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• osuszacze powietrza
• zagęszczarki
• wentylatory budowlane
• listwy i buławy wibracyjne do betonu
• elektryczne młoty wyburzeniowe
• glebogryzarki spalinowe
• wertykulatory i aeratory ogrodnicze.
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Obym żył jeden dzień dłużej niż moje dziecko – to dominująca myśl, która towarzyszy
rodzicom dzieci niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego życia. Te dzieci stają
się dorosłe i praktycznie niewidzialne dla systemu opieki. Jaki los je czeka kiedy zabraknie
rodziców?
czytaj na str. 3 >>
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Wakacje, lato, czyli nieodłącznie sezon
ogórkowy. Pogoda zmienna, jak w tytule
bollywoodzkiego filmu „Czasem słońce,
czasem deszcz”. Mało tego – tak samo
zmienne są temperatury, których rozpiętość między 15 a 35 stopni Celsjusza jest
doprawdy imponująca jak na tę porę
roku. Do tego gwałtowne burze. Ale, jak
mówią badania naukowe, podobno sami
na to zapracowaliśmy i trzeba się przyzwyczaić, bo lepiej nie będzie. A jeśli nie
zmienimy, jako ludzie, swojego podejścia
do otaczającego świata, to będzie nawet
gorzej.
O czegoś trzeba zacząć, a pierwszym
krokiem może być... segregowanie śmieci. Niby proste, a pewnie każdy ma wątpliwości. Część z nich rozwiewa ekologiczny tekst na stronie 7. Teraz już wiem,
że butelkę po oleju mogę spokojnie wyrzucić do worka z plastikami i wcale nie
muszę jej wcześniej myć! Z tekstu dowiecie się również, czy wyrzucać paragony
do makulatury oraz dlaczego wywóz
śmieci dużo kosztuje.
Na koszty mogą także narzekać rodzice, którzy mają dzieci w niepublicznych przedszkolach w Słubicach. Gmina
od kilku lat nie przekazuje prywatnym
przedszkolom dotacji we właściwej wysokości, czyli na jedno dziecko 75% kwoty jaką otrzymują przedszkola publiczne.
Jedna z właścicielek przedszkoli uzyska-

ła niedawno wyrok nakazujący gminie
zwrot 365 tys. złotych dotacji oraz prawie
drugie tyle odsetek. To tylko część kwoty
jakiej się domagała. Pani wniosła w tej
sprawie apelację. Odwołała się także
gmina, mimo że kolejne kontrole wykazują nieprawidłowości i uchylają decyzje
urzędników magistratu. Według wyliczeń
uzyskanych od właścicielki przedszkola,
przy prawidłowych rozliczeniach ze strony gminy, opłaty mogłyby być niższe dla
rodziców nawet o 90 zł miesięcznie, tak
jak to jest w pobliskim Kostrzynie.
Przypomnijmy, że w tej chwili w obu
prywatnych placówkach przedszkolnych
opiekę ma ponad setka słubickich dzieci, a jeśli przyjdzie do płacenia odsetek
– jako podatnicy poniesiemy je wszyscy.
Inni rodzice mają inne problemy –
wychowują niepełnosprawne dzieci,
które w końcu kiedyś stają się dorosłe,
chociaż nigdy samodzielne. Opiekunom
spędza sen z powiek myśl, co stanie się
z ich potomkami, kiedy oni sami będą
już starzy, niedołężni albo kiedy ich w
końcu zabraknie. Niektórzy woleliby
umrzeć pierwsi. To smutna historia, ale
może mieć swój pozytywny finał. Rodzice
chcą wybudować swoim dzieciom dom,
w którym te znajdą opiekę. Przeczytajcie
historię Justynki i jej mamy na stronie
3., a dowiecie się, czy i jak można im
pomóc. Dorosłe niepełnosprawne dzieci
potrzebują pochylenia się nad ich losem,
bez względu na ich odmienność.
Odmienność była także przyczyną
ostatnich niechlubnych wydarzeń w Białymstoku, gdzie zostali zaatakowani zarówno uczestnicy marszu równości, jak
i policja. Wstydzę się tego. Jako Polka,
ale też jako mieszkanka przygranicznego
miasta, gdzie tolerancja i wyrozumiałość
dla „innego” mają szczególne znaczenie i umożliwiają dobrą współpracę z
naszymi sąsiadami zza Odry. Tę było
fantastycznie widać w czasie wspólnego
dla Słubic i Frankfurtu Miejskiego Święta Hanzy. Czyli można. I takiej zabawy
Państwu życzę na resztę letnich, wakacyjnych dni.
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Wysokie wyniki matur w LO
Słubickie liceum od lat notuje dobrą zdawalność egzaminów dojrzałości. Nie inaczej było
w tym roku
W trakcie strajkowych zawirowań,
które miały miejsce w kwietniu, wielu maturzystów i ich rodziców miało
obawy, czy najważniejszy egzamin w
życiu odbędzie się bez przeszkód. Dla
nauczycieli także nie była to komfortowa sytuacja. Wszystko jednak
skończyło się, a właściwie zaczęło dobrze i młodzież przystąpiła do matur
zgodnie z przewidzianym terminem.
Na szczęście wcześniejsze wyda-

rzenia nie miały wpływu na wyniki,
bo te okazały się bardzo dobre. Pozytywny rezultat egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym
im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
uzyskało 88% zdających. Średnia
krajowa to 86,4%, a w województwie
lubuskim – 85,3%, więc jest powód
do radości. Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych są wyższe
niż w okręgu i w naszym województwie. Z przedmiotów obowiązko-

wych uczniowie uzyskali odpowiednio: matematyka 58%, język polski
60,7%, język angielski 80% i język
niemiecki 69,8 %.
- Kilka osób ma jeszcze poprawki
w sierpniu i jestem pewna, że bez
problemu je zda. Wówczas możemy
liczyć na ponad 90% zdawalności.
Wszystkim gratulujemy i życzymy
powodzenia na studiach! – cieszy się
Maria Jaworska, dyrektorka szkoły.
(red.)

SŁUBICE

Podziel się... okularami
Trwa trzecia ogólnopolska akcja zbiórki używanych okularów dla Afryki. Do przedsięwzięcia przyłączył się słubicki ogólniak i przedszkole „Miś Uszatek”. Jak włączyć się do akcji?
Zbierane są przede wszystkim
okulary przeciwsłoneczne dla dzieci
i dorosłych oraz okulary korekcyjne
minusowe i plusowe, ale bez wartości cylindrycznych (korygujących
astygmatyzm). Trzeba sprawdzić,
czy okulary są w dobrym stanie –
czy nie mają porysowanych szkieł,
a także czy oprawy są kompletne i
sprawne. Okulary najlepiej umyć
wodą z płynem, oraz, jeśli znamy,
opisać moc każdego ze szkieł na

karteczce. Jeśli nie mamy pewności, każdy optyk pomoże ją określić.
Okulary pakujemy w mały woreczek, którego nie zamykamy – to
ułatwi transport, a później pracę
lekarzom, którzy będą je rozdawać
afrykańskim pacjentom.
Wakacje to dobry czas, aby
sprawdzić, czy w domowych szufladach leżą zapomniane, nieużywane
już okulary. Odwiedzając rodzinę
lub znajomych również można o to

zapytać.
- Tylko nie zabierajcie nikomu
używanych aktualnie okularów! śmieje się Dorota Rutka, jedna z
organizatorek akcji – słubiczanie
już wiele razy pokazali, że lubią pomagać, więc mam nadzieję, że i tym
razem okażą dobre serca – dodaje.
We wrześniu wszystkie okulary
zostaną zebrane i wysłane w jednej
paczce do organizacji, które zawiozą je do Afryki. (red.)
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Dorośli, niepełnosprawni, niewidzialni
(ciąg dalszy ze strony 1.)

Historia Justynki
Rozmawiamy z Anią, mamą Justyny - dorosłej kobiety, która na zawsze pozostanie
dzieckiem. Jest niepełnosprawna intelektualnie w stopniu znacznym, zawsze będzie
potrzebowała pomocy drugiej osoby. Kiedy
była mała, miała kontakt z pełnosprawnymi
rówieśnikami. Dzieci dobrze się porozumiewały. Z czasem te kontakty się rozluźniły, a
potem całkiem zanikły. Justyna trudno przechodziła czas dojrzewania. Potrzebne było
wspomaganie farmakologiczne, pojawiły się
ataki agresji. Okres buntu nastolatków objawia się u upośledzonych dzieci często w taki
sposób. Justyna miewa lęki, które wywołują
agresję. Ania musi mieć oczy dookoła głowy,
żeby przewidzieć, czego może się wystraszyć
córka, bo wtedy staje się nieobliczalna. Ania
musi mieć siłę, żeby opanować córkę i ją powstrzymać, bo czasem jest to agresja słowna, a czasem Justyna używa siły fizycznej.
Teraz jest już lepiej. Mamie udało się nabrać
dystansu, wypracowała metody reagowania,
a Justynka jest spokojniejsza. Jej pobyt w
internacie pozwala Ani pracować, prowadzić w miarę normalne życie, nabierać siły
na czas spędzony wspólnie z córką. Na każdy weekend przywozi ją do domu.
- Czasem mam myśli, że może jestem wyrodna matką, oddając córkę pod opiekę. Że
jednak sama najlepiej bym się nią zajęła.
Kiedyś jednak znajoma zapytała mnie co się
stanie, jak mnie zabraknie albo coś mi się
stanie – mówi Ania.
Szkolne drogi
Justyna, a właściwie Justynka, bo tak
mówi o niej mama, uczyła się najpierw w
SOSW w Słubicach, potem mama znalazła
jej szkolę przysposabiającą do pracy z internatem w Sulechowie, w oddziale w Górzykowie. Był to domek na wsi, z ogrodem i
winnicą, dla 20. dzieci ze znacznym upośledzeniem. Dom z czasem został zamknięty, a
dzieci całą grupą przeniesiono do Sulechowa. Rodzice bali się, że te zmiana będzie
szokiem dla dzieci. Jednak grupa była zgrana, wszyscy się znali, opiekunowie pozostali
ci sami i przenosiny przebiegły bezproblemowo. Bo najważniejsi są ludzie.
- Podobało mi się, że dzieci ze znacznym
upośledzeniem są w oddzielnej grupie od
tych z lekkim czy średnim. Między nimi też
jest segregacja, i może to się wydać śmieszne, ale te z lżejszym często wyśmiewają się
z pozostałych – opowiada mama Justynki
- Sprawdziłam, że jest to dobre miejsce, a
opiekunowie życzliwi. W domu Justyna była
mało samodzielna, co uświadomiłam sobie
dopiero kiedy tam pojechała. Wiele rzeczy
robiłam za nią, bo pośpiech, wolałam sama
zawiązać jej but niż czekać kiedy córka to
zrobi w swoim tempie. Teraz widzę, że potrafi sama zrobić sobie kanapkę, herbatę. To
duży postęp.
Ania uważa, że rodzice powinni korzystać
z takich rozwiązań, jeśli myślą o przyszłości
swoich dzieci. Nie wyobraża sobie, żeby Justynka się dalej nie uczyła. W naszym sys-

temie dzieci jak ona są objęte opieką i edukacją do 24. roku życia. Potem zostają tylko
warsztaty terapii zajęciowej i domy pomocy społecznej. Nie ma miejsc, gdzie byłyby
grupy ludzi młodych. W DPS-ach przebywają ludzie w większości w starszym wieku.
Państwo nie organizuje pomocy instytucjonalnej, z całodobową opieką dla młodzieży.
Można korzystać z dziennych domów opieki,
gdzie Ania musiałaby zaprowadzać i odbierać Justynkę, ale nie ma placówki na zasadzie internatu.
Pomysł na „Dom na skraju tęczy”
Bezproblemowe przenosiny z Górzykowa
do Sulechowa zrodziły ideę, żeby grupa mogła nadal być razem w dorosłym życiu. Budowa domu, gdzie będą mogli zamieszkać,
pod pieczą dotychczasowych opiekunów,
jest dobrym rozwiązaniem. W innym przypadku, gdyby rodzicom coś się stało, dorosłe
dziecko zostaje wysłane do pierwszego DPS
w jakim znajdzie się miejsce. Całkiem obcego, gdzie nikogo nie zna. Nikt nie ochroni
tego bezbronnego dorosłego dziecka. Od
trzech lat stowarzyszenie „Dlaczego nie”,
które powstało przy szkole, szuka domu, w
którym te dorosłe dzieci mogłyby zamieszkać, w bezpiecznym, znanym sobie środowisku, gdzie mogłyby mieć odpowiednią rehabilitację i terapię zajęciową. Pojawiły się
dwa pomysły. Pierwszy to mały domek na
wsi z ogrodem. Okazało się, że chętnych jest
tak wielu, że domek okazał się za mały. Znaleziono inny dom, ale niezbędne są środki
finansowe 90 tys. złotych, na jego wykup.
Obecnie pojawiają się nowe możliwości programy centrów mieszkalno-rehabilitacyjnych i być może uda się pozyskać z nich
środki. Jest pomysł, że dom powstanie w pobliżu szkoły, co byłoby dla dzieci najbardziej
komfortową sytuacją. Stowarzyszenie ma
wsparcie Starostwa Powiatowego w Zielonej
Górze oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, które zabiega o pozyskanie środków w ramach wsparcia przez wojewodę
lubuskiego. Być może uda się sfinalizować
sprawy formalne do jesieni tego roku. Wówczas można by skorzystać z pomocy dwóch
sulechowskich przedsiębiorców, którzy zaoferowali pomoc w sprawach projektowych
i w budowie. Może znajdą się również inni
przedsiębiorcy z całego województwa chętni
do pomocy i wsparcia?
Co dalej? Formalnie dom będzie jednostką podległą starostwu. Prowadzenie go i
bieżące sprawy finansowe weźmie na siebie
stowarzyszenie. Koszty utrzymania częściowo będą ponoszone z dotacji publicznych,
środków unijnych i w największej części
będą finansowane przez rodziców.
Jak można pomóc?
Wychowywanie dziecka niepełnosprawnego to bardzo duże obciążenie. Często w
obliczu takiej sytuacji rozpadają się związki czy małżeństwa i dzieci te wychowywane
są przez samotnych rodziców. W przypadku chłopców często są to ojcowie. Dorosłe
niepełnosprawne intelektualnie dziecko to
wykluczenie społeczne całej rodziny. Czę-
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Tel. 501 357 383

sto zdarza się tak, że rodzice, będąc jeszcze
w sile wieku, muszą zrezygnować z życia
zawodowego i spełniania po prostu siebie.
Brak możliwości znalezienia opieki sprawia
, że zostają im cztery ściany domu i coraz
większa samotność dorosłego dziecka i jego
starzejącego się opiekuna. Rodzice należący
do stowarzyszenia bardzo zabiegają o to, by
projekt budowy domu zakończył się sukcesem. Każdy może ich wesprzeć. Nawet nie-

TWORZYMY DLA CIEBIE
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Słubice,
ul. Narutowicza 26a
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wielka kwota wpłacona na konto stowarzyszenia lub zasilająca internetową zbiórkę na
portalu zrzutka.pl przybliży ich do spełnienia marzeń o spokojnej przyszłości dzieci.
(red.)
Nr konta Stowarzyszenia „Dlaczego nie”
z Sulechowa: 61 9660 0007 0012 6322
2000 0010 koniecznie z dopiskiem Na
Skraju Tęczy.
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Geneza powstania firmy sięga
1958 r. Wtedy to w Warszawie
powołano do życia PMPS Pekaes.
Przedsięwzięcie wymagało m.in.
przeszkolenia grupy kierowców
i zakupu odpowiedniego taboru.
Pierwszym sprawdzianem nowej
firmy i kierowców był przewóz
darów PCK pojazdami Magirus i
Saturn. Polski przewoźnik szybko
podbił rynek europejski, a także
kraje Bliskiego Wschodu.
Kierowcy firmy należeli do elity polskiego transportu – umundurowani w gabardynowe garnitury, o wysokich kwalifikacjach i
doświadczeniu. Kryteria przyjęcia
do pracy były bardzo rygorystyczne. Kandydat musiał mieć min.
5-letni staż na pojazdach ciężarowych, znać 1 język zachodni i cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
jak również zaliczyć kurs i zdać
egzamin. Do międzynarodowych
tras dopuszczano wybranych kierowców po obowiązkowym zaliczeniu praktyki z zakresu naprawy pojazdów samochodowych.
Kierowcy pochodzili z różnych
stron Polski.
Dynamiczny rozwój PEKAES i
rosnące zaufanie do firmy sprawiło, że w latach 60. PMPS Pekaes
Warszawa rozpoczął tworzenie w
różnych regionach Polski delegatur i zajezdni.
Pracę nad zorganizowaniem
oddziału w Słubicach rozpoczęto
w 1963 r. początkowo w wydzierżawionym pomieszczeniu starego
budynku PKS (obecnie teren Netto). W 1965 r. rozpoczął on działalność w budynkach przy ul. Chrobrego 19 (obecnie LIDL i stacja
paliw Shell). Uruchomiono stację
obsługi i diagnostyki pojazdów,
hotel (obecnie Urząd Skarbowy)
dla kierowców, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne oraz
stację paliw. Firma prężnie się
rozwijała. Zatrudnienie sięgało
800. osób z czego 60% stanowili
kierowcy. Po słubickim Komesie
był to jeden z największych pracodawców w mieście i regionie. Firma przyjmowała do pracy absolwentów słubickiego Technikum
Samochodowego i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. Baza transportowa słynnych TIR-ów ciągle się
powiększała. Były to nowoczesne
pojazdy Mercedes, Fiat, Volvo,
a także Renault. Nie wszystkie w
tym czasie miały na wyposażeniu
nawigację czy klimatyzację.
Podobne delegatury powstały w
Błoniu, Szczecinie, Śremie, Starachowicach i Czechowicach – Dziedzicach.
W 1982 r. w wyniku reformy
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gospodarczej kraju PMPS Pekaes Warszawa przekształcono
w spółkę akcyjną Pekaes Auto Transport, a w latach 1995 - 1998
utworzono grupę kapitałową i 14
spółek zależnych. W skład grupy weszła spółka Słubice z nazwą
Auto – Transport Pekaes SA Zajezdnia w Słubicach.
W związku z powiększającym się
taborem władze Pekaes SA musiały poszukać nowej lokalizacji. Zajezdnia znajdująca się w centrum
miasta, poważnie komplikowała
komunikację. W 1983 r. rozpoczęto budowę nowoczesnej bazy
transportowo–spedycyjnej przy
ul. Transportowej 8, która została
oddana do użytku 1 lipca 1991 r.

Wybudowano bardzo nowoczesną
stację obsługi samochodów, z diagnostyką, stacją paliw oraz hotelem i restauracją CARGO.
Słubicka część firmy zawsze
była dochodowym podmiotem.
Jednak zmiany jakie zaszły w
przedsiębiorstwie:
likwidacja
stanowisk pracy kierowców w zajezdniach w 2000 r., zgrupowanie
transportu w jednym miejscu w
Błoniu, a następnie prywatyzacja PEKAES i wykupienie pakietu
większościowego akcji przez nowego właściciela, doprowadziły
do rozwiązania w 2010 r. słubickiej spółki. Takie są zasady gospodarki wolnorynkowej. Po odejściu
kierowców spółka do 2010 roku
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W szkole w Białkowie będą mieli ciepło Chodnik w Grzmiącej
W Szkole Podstawowej w Białkowie ruszają wakacyjne remonty. Podczas tegorocznej
przerwy w nauce wykonana zostanie instalacja gazowa i centralne ogrzewanie
Umowę w tej sprawie podpisał
burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk przy kontrasygnacie skarbnika
gminy Agnieszki Skiby z reprezentantem Spółki Instalhouse Tomaszem Markiem Skubiato w dniu 19
czerwca.
Na tę bardzo ważną inwestycję
udało się pozyskać dofinansowanie w
kwocie 157 461,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie instalacja
centralnego ogrzewania dla pomieszczeń lekcyjnych, grzejniki panelowe,
nowa kotłownia wodna-niskotemperaturowa. Zakupiony zostanie również nowoczesny wysokosprawny
kondensacyjny kocioł gazowy.
Wykonawca został wyłoniony w
drodze przetargu nieograniczonego,
gdzie zaoferował za wykonanie zadania kwotę 226 236, 19 zł.

Mieszkańcy wsi mają powody do radości. Niedawno wybudowano w ich miejscowości jeden chodnik, a już powstaje
następny
W Grzmiącej zakończyły się prace budowy chodnika na ul. Wojska
Polskiego i już rozpoczęły się kolejne przy ul. Głucholeśnej.
Środki na realizację zadania
pochodzą z funduszu sołeckiego (11274, 20 zł) i budżetu gminy
(15025, 86 zł). Całkowity koszt inwestycji to kwota 26300, 06 zł.

W ramach zadania powstanie
96 m chodnika. Chodnik budowany jest na drodze, która prowadzi
w stronę boiska i placu zabaw w
Grzmiącej. Korzysta z niej wielu
młodych i starszych mieszkańców
wsi. Właśnie dlatego tegoroczny
fundusz sołecki został przeznaczony
na ten cel. (red.)
fot. UM Cybinka

Pomimo, że Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych Pekaes
nie istnieje już w dawnej formie, jego byli pracownicy nadal się spotykają. Ostatni zjazd w
dawnym miejscu pracy zorganizowali 8 czerwca

Izba Pamięci, w której znajduje
się wiele pamiątek z działalności
firmy, kronik, eksponatów i zdjęć
nadsyłanych przez byłych pracowników.
8 czerwca 2019 w zjeździe w
Słubicach uczestniczyło niemal
200 osób. Słubice są miejscem
szczególnym, gdyż, mimo zmiany właściciela, nieruchomości po
byłym Pekaesie pozostały. Nawet hotel i restauracja Cargo nie
zmieniły nazwy. To sentymentalne miejsce dawnej pracy zawodowej. Byli pracownicy cały czas odczuwają potrzebę spotkań.
- To wspaniała integracja, czas
wspomnień i wzruszeń. Nie zabrakło łez przy powitaniach oraz minucie ciszy poświęconej tym, których już z nami nie ma. Spotkania
takie to już nasza piękna tradycja.
Wszyscy uczestnicy podkreślają,
że z każdego zjazdu wyjeżdżają
jak gdyby młodsi. Jesteśmy chyba
jednymi z niewielu byłych przedsiębiorstw w Polsce, gdzie integracja byłych pracowników jest
tak silna. Na pewno spotkamy się
za rok – dodaje A. Falińska.

Umowa podpisana, można działać

Wykonanie instalacji gazowej i
centralnego ogrzewania dla budynku
szkoły podstawowej w Białkowie jest
współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, operacja typu

„Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego” w ramach działania
"Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (red.)
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Kolorowe kredki... nie, tym razem nie
w pudełeczku

Już niedługo będzie wygodnie

Olbrzymie kredki ogrodziły teren Placu Kultury. Płotek
przykuwa uwagę wielu przechodniów, szczególnie dzieci
Kredki są wysokości dorosłej osoby, mają różne kolory i choć przypominają prawdziwe, nie da się nimi
rysować.
Teren przy Placu Kultury, na którym znajduje się fontanna chodnikowa będzie dodatkowo zagospodarowany zielenią i powstanie tam
plac zabaw. Dzięki temu miejsce to
będzie jeszcze bardziej atrakcyjne.

Dzieci będą mogły świetnie spędzić
tam czas, a rodzice i przechodzący
mieszkańcy będą mogli na chwilę się
zatrzymać i odpocząć wśród zieleni.
Informację o kolorowym płocie
nadał nawet w telewizji publicznej
program informacyjny Telexpressu
w wydaniu z 15 lipca i można ją cały
czas obejrzeć na stronie internetowej. (red.)

Płotek przyciąga wzrok
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WALKA ROKU: MEDLooK wyzywa Presbiopię na pojedynek!!!
Ekipa zaraz rusza do zabawy

5

fot. UM Cybinka

Krótka historia PEKAES

prowadziła głównie działalność
serwisową.
Z inicjatywy grupy byłych pracowników,
w
poszczególnych
zajezdniach początkowo organizowano spotkania świąteczne. W
Słubicach pierwszy zjazd byłych
pracowników odbył się 6 maja
2017 r. Uczestniczyło w nim 140
osób. Takie zjazdy zaczęły odbywać się także w innych zajezdniach: Śremie, Szczecinie czy w
Czechowicach – Dziedzicach.
W trakcie spotkań jest wiele
radosnych i wzruszających chwil,
wspomnień,
kierowcy
wciąż
„jadą”, a mają co wspominać. Najważniejsze, że ludzie chcą się spotykać, to nasze środowisko bardzo
się zintegrowało – mówi Alina Falińska, jedna z organizatorek zjazdu w Słubicach.
W 2018 roku z inicjatywy byłych pracowników ze Śremu i Słubic powstało Stowarzyszenie Byłych Pracowników i Sympatyków
PMPS PEKAES. Powołano zarząd,
którego prezesem został były kierowca Krzysztof Walewski. Na terenie śremskiego parku powstała

fot. UM Cybinka
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fot. redakcja
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Presbiopia jest to stan pogorszenia się jakości widzenia w bliskich odległościach, a pierwsze jej oznaki zaczynają się po 40 roku życia, kiedy to zauważamy pierwsze zamazania
tekstu na opisach produktów spożywczych, opakowaniach leków, aż w końcu mamy trudności z użytkowaniem telefonu
Obserwując przedmioty w bliskiej
odległości np. 40 cm. nasz układ
wzrokowy musi zwiększyć moc o 2,5
dioptrii poprzez zmianę krzywizny soczewki wewnątrzgałkowej. Niestety z
wiekiem nasze możliwości akomodacyjne z około 14 dioptrii spadają praktycznie do zera. Pomocne wówczas
stają się tzw. okulary do czytania czy
też bardziej zaawansowane wieloogniskowe okulary progresywne.
Czym tak dokładnie jest ta korekcja
progresywna? Otóż, są to okulary które dzięki swojej szczególnej, zaawansowanej konstrukcji zapewniają dobrą
jakość widzenia w dalekich, bliskich
oraz pośrednich odległościach. Dzięki
nim można odzyskać komfort widzenia zbliżony do tego sprzed czterdziestki. Nie będzie już stanowiło problemu
oglądanie telewizji, używanie komputera czy też czytanie gazety, a wszystko to w jednych okularach. Okulary
progresywne wymagają stopniowej
adaptacji, a około 5 % osób nigdy się
do nich nie przystosuje. Zwiększenie
szansy udanej adaptacji i satysfakcji z
użytkowania może zapewnić jedynie
precyzyjny pomiar wady refrakcji w
oparciu o procedury optometryczne
oraz właściwa centracja okularów,
przeprowadzone przez wykwalifikowanego optometrystę. Jeśli już raz zasmakujesz korekcji progresywnej nigdy z niej nie zrezygnujesz, doceniając
wygodę i komfort użytkowania. Jeśli
jednak znajdziesz się w tych 5% i nie
zaadaptujesz się do korekcji progre-

sywnej, w ciągu 3 miesięcy, będziesz
mógł w MEDLOOK bezpłatnie wymienić zakupione szkła progresywne na
szkła do dali i do bliży, które wprawione zostaną również bezpłatnie.
Wiedząc jak dokuczliwe jest
funkcjonowanie w stanie braku możliwości akomodacyjnych, MEDLook postanowił
wyzwać sprawcę tego stanu
czyli Presbiopię na pojedynek.
Walka rozpocznie się w dniu 5
sierpnia i potrwa cały tydzień.
W tym czasie optometrysta
z słubickiego Medlooka zbada bezpłatnie pierwszych 30
uczestników pojedynku chętnych do zakupu okularów progresywnych. Pacjenci, którzy
w tym czasie zlecą wykonanie
korekcji progresywnej w oprawach okularowych zakupionych w Medlook otrzymają 30
% rabatu na dowolnej klasy
progresywne szkła okularowe.
Słubicki MEDLOOK znajduje się
przy ul. Kopernika 23a. Do udziału w

akcji można zarejestrować się bezpośrednio w salonie optycznym, telefonicznie pod nr 500 070 607, jak również poprzez stronę www.medlook.pl,
gdzie udostępniony jest kalendarz rejestracyjny on-line. Tylko pierwszych
30 chętnych może uzyskać darmowe
badanie oraz wspomniany 30 % rabat. Zapisywać się do udziału w akcji
można już od dziś. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Zapraszamy.
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W gminie Cybinka zakończyła się realizacja jednego z priorytetowych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Wszystko już działa

Rowerowe wakacje nie tylko na rowerze
organizatorów
atrakcji,
liczne
niespodzianki pozwoliły kolejny
raz przeżyć dzieciom fantastyczną przygodę, która zakończyła się
5 lipca 2019 r. w MGOK, kiedy to
podziękowano organizatorom, pedagogom, wolontariuszom oraz
wszystkim osobom, instytucjom i
firmom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.
Projekt „Rowerowe Wakacje
2019” realizowało Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko.
Partnerami przedsięwzięcia byli:
burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, Miejsko-Gminny Ośro-

Z wizytą u burmistrza

dek Kultury w Cybince, Biblioteka
Miejska oraz Nadleśnictwo Cybinka. Projekt realizowany był w ra-

mach zadania publicznego przy dofinansowaniu 10 tys. zł. z budżetu
gminy Cybinka. (red.)
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Zadbaj o swoją wątrobę!
Współczesny styl życia zmusza niestety wątrobę do wzmożonego wysiłku - tłusta i słodka dieta, produkty wysokoprzetworzone, leki przyjmowane w nadmiarze, alkohol - to
wszystko niszczy hepatocyty - komórki wątroby. A wątroba, chociaż silna i podatna na
regenerację, nie jest niezniszczalna, dlatego warto o nią dbać, nawet jeśli nie odczuwamy
niepokojących objawów
Funkcje wątroby
Wątroba to jeden z największych
i najważniejszych organów naszego organizmu. Każdego dnia pełni
około 500 funkcji, a w ciągu minuty
przepływa przez nią 1-1,5 litra krwi
czekającej na oczyszczenie. Wątroba wydziela żółć, substancję warunkującą trawienie tłuszczy oraz
wchłanianie witamin A, D, E, K.
Przekształca składniki pokarmowe
w energię. Odpowiada za syntezę
białek, reguluje poziom hormonów. Bierze udział w detoksykacji
organizmu, utrzymaniu prawidłowej krzepliwości krwi. Wykazuje

duże zdolności regeneracyjne, co
wykorzystywane jest w leczeniu i
transplantologii.
Symptomy złego stanu
wątroby
Pogorszenie samopoczucia, pojawienie się ciemnych plam na skórze, trądzik, senność i zmęczenie,
problemy w obrębie jamy brzusznej
tj. zaparcia, gazy itp., bóle głowy
to główne wyznaczniki złego stanu
tego narządu. Warto pamiętać, że
chora wątroba nie boli, dlatego jeśli
dostrzeżemy niepokojące symptomy, należy zwrócić się o pomoc do
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Uroczyste zakończenie kursu
komputerowego organizowanego
przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Cybince i Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy Cybinka
odbyło się 17 czerwca 2019r.
Zajęcia pozwoliły uczestniczkom
na poznanie podstaw, które dają
bazę pod dalszy rozwój w dziedzinie obsługi tych powszechnych
w dzisiejszych czasach urządzeń.
Panie dowiedziały się czym jest
komputer, jak z niego korzystać,
jak poradzić sobie w Internecie,
jak posługiwać się elektronicznymi
skrzynkami pocztowymi czy popularnymi serwisami społecznościowymi.
Kurs podsumowali organizatorzy: szefowa MGOK Ewelina Skórska, dyrektorka biblioteki Grażyna
Łyżwińska oraz burmistrz Cybinki
Marek Kołodziejczyk, po czym nastąpiło wręczenie dyplomów.
- Wszystkim uczestniczkom

gratulujemy i życzymy wiele przyjemności w korzystaniu z nowo-

W ostatnim czasie w kraju znacznie wzrosły ceny za odbiór odpadów. Podwyżki nie ominęły również gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12. Ponieważ temat cen
wciąż jest gorący, chcemy Państwu przybliżyć w tekście zasady i koszty związane z gospodarką odpadami

wątroby mają gotowane warzywa,
ryby oraz inne produkty bogate w
kwasy tłuszczowe omega-3, a także

zioła, które pobudzają wydzielanie
soków żołądkowych i żółci. (Sandra
Natkańska)

Wzrost tylko cen paliwa i energii spowodował, że przewoźnicy
znacznie podnieśli swoje stawki.
Do tego dochodzi wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie
niesegregowanych
zmieszanych
odpadów komunalnych na składowisku. Jeszcze w 2017 roku wynosiła ona ok. 75 zł za 1 tonę odpadów, w tym roku trzeba zapłacić
170 zł za tonę, zaś w 2020 roku 270 zł. Tak gwałtowny wzrost opłaty ma na celu ograniczenie składowania niesegregowanych odpadów
komunalnych. Trudno jest doprowadzić do znacznego obniżenia ich
ilości bez wprowadzenia działań
systemowych wśród mieszkańców.
Głównym narzędziem jest zróżnicowanie stawek za odbierane
odpady selektywnie zebrane i
zmieszane. Mieszkańcom powinno bardziej opłacać się wprowadzić segregację odpadów w swoich gospodarstwach domowych.
Niestety decyzje o wzroście opłaty
nie są łatwe i często spotykają się
z oporem władz samorządowych i
mieszkańców. Chcielibyśmy zostać
przy stawkach z 2013 roku, płacąc
9 zł za odpady zbierane w sposób
selektywny – to się jednak dziś już
nie uda. Gminy chcąc realizować
inwestycje związane z poprawą
infrastruktury (np. remonty dróg)
nie chcą dopłacać do systemu gospodarki odpadami i muszą brać

4 lipca w Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince zorganizował
warsztaty decoupage. Tym razem do
uczestnictwa zaproszono dorosłych
oraz młodzież.
Uczestnicy warsztatów najpierw
pomalowali farbą szklane przedmioty.

czesnych urządzeń – mówi M. Kołodziejczyk. (red.)

Dbaj o środowisko - segreguj odpady!

Pomoc w regeneracji

Letnia pora sprzyja aktywnościom na powietrzu, choć czasem mamy ochotę odpocząć od upału w zacienionym miejscu. Taką okazję mieli uczestnicy warsztatów artystycznych
Następnie ozdobili swoje prace wzorami wybranymi spośród wielu kolorowych serwetek. Kolejnym etapem
było suszenie i lakierowanie. Powstały
piękne wazony i ozdobne butelki, na
których pojawiły się wzory łowickie,
kaszubskie oraz kwiatowe. (red.)

Już wiedzą - komputer nie gryzie

EKOLOGIA

lekarza specjalisty, który wykona
m.in. USG jamy brzusznej, a jeśli
zajdzie potrzeba skieruje na dalsze
badania.

Bez odpowiedniego odżywiania
i higienicznego stylu życia same
procesy regeneracyjne zachodzące w wątrobie mogą nie wystarczyć. Lekkostrawna dieta, w której
ograniczymy spożycie tłuszczy i
cukru, unikanie alkoholu i nikotyny, kontrolowanie wagi ciała.
Warto zapamiętać, iż szczególnie
pozytywny wpływ na regenerację

Ekipa Antidotum w komplecie

fot. MGOK Cybinka

zła się wizyta w Urzędzie Miejskim
w Cybince. Dzieci przywitał 1. lipca burmistrz Marek Kołodziejczyk
wraz z sekretarzem Sebastianem
Łukaszewiczem. Cała grupa radosna, ciekawa przygód, aż zarażała
swoją pozytywną energią.
Uczestnicy w tym roku odwiedzili
m.in. posterunek policji w Cybince,
zakład Gemo, spotkali się ze strażakami, poznali historię Sądowa,
Grzmiącej, Białkowa, łowili ryby, a
nawet uczyli się lepić pierogi. Były
też wycieczki autokarowe do Gubina, Lubska, Ośna i Majalandu.
Ogrom przygotowanych przez
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Kilka tygodni pilnej pracy przyniosło oczekiwane efekty. W kursie komputerowym wzięły
udział same panie, które przekonały się, że nie taki wilk straszny
fot. UM Cybinka

Tegoroczną przygodę dzieci mają
już za sobą, a w pamięci pozostaną
im wspomnienia z tego intensywnego, wakacyjnego czasu.
Uczestnicy z terenu całej gminy
już po raz dziewiąty spędzili dwa
tygodnie pełne wrażeń i przygód,
zwiedzając i poznając najbliższą
okolicę. A podróżowali nie tylko rowerem. Były też wyprawy kajakiem
i autokarem. W tym roku w wakacjach uczestniczyło 65. dzieci pod
opieką 16. wolontariuszy, a łącznie
w wydarzenie zaangażowało się 146
osób.
Wśród wielu aktywności znala-

Znakomity scenariusz Agnieszki Stępniak, brawurowa reżyseria
Izabeli Stachowiak oraz niepowtarzalna gra aktorska wszystkich artystów zespołu zasługuje na szczególne uznanie i ogromny szacunek.
Brawa i jeszcze raz brawa! Życzymy
Wam wielu takich udanych występów, licznych sukcesów i wszelkiej
pomyślności – dodaje M. Kołodziejczyk. (red.)

Seniorki zakończyły kurs komputerowy Kolorowy decoupage
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Dwa tygodnie wypełnione po brzegi atrakcjami i ani chwili na nudę. Tak wyglądały „Rowerowe Wakacje 2019”, które zorganizowało Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko

dziejczyk, poprzeczka wszystkim
kolejnym występującym na scenie
MGOK w Cybince została wysoko
postawiona.
Przedstawienie zostało nagrodzone przez publiczność gromkimi
brawami i owacjami na stojąco. Nie
zabrakło również szerokich uśmiechów na wszystkich twarzach.
- Całemu zespołowi raz jeszcze
składamy serdeczne gratulacje.

pod uwagę wzrost kosztów wynikający z wyższych cen transportu,
wyższych płac i wyższej ceny za
składowanie
niesegregowanych
zmieszanych odpadów komunalnych.
Co mieszkaniec otrzymuje w ramach opłaty*(usługi mogą się różnić w gminach):
- zapewnienie pojemników/worków
- mycie i dezynfekcja pojemników
- systematyczny odbiór odpadów
(większa częstotliwość w okresie
letnim)
- możliwość bezpłatnego przekazania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- działania edukacyjne.
Jakie problemy widzą mieszkańcy? W prowadzonych działaniach
edukacyjnych i podczas spotkań
możemy usłyszeć o problemach z
selektywną zbiórką odpadów. Najczęściej są to wątpliwości związane
z:
- opakowaniami po olejach
spożywczych: takie opakowania nadają się do recyklingu. Jeśli
mamy butelkę plastikową po oleju
należy ją wrzucić do worka/pojemnika żółtego, jeśli jest to butelka
szklana należy ją wrzucić do pojemnika zielonego na szkło;
- czy myć opakowania: NIE.

Opakowania należy jedynie dobrze
opróżniać i zgniatać!
- gdzie wyrzucić dezodorant: w większości gmin dezodoranty w opakowaniach plastikowych lub metalowych można
wrzucać do żółtych worków/ pojemników;
- styropian po ociepleniach
– możemy oddać bezpłatnie do
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
- opony samochodowe - możemy również oddać bezpłatnie
do PSZOK (w niektórych gminach
mogą być limity: np. 8 szt./rok/
gospodarstwo);
- lekarstwa oraz puste blistry po lekach, puste butelki
po syropach: możemy je oddać
do aptek lub do PSZOK.
Pamiętajmy o 3 zasadach: ODKRĘĆ - OPRÓŻNIJ OPAKOWANIE – ZGNIEĆ!
Ostatnio pojawiły się mediach
informacje o tym, aby nie wrzucać
do pojemników/worków na papier
paragonów. Duża ich ilość byłaby
problematyczna, ale stanowią niewielki procent w zbieranej i oddawanej do recyklingu makulaturze.
Ważne, by system segregacji był
możliwie prosty, bez wielkiej liczby wyjątków i odstępstw od reguł.
W strumieniu makulatury, którą
oddajemy, znajdują się również
paragony i nigdy nie zdarzyło się w

Kolorowe wazony z butelek
Fot. Dni Puszczy Rzepińskiej

wzmożonego zapotrzebowania i zapewni ciągłość dostaw wody w razie
braku prądu.
Na realizację zadania ZUK Cybinka Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w kwocie 1,3 mln złotych ze
środków Unii Europejskiej w ramach
PROW na lata 2014-2020. (red.)

Ujmuje niezwykłą energią i towarzyszy mieszkańcom Cybinki podczas każdej gminnej uroczystości
– zespół Antidotum. Nazwanie ich
królowymi i królami cybińskiej sceny nie będzie przesadzone. Można
było przekonać się o tym podczas
jubileuszowego koncertu.
Jak słusznie zaznaczył dziękując zespołowi na koniec występu
burmistrz Cybinki Marek Koło-

CZG-12, żeby papiernia nie przyjęła ładunku ze względu na zbyt dużą
ich ilość.
Mamy nadzieję, że chociaż część
wątpliwości udało nam się w powyższym tekście rozwiać – życząc
Państwu spokojnego wypoczynku w okresie urlopów i wakacji,
chcemy też aby Państwo nie byli
obojętni na sprawy związane niewłaściwym postępowaniem z odpadami. Ucząc dzieci właściwych
zasad musimy dawać im dobre
wzorce. Mamy nadzieję, że problemy mieszkańców zostaną usłyszane przez władze i wraz ze wzrostem
cen za odbiór odpadów poprawi
się przepływ informacji o sposobach postępowania z odpadami,
np. poprzez ustawienie tablic in-

formacyjnych, ustawienie większej
ilości koszy do selektywnej zbiórki
odpadów w miejscach publicznych
i festynów oraz poprzez akcje kierowane do mieszkańców. Celowy
Związek Gmin CZG-12 służy pomocą w organizacji wszelkiego
rodzaju inicjatyw ekologicznych
organizowanych przez samorządy,
organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Podczas spotkań
z mieszkańcami podpowiadamy
jak ograniczyć swój wpływ na środowisko. Jednym z przykładów
jest uszycie własnego woreczka na
warzywa i owoce z niepotrzebnej
firanki! Taki woreczek pozwala
ograniczyć zużycie średnio 50 woreczków tzw. zrywek w ciągu miesiąca!

Fot. Dni Puszczy Rzepińskiej

technologie do zmiękczania wody w
znaczny sposób wpłyną na poprawę jej jakości i zwiększą wydajność.
Dzięki temu do mieszkańców Radzikowa i Rąpic dostarczana jest lepszej jakości woda. Budowa nowych
zbiorników wpłynie także na lepsze
gospodarowanie wodą w okresach

Mija 5 lat od rozpoczęcia działalności formacji, która 16 czerwca obchodziła swój jubileusz

Fot. Festyn Ekologiczny w Kostrzynie nad Odrą

Inwestycja polegała na budowie
nowej stacji uzdatniania wody w
Radzikowie i modernizacji obecnej stacji w Rąpicach oraz budowie
oczyszczalni ścieków w Rąpicach.
Koszt inwestycji to kwota 3. milionów złotych.
Zastosowane w stacjach nowe

fot. MGOK Cybinka

Urodziny zespołu Antidotum
fot. ZUK Cybinka

Nowoczesne stacje uzdatniania wody w Radzikowie
i Rąpicach już działają
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fot. MGOK Cybinka
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Ekologiczna wystawa Jak zrobić kolorowego ptaszka?

Kilka ważnych spraw poruszono na XI sesji Rady Miejskiej 19 czerwca nadeszło wydarzenie najbardziej upragnione przez wszystkie dzieci – zakońw Cybince, przed letnią przerwą w pracy radnych. Jakie czenie roku szkolnego 2018/2019. Przerwa od nauki w tym roku jest rekordowo długa i
uchwały poddano pod głosowanie?
trwa aż 74 dni

Ptaszki polecą do domów

CYBINKA

Co robili seniorzy na warsztatach?

Kolorowe prace z recyklingu

Starsi mieszkańcy gminy Cybinka nie narzekają na możliwości aktywnego spędzania czasu.
Tym razem mogli uczestniczyć w zajęciach decoupage
27 czerwca w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Cybince odbyły się warsztaty decoupage dla seniorów. Podczas zajęć panie miały
możliwość zapoznania się ze sztuką
zdobienia przedmiotów codziennego
użytku. W trakcie zajęć ozdobiły m.in.
drewniane pudełka do przechowywania czy pojemniki na chusteczki, które
będą cieszyć oko w ich domach.
Warsztaty prowadzone przez Monikę Kuperszmit były również dobrą
okazją do spotkania i spędzenia czasu
w dobrym towarzystwie. (red.)
Zadanie współfinansowane ze
środków Wojewody Lubuskiego w
ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

fot. MGOK Cybinka

fot. MGOK Cybinka

Ekologiczne pocztówki

Arystyczna praca wre

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

Ważne decyzje przed wakacjami

Jedną z uchwał podjętych 28
czerwca był dokument w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi słubickiemu. Radni przyznali dotację celową w wysokości
40923,00 zł, przeznaczoną na budowę chodnika w Uradzie przy drodze
powiatowej nr 125 2F.
Radni zajmowali się ustaleniem
tygodniowego wymiaru godzin dla
nauczycieli przedszkola i oddziału
przedszkolnego w podstawówce,
pracujących z dziećmi 6-letnimi i
młodszymi, oraz planu szkół podstawowych podlegających gminie.
Podjęto także uchwałę w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i
działalności gospodarczej w Cybince. W mieście obowiązuje obecnie
plan zatwierdzony uchwałą nr 145/
XXII/08 z dnia 20.10.2008 r. Zmiany mają na celu korektę zapisów planu na terenie zabudowy mieszkaniowej i dotyczą m.in. doprecyzowania
definicji obowiązującej linii zabudowy, dopuszczenie budowy budynku

gospodarczego, garażowego oraz
garażowo-gospodarczego na tym
obszarze. Ma to poprawić warunki
inwestycyjne i zagospodarowanie terenów już przeznaczonych do zabudowy w obowiązującym planie.
Kolejne podjęte decyzje dotyczyły
zmiany uchwały budżetowej, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Cybinka na lata 2019-2023 i zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną.
Radni pochylili się również nad
zmianą uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Cybinka na 2019 rok. Powodem jest zmiana właściciela schroniska oraz wypowiedzenie umowy
przez poprzednie konsorcjum z
powodu samorozwiązania. W żaden sposób nie pogarsza to sytuacji
bezdomnych zwierząt, gdyż nowy
podmiot prowadzi działalność w
schroniskach zarządzanych do tej
pory przez poprzedniego właściciela. (red.)

W gminie Cybinka od rana trwały
uroczystości zakończenia roku szkolnego. W Zespole Szkół w Cybince jak
również w Szkole Podstawowej w
Białkowie wręczono uczniom świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy
oraz nagrody za osiągnięcia m.in.
sportowe oraz działalność na rzecz
szkolnej społeczności. Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk nagrodził
uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.
W swoich wystąpieniach gospodarze oraz goście uroczystości życzyli
uczniom i nauczycielom bezpiecznych, pełnych przygód, niezapomnianych wakacji.
Tego samego dnia na placu kultury przy MGOK Cybinka odbyło się,
jak co roku „Powitanie Wakacji" pod
patronatem burmistrza. Organizatorem imprezy był Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Cybince, który
przygotował dla dzieci i młodzieży

fot. MGOK Cybinka

fot. MGOK Cybinka

odpadów w codziennym życiu oraz
zwiększenie świadomości ekologicznej. W czasie wystawy „Artystyczna
ekologia” były rozdawane promocyjne pocztówki ze zdjęciami prac dzieci oraz informacją o projekcie i jego
celu. (red.)
fot. MGOK Cybinka

19 czerwca, w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Cybince odbyła
się wystawa prac artystycznych, które
powstały w trakcie realizacji ekologicznego projektu.
Warsztaty miały na celu nauczyć
dzieci ponownego wykorzystania

CYBINKA

Ostatnie uchwały przed wakacjami Podręczniki w kąt na dwa miesiące

Seria warsztatów ekologicznych prowadzonych w ramach Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie pozwala dzieciom się nudzić. 13. i 18. czerwca odbyły
projektu RE.akcja 2019 realizowanego przez MGOK w Cy- się warsztaty plastyczne
bince w partnerstwie z Celowym Związkiem Gmin CZG-12
W trakcie dwóch spotkań każdy z
młodych uczestników samodzielnie
zaowocowała wystawą prac
wykonał ozdobę z masy papierowej.
Na początek dzieci wycinały z tektury szablony ptaków, które oklejały
kulkami z gazet i taśmą malarską, a
następnie za pomocą kleju przyklejały kawałki gazet i ręczników papierowych do powstałej figurki. Tak
przygotowane ptaki zostawiono do
wyschnięcia. Ostatnim etapem prac
było pomalowanie farbami i ozdobienie ptaków, które mogą być teraz
ozdobą dziecięcych pokojach. (red.)

9

Ruszyła wakacyjna zabawa

szereg atrakcji. Na uczestników czekał popcorn, wata cukrowa,a smakołyki z grilla, napoje, gry i zabawy z
nagrodami oraz dmuchaniec. Dzieci
chętnie brały udział w konkurencjach
sportowych, które przygotował i prowadził pan Romek z MGOK. Rywalizację umilał śpiew dzieci biorących
udział w konkursie karaoke. Każdy z

uczestników został nagrodzony upominkiem. Pogoda i nastroje dopisały.
Organizatorzy dziękują przedsiębiorcom, którzy wsparli organizację
imprezy. Byli to Beata Łubek Sklep
„U Beaty”, Kazimierz Radkiewicz
Sklep „Magda”, Grzegorz Samulski
Sklep „Benefit” i Jerzy Hofman Stacja „Moya”. (red.)
fot. UM Cybinka

CYBINKA

fot. UM Cybinka

8

Burmistrz pogratulował najlepszym
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Region wydanie 10/2019.
Materiały przygotowane
przez Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.
Fot. Krzysztof Kubasiewicz
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SPOTKANIE
SPOTKANIE
LINIA KOLEJOWA
LINIA KOLEJOWA
NR 203NR
WAŻNA
203 WAŻNA
W SPRAWIE
W SPRAWIE
ROZWOJU
ROZWOJU
DLA POGRANICZA
DLA POGRANICZA

Region wydanie 10/2019.
Materiały przygotowane
przez Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.
Fot. Krzysztof Kubasiewicz
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NA PIKNIKACH
NA PIKNIKACH

KOLEJNE
KOLEJNE
ZAKUPY
ZAKUPY
W SZPITALU
W SZPITALU
UNIWERSYTECKIM
UNIWERSYTECKIM
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Dwa dni sportowego świętowania
Pierwszy dzień imprezy poświęcony był przede wszystkim 70-leciu klubu sportowego
,,Pogoń” Krzeszyce. Niedziela miała bardziej rodzinny charakter

fot. GOK Krzeszyce

fot. GOK Krzeszyce

„Pogoń” działa nieprzerwanie od 1949 roku. Uczy młodych ludzi zasad współzawodnictwa i sportowej rywalizacji,
a przez siedem dekad wychowała kilka pokoleń zawodników.
W ostatni weekend czerwca w Krzeszycach odbyły się
„Sportowe Dni Gmin Partnerskich, 70-lecie klubu sportowego Pogoń Krzeszyce”. Impreza, która jak na święto sportu
przystało odbyła się na stadionie w Krzeszycach.
Obchody rozpoczęły towarzyskie mecze piłki nożnej pomiędzy czterema zaproszonymi drużynami. W ich czasie
młodszym uczestnikom zabawy zapewniono różne atrakcje:
zamki dmuchańce, zabawę kolorami holi, bitwę na balony z
wodą oraz ślizg wodny, który ze względu na tropikalne upały
cieszył się największą popularnością.
Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy miało miejsce wręczenie podziękowań i pamiątkowych wyróżnień dla Pogoni
Krzeszyce oraz osób szczególnie zasłużonych dla klubu. Po
części oficjalnej był pogram artystyczny wraz z występem
sobowtóra Freddiego Mercury'ego, gwiazdy wieczoru zespołu ETNA oraz grupy tańca z ogniem Sagitta. Dzień zakończył
się zabawa taneczną z DJ-em.
W niedzielę odbył się m.in. turniej piłki plażowej, turniej
drużyn piłkarskich rodzice kontra dzieci oraz gry i zabawy
przygotowane przez animatorów. Atrakcją dnia był pokaz
freestyle futbolu w wykonaniu Roberta Guzika, który poprowadził też warsztaty dla młodych piłkarzy. Podczas obu
dni imprezy do dyspozycji uczestników były punkty gastronomiczne, a w upale ulgę przynosiły kurtyny wodne postawione przez strażaków z OSP w Krzeszycach. W imprezie
uczestniczyli również goście z zaprzyjaźnionej niemieckiej
gminy Altlandsberg.
Wydarzenie dofinansowane ze środków Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pro Europa Viadrina. (red.)

7,99%
Oprocentowanie stałe

Weź wygodny
kredyt na szczęście
i spełnij marzenia

Oddział w Kostrzynie nad Odrą
ul. Kopernika 2
tel.: 95 727 72 58

Oddział w Krzeszycach
ul. Gorzowska 7/7
tel.: 95 757 30 18
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Oddział w Słońsku
ul. Sikorskiego
tel. 757 22 19

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,36%; całkowita kwota kredytu ( bez kredytowanych kosztów) 20 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 620,51 zł, oprocentowanie
stałe 7,99%, całkowity koszt kredytu 3 620,51 zł (w tym: prowizja 600,00 zł; odsetki 2 566,51 zł; ubezpieczenie 454,00 zł; usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięcznych rat z czego 35 równych rat
w wysokości po 626,85 zł i ostatnia 36 rata wyrównująca 626,76 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.06.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Udzielenie kredytu uzależnione jest od wyniku
oceny zdolności kredytowej Klienta, natomiast ostateczne warunki kredytowania, dodatkowo od daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter
wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. art. 66 Kodeks cywilny.
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KANTOR
WECHSELSTUBE
EXCHANGE

24h

SŁUBICE, ul. Transportowa 6
Budynek TRAVEL FREE (poziom – 1)
+48 539 621 759
+48 731 251 111

KRZESZYCE

50 tysięcy książek
w zasięgu ręki

Wakacje z GOK

Już od lipca mieszkańcy gminy mają bezpłatny dostęp do
bezpłatnych e-booków i audiobooków. Biblioteka bierze
udział w projekcie „Czytanie bez limitu”. Jak to działa?
Usługa jest dostępna w ramach
oferty „Czytaj w chmurze”. Z
e-książek i nagrań można korzystać na dowolnym nośniku: tablecie, smartfonie, komputerze czy
e-czytniku. W jaki sposób zdobyć
dostęp?
Wystarczy przyjść do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krzeszy-

cach i zarejestrować się na stronie
www.legimi.pl/wimbp_gorzow/.
Bibliotekarz udostępni czytelnikowi kod, który wystarczy wpisać,
aby móc zacząć korzystać z dostępu do zasobów literatury.
- To proste i wygodne, a czytanie
jest super – zachęcają pracownicy
biblioteki. (red.)

Dzieci z terenu gminy, które spędzają wakacje w domu,
wcale nie muszą się nudzić. Gminny Ośrodek Kultury przygotował szereg atrakcji
Kilkanaście dni letniego wypoczynku wypełnione było różnorodnymi zajęciami. W programie
zaplanowane zostały wycieczki
rowerowe, warsztaty fotograficzne, gry i zabawy sportowe, zajęcia
kulinarne, gry terenowe oraz projekcje filmowe.
Na pierwszy ogień poszedł
sport. 17 lipca dzieci mogły pograć w badmintona i wziąć udział
w zabawach na placu zabaw. Bieganie boso po ciepłym piasku jest

niewątpliwie jedną z wakacyjnych
przyjemności.
Najmłodsi wybrali się również
do lasu. Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla nich grę terenową „Tajemnice Krzeszyckich
Lasów”. Grupa wyruszyła spod
siedziby GOK, wyposażona w odpowiednie stroje i prowiant. Pogoda dopisała, a spotkanie z leśną
przyrodą i zgłębianie jej tajników
dało młodym ludziom wiele satysfakcji. (red.)

Odrywamy leśne tajemnice

KRZESZYCE

fot. Biblioteka Krzeszyce

Ceny negocjowalne

KRZESZYCE
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Klub książki z Nelą
Ostatnie przed wakacjami spotkanie w bibliotece Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dzieci wprowadziło klubowiczów w typowo letni i przygodowy
klimat. Przenieśli się do Tajlandii, aby zaprzyjaźnić się ze słoniami, szukali
skarbów Zanzibaru oraz wspinali się na wulkan
Wszystko to z małą reporterką Nelą, która
zabrała ich na odległe kontynenty i na swój
dziecięcy sposób opowiada o własnych przygodach, które są fascynujące nie tylko dla
najmłodszych, ale również dla dorosłych.
Kim jest Nela? To najmłodsza reporterka świata. Dziewczynka w wieku ośmiu lat
wydała książkę „10 niesamowitych przygód
Neli”, w której opisuje swoje podróże. Autorka odwiedziła wiele krajów świata, m.in.
Etiopię, Zanzibar, Tajlandię, Kambodżę,

Malezję, Indonezję, Peru oraz Chile.
Dziewczynka prowadzi w TVP program
„Nela mała reporterka”, prezentując swoim rówieśnikom ciekawostki z całego świata. Jej idolem jest Steve Irwin - podróżnik,
przyrodnik i prezenter programów podróżniczych.
Książka ,,10 niesamowitych przygód Neli”
będzie towarzyszyła dzieciom jeszcze nie raz
podczas wakacyjnych spotkań w krzeszyckiej bibliotece. (red.)

Zegarki & Biżuteria Hoffmann

Już od roku 1963 możemy Państwa gościć w
naszym sklepie jubilerskim we Frankfurcie
nad Odrą. Mogą Państwo u nas kupić
klasyczna biżuterię ze złota, srebra czy platyny
oraz modne i nowoczesne kolekcje biżuterii
ze stali nierdzewnej, tytanu oraz palladu
czy węgla. Biżuteria z pereł jak i duży
wybór obrączek ślubnych również
zaliczają się do naszego asortymentu.

Od zegarka wzorującego się
dzisiejszą modą do tradycjonalnie
działającego zegarka mechanicznego, wszystko to znajdą Państwo
w naszym asortymencie. Z
mechanicznych zegarków
prowadzimy sprzedaż następujacych
marek, Bruno Söhnle/Glashütte/Sa.,
Ruhla, Aristo, Seiko i Dugena, które
cechują się doskonałą niezawodnością.
Również w przedziale zegarków bazujących
na technologii kwarcowej, dysponujemy
szeroka gamą czasomierzy wiodących marek.

Karl-Marx-Str. 14
Frankfurt (Oder)
Telefon:
(0049 335)
28 49 779

im SMC
Frankfurt (Oder)
Telefon:
(0049 335)
86 94 93 14

UWAGA – ELEKTRYZUJĄCA PRACA!

Słuchali z zapartym tchem

GÓRZYCA

Czerwony Kapturek
pojechał nad morze
Szkoła Podstawowa w Czarnowie im. Kresowian od wielu lat współpracuje
ze szkołą partnerską w niemieckim Fürstenwalde. W maju uczniowie mieli
kolejną okazję do integracji
Tym razem trzydniowe majowe spotkanie spotkanie polsko-niemieckiej grupy było w Pobierowie. Uczniowie mieli powtórzyć słownictwo związane z hasłami: "Przedstawianie się", "Formy
grzecznościowe" oraz "Zamawianie produktów".
Młodzież polska i niemiecka, pracując w
grupach, zespołach oraz indywidualnie, miała
możliwość nawiązywania kontaktów oraz nauki nowych słówek w kontakcie z rówieśnikami.
Uczniowie samodzielnie przygotowywali piosenki i skecze, uczestniczyli w zabawach oraz w zajęciach integracyjnych. Ich zadaniem było także
przygotowanie rekwizytów do bajki „Czerwony
Kapturek”, którą potem wystawili na scenie.
Celem spotkania była integracja grupy polsko-niemieckiej w obszarach: zabawy, nauki,
spontanicznych rozmów oraz kierowanych zadań. Zajęcia sprawiły uczniom wiele radości, a
szczególnie pozytywne emocje wywołały zajęcia
w kręgu. (red)

for. SP Czarnowo
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Wakacje postawione na głowie

W celu powiększenia naszego zespołu poszukujemy:

Ślusarza (m/k)
Elektryka (m/k)

Pożądana znajomość języka niemieckiego

Aplikację proszę przesłać na adres:

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,
Złote Piaski – Bułgaria,
Hurghada - Egipt,
Las Palmas – Wyspy Kanaryjsie,
St. Pauls Malta,
Costa del Sol - Hiszpania,
Sousse – Tunezja,

Hotel 4* All Inclusive, np. 22.08 – 29.08, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 16.08 – 23.08, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 20.08 - 27-08, wylot: Schonefeld,
Hotel 3* HB, np. 21.08 – 28.08, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* Ze śniadaniem, np. 21.08 – 28.08, wylot: Tegel,
Hotel 4* HB, np. 09.08 - 16.08, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 30.08 – 06.09, wylot: Tegel,

od 400 EURO od osoby
od 395 EURO od osoby
od 348 EURO od osoby
od 391 EURO od osoby
od 386 EURO od osoby
od 439 EURO od osoby
od 321 EURO od osoby

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

Polecamy: Zjednoczone Emiraty Arabskie

Pani Matysiak - Läder

Hotel 4* w Ras Al Khaimah
14 dniowa wycieczka lotnicza z Berlina, pokój dwuosobowy All Inclusive

12.09 – 26.09.2019
od

1039 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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Wypiękniał skwer przy urzędzie

Z wizytą u zwierzaków

Letnie spotkanie z łąką w Owczarach

Dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej wyjechały na wakaNiewielki plac w centrum zmienił się w miejsce wypoczynku i rekreacji. Do tej pory te- cyjną wycieczkę do Mini Zoo w Mostkach koło Świebodzina
ren nie był w pełni użytkowany przez mieszkańców, którzy korzystali wyłącznie ze ścieżki
Przedszkolaki wyruszyły w drogę
przy ruchliwej drodze krajowej
2 lipca szkolnym gimbusem. Droga

Dzień pachnący ziołami i łąkowymi kwiatami, wspólnie spędzony czas bez stresu, pośpiechu i gwaru miasta. Tak minęła uczestnikom lipcowa sobota w Muzeum Łąki

minęła szybko i przyjemnie. Po przyjeździe na miejsce wszystkie dzieci
przywitał okazały paw, który dumnie
prezentował swój wielki ogon.
Najmłodsi z miejsca polubili kozy,
które można było obserwować z bardzo bliska. Maluchy miały okazje
pogłaskać te ciekawskie zwierzęta.
Odwiedziły również krowy , zebry,
świnki, bażanty, małpy, czy puchate
króliki. Po zwiedzaniu przyszedł czas
na obiad i odpoczynek. Zmęczone,
ale zadowolone maluchy wróciły do
przedszkola. (red.)

Bliskie spotkanie z osiołkiem w ZOO

GÓRZYCA

Koncert pod chmurką
Miejsce zachęca do wypoczynku

wspieranie lokalnego rozwoju na
obszarach wiejskich w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER objętego Programem w
zakresie: Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej.” Celem projektu jest
podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Górzyca poprzez zagospodarowanie ogólnodostępnego skweru
w centrum miejscowości. (red.)

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

W Parku przy ulicy Ogrodowej można było posłuchać muzyki. Kwartet AQUATRET wykonał koncert pt. "Cudze chwalicie swego nie znacie..."
Zespół zaprezentował utwory od
Stanisława Moniuszki po Maanam.
Można było usłyszeć takie utwory
jak: „Pod Papugami”, „Autobiografia”, „Tango Milonga”, „Tyle słońca w
całym mieście” i wiele innych.
Koncert przepleciono informacjami, ciekawostkami o dziełach i
kompozytorach. Interesująca aranżacja utworów i piękna pogoda
wprowadziła słuchaczy w klimatyczny nastrój. Koncert był wspaniałym
pomysłem na wspólne spędzenie wakacyjnego popołudnia. (red)

fot. B.Adamowicz

W ramach inwestycji zostały zainstalowane ławki, kosze na
śmieci, wybudowano parking dla
rowerów. Wytyczono nowe ścieżki, które zostały wyłożone betonową kostką antyczną o postarzanej
nawierzchni koloru ceglastego.
Założone zostały trawniki i dokonano nasadzeń roślin. Powstała
zielona strefa izolacyjna, rabaty
deszczowe, aleja lipowa oraz łąka
tzw. „kwietna murawa”, na której
zasiane zostały nasiona pozyskane
z muraw kserotermicznych zlokalizowanych przy Muzeum Łąki w
Owczarach. Ponadto zostały zamontowane tablice informacyjne
z atrakcjami turystycznymi gminy
Górzyca.
- Mamy nadzieję, że skwer będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, a
turyści przejeżdżający przez Górzycę będą mogli dowiedzieć się
ciekawych informacji nt. naszej
gminy – mówi wójt Robert Stolarski
Inwestycja była realizowana w
ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj.

fot. Pracownia Edukacji Kulturalnej Górzyca

GÓRZYCA

fot. UG Górzyca

GÓRZYCA

Nie tylko klasyczne rytmy

- Piękny, jakby trochę nierealny, nierzeczywisty czas, gdy
nikomu się nie spieszy, wszyscy
są żądni wiedzy, każdy uśmiechnięty, skupiony, ale jednocześnie
odprężony, tworzy mniejsze lub
większe cuda i otwiera się na rozmowy, bardzo to lubię – opowiada
Dorota Rutka, jedna z uczestniczek spotkania.
Wszyscy, którzy pojawili się
w Owczarach 6 lipca, tworzyli
magiczne zielniki, oszałamiająco pachnące, mniej lub bardziej
kolorowe, samodzielnie pomalowane poduszki, chłonęli wiedzę,
przestrzeń łąk, pobekiwanie owiec
i kóz, ale przede wszystkim magiczną atmosferę tego miejsca i
ludzi, którzy lubią tu być.
Spotkania z łąką to bezpłatna,
dobrze zorganizowana i uświadamiająca inicjatywa, jednocześnie
na luzie i skupiająca ciekawe,
barwne postacie w różnym wieku.
Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna, chociaż zawsze dotyczy
przyrody. Tym razem był spacer z
opowiadaniem co i dlaczego dzieje się na łące, jakie rośliny rosną i
jakie mają znaczenie, a nawet dlaczego są tam hodowane owce.
Kolejną częścią były warsztaty o
zwyczajach i wierzeniach związanych z tzw. magicznymi roślinami,
a jednocześnie aktywizujące np.
dzieci do wyszukania „zadanych”
roślin i robienie z nich „magicznych” zielników. Można było dowiedzieć się jakie faktycznie te
rośliny mają działanie i zastosowanie.
Następnie przyszedł czas na

wolnyoddlugow.pl

Uczestnicy wzięli również udział
w warsztatach jak fotografować
przyrodę, na zakończenie zrobili
wspólny posiłek „wege-kociołek”,
a nawet mogli towarzyszyć przy
dojeniu owiec i kóz. (D.Rutka)

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

SALON OŚWIETLENIOWY
PÓŁTORAK
ul. Wrocławska 2a

tel. (95) 758 22 83

Nakaz zapłaty?

SPRZECIW!

zajęcia artystyczne, tworzenie
swoich poduszek - malowanie i
wypychanie wełną z miejscowych
owiec wrzosówek, uzupełnianie o
zebrane wcześniej bardzo aromatyczne zioła.

OGŁOSZENIE
KREDYT GOTÓWKOWY

„Super 6”

SPEŁNIAMY TWOJE MARZENIA
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem
na życie wnosi 10.69% całkowita kwota kredytu (Bez kredytowanych kosztów)
6.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7.130,20 zł,
oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%, całkowity
koszt kredytu 1.130,20 zł (w tym: prowizja 6% 360 zł, odsetki 571,20 zł, składka z tytułu ubezpieczenia 199,00 zł - składka płatna jednorazowo w
dniu uruchomienia kredytu), umowa zawarta na
okres 36 miesięcy, 35 rat równych w kwocie
182,53 zł, ostatnia rata w wysokości
182,65 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 30-05-2019r. na
reprezentatywnym
przykładzie.
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku
oceny zdolności kredytowej Klienta,
daty wypłaty kredytu oraz terminu
regulowania zobowiązania kredytowego.
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Wolne powierzchnie
biurowe i magazynowe
TERMINAL ŚWIECKO
tel. 957 585 620
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fot. D.Podhajecki

GÓRZYCA

Kolejny medal młodej tenisistki
6:3, 6:0 kompletnie nie oddaje
sytuacji na korcie. W pierwszym
secie nasze reprezentantki prowadziły już 3:1, a po kontrowersyjnej
„złotej piłce” zamiast 4:1 zrobiło
się 3:2. Od tej pory w decydujących momentach bardzo wyrównanych gemów piłki na swoją korzyść
rozstrzygały wyłącznie bardziej
doświadczone rywalki. Faworytki
wygrały wszystkie (5 lub 6) złote
piłki w meczu (system bez przewag).
W grze pojedynczej Dominika
odpadła już w pierwszej rundzie.
Na jej drodze stanęła starsza aż o

3,5 roku Chorwatka Mare Zunic.
Podopieczna trenerów Marcina
Pagóra i Daniela Podhajeckiego
była najmłodszą uczestniczką zawodów Adriatic Cup w miejscowości Veli Lošinj.
Górzycki Klub Tenisowy SMECZ
otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Udział zawodników
GKT Smecz Górzyca w turniejach
Tennis Europe” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa
Lubuskiego konkursu na realizację
zadań publicznych, a tym samym
dofinansowany został wyjazd Dominiki na Turniej Tennis Europe

Walka o brązowy medal

Adriatic Cup U16 oraz TE Marina
SR Open U14. Zawodniczkę objęła

całorocznym ubezpieczeniem firma Top Ubezpieczenia. (red.)

Najmłodsi powitali wakacje

Letni turniej siatkówki

Przedszkolaki z Pracowni
Edukacji Kulturalnej w Górzycy świętowały zakończenie roku przedszkolnego
2018/2019

W Turnieju Siatkówki Plażowej wzięły udział cztery drużyny

od wtorku

30.07. do poniedziałku 05.08.

Ostatni występ i wakacje

Słoneczny lipcowy czas zachęca
do ruchu na świeżym powietrzu.
Skorzystali z niego uczestnicy turnieju, który odbył się 3 lipca na
terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy.
Do rozgrywek przystąpiły 4 ekipy: dwie z Rzepina i po jednej z Górzycy i Lasek Lubuskich. Turniej
był dla wszystkich dobrą zabawą
z odrobiną rywalizacji. Po zakończonych zmaganiach uczestnicy
zostali nagrodzeni pamiątkowymi
dyplomami, nagrodami rzeczowymi i zaproszeni na poczęstunek.
(red.)

fot. MGOK Górzyca

GÓRZYCA

fot. UG Górzyca

GÓRZYCA

Zaproszeni goście obejrzeli program
artystyczny
przygotowany przez maluchy pod okiem pań
przedszkolanek. Dzieci śpiewały i
recytowały wiersze, a także podziękowały opiekunom za całoroczną
pracę.
Siedmioro przedszkolaków pożegnało placówkę i rozpoczęło wakacje
jako dumni absolwenci. Za dwa miesiące spotkają się w zerówce. (red.)

Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie
Województwo lubuskie słynie ze swoich lasów. Poza walorami przyrodniczymi i turystycznymi tereny leśne kryją w sobie tajemnice z przeszłości. Odkryjmy jedną z nich – Grodno – zapomnianą, nieistniejącą już wieś na końcu świata

Dominika Podhajecka zajęła 3. miejsce w grze podwójnej w Tennis Europe do lat 16 na
korcie Tenis Centar Punta na chorwackiej wyspie Lošinj. Zawodniczka GKT Smecz Górzyca wystąpiła w deblu u boku Julii Chodkowskiej (MTC Warszawa)
W pierwszej rundzie polska para
pokonała niespodziewanie (6:4,
1:6, 10:5) starsze rywalki z Włoch
- Alice Marietti i Marię Gaię Meneguzzo.
W ćwierćfinale Dominika i Julka
postarały się o jeszcze większą niespodziankę i po najlepszym meczu w turnieju nie dały szans (6:1,
6:3) pewnej siebie parze starszych
Chorwatek - Hanie Sokolovic i
Nice Dundovic.
W półfinale Polki musiały już
jednak uznać wyższość pary rosyjsko-włoskiej - Marii Studennikovej i Margherity Marcon. Wynik

REGIONALIA

Dziś Grodno to tylko ruiny i pozostałości po zabudowaniach mieszkalnych i gospodarczych porośnięte dość
zwartym drzewostanem i krzakami.
Większości mieszkańców jednak dzisiejsze okolice dawnego Gräden kojarzą się przede wszystkim z miejscem
głównie jesiennych grzybobrań czy
ostoją zwierzyny, a także z atrakcjami
pobliskiej rzeki Ilanki w postaci spływów kajakowych czy wędkowania.
Wieś Grodno (niem. Gräden) po
raz pierwszy wzmiankowana została
w dokumencie z 28 lipca 1329 roku,
w którym margrabia Ludwik Starszy
Wittelsbach potwierdza granice ziem
należących do ówczesnego miasta
Reppen (Rzepin). W dokumencie tym
Grodno występuje w postaci Gredyn.
Dodatkowo wymienione jest także jezioro na rzece Ilance obok wsi - niem.
Dorfsee – obecnie prawie zupełnie zarośnięte. W kolejnych latach wieś często zmieniała swoich właścicieli.
W XIX wieku w Grodnie mieściła
się szkoła podstawowa, kościół oraz
cmentarz. Neogotycki, ceglany kościół
znajdujący się na wzniesieniu wybudowany został w roku 1888 na miejscu
starszego. Przy kościele znajdował się
cmentarz, którego ślady i pozostałości
można do dzisiaj zauważyć - leżą tam
m.in. fragmenty nagrobków i rosną
stare tuje. Największym zabytkiem
był jednak okazały dwór myśliwski

wraz z przyległym do niego parkiem
rozciągającym się aż po rzekę Ilankę.
Dziś zachowały się tam tylko ruiny
oraz resztki bramy wjazdowej do pałacu. Na terenie gdzie mieścił się dwór
znaleźć można nawet miejsce po fontannie czy potłuczone fragmenty ceramicznych mozaik.
Grodno posiadało także własny
przysiółek nazywany Neuer Krug (dosłownie Nowa Gospoda), leżący przy
drodze leśnej z Maczkowa do Radzikowa. Położony był on bezpośrednio
nad północnym skrajem jeziora Supno
(niem. Zaupensee), na południe od wsi
Grodno. Założony został na początku

XIX wieku i składał się z jednego gospodarstwa, które jednocześnie było
gospodą.
Przed wybuchem wojny wioska liczyła 140. mieszkańców. Mimo, że od
tego czasu dzieli nas zaledwie kilkadziesiąt lat, historia miejscowości kończy się u schyłku II. wojny światowej.
Mieszkańcy opuścili wioskę jeszcze
pod koniec działań wojennych i już do
niej nie powrócili. Położenie tej małej
miejscowości wśród lasów i mokradeł,
z dala od szlaków komunikacyjnych
sprawiło, że nowi osadnicy już nie
pojawili się w tym miejscu. (Damian
Utracki)

Letnie klimaty sportowe

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

„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

