Nowy burmistrz
w Cybince? (str.6)

Krzysiek czeka na
Gazeta bezpłatna • 23 sierpnia 2019 r. • nr 8/2019 • ISSN 1734 - 9907 pomoc (str.2)

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.

Cień dobry?
Nie dla każdego

ZADZWOŃ 515130840
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Opowieść o tym, czy miasto może istnieć bez drzew, bez zieleni i dlaczego wycina się je
przed zakończeniem sezonu lęgowego ptaków. Historia jednej ulicy, którą opowiedziała
nam wzburzona czytelniczka
czytaj na str. 3 >>
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OKIEM

BLONDYNKI

Lato nadal trwa. Większość z nas
albo już odpoczywała, albo właśnie
zamierza wykorzystać ciepłe dni na relaks i ładowanie baterii na resztę roku.
Czasu do jesieni pozostało niewiele, ale
za to wiele jest propozycji imprez na
najbliższe dni. O kilku z nich znajdziecie informacje na dalszych stronach.
Są tacy, którzy nad własny odpoczynek
przedkładają niejednokrotnie dobro innych. Mam na myśli dziewczyny (i chłopaków, chociaż ich jakby mniej) z Grupy Pomagamy. Niedawno zakończyła
się spektakularna akcja pomocy choremu na raka Mateuszowi, a już trwają kolejne. Aktualnie Fundacja zbiera
środki na rehabilitację Piotra, który
miał udar krwotoczny. Uruchomiona
została, podobnie jak w przypadku Mateusza, specjalna strona z licytacjami
na Facebook'u, gdzie każdy może kupić lub wystawić na sprzedaż dowolny
przedmiot czy usługę. Kilka słów więcej
o aktualnych działaniach fundacji znajdziecie tuż obok.
Niewątpliwie twarzami fundacji są
Ola Kołek i Marta Szymańska-Ptak. Zaryzykuję stwierdzenie, że to nasze dwie
lokalne „Owsiaczki” w kieckach. Oczywiście nie działają same, ale nie sposób
tu wymienić z nazwiska wszystkich, którzy angażują się w działania tej młodej
organizacji dobroczynnej. Fantastyczne

jest to, że cała ekipa potrafi zmobilizować Słubiczan do działania, do pracy,
do dzielenia się tym, czym mogą. Być
może funkcjonujące w przestrzeni publicznej powiedzenie, że tu wszyscy są
nastawieni na zarabianie kasy jest jednak niesprawiedliwe? Cieszy fakt, że
pomoc jest realna, a mieszkańcy widzą i
wiedzą, że mogą i są skuteczni.
Jednak tego poczucia skuteczności i
sprawczości nie możemy mieć niestety
w każdej sprawie. W niektórych raczej
odczuwamy bezsilność. Tak jest, jeśli
chodzi o obwodnicę.
Każdego tygodnia, a w okresie wakacyjnym szczególnie często, obserwujemy zakorkowane ulice miasta, nieprzejezdne drogi nie tylko prowadzące
do granicy, ale również dojazdowe do
Słubic. Policji nie widać, bo może sama
nie wierzy w skuteczność swoich działań, mieszkańcy narzekają, a władze?
Ostatnio nie słychać o żadnych krokach podejmowanych w tej sprawie.
Choć temat był wałkowany od dawna,
choć dawno były deklaracje i zapewnienia, że już na pewno obwodnica powstanie, choć mieszkańcy blokowali ulice w
proteście przeciwko rozjeżdżającym
miasto TIRom – nic się nie zmieniło. W
międzyczasie obwodnic doczekało się
już Ośno, doczekał się Rzepin, pewnie
niedługo doczeka się Krosno Odrzańskie, a w Słubicach, strategicznym i
najbardziej obciążonym komunikacyjnie miejscu na całej zachodniej granicy
Polski – cisza. Niestety w tej sprawie
mieszkańcy sami sobie nie poradzą.
Tak samo bezradna poczuła się część
z nich dowiadując się o wycince wszystkich drzew na ulicy Jagiełły. Obszerny
materiał znajdziecie na str. 3. Nasuwa
się jedno ważne pytanie – nawet jeśli
drzewa były chore, słabe i groziły zawaleniem, to ich stan nie był taki od
wczoraj, więc czy naprawdę nie można było poczekać do 16 października,
kiedy ustawowo można już dokonywać
takich operacji po zakończeniu okresu
lęgowego?
NATALIA ŻWIREK

SŁUBICE

Zawsze warto pomagać
Grupa Pomagamy najpierw nieformalna, potem jako stowarzyszenie, a w końcu z utworzoną w 2017 roku Fundacją Grupy Pomagamy to lokalne konie pociągowe działalności
charytatywnej. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych
Najbardziej spektakularną akcją
fundacji w ostatnim czasie była zbiórka pieniędzy dla chorego na raka Mateusza Żyłki. W jego imieniu o pomoc
do Aleksandry Kołek, szefowej organizacji, zgłosiła się przyjaciółka rodziny
Mateusza.
- Reakcja była natychmiastowa, Ola
zadzwoniła do mnie tego samego dnia i
zapytała, czy wyrażam zgodę na zorganizowanie publicznej zbiórki. Bardzo
się ucieszyłem – mówi Mateusz.
Nikt jednak, ani sam zainteresowany, ani organizatorzy akcji, nie spodziewali się tak błyskawicznej reakcji
mieszkańców i tak wielkiego ich zaangażowania. Na Facebook'u, w specjalnie utworzonej grupie lawinowo zaczęły pojawiać się aukcje charytatywne.
- Nie mogę w tej chwili określić ile
dokładnie udało się zebrać, gdyż część
aukcji kończy się dopiero lub skończyła niedawno i nie wszyscy zdążyli
jeszcze przelać pieniądze. Mogę tylko
powiedzieć, że jest to kwota przewyższająca koszt operacji i dotychczasowego leczenia. Jednak pomimo tego, że
Mateusz już czuje się dobrze, wymaga
specjalistycznej opieki onkologicznej
przez kolejne dwa lata i przez taki czas
będzie nadal objęty wsparciem naszej
fundacji. W dalszym ciągu będzie mógł
także wykorzystać na leczenie dostępne środki pieniężne – mówi Ola Kołek.
Jak zmieniło się życie Mateusza? W
pierwszej chwili nie mógł uwierzyć, że
to wszystko dzieje się naprawdę. Że
w tak trudnym czasie spotkało go tyle
dobra od zupełnie obcych ludzi. W
tej chwili jest nadal w trakcie rekonwalescencji, ale bardzo zaangażował
się w działalność fundacji. Jak mówi,
chce oddać innym część tego, co sam
dostał, kiedy było mu bardzo ciężko.
Na szczęście choroba nie przekreśliła
dostępu do jego wymarzonej drogi zawodowej i, kiedy tylko lekarze pozwolą,
chce wrócić do kariery marynarza. Na
pewno jednak będzie dalej pomagał ludziom, tak, jak oni pomogli jemu.
Czy nową szansę na pomaganie innym będzie miał 36-letni Krzysiek,
który ma za sobą dwa udary? O pomoc

Fot. Mateusz Żyłka
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Mateusz dostał już swoją szansę

do fundacji zwrócili się jego bliscy.
Jeszcze niedawno sam był wolontariuszem, a teraz potrzebuje środków na
rehabilitację.
Ponieważ fundacja nigdy nie zwalnia
tempa, po krótkim czasie podała informację o organizowanym dla Krzyśka
charytatywnym turnieju piłkarskim.
Impreza już 31 sierpnia, każdy może
się włączyć w organizację.
- Rozmawiamy ze wszystkimi, któ-

rzy chcą pomóc, nie odtrącamy nikogo.
Nie interesują nas podziały polityczne,
religijne i inne. Chcemy działać dla
ludzi, a nie przeciwko komukolwiek.
Wszystkie zebrane w zbiórkach publicznych środki przeznaczamy na pomoc naszym podopiecznym, fundacja
nie zatrzymuje dla siebie ani złotówki
– mówi Ola Kołek i dodaje na koniec
rozmowy – Zawsze warto pomagać.
(red.)
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Cień dobry? Nie dla każdego
W niedzielę nad ranem wróciliśmy z
Pol’and’Rock. Z głowami pełnymi ważnych słów,
które na tym festiwalu padły. Słów dotyczących
między innymi ochrony drzew, roślin i zwierząt.
Słów nawołujących do dbania o zasoby które
mamy i rozsądnego z nich korzystania. Szacunku
do tego, co nas otacza i do siebie nawzajem. Jak to
się ma do rzeczywistości, przekonaliśmy się szybciej niż mogło nam się zdawać.
W poniedziałek rano, obudził nas bowiem
koszmar. Dobijający się do naszych drzwi pan w
odblaskowej kamizelce zapytał, czy chcemy żeby
nam odholowali auto. Na nasze zdziwione miny
odpowiedział, że na drzewach wywieszona była
kartka i mamy przestawić samochód spod drzew
przy ulicy… bo będą je wszystkie wycinać. Na początku myśleliśmy że ów pan srogo się pomylił,
więc jak tylko ochłonęliśmy i rzeczone auto zostało przestawione, zapytaliśmy czy faktycznie chodzi o wycinkę. Pan potwierdził, dodając przy tym,
że wycinka jest decyzją Urzędu Miasta.
Jako że niemożliwym było dodzwonienie się
do urzędu, jedno z nas udało się tam osobiście.
Urzędnik z pokoju 203 wycinkę niestety potwierdził, jako powód podając stare, chorujące drzewa.
Zapewnił jednak, że na to miejsce planowane są
nowe nasadzenia. Przedłożenia stosownych dokumentów odmówiono. A na pytanie, dlaczego
mieszkańcy nie zostali poinformowani z wyprzedzeniem, odpowiedziano że urząd nie ma takiego
obowiązku.
W tym samym czasie pisałam do wszystkich
lokalnych mediów z prośbą o wsparcie w wyjaśnieniu sytuacji. Udało im się jedynie potwierdzić
moje słowa w urzędzie.
Największym wsparciem tego dnia, okazała
się jedna osoba – Dorota Rutka. To ona skontaktowała się z wicestarostą Robertem Włodkiem
i Fundacją Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych; a
także zdobyła numer do obrończyni drzew i specjalistki od beznadziejnych przypadków – pani
Joanny Liddane. Dzięki tym kontaktom udało
nam się dowiedzieć tego, czego urzędnicy nie
potrafili, bądź nie chcieli nam w sposób rzetelny
przekazać.
I tak od wicestarosty dowiedzieliśmy się, że
wniosek wraz z decyzją faktycznie są w starostwie.
Szczegółów nie udało się ustalić, ponieważ pan
Robert Włodek był w tym czasie poza Słubicami.
Od pani Natalii Duer z Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, dowiedzieliśmy się że drzewa

są zarażone wieloma gatunkami grzybów i stanowią zagrożenie dla mieszkańców, przechodniów i
kierowców. Co więcej, pani Natalia pofatygowała
się na miejsce i pokazała nam zmiany chorobowe
oraz obrazowo wyjaśniła jak to wszystko wygląda
z punktu widzenia eksperta. Zaoferowała również
pomoc przy ewentualnym wnioskowaniu o nowe
nasadzenia.
Dzięki pani Joannie Liddane, dowiedzieliśmy
się jakie mamy – jako mieszkańcy – prawa, jak
je względem urzędu egzekwować i najważniejsze:
od czego zacząć. To było nieocenione źródło informacji oraz moralnego wsparcia. Pomogło nam
to w złożeniu wniosku o informację publiczną (do
której, tak na marginesie, ma prawo – na podstawie Konstytucji - każdy obywatel RP). Procedura
dotycząca dostępu do informacji publicznej jest
maksymalnie odformalizowana. Mimo to wymożono na mnie – niezgodnie z prawem - podanie
moich danych osobowych na wniosku. Na mój
sprzeciw i powołanie się na ustawę, pracownik
Biura Obsługi Interesanta odpowiedział, że jeśli
tych danych nie podam, wniosek zostanie potraktowany jako anonim. A do anonimów mają
w urzędzie niszczarkę. Dane więc ostatecznie podałam, wniosek i decyzję o wycince otrzymałam
mailowo cztery dni później.
W całej tej sytuacji rodem z kiepsko napisanej
opery mydlanej, nie chodzi o to, ile osób udało
nam się zaangażować; ile z nich poświęciło swój
wolny czas by nam pomóc, wytłumaczyć, doradzić. To wszystko nie musiałoby mieć miejsca,
gdyby nie postawa urzędu. Całą sprawę można
było bowiem – w moim mniemaniu – rozwiązać
w paręnaście minut. Zamiast tego zasłaniano się
nieobecnością Inspektora ds. Ochrony Środowiska. „Wszystko wie pani Agata”, „Proszę dzwonić
jak wróci pani Agata”. Rozumiem że urzędnicy
też ludzie i urlopy mają, ale na tego typu okoliczności, urzędnicy obecni w pracy, powinni być
chyba przygotowani. I to nie poprzez odsyłanie
do wszechwiedzącej pani Agaty. Tego typu przygotowanie w rzetelnym udzielaniu informacji,
zaoszczędziłoby nam - zdezorientowanym mieszkańcom – stresu, zaś urzędnikom zwyczajnie
upłynniło pracę.
Po przeczytaniu komentarzy zamieszczonych
pod postami lokalnych mediów, mam jeszcze jedno przemyślenie. Każdy z nas ma swoje zdanie, to
jasne. I każdy z nas ma do niego prawo. Ale dlaczego tak niewielu z nas szuka w takich momentach opinii eksperta?
Drzewa były chore i stanowiły zagrożenie. To

fakt. Ale faktem jest również to, że tych zmian
chorobowych można było uniknąć. Po zdjęciach
z 2012 (vide: Google Maps), widać jak mocno
przycięte są drzewa. Od pani Natalii z Fundacji
Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, wiemy że ten
gatunek drzew – klon srebrzysty – nie jest gatunkiem powszechnie występującym w Polsce.
Te drzewa są słabsze, gorzej znoszą - typowe dla
naszej szerokości geograficznej - warunki pogodowe, są bardziej podatne na choroby i nie powinny
być nasadzane w tzw. ciągach komunikacyjnych.
A ich przycięcie w 2012 roku było wydaniem na te
drzewa wyroku.
Co z tej wyliczanki wynika? Nie mamy w naszym mieście osoby odpowiedzialnej za monitorowanie i zarządzanie drzewostanem. A zatem
nic dziwnego że drzewa w naszym mieście są nieprawidłowo pielęgnowane, przez co często w złej
kondycji. Jeżeli chcemy uniknąć kolejnych drastycznych wycinek na terenie naszego miasta, za-

dbajmy o to żeby taka osoba się znalazła. I wnioskujmy o nowe nasadzenia. Mamy do tego prawo
i czas zacząć je egzekwować. W przeciwnym razie
czeka nas zmierzenie się z nową rzeczywistością.
Rzeczywistością podwyższonej temperatury w
mieszkaniach, braku cienia i gorszej jakości powietrza. Rzeczywistości w której zamiast śpiewu
ptaków, słychać pędzące samochody. Po drodze,
której wreszcie nie zasłaniają żadne drzewa. (Karolina Nowak)

Fot. Google

(ciąg dalszy ze strony 1.)
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Relaks w Zagrodzie Leśnej w Radzikowie
Mała wieś z dala od głównych dróg. Na końcu wsi schowane siedlisko. Błoga cisza. Króliki
rozłożyły się na ściółce, w obejściu obok ułożył się paw. Tylko kwoka uparcie grzebie w
ziemi wyszukując coś dziobem. Otaczające ją kurczaczki, robią to samo
Raptem, podniósł się rejwach
- kokoko, kukuryku! W kierunku
domu z łąki, biegną kury, lecą gęsi,
kaczki i jeszcze osły, konie… Tylko
alpaki wyniosłe, dostojne, spokojnie przyglądają się zamieszaniu. To
pewnie znowu przyjechali dwunożni goście i dzieciaki…
Zagroda Leśna to oaza ciszy i
spokoju. Tu można się zrelaksować,
obserwować naturę i wiele nauczyć
się o zwierzętach. Stworzenia pani
Aleksandry Proscewicz, właścicielki
Zagrody Leśnej, bardzo lubią głaskanie i karmienie.
- A ludzie korzystają, bo to uspo-

WYPOŻYCZALNIA
OFERUJE:

Osuszacze powietrza,
zagęszczarki,
wibrołaty,
młoty wyburzeniowe,
glebogryzarki,
wertykulatory,
zamiatarki spalinowe
i wiele innych.
Możliwy dowóz urządzeń do klienta.

TEL.: +48 515 130 840
KUNICE 28A,
69-100 SŁUBICE

kaja, wycisza i działa. Kontakt ze
zwierzętami jest terapią dobrą na
wiele różnych schorzeń i… stres. W
zagrodzie „terapeutą” jest każdy jej
mieszkaniec. Nawet czarno-bury
kot. Widać, jak na zwierzęta reagują
dzieci – te nieśmiałe otwierają się,
a te nadpobudliwe wyciszają – opowiada pani Aleksandra.
Zagroda Leśna zaprasza wszystkich, którzy są zmęczeni miastem,
codzienną gonitwą. Tu naładujecie
akumulatory! Na miejscu jest instruktor hipoterapii i nauki jazdy
konnej. Tu jest też miejsce, aby zorganizować ognisko, a przy nim spo-

tkanie integracyjne czy urodziny.
- Nasza Zagroda Leśna oferuje także żywą edukację, zwierzęta
przywieziemy do przedszkoli, do
szkoły czy do innych ośrodków –
dodaje pani Aleksandra.
Chętnych do odwiedzenia Zagrody Leśnej w Radzikowie zapraszamy na profil https://www.facebook.
com/Zagroda.w.Lesie/, można też
dzwonić pod numer 502-052-257.
Jeśli ktoś chciałby wesprzeć Zagrodę Leśną i przekazać datek na
utrzymanie zwierząt, można to zrobić na numer konta 97 1090 1115
0000 0001 3551 0625.
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CYBINKA

Czytaj bez końca
Czytanie jeszcze nigdy nie było tak
przyjemne, lekkie i wygodne! Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach oferuje swoim czytelnikom
nową usługę polegającą na bezpłatnym dostępie do bestsellerowych
publikacji elektronicznych znajdujących się w systemie Legimi
Wszyscy chętni mogą uzyskać dostęp do
e-booków i audiobooków obejmujących zarówno literaturę piękną, m.in. powieści obyczajowe, sensacyjne, historyczne, literaturę
popularno-naukową, a przede wszystkim
nowości dostępne na rynku wydawniczym.
Obecnie oferta obejmuje ponad 60 000 cyfrowych książek. Dowolność czytania na różnych nośnikach oraz w różnych miejscach i o
każdej porze!
- Biblioteka kupiła, nazwijmy to, próbną
ilość kodów dostępu, aby sprawdzić, czy taka
usługa zaciekawi naszych czytelników. Odzew jest bardzo duży, nie spodziewaliśmy się
takiego zainteresowania. Ponieważ ilość kodów jest ograniczona, to, niestety, kto pierwszy, ten lepszy. Ale oczywiście rozważamy
możliwość kupienia większej ilości, jeśli będzie taka potrzeba. – opowiada Agnieszka
Mińska, dyrektorka biblioteki.
Jak to działa?
Jedynym warunkiem skorzystania z oferty
jest posiadanie karty czytelnika. Wystarczy
odwiedzić bibliotekę i odebrać indywidualny kod dostępu. Jego aktywacja następuje
po rejestracji bezpłatnego konta w serwisie
Legimi na stronie http://www.legimi.pl/
wimbp_gorzow. Wówczas wszystkie bez wyjątku e-książki dostępne w abonamencie, po
pobraniu aplikacji Legimi można czytać na
smartfonie, tablecie, komputerze. Oczywiście za darmo!
Po aktywacji kodu dostęp do bazy będzie

możliwy przez okres jednego miesiąca. Po
upływie tego czasu wystarczy powtórnie odwiedzić bibliotekę, w celu otrzymania kolejnego kodu. Kody będzie można otrzymać do
wyczerpania limitu. Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna w Słubicach.
(red.)

ZDROWIE

Soczewki kontaktowe – niebezpieczeństwo samodopasowań
Soczewki kontaktowe są drugą, obok okularów, popularną metodą korekcji wad wzroku.
Najpopularniejsze są soczewki miękkie. W przypadku właściwego doboru, przeprowadzonego przez optometrystę lub okulistę, są w stanie skorygować wadę wzroku na podobnym poziomie jak korekcja okularowa oraz zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania
Z doświadczenia wyniesionego
z rozmów z wieloma pacjentami
dowiadujemy się jednak o przypadkach niewłaściwych zachowań,
które mogą doprowadzić do poważnych skutków zdrowotnych ich
użytkowników. Grzechem głównym jest tutaj tzw. samodopasowanie. Bardzo często zdarza się, że
pacjenci posiadając wiedzę o swojej wadzie wzroku, kupują soczewki kontaktowe o zbliżonej mocy,
bądź, opierając się o kalkulatory

on-line, przeliczają moc okularową
na adekwatną moc soczewkową.
Niestety proces doboru soczewek to nie tylko odpowiednia moc
soczewki, ale, co ma niebagatelne

znaczenie, także jej konstrukcja.
Soczewki kontaktowe o tej samej
mocy, ale różnych producentów
będą różniły się bardzo wieloma
elementami, zaczynając od średnicy, wysokości bazowej, kształtu
krawędzi,
tlenotransmisyjności,
uwodnienia, po materiał czy też
grubość. Te wszystkie elementy
mają wpływ na to jak określona soczewka będzie zachowywała się na
oku i jaki będzie wywierała na nie
wpływ.
Soczewka kontaktowa jest ciałem obcym, które zostaje umieszczone na rogówce i tak jak każde
ciało obce wchodzi z tkanką oka
w określoną interakcję, zaburzając dotychczasowe procesy fizjologiczne, które są bardzo ważne dla
utrzymania dobrostanu oka.
Udając się do specjalisty minimalizujemy wystąpienie skutków
ubocznych związanych z noszeniem soczewek. Mogą do nich
należeć stany zapalne spojówki
powiekowej i powiek, spojówki
gałkowej i rogówki, które w skrajnych przypadkach mogą w ciągu
24 godzin doprowadzić do utraty

wzroku, jak chociażby w przypadku
infekcji bakteryjnych, wirusowych,
grzybiczych czy pierwotniakowych.
Podczas doboru soczewki, specjalista wykorzystując biomikroskop
określa odpowiednią ruchomość
soczewki, stan pokrycia rogówki, centrację oraz rotację. Jednak
jeszcze przed samym doborem
musi nastąpić badanie przedniego
odcinka oka pod kątem spełnienia
minimalnych wymogów fizjologicznych dopuszczających do użytkowania soczewek.
W Medlook doborem soczewek
kontaktowych zajmuje się dyplomowany optometrysta. Dobór
kosztuje 150 zł. W cenę wliczone
jest badanie wady wzroku, badanie
przedniego odcinka oka w biomi-

kroskopie, dobór optymalnej soczewki kontaktowej, nauka aplikacji i postępowania z soczewkami,
wydanie zestawu pierwszych bezpłatnych soczewek oraz obowiązkowe pierwsze badanie kontrolne
przeprowadzane po 7-10 dniach od
pierwszej aplikacji.
Słubicki Medlook znajduje się
przy ul. Kopernika 23a i dysponuje dwoma prywatnymi miejscami
parkingowymi. Na dobór można
zarejestrować się bezpośrednio w
salonie optycznym, telefonicznie
pod nr 500 070 607 jak również
poprzez stronę www.medlook.pl,
gdzie udostępniony jest kalendarz
rejestracyjny on-line.
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Zmiana na fotelu burmistrza

Tak, tak, to nie pomyłka. 8 sierpnia 2019 r. na fotelu burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka zasiadła zmienniczka. Jak to możliwe?
był naprawdę niezwykły. Pomimo, że

Przywilej ten wylicytowała pani Ewa
Zalewska podczas 27. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pani Ewa uczestniczyła tego dnia
w spotkaniu z najbliższymi współpracownikami burmistrza, dyrektorami
i kierownikami placówek podległych
gminie oraz referatów Urzędu Miejskiego. Następnie wraz z burmistrzem
odwiedziła m.in. ŚDS „Pod Słońcem”
w Bieganowie, OPS, MGOK, Stację Uzdatniania Wody w Rąpicach.
Zwieńczeniem wycieczki był Klub Senior + w Cybince. W tym miejscu nie
można liczyć na nic innego jak tylko

dobrą zabawę. Tak miłym akcentem
zakończył się dzień pracy z burmistrzem.
- Mamy nadzieję, że pani Ewa
wspomina go równie miło jak wszystkie osoby, które mogły z nią wspólnie
spędzić czas tego dnia – mówi Marek
Kołodziejczyk. Co na to sama chwilowa szefowa gminy?
- Dzięki mojej mamie, która wygrała dla mnie licytację WOŚP, mogłam
spędzić dzień w towarzystwie burmistrza i osób które w gminie Cybinka
zarządzają... Chylę czoło przed każdą z
osób, które pracują w urzędzie. Dzień

od kilku lat mieszkam w Słubicach, to
Cybinka zawsze pozostanie najbliższa
sercu. Naprawdę nie zdawałam sobie
sprawy z tego, jak bardzo Cybinka się
rozwija z każdym dniem. To wspaniała mała ojczyzna, a mieszkańcy
Cybinki to szczęściarze ,którzy sami
doskonale dostrzegają zmiany jakie
zachodzą.
Dziękuję za wspaniały dzień, polecam każdemu! Jak wszyscy wiedzą
- potrafię się czepiać, ale w tym wypadku, choćbym chciała, to nie mam
do czego bo jest rewelacyjnie – śmieje
się Ewa Zalewska. (red.)

CYBINKA

CYBINKA

Seniorzy w Cybince nie nudzą się nigdy i zawsze znajdą okazję do spotkania.
Tym razem zebrali się, aby
wspólnie upiec pizzę

Mieszkańcy ul. Głucholeśnej mogą już korzystać z
nowego chodnika. Właśnie
zakończyły się prace modernizacyjne

Nowa osoba na ważnym stanowisku

11 lipca w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Cybince odbyły się warsztaty kulinarne,w czasie
których także tym razem seniorzy
pokazali, że nie brakuje im zapału i
apetytu.
Najpierw powstało ciasto na pizzę,
a potem pojawiły się pomysły na różnorodne kompozycje smakowe. Finałem spotkania było wspólne kosztowanie przygotowanych wypieków,
które zniknęły w mgnieniu oka. (red.)

Włoski klimat w Polsce

fot. UM Cybinka

fot. MGOK Cybinka

We włoskim klimacie Nowy chodnik w Grzmiącej
Całkowity koszt inwestycji to
26300, 00 zł, z czego 11274, 00 zł to
środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego. W związku z tym,
że na ul. Głucholeśnej znajduje się
boisko i plac zabaw dla dzieci, mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu
funduszu właśnie na ten cel. Nowy
chodnik już służy przede wszystkim
mieszkańcom, którzy lubią aktywnie spędzać czas i często korzystają z
miejsca rekreacji i wypoczynku. (red.)

Można śmiało spacerować

schorzenia. Inaczej ma się sprawa, jeśli
ból utrzymuje się długo. Wtedy trzeba
odwiedzić lekarza. Jeżeli ból jest powodowany zwykłym przeciążeniem,
wystarczy, że ograniczymy aktywność
i pozwolimy ciału na regenerację. Nie
oznacza to całkowitego braku ruchu,
który jest tam samo szkodliwy dla pleców, jak ich nadwyrężanie.

ZDROWIE

Bóle krzyża
Na bóle krzyża cierpi nawet 80 proc. osób w różnym wieku,
najczęściej między 30 a 60 rokiem życia. Problemy z kręgosłupem w odcinku krzyżowym są jedną głównych przyczyn
niezdolności do pracy.
Nie tylko siedzący tryb życia
Uważa się, że za bóle kręgosłupa
odpowiada siedzący tryb życia i brak
aktywności. Nie musi to być prawda.
Przyczyną mogą być: przeciążenie
mięśni, ścięgien lub więzadeł przykręgosłupowych; uszkodzenie krążka
międzykręgowego (tzw. dyskopatia);
wady postawy i kręgosłupa; zwyrodnienia prowadzące np. do przesunięcia struktur kręgosłupa lub zwężenia
kanału kręgowego; choroby reumatyczne; zakażenia; nowotwory; choroby narządów jamy brzusznej i miednicy (np. tętniak aorty, choroby nerek,
trzustki, narządów rodnych). Przy róż-

Jak wygląda leczenie

nych przyczynach bólu krzyża różny
może być jego charakter — od krótkotrwałego lub utrzymującego się kilka
dni czy tygodni, do trwającego latami.
Różne może być także jego natężenie
– od pobolewania do bólu uniemożliwiającego normalne funkcjonowanie.
Jak ustrzec się przed bólem?
Najprostsza odpowiedź brzmi:
zmień styl życia. Warto schudnąć,
rzucić palenie, więcej się ruszać, lepiej jeść. To wskazówki, które pomogą uniknąć wielu schorzeń, nie tylko
bólów kręgosłupa. Warto też zwrócić
uwagę na dobrze dobrany materac.
Może być pomocny w unikaniu pro-

blemów z krzyżem. Wygodne buty i
unikanie szpilek to kolejny element,
który ma znaczenie. Osoby mające siedzącą pracę powinny robić częste przerwy na rozruszanie. A jeśli musimy
dźwigać, to ważne, aby nie pochylać się

nad przedmiotem, a przykucnąć.
Kiedy do lekarza?
Jeżeli plecy zabolą podczas dźwigania, nie oznacza to od razu poważnego

Ból można złagodzić za pomocą leków przeciwbólowych lub rozluźniających mięśnie. Współcześnie stosuje
się również techniki manualne, ćwiczenia fizyczne, zastrzyki podawane
bezpośrednio w źródło bólu, ortezy
lędźwiowe i dekompresję osiową kręgosłupa. Wybór metody zależy od
przyczyny i natężenia bólu. Skuteczny
sposób jest w stanie znaleźć lekarz lub
doświadczony fizjoterapeuta. Sprawdzonym zespołem lekarzy ortopedów
i fizjoterapeutów dysponuje Centrum
Medyczne Brandmed. Nie warto czekać aż ból stanie się nie do zniesienia.
Umawianie wizyt pod numerami: +48
95 758 26 49 lub +48 518 011 108.
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Pachnący projekt
„Lawendowa Cybinka” - właśnie pod taką nazwą Cybińskie
Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko rozpoczyna realizację
projektu, który stworzy nowe oblicze miasta pachnącego
lawendą
ną zaangażowani mieszkańcy miasta,
którzy będą przeszkoleni w zakresie
uprawy, ochrony i pielęgnacji krzewów.
- Wiedząc jak wspaniałą rośliną jest
lawenda, już nie możemy się doczekać
końcowych efektów prac, by móc delektować się pięknym widokiem i zapachem – mówi Eugenia Niedźwiedzka,
szefowa stowarzyszenia. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem i
akceptacją mieszkańców, którzy już
teraz wyrazili chęć pomocy i opiekowania się roślinami. (red.)

CYBINKA

Ważne rozmowy o lawendzie

Jak zrobić łapacz snów?

CYBINKA

Łapacze snów to wymyślone przez Indian ozdobne amulety
ochronne. Na warsztatach w domu kultury każdy mógł zrobić taki dla siebie
gdy dobre sny spokojnie przez nie

przechodzą. Na warsztatach panie
nauczyły się, jak wyplatać łapacz
snów. Własnoręcznie wykonany
amulet na pewno będzie piękną
dekoracją w domu i ma, podobno,
zapewnić spokojny sen. (red.)
fot. MGOK Cybinka

6 sierpnia w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Cybince odbyły
się warsztaty dla dorosłych.
Indianie wierzyli, że nocne koszmary zatrzymują się na sieciach
i spływają po piórach, podczas

Co wyłapie łapacz snów?

Ślady przeszłości w kościelnej wieży
Lipcowa burza uszkodziła konstrukcję wieży, ale, szczęśliwie, jej remont przewidziany był już od dawna. 5 sierpnia
została zgodnie z planem zdemontowana. Wewnątrz dokonano zaskakującego odkrycia miątkami o nieocenionej wartoTej ważnej historycznej chwili przyglądało się wielu mieszkańców. Choć wieża była w złym
stanie technicznym, udało się ją
zdemontować bez uszkodzeń i bez
komplikacji. Wieżę zdemontowała
firma Usługi Blacharsko-Dekarskie Leszek Duda, czyli ta sama,
która demontowała wieżę kościoła
w Białkowie.
W trakcie prac remontowych w
zdemontowanej wieży znaleziono
kapsułę czasu z historycznymi pa-

EKOLOGIA

ści.
- Teraz pozostaje już tylko czekać na nową kopułę wieży kościelnej i podziwiać efekt końcowy
remontu – mówi Marek Kołodziejczyk, który o pamiątkowym
znalezisku poinformował na swoim profilu na Facebook'u.
Kościół w Cybince jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Powstał w latach 1784-1786 i
został rozbudowany w 1866 roku.
(red.)

fot. red.

W tej sprawie 5 sierpnia przedstawicielki Pro-Eko gościły w Urzędzie Miejskim. Panie przedstawiły burmistrzowi i sekretarzowi gminy ogólny zarys
projektu, który, trzeba przyznać, robi
ogromne wrażenie. Opisując pokrótce,
w Cybince powstanie sześć otwartych
lawendowych oaz, tworzących miejsca wypoczynku i wspólnych spotkań
dla mieszkańców. Klomby lawendowe
powstaną na niezagospodarowanych
terenach przy drogach miejskich. W
działania tworzenia tych miejsc zosta-

Widowiskowy demontaż wieży

EKOLOGIA

Nowe materiały edukacyjne w CZG-12 Nowelizacja ustawy
31 lipca br. Celowy Związek Gmin CZG-12 podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania o utrzymaniu czystości
pod nazwą: „Doposażenie Celowego Związku Gmin CZG-12 w materiały i pomoce edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi”
i porządku w gminach
W ramach zadania zakupiono
pomoce edukacyjne w postaci 4 tablic edukacyjnych z przesuwanymi
elementami, grę edukacyjną koło
fortuny pn. „Gospodarka odpadami”, 6 sztuk gier edukacyjnych pn.
„Segregacja odpadów – co i gdzie
wrzucać”, 1000 sztuk kolorowanek
ekologicznych CZG-12 oraz 1000
sztuk zeszytów edukacyjnych „O
tym jak segregujemy odpady”. Materiały będą wykorzystywane podczas spotkań i zajęć z dziećmi oraz
z mieszkańcami Celowego Związku
Gmin CZG-12 do listopada 2020
roku. Kwota udzielonej dotacji: do
50% kosztów kwalifikowanych zadania. (red.)

Jedną z najważniejszych zmian w ustawie jest możliwość
zwiększenia opłaty za śmieci dla tych mieszkańców, którzy
nie segregują odpadów

Dni Puszczy Rzepińskiej, 06.07.2019

Samorządy będą miały również
możliwość dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wprowadzenie zniżek dla części mieszkańców
prowadzących przydomowe kompostowniki.
Istotną zmianą, która może dotknąć
CZG-12 jest zniesienie regionów w
gospodarce odpadami, co w praktyce
umożliwi zagospodarowanie odpadów
w dowolnym zakładzie w kraju, a nie
jak dotychczas w granicach regionów

ustalonych w wojewódzkich planach
gospodarki odpadami. Brak regionów wg Ministerstwa Środowiska ma
spowodować zmniejszenie kosztów
wynikających z zagospodarowania odpadów, ale czy tak się stanie to pokaże
czas. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie potrzebuje jeszcze podpisu Prezydenta RP.
Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie jeszcze przed końcem wakacji. (red.)

Powiatowe Obchody Święta Policji w Sulęcinie, 15.06.2019

Prelekcja o odpadach dla uczestników „Letniej szkoły
wędkowania” szkółka wędkarska LIN, 03.07.2019

Akademia Małego Leśnika z Rzepina w
odwiedzinach w CZG-12, 24.06.2019
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Wakacje w Maczkowie i Białkowie Wielki Dzień Pszczół
Dzieci z Bajkowego Przedszkola w Cybince obchodziły
pszczele święto w domu kultury. Czego się dowiedziały?

W dniach od 8 do 12 lipca dzieci wykonały w trakcie warsztatów łapacze
snów, indiańskie amulety, które mają
odstraszać złe sny, poznały technikę
zdobniczą decoupage i dowiedziały
się, jak w prosty, ale efektowny sposób
ozdabiać przedmioty. Powstały piękne
kompozycje na szkle. Metoda zdobienia wymagała od uczestników dużo
cierpliwości i dokładności.
10 lipca odbyły się warsztaty kulinarne, na które dzieci czekały z niecierpliwością, a własnoręcznie wykonane i udekorowane ciasteczka były
przepyszne.
W kolejnym dniu odbyły się konkurencje sportowe na świeżym powietrzu. Dzieci wraz z opiekunami z
chęcią uczestniczyły w zabawach, a
każde z nich zostało nagrodzone upominkiem.
Na zakończenie wakacyjnej przygody w Maczkowie odbyły się gry i zabawy przy muzyce oraz recyklingowe
warsztaty plastyczne. W tym dniu były
również kiełbaski z grilla, pyszna karpatka oraz słodycze.
„Tęczowe wakacje” trafiły też w
dniach 5 - 9 sierpnia do Białkowa.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach
plastycznych na których wykonywały
kolorowe tęcze, rysowały i malowały.
Tworzyły także konstrukcje z klocków, a każdego dnia odbywały się zajęcia rytmiczno-muzyczne. Codziennie przebywały na świeżym powietrzu
grając w różne zabawy i gry. Dzieci
puszczały również okazałe bańki, chętnie uczestniczyły w zabawach z chustą
animacyjną. Grupę odwiedzili strażacy, którzy opowiedzieli najmłodszym
o swojej pracy. Dzieci miały możliwość

Przedszkolaki nauczyły się się jak
rozróżniać pszczoły, gdzie one mieszkają i dlaczego są dla nas tak ważne. Po
krótkim wstępie dzieci wzięły udział w
warsztatach plastycznych, podczas
których powstały piękne pszczoły.
Zwieńczeniem wizyty była degustacja
miodowych ciasteczek (przepis poniżej) oraz bajka o Pszczółce Mai.
Ciastka na miodzie
SKŁADNIKI: 2,5 szklanki mąki,
½ szklanki cukru pudru, ½ szklanki

miodu, ½ opakowania przyprawy korzennej, 1 jajko, 50g masła, 1,5 łyżeczki
sody.
WYKONANIE: Masło z miodem
podgrzać do rozpuszczenia się składników. Mąkę przesiać z sodą, dodać
resztę składników oraz ostudzone
masło z miodem. Zagnieść ciasto i wykrawać ciasteczka. Piec w temperaturze 200 ᵒC około 5 minut. Wyciągnąć,
kiedy będą złote, ale miękkie. Smacznego! (red.)
fot. MGOK Cybinka

fot. MGOK Cybinka

Projekt „Pomysł na wakacje” dotarł w tym roku do najmniejszych miejscowości gminy. Skorzystały z niego także dzieci w Maczkowie i Białkowie

fot. MGOK Cybinka

Zaraz będą pyszne ciastka

Fajnie zwiedzić wóz strażacki

poznać wyposażenie wozu strażackiego, usiąść za kierownicą czy założyć
strażacki hełm.
Panie z Towarzystwa Miłośników
Polesia i Białkowa umiliły czas ma-

luchom i upiekły dla nich racuchy.
Projekt realizowany jest przez burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka
wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Cybince. (red.)

6

Pszczółka Maja obowiązkowo była

Kredyt

na

Zbliżający się koniec wakacji to okres, w którym
budżet domowy musi sprostać wydatkom związanym z przygotowaniem Państwa Pociech do
nowego roku szkolnego. Proponowany przez nas
kredyt z pewnością to ułatwi, pozwalając na rozłożenie dużego wydatku na przystępne raty, jednocześnie dając szansę na zdobycie atrakcyjnej
nagrody rzeczowej.

www.bsrzepin.pl

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

W oparciu o przykład reprezentatywny kredytu w wysokości 5 000,00zł z 60-cio miesięcznym terminem
spłaty i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na życie - Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania (RRSO) wyniesie 11,79%; całkowita kwota kredytu 4 424,00zł, całkowita kwota do spłaty
5 223,62zł; oprocentowanie stałe 6,00% w skali roku; całkowity koszt kredytu 1 375,62zł ( w tym odsetki
799,62zł, prowizja 300,00zł, składka ubezpieczenia na życie 276,00zł - wpłacana jednorazowo w dniu
uruchomienia kredytu); umowa zawarta na 60 miesięcy; harmonogram spłat - 59 rat każda w wysokości
96,66zł i jedna 60 rata wyrównująca w wysokości 96,68 zł.
Decyzja o udzieleniu kredytu uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.

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

Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie „Kredyt gotówkowy 2019” jest SGB Bank SA. z siedzibą w
Poznaniu przy ul.Szarych Szeregów 23a. Sprzedaż promocyjna kredytów gotówkowych uprawniających
do wzięcia udziału w loterii trwa od 12.08.2019r. do 11.10.2019r. Szczegółowe informacje dotyczące
Loterii w tym warunki uczestnictwa, liczba rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB
biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej dostępnym na stroni internetowej www.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych biorących udział w Loterii. Nagrody przedstawione na w materiale promocyjnym są wizualizacjami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych
produktów. Stan na 12.08.2019r.
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CYBINKA

Seniorki poznały sekrety makijażu „Ziółka na zdrowie”
Piękno nie ma wieku. Z tej przyczyny członkinie Klubu Senior+ wzięły udział w warsztatach
dla seniorów
makijażu na każdą okazję
nie jest rzucający się w oczy, a jednak wystarczający, aby podkreślić
naturalne piękno kobiety.
Zadanie współfinansowane ze
środków Wojewody Lubuskiego
w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.
(red.)

Letnie łąki pełne są aromatycznych ziół, których czasem dobrze nie znamy. O ich zastosowaniu dowiedzieli się seniorzy
na wakacyjnych warsztatach
testować nalewki, maceraty i kremy oraz dowiedziały się, jak można je samemu wykonać w domu.
Uczestnikom spotkania oprócz
dużej dawki wiedzy zaserwowano
również aromatyczne ziołowe herbatki.
Zadanie współfinansowane ze
środków Wojewody Lubuskiego w
ramach Programu Wieloletniego
"Senior+" na lata 2015-2020. (red.)
fot. MGOK Cybinka

W dniu 15 lipca w MGOK w Cybince odbyły się pierwsze z serii
warsztatów z ziołolecznictwa dla
seniorów – „Ziółka na zdrowie”.
W trakcie warsztatów panie z
Klubu Seniora zapoznały się z kilkoma powszechnie występującymi
w Polsce ziołami, np. żywokostem,
nagietkiem czy krwawnikiem oraz
sposobami ich wykorzystania. Na
własnej skórze i języku mogły prze-

Piękne prawie nastoletnie

Zioła także w wazonie

CYBINKA

Pierogowy raj
Pierogi z mięsem, ze szpinakiem, ruskie, z kapustą i grzybami, czy z jagodami, to tylko niektóre z przepysznych dań,
które powstały podczas warsztatów kulinarnych
13 sierpnia w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Cybince spotkały się panie z Klubu Senior+, które
podczas spotkań kulinarnych nie
tylko wzbogacają swoją wiedzę, ale
zdobywają nowe doświadczenia i
wymieniają się ulubionymi recepturami na domowe dania. Wśród
pań powstała nawet gorąca dysku-

sja na temat pierogów na słodko.
Zdania były podzielone.
Panie chętnie uczestniczą w tego
typu warsztatach kulinarnych, a
ich rezultat jest zawsze pyszny.
Tym razem na degustację zajrzał
burmistrz Marek Kołodziejczyk,
któremu pierogi także bardzo smakowały. (red.)
fot. MGOK Cybinka

makijażu dziennym, a mocniejsze
barwy w tym na wieczorowe wyjście. Panie dowiedziały się jaki jest
podkład perfekcyjnie dobrany do
tonacji skóry, dobre podkreślenie i
nadanie kształtu brwiom, powieki
i usta podkreślone odpowiednio
do okazji. Efekt dobrego makijażu

fot. MGOK Cybinka

Spotkanie odbyło się 26 lipca.
Prowadząca zajęcia omówiła krok
po kroku wykonanie makijażu
dziennego oraz wieczorowego i
zaprezentowała jego wykonanie
na dwóch ochotniczkach. Postawiła na naturalność i delikatność w

Było pysznie!
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Region wydanie 13/2019.
Materiały przygotowane
przez Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.
Fot. Krzysztof Kubasiewicz

NOWE TECHNOLOGIE W ZGODZIE Z EKOLOGIĄ
W połowie lipca Zarząd Województwa Lubuskiego
skierował do konsultacji społecznych projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
(WPGO) wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych. Konsultacje trwały do 1 sierpnia.
– Spotkaliśmy się dwukrotnie z wnioskodawcami, którzy ubiegali się o aktualizację planu – zaznacza marszałek Elżbieta Anna Polak. – Spotkaliśmy się też z wójtami
i burmistrzami. Musimy wprowadzać nowe technologie, w zgodzie z wymogami ekologii i zrównoważonego
rozwoju regionu – dodaje.

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn i Artur Malec dyrektor Departamentu Środowiska
informują o konsultacjach ws. WPGO

9 — pozytywnych opinii o aktualizacji WPGO
3 — pozytywne opinie z wnioskiem o dopisanie

do
planu inwestycyjnego modernizacji/rozbudowy/
budowy PSZOK

1 — wniosek

gminy Sulechów o dokonanie oceny
spełnienia wymagań prawnych przez instalację
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów

1 — zmiana zakończenia rekultywacji składowiska
*wnioski mogą jeszcze napływać pocztą

4516_Pogranicze_lubuskie_260x350_nr13.indd 2-3
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OPRACOWUJE SIĘ DLA:

osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa,
oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów
i ich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu
gospodarczego kraju,
wdrażania hierarchii sposobów postępowania
z odpadami,
zasady samowystarczalności i bliskości,
utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej
i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania
odpadami spełniających wymagania ochrony
środowiska.
Składowisko odpadów w Kartowicach zamknięte 5 lipca 2018 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W LICZBACH
14 PISM OD MIAST I GMIN:
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PLAN GOSPODARKI
ODPADAMI

PONAD 10 MLN ZŁ
W TROSCE
O ŚRODOWISKO
Jednym z najważniejszych elementów aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest utworzenie w każdej gminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Taki obowiązek nakłada
na gminy ustawodawca. Aby wspomóc jednostki samorządu, które jeszcze nie posiadają takich punktów, zarząd województwa uruchomił specjalny program w ramach RPO. W puli środków jest ok. 10,5 mln zł. Gminy
mogą też starać się o wsparcie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. To nie są wielkie inwestycje, ale
bardzo potrzebne.

Przepisy zobowiązują sejmiki województw do uchwalenia
aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami w zakresie wskazania miejsc magazynowania zatrzymanych transportów odpadów, spełniających warunki
magazynowania odpadów. Lubuskie takie działania
podjęło już wcześniej. Kolejnym krokiem są konsultacje
społeczne, wynika to z faktu, że wiele firm zarządzających instalacjami regionalnymi, a także gmin, zgłosiło
potrzebę dokonania zmian w obowiązującym planie inwestycyjnym. Właśnie dzięki aktualizacji WPGO właściciele firm zajmujących się zbiórką, składowaniem i przetwarzaniem odpadów będą mogli – z pomocą funduszy
unijnych – zrealizować ważne inwestycje, które pozwolą
wprowadzić w firmach nowoczesne technologie zgodne
z wymogami ekologii. Na tym rozwiązaniu skorzystają
też gminy, a przede wszystkim Lubuszanie, którzy będą
żyć w „czystym” regionie.

K

3 PISMA OD PAŃSTWOWYCH

GOSPODARSTW WODNYCH
WODY POLSKIE:
1 — Wody Polskie Szczecin – opinia pozytywna
1 — Wody Polskie Wrocław – opinia pozytywna
1 — Wody Polskie Poznań – opinia pozytywna

1 PISMO OD MIESZKAŃCA WSI
NOWY ŚWIAT

w sprawie nieuwzględnienia instalacji w planie
WPGO we wsi Nowy Świat, z powodu uciążliwości
zapachowej.

2 PISMA OD ZARZĄDZAJĄCYCH
INSTALACJAMI:
1 — Celowy Związek Gmin SGO5 – planowane inwestycje – rozbudowa PSZOK, budowa punktu napraw.

1 — ZUO

International sp. z o. o. – wniosek o przyśpieszenie prac nad WPGO. Obecnie procedowana jest zmiana ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw, które wprowadzają szereg zmian w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Przyjęcie nowej ustawy może skutkować koniecznością zmiany zapisów w obecnie
konsultowanym dokumencie.
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KOLEJĄ PRZEZ GRANICĘ

Berlin, Brandenburgia i Województwo Lubuskie to regiony, którym zależy na rozbudowie zrównoważonych systemów mobilności, przyczyniających się do ochrony klimatu. Dla osiągnięcia tego celu kluczowa jest właśnie linia
203 w Polsce, po stronie niemieckiej nazywana Ostbahn.
Trasa łączy Berlin z Piłą, pełniąc rolę ważnego korytarza
transportowego dla osób i towarów. Linia wymaga modernizacji i tego właśnie dotyczy podpisane dziś memorandum. Województwo Lubuskie wspólnie z niemieckimi
partnerami jeszcze bardziej zaangażuje się w rozbudowę
efektywnej, zelektryfikowanej i dwutorowej linii.

Memorandum podpisali: Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Kathrin Schneider, Minister Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Brandenburgii.

Ponad 2,8 mld zł popłynęło już w tej perspektywie unijnej do woj. lubuskiego w ramach RPO Lubuskie 2020.
Dziś ta kwota została powiększona. Wszystko za sprawą
podpisania umów na dofinansowanie inwestycji z zakresu badań, innowacji i terenów inwestycyjnych. Blisko
3,5 mln zł dofinansowania trafi do firm BD Polska i Better Software Group oraz miasta Nowa Sól. – Są to duże
kwoty. Wierzę, że będą one skutecznie wykorzystane do
budowania potencjału gospodarczego naszego regionu
- mówił członek zarządu Marcin Jabłoński.
Zdecydowanie największa plany ze wspomnianej trójki ma Nowa Sól. Samorząd za prawie 12,5 mln zł chce
uzbroić tereny inwestycyjne na potrzeby MŚP w Południowej Strefie Aktywności Gospodarczej. To już II etap
rozpoczętego wcześniej zadania. Tym razem inwestycja
polega na wydłużeniu drogi (wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi) na południe. - Zapewni to kolejne dziesiątki
hektarów w pełni gotowych do zagospodarowania przez
inwestorów - cieszy się Wadim Tyszkiewicz, prezydent
Nowej Soli.
Innowacyjnego projektu podjęła się firma BD Polska.
Przedsiębiorstwo postanowiło stworzyć StreetLAIT. To
system zdalnej kontroli infrastruktury oświetleniowej.

ia
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- Staramy się mimo wszelkich ograniczeń. Infrastruktura
kolejowa w ogromnej części nie leży w gestii samorządu.
Musimy mnóstwo rzeczy uzgadniać z partnerami centralnymi. Staramy się jednak wskazywać priorytety na
polsko-niemieckim pograniczu. Wykorzystujemy wszystkie szanse, aby przyspieszyć działania i inwestycje na liniach kolejowych między naszymi krajami - podsumował
Marcin Jabłoński.

PIENIĄDZE NA BIZNES I INNOWACJE

w
tu

y.

Na przestrzeni lat można podać wiele działań kolejowych
Lubuskiego i Brandenburgii, zakończonych sukcesem.
Wystarczy tu wspomnieć chociażby o połączeniach uruchomionych w 2016 r.: Gorzów Wlkp.–Kostrzyn–Berlin
oraz Zielona Góra-Frankfurt nad Odrą-Berlin Lichtenberg, czy też pociągu Wrocław-Żary-Forst-Cottbus–Berlin. W przyszłości rozwój współpracy ma okazję znacznie
przyśpieszyć, dzięki likwidacji kolejnych barier związanych np. z różnicami prawnymi w dwóch krajach.

- Memorandum jest dowodem i symbolem współpracy.
To namacalne potwierdzenie wyznaczonych priorytetów
po obu stronach granicy. Wskazujemy, co chcielibyśmy
w najbliższym czasie osiągnąć. Dużą wagę przykładamy
do przedsięwzięć na polsko-niemieckim pograniczu i ekologicznego rozwiązywania problemów transportu zbiorowego - mówił Marcin Jabłoński

z-

H

- Nie zaczynamy dzisiaj, współpracujemy od dawna.
Od kilku lat mamy Szczyt Kolejowy, który integruje
jednostki centralne oraz operatorów kolejowych. Nadal
trzeba jednak wykonać wiele pracy - tłumaczyła Kathrin
Schneider, Minister Infrastruktury i Planowania Przestrzennego, która podpisała memorandum z ramienia
rządu Brandenburgii.

Polskę i Niemcy łączy coraz więcej, szczególnie łatwo dostrzec to w przygranicznych regionach, takich jak Lubuskie i Brandenburgia. Wystarczy spojrzeć na współpracę
w zakresie transportu kolejowego i wspólnie rozwijaną
od lat siatkę połączeń. Nadeszła pora na kolejny krok.
W Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie
dotyczące rozwoju Kolei Wschodniej (Ostbahn) linii
203. Dokument podpisał członek zarządu Marcin Jabłoński.
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Algorytm będzie w inteligentny sposób analizować obrazy, pozwalając wykryć awarie przy użyciu zintegrowanego systemu monitorowania. Badania mają zakończyć się
w 2021 i kosztować blisko 2 mln zł. – Projekt zasugerowali potencjalni klienci, postanowiliśmy odpowiedzieć na
ich potrzeby - przekonywał Dariusz Wierzba, wiceprezes
BD Polska
„Automatic Content Enrichment” to z kolei projekt firmy
Better Software Group. System ma umożliwić opisywanie i kategoryzowanie materiałów wideo w czasie rzeczywistym. Stworzenie prototypu i testy końcowe zaplanowano w tym przypadku na 2020 r. Koszt prac to ponad
1,6 mln zł, z czego 1,1 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych.
– Jeśli chodzi o badania i innowacje, dotychczas ogłosiliśmy 4 konkursy. Rozstrzygnięto 3 z nich. Udało nam
się podpisać 47 umów, a całkowita wartość projektów
wynosi 187 mln zł, z tego blisko 110 mln stanowi unijne dofinansowanie. Dziś podpisaliśmy kolejne umowy,
co bardzo nas cieszy. Wymaga to dużo, prawdziwie benedyktyńskiej pracy – podsumował członek zarządu, Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego
i Dariusz Wierzba, wiceprezes BD Polska.

PONAD 9 MLN ZŁ NA WYMIANĘ

„KOPCIUCHÓW”
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs,
w którym do wzięcia jest ponad 9 mln zł. Pieniądze
są przeznaczone na wymianę tzw. „kopciuchów”, czyli nieekologicznych pieców. – To pierwszy tego typu
konkurs w ramach RPO. Mówi się o problemie starych pieców i urządzeń, zanieczyszczających środowisko. To jeden ze sposobów, w jaki chcemy temu przeciwdziałać – zapewniał podczas konferencji prasowej
członek zarządu, Marcin Jabłoński.
Beneficjentami konkursu mogą być samorządy, które na swoim terenie będą skupiały mieszkańców
zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na wymianę
pieca. Zależnie od wielkości, każdy samorząd może

pozyskać dedykowaną, maksymalną pulę środków.
W przypadku Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry są to
2 mln zł. Dla pozostałych samorządów górny pułap
wynosi 1 mln zł. – Ograniczenie ma dać równe szanse mniejszym i większym ośrodkom – tłumaczył członek zarządu, Marcin Jabłoński.
Jednostkowe dofinansowanie nie może przekroczyć
10 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 11 września do 8 października. – O tym konkursie i innych
będziemy jeszcze informować na różne sposoby. Także przy pomocy aplikacji, specjalnie opracowanej
do tego celu. Będą w niej zawarte wszystkie, niezbędne informacje – podsumował Marcin Jabłoński

MUZYKA PRZENOSI
DO RAJU
Serdecznie zapraszamy na ostatnie koncerty Muzyki
w Raju do Paradyża, do Kościoła p.w. św. Marcina.
W piątek 23 sierpnia o godz. 19.00 w Kościele
p. w. św. Marcina zagra Orkiestra Kore: Virginie Botty
i Elise Ferriere – flet prosty, Aira Maria Lehtipuu i Alicja
Sierpińska – skrzypce, Katarzyna Rymuza – altówka,
Paulina van de Pavert – wiolonczela, Marianna Henrikson – klawesyn. Koncert II o godz. 21.30 „Skrzypcowy
Bach” na violi da gamba zagra Teodoro Baú – viola da
gamba.
Sobota 24 sierpnia o godz. 19.00 „Koncertujące skrzypce
Jana Sebastiana Bacha”. Jesenka Balic Zunic – skrzypce,
Aira Maria Lethipuu – skrzypce, Florian Gazagne – flet
prosty, Guillaume Beaulieu – flet prosty, Orkiestra Kore.
Koncert II o godz. 21.30 „Flûtes en fugue”. Transkrypcje dzieł J.S. Bacha na consort fletów prostych. Zagrają: Guillaume Beaulieu, Aránzazu Nieto, Elise Ferrière,
Virginie Botty i Florian Gazagne.

19/08/2019 08:11
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fot. Biblioteka Krzeszyce

KRZESZYCE
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Wakacje
z biblioteką
Jak co roku krzeszycka biblioteka zaprosiła
wszystkie chętne, kreatywne dzieci na letnie zajęcia. Część wakacyjnych dni najmłodsi
spędzili na warsztatach. Podczas zajęć towarzyszyła im jak zwykle przyjaciółka – książka
Dzieci wspólnie przeżywały przygody małej reporterki Neli. Szczególnie do gustu przypadła historia o tym,
jak jeden dzień można mieć słonia. Nela to najmłodsza
reporterka świata. Dziewczynka w wieku ośmiu lat wydała książkę "10 niesamowitych przygód Neli", w której
opisuje swoje przygody podróżnicze. Autorka odwiedziła
wiele krajów świata - m.in. Etiopię, Zanzibar, Tajlandię,
Kambodżę, Malezję, Indonezję, Peru oraz Chile. 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.
Powitanie wakacji rozpoczęło się wspólną zabawą
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury na placu ,,Inki” w Krzeszycach. W bibliotece natomiast dzieci spotykały się codziennie od 9 do 15 lipca. Podczas
warsztatów połączonych z zabawą uczestnicy wykonali
pamiątki z wakacji w postaci filcowych magnesów, tęczy i fal 3D. Z butelek PET i innych odpadów powstały
dekoracje, które jako kolorowe owady zdobią kącik dla
dzieci biblioteki.
W plenerze, dzięki pracy dzieci, powstał krajobraz
przestrzenny malowany na folii farbami akrylowymi.
Sprawiło to najmłodszym wiele radości.
Najwięcej zainteresowania wzbudziły kartonowe gogle
VR, które dzieci z pomocą bibliotekarek same zmontowały. Późniejsze zastosowanie ich w praktyce też wywołało nie mniej emocji. Kolejną atrakcją były zabawy z
kodowania bez użycia komputera, z użyciem piankowej
planszy, kolorowych piłek oraz kartonowych wyznaczników.
Towarzyszyły im też zabawy w plenerze z chustą Klanza, o którą najmłodsi zawsze dopytują. Na zakończenie
wakacyjnych zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
upominki , po czym wybrali się razem na lody.
Dzieciom potrzebna jest integracja i dzielenie się zainteresowaniami. Dlatego biblioteka w Krzeszycach wychodzi im naprzeciw i dzięki organizacji różnego typu
warsztatów pozwala się realizować kreatywnie, a równocześnie organizuje czas wolny tym dzieciom, które nie
wyjechały na wakacje i wspólnie z nami chcą spędzać
wolny czas – mówi Dorota Gawrońska z krzeszyckiej
biblioteki, organizatorka zajęć dla najmłodszych. (red.)

KRZESZYCE

Nowe drogi
Mieszkańcy kolejnych miejscowości w gminie
Krzeszyce mogą mieć powody do zadowolenia. Właśnie podpisano umowy na budowę
dwóch nowych odcinków dróg
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej 12
sierpnia zostały zawarte umowy na budowę dróg o nawierzchni asfaltowej. Są to dwa odcinki w Krasnołęgu
oraz między Piskorznem a Łukominem.
Wykonawcą drogi o długości 0.625 km w Krasnołęgu
będzie Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Drogowych
„DROGUS” Krzysztof Wiącek z Gorzowa Wlkp.
Na trasie Piskorzno – Łukomin powstanie odcinek o
długości 0.826 km, a wybuduje go konsorcjum Zakład
Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński
i Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Wojciech Woiński z Krzeszyc.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 653997,47 zł, a
jest ona realizowana przy udziale środków z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze przyznał na jej realizację 174000 zł. Planowane zakończenie prac to koniec października bieżącego
roku. (red.)

Kolorowy wakacyjny świat

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

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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Ceny negocjowalne

KANTOR
WECHSELSTUBE
EXCHANGE

24h

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

Wakacje z GOK

Podsumowanie Wakacjady

15

używając do tego starego kartonu,
nakrętek od butelek i papierowych
tub. Następnie z pomalowanych
papierowych talerzyków zrobiły
stwory morskie.
Kolejnego dnia była wycieczka rowerowa do uroczyska „Trzy
Młyny” gdzie dzieci uczestniczyły
w grze terenowej, a za pomocą odnalezionej mapy musieli odszukać
skarb – torbę ze słodyczami. Na
zakończenie wszyscy mogli odpocząć przy ognisku i posilić się pieczonymi kiełbaskami. (red.)
fot. GOK Krzeszyce

Były zajęcia sportowe, fotograficzne, wyprawy do lasu, warsztaty
plastyczne, a nawet pokazy filmowe. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie.
W ostatnim tygodniu lipca w
ramach „Wakacji z Gminnym
Ośrodkiem Kultury” dzieci m.in.
uczestniczyły
w
kreatywnych
warsztatach plastyczno – technicznych. W ramach nadawania
drugiego życia przedmiotom skonstruowały zabawkowy samochód,

Relaks przy ognisku

Między 6 a 13 sierpnia, każdego
dnia w innej miejscowości, poranek rozpoczynał się od gimnastyki
połączonej z zabawą przy muzyce.
Następnie dzieci, dbając o higienę, wkładały jednorazowe rękawiczki, fartuszki oraz czepki i
wspólnie z instruktorami przygotowywały zdrowe śniadania z wykorzystaniem warzyw, owoców,
nabiału. Przygotowane samodzielnie sałatki, kanapki, soki i koktajle
smakowały dzieciom jak nigdy.
Po wspólnie zjedzonym pysznym i zdrowym śniadaniu dzieci
grały w koło fortuny odgadując
hasło. Na zakończenie uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplom za
udział i kolorowe magnesy przedstawiające owoce i warzywa.
W projekcie wzięło łącznie
udział 164. dzieci ze Stańska,
Czarnowa, Żabic, Spudłowa, Pamięcina, Owczar, Ługów Górzyckich, Górzycy, Lasek Lubuskich i
Radówka.
Ostatnim wydarzeniem projektu
projektu była wycieczka do parku
linowego „Planeta małp” w Gorzowie Wlkp. 14 sierpnia.
Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji

fot. MGOK Górzyca

Wakacje w małej miejscowości nie muszą być nudne. Prze- Zakończyły się kolejne objazdowe wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Górzycy. W rakonały się o tym dzieci, które wzięły udział w zajęciach przy- mach projektu „Akcja wakacje owocowo-warzywne inspiracje” pracownicy GOK odwiedzili
gotowanych w domu kultury
dzieci z gminy Górzyca w ich miejscach zamieszkania

Pyszne i zdrowie śniadanie na trawie

Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w

Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Słubicach. (red.)

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
Side - Turcja,
Złote Piaski – Bułgaria,
Marsa Alam - Egipt,
Rhodos - Grecja,
Dubaj – Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Zadar - Chorwacja,
Playa de Palma - Majorka,

Hotel 5* All Inclusive, np. 17.09 – 24.09, wylot: Lipsk,
Hotel 4* All Inclusive, np. 16.09 – 26.09, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 03.09 – 10.09, wylot: Schonefeld,
Hotel 3* All Inclusive, np. 03.09 – 10.09, wylot: Tegel,
Hotel 4* HB, np. 20.09 – 27.09, wylot: Schonefeld,
Hotel 4* HB, np. 27.09 – 04.10, wylot: Schonefeld,
Hotel 3* All Inclusive, np. 23.09 – 30.09, wylot: Tegel,

od 426 EURO od osoby
od 347 EURO od osoby
od 348 EURO od osoby
od 476 EURO od osoby
od 548 EURO od osoby
od 385 EURO od osoby
od 400 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 Dominikańska

Hotel 3* w Punta Cana
14 dniowa wycieczka lotnicza z Berlina, pokój dwuosobowy All Inclusive

18.09 – 02.10.2019
od

1159 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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fot. D.Podhajecki

GÓRZYCA

Młoda tenisistka znów na podium
Na kortach w Szamotułach rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek (do
lat 14). W grze pojedynczej świetne drugie miejsce zajęła Dominika Podhajecka reprezentująca barwy GKT Smecz Górzyca! W grze podwójnej Dominika nie brała udziału
Ze względu na wysokie rozstawienie Dominika miała wolną
pierwszą rundę i czekała na rozstrzygnięcie meczu Hanny Koprowskiej (Klub Tenisowy GAT
Gdańsk) z Karoliną Siwakowską
(Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP-2
Radzionków). Wygrała pewnie
będąca w wysokiej formie gdańszczanka (6:2, 6:1).
Pewne było, że Dominikę czeka ciężki mecz i tak też było. Zaczęło się nie najlepiej od 0:2, ale
Lubuszanka atakowała coraz precyzyjniej i wyszła na wysokie prowadzenie 5:2. Niestety ten mecz
był pełen zwrotów sytuacji. Hania
walczyła zaciekle o każdą piłkę
doprowadzając do wyrównania
5:5. Dominika kolejny raz wyszła
na prowadzenie 6:5, ale rywalka
znowu wyrównała doprowadzając

do tie breaka, w którym od początku prowadziła do stanu 4:1.
W tym momencie nastąpił kolejny
zwrot w meczu i zawodniczka GKT
Smecz Górzyca dogoniła rywalkę
i miała nawet piłkę setową (6:5).
Niestety przeciwniczka najpierw
drugim serwisem nie do odbioru
trafiła w „plastik”, a potem podjęła pełne ryzyko i ostatecznie wygrała dramatycznego pierwszego
seta 7:6 (9:7 w tie breaku).
Druga odsłona tego meczu już
od początku przebiegała pod dyktando Dominiki, która rewelacyjnie atakowała i ostatecznie wygrała tę partię 6:2. Trzeci set do stanu
5:1 wyglądał identycznie jak drugi, w którym przewagę miała podopieczna trenera Marcina Pagóra
i Daniela Podhajeckiego, która w
efektowny sposób kończyła większość swoich ataków. Nie było

to proste, bo będąca w wysokiej
dyspozycji rywalka fantastycznie
biegała i umiejętnie się broniła.
Niestety znowu Dominika nie potrafiła „domknąć” szybko meczu,
a determinacja rywalki zaczęła
znowu procentować. Na szczęście
przy stanie 5:4 w trzeciej partii
Dominika opanowała stres wygrywając seta 6:4 i to chyba najlepsze
spotkanie turnieju (6:7, 6:2, 6:4).
W półfinale Dominika kolejny
raz zmierzyła się i wygrała (6:2,
6:1) ze swoją dobrą koleżanką
Barbarą Straszewską (Fundacja
Szczeciński Klub Tenisowy Promasters).
Niestety w finale niezwykle
spięta Dominika nie była sobą i
przegrała z rozstawioną w zawodach z nr. 2 koleżanką z kadry
Orianą Gniewkowską (Sopot Tenis Klub) 2:6, 2:6.

Nie tylko rywalizacja

GÓRZYCA

GÓRZYCA

Stylowe kobiety 60+

Trwa budowa ulic
Jaśminowej i Różanej
Zgodnie z planem trwają prace przy budowie nowych nawierzchni. Już wkrótce mieszkańcy cieszyć się będą wygodnym dojazdem do swoich posesji
Wykonawcą robót jest Zakład
Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z Krzeszyc. Całkowity koszt robót wyniesie 899 126,62 zł. Inwestycja jest
współfinansowana w pięćdziesięciu
procentach w ramach rządowego
programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019.
Rozpoczęcie robót nastąpiło 28
czerwca, natomiast zakończenie
planowane jest na koniec sierpnia
2019 r. W ramach zadania planuje

się wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej o łącznej długości 469
m i szerokości 6,0 m oraz parkingu
przy Kompleksie Sportowo - Rehabilitacyjnym na 25 miejsc postojowych. W celu "uspokojenia ruchu"
skrzyżowania zostaną wykonane
jako wyniesione tzn. w obrębia
skrzyżowania kostka betonowa będzie podniesiona o 8 cm w stosunku do jezdni drogi. Na zakończenie
prac zostanie wprowadzona nowa
organizacja ruchu wraz pełnym
oznakowaniem dróg. (red.)
fot. UG Górzyca

Nadążanie za trendami w modzie to dobry sposób na ewolucję,
a bywa, że rewolucję wizerunku.
Moda nie traci na ważności, kiedy
stajemy się starsze, wręcz przeciwnie. Dzięki dofinansowaniu ze
środków budżetu województwa lubuskiego seniorki Górzycy uczestniczyły w warsztatach pn. „Modna
babcia”, które odbyły się 22 lipca
w ramach projektu „Kolorowo międzypokoleniowo.” w świetlicy
„Kontrasty” działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy.
Zaproszone konsultantki zaprezentowały najnowsze trendy w makijażu oraz nowości kosmetyczne.
Zdradziły tajniki zawodu oraz najnowsze techniki pracy. Panie zobaczyły jak wykonać dzienny makijaż
krok po kroku, jak poradzić sobie z
niesfornymi brwiami, co zrobić, by
optycznie zagęścić brwi, dodać im
koloru i wypełnić nierówności, jak
nadać kształt włoskom, by wyglądały nienagannie przez cały dzień.
Kilka minut poświęcono na analizę
kolorystyczną czyli jak dobrać kolory ubrań do siebie, swojej cery i
typu urody. W trakcie spotkania
można było skorzystać z wykonania
odmładzającego masażu dłoni oraz

fot. MGOK Górzyca

Czasy, kiedy kobiety w wieku 60+ przestawały interesować się modą dawno minęły. Dziś
wiedzą, czego chcą od życia: łapać je garściami. Chcą wyglądać atrakcyjnie, bo, spełnione
w każdej dziedzinie, dopiero teraz mogą w pełni rozwinąć skrzydła

Pięknym można być w każdym wieku

zapoznać się z ekologicznymi środkami czyszczącymi.
Warsztaty upłynęły w miłej atmosferze. Towarzyszący uczest-

niczkom
uśmiech
przekonał
wszystkich, że tego typu warsztaty powinny się odbywać częściej.
(red.)

Wkrótce jazda jak po stole

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Wiesław Sierszulski
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Letni turniej siatkówki w plenerze
W Stańsku odbył się dziewiąty Turniej Siatkówki Parkowej im. Czesława Jermanowskiego o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy połączony z festynem dla
dzieci
przez pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury. Był dmuchany
plac zabaw, malowanie twarzy,
wata cukrowa, słodka zgaduj-zgadula i wiele innych niespodzianek.
Gościem turnieju był Adrian Gasiewicz - zawodnik kadry narodowej, pięciokrotny mistrz Polski w
piłce siatkowej, brązowy medalista
Mistrzostw Europy. Podziękowania należą się Zbigniewowi Hołowaczowi, sołtysowi Stańska, Stanisławowi Kwiekowi, Ryszardowi
Fidziukiewiczowi, sędziemu Mieczysławowi Chełpie i współorganizatorowi turnieju Amadeuszowi
Zygmańskiemu.

- Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przyszłym roku na
dziesiątą jubileuszową edycję –
mówiła Małgorzata Gniewczyńska
podsumowując imprezę.
Jak wyglądała klasyfikacja końcowa? Oto wyniki:
I miejsce - Szumiłowo
II miejsce - Roztentegowywacze
Słońsk
III miejsce - Dwójka Słubice
IV miejsce - Antyki Wyszanowo
V miejsce - Stańsk Imielno Senior
VI miejsce - Stańsk Imielno Junior
VII miejsce - Trześniów
VIII miejsce - Agrafka Chartów
(red.)
fot. MGOK Górzyca

W turnieju rozegranym 10 sierpnia wzięło udział 8 zespołów:
Szumiłowo,
Roztentegowywacze
Słońsk, Dwójka Słubice, Antyki
Wyszanowo, Stańsk Imielno Senior, Stańsk Imielno Junior, Trześniów i Agrafka Chartów.
Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym. Po zaciętej rywalizacji wszyscy zawodnicy
otrzymali ciepły posiłek, nagrody
rzeczowe ufundowane przez Władysława Jermanowskiego, puchary,
medale oraz pamiątkowe dyplomy.
Podczas turnieju dzieci mogły skorzystać z atrakcji przygotowanych

Sport nie tylko olimpijski

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Nakaz zapłaty?

Loteria promocyjna „Kredyt na szóstkę”
Kończą się wakacje, a Twój uszczuplony budżet potrzebuje zastrzyku gotówki?
Szukasz dodatkowych pieniędzy na przybory szkolne, czesne, nowy komputer, a może marzy Ci się
remont domu?
Weź udział w loterii „Kredyt na szóstkę”! Skorzystaj z kredytu gotówkowego w naszym Banku RRSO
- 10,69% i wygraj nagrody, które ułatwią naukę i zagwarantują świetną zabawę!
Loteria promocyjna „Kredyt na szóstkę” trwa od 12 sierpnia do 11 października 2019 roku.

Każde 1000 złotych kredytu to szansa
na jedną z atrakcyjnych nagród.
Zapewnij swemu dziecku edukację, a sobie komfort… „na szóstkę”.

Wszystkie szczegóły loterii promocyjnej „Kredyt na szóstkę” znajdziesz na stronie www.sgb.pl/kredytna6, a także na naszej Infolinii: 800 888 888 .
Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Kredyt gotówkowy 2019” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. Sprzedaż promocyjna
kredytów gotówkowych uprawniających do wzięcia udziału w loterii trwa od 12.08.2019 r. do 11.10.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w
Regulaminie Loterii promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Uzyskanie kredytu
uzależnione jest od wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Szczegóły oferty oraz informacje o wysokości opłat i prowizji dostępne są w placówkach Banków
Spółdzielczych biorących udział w Loterii. Stan na dzień 12.08.2019 r.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie wynosi 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 jednorazowa 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.

SPRZECIW!
wolnyoddlugow.pl
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Niepełnosprawni z wizytą we Frankfurcie Nocne Polaków wycieczki
Podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia z Rzepina pojechali do Frankfurtu. Nie była
to tym razem wycieczka turystyczna. Odwiedzili swoich znajomych
warsztaty lepienia w glinie. Mała
grupa podopiecznych z Rzepina
chętnie przyłączyła się do pracy. W
ramach przygotowań do wrześniowej spartakiady grupa wykonywała
medale z gliny, które będą wręczane zwycięzcom poszczególnych
konkurencji.
- Zostaliśmy wspaniale ugoszczeni, atmosfera była bardzo rodzinna.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie – mówi Karolina Rudzińska, szefowa Powiatowego Ośrodka
Wsparcia w Rzepinie.
Wcześniej niemiecka grupa podopiecznych Lebenshifle z Frankfurtu uczestniczyła w organizowanych
w Rzepinie warsztatach. Udanie
wypadł także wspólny weekendowy
wyjazd nad morze. (red.)

Piątkowy wieczór, a właściwie noc
z 19 na 20 lipca była pełna atrakcji
dla mieszkańców Ośna i okolic. Spora grupa chętnych w różnym wieku,
od najmłodszych po ich rodziców
i dziadków została zaangażowana
przez Damiana Utrackiego, organizatora imprezy, w grę historyczną i
zwiedzanie miasteczka. Spacerowi
po nocnych ulicach towarzyszyły
pochodnie, wprowadzając atmosferę z dawnych czasów, a garść ciekawostek historycznych opowiedział
uczestnikom D. Utracki.

Wędrówkę po zakamarkach miasteczka cała ekipa zakończyła przy
ognisku.
To nie koniec letnich, nocnych
spacerów po okolicy. Już 31 sierpnia
kolejna wycieczka z pochodniami i
poznawanie historii i ciekawostek
z dziejów Rzepina. Zbiórka o 20.30
przed MDK. Następnego dnia, 1
września, familijna wycieczka wokół
Ośna Lubuskiego. Szczegółów można wkrótce szukać na profilu Koła
Regionalistów z Rzepina na Facebook'u. (red.)
fot. MDK Ośno

fot. POW Rzepin

Ośrodek od kilku lat współpracuje ze stowarzyszeniem Lebenshilfe, swoim odpowiednikiem po
niemieckiej stronie granicy. Grupy
podopiecznych spotykają się regularnie, by wspólnie spędzić czas.
Corocznie przygotowują się razem
do świąt Bożego Narodzenia, ale
tym razem cel był inny.
Po niemieckiej stronie odbyły się

Koło Regionalistów z Rzepina skutecznie aktywizuje mieszkańców okolicy. Poza nieźle funkcjonującą Akademią Małego Leśnika organizuje nocne wyprawy ze zwiedzaniem

Radość tworzenia dla każdego

od wtorku

20.08. do poniedziałku 26.08.

Ser Gouda

Nocne zwiedzanie to frajda
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Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie...
Ratusz w Ośnie Lubuskim jest niewątpliwie najokazalszym gmachem użyteczności publicznej
w miasteczku. Obecna budowla jest najprawdopodobniej trzecią z kolei, jaka stanęła na tzw.
Nowym Rynku w centrum Starego Miasta
Cywilnego. Nie ulega wątpliwości,
Pierwszą siedzibę rady (i zarazem
dom kupca) datować należy na połowę XIV wieku. Możliwe, że ten najstarszy ratusz miał formę hali targowej wzniesionej najprawdopodobniej
w konstrukcji drewnianej. Kolejny
ratusz wzniesiono w XV w. w formie
budowli ceglanej, który po nowożytnych przebudowach stał aż do XIX
wieku. Budowlę tę często datuje się
na lata 1543-1544, choć datowanie to
należy bardziej wiązać z procesem odbudowy ratusza, który został częściowo zniszczony w czasie pożaru miasta
w 1517 roku.
Mury tej budowli, niszczonej kilkakrotnie pożarami m.in. w 1517, 1596 i
1646 roku, pomimo ciągłych remontów ulegały osłabieniu, dlatego też na
początku XIX wieku władze miejskie
podjęły decyzję o rozbiórce i jednocześnie budowie nowego gmachu.
Stary ratusz rozebrano w 1841
roku, a już rok później rozpoczęto
budowę nowego, którą ukończono w
1844 roku. Stał się on okazałą ceglaną
i otynkowaną budowlą wzniesioną w
modnym ówcześnie stylu neorenesansu włoskiego z elementami neogotyckimi. Pierwotny wystrój wnętrz został gruntownie zmieniony w 1 ćwierci
XX wieku. Z dawnego założenia pozostało rozplanowanie pomieszczeń na
I piętrze, łącznie z salą obrad rady i
stolarką trzech okien. Co ciekawe, już
w 1900 roku we wnętrzu ratusza założono oświetlenie gazowe, w 1923 roku
centralne ogrzewanie, a 2 lata później
instalację elektryczną. We wnętrzu,
na parterze, znajdował się: pokój burmistrza, sekretariat, kancelaria, wartownia, skarbiec, pomieszczenia kasy
pożyczkowo-oszczędnościowej, urząd
meldunkowy oraz pokój policji. Na
pierwszym piętrze mieściła się sala
posiedzeń rady i pokoje urzędników.
Na drugim piętrze znajdowało się
mieszkanie sędziego i cele więzienne.
W piwnicach urządzono restaurację
i piwiarnię. W 1912 roku, staraniem
miejscowego Bractwa Strzeleckiego w
części pomieszczeń urządzono także

muzeum miejskie.
Po wojnie, aż do 1972 roku, w ratuszu mieścił się również hotel, biblioteka i bank spółdzielczy. Do roku
2000 znajdował się tu także posterunek policji, który został przeniesiony
do budynku przy ul. 11-go Listopada.
Aktualnie cały obiekt zajmuje Urząd
Miasta i Gminy oraz Urząd Stanu

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

że ratusz jest jedną z ciekawszych
XIX-wiecznych realizacji architektonicznych siedziby rady miejskiej
na terenie Ziemi Lubuskiej. Jego architektura w zakresie rozplanowania
bryły i kompozycji elewacji dotrwała
do naszych czasów w formach niewiele różniących się od pierwotnych. (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

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

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

