Dlatego, niezwykle ważna jest dobrze dopasowana pielęgnacja, oparta przede wszystkim
na oczyszczaniu i nawilżaniu skóry. Tylko w ten sposób możemy poprawić jej wygląd, spowolnić proces starzenia się, jak również przeciwdziałać podrażnieniom i zapewnić sobie
komfort i dobre samopoczucie
Krok 1: nawilżanie
Nawadnianie od środka ważne jest
nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, dobrego samopoczucia, ale i prawidłowego nawilżenia
skóry, ponieważ nawilżenie jest podstawowym elementem jej pielęgnacji.
Oprócz odpowiedniego nawodnienia,
warto zwrócić uwagę, także na nawilżenie skóry od zewnątrz, poprzez
stosowanie odpowiednich kosmetyków, które mają za zadanie nie tylko
ją nawilżyć, ale także zapobiec utracie

wody.
Krok 2: odpowiednia
ochrona
Szczególnie latem, ważna jest ochrona przed promieniowaniem UV, które
uszkadza włókna kolagenowe, co w
efekcie przyspiesza starzenie się skóry.
Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem to najważniejsze, co musimy zrobić dla skóry latem. Zniszczenia
spowodowane przez słońce są przyczyną przedwczesnego starzenia się,

głębokich zmarszczek, przebarwień
oraz nowotworów. Pamiętajmy, że nie
każdy filtr chroni tak samo i szukajmy
takiego, który blokuje zarówno promieniowanie UVA, jak i UVB. Przed
promieniowaniem, chrońmy także
nabyte wcześniej znamiona skórne,
które dodatkowo powinien obejrzeć
specjalista dermatolog np. za pomocą
dermatoskopu (Centrum Medyczne
Brandmed w Słubicach).
Krok 3: odżywianie
i ujędrnianie

Codzienna pielęgnacja skóry kosmetykami mającymi za zadanie ją
odżywić i zregenerować, regularne
stosowanie peelingów oraz systematyczne ćwiczenia kardio pomogą
utrzymać skórę jędrną i elastyczną.
Masaż ujędrniający poprawi napięcie
mięśniowe, uelastyczni skórę, polepszy krążenie w naczyniach krwionośnych i limfatycznych. Dodatkowo
systematycznie wykonywany wpłynie

na wygląd sylwetki zmniejszając ilość
podskórnej tkanki tłuszczowej.
Oprócz ćwiczeń, masaży i kosmetyków warto pomyśleć o zdrowej diecie
pełnej owoców i warzyw, o które w sezonie letnim nie trudno. Najważniejsze
jednak, aby nie lekceważyć niebezpieczeństw, które płyną z nieostrożnego
eksponowania ciała na słońce oraz pić
odpowiednie ilości wody, nawet jeśli
nie jesteśmy spragnieni.
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Sportowy sukces niepełnosprawnych Dzień Dziecka udał się
- Gratuluję całej drużynie ŚDS Pod Słońcem w Bieganowie II miejsca na podium oraz
wszystkim wyróżnionym w konkurencjach indywidualnych. Wielkie brawa! - takim słowa- wyśmienicie
mi burmistrz Cybinki wyraził uznanie dla osiągnięć uczestników Spartakiady Osób Niepełnosprawnych

Dodatkową atrakcją była ocena
elementu promującego placówkę, każdy ośrodek posiadał możliwość wykazania się nie tylko
sprawnością fizyczną, ale także
oryginalnymi pomysłami czy motywującymi hasłami.
Wszystkie konkurencje wzbudzały ogrom emocji towarzyszącym prawdziwym olimpijczykom
zachęcając do dalszej rywalizacji.
W ostatecznym starciu zawodnicy ze Środowiskowego Domu
Samopomocy „Pod Słońcem” w
Bieganowie ustąpili jedynie swoim kolegom z Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Żabicach. (red.)

Festyn z okazji dziecięcego święta, zorganizowany w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w tym roku
odbył się nieco wcześniej, bo już 31 maja

Wydarzenie na placu przy Urzędzie Miejskim w Cybince otworzył
burmistrz Marek Kołodziejczyk,
składając dzieciom moc najserdeczniejszych życzeń i zapraszając do wspólnej zabawy.
Dzieci chętnie korzystały z wielu darmowych atrakcji. Tradycyjnie oblegane przez najmłodszych
były dmuchane zamki. Wzrok
przyciągała niemalejąca w czasie
całego festynu kolejka po watę
cukrową. Dużym powodzeniem
cieszyły się także stoiska malowania twarzy, warsztatów plastycznych, foto budki, baniek mydlanych jak i różnego rodzaju gier i
zabaw sportowych.
Podwójną eksplozję radości wywołały zarówno kurtyna wodna
jak i piana zorganizowana przez
strażaków OSP. Bawiąc się przy
stoisku CZG 12 można było sobie
przypomnieć o zasadach selektywnej zbiórki odpadów i korzy-

ściach płynących z ich segregacji.
Natomiast przy stoisku nadleśnictwa tworzono leśne cuda z zielonych liści, drewnianych pieńków
i innych darów natury.
Rady Rodziców ZS w Cybince i
SP w Białkowie zadbały o zaplecze
kulinarne, czyli domowe ciasto
i potrawy z grilla. Wszystkiemu
towarzyszyły wpadające w ucho
znane i lubiane utwory muzyczne
śpiewane przez uczennice Społecznego Ogniska Muzycznego.
Organizatorami imprezy byli:
Gmina Cybinka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince, Zespół
Szkół w Cybince i SP w Białkowie,
Rada Rodziców ZS w Cybince i
SP w Białkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska w Cybince, ŚDS Pod
Słońcem w Bieganowie, Zakład
Usług Komunalnych w Cybince,
Nadleśnictwo Cybinka, OSP Cybinka, CZG 12 Długoszyn. (red.)
fot. UG Cybinka

fot. UG Cybinka

Determinacja zawodników jak i
ogromne zaangażowanie w przygotowania do udziału w zmaganiach przyniosły zamierzone efekty i miejsce na podium. Zarówno
w konkurencjach grupowych,
jak i indywidualnych, uczestniczy przezwyciężyli doskwierający
upał i własne ograniczenia, wykazali się postawą fair play, a co najważniejsze, wspaniale się bawili.
Zmagania składały się z pięciu
konkurencji indywidualnych dla
kobiet i mężczyzn oraz trzech
konkurencji drużynowych w składach mieszanych.

W tegorocznych w zawodach
uczestniczyło aż 20 placówek z
województwa lubuskiego i województw ościennych.
W konkurencjach indywidualnych zawodnicy ŚDS z Bieganowa zajęli następujące pozycje:
prowadzenie piłeczki palantowej
kijem hokejowym - III miejsce
Magdalena Kulak i III Piotr Śliczny, skok w dal: I miejsce Magdalena Kulak, bieg płaski: I miejsce
Magdalena Kowal. W konkurencjach drużynowych zawodnicy z
Bieganowa zajęli I miejsce na torze przeszkód i w sztafecie wahadłowej 4x60m.

Sport daje radość wszystkim

Najlepsza zabawa ze strażakami
fot. M.Barden

EKOLOGIA

Segreguj odpady – to się opłaca!
W akcji wzięły udział 44 placówki z obszaru działalności Celowego Związku Gmin CZG-12, co dało
łącznie ponad 8000 dzieci! Zbierano makulaturę, plastikowe butelki
PET, baterie, kartoniki po sokach
i mleku, puszki aluminiowe, zużyte płyty CD/DVD, zużyte telefony
komórkowe. To odpady z naszych
gospodarstw domowych, ważna jest
ich prawidłowa segregacja nie tylko
podczas akcji ekologicznych, ale na
co dzień. To się opłaca!
Tak właśnie brzmiało hasło tegorocznego pikniku: "SEGREGUJ
ODPADY – TO SIĘ OPŁACA!" Podczas imprezy uroczyście wręczono
nagrody i dyplomy laureatom akcji
"Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole". Wśród wygranych znalazło się
przedszkole z Bledzewa (oddział
Osiecko i oddział w Nowej Wsi),
szkoły podstawowe z Templewa,
Czarnowa i Krzeszyc i SP-2 z Międzyrzecza. Dodatkowe nagrody rzeczowe za zbiórkę surowców wtórnych otrzymały przedszkola nr 2 w
Dębnie i w Osiecku.
Elementem tegorocznego spotkania był też konkurs na transparent z
hasłem pikniku, które należało rozwinąć i umotywować. W konkursie
wzięło udział 9 placówek i wszystkie
dostały nagrody rzeczowe: kosze do
selektywnej zbiórki odpadów, plecaki, czapeczki, zgniatarki i inne
ekologiczne upominki, przekazane
dzięki wsparciu Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego

i Opakowań oraz Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.
Podczas pikniku nie zabrakło instytucji i organizacji ekologicznych.
Swoje stoiska zaprezentowali: Park
Narodowy „Ujście Warty”, Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Technikum Leśne
ze Starościna, Wojewódzki Inspek-

torat Ochrony Środowiska, Komenda Powiatowa Policji z Sulęcina, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
z Sulęcina oraz Chorągiew Ziemi
Lubuskiej– 3 DSH RED 1 ONE im.
Cichociemnych z Sulęcina.
Szereg atrakcji i stoisk edukacyjnych zapewniła Fundacja Ekologiczna ARKA. Dzieci mogły wziąć udział
w warsztatach przygotowanych
przez Pracownię EKOSFERA, Pracownię Dworzec Tworzec z Międzyrzecza, a nawet same wykonać własny woreczek na warzywa i owoce ze

starej firanki przy pomocy członkiń
Stowarzyszenia Mam Pomysł z Sulęcina. Wiedzę na temat segregacji
można było sprawdzić w zadaniach
i quizach przygotowanych przez REKOPOL Organizację Odzysku Opakowań S.A. z Warszawy oraz przy
stoisku Celowego Związku Gmin
CZG-12.
Mówiąc o odpadach poruszamy
problem ochrony środowiska. Nasze postępowanie ma znaczenie dla
przyrody, zwierząt i dla przyszłych
pokoleń. Działając na co dzień
według prostych zasad możemy
znacznie ograniczyć ilość śmieci.
Starajmy się jak najdłużej używać
przedmioty, które już mamy, myślmy o ich ponownym wykorzystaniu.
Na zakupy najlepiej zabrać ze sobą
materiałową torbę i własny woreczek na warzywa i owoce uszyty ze
starej firanki.
- Akcje edukacyjne i konkursowe
prowadzone pod kierunkiem pedagogów i nauczycieli przynoszą nie
tylko nagrody, ale przede wszystkim wyzwalają kreatywność i pogłębiają wiedzę. Mamy nadzieję, że
w kolejnych latach nie zabraknie
pomysłów, a wszelkie akcje mające
na celu ochronę środowiska czy lepsze prowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów będą owocowały wzrostem
świadomości ekologicznej. Dzięki
dobrze wykształconym dzieciom,
świadomych ekologicznie i rozwijających swoją wiedzę będziemy mogli
zostawić ten świat lepszy dla przy-

fot. M.Barden

13 czerwca przy Pałacu w Gliśnie zgromadziło się ponad 400 osób, aby wspólnie mówić o
recyklingu i segregacji odpadów. W XXII edycji akcji "Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole"
uzbierano ponad 117 ton surowców wtórnych!

szłych pokoleń. Dziękujemy – mówi
Katarzyna Radej, jedna z organizatorek akcji.
Celowy Związek Gmin CZG-12
dziękuje za wsparcie: Firmie LEKS
Producent Pieczywa, Kancelarii
Ubezpieczeniowej Krzysztof Klimczak Klim Brokers, Firmie Starpack,

Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Firmie AR EKO Artur Rut,
Firmie Almex Recykling, Firmie
Tema Części Motoryzacyjne, Krajowej Izbie Gospodarczej Przemysłu
Spożywczego i Opakowań, Firmie
Remondis Glass Recycling Polska,
Firmie Agrobud.
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Grali w nogę o puchar starosty

Seniorzy zgłębiają
tajemnice komputerów
Pomimo upałów cybińscy seniorzy nie próżnują i wytrwale
uczestniczą w kursie komputerowym. Czego się uczyli?
za praktyczne użytkowanie tego rodzaju oprogramowania. Uczestniczki
sprawnie poradziły sobie z ćwiczeniami ucząc się tworzenia dokumentu tekstowego i jego formatowania.
(red.)
fot. MGOK Cybinka

Członkinie Klubu Senior + mają
już za sobą drugą część kursu. Po zapoznaniu się z podstawami budowy
i obsługi komputera na lekcji pierwszej, wzięły na warsztat edytor tekstu. Bez zbędnych teorii zabrały się

Rozgrywki dały wiele radości

karz.
Puchary i medale dla każdej z drużyn wręczył sekretarz Sebastian Łukaszewicz w asyście szefowej Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie
Karoliny Rudzińskiej.

- Dziękujemy wszystkim drużynom
rozgrywającym mecze za dostarczenie
piłkarskich emocji w czasie turnieju,
a kibicom za tak żywiołowy doping –
powiedział na zakończenie zawodów
S. Łukaszewicz. (red.)

Uczyć się można w każdym wieku
fot. UM Cybinka

W turnieju wzięły udział drużyny,
które reprezentowały Środowiskowe
Domy Samopomocy w Lubniewicach i Bieganowie, Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Żabicach i Krośnie Odrzańskim oraz Powiatowy Ośrodek
Wsparcia w Rzepinie. Otwarcia turnieju dokonał starosta słubicki Leszek
Bajon w obecności wicestarosty Roberta Włodka, sekretarza gminy Cybinka Sebastiana Łukaszewicza oraz
prezesa Stowarzyszenia "Wsparcie"
Patryka Rudzińskiego.
Wszystkie drużyny zacięcie walczyły w rozgrywanych meczach. Najlepszą okazała się ekipa z WTZ w
Żabicach. Drugie miejsce wywalczyła
drużyna z Lubniewic, a trzecie z Krosna Odrzańskiego. Indywidualne wyróżnienie zdobyli: Łukasz Walicki z
Lubniewic – najlepszy strzelec, Anna
Tomczak z Rzepina – najlepszy bram-

fot. UM Cybinka

VI Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Słubickiego zgromadził
pięć drużyn. Choć pogoda nie dopisała i zawody rozegrano w hali sportowej, zawodnicy
walczyli z pełnym zaangażowaniem

CYBINKA

Urodziny w Klubie Senior +
Urodziny to szczególna uroczystość, która wywołuje same pozytywne skojarzenia. Celebrowanie tego dnia na dobre wpisało
się w polską tradycję. Przyłączyli się do niej cybińscy seniorzy
Rocznica urodzin towarzyszy nam
przez całe życie. Nie zapomnieli o tym
członkowie Klubu Senior +, którzy
21maja świętowali urodziny Ludwiki
Mrozowski i Krystyna Serwecińskiej.
Panie zaprosiły na uroczystość także
burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka.

Dla obu jubilatek i pozostałych
uczestników uroczystości był to dzień
pełen radości, uśmiechu i wzajemnej
życzliwości. Marzeniem pani Ludwiki
jest napisanie książki. Na razie seniorka z okazji urodzin napisała dwa wiersze, które zostały odczytane w trakcie
imprezy. (red.)

Wspólne świętowanie jest miłe

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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Co można wyczarować z odpadów? Ciasteczkowe warsztaty
4
czerwca
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury przy współpracy
z Klubem Senior + w Cybince zorganizował ciasteczkowe warsztaty kulinarne dla seniorów. Panie
z wielkim zapałem zabrały się do
wyrabiania ciasta. Jedne mieszały,
inne wykrawały z ciasta kółka. Praca odbywała się serdecznej atmos-

ferze, przy wspólnych pogaduszkach i żartach.
Na warsztatach powstały przepyszne ciasteczka orzechowe, amoniaczki oraz ciastka owsiane z bakaliami. Po skończonej pracy panie
przy kawie i herbacie z przyjemnością próbowały swoich wypieków.
(red.)
fot. MGOK Cybinka

Na zajęciach pt. „Obrazy ekologii” z przyniesionych kartonów
oraz resztek tkanin dzieci wyczarowały niezwykłe krajobrazy i portrety. Zastosowanie materiałów o
różnych fakturach i grubościach
nadało obrazom trójwymiarowości, a dzieci odkryły przy okazji, że
przy pracach tego typu niezwykle
ważna jest kolejność dodawania
poszczególnych elementów kompozycji.
Dzieci wykorzystały warsztaty
jako sposobność do przygotowania
ekologicznych prezentów dla mam
z okazji ich święta.
Kolejne i ostatnie już spotkanie
z całego cyklu odbyło się 28 maja.
Na warsztatach pt. „Kształty ekologii” z niepotrzebnych słoików i
butelek dzieci zrobiły wazony. Przy

fot. MGOK Cybinka

W drugiej połowie maja odbyły się dwa spotkania poświęcone warsztatom ekologicznym, Spotkania kulinarne dla seniorów to okazja do wymiany doorganizowane przez MGOK w partnerstwie z Celowym Związkiem Gmin CZG-12 w ramach świadczeń i wspólnego spędzania czasu. Tym razem skupiono się na słodkich wypiekach
projektu RE.akcja 2019

Coś z niczego, czyli zabawa ekologiczna

pomocy kleju powierzchnię naczyń pokryły foliowymi workami
i torebkami, które uformowane w
fantazyjne kształty oraz pomalo-

wane farbami i wykończone miedzianymi i srebrnymi akcentami
zamieniły się w prawie antyczne
wazy. (red.)

CYBINKA

Lubuszanki zaśpiewały w Czerwieńsku
Zespoły, które przyjechały na imprezę, zaprezentowały się w trzech
kategoriach: debiuty, instrumenty
elektroniczne oraz instrumenty tradycyjne – żywe. Śpiewające a capella Lubuszanki znalazły się w trzeciej
grupie.
Panie zaśpiewały cztery utwory:
„Wiosna, wiosna”, „My seniorzy”,
„Szumiała leszczyna” oraz „Używaj
dziewczyno póki żeś młoda”.
Po występie Lubuszanki otrzymały
wielkie brawa i gratulacje od wielu
zespołów za piękny śpiew. Organi-

fot. MGOK Cybinka

Zespół śpiewających pań wystąpił na XIII Festiwalu Piosenki Biesiadnej

Śpiewać każdy może

zatorzy festiwalu dołożyli wszelkich
starań, aby impreza była udana i

przebiegała w sympatycznej atmosferze. (red.)

Za chwilę będą pyszne ciastka

Letni obóz piracki
Odkryj przygodę z czarodziejem Theo!

Przebieg programu
Poniedziałek, 01.07.2019
11:00 - 16:00 budowanie statku pirackiego
13:30 - 15:00 Quiz na temat „ Rozwój żeglugi od początków
po nowoczesne rejsy“

1.-6.
czerwiec

Wtorek, 02.07.2019
11:00 - 16:00 wspólne tworzenia świata roślin pewnej wyspy z
kwiatów, liści, owoców
13:30 - 15:00 Quiz na temat „Rośliny na różnych kontynentach“
Środa, 03.07.2019
11:00 - 16:00 wspólne tworzenie obozu harcerskiego z
namiotów, skrzyni skarbów
13:30 - 15:00 Quiz na temat „Największe odkrycia od
najstarszych po dzisiejsze czasy“
Czwartek, 04.07.2019
11:00 - 16:00 wspólne tworzenie krajobrazu morza z ryb,
meduz, ślimaków, ośmiornic i kamieni
13:30 - 15:00 Quiz na temat „Przestrzeń życiowa w morzu“
Piątek, 05.07.2019
11:00 - 16:00 wspólne tworzenie świata zwierząt pewnej
wyspy - ptaki, węże i żółwie
13:30 - 15:00 Quiz na temat „Zwierzęta świata“
Sobota, 06.07.2019
10:30-16:30 warsztaty tworzenia skrzyni skarbów,
mapy skarbów i latarenek
11:00/12:00 Quiz na temat „Morze, dalekie lądy,
zwierzęta i rośliny jako ochrona środowiska“
13:00/14:00/ Spektakl o tajemniczych zwyczajach,
15:00
w którym mogą wziąć udział dzieci.
Na zakończenie czas na selfie z
aktorami przed ścianką fotograficzną.

Lubię to

“
J
O
H
„A
jne
wakacy dla
twa
szaleńs dużych
i
małych ców z
w
odkry ejem
i
czarodz o
The

SPITZKRUG MULTI CENTER · 15234 FRANKFURT (ODER) · SPITZKRUGRING
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Region wydanie 5/2019.
Materiały przygotowane
przez Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.
Fot. Krzysztof Kubasiewicz

EUROPEJSKIE STANDARDY W SZPITALU
Nowa izba przyjęć, laboratoria, gabinety to inwestycje
zrealizowane w Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. Mają one
poprawić komfort leczenia i dostosować placówkę do
europejskich standardów. – Samorząd województwa
wspiera i będzie wspierał szpitale psychiatryczne. Zapewniam, że nie odpuścimy i będziemy walczyć o psychiatrię, o lepszą wycenę procedur, o lekarzy, których
brakuje – mówiła podczas uroczystości oddania inwestycji marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystego oddania inwestycji
do użytku.

Zrealizowana inwestycja zakłada dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Nowe oblicze zyskała izba przyjęć, przychodnia, laboratorium oraz sekcja Statystyki Medycznej. Całkowity koszt
inwestycji to 3,2 mln zł. Samorząd województwa dołożył
2,5 mln zł. Jak podkreślała podczas uroczystego oddania inwestycji marszałek Elżbieta Anna Polak, była ona
przez wiele lat była oczekiwana przez szpital oraz pacjen-

tów. Zaznaczyła także, że samorząd województwa mocno
wspiera jednostki ochrony zdrowia.
– Bardzo nam na tym zależy, żeby na procedury w obszarze psychiatrii przekazać większe środki finansowe – podkreślała marszałek Polak.
Elżbieta Anna Polak przypomniała także, że szpital w Ciborzu to przykład zmian w ochronie zdrowia.
– Pamiętam, jak w 2008 roku, kiedy zostałam marszałkiem przekazano mi to trudne zadanie, czyli ochronę
zdrowia w województwie lubuskim, która była bardzo
zadłużona – można powiedzieć, że na kolanach. Jednym
z pierwszych problemów był właśnie szpital w Ciborzu.
Ale od kiedy pani Beata Kotus jest dyrektorem, udało się
zapanować nad sytuacją. Problemy oczywiście są. Pamiętam, jak NFZ zabrał neurologię, o którą mocno walczyliśmy. Nadal mamy niedoszacowane procedury – mówiła
E. Polak.
Marzena Toczek

NOWOCZESNA RADIOTERAPIA Z KONTRAKTEM
Od 1 czerwca gorzowski Ośrodek Radioterapii w Gorzowie
przyjmuje pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs na te usługi. Umowa obowiązywać będzie do
30 czerwca 2021 roku. – Lubuszanie będą leczeni w europejskich standardach – komentuje marszałek Elżbieta Anna
Polak.
Ośrodek Radioterapii to jeden z priorytetów samorządu województwa i jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w północnej części regionu.
Radioterapia w pigułce:
Nowoczesna radioterapia już działa i pomaga pacjentom.

AUTOBUSY I TRAMWAJE
DLA GORZOWA

– poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego
(radioterapeutyczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onko-

logicznej, hematologiczna, psychoonkologii/leczenia bólu) zakład radioterapii z dwoma akceleratorami, oddział radioterapii
na 25 łóżek i hostel na 26 łóżek.
Koszt całkowity przedsięwzięcia to 65,9 mln zł, dofinansowanie
RPO Lubuskie 2020 wynosi 21,6 mln zł, budżet województwa
– 11,8 mln zł, dofinansowanie POIiŚ – 17 mln zł, środki własne
szpitala – 15,4 mln zł.
Sprzęt medyczny na oddziale: 2 akceleratory (ze środków POIiŚ), tomograf z opcją wirtualnej symulacji, systemy planowania
leczenia, wyposażenie dozymetryczne, wyposażenie modelarni,
usztywnienia oraz urządzenie PET, czyli do pozytonowej tomografii emisyjnej.
Marzena Toczek

DOTACJE NA NISKĄ EMISJĘ
HARMONOGRAM I PROGRAM
PIKNIKÓW EUROPEJSKICH
Serdecznie zapraszamy na Pikniki Europejskie na
terenie województwa lubuskiego.

Gorzów wzbogacił się o nowy pojazd transportu publicznego.

Warto skorzystać z dofinansowania i chronić środowisko.

Gorzów ma już pierwszy z 14 pojazdów, które trafią do północnej
stolicy regionu. Ich zakup został sfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po gorzowskich ulicach
jeździć będą także nowoczesne autobusy. Lwia część projektu finansowana jest ze środków centralnych. Lubuskie ma jednak w tym też
swój udział. – Autobusy elektryczne, które są częścią tego projektu,
zostały zakupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
– wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. – Dziękuję, że potrafimy
w Lubuskiem tworzyć stałe partnerstwa, bo tylko dzięki współpracy
można tworzyć coś dobrego dla Lubuszan – dodała marszałek.

9,5 mln zł czeka w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Nabór wniosków w ramach konkursu zaplanowano od 1 lipca do
9 września br. Środki w ramach działania przeznaczone zostaną na
infrastrukturę związaną z niskoemisyjnymi sposobami wytwarzania
energii.
W ramach działania można uzyskać dofinansowanie m.in. na
• budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła wysokosprawnej konwergencji
• budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej
z OZE
• budowę przyłączeń do sieci ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej

Jeden tramwaj kosztuje 6,25 mln zł. Cały kontrakt – razem
z zakupem dźwigów i wozów ratownictwa technicznego – wart jest
115 mln zł.

4516_Pogranicze_lubuskie_2x260x350_nr5.indd 2

Szczegóły na stronie www.rpo.lubuskie.pl

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
• 25 sierpnia (niedziela), od godz. 11.30,
Świebodzin - Rynek

Marzena Toczek

10/06/2019 14:35
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SZYBCIEJ DOTRĄ DO POSZKODOWANYCH
do użytku. Całkowity koszt inwestycji to prawie 10 mln zł. Na
jej realizację po połowie złożyli się Samorząd Województwa
i miasto Gorzów.
Pierwsze pisma do Ministerstwa Zdrowia w sprawie bazy
LPR dla północy województwa wicemarszałek Elżbieta Anna
Polak podpisywała już w 2008 roku! Przełomowy okazał się
rok 2015. Samorząd Województwa przeznaczył na budowę
bazy 4,9 mln zł (drugie tyle dołożyło miasto Gorzów Wlkp.)
z czego 2,9 mln zł to pomoc zapisana w budżecie na 2019 r.
Sam śmigłowiec rozpoczął loty bardzo szybko. W listopadzie
2016 r. otwarto tymczasową bazę kontenerową Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Helikopter (za 29 mln zł) został
kupiony z krajowych środków unijnych (Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko).

U
Marszałek Elżbieta Anna Polak podczas otwarcia nowej bazy HEMS (czyli z ang. Helicopter Emergency Medical Service) w województwie lubuskim.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego parkuje
w nowej, gorzowskiej bazie. Wcześniej baza Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim
funkcjonowała jedynie w Zielonej Górze – Przylepie. Dzięki
inwestycjom zabezpieczona została zarówno południowa, jak
i północna część województwa.

– To jest nasza wspólna inwestycja. Złożyliśmy się na nią

razem z miastem. Ona była tutaj bardzo potrzebna. Kiedy
współpracujemy i jest partnerstwo, możemy skutecznie
rozwiązywać potrzeby społeczności – mówiła marszałek
Elżbieta Anna Polak podczas uroczystości oddania inwestycji

Inwestycja została ujęta w dokumentach strategicznych regionu,
m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.
Wcześniej nie pozwalało to na pełne zabezpieczenie zdrowotne
ofiar wypadków na północy województwa.
Według statystyk Lotniczego Pogotowia Ratunkowego medycy
z północy województwa w 2018 r. zrealizowali ponad 500 misji.
To jeden z najlepszych wyników w Polsce.
Marzena Toczek

MILIONY NA REHABILITACJĘ
Jednym z priorytetów zarządu województwa jest poprawa stanu zdrowia osób pracujących po to, aby jak najdłużej zostały
na rynku pracy. Pod koniec maja uroczyście podpisano umowy z zakresu rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu
i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem
wykonywania pracy.
W ramach konkursu dofinansowano projekty na kwotę
5 338 115,08 zł. Wartość całkowita projektów 5 619 068,55 zł.
Wsparciem objętych zostanie 3 470 osób, w tym 1 924 kobiety
i 1 546 mężczyzn.

„Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
Dofinansowanie: 1 972 998,00 zł.
Liczba osób objętych programem zdrowotnym: 1500
(768 kobiet i 732 mężczyzn).

– Większość z nas ma pracę siedzącą i nie wpływa to najlepiej

„Program rehabilitacji zdrowotnej w Zakładzie Fizjoterapii
ARTEM w Zielonej Górze”.
Wartość: 639 558,13 zł, dofinansowanie: 607 580,22 zł
Liczba osób objętych programem zdrowotnym:
120 (65 kobiet i 55 mężczyzn).

„Lubuskie sprawne i aktywne zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu
nerwowego realizowany przez NZOZ Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o.”– gmina Skwierzyna, Przytoczna, Bledzew. Wartość: 174 100,00 zł, dofinansowanie: 165 395,00 zł

„Od sprawności do aktywności”. Związek Organizacji Pomocowych (Gorzów Wlkp.). Projekt realizowany w partnerstwie
z Przychodnią Rehabilitacyjną „Nad łaźnią”. Obszar realizacji:
powiat gorzowski. Wartość: 1 580 686,80 zł. Dofinansowanie
w wysokości 95% 1 501 652,46 zł. Program skierowany jest do
800 osób (500 kobiet, 300 mężczyzn) z terenu woj. lubuskiego, pracujących i powracających do pracy. Każdy z uczestników
przejdzie wyznaczoną ścieżkę wsparcia zgodnie z Regionalną
Polityką Zdrowotną, realizowaną przez wykwalifikowaną kadrę:
świadczenia rehabilitacji medycznej, poradnictwo medyczne
(lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta, lekarz medycyny
pracy), wsparcie psychologiczne.

na nasze zdrowie. Są też zawody, które wymagają profilaktyki,
konsultacji i dobrych praktyk, jak bezpiecznie w pełnym zdrowiu przepracować swoje lata w zawodzie. Europejski Fundusz
Społeczny w tej perspektywie przeznaczył 16 mln zł, łącznie
z dzisiejszymi umowami na rehabilitację zawodową – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

Liczba osób objętych programem zdrowotnym: 120 (61 kobiet
i 59 mężczyzn). W ramach projektu będą: konsultacje, zabiegi
fizjoterapeutyczne, itp.

Małgorzata Tramś-Zielińska

Oprócz Marcina Jabłońskiego do dyskusji zostali zaproszeni: Andrzej Bocheński
– były marszałek województwa lubuskiego oraz Tadeusz Horbacz – samorządowiec
i były działacz opozycyjny. Fot. Daniel Szurka

ROZMOWY
U HERBERTA
Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego
wziął udział w spotkaniu z cyklu „Lubuskie rozmowy u Herberta” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. „Rozmowa u Herberta” poświęcona była
rocznicy 20-lecia województwa lubuskiego.
– Nasze województwo zdało egzamin, mimo złowieszczych prognoz – stwierdził M. Jabłoński. – Po 20 latach mogę powiedzieć,
że wiele nam się udało. Nie jesteśmy ubogim krewnym na tle
innych województw. Nie było zadania, z którym byśmy sobie nie
poradzili. A problemów było sporo. Między innymi najbardziej
zadłużony szpital w Polsce, czy też słabo rozwinięty transport publiczny, w tym połączenia kolejowe. Można powiedzieć, że taniej
byłoby wozić ludzi taksówkami, ale trzeba pomyśleć, co będzie za
10, za 15 lat. Co z powietrzem i środowiskiem naturalnym? Żeby
rozwiązać problemy trzeba było wybiegać daleko w przyszłość,
ale mogę powiedzieć, że województwo zdało egzamin i nie ma
powodów do kompleksów.
M. Jabłoński wskazał również na to, czego nie udało się rozwiązać
strategicznie, a mianowicie na istnienie dwóch uczelni w Zielonej
Górze i Gorzowie Wlkp. – Powinien powstać jeden Uniwersytet
Lubuski – stwierdził. – Myślę, że kiedyś jeszcze będzie powód
i okazja, żeby wrócić do idei jednej, lubuskiej uczelni.
Największym wyzwaniem dla województwa będzie mądre zagospodarowanie środków europejskich w nowej perspektywie.
M. Jabłoński wskazał zasadność powstawania ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) nie tylko wokół stolic województwa, ale również wokół innych miast i gmin. Wskazywał też
na konieczność uproszczenia procedur i szybkie reakcje na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.
Oprac. Małgorzata Trzcionkowska

Umowy zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
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Dołącz do zespołu. Zadzwoń 600 444 518
Miejsce pracy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Sulęcin
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Wojenna historia w klubie książki
- "Sprawiedliwych Zdrajców" czyta się ze łzami i smutkiem w oczach.
Piękna, wzruszająca i wstrząsająca
opowieść o Polakach, Ukraińcach,
zwyrodnialcach i bohaterach. O życiu i o śmierci. Autor dokonał niemal
niemożliwego. Stworzył wspaniały
reportaż, którego bohaterami są ludzie. Z krwi i kości. I ta polska krew
i polskie kości śnią się po nocach –
mówią uczestniczki spotkania z 16
maja.
Według członkiń klubu, dzięki
Szabłowskiemu ofiary zyskują nazwiska i twarze. Czytelnik poznaje
też bohaterów, Ukraińców przez lata
nieznanych, którzy życiem swoim i
swoich rodzin ryzykowali by ratować
Polaków przed swoimi. Bo to przede
wszystkim książka o nich.
- Przepiękna jest opowieść o życiu
Ołeksandy Wasiejko, która modli się

fot. Biblioteka Kołczyn

Majowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Kołczynie poświęcone było
książce Witolda Szabłowskiego pt. „ Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia”

Trudne rozmowy o historii

za naszych po polsku. Głaszcze ziemię pod którą leżą, rozmawia z nimi.
I historia pani Hani, którą ukraińska rodzina uratowała od masakry i
wychowała wspaniale. Wszystkie historie opowiedziane w tej książce są

warte przeczytania. A dobrzy ludzie
pojawiający się na jej kartach godni
wspomnienia. Ocaleni od zapomnienia. Nigdy więcej wojny. Książkę naprawdę trzeba przeczytać. -dodają
wzruszone panie. (red.)

KRZESZYCE

Kołczyńskie mamy dostały drzewka

Majowe spotkanie dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki było poświęcone przygotowaniom
do Dnia Matki
jęta jest pracą. A jeszcze każda Ona o wszystko i wszystkich zadba
mama ma czas na zabawę za swoimi
dziećmi: zbuduje z klocków wieżę,
uszyje sukienkę dla lalki i wieczorem poczyta bajeczkę. A zakupy?
Kto najlepiej zrobi zakupy? Mama!
Oczywiście, że mama! Dzięki niej
zawsze w domu jest chleb i mleko.
Coś słodkiego też się znajdzie. A
dzięki komu w domu jest czysto i
miło? Znowu dzięki mamie. Mama
to bardzo ważna osoba w rodzinie.

najlepiej. Można jej zaufać w każdej
sprawie. Jeżeli masz kłopoty – biegnij do mamy, ona szybko rozgoni
dziecięce troski i zmartwienia. Nikt
nie pomoże tak jak mama.
W drugiej części spotkania dzieci tworzyły drzewka , które podarowały swoich mamom w dniu ich
święta. Najlepszy prezent to ten
wykonany własnoręcznie i szczerze
podarowany. (red.)

fot. Biblioteka Kołczyn

Spotkanie z opowiadaniem i wierszami dla mamy miało miejsce 17
maja. Dzieci chętnie opowiadały o
swoich mamach, jakie są wspaniałe
i kochane. Jak widzą swoje mamy?
Najmłodsi wiedzą, że mama
bardzo ciężko pracuje. Cały dzień
bardzo się trudzi. A to obiad trzeba ugotować, a to zrobić kanapkę
głodnym dzieciom. Ciągle coś robi,
ciągle się krząta i bez przerwy za-

Robimy prezenty dla mam

EWE posłuchało moich argumentów
– Wygoda, komfort i ekologia robią jednak swoje. My nie widzieliśmy innego rozwiązania, jak tylko ogrzewanie gazowe. Rozmawiamy z panem Damianem Utrackim,
młodym mieszkańcem Rzepina. Wiem, że kiedy kupowaliście mowy do EWE, firma wykazała się dzenia ekonomicznego?
nak zdecydowanie gaz ziemny od

Sprowadziliśmy się około 2,5 roku
temu. Ale wiadomo, jak to przy domu,
pracy jeszcze sporo. Środek udało się
skończyć, teraz jeszcze prace porządkowe wokół domu, czyli ogrodzenie, chodniki, założenie ogrodu.
Zanim jednak powstał dom,
trzeba było znaleźć odpowiednią
działkę. Długo szukał pan odpowiedniego miejsca w Rzepinie?
Można powiedzieć, że tej działki
szukaliśmy szczęśliwie krótko, bo początkowo rozglądaliśmy się w zupełnie
innej lokalizacji. Wybór był niewielki,
a te działki, które oglądaliśmy nas nie
satysfakcjonowały albo ze względu na
wielkość, albo położenie. Przez przypadek, na jednym z portali internetowych
trafiłem na tę działkę i praktycznie w
ciągu dwóch tygodni załatwiliśmy formalności związane z zakupem.
Były jakieś argumenty, które
zdecydowały, że to właśnie ta, a
nie inna działka?
Takich elementów było kilka. Po
pierwsze jej położenie i nasłonecznienie
w ciągu dnia. Ponadto jej wygląd i możliwości zagospodarowania. Ważna była
też lokalizacja, bo w niedużej odległości mieszkają moi rodzice i teściowie. I
mogę powiedzieć, że mieliśmy szczęście,
bo była to w tej okolicy, w ówczesnym
czasie jedna z ostatnich działek do kupienia.

państwo działkę, nie była ona
uzbrojona w gaz.

Tak dokładnie, i tu dochodzimy do
sporego problemu. Kiedy zdecydowaliśmy się na budowę domu, mieliśmy
już kupiony projekt i jako ludzie młodzi
i zapracowani, nie mający czasu dopilnować opalania domu w piecu tradycyjnym na węgiel czy nawet z podajnikiem
na ekogroszek, nie wyobrażaliśmy sobie
innej opcji, niż ogrzewanie gazowe. Problem był jednak taki, że nitki gazowej tu
wówczas nie było. Postanowiliśmy więc
coś z tym zrobić i udałem się na rozmowy do EWE. Początek nie był łatwy, bo
dowiedziałem się, że nitka gazowa w tej
lokalizacji nie jest planowana. Postanowiłem jednak przekonać EWE, że ta
inwestycja im się opłaci, bo wielu właścicieli domów przy mojej ulicy było zdecydowanych, aby także przejść na ogrzewanie gazowe. Przecież to nowe osiedle,
są plany poszerzenia o kolejne działki
i na pewno znajdą się kolejni chętni. I
spotkała mnie miła niespodzianka, bo
EWE postanowiło zmienić swoje zasady
i obniżyło ilość niezbędnych odbiorców
gazu, do przeprowadzenia inwestycji. Mój dom już był wtedy w budowie,
więc musiałem podjąć szybką decyzję
dotyczącą zakupu odpowiedniego pieca
i komina, aby był odpowiedni do ogrzewania domu gazem ziemnym od EWE.
Wraz z trzema innymi sąsiadami zostaliśmy podłączeni do sieci gazowej, jako
pierwsi. Nie ukrywam, że był to taki nasz
wspólny sukces, że wraz z moją koleżanką, udało nam się przekonać EWE do tej
inwestycji.
Można więc powiedzieć, że kiedy udaliście się państwo na roz-

elastycznością?

Tak. Początkowo nie było to łatwe, ale
w rezultacie nasze argumenty i rozmowy
przekonały EWE, aby podejść do tematu przyszłościowo. Chyba zdano sobie
sprawę, że są tu potencjalni klienci, a w
przypadku takich nowych osiedli mało
kto decyduje się teraz na jakieś inne
sposoby ogrzewania domu. Wygoda,
komfort i ekologia robią jednak swoje.
My nie widzieliśmy innego rozwiązania,
jak tylko właśnie ogrzewanie gazowe.
Dobrze, że EWE wysłuchało naszych
argumentów i dostrzegło potencjał tego
osiedla.
Wspomniał pan, że jesteście
ludźmi młodymi i zapracowanymi. Czasem mogłoby się zdarzyć
zapomnieć o podłożeniu do pieca?
Głównie z tego powodu ogrzewanie
gazem było przez nas traktowane, jako
priorytet. Przecież przy ogrzewaniu węglem, czy drewnem trzeba też wygospodarować miejsce na przechowywanie
tego opału. Musiałbym zrobić większą
kotłownię w domu. Dochodzi do tego
jeszcze czyszczenie pieca i wynoszenie
popiołu … Dodatkowo, na te wszystkie
zabiegi związane z tradycyjnym ogrzewaniem trzeba po prostu czasu. To nie
dla mnie. Poza tym mamy małe dzieci.
Mając ogrzewanie gazowe nie musimy
się martwić czy w domu jest odpowiednia temperatura, bo jaką chcemy, taką
nastawimy na sterowniku, cały czas
mamy ciepłą wodę do kąpieli. Kiedy
chcemy kąpiemy, kiedy chcemy zmywamy naczynia… Po prostu komfort.
A jak to wygląda z punktu wi-

Szczerze mówiąc trudno mi tak jednoznacznie odpowiedzieć. W tym roku
otrzymałem dopiero drugi, taki realny,
faktyczny rachunek ponieważ, jak się
sprowadziliśmy nie mieliśmy jeszcze
ocieplonego domu więc straty ciepła
były spore i rachunek nie był mały. Ponadto dom był świeżo wybudowany, a
to także ma wpływ, bo mury początkowo trzeba wygrzać i chłoną one dużo
ciepła. Symulacje, które przedstawiła
nam EWE, czyli prognozy zużycia gazu
musiało jeszcze zweryfikować życie.
Kolejny rachunek, po ociepleniu domu
nie wyglądał już tak źle. Nasz budżet domowy nie został zrujnowany (śmiech) i
taka wysokość rachunków jest do zaakceptowania. Biorąc pod uwagę komfort,
jakość, oszczędność czasu, to opłaty są
adekwatne.
Mieszkacie państwo na obrzeżach miasta, blisko las, więc domyślam się, że czystość powietrza
także ma dla Państwa znaczenie?
Tak, bardzo ważne. Dzięki temu, że
spora część sąsiadów ogrzewa domy
gazem możemy oddychać czystym powietrzem. Jak rozmawiam z nowymi
sąsiadami, którzy budują swoje domy,
to nie chce im się wierzyć, że jeszcze 5 lat
temu nie było tu możliwości ogrzewania
gazem. Opowiadając historię moich rozmów z EWE są wdzięczni, że wraz koleżanką „załatwiliśmy” gaz dla naszego
osiedla…
A gdyby miał Pan coś podpowiedzieć ludziom w Pana wieku,
młodym, aktywnym. Paliwo tradycyjne – węgiel, drewno, czy jed-

EWE?

Ja powiem tak. Jestem stonowanym
doradcą i nikomu bym niczego nie narzucał, bo każdy musi patrzeć na swoje
możliwości, realia i budżet domowy. Jeśli ktoś ma dużo czasu, siły i możliwość
taniego pozyskania drewna, to pewnie
bardziej będzie zainteresowany takim
ogrzewaniem. Ale z mojego punktu
widzenia, to ja nie widzę innego rozwiązania, jak ogrzewanie gazowe, które
wspomagam kominkiem z płaszczem
wodnym. A jeśli chodzi o inwestycje
w piec tradycyjny, czy kocioł gazowy,
to ceny są porównywalne i tu nie ma
większych różnic. Nie chcę też, aby zabrzmiało to zbyt patetycznie, ale trzeba
jednak brać pod uwagę aspekt ekologiczny, ochronę przyrody i zdrowia oraz
najzwyczajniej w świecie dbałość o nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
Wszak chyba wszyscy mamy dzieci i
warto pomyśleć o ich przyszłości, także
pod tym kątem.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
fot. archiwum prywatne

Widzę, że pana dom jest nowy,
trochę pracy jeszcze wokół domu
jest do zrobienia?

Damian Utracki z Rzepina
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fot. UG Krzeszyce

KRZESZYCE

Przeżyli razem 50 lat

Państwo Poznańscy z Kołczyna i państwo Pawłowscy zamieszkali w Krzemowie obchodzili złote gody. W trakcie uroczystości w Urzędzie Gminy, w towarzystwie swoich bliskich,
przyjęli gratulacje od wójta bilaci dochowali się dwójki dzieci
i trojga wnuków.
Inaczej rozpoczęła się wspólna
droga państwa Teresy i Ryszarda
Pawłowskich, którzy poznali się
na zabawie tanecznej w Kołczynie. Przysięgę małżeńską złożyli
19 października 1968 r. Pan Ryszard pracował zawodowo m.in.
jako kierowca, a pani Teresa opiekowała się gospodarstwem domowym. Aktualnie mieszkają w

Krzemowie. Para ma dwoje dzieci, pięcioro wnuków i jedną prawnuczkę.
Wójt Krzeszyc Stanisław Peczkajtis udekorował jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, które nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Wójt wręczył także upominki oraz
złożył wyrazy uznania i szacunku,
życząc dalszych szczęśliwych lat
wspólnego życia. (red.)

Przeżyli razem 50 lat
fot. UG Krzeszyce

Obie uroczystości odbył się 18
maja. Jubilaci zjawili się na miejscu ze swoimi rodzinami.
Państwo Barbara i Franciszek
Poznańscy, którzy mieszkają w
Kołczynie, poznali się dzięki pracy
zawodowej. Pan Franciszek jako
zootechnik współpracował z Kółkiem Rolniczym w Trzemesznie,
gdzie pracowała pani Barbara.
Ślub wzięli 26 grudnia 1968 r. Ju-

KRZESZYCE

Coś z niczego, czyli warsztaty
kreatywnego recyklingu
Jak segregować śmieci i innego rodzaju odpady? Biblioteka w Krzeszycach wraz z Celowym Związkiem Gmin CZG-12 Długoszyn, w ramach projektu ,,RE.akcja 2019”raz jeszcze
o tym przypomniała
tarzyna Radej z CZG-12 z DługoszyNatomiast dorośli uczestnicy
na. Kolejne spotkanie, również dla
najmłodszych, poprowadziła Marta
Buczkowska zajmująca się odpadami
komunalnymi w gminie Krzeszyce.
Dodatkowo zorganizowała zabawy i
testy sprawdzające wiedzę młodych
uczestników na temat segregacji.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach kreatywnych pod kierunkiem
plastyczki Urszuli Kołodziejczak i
pracowników biblioteki. Powstały
piękne motyle oraz biedronki z plastikowych butelek, które otrzymały
swoje drugie życie.

wzięli na warsztat podkoszulki i wykonali wyjątkowe torby czytelnika,
które zastąpią reklamówki. Od tej
pory będą w nie pakowane wypożyczane książki.
Cykl spotkań miał także na celu
uwrażliwić dbanie o wspólne środowisko, w którym żyjemy i w którym,
mamy nadzieję, będą mogły żyć kolejne pokolenia – mówią organizatorzy cyklu spotkań ekologicznych.
Warsztaty odbyły się w Gminnej Bibliotece w Krzeszycach w dniach 1112 czerwca 2019 r. (red.)

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)

Tel: 0335 500 99315
Fax: 0335 500 99317

fot. Biblioteka Krzeszyce

Podczas cyklu czterech spotkań
na Warsztatach Kreatywnego Recyklingu zaproponowano wiele ciekawych pomysłów na ponowne wykorzystanie zużytych butelek, odzieży
i niepotrzebnych opakowań. Odbyły
się prelekcje i pogadanki na temat
prawidłowego segregowania oraz jak
globalnie jest poważny problem wyrzucania odpadów w nieodpowiednie miejsca jakimi są lasy czy rzeki.
Dla dzieci uczestniczących w
warsztatach prezentację multimedialną i wykład przygotowała Ka-

Zabawa w ekologię

Szukamy wsparcia!
Lubisz kontakt z ludzmi i umiesz
ich inspirowac?
Szukamy wzmocnienia dla naszego zespołu
jako:

Konsultant (kobieta / mężczyzna)
Sprzedawca (kobieta / mężczyzna)

Swoją aplikację
wyślij do:

w niepełnym wymiarze godzin.
Znajomość branży będzie dodatkowym atutem,
ale nie jest konieczna.
Chętnie ze znajomością języka polskiego.

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

Karl-Marx-Str. 14
Frankfurt (Oder)

oder per E-Mail an:
uhren-schmuck-hoffmann@arcor.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

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
Alanya - Turcja,
Canyamel - Majorka,
Dubaj – Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Marsa Alam - Egipt,
Ramla Bay - Malta,
Kreta - Grecja,
Agadir - Maroko,

Hotel 4* All Inclusive, np. 02.07 – 09.07, wylot: Lipsk,
Hotel 4* All Inclusive, np. 03.07 – 10.07, wylot: Lipsk,
Hotel 4* All Inclusive, np. 05.07 – 16.07, wylot: Tegelk,
Hotel 4* Ze śniadaniem, np. 05.07 – 13.07, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* Ze śniadaniem, np. 10.07 – 17.07, wylot: Lipsk
Hotel 3* All Inclusive, np. 12.08 – 19.08, wylot: Drezno,
Hotel 3* All Inclusive, np. 13.08 – 20.08, wylot: Lipsk,

od 339 EURO od osoby
od 417 EURO od osoby
od 700 EURO od osoby
od 348 EURO od osoby
od 386 EURO od osoby
od 467 EURO od osoby
od 257 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

25.10 – 06.11.2019
Hotel 4* w Bahla de Maimon
13 dniowa wycieczka lotnicza z Berlina, pokój dwuosobowy All Inclusive od 831 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
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KRZESZYCE

KRZESZYCE

Rodzinne świętowanie
w Muszkowie

Święto bibliotek
W krzeszyckiej bibliotece stało się tradycją, że Tydzień Bibliotek
zazwyczaj trwa nieco ponad miesiąc. Tym razem też tak się stało

Rodzina, tu wszystko się zaczyna! - pod takim hasłem mieszkańcy wsi pierwszy raz wspólnie świętowali Dzień Rodziny
bawy.
Gdy na scenę wszedł Kuba, Zuzia i
Ala było wiadomo, że kabaret rozśmieszy gości do łez… i tak faktycnie się
stało. Różnica między pokoleniowa to
spotkanie Jasia z 1990 roku i Xawie z
roku 2019. Po skończonych występach
wszystkie dzieci wręczyły swoim rodzicom kartki z włąsnoręcznie wypisanymi podziękowaniami. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na
plac gdzie czekała ich kulinarna część
imprezy.
Imprezę zorganizowali: Organizatorzy Amatorska grupa teatralna
MUCHY, sołtys wraz z Radą sołecką i
Biblioteka w Muszkowie, a finansowo
wsparł Andrzej Żmijak. (red.)

Uroczysty dzień bibliotekarza
swoimi humorystycznymi wierszami, które zawsze wprawiają
słuchacza w pogodny nastrój,
uświetniła poetka Janina Jurgowiak z Gorzowa Wlkp.
Biblioteka gościła autora książek młodzieżowych Arkadiusza
Niemirskiego, znanego kontynuatora serii o Panu Samochodziku.
Opowieść o swojej twórczości i życiu prywatnym wzbogacił prezentacją multimedialną, co okazało
się bardziej przystępne w odbiorze dla młodzieży.
Warsztaty z kaligrafii dla dzieci
pod kierunkiem malarki Urszuli
Kołodziejczak na stałe wpisały się
do programu Tygodnia Bibliotek.
Podczas warsztatów trzeba wykazać się umiejętnościami plastycznymi i technicznymi.
Dobroczynne właściwości aloesu i jego zastosowanie w różnych
dziedzinach zainteresowały szczególnie panie, które praktycznie i
teoretycznie skorzystały z warsztatów. Aloes jako panaceum ma
szerokie zastosowanie w medycynie, kosmetologii, a także w przemyśle spożywczym.
Kolejne spotkanie autorskie
oraz warsztaty poprowadził zaprzyjaźniony z naszą biblioteką

Zbigniew Masternak, autor powieści młodzieżowych oraz regionalista i pasjonat „piłki błotnej”.
Tym razem wyzwaniem, z jakim
musiała się zmierzyć młodzież,
było stworzenie komiksu. Tematyka miała nawiązywać do historii
Krzeszyc.
Podczas trwania święta bibliotek, nie mogło zabraknąć spotkania w Dyskusyjnym Klubie
Książki. Spotkaniu z klubowiczami towarzyszyła lektura ,,Sekretne życie drzew”, której treść
wzbudziła wiele emocji. Opisuje
ona sporo nowych faktów z życia
drzew i przedstawia je w zupełnie
innym świetle. Książka być może
nie każdemu przypadnie do gustu,
ale jest pozycją godną polecenia.
Z najmłodszymi natomiast omawiano książeczkę ,,Królik i Chopin”, w której zostały poruszone
ważne tematy więzów rodzinnych
i przemijania, przekazywania wiedzy następnym pokoleniom na
przykładzie rodziny króliczej.
Cykliczne zajęcia dla dzieci
,,Kodowanie na dywanie”, pozwalają maluchom wyrazić wiele
ekspresji ale i też zmuszają do
wysiłku umysłowego. Dzieci lubią
rywalizację i chętnie biorą udział
w zajęciach. (red)
fot. Biblioteka Krzeszyce

domu, perfekcyjny rolnik, przodownik
pracy, dusza towarzystwa, złota rączka, największy fan seriali, cierpliwość,
niepokorny artysta, najlepszy gastronomik, mechanik-driver, król myślistwa, król i królowa gigantów, mistrz
gier, różowe róże, zegarmistrz czasu,
wybitny cukiernik, prezes. Śmiechom i
oklaskom nie było końca.
W trakcie gali nie mogło zabraknąć
gwiazd estrady. Na scenie pojawiły się
Milena, Patrycja, Julia, Maja, Antosia,
Emilka, Wiktoria i Zuzia, a z głośników
zabrzmiały takie utwory jak ,,Halleluja”, ,,Ti Amo”, ,,A ja wolę swoja mamę”
oraz wiele innych. Na parkiecie pojawiły się także tańczące dziewczyny, które
poderwały wiele osób do wspólnej za-

fot. Biblioteka Muszkowo

Rodzice, babcie, dziadkowie, wujkowie, kuzynki i kuzynowie zebrali się na
sali wiejskiej 2 czerwca, zachęcani do
zabawy przez dzieci.
Punktem głównym programu była
Gala Rozdania Faworytów przygotowana przez członków amatorskiej
grupy teatralnej MUCHY, prowadzonej przez Renatę Kałużną wraz z córką
Zuzią.
Gala Rozdania Faworytów to nazwa
nieprzypadkowa. Faworytka to odmiana gruszki, która jest bestselerem
wśród owoców i świetnie wpisuje się w
herb Muszkowa Trzy Grusze.
Rodzice otrzymali statuetki przyznane przez dzieci w następujących kategoriach: mistrz słów, perfekcyjna pani
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Prawie jak Oscary

Dużo chętnych do czytania

KANTOR
OTWARCIE W LIPCU
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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Nakaz zapłaty?

KRZESZYCE

Prezent na Dzień Dziecka
Zabawę zaplanowano na 2. czerwca. Impreza zorganizowana przez
Sołectwo Krzeszyce była także oficjalnym otwarciem placu zabaw,
którego wykonanie sfinansowano z
funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Początkiem imprezy
było symboliczne otwarcie placu
przez wójta Krzeszyc, sołtysa sołectwa Krzeszyce, księdza proboszcza
miejscowej parafii i przedstawiciela
wykonawcy.
Po części oficjalnej można już było
zacząć zabawę. Impreza była przeznaczona przede wszystkim dla najmłodszych, na których czekały zamki dmuchane, lody, wata cukrowa,
gry i zabawy sportowe przygotowane przez ośrodek kultury i siatkarzy
z UKS ŻAK Krzeszyce.
Kolejne
atrakcje
zapewnili
też strażacy z OSP Krzeszyce, ze
względu na upał dużym powodze-

fot. OSP Krzeszyce

Podwójna niespodzianka czekała na dzieci w dniu ich święta w Krzeszycach. Oprócz zwyczajowej imprezy dostały nowy plac zabaw

Zabawa na całego

niem cieszyły się wodne i pianowe
prysznice. Nie zabrakło też stoisk
gastronomicznych, z których dochód
był przeznaczony na doposażenie

nowego wozu strażackiego dla OSP
Krzeszyce.
Organizację imprezy wsparł Sklep
Polski Andrzeja Czarneckiego. (red.)

SPRZECIW!
wolnyoddlugow.pl

KRZESZYCE

A po deszczu - słońce
Plac „Kołczyńskie Dęby” zapełnił się dziećmi i rodzicami w
piątek 31 maja. Z towarzyszeniem bibliotekarki chętni zbierali
drewno na ognisko. Potem były
gry i zabawy: badminton, berek i
chowany, a także zabawy z chustą

animacyjną, która zawsze sprawia
dzieciakom wiele radości.
Po zabawach nadszedł czas na
ognisko z pieczeniem kiełbasek i
radosnym śmiechem oraz ciekawymi rozmowami. W trakcie zabawy niespodziewanie rozbawio-

nych uczestników zmoczył deszcz.
Jednak szybko się wypogodziło i
można było wrócić do zabaw. Atmosfera, dobry humor, pamiątkowe fotografie, sprawiły, że dzień
należał do wyjątkowo udanych.
(red.)

KRZESZYCE

Co robi bajkopisarz?
Na zakończenie święta bibliotek w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla
najmłodszych biblioteka gościła autora książek dla dzieci oraz powieści młodzieżowych Kazimierza Szymeczko związanych z pracą zawodową naszego gościa, ale i
takich z życia prywatnego. Pan Kazimierz dzielnie
na wszystkie odpowiadał, nie pozostawiając nikogo bez odpowiedzi. Zdradził małym czytelnikom,
że chętnie odwiedza giełdy staroci, zbiera kubki i
lampy naftowe, a w wolnym czasie grywa w RPG,
szachy i koszykówkę. (red.)
fot. Biblioteka Krzeszyce

Pisarz mieszka i pracuje w Rudzie Śląskiej.
Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Jest laureatem międzynarodowego konkursu literackiego „Uwierz w siłę wyobraźni”. Autor
„Historii Polski w opowieściach”, „PoMOLowanej
historii” i wielu opowiadań dla młodszych dzieci,
które publikował między innymi w „Świerszczyku”.
Jego powieść „Czworo i kości” otrzymała nominację do nagrody Książka Roku 2011, a powieść
„Tetrus” - do nagrody Książka Roku 2015. W 2013
roku został uhonorowany tytułem Ambasador
Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.
Podczas spotkania dzieci miały wiele pytań

fot. Biblioteka Kołczyn

Wiosenny kapuśniaczek nie odstraszył chętnych do zabawy z okazji dziecięcego święta w
Kołczynie. Na szczęście padało tylko chwilę

Tęczowy Dzień Dziecka

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

Bajkopisarz to normalny gość

SALON OŚWIETLENIOWY
PÓŁTORAK
ul. Wrocławska 2a

tel. (95) 758 22 83
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Sukcesy młodych tenisistów
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fot. GOK Górzyca

GÓRZYCA

fot. GOK Górzyca

L U B U S K I E

GKT Smecz Górzyca nie ma się czego wstydzić. Jego zawodnicy z sukcesami występują w
tenisowych imprezach. Jak poszło im w ostatnim czasie?
W majowym Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodziczek
(do lat 14) rozegranym wśród dziewcząt z całej Polski na kortach AZS
Poznań, Dominika Podhajecka zajęła
drugie miejsce w grze pojedynczej.
W grze podwójnej zawodniczka ze
swoją partnerką Olivią Bergler (KS
Górnik Bytom) wygrały zawody.
W grze pojedynczej Dominika
czekała na rozstrzygnięcie meczu
Agnieszki Murawskiej (Miejski Klub
Tenisowy Łódź) z Marią Kudzin (AZS
Poznań). Znacznie lepsza okazała się
łodzianka (6:1, 6:0), która w drugiej
odsłonie musiała uznać wyższość
młodszej Dominiki., która wygrała to
spotkanie 6:3, 6:1.
W ćwierćfinale Lubuszanka zmierzyła się z Jagną Mańkowską (AZS
Poznań), która postawiła Dominice
trudne warunki. Ostatecznie mecz
wygrała 7:6 (4), 6:4 zawodniczka
GKT Smecz Górzyca. Półfinał także
należał do Dominiki, która poko-

nała 6:1, 6:3 Julię Skarżyńską (BKT
Advantage Bielsko-Biała).
W finale na Lubuszankę czekała
faworytka zawodów Olivia Bergler
(KS Górnik Bytom) rozstawiona w
turnieju z nr 1. Czołowa tenisistka
Polski, będąca ostatnio w rewelacyjnej formie, tym razem okazała się
zbyt wymagająca i pokonała Dominikę 6:3, 6:2.
W grze podwójnej partnerką reprezentantki GKT Smecz Górzyca była jej finałowa rywalka Olivia
Bergler. Zawodniczki szły jak burza
przez kolejne etapy, by w finale pokonać 7:5, 6:2 Barbarę Straszewską
(Fundacja "Szczecińska Akademia
Tenisowa") i Martynę Piechowicz
(Krzycki Klub Tenisowy Wrocław)
zasłużenie wygrywając turniej.
Dużym sukcesem może pochwalić
się również młodszy klubowy kolega
Dominiki – Jacek Biernacki. W rozgrywanym w dniach 6 – 9 czerwca
turnieju Tenis10 - INTEX CUP 2019,

imprezie towarzyszącej zawodowemu turniejowi Poznań Open 2019,
zajął pierwsze miejsce w kategorii
zielonej (do lat 10).
Jacek pokonał w fazie eliminacyjnej Gustawa Śniegockiego (4:2) i Seweryna Brzostowskiego (4:2).
W grupie finałowej po niezwykle
emocjonujących meczach pokonał
Emila Makiełę (4:1, 1:4 i 10:5 w super
tie breaku), a następnie Kamila Andrzejewskiego (3:4 - 8:10 w tie breaku, 4:0 i 10:2 w super tie breaku).
Nieco wcześniej ten młody, utalentowany mieszkaniec Ośna Lubuskiego zajął drugie miejsce w Tenis 10
Cup o puchar Agnieszki Radwańskiej
w Puszczykowie.
- Jesteśmy dumni z sukcesów naszych zawodników - mówi trener
Daniel Podhajecki, jednocześnie
dodając, że klub cały czas zabiega
o pozyskanie sponsorów chętnych
wesprzeć dobrze zapowiadających
się młodych tenisistów. (red.)

Sukcesy od najmłodszych lat
fot. UG Górzyca

GÓRZYCA

Wybudują nowe ulice
Jeszcze w tym roku mieszkańcy ulic Różanej i Jaśminowej będą mogli cieszyć się z nowych inwestycji. Wójt podpisał promesę na realizację tego wartego ponad pół miliona przedsięwzięcia
Wójt Górzycy Robert Stolarski
odebrał z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka promesę
na budowę obu ulic. Wydarzenie
miało miejsce 20 maja w siedzibie
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, w

obecności Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety
Rafalskiej.
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w
ramach „Programu rozwoju gmin-

nej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”. Na
wykonanie planowanego przedsięwzięcia gmina otrzyma 540 389,00
zł, a sama realizacja inwestycji
przewidziana jest jeszcze w tym
roku. (red.)

GÓRZYCA

Disco polo pod chmurką

Podpisanie umowy

OGŁOSZENIE

W ramach projektu „Bliżej siebie, bliżej przyrody, bliżej kultury” mieszkańcy mogli uczestniczyć w festynie ze skoczną muzyką. Impreza odbyła na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego i przyciągnęła wielu chętnych do zabawy
ręcznie wykonać naczynie z gliny w warsztacie garncarskim, przejechać się motocyklem,
pomalować buzię na „wyspie malucha”, poskakać na dmuchańcu. Największą atrakcją
dla dzieci okazała się jednak karuzela. Festyn
zakończył się zabawą pod chmurką.
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.)
fot. GOK Górzyca

Popołudnie 18 maja rozpoczęło się animacjami i koncertem dla dzieci w wykonaniu
Stwora Głodomora. Następnie w bloku artystycznym wystąpiły dzieci, a zaraz po nich
w muzycznym show zespoły: 4mation, Nieobecni, Verdis i gwiazda wieczoru zespołu
Skaner.
W trakcie trwania festynu na uczestników
czekało wiele atrakcji. Można było obejrzeć
wystawę malarską oraz wystawę zdjęć z 13
maja - pierwszego dnia projektu, zjeść pyszne
lody, gofry, ciasta i inne słodkości, postrzelać
na strzelnicy, wziąć udział w loterii, własno-

Na scenie wiele się działo

Wolne powierzchnie
biurowe i magazynowe
TERMINAL ŚWIECKO
tel. 957 585 620
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fot. GOK Górzyca

GÓRZYCA

Lekkoatletyczne zawody podstawówek
Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzyca w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych zgromadziły blisko setkę zawodniczek i zawodników, którzy zmierzyli się w sportowej rywalizacji
Dokładnie 97 osób stanęło na
stracie
zawodów
rozegranych
11 czerwca na terenie Kompleksu
Sportowo-Rehabilitacyjnego
w Górzycy. Wzięli w nich udział
uczniowie ze szkół podstawowych
w Górzycy, Czarnowie, Żabicach

i Pamięcinie. Dodatkowo 12.
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Górzycy pomagało przy sędziowaniu.
Rozegrano zawody w biegu na
60 m, skoku w dal z rozbiegu i
rzucie piłką palantową dla po-

GÓRZYCA

Kolorowy projekt dla seniorów

szczególnych kategorii wiekowych.
Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale i
pamiątkowe dyplomy. W trakcie
trwania imprezy zawodnicy mogli posilić się kiełbaskami z grilla,
słodkimi wypiekami i napojami.
Nad bezpieczeństwem wszystkich
uczestników czuwał ratownik medyczny.

Zmagania lekkoaltetyczne

Impreza odbyła się przy wsparciu piekarni „Bartek” Bartłomieja Kaszkowiaka , Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Górzycy oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Górzycy. (red)

GÓRZYCA

Każdy może być mistrzem

Warsztaty, porady modowe i kosmetyczne, wspólne śpiewanie czy zajęcia sportowe. A wszystko to w ramach programu dla najstarszych mieszkańców gminy, który jednak Niepełnosprawni z całego województwa walczyli o medale w VIII edycji Spartakiady Ziemi
Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Słubickiego
ma również na celu współpracę międzypokoleniową

od czwartku

kulturowych regionu. Zaplanowane
także zumbę „dla wnuka i babci”, piknik integracyjny z prezentacją dokonań projektowych, warsztaty cukiernicze z udziałem manufaktury słodyczy,
spotkanie tematyczne z Regionalnym
Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej
czy warsztaty kreatywne hand made
przygotowujące seniorów do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Aktywność ruchowa zostanie uzupełniona przez umysłową. „Piękny
umysł nie ma wieku” to akademia dla
seniora z zaplanowanymi na środy
grami karcianymi, szaradami i quizami.
Realizacja zajęć rozpoczęła się już
od czerwca na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy, w świetlicy
Kontrasty. Szczegółowe informacje nt.
realizowanych przedsięwzięć będą dostępne na facebooku Klubu Seniora w
Górzycy oraz na stronie internetowej
www.gorzyca.pl. (red.)

Do zawodów i wspólnej zabawy
przystąpiło około 400 osób, uczestników warsztatów terapii zajęciowej i
podopiecznych środowiskowych domów samopomocy.
Uczestnicy spotkali się 5 czerwca

25.06. do środy 01.07.

2019 na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy, gdzie
m.in. wzięli udział w skoku w dal, biegu z przeszkodami a także rzucali piłeczką tenisową.
Impreza zorganizowana była przez

Polsko Niemieckie Stowarzyszenie
"Humanitas" przy współpracy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach,
Starostwa Powiatowego w Słubicach i
Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy. (red.)
fot. GOK Górzyca

"Kolorowo – międzypokoleniowo" to nazwa projektu realizowanego
przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „HUMANITAS”, zgłoszonego w
ramach Wojewódzkiego Programu na
rzecz Osób Starszych. Projekt otrzymał dofinansowanie w maju, a jego realizacja potrwa do listopada. Na jakie
atrakcje mogą liczyć seniorzy?
W ramach programu zostaną zrealizowane m.in.: integracyjne warsztaty
ceramiczne połączone ze spotkaniem z
lokalnym artystą czy panel pn. „Modna babcia” – porady profesjonalnej
stylistki i wizażystki podczas, którego
seniorki dowiedzą się jak dbać o wygląd, dojrzałą cerę i być zawsze modną.
W ramach łączenia pokoleń, co jest
jednym z głównych założeń działań
projektowych odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie dzieci i młodzieży z zespołem śpiewaczym "Młodzi
duchem" pielęgnującym od lat lokalny
patriotyzm i przywiązanie do wartości

Każdy może być mistrzem
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Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie
Starościn to niewielka wieś
położona na północnym skraju Puszczy Rzepińskiej, ok. 3
km na północny-wschód od
Rzepina. W chwili obecnej,
ze względu na rozwinięte
budownictwo jednorodzinne
wzdłuż drogi prowadzącej do
Starościna (przedłużenie ulicy Moniuszki), wieś praktycznie połączyła się z Rzepinem.
Początków Starościna należy doszukiwać się nie tak dawno, bo dopiero w
końcówce wieku XVIII. Dokładniej to
w 1777 roku założony został tutaj majątek nazwany Willen des groβen Königs
(dosłownie wola wielkiego króla). Stąd
też późniejsza niemiecka nazwa wsi
Friedrichswille (wola Fryderyka). W
1929 roku wieś została włączona do obszaru miasta. Po wojnie, w 1945 roku,
nazwana została na przekór Polską
Wolą (w odróżnieniu od Woli Fryderyka-Niemca). W 1947 r. ustalono obecną nazwę urzędową tj. Starościn, choć i
tak przez lata, nawet po dzień dzisiejszy
dla części okolicznych mieszkańców
Starościn jest nadal Polską Wolą, co
poświadczają m.in. zachowane do dziś
na domach tabliczki z dawną nazwą.
Kościół w Starościnie wzniesiono
dopiero pod koniec XX wieku. Świątynię pw. św. Huberta (patrona m.in.
myśliwych, leśników czy strzelców)
poświęcił 30 listopada 1993r. bp Adam

widok przedwojenny, wyd. H. Henkel, obieg 08.07.1917r.

widok przedwojenny, wyd. A. Rungs, obieg 08.07.1917r.

Dyczkowski (plac budowy został poświęcony 20 czerwca 1990r. przez bp
Józefa Michalika), a jej wystrój w pełni
nawiązuje do tradycji leśnych i myśliwskich związanych zarówno z patronem
świątyni, najbliższej okolicy, jak i Technikum Leśnego. W roku 2012 przy
okazji II Hubertusa Starościńskiego
na terenie przed świątynią postawiono
drewnianą rzeźbę – figurę św. Huberta
ufundowaną przez Nadleśnictwo Rzepin. Nieopodal Starościna w lesie, w
bliskim sąsiedztwie drogi prowadzącej
z Rzepina do miejscowości, znajduje
się zapomniany cmentarz, najprawdopodobniej dawnych pensjonariuszy
szpitala i lazaretu. W centralnej części
cmentarza znajduje się charakterystyczna okazała kolumna z wyrytą datą
1914-1919, zwieńczona krzyżem.
Z miejscowością nieodzownie związane jest Technikum Leśne im. Prof.
Jana Miklaszewskiego w Starościnie,

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

szkoła z ponad 60 letnią historią i tradycją pełniąca ważną rolę w środowisku lokalnym i ponadregionalnym.
Mieści się ona w budynkach z początku
wieku XX, w których pierwotnie znajdował się szpital dla osób zniedołężniałych i psychicznie chorych (Brandenburgisches Siechenheim Eilanghof bei
Reppen). Podczas II wojny światowej
obiekt zamieniono na lazaret, czyli
polowy szpital wojskowy do którego ranni żołnierze wojsk lotniczych i
pancernych trafiali w celach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych. W latach powojennych były ogromne braki
wykwalifikowanej kadry niemalże w
każdej gałęzi gospodarki narodowej, a
szczególnie w leśnictwie. Była to jedna
z ważniejszych przyczyny utworzenia
Technikum Leśnego. Bezpośrednio
po wojnie w budynkach obecnej szkoły mieścił się magazyn GS, a w części
pomieszczeń zorganizowano kwatery
dla różnych ekip działających na tere-

widok przedwojenny, wyd. H. Henkel, bez obiegu

nie dopiero co powstałego powiatu. W
latach 1951-56 budynki obecnej szkoły
poddano gruntownej modernizacji i
przygotowywano dla po¬trzeb oświaty. Z chwilą likwidacji szkół leśnych w
Wymiarkach i Zofiówce młodzież przeniesiono do Starościna i od 1 września
1956 roku rozpoczęło swoją działalność
Technikum Leśne.
Pierwsi absolwenci opuścili mury
szkolne już w 1958 roku. Przez kolejne
lata placówka w miarę możliwości systematycznie, pokonując wszelkie przeciwności losu, rozwijała swoją bazę:
dydaktyczną, sportową, zawodową jak
i rekreacyjna. Pożary niestety nie szczędziły szkoły. W 1981 roku spłonęło poddasze szkoły, a w 1986 roku poddasze
internatu. Mimo ogromnych strat materialnych i zniszczenia znacznej części
pomieszczeń dydaktycznych szkoła
nie zawieszała działalności dydaktycz-

no-wychowawczej. Dzięki ogromnej
pomocy ze strony Lasów Państwowych szkołę i internat odbudowano w
bardzo krótkim czasie. W 1992 roku
została zakończona budowa wielofunkcyjnego łącznika, w którym znalazły
się pomieszczenia administracyjne,
biblioteka szkolna, kuchnia i stołówka
oraz pokoje internatowe. Od roku 1986
szkoła nosi imię zasłużonego dla leśnictwa biologa prof. Jana Miklaszewskiego. Szkoła posiada niezwykle bogatą bazę dydaktyczną, sportową oraz
rekreacyjno-rozrywkową czego przejawem są liczne sukcesu uczniów na
różnorodnych lokalnych i krajowych
konkursach czy zawodach sportowych.
Technikum Leśne w Starościnie cieszy
się również ogromnym zainteresowaniem młodzieży, która wiąże z tą szkołą
swoją najbliższą przyszłość i dalsze plany zawodowe. (D.Utracki)

„Merkury”
ul. Kościuszki 23
SŁOIKI SZKLANE NA
PRZETWORY, MIÓD, OGÓRKI,
ORAZ SAŁATKI - NISKIE CENY

Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

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

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

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
W RZEPINIE I SŁUBICACH
Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.
Pl. Wolności 19 D, 69-100 Słubice
tel.: +48 501 429 043
lbn@lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
www.lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
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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

