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Udało się. Pierwszy raz do wspólnych rozmów zasiedli wszyscy zainteresowani budową 
obwodnicy. Władze powiatu, gminy, radni i mieszkańcy. Zabrakło jedynie wojewody i dy-
rektora GDDKiA, którzy zaproszenie także otrzymali czytaj na str. 2 >>

KUNICE

WYPOŻYCZALNIA

ZADZWOŃ 515130840
lub napisz na: serwis@wypozyczalniakunice.pl

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

•
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OKRĄGŁY STÓŁ 
W SPRAWIE
OBWODNICY
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OKIEM

W ubiegłym miesiącu pisałam w 
tym miejscu o chwytających za ser-
ce działaniach Grupy Pomagamy. O 
tym, jak starają się, aby każdy miał 
szansę na terapię, rehabilitację, lep-
sze życie. O tym, że potrafią porwać 
za sobą mieszkańców, zmobilizować 
ich do działania, do dzielenia się 
tym,czym mogą. Nie inaczej było w 
przypadku Arka Karpowicza. Nagło-
śniona w mediach i na Facebook'u 
historia poruszyła nie tylko słubi-
czan, ale ludzi z wielu stron. Udało 
się zebrać potrzebną na terapię. Był 
festyn, koncert i wiele innych dzia-
łań, dzięki którym Arek na pewno nie 
czuł, że jest sam w walce z chorobą.

Niestety, w życiu jest inaczej niż w 
bajkach. Nie wszystkie historie mają 
pozytywne zakończenie. Kilka dni 
temu dotarła do nas wiadomość naj-
gorsza z możliwych. Arek przegrał tę 
nierówną walkę. Składamy szczere 
kondolencje wszystkim, których ta 
śmierć dotknęła w jakikolwiek spo-
sób.

Każdy z nas w życiu o coś wal-
czy. Jedni o zdrowie, inni o rozwój 
gminy, powiatu czy bezpieczeństwo 
mieszkańców. W tę walkę wpisują 
się także wieloletnie zabiegi o bu-
dowę obwodnicy. Niezadowolenie 
mieszkańców narasta tym bardziej, 

że mają poczucie obojętności władz. 
Czy są szanse, aby coś się wreszcie 
zmieniło? Piszemy szerzej o ostat-
nich wydarzeniach na sąsiedniej 
stronie. Zachęcamy do lektury, jak 
również do aktywnego włączenia 
się w tę sprawę. Im nas więcej, tym 
większe szanse na to, żebyśmy, jako 
mieszkańcy zostali wysłuchani przez 
władze, które przecież sami wybie-
ramy.

Niebawem nadarza się kolejna 
okazja, aby takiego wyboru doko-
nać. Przed nami wybory parlamen-
tarne 13 października. Ostatni raz 
wybieraliśmy posłów i senatorów 
4 lata temu. Do głosowania było 
uprawnionych prawie 31 mln osób, 
a frekwencja pod koniec dnia wy-
niosła niecałe 39%. Dużo? Nie za 
wiele. To oznacza, że 61% z nas 
pozostało w domu. Czyli bez mała 
19 milionów Polaków pozwoliło, by 
inni decydowali za nich. Jak będzie 
tym razem? W młodej demokracji 
potrzeba wiele czasu na zmiany i 
edukację społeczeństwa. Dlaczego 
udział w wyborach jest ważny?

Po pierwsze – płacisz za nie z wła-
snej kieszeni, w podatkach, i to wca-
le niemało. W 2015 roku z budżetu 
wydano na ten cel 111 mln złotych. 
Na tegoroczne przewidziano kwotę o 
wiele wyższą – 233 mln. Więc idź na 
wybory. Członkowie komisji wybor-
czych są opłacani z Twoich podat-
ków. Idź na wybory. Chcesz nauczyć 
swoje dzieci odpowiedzialności? Idź 
na wybory. Podoba ci się to co się 
dzieje? Idź na wybory. Nie podoba 
ci się to co się dzieje? Tym bardziej 
idź na wybory. Myślisz, że poseł z 
twojego regionu dobrze pracował? 
Idź na wybory. Chcesz mu dać czer-
woną kartkę, bo się nie sprawdził? 
Idź na wybory. Bez względu na to, 
po której stronie sceny politycznej 
plasują się twoje sympatie – oddaj 
swój głos. Bo każdy głos naprawdę 
ma znaczenie.

NATALIA ŻWIREK

BLONDYNKI

POGRANICZE
L U B U S K I E

POGRANICZE
L U B U S K I E

Okrągły stół w sprawie obwodnicy
Powiedzmy sobie wprost – 

mieszkańcy mają dość. Niezado-
wolenie narasta od wielu lat, a 
sytuacja wciąż się pogarsza. Korki 
w mieście pojawiają się coraz czę-
ściej, a w obliczu świąt po drugiej 
stronie Odry są pewne jak w ban-
ku. Słubiczanom życie uprzykrza-
ją nie tylko osobówki blokujące 
miasto, ale ogromna ilość TIRów 
zmierzających w stronę Europy. 
Nie dość, że trudno poruszać się 
po mieście, to są problemy, aby do 
niego dojechać, czy się z niego wy-
dostać.

16 września z inicjatywy starosty 
słubickiego Leszka Bajona i wice-
starosty Roberta Włodka zorga-
nizowano otwarte spotkanie w tej 
palącej dla mieszkańców sprawie. 
Liczba osób, które pojawiły się w 
siedzibie starostwa zaskoczyła po-
zytywnie organizatorów. Widać, 
że problem jest naprawdę palący. 
W sali pojawił się burmistrz Ma-
riusz Olejniczak, członek zarządu 
województwa Marcin Jabłoński, a 
także radni miejscy i powiatowi, 
drogowcy i mieszkańcy.

- Wszystkim, którzy rozmawiali o 
obwodnicy Słubic i Kunowic chcia-
łem bardzo  podziękować. Po raz 
pierwszy w historii naszego miasta 
do jednego stołu usiedli przedsta-
wiciele wszystkich trzech szczebli 
samorządu, fachowcy w dziedzinie 
drogowych inwestycji oraz miesz-
kańcy. I rozmowa naprawdę była 
merytoryczna. To uznaję za swój 
osobisty sukces – odniósł się do 
spotkania R. Włodek.

Na zaproszenie nie odpowiedzie-
li niestety wojewoda Władysław 
Dajczak i szef lubuskiej GDDKiA 
Marek Langer. Jednak temat nie 
został przez nich całkowicie po-
minięty, bo 17 września panowie 
spotkali się w tej samej sprawie w 
Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. 
W spotkaniu wziął także udział 
burmistrz Olejniczak.

- Jeśli nasza inicjatywa zmo-
tywowała wojewodę Dajczaka do 
zainteresowania się problemem 
braku obwodnicy Słubic, cieszę 
się tym bardziej. Mam nadzieję, 
że tym razem na słowach się nie 
skończy – mówił R. Włodek.

(ciąg dalszy ze strony 1.)
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Jak można podsumować spo-
tkanie od strony merytorycznej? 
Najważniejsze, że jest wola do 
wspólnego działania. Burmistrz od 
czasu objęcia stanowiska rozma-
wia z zielonogórską dyrekcją GDD-
KiA. Chce także przekazać 1,5 mln 
złotych na przygotowanie wstępnej 
dokumentacji technicznej i ekono-
micznej. Budowa obwodnicy leży 
w gestii gminy, co nie znaczy, że 
pomoc innych osób i instytucji nie 
będzie mile widziana. Priorytetem 
jest wpisanie obwodnicy do pro-

gramu budowy dróg krajowych. 
To jednak zabierze wiele czasu, a 
rozwiązania potrzebne są już teraz.

- Kunowice są nieprzejezdne, 
mieszkańcy mają problemy, aby 
dostać się do Słubic. Nie możemy 
czekać wiele lat na polepszenie 
sytuacji. Alternatyw trzeba szukać 
już teraz – mówił Paweł Sokołow-
ski, sołtys Kunowic.

Jedno jest pewne – nie można 
opuszczać rąk. Kropla drąży skałę, 
więc w końcu mieszańcy doczekają 
się rozwiązania. Oby szybko! (red.)
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Kontakt 
tel. +48 509 775 993,

e-mail: kontakt@maxima-ceramika.pl

MAXIMA
ŁAZIENKA
CERAMIKA

TWORZYMY DLA CIEBIE

Słubice, 
ul. Narutowicza 26a

POGRANICZE
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Na fali oburzenia jednego z mieszkańców zrobił się pomysł 
na społeczne uporządkowanie terenu na wałach

Posprzątajmy wały!
SŁUBICE

Temat śmieci w mieście w wo-
kół niego nie umiera. Co jakiś czas, 
pojawiają się komentarze na temat 
nieszczęsnego osiedla Słowiańskie-
go, gdzie, jak się okazuje, nawet po-
stawienie nowych, zamykanych wiat, 
niewiele poprawiło sytuację. Cóż, 
zmiana ludzkich nawyków to podob-
no najtrudniejsza sprawa.

Tym razem jeden z mieszkańców 
zwrócił na spacerze uwagę na opła-

Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * 

Playa de Palma,
Sousse - Tunezja,
Paphos - Cypr,
Marsa Alam,
Side - Turcja,
Gambia - Afryka,
Fuerteventura – Wyspy Kanaryjskie,

od 365 EURO od osoby
od 357 EURO od osoby
od 494 EURO od osoby
od 557 EURO od osoby
od 428 EURO od osoby
od 690 EURO od osoby
od 473 EURO od osoby

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

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

Karl-Marx-Str. 182 * 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 5 64 65 20 * info@viadrinareisen.de * www.ab-auf-urlaub.de

Hotel 3* All Inclusive, np. 17.10. - 24.10, wylot: Tegel, 
Hotel 4* All Inclusive, np. 22.10. - 29.10, wylot: Tegel1,
Hotel 3* All Inclusive, np. 24.10. - 01.11, wylot: Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 25.10. - 04.11, wylot: Schönefeld,
Hotel 5* All Inclusive, np. 31.10. - 07.11, wylot: Schönefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 29.10. - 06.11, wylot: Lipsk1,
Hotel 3* All Inclusive, np. 11.11. - 18.11, wylot: Lipsk1,

Polecamy: Mexiko  -  Lot bezpośredni z Monachium
Hotel 4* w Cancun
14 dniowa wycieczka lotnicza z Monachium, pokój dwuosobowy All Inclusive od 1380 EURO od osoby

05.12. - 20.12.2019

AUTO SERWIS WULMAR
SERWIS SAMOCHODOWY I WULKANIZACJA

ŻURAWIA 19
69-100 SŁUBICE

TEL. 889 802 958
GODZINY OTWARCIA: 
PON - PT 08:00 - 18:00, 
SOB 8:00 - 15:00

W RAZIE
AWARII

CZYNNE 24h

Tel. 501 357 383
Zadzwoń i dowiedz się więcej

PRACA w opiece!
Zarób 2040 EURO!
Kontrakty na terenie całych Niemiec!
Znasz niemiecki? 
Jesteś dostępny na ok. 6 tygodni?

Któż z nas nie lubi bajek? Tak naprawdę, każdy posiada 
co najmniej jedną ulubioną bajkę, do której z przyjemno-
ścią wraca! Bajki pomagają w zrozumieniu siebie i ludzi, są 
skarbnicą wiedzy o otaczającym je świecie, ułatwiają w ra-
dzeniu sobie z różnymi emocjami oraz rozwijają dziecięcą 
wrażliwość, wyobraźnię i wzbogacają słownictwo

„SAMOSIE – Historie z życia przedszkolaka”
SŁUBICE

Autorką bajki pt. „Samosie. Historie 
z życia przedszkolaka” jest Marzanna 
Ossowska, słubiczanka, nauczycielka 
wychowania przedszkolnego w przed-
szkolu „Jarzębinka”, współredaktorka 
gazetki o tym samym tytule.

Jej codzienne spotkania i praca z 
najmłodszymi stały się inspiracją do 
napisania bajki, bo… dzieci zaskakują 
nas przez całe życie!

Prywatnie, mama dwóch, wyjąt-
kowych synów. W wolnych chwilach 
czyta książki. Lubi spacery i prze-
jażdżki rowerowe. Zatrzymuje w ka-
drze piękno przyrody i architektury. 
Pisze wiersze i krótkie opowiadania 

oraz tworzy drobne elementy dekora-
cyjne. Krótko mówiąc, kobieta wielu 
pasji!

Wszystkich chętnych do pozna-
nia bajki „Samosie. Historia z życia 
przedszkolaka” zapraszamy do biblio-
teki słubickiej! Opowiadanie zapre-
zentowane jest na wystawie w formie 
kolorowych plansz przy Oddziale dla 
Dzieci.

- Pani Marzanna została wpisana 
do naszej Lokalnej Grupy Artystycz-
nej! Dziękujemy i liczymy na kolejne 
opowiadania z życia przedszkolaków i 
nie tylko – mówi Agnieszka Mińska, 
szefowa biblioteki. (red.)

kany stan terenu przy wałach. Butel-
ki po napojach wyskokowych i mniej 
wyskokowych, puste paczki papie-
rosów, opakowania po słodyczach, 
przekąskach i wiele innych „skar-
bów”, a wszystko to w ilościach przy-
prawiających o odrazę. Czy naprawdę 
jest tak trudno zabrać z powrotem ze 
sobą to, co się przyniosło na piknik?

Nie ci, którzy naśmiecili, ale ci, 
którzy chcą posprzątać zbiorą się 22 

września o godzinie 10.00 przy skle-
pie wędkarskim koło wału. Akcja jest 
otwarta, mile widziane każde ręce do 

pracy, no i oczywiście duża ilość wor-
ków na śmieci. Chcesz pomóc – nie 
siedź w domu! (red.)



Osuszacze powietrza, 
zagęszczarki,

wibrołaty, 
młoty wyburzeniowe,

glebogryzarki,
wertykulatory,

zamiatarki spalinowe
i wiele innych.

TEL.: +48 515 130 840
KUNICE 28A, 

69-100 SŁUBICE

WYPOŻYCZALNIA

Możliwy dowóz urządzeń do klienta.

OFERUJE:
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Gmina Cybinka, a szczegól-
nie Bieganów, od wielu lat 
kojarzone są z kolarstwem. 
Dzieje się tak głównie za 
sprawą wyścigów organi-
zowanych na wysokim po-
ziomie. Tak było również 
podczas Scott MTB Chal-
lenge - VIII edycja Cybinka. 
200 zawodników i 70 dzieci. 
Liczby robią wrażenie

Wspaniała walka na kolarskim maratonie
CYBINKA

Kolarze wystartowali 8 września. 
Mowa tu nie tylko o dorosłych za-
wodnikach, ale również o najmłod-
szych, którzy dzielnie zmagali się 
z wyznaczonymi dla nich trasami. 
Krótko podsumowując dzień za-
wodów, śmiało można stwierdzić, 
że dopisało wszystko: pogoda, fre-
kwencja i dobra atmosfera.

W maratonie wzięli udział zawod-
nicy z różnych stron Polski. Ponadto 
wydarzenie swoją obecnością za-
szczycił członek zarządu wojewódz-
twa lubuskiego Marcin Jabłoński, 
który wspólnie z burmistrzem  Mar-
kiem Kołodziejczykiem dokonali 
otwarcia wyścigu na dystansie Pro 
i Classic.

Organizatorem zawodów była 
gmina Cybinka i Klub Kolarski AMG 
Cybinka. Rolę dyrektora wyścigu 
i jednocześnie sędziego głównego 
pełnił Patryk Rudziński. Maraton 
podzielony został na dystanse FUN, 
PRO, CLASSIC i wyścig rowerowy 
dla dzieci. Każdy zawodnik wrócił 
do domu z pamiątkowym meda-
lem. Najlepsi otrzymali puchary i 
vouchery podarunkowe, a dodatko-
wo wśród wszystkich zawodników 
wylosowano wiele cennych nagród. 
Jedną z nich był m.in. rower ufun-
dowany przez Radę Miejską w Cy-
bince, który wylosowała mieszkanka 
Wojcieszyc.

Puchar burmistrza w kategorii 
Classic dla najlepszej zawodniczki 
gminy Cybinka dostała Agnieszka 
Gabrysz, a dla najlepszego zawodni-
ka - Patryk Janiszewski. W kategorii 
Pro najlepszym zawodnikiem został 
Andrzej Łozowski.

- Przygotowanie takiego wydarze-
nia zawsze wymaga dużego nakładu 
pracy i zaangażowania wielu osób. 
Dziękuję wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji tej imprezy kolarskiej. 
Dziękuję również sponsorom, a 
zwycięzcom gratuluję, życzę kolej-
nych sukcesów i satysfakcji z każde-
go przejechanego kilometra. Mam 
nadzieję, że wytyczone trasy, nagro-
dy i wszystkie przygotowane atrak-
cje dostarczyły uczestnikom wyda-
rzenia wielu pozytywnych emocji, 
które będą zawsze miło wspomina-
ne – mówił Patryk Rudziński podsu-
mowując zawody. (red.)

Gotowi do startu duzi...

...i mniejsi ...i za linią mety

Emocji nie brakowało na trasie...
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Krótkowzroczność polega na tym, że obraz obiektów znajdujących się daleko skupia się 
przed siatkówką oka, co powoduje, że widzimy go niewyraźnie

Po wakacyjnej przerwie odbyło się pierwsze spotkanie rad-
nych. Rozmawiano o inicjatywach obywatelskich, opłatach 
za przedszkole i działalności burmistrza

Schyłek lata to tradycyjnie czas na podsumowanie całego 
sezonu prac rolniczych. Tym razem mieszkańcy gminy spo-
tkali się na imprezie w Drzeniowie

Krótkowzroczność – czy to już pandemia?

Radni wrócili do pracy

Gminne święto plonów

ZDROWIE

CYBINKA

CYBINKA

Z wieloletnich badań naukowych śle-
dzących krótkowzroczność na świecie 
wynika, że obecnie wadą dotkniętych 
jest ponad 1,5 mld (25%) populacji na 
świecie, a najbardziej niepokoi, że pro-
gnozy nie są optymistyczne. Według 
szacunków w 2050 r. wadą tą dotknię-
tych będzie 50% ludzkości, z czego 75% 
populacji w krajach rozwiniętych. Już 
teraz np. W Singapurze około 80% 
młodzieży jest krótkowzroczna.

Skąd postęp tej wady? Otóż sama 
krótkowzroczność może mieć dwie for-
my. Refrakcyjną oraz osiową. Postać 
refrakcyjna związana jest z niewłaściwą 
krzywizną rogówki, która nadmiernie 

Na XII sesji Rady Miejskiej radni 
podjęli uchwałę w sprawie szczegó-
łowych zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, tworzenie komite-
tów inicjatyw uchwałodawczych, 
promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych oraz formalnych 
wymogów jakim muszą odpowiadać 
składane projekty. Wprowadzenie 
takich przepisów wymusza ustawa 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw, celem zwiększe-
nia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kon-
trolowania niektórych organów 
publicznych. Z uchwały można do-
wiedzieć się jak powołać komitet czy 
złożyć wniosek obywatelski. Cała 
treść jest dostępna na stronie cy-

binka.bip.net.pl w zakładce „prawo 
lokalne”.

26 sierpnia radni zajęli się tak-
że budzącą wątpliwości uchwałą w 
sprawie określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego uczniów objętych wycho-
waniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym kończą 6 lat.

Co to oznacza dla rodziców? Jak 
wyjaśniła Żaneta Socha, koordyna-
tor oświaty, każda godzina powy-
żej pięciu godzin pobytu dziecka w 
przedszkolu jest płatna. Do tej pory 
były różne interpretacje dotyczą-
ce rozpoczętej godziny. Teraz, bez 
względu na to, czy dziecko jest za-
bierane o 13.10 czy o 13.45, za roz-

Miejscowość będąca gospodarzem 
tegorocznej imprezy to wioska, któ-
rą zamieszkuje wyjątkowo zgrana 
społeczność. Jak zauważył 24 sierp-
nia burmistrz Cybinki Marek Koło-
dziejczyk, mieszkańcy przyozdobili 
wszystkie ulice udowadniając, że wy-
obraźni im nie brakuje. Już na wjeź-
dzie gości witały ozdobione snopy 
siana, wiejskie ludki, pojazdy, zwie-
rzęta, które oddawały klimat dożyn-
kowej uroczystości.

Obchody tradycyjnie rozpoczęto 
od mszy w kościele w Drzeniowie. Po 
nabożeństwie korowód przeszedł na 
pobliski plac, gdzie przeprowadzono 
ceremoniał dożynkowy z przekaza-
niem chleba gospodarzowi gminy, 
burmistrzowi Markowi Kołodziejczy-
kowi. Tradycji stało się zadość dzięki 
starościnie i staroście dożynek. W tej 
roli wystąpili Jadwiga Gonisiewska i 
Janusz Tumiłowicz.

Po części oficjalnej odbyło się roz-

załamuje promienie wpadające do oka. 
Postać osiowa związana jest z wielko-
ścią gałki ocznej. I to właśnie ona jest 
obecnie głównym sprawcą przyrostu 
krótkowzroczności. Gałka oczna nad-
miernie się wydłuża, w wyniku czego 
prawidłowo skupione promienie nie 
ogniskują się na siatkówce tylko przed 

nią. Przyczyn tego zjawiska należy szu-
kać w pierwotnej naturze człowieka, 
którego wzrok ukształtowany został 
do odległości dalekich, a co ważniej-
sze stworzony do funkcjonowania w 
otwartym terenie. Obecnie, w krajach 
rozwiniętych główny ciężar wzroko-
wy przeniósł się na odległości bliskie 

– smartfony, komputery. Do tego do-
chodzi środowisko w jakim funkcjo-
nujemy, a raczej w jakim przestaliśmy 
funkcjonować.

Wg najnowszych badań duży udział 
w pandemii krótkowzroczności odgry-
wa dopamina. Jest ona neuroprzekaź-
nikiem, który uwalniany do siatkówki, 
bierze udział w blokowaniu osiowego 
wzrostu gałki ocznej. Jej brak jest sty-
mulatorem wzrostowym i jej odpo-
wiednią podaż możemy zapewnić tyl-
ko poprzez optymalny czas ekspozycji 
na światło dzienne. Udowodniono, że 
spędzanie około 2 godzin dziennie na 
świeżym powietrzu, podczas których 
uwalniana jest dopamina, znacznie ob-
niża rozwój i postęp krótkowzroczności 
typu osiowego.

W słubickim Medlook’u jedną z bar-
dzo istotnych kwestii jest zapewnie-
nie pełnej korekcji tej wady. Niestety 
gdzieniegdzie pokutuje stara szkoła, 
że oko powinno być niedokorygowane, 
gdyż musi się gimnastykować. Jest to 
podstawowy błąd. Z najnowszych ba-
dań wynika, że przyspiesza to postęp 
wady. Faktem jest, że krótkowzrocz-

ności nie da się cofnąć metodami nie-
chirurgicznymi, jednak optymalnie do-
bierając korekcję oraz zapewniając oku 
odpowiednią higienę, możemy spo-
wolnić jej postęp nawet o 50%. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku dzieci 
i młodzieży, gdy w okresie nauki wy-
stępuje silny bodziec progresji wady, 
a niedokorygowane oko będzie dodat-
kowo prowokować dalszy postęp wady 
wzroku. Dlatego w salonie optycznym 
Medlook, w trosce o zdrowie wzrokowe 
pacjenta, optometrysta, korzystając z 
najnowszych metod diagnostycznych, 
zadba o optymalny dobór korekcji oku-
larowej lub dobierze soczewki kontak-
towe, a stylistka okularowa podpowie 
jakie okulary będą najbardziej pasowa-
ły do naszej fizjonomii i wady wzroku.

Medlook znajduje się w Słubicach 
przy ul. Kopernika 23a i dysponuje 
dwoma miejscami parkingowymi. Na 
badanie można zarejestrować się bez-
pośrednio w salonie optycznym, tele-
fonicznie pod nr 500 070 607 jak rów-
nież poprzez stronę www. medlook.
pl gdzie udostępniony jest kalendarz 
rejestracyjny on-line.

Pierwsza sesja po wakacjach

Święto plonów w Drzeniowie
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poczętą godzinę rodzice płacą 1 zł.
Podczas sesji podjęto również 

uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Cybinka na 2019 
r. i zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Cybinka na lata 

2019-2032, oraz przedstawiono 
działalność międzysesyjną Burmi-
strza Cybinki. (red.)

strzygnięcie konkursu na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. Komisja 
oceniająca w składzie: Zofia Maśla-
kiewicz, Janina Klimczak i Sebastian 
Łukaszewicz przyznała pierwsze 
miejsce Sołectwu Drzeniów. Miejsce 

drugie ex aequo zajęły Sadów i Urad.
Wieczorną część dożynek wypeł-

niły występy na scenie. Publiczność 
bawiła się m.in. przy tanecznych 
przebojach zespołu Mirami. Oprócz 
zabawy na gości czekało solidne za-

plecze gastronomiczne oraz miejsce 
do zabawy dla dzieci. Impreza trwała 
do późnych godzin wieczornych, a 
mieszkańcy Drzeniowa zapowiadali 
jeszcze niedzielne poprawiny dożyn-
kowe. (red.)
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Gości przybyli promem

Sztuka jazdy na monocyklu nie jest łatwa

Denzel zachęcił do zabawy 
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ZDROWIE I URODA 

Epilacja laserowa to najskuteczniejsza metoda usuwania 
zbędnego owłosienia. Ten, kto skorzystał z zabiegu wie, jak 
wiele korzyści za sobą niesie

Jak się skusić na zabieg trwałego usuwania owłosienia - czyli zalety 
epilacji laserowej

Epilacja czy depilacja?
Choć potocznie obydwa pojęcia są 

używane zamiennie, epilacja to w rze-
czywistości nie to samo, co depilacja. 
W obydwu metodach chodzi o pozby-
cie się niechcianych włosków, ale róż-
nią się one trwałością efektu. Epilacja 
to technika trwałego pozbywania się 
włosków. W trakcie zabiegu niszczo-
ne są mieszki włosowe z macierzą. To 
sprawia, że włoski nie odrastają już 
nigdy w tym samym miejscu. Inaczej 
jest w przypadku depilacji, która po-
zwala tylko na krótkotrwałe usunię-
cie zbędnego owłosienia, więc zabieg 
trzeba regularnie powtarzać.

Decyzja zapadła - i co dalej?
Decydując się na epilację lasero-

wą warto zapoznać się ze sprzętem. 
Istnieje wiele urządzeń do depilacji 
laserowej, nie każde z nich będzie 
działało równie efektywnie. Obecnie 
największą popularnością cieszy się 
laser Vectus. Jest to urządzenie in-
nowacyjne, zapewniające całkowity 
komfort i bezpieczeństwo. I na ten la-
ser naprawdę warto się zdecydować!

Sprzęt najwyższej klasy
Dzięki laserowi Vectus zabieg prze-

biega szybko i bezboleśnie. Mamy też 

licza poziom barwnika, a następnie 
dobiera najlepszą moc. W sprzęcie 
starszego moc lasera była regulo-
wana ręcznie, przez co mogła być za 
słaba (brak skuteczności) lub za moc-
na (poparzenia skóry). Vectus daje 
pewność, że zabieg jest optymalnie 
dostosowany. Dodatkowo epilacja 
Vectusem jest niesamowicie szybka. 
W przypadku epilacji pach to tylko 
dwie minuty!

Jak często?
Epilację laserową wykonuje się w 

seriach od 4 do 6 zabiegów. W tym 
czasie usuwamy 95% włosów, a po-
zostałe 5% to te, które nie znajdowały 
się w fazie wzrostu.

Jak przygotować się do 
zabiegu?

Epilację laserową warto wykonać 
w okresie jesienno-zimowym lub 

gwarancję, że nie poparzymy skóry. 
Wiązka emitowanych promieni sku-
pia się wyłącznie na włosach, omija-
jąc położone w pobliżu tkanki, dzięki 
czemu laser ich nie podrażnia. Vectus 
posiada również wbudowany system 
chłodzący, za sprawą którego ból zo-
stał zredukowany do minimum. Bar-
dzo istotny jest również Skintel, czyli 
czytnik aktywnej melaniny (barwni-
ka w skórze). Urządzenie samo ob-

wczesną wiosną. Decydując się na za-
bieg trzeba przestrzegać kilku reguł. 
Na miesiąc przed planowaną wizytą 
powinno się zaprzestać wszelkich 
innych metod powodujących wyry-
wanie włosków wraz cebulką - depi-
latorem, woskiem czy pastą cukrową. 
Odstawiamy też preparaty z retino-
idami i unikamy słońca - epilacja nie 
może być wykonywana na opalonej 
skórze. Na zabieg przychodzimy z 
włosami zgolonymi maszynką.

Same plusy
Po epilacji znika problem stanów 

zapalnych skóry oraz wrastania wło-
sów, a wygląd naskórka ulega po-
prawie. Dodatkową korzyścią jest 
oszczędność czasu, jeśli nie musimy 
golić się co kilka dni.

Epilacja laserem Vectus dostępna 
w Centrum Medycznym Brandmed w 
Pracowni Ciała The Happy Body

Mieszkańcy Uradu i sąsiadującego po niemieckiej stronie Odry Aurith wspólnie świętowali 
koniec lata. Wspólne święto odbyło się już po raz dwunasty

Polsko – niemieckie święto lata
CYBINKA

Rozpoczęcie imprezy w Aurith za-
planowano na 30 sierpnia w samo 
południe. Polską delegację powita-
no na brzegu rzeki. Pojawili się tam 
m.in. burmistrz Cybinki Marek Koło-
dziejczyk, sekretarz gminy Sebastian 
Łukaszewicz i przewodnicząca rady 
miejskiej Anna Śliwińska.

Po stronie polskiej natomiast im-
preza oficjalnie rozpoczęła się o go-
dzinie 18.00. Na scenie mieszkańców 
witał nie tylko burmistrz Cybinki, 
ale również Danny Busse, dyrektor 
Urzędu Brieskow – Finkenheerd, 
Ilona Kaźmierczak - sołtys Uradu 
oraz radny Dariusz Stępkowski.

- Bardzo się cieszę, że zwieńcze-
niem 12 letniej współpracy z naszy-
mi niemieckimi partnerami będzie 
uruchomienie przeprawy rzecznej 
pomiędzy Uradem a Aurith. Obecnie 
przeprawa jest uruchamiana i łączy 
obie strony Odry i ich mieszkańców 
tylko w trakcie festynu – mówił pod-
czas otwarcia M. Kołodziejczyk.

Tegoroczna impreza obfitowała w 
wiele atrakcji. W polsko – niemiec-
kim bloku muzyczno – rozrywko-
wym zaprezentowały się m.in.: grupa 
Ziltendorf, dziewczęta na rowerach 
jednokołowych, Stowarzyszenie 
Tańca Karnawałowego Finkenheerd, 
młodzież ze Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Cybince, Zespół An-
tidotum. Dopełnieniem wszystkiego 
był pełen dobrej energii występ Dan-
zela, na którego czekało wielu jego 
fanów.

Obok sceny znajdowały się rów-
nież stoiska kulinarne m.in. sołectw 
z Uradu i Maczkowa.

Na dzieci czekały darmowe dmu-
chańce i malowanie twarzy. Dodat-
kowo można było skorzystać z badań 
wykonywanych przez Powiatową 
Stację Sanitarno – Epidemiologicz-
ną ze Słubic. Nad bezpieczeństwem 
funkcjonującej cały dzień przeprawy 
promowej, czuwała jednostka OSP z 
Cybinki.

Święto w Uradzie odbyło się w 
ramach realizacji projektu “Po obu 
stronach Odry” Polsko – Niemiec-
kie Święto Lata. Celem projektu jest 
kontynuacja i rozwój oraz współpra-
ca i integracja pomiędzy mieszkań-
cami gminy Cybinka i terenu po dru-
giej stronie Odry, poprzez wspólną 

realizację transgranicznych przed-
sięwzięć kulturalno – rozrywkowych. 
Partnerem projektu jest Urząd Brie-
skow – Finkenheerd.

Projekt jest współfinansowany w 
ramach Programu Współpracy IN-
TERREG V A Brandenburgia – Pol-
ska 2014 – 2020 w ramach celu „Eu-
ropejska Współpraca Terytorialna”, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Fundusz Małych Pro-
jektów Euroregionu „PRO EUROPA 
VIADRINA” oraz budżetu państwa. 
„Redukować bariery – wspólnie 
wykorzystywać silne strony”/”Bar-
rieren reduzieren – gemeinsame 
Stärken nutzen”. (red.)
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Z początkiem września po dwumiesięcznej wakacyjnej 
przerwie do szkół powrócili uczniowie. W uroczystościach 
w Białkowie i Cybince, podczas których dyrektorzy witali 
dzieci i młodzież uczestniczył burmistrz Cybinki Marek Koło-
dziejczyk, sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz, rodzice 
oraz zaproszeni goście

Akcja wspierana przez pre-
zydenta Andrzeja Dudę i 
jego żonę Agatę Kornhau-
ser – Dudę trafiła także do 
Cybinki.

Wakacje to tradycyjnie najlepszy czas, aby w budynkach szkolnych i przedszkolnych prze-
prowadzić remonty. W placówkach oświatowych gminy Cybinka wszystkie prace zrealizo-
wano zgodnie z planem

Segreguj śmieci - to się opłaca

Nowy rok szkolny rozpoczęty!Wzięli udział w narodowym czytaniu

Zakończono wakacyjne remonty

EKOLOGIA

CYBINKACYBINKA

CYBINKA

W dzisiejszych czasach temat od-
padów jest szczególnie ważny, gdyż 
codziennie na wysypiska trafiają 
ich tony. Produkujemy coraz więcej 
śmieci – wg danych Głównego Urzę-
du Statystycznego w roku 2018 było 
to 325 kg na 1 osobę. Ilość wyrzuca-
nych odpadów zależy od wielu czyn-
ników, jednym z nich są nasza niska 
kultura ekologiczna oraz słaba jakość 
produkowanych przedmiotów. W 
obecnych czasach niska cena zachęca 
do częstej wymiany starych, zużytych 
rzeczy i przedmiotów codziennego 
użytku na nowe. Kupowanie a następ-
nie wyrzucanie rzeczy, które często 
trudno zagospodarować ponownie i 
przekazać do recyklingu powoduje, 
że ilość składowanych odpadów nie 
będzie w najbliższym czasie znacząco 
się zmniejszać, a dane o ilości produ-
kowanych odpadów w woj. lubuskim 

Powitanie roku szkolnego jest 
dniem wyjątkowym szczególnie dla 
wszystkich pierwszoklasistów, któ-
rzy zostali przyjęci do społeczności 
uczniowskiej. Wraz z pierwszym 
dzwonkiem rozpoczynają się nie tylko 
nowe obowiązki i nauka, ale też nowe 
znajomości i przyjaźnie, czyli jak 
wspomniał w swojej przemowie M. 
Kołodziejczyk, jest to bardzo radosny 
etap naszego życia.

Jest to dzień wyjątkowy również 
ze względu na przypadającą 1 wrze-
śnia 80 rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej. Podczas uroczystości w 
Zespole Szkół w Cybince odbyła się 

Wydarzenie w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Cybinka rozpoczę-
ła 6 września bibliotekarka Joanna 
Wieczór, która przywitała wszystkich 
uczestników.

Nowele polskie, które rozbrzmie-
wały z okien biblioteki, czytał zarówno 
burmistrz Cybinki Marek Kołodziej-
czyk , jak i uczniowie Zespołu Szkół w 
Cybince. (red.)

W ramach tegorocznych remontów 
w budynku szkoły w Cybince wyko-
nano m.in.: gruntowny remont sali 
lekcyjnej i wymieniono drzwi w części 
przybudówki szkoły. Pojawiły się także 
nowe posadzki żywiczne do wejść hali 
sportowej. Wyremontowane zostały 
także pomieszczenia zmywalni i wyda-
walni posiłków w budynku nowej szko-
ły. Przewidziano także wyposażenie 
tych pomieszczeń w odpowiedni sprzęt 
i meble.

Dzieci z Bajkowego Przedszkola też 
miały powód do radości po wakacjach. 
U nich pomalowano dwie sale dydak-
tyczne, wykonano wzmocnienie pod 
nowe drzwi przesuwne, które są w 
trakcie zakupu i będą oddzielały sale. 
W pomieszczeniach kuchennych wy-

z roku na rok są coraz wyższe.
Aby uwrażliwić mieszkańców na 

problemy związane z gospodarką 
odpadami, zachęcać i inicjować wy-
darzenia mające na celu wymianę 
lub naprawę rzeczy niepotrzebnych 
wychodzimy od jesieni 2019r. z akcją 
edukacyjno-informacyjną pn. ”DZIĘ-
KUJĘ, ŻE SEGREGUJESZ!” 

Na początek przygotowaliśmy ma-
teriały informacyjne w postaci ulo-
tek oraz plakat informacyjny o akcji. 
Od października planujemy zorga-
nizować w 4 gminach spotkania w 
przedszkolach, a w kolejnym etapie 
w roku 2020 w pozostałych placów-
kach oświatowych z terenu Związku. 
Podczas spotkań będziemy współ-
pracować z lokalnymi grupami zrze-
szającymi emerytów, rencistów (np. 
stowarzyszenia) i inne zdolne i kre-
atywne osoby, które pomogą nam w 

przeprowadzeniu spotkań z dziećmi 
oraz w znalezieniu „drugiego życia” 
tych z pozoru niepotrzebnych rzeczy 
i przedmiotów znajdujących się w na-
szych domach. W planowanych na je-
sień spotkaniach będziemy korzystać 
z zakupionych w ramach dofinanso-
wania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze materiałów 
i pomocy edukacyjnych. Zapraszamy 
wszystkie zainteresowane placów-
ki, urzędy i firmy do włączenia się w 
akcję „DZIĘKUJĘ, ŻE SEGREGU-
JESZ!”. 

 Wszystkie działania edukacyjne 
CZG-12  mają na celu wzrost świa-
domości mieszkańców na temat wła-
ściwego postępowania z odpadami, 
uwrażliwienie na problem zaśmie-
cania najbliższego otoczenia i zachę-
cenie do zmniejszenia ilości produ-
kowanych odpadów. Podczas tego 
roku CZG-12 zorganizowało dwie 
imprezy ekologiczne, zebraliśmy 
ponad 150 Mg surowców wtórnych 
w XXII edycji akcji „Zielona Szko-
ła, Zielone Przedszkole”, gościliśmy 
podczas eko-lekcji w zakładzie bli-
sko 400 dzieci i uczestniczyliśmy w 
15 imprezach gminnych i sołeckich! 
Dziękujemy za miłe przyjęcie, pomoc 
i wsparcie! 

W dalszym ciągu kontynuujemy 
akcję zbierania surowców wtór-
nych w placówkach oświatowych 
w ramach akcji „Zielona Szkoła, 
Zielone Przedszkole”. Na naszej 
stronie można już pobrać regulamin 
i formularz do wypełnienia. Na zgło-
szenia placówek czekamy do 31 paź-
dziernika. 

Wszelkie informacje o planowa-
nych działaniach związanych z akcją 
DZIĘKUJĘ, ŻE SEGREGUJESZ! i in-
nych działaniach edukacyjnych CZG-

12 będziemy umieszczać na naszym 
portalu społecznościowym oraz na 
naszej stronie www.czg12.pl. 

Akcja DZIĘKUJĘ, ŻE SEGREGU-

JESZ! została objęta Patronatem 
REKOPOL Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A.

(K.R.)

Najmłodsi stali się uczniami

Zachęcamy do czytania
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uroczysta akademia upamiętniająca 
bohaterów tamtych czasów. W szkole 
gościli emisariusze, którzy opowie-
dzieli swoją historię powitania roku 
szkolnego w dniu 1 września 1939. W 
ich wspomnieniach pojawiły się nie 
szkolne ławki, koledzy i koleżanki z 
klasy, a kłęby dymów, trzask i huk. 
Panował chaos i dezorientacja.

- Słuchając tych wspomnień nie 
pozostaje nic innego jak tylko dołą-
czyć się do życzeń emisariuszy skie-
rowanych w stronę dzieci i również 
życzyć im przede wszystkim radości z 
witania roku szkolnego w tak miłej i 
spokojnej atmosferze – mówił M. Ko-
łodziejczyk. (red.)

mieniono drzwi i wyremontowano ko-
rytarz. Docieplono i pomalowano tylną 
ścianę dobudówki przedszkola.

W szkole podstawowej w Białkowie 
natomiast wykonano prace przy insta-
lacji gazowej i centralnego ogrzewania. 
Zamontowane zostały grzejniki pane-
lowe, wyremontowana jest kotłownia 
wodna -  niskotemperaturowa, w któ-
rej zamontowany będzie nowoczesny 
wysokosprawny kondensacyjny kocioł 
gazowy.

Łączna wartość prac remontowych 
w Zespole Szkół w Cybince to kwota 
około 158 tys zł. Inwestycja w Białko-
wie pochłonęła 226 tys. zł, z czego 157 
tys. gmina pozyskała w ramach dofi-
nansowania z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. (red.)

Odnowiona sala to radość dla dzieci
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Okazja do sportowych rozgrywek i wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu, także przy 
grillu. Tak bawili się w Rąpicach na turnieju zorganizowanym przez sołtys Alicję Maciołek 
dla mieszkańców wsi

Ostatni tydzień sierpnia upłynął młodym mieszkańcom 
miasteczka na zajęciach przygotowanych w domu kultury. 
Turniej FIFA, film, spotkanie z magią - nikt nie miał czasu 
się nudzić

Turniej pingpongowy w Rąpicach

Pomysł na wakacje

CYBINKA

CYBINKA

Turniej rozegrany 15 sierpnia był 
podzielony na dwie grupy wiekowe: do 
16 lat i powyżej 16 lat. W młodszej gru-
pie zwycięskie pozycje zajęli: I miejsce 
Jan Degórski, II miejsce Aleksander 
Kowalski i III miejsce Fabian Mijalski. 
W kategorii powyżej 16 lat byli to od-
powiednio: Marcin Banaszkiewicz, Da-
riusz Mijalski, Mirosław Grzeszczak.

Każdy z uczestników turnieju otrzy-
mał pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy 
obdarowani zostali medalami.

- Serdeczne gratulacje dla zwycięz-
ców i podziękowania za udział wszyst-
kim uczestnikom oraz kibicom – pod-
sumowała imprezę Alicja Maciołek, 
sołtys Rąpic. (red.)

Finansowany z budżetu gminnego 
„Pomysł na wakacje z MGOK Cybin-
ka" trwał przez dwa miesiące. Wzię-
ły w nim udział dzieci ze wszystkich 
miejscowości gminy. W ostatnim ty-
godniu sierpnia zajęcia odbywały się 
w Cybince.

Pierwszego dnia, 26 sierpnia, dzieci 
wzięły udział w warsztatach plastycz-
nych, podczas których zrobiły ramki 
na zdjęcia z wakacji. Zajęcia wymagały 

Chętnych do gry było sporo  Pożegnanie lata

Pyszna niespodzianka po seansie
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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 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.

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 interneto-
wej www.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych biorących udział w Loterii. Nagrody przedsta-
wione na w materiale promocyjnym są wizualizacjami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych 
produktów. Stan na 12.08.2019r. 

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

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

6Kredytna

www.bsrzepin.pl

od małych uczestników dużo cierpli-
wości i dokładności. Musieli precy-
zyjnie poskładać i posklejać szablon 
ramki, co było dla niektórych nie lada 
wyzwaniem. Wszyscy jednak świetnie 
sobie poradzili.

We wtorek 15 zawodników stanę-
ło do rywalizacji w VI Turnieju FIFA. 
Po rozlosowaniu miejsc przystąpili do 
rozgrywek w sali kinowej MGOK. Po 
trzygodzinnych zaciętych zmaganiach 

najlepsi okazali się Krystian Stawia-
rz-Jednoszewski, Oliwier Gromiak 
i Krzysztof Lis. Trójka zwycięzców 

otrzymała nagrody oraz dyplomy.
Kolejny dzień upłynął pod znakiem 

wizyty w kinie i pysznej niespodzianki. 
Po animowanym seansie na dzieci cze-
kała czekoladowa fontanna. Przygoto-
wanie owocowych szaszłyków sprawi-
ło wszystkim wiele frajdy.

Pokaz magiczny połączony z warsz-
tatami to atrakcje czwartego dnia „Po-
mysłu na wakacje z MGOK Cybinka”. 
29 sierpnia na scenie zaprezentował 
swoje umiejętności iluzjonista Ar-
mand czarując dzieci swoimi sztuczka-
mi. Do udziału zapraszał także widzów, 
a po występie poprowadził warsztaty 
magii, na których uczył m.in. trików z 

kartami i gumkami.
Wreszcie, niestety, przyszedł ostatni 

dzień tegorocznych wakacji. 30 sierp-
nia na placu przy Miejsko - Gminnym 
Ośrodku Kultury w Cybince odbyło się 
symboliczne pożegnanie letnich dni. 
Podczas imprezy dzieci brały udział 
w grach i zabawach na świeżym po-
wietrzu oraz w konkursie karaoke. 
Nikomu nie brakowało dobrego hu-
moru, chęci do zabawy i rywalizacji. 
Najlepsi zostali nagrodzeni drobnymi 
upominkami. Na zakończenie w sali 
widowiskowej MGOK wszyscy mogli 
odpocząć oglądając teatrzyk pt. ”Piraci 
i wyspa skarbów”. (red.)
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Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska i Barbara Wrzesińska pokazały sztukę rozśmieszania na 
najwyższym poziomie. Po dwugodzinnym programie nikt nie mógł wyjść z sali w złym humorze

Old Spice Girls rozbawiły publiczność
CYBINKA

Trzy znane wszystkim aktorki 
przedstawiły program kabaretowy 6 
września w sali widowiskowej Miej-
sko - Gminnego Ośrodka Kultury. Re-
pertuar pełen zabawnych monologów, 
dowcipów, piosenek i improwizacji 
okraszony został świetnymi dialogami 

Na scenie było bardzo kolorowo
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W trakcie cybińskiej parafiady zbierano pieniądze na do-
kończenie remontu kościelnej wieży

Letni festyn parafialny
CYBINKA

Cel imprezy szczytny, więc w 
przygotowania do festynu licznie 
włączyli się mieszkańcy miastecz-
ka. Nie zawiedli również goście, 
którzy 25 sierpnia przybyli na Pa-
rafiadę i skorzystali z przygotowa-
nych atrakcji. Krótko mówiąc było 
smacznie, wesoło i bardzo przyjem-
nie. Wszystkim dopisywały dobre 
humory i dodatkowo słoneczna 
aura.

Organizatorami wydarzenia na 
placu przy kościele w Cybince był 
ksiądz Piotr Kępka, proboszcz 
miejscowej parafii wraz z radą pa-
rafialną. Dochód z festynu prze-
znaczony zostanie na remont wieży 
kościoła w Cybince.  Szybkiego i 
udanego zakończenia remontu  ży-
czył otwierając Parafiadę wspólnie 
z proboszczem, burmistrz Cybinki 
Marek Kołodziejczyk. (red.)

Zbierali pieniądze na remont kościoła
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Seniorzy z Cybinki wzięli udział w kursie pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Czego się nauczyli?

Poznali podstawy 
pierwszej pomocy

CYBINKA

Kurs z udzielania pierwszej pomo-
cy dla seniorów odbył się 20 sierp-
nia w gościnnych progach Miejsko 
- Gminnego Ośrodka Kultury w Cy-
bince. Przeprowadził go ratownik 
medyczny, który w pierwszej części 
zapoznał kursantów z bardzo przy-
datną i ważną wiedzą teoretyczną na 
temat pierwszej pomocy przedme-
dycznej. W drugiej części przyszedł 
czas na zajęcia praktyczne.

Uczestnicy dowiedzieli się w jaki 
sposób udzielić pomocy przy za-
krztuszeniu, omdleniu oraz gdy oso-
ba poszkodowana nie daje żadnych 
oznak życia. Te umiejętności mogą 
uratować życie drugiemu człowie-
kowi.

Szkolenie było współfinansowane 
ze środków Wojewody Lubuskiego 
w ramach Programu Wieloletniego 
"Senior+" na lata 2015-2020. (red.)

Wszyscy uważnie słuchali
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autorstwa Marii Czubaszek, Mariana 
Hemara i Zbigniewa Korpolewskiego. 
Panie, oprócz precyzyjnie przygotowa-
nego spektaklu, zaskoczyły wielością 
barwnych kreacji.

Pomimo, że jak twierdzą artystki, jest 
to kabaret z kobietami dla kobiet i o ko-

bietach, obecni na sali panowie również 
świetnie się bawili. Po programie aktor-
ki chętnie rozmawiały z widzami, roz-
dawały autografy i książki z dedykacją.

Bilety wyprzedane do ostatniego 
miejsca dowodzą, że klasa broni się 
sama. (red.)
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Region wydanie 17/2019.  
Materiały przygotowane 
przez Biuro Prasowe  
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego.
Fot. Krzysztof Kubasiewicz

KOLEJNY DOM WSPARCIA DLA SENIORÓW

Partnerzy projektu transgranicznego podpisali umowę z wy-
konawcą, dotyczącą przebudowy drogi Nowe Biskupice – Rze-
pin o długości 8,75 km oraz bliźniaczej drogi znajdującej się 
w Powiecie Odra – Szprewa nr K6755 o długości 3,75, która 
łączy autostrady A12 i A10. W wydarzeniu uczestniczył Mar-
cin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego.

Projekt pt. „Pogłębienie współpracy administracji partnerskich 
powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg” jest 
realizowany w ramach programu Interreg VA Brandenburgia-
-Polska 2014-2020. Wnioskodawcą jest Powiat Słubicki wraz 
z Powiatem Oder – Spree. Będzie on realizowany do 30 czerwca 
2020 roku. Zakłada przebudowę drogi znajdującej się w Powie-
cie Słubickim. Wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa 
między miejscowościami Gajec i Rzepinem. Poza działaniami 
inwestycyjnymi projekt ma za zadanie wzmocnienie współpracy 
regionów w zakresie wymiany doświadczeń z obszaru turystki 
i gospodarki. W ramach realizacji projektu przewidziane zo-
stały spotkania polsko-niemieckich grup roboczych w zakresie 
turystyki i gospodarki. – Bardzo interesuję się tym projektem 
– mówi Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubu-
skiego. – Mam do niego sentyment z racji tego, że byłem inicja-
torem napisania tego projektu. Osobiście jeździłem do kolegi 
starosty z Niemiec i przekonywałem go o potrzebie podjęcia 
wspólnych działań. Musieli po swojej stronie znaleźć przed-
sięwzięcie, które pasuje do tego projektu, żeby móc uzyskać 
pieniądze z programu Interreg. Przekonywałem burmistrzów 
Słubic i Rzepina, żeby zaangażowały się gminy i cieszę się, że 
dzisiaj nastąpiło podpisanie umowy, z której wynika, że bardzo 
szybko, bo już w październiku droga będzie zrobiona. To jedna 
z najważniejszych tras, łącząca Rzepin z Nowymi Biskupicami, 
wiodąca do Słubic. 

W czwartek 29 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Lubuskiego odbyły się spotkania z beneficjen-
tami realizującymi projekty współfinansowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Spotkaniom, których celem 
było podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz sprawniej-
szego wykorzystywania i rozliczania środków europejskich  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020, przewodniczył Marcin Jabłoński, członek zarządu wo-
jewództwa lubuskiego. 

Podczas rozmów dokonana została analiza rozliczeń wydatków 
w projektach zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowy-
mi oraz prawidłowością stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Analizie poddano stan zaawansowania wdraża-
nych projektów pod kątem osiągnięcia zakładanego poziomu 
certyfikacji. Poruszono także problemy mogące przyczynić się 
do opóźnień w rozliczaniu wydatków poniesionych w ramach 
realizowanych projektów. 

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Wielospecjali-
stycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Woje-
wódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pra-
cy w Gorzowie Wlkp., SPZOZ „Medkol”, CKUiZ „Medyk”  
w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki  
Publicznej im. Zbigniew Herberta w Gorzowie Wlkp.,  

Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego wziął 
udział w podpisaniu umowy z wykonawcą przebudowy drogi z Nowych 
Biskupic do Rzepina. 

Marszałek Elżbieta Anna Polak kroi tort z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej podczas 
pikniku europejskiego w Żaganiu.

WKRÓTCE RUSZY 
BUDOWA DROGI  
DO NOWYCH 
BISKUPIC

UNIJNE PROJEKTY POD KONTROLĄ

LUBUSKIE BĘDZIE MIAŁO RADĘ PAMIĘCI

Miejsce w placówce znajdzie 20 osób. Seniorzy będą mogli li-
czyć na opiekę w ciągu 8 godzin, przez pięć dni w tygodniu. 
Będą korzystać z zajęć terapeutycznych oraz różnych form ak-
tywizacji ruchowej, różnorodnych treningów umiejętności, np. 

plastycznych, muzycznych, kulinarnych, będą rozwijać zainte-
resowania poprzez czytelnictwo, naukę obsługi komputera, te-
lefonu itp. W placówce organizowane będą także uroczystości 
okolicznościowe, świąteczne, wycieczki krajoznawcze itp. 

Uroczyste otwarcie odbyło się w piątek 30 sierpnia, DDP ruszył w poniedziałek 2 września.

7,1 mln zł to łączna kwota dofinansowania jaką przyznał Za-
rząd Województwa Lubuskiego na realizację 11 projektów w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 
Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację działań związa-
nych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3. – Dodatkowe miej-
sca opieki nad maluchami pomogą mamom spokojnie wrócić 
do aktywności zawodowej. To bardzo ważne – komentuje mar-
szałek Elżbieta Anna Polak.

Przedmiotem konkursu jest wspieranie usług opieki nad dzieć-
mi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłob-
ków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez 
dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad 
dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby 
miejsc w ww. placówkach i/lub tworzenie lub dostosowanie ist-
niejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki 
przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Celem Działania 6.4 (Powrót na rynek pracy osób sprawują-
cych opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3) jest upowszechnienie 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jako instrumentu oddzia-
ływującego na sytuację zawodową opiekunów.

Dofinansowanie otrzymały gminy: 
Sulęcin, Szczaniec, Gozdnica, Międzyrzecz, Skwie-
rzyna, Krosno Odrzańskie, Zabór i Dąbie oraz Niepu-
bliczne Przedszkole Gucio w Sulechowie, Niepubliczne 
Przedszkole Akademia Smyka w Gorzowie Wlkp. i Fun-
dacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym 
Miasteczku.

Na ten moment czekaliśmy od kilku lat. Wo-
jewództwo lubuskie uzyskało zgodę Komisji 
Europejskiej na wydatkowanie 54,4 mln euro 
w ramach tzw. rezerwy wykonania! Warun-
kiem otrzymania środków była realizacja 
wszystkich celów w ramach RPO – Lubuskie 
2020, zaplanowanych do osiągnięcia do końca 
2018 roku, określonych przez Komisję Euro-
pejską. Lubuskie jest jednym z 11 regionów, 
które spełniły ten wymóg i środki w ramach 
rezerwy zostały „odblokowane”.

Okazuje się, że metoda kija i marchewki działa. 
Polega to na tym, że część środków będąca do 
dyspozycji regionów nie mogła być rozdyspono-
wana do czasu rozliczenia się regionu z Komisją 
Europejską z efektywności. Cele, które przyjęli-
śmy do realizacji w zakresie 10 priorytetów RPO 
Lubuskie 2020, osiągnęliśmy z nadwyżką. Jest 
więc nagroda, czyli marchewka – mówi marsza-
łek Elżbieta Anna Polak.

Region lubuski otrzymał w tej per-
spektywie do dyspozycji 906 mln euro  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego – Lubuskie 2020. Do tej pory 
podpisanych zostało 885 umów o łącznej 
wartości dofinansowania UE 2,86 mld zł, 
co stanowi 73,68% całej alokacji na lata 
2014-2020.

Warto przypomnieć, że region lubuski od lat 
jest liderem we wdrażaniu Funduszy Europej-
skich zarówno w zakresie tempa podpisywa-
nia umów z beneficjentami, jak i sprawnego 
wydatkowania środków. Już w poprzedniej 
perspektywie 2007-2013 dzięki skuteczne-
mu zarządzaniu region otrzymał dodatkowe  
51 mln euro premii za sprawne inwestowanie 
funduszy unijnych.

Obecnie uwolnione środki z rezerwy wykonania 
zasilą region. Umożliwią przeprowadzenie kolej-
nych konkursów, a co za tym idzie, wpłyną na 
dalszy rozwój województwa lubuskiego.

PONAD 7 MLN ZŁ 
NA OPIEKĘ NAD 
MALUCHAMI

Dzięki dodatkowym miejscom dla maluchów, mamy będą mogły wrócić 
na rynek pracy – zaznacza marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Pobierz aplikację mobilną 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 
2020 „Lubuskie dotacje 
złapane do sieci!” na swój 
telefon lub tablet.

Z aplikacji dowiesz się  
o trwających i zbliżających 
się naborach wniosków  
w ramach RPO-L2020. 
Zebraliśmy w niej także 
niezbędne informacje, 
które przydadzą się na 
etapie rozliczania trwa-
jących projektów. Zapra-
szamy do pobrania apli-
kacji na swoje urządzenie 
z Google Play.

KOMISJA EUROPEJSKA 
PREMIUJE LUBUSKIE

LUBUSKIE  DOTACJE 
ZŁAPANE  DO  SIECI!

Ś C I E Ż K I  
W S P Ó Ł P R A C Y

W Górzycy rusza dom dziennego pobytu dla seniorów, prze-
znaczony dla osób niesamodzielnych. W uroczystym otwarciu 
placówki wziął udział Marcin Jabłoński, członek zarządu wo-
jewództwa lubuskiego. 

Dom prowadzi Fundacja na rzecz Collegium Poloni-
cum. Jest on częścią większego projektu „Opiekuńcze 
skrzydła Powiatu”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubu-
skie 2020, oś priorytetowa oś. 7. Równowaga społeczna, 
działanie 7.5. Usługi społeczne. 

To już trzecia placówka, którą prowadzi Fundacja na rzecz Col-
legium Polonicum. Podobny Dom Dziennego Pobytu działa 
w Krośnie Odrzańskim (również dofinansowany ze środków 
unijnych), a w Słubicach fundacja od stycznia 2018 r. prowadzi 
Dzienny Dom Pobytu „Senior+” na zlecenie powiatu słubickie-
go. Fundacja uruchomiła również dwa kluby seniora – w Cybince  
i w Słubicach. Po uroczystości słodki poczęstunek przygotowany 
przez podopiecznych Dziennego Domu „Senior+” w Słubicach.

Nowy Dom Dziennego Pobytu mieści się na terenie 
kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Górzycy, któ-
ry powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej. 

Marcin Jabłoński (z lewej) członek zarządu województwa lubuskiego  
i Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych. 

Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej 
Górze, Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, 
Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Muzeum Lubuskiego 
im. Jana Dekerta w Gorzowie, Regionalnego Centrum Ani-
macji Kultury, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Drzonkowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się gen. bryg. rez. 
Zbigniewem Szurą oraz przedstawicielami stowarzyszeń kom-
batanckich, którzy wystąpili z inicjatywą utworzenia Lubu-
skiej Rady Pamięci. Jej celem miałoby być wsparcie dla śro-
dowisk kombatanckich oraz wydarzeń historycznych. Podczas 
spotkania marszałek uhonorowana została Odznaczeniem Fe-
deracji Organizacji Polskich Pancerniaków.

Marszałek przychyliła się do propozycji utworzenia Lubuskiej 
Rady Pamięci oraz zleciła rozpoczęcie prac nad jej utworzeniem. 
Przypomnijmy, do 2017 roku przy marszałku funkcjonowała 
Lubuska Rada Kombatantów, Osób Represjonowanych i Sto-
warzyszeń Patriotycznych, która pełniła znaczącą rolę integra-
cyjną i koordynacyjną zadań realizowanych przez środowiska 

kombatanckie i patriotyczne z północy 
i południa naszego województwa. Jej 
przewodniczącym (do chwili rozwią-
zania tej struktury) był gen. bryg. rez. 
Zbigniew Szura. Rozwiązanie w skali 
całego kraju, nastąpiło na mocy ustawy 
z dniem 31 sierpnia 2017 r. Sprawy tych 
środowisk przeszły w gestię administra-
cji rządowej tj. wojewodów.

Podczas spotkania z przedstawicielami 
środowisk kombatanckich marszałek 
Elżbieta Anna Polak została uho-
norowana Odznaczeniem Federacji  
Organizacji Polskich Pancerniaków. 
To czerwony tulipan z naniesionym 
logo 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. 
Kwiat nazwano na cześć generała Sta-
nisława Maczka. Tulipan upamiętnia 
dowódcę, który wyzwalał Holandię 
spod okupacji niemieckiej w czasie II 
wojny światowej.

Wystartował nabór w konkursie grantowym  
Ścieżki Współpracy!

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składa-
nia fiszek i wniosków w naborze na projekty granto-
we „Ścieżki współpracy”. Dotyczą one rozszerzania 
projektów standardowych finansowanych z EFS o 
komponent współpracy międzynarodowej. Dają 
możliwość pozyskania do 100 tys. zł na rozszerzanie 
krajowych projektów EFS o działania międzynaro-
dowe.

PEŁNY HARMONOGRAM KONKURSU:

•  Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR – od 26 
sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.

•  Ocena fiszek – 9 września 2019 r. – 13 września 
2019 r.

•  Ogłoszenie wyników naboru fiszek – 13 września 
2019 r.

•  Inkubacja 16 września 2019 r. – 11 października 
2019 r.

•  Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR 
– 16 września 2019 r. – 18 października 2019 r.

•  Ocena wniosków (przewidywana) – 19 paździer-
nika 2019 r. – 18 listopada 2019 r.

•  Ogłoszenie wyników (przewidywane) – 18 listo-
pada 2019 r.

Alokacja przewidziana na nabór 6 mln zł dla ścieżki 
STANDARD oraz 3 mln zł dla ścieżki INKUBA-
TOR.
Nabór fiszek i wniosków odbędzie się za pomocą ge-
neratora wniosków, dostępnego na stronie: https://
generator.sciezkiwspolpracy.pl/

Regulamin konkursu oraz wszystkie załączniki, np. 
wzór fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia 
grantu, znajdują się na stronie www.sciezkiwspol-
pracy.pl 

4516_Pogranicze_lubuskie_2x260x350_nr17.indd   2-3 06/09/2019   12:39



11POGRANICZE
L U B U S K I E

Region wydanie 17/2019.  
Materiały przygotowane 
przez Biuro Prasowe  
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego.
Fot. Krzysztof Kubasiewicz

KOLEJNY DOM WSPARCIA DLA SENIORÓW

Partnerzy projektu transgranicznego podpisali umowę z wy-
konawcą, dotyczącą przebudowy drogi Nowe Biskupice – Rze-
pin o długości 8,75 km oraz bliźniaczej drogi znajdującej się 
w Powiecie Odra – Szprewa nr K6755 o długości 3,75, która 
łączy autostrady A12 i A10. W wydarzeniu uczestniczył Mar-
cin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego.

Projekt pt. „Pogłębienie współpracy administracji partnerskich 
powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg” jest 
realizowany w ramach programu Interreg VA Brandenburgia-
-Polska 2014-2020. Wnioskodawcą jest Powiat Słubicki wraz 
z Powiatem Oder – Spree. Będzie on realizowany do 30 czerwca 
2020 roku. Zakłada przebudowę drogi znajdującej się w Powie-
cie Słubickim. Wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa 
między miejscowościami Gajec i Rzepinem. Poza działaniami 
inwestycyjnymi projekt ma za zadanie wzmocnienie współpracy 
regionów w zakresie wymiany doświadczeń z obszaru turystki 
i gospodarki. W ramach realizacji projektu przewidziane zo-
stały spotkania polsko-niemieckich grup roboczych w zakresie 
turystyki i gospodarki. – Bardzo interesuję się tym projektem 
– mówi Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubu-
skiego. – Mam do niego sentyment z racji tego, że byłem inicja-
torem napisania tego projektu. Osobiście jeździłem do kolegi 
starosty z Niemiec i przekonywałem go o potrzebie podjęcia 
wspólnych działań. Musieli po swojej stronie znaleźć przed-
sięwzięcie, które pasuje do tego projektu, żeby móc uzyskać 
pieniądze z programu Interreg. Przekonywałem burmistrzów 
Słubic i Rzepina, żeby zaangażowały się gminy i cieszę się, że 
dzisiaj nastąpiło podpisanie umowy, z której wynika, że bardzo 
szybko, bo już w październiku droga będzie zrobiona. To jedna 
z najważniejszych tras, łącząca Rzepin z Nowymi Biskupicami, 
wiodąca do Słubic. 

W czwartek 29 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Lubuskiego odbyły się spotkania z beneficjen-
tami realizującymi projekty współfinansowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Spotkaniom, których celem 
było podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz sprawniej-
szego wykorzystywania i rozliczania środków europejskich  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020, przewodniczył Marcin Jabłoński, członek zarządu wo-
jewództwa lubuskiego. 

Podczas rozmów dokonana została analiza rozliczeń wydatków 
w projektach zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowy-
mi oraz prawidłowością stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Analizie poddano stan zaawansowania wdraża-
nych projektów pod kątem osiągnięcia zakładanego poziomu 
certyfikacji. Poruszono także problemy mogące przyczynić się 
do opóźnień w rozliczaniu wydatków poniesionych w ramach 
realizowanych projektów. 

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Wielospecjali-
stycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Woje-
wódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pra-
cy w Gorzowie Wlkp., SPZOZ „Medkol”, CKUiZ „Medyk”  
w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki  
Publicznej im. Zbigniew Herberta w Gorzowie Wlkp.,  

Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego wziął 
udział w podpisaniu umowy z wykonawcą przebudowy drogi z Nowych 
Biskupic do Rzepina. 

Marszałek Elżbieta Anna Polak kroi tort z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej podczas 
pikniku europejskiego w Żaganiu.

WKRÓTCE RUSZY 
BUDOWA DROGI  
DO NOWYCH 
BISKUPIC

UNIJNE PROJEKTY POD KONTROLĄ

LUBUSKIE BĘDZIE MIAŁO RADĘ PAMIĘCI

Miejsce w placówce znajdzie 20 osób. Seniorzy będą mogli li-
czyć na opiekę w ciągu 8 godzin, przez pięć dni w tygodniu. 
Będą korzystać z zajęć terapeutycznych oraz różnych form ak-
tywizacji ruchowej, różnorodnych treningów umiejętności, np. 

plastycznych, muzycznych, kulinarnych, będą rozwijać zainte-
resowania poprzez czytelnictwo, naukę obsługi komputera, te-
lefonu itp. W placówce organizowane będą także uroczystości 
okolicznościowe, świąteczne, wycieczki krajoznawcze itp. 

Uroczyste otwarcie odbyło się w piątek 30 sierpnia, DDP ruszył w poniedziałek 2 września.

7,1 mln zł to łączna kwota dofinansowania jaką przyznał Za-
rząd Województwa Lubuskiego na realizację 11 projektów w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 
Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację działań związa-
nych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3. – Dodatkowe miej-
sca opieki nad maluchami pomogą mamom spokojnie wrócić 
do aktywności zawodowej. To bardzo ważne – komentuje mar-
szałek Elżbieta Anna Polak.

Przedmiotem konkursu jest wspieranie usług opieki nad dzieć-
mi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłob-
ków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez 
dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad 
dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby 
miejsc w ww. placówkach i/lub tworzenie lub dostosowanie ist-
niejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki 
przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Celem Działania 6.4 (Powrót na rynek pracy osób sprawują-
cych opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3) jest upowszechnienie 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jako instrumentu oddzia-
ływującego na sytuację zawodową opiekunów.

Dofinansowanie otrzymały gminy: 
Sulęcin, Szczaniec, Gozdnica, Międzyrzecz, Skwie-
rzyna, Krosno Odrzańskie, Zabór i Dąbie oraz Niepu-
bliczne Przedszkole Gucio w Sulechowie, Niepubliczne 
Przedszkole Akademia Smyka w Gorzowie Wlkp. i Fun-
dacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym 
Miasteczku.

Na ten moment czekaliśmy od kilku lat. Wo-
jewództwo lubuskie uzyskało zgodę Komisji 
Europejskiej na wydatkowanie 54,4 mln euro 
w ramach tzw. rezerwy wykonania! Warun-
kiem otrzymania środków była realizacja 
wszystkich celów w ramach RPO – Lubuskie 
2020, zaplanowanych do osiągnięcia do końca 
2018 roku, określonych przez Komisję Euro-
pejską. Lubuskie jest jednym z 11 regionów, 
które spełniły ten wymóg i środki w ramach 
rezerwy zostały „odblokowane”.

Okazuje się, że metoda kija i marchewki działa. 
Polega to na tym, że część środków będąca do 
dyspozycji regionów nie mogła być rozdyspono-
wana do czasu rozliczenia się regionu z Komisją 
Europejską z efektywności. Cele, które przyjęli-
śmy do realizacji w zakresie 10 priorytetów RPO 
Lubuskie 2020, osiągnęliśmy z nadwyżką. Jest 
więc nagroda, czyli marchewka – mówi marsza-
łek Elżbieta Anna Polak.

Region lubuski otrzymał w tej per-
spektywie do dyspozycji 906 mln euro  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego – Lubuskie 2020. Do tej pory 
podpisanych zostało 885 umów o łącznej 
wartości dofinansowania UE 2,86 mld zł, 
co stanowi 73,68% całej alokacji na lata 
2014-2020.

Warto przypomnieć, że region lubuski od lat 
jest liderem we wdrażaniu Funduszy Europej-
skich zarówno w zakresie tempa podpisywa-
nia umów z beneficjentami, jak i sprawnego 
wydatkowania środków. Już w poprzedniej 
perspektywie 2007-2013 dzięki skuteczne-
mu zarządzaniu region otrzymał dodatkowe  
51 mln euro premii za sprawne inwestowanie 
funduszy unijnych.

Obecnie uwolnione środki z rezerwy wykonania 
zasilą region. Umożliwią przeprowadzenie kolej-
nych konkursów, a co za tym idzie, wpłyną na 
dalszy rozwój województwa lubuskiego.

PONAD 7 MLN ZŁ 
NA OPIEKĘ NAD 
MALUCHAMI

Dzięki dodatkowym miejscom dla maluchów, mamy będą mogły wrócić 
na rynek pracy – zaznacza marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Pobierz aplikację mobilną 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 
2020 „Lubuskie dotacje 
złapane do sieci!” na swój 
telefon lub tablet.

Z aplikacji dowiesz się  
o trwających i zbliżających 
się naborach wniosków  
w ramach RPO-L2020. 
Zebraliśmy w niej także 
niezbędne informacje, 
które przydadzą się na 
etapie rozliczania trwa-
jących projektów. Zapra-
szamy do pobrania apli-
kacji na swoje urządzenie 
z Google Play.

KOMISJA EUROPEJSKA 
PREMIUJE LUBUSKIE

LUBUSKIE  DOTACJE 
ZŁAPANE  DO  SIECI!

Ś C I E Ż K I  
W S P Ó Ł P R A C Y

W Górzycy rusza dom dziennego pobytu dla seniorów, prze-
znaczony dla osób niesamodzielnych. W uroczystym otwarciu 
placówki wziął udział Marcin Jabłoński, członek zarządu wo-
jewództwa lubuskiego. 

Dom prowadzi Fundacja na rzecz Collegium Poloni-
cum. Jest on częścią większego projektu „Opiekuńcze 
skrzydła Powiatu”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubu-
skie 2020, oś priorytetowa oś. 7. Równowaga społeczna, 
działanie 7.5. Usługi społeczne. 

To już trzecia placówka, którą prowadzi Fundacja na rzecz Col-
legium Polonicum. Podobny Dom Dziennego Pobytu działa 
w Krośnie Odrzańskim (również dofinansowany ze środków 
unijnych), a w Słubicach fundacja od stycznia 2018 r. prowadzi 
Dzienny Dom Pobytu „Senior+” na zlecenie powiatu słubickie-
go. Fundacja uruchomiła również dwa kluby seniora – w Cybince  
i w Słubicach. Po uroczystości słodki poczęstunek przygotowany 
przez podopiecznych Dziennego Domu „Senior+” w Słubicach.

Nowy Dom Dziennego Pobytu mieści się na terenie 
kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Górzycy, któ-
ry powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej. 

Marcin Jabłoński (z lewej) członek zarządu województwa lubuskiego  
i Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych. 

Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej 
Górze, Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, 
Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Muzeum Lubuskiego 
im. Jana Dekerta w Gorzowie, Regionalnego Centrum Ani-
macji Kultury, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Drzonkowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się gen. bryg. rez. 
Zbigniewem Szurą oraz przedstawicielami stowarzyszeń kom-
batanckich, którzy wystąpili z inicjatywą utworzenia Lubu-
skiej Rady Pamięci. Jej celem miałoby być wsparcie dla śro-
dowisk kombatanckich oraz wydarzeń historycznych. Podczas 
spotkania marszałek uhonorowana została Odznaczeniem Fe-
deracji Organizacji Polskich Pancerniaków.

Marszałek przychyliła się do propozycji utworzenia Lubuskiej 
Rady Pamięci oraz zleciła rozpoczęcie prac nad jej utworzeniem. 
Przypomnijmy, do 2017 roku przy marszałku funkcjonowała 
Lubuska Rada Kombatantów, Osób Represjonowanych i Sto-
warzyszeń Patriotycznych, która pełniła znaczącą rolę integra-
cyjną i koordynacyjną zadań realizowanych przez środowiska 

kombatanckie i patriotyczne z północy 
i południa naszego województwa. Jej 
przewodniczącym (do chwili rozwią-
zania tej struktury) był gen. bryg. rez. 
Zbigniew Szura. Rozwiązanie w skali 
całego kraju, nastąpiło na mocy ustawy 
z dniem 31 sierpnia 2017 r. Sprawy tych 
środowisk przeszły w gestię administra-
cji rządowej tj. wojewodów.

Podczas spotkania z przedstawicielami 
środowisk kombatanckich marszałek 
Elżbieta Anna Polak została uho-
norowana Odznaczeniem Federacji  
Organizacji Polskich Pancerniaków. 
To czerwony tulipan z naniesionym 
logo 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. 
Kwiat nazwano na cześć generała Sta-
nisława Maczka. Tulipan upamiętnia 
dowódcę, który wyzwalał Holandię 
spod okupacji niemieckiej w czasie II 
wojny światowej.

Wystartował nabór w konkursie grantowym  
Ścieżki Współpracy!

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składa-
nia fiszek i wniosków w naborze na projekty granto-
we „Ścieżki współpracy”. Dotyczą one rozszerzania 
projektów standardowych finansowanych z EFS o 
komponent współpracy międzynarodowej. Dają 
możliwość pozyskania do 100 tys. zł na rozszerzanie 
krajowych projektów EFS o działania międzynaro-
dowe.

PEŁNY HARMONOGRAM KONKURSU:

•  Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR – od 26 
sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.

•  Ocena fiszek – 9 września 2019 r. – 13 września 
2019 r.

•  Ogłoszenie wyników naboru fiszek – 13 września 
2019 r.

•  Inkubacja 16 września 2019 r. – 11 października 
2019 r.

•  Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR 
– 16 września 2019 r. – 18 października 2019 r.

•  Ocena wniosków (przewidywana) – 19 paździer-
nika 2019 r. – 18 listopada 2019 r.

•  Ogłoszenie wyników (przewidywane) – 18 listo-
pada 2019 r.

Alokacja przewidziana na nabór 6 mln zł dla ścieżki 
STANDARD oraz 3 mln zł dla ścieżki INKUBA-
TOR.
Nabór fiszek i wniosków odbędzie się za pomocą ge-
neratora wniosków, dostępnego na stronie: https://
generator.sciezkiwspolpracy.pl/

Regulamin konkursu oraz wszystkie załączniki, np. 
wzór fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia 
grantu, znajdują się na stronie www.sciezkiwspol-
pracy.pl 
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XXI Lubuskie Święto Plonów w tym 
roku trafiło do Krzeszyc. Udało się 
je połączyć z XXV Wystawa Rolniczą 
„Krzeszycka Jesień”. Obie imprezy 
przyciągnęły wielu gości z całego 
województwa

Dożynki wojewódzkie za nami
KRZESZYCE

Patronem honorowym i współorganizato-
rem tegorocznej imprezy była marszałek wo-
jewództwa lubuskiego Elżbieta Polak, a go-
spodarzem wójt Krzeszyc Stanisław Peczkajtis. 
8 września do wsi przybyli zaproszeni goście, 
rolnicy, mieszkańcy gminy i regionu, przedsta-
wiciele lubuskich organizacji związanych z rol-
nictwem, twórcy ludowi i rękodzielnicy.

Uroczystość rozpoczął tradycyjny korowód 
dożynkowy, prowadzony przez orkiestrę dętą 
przy OSP Siedlice w Gorzowie Wlkp. Zgroma-
dzeni goście wzięli także udział w mszy polo-
wej. Po jej zakończeniu odbył się ceremoniał 
dożynkowy, którego najważniejszym elemen-
tem było dzielenie chlebów dożynkowych.

Proces powstawania chleba pokazała insce-
nizacja w wykonaniu zespołu artystycznego 
Muchy z Muszkowa (gmina Krzeszyce). W czę-
ści oficjalnej głos zabrali marszałek wojewódz-
twa Elżbieta Polak, wicemarszałek Stanisław 
Tomczyszyn oraz wojewoda lubuski Władysław 
Dajczak.

- Jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy razem, żeby 
podziękować wam za tegoroczne plony. Dzię-
kuję z całego serca za ten chleb, owoc waszej 
ciężkiej pracy, waszego trudu. Dziękuję za wa-
sze spracowane ręce - mówiła marszałek woje-
wództwa Elżbieta Polak.

– Nikt, tak jak rolnicy nie wie ile wysiłku 
kosztuje kromka chleba - wójt Krzeszyc Sta-
nisław Peczkajtis przypomniał o niezwykłej 
wadze chleba na stole. Starostami tegoroczne-
go święta plonów byli: Marzanna Wikońska z 
gminy Krzeszyce i Władysław Brzechwa z gmi-
ny Wschowa.

Tradycyjnie odbył się konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy, którego laureatem 
została gmina Krzeszyce, która reprezentowała 
województwo lubuskie na dożynkach krajo-
wych w Spale 15 września. Z kolei w lokalnym 
konkursie na najładniejsze stoiska wygrało so-
łectwo Krzeszyce.

Po części oficjalnej był czas na występy ar-
tystyczne - pokazały się m.in. zespół śpiewaczy 
Kalina z Bobrzan, zespół folklorystyczny "Rud-
niczanka" i "Chór Postomia", dzieci i młodzież 
ze szkół i przedszkoli z Krzeszyc oraz Kołczy-
na, grupa taneczna Mini –Dance oraz Witnicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Program zakoń-
czył występ Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tań-
ca im Ludwika Figasa. W uroczystości uczest-
niczył także burmistrz Arno Jaeschke wraz z 
delegacją z partnerskiej gminy Altlandsberg z 
Niemiec.

Wieczorny blok artystyczny rozpoczął Kaba-
ret Zachodni, po którym wystąpił Marcin Sie-
gieńczuk. W przerwie między występami arty-
stów odbył się pokaz klubu Sportowego Dragon 
sekcja Krzeszyce, który składał się z prezentacji 
technik, wykopów, walk oraz na zakończenie 
rozbijanie płonących dachówek. Po występie 
sportowców na scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru - Czerwone Gitary. Zespół w nieco 
odmłodzonym składzie przypomniał znane 
wszystkim przeboje jak i kompozycje z najnow-
szych płyt. Ponad godzinny występ pokazał, że 
dinozaury polskiej muzyki, mimo upływu lat, 
ciągle się w doskonałej formie. Imprezę zakoń-
czyła zabawa taneczna. (red.)
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KANTOR 
WECHSELSTUBE
EXCHANGE

24h

Ceny negocjowalne

SŁUBICE, ul. Transportowa 6
Budynek TRAVEL FREE (poziom – 1)
+48 539 621 759
+48 731 251 111
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Dwa miesiące trwało szkolenie świeżych adeptów sztuki pożarniczej. Przez 
całe wakacje spędzali czas na nauce i zabawie. Końcowy egzamin zdali 
wszyscy

Młodzi strażacy zdobywali wiedzę
KRZESZYCE

Szkolenie rozpoczęło się 22 czerwca na sta-
dionie sportowym w Krzeszycach. Kandydaci 
do młodzieżowej drużyny pożarniczej spo-
tykali się w każdą sobotę wakacji. W trakcie 
spotkań uczyli się obsługi sprzętu strażac-
kiego będącego na wyposażeniu OSP Krze-
szyce. Zajęcia, połączone z dobrą zabawą, 
zgromadziły w tym roku siedmioro chętnych, 
których udało się oderwać na czas zajęć od 
smartfonów i laptopów.

Pogoda przez całe wakacje była łaskawa dla 
młodych druhów. Po zajęciach niejednokrot-
nie wracali do domów całkowicie zlani wodą.

Egzaminy kończące szkolenie były bardzo 
stresujące dla kandydatów. Pomimo ner-
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wów, 24 sierpnia wszyscy ukończyli kurs z 
wynikiem pozytywnym i stali się dumnymi 
druhami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w Krzeszycach. Nowi członkowie teamu to 
Julia Buksa, Maksymilian Buksa, Bartosz 
Klepsa, Wojciech Maciak, Jessica Majewska, 
Kacper Majewski i Bartłomiej Wiszniewski. 
Drużyna liczy obecnie osiemnaścioro mło-
dych strażaków.

W komisji egzaminacyjnej zasiadał druh 
Andrzej Miotk, który też zaczynał swoją 
przygodę w MDP, a obecnie jest podchorą-
żym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 
Warszawie. Kierownikiem szkolenia był druh 
Piotr Blatkiewicz, wiceprezes OSP w Krzeszy-
cach. (red.)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE

JUŻ OD 2000 ZŁ/M2
ZAMIESZKAJ WE WŁASNYM DOMU JUŻ W 90 DNI

PROJEKTY INDYWIDUALNE DOMÓW ZA 50% CENY

ENERGOOSZĘDNY DOM
TAŃSZY NIŻ MIESZKANIE SPEŁNIJ MARZENIA O WŁASNYM DOMU

PRZYJAZNE DLA CZŁOWIEKA, ZDROWE Z NATURY
MAJ-HAUS, UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 46, 69-110 RZEPIN

www.domy-majhaus.pl
506 119 419, 733 588 888

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE SPOTKANIE,
W TRAKCIE KTÓREGO PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ

SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA

Marzysz o własnym, przytulnym domu?
Szukasz idealnego projektu dla swojej rodziny?
Nie mogłeś lepiej tra�ć – tylko z �rmą Maj-Haus

wybudujesz dom, który spełni Twoje oczekiwania.
WYKONAMY DLA CIEBIE INDYWIDUALNY PROJEKT DOMU
WRAZ Z WIZUALIZACJAMI W 3D I POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
WYBUDUJEMY DLA CIEBIE DOM ENERGOOSZĘDNY,
W KTÓRYM OPŁATY ZA OGRZEWANIE DOMU O POWIERZCHNI OD 90 m²
DO 120 m² WYNOSZĄ ZALEDWIE OD 120 ZŁ DO 180 ZŁ MIESIĘCZNIE
BUDUJEMY NA TERENIE WOJ. LUBUSKIEGO, JAK I W CAŁEJ POLSCE

Młody narybek strażacki
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W dobie nowoczesnych technologii, inteligentnych domów, bezobsługowych urządzeń, 
gaz ziemny jako źródło energii traktowany jest przez niektórych jako nieprzystający do 
współczesnych trendów. Nic bardziej mylnego! Wykorzystanie gazu ziemnego w gospo-
darstwach domowych jest rozwiązaniem ekonomicznym, bezpiecznym i prośrodowisko-
wym – ale nie tylko. Do obszernego koszyka korzyści spokojnie możemy dołożyć kolejną 
– wygodę

„Niech losy nas łączą, nie dzielą” - zgodnie z hasłem prze-
wodnim projektu górzyczanie bawili się ze swoimi gośćmi 
na transgranicznym festynie. Były atrakcje dla dużych i 
małych

Budowa nowej altany i nawierzchni z kostki betonowej, sadzenie roślin oraz wszelkie pra-
ce porządkowe – tym zajmą się mieszkańcy wsi w ramach projektu „Działaj lokalnie”

GAZ ZIEMNY – ŹRÓDŁO WYGODY
EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

Pożegnali lato na rok

W Ługach Górzyckich chcą mieć ładniej

GÓRZYCA

GÓRZYCA

JEDNO ŹRÓDŁO, WIELE 
MOŻLIWOŚCI

Gotowanie, podgrzewanie wody i 
ogrzewanie to podstawowe potrze-
by w każdym domu. Przyłączenie 
do sieci gazowej i korzystanie z gazu 
ziemnego zaspokaja je wszystkie, a 
zastosowanie odpowiednich urzą-
dzeń i wysoka automatyzacja proce-
sów pozwalają cieszyć się „ciepłem 
domowego ogniska” w każdym mo-
mencie, niemal na zawołanie.

SAMOOBSŁUGA

Wykorzystanie gazu ziemnego w 
gospodarstwie domowym odbywa 
się praktycznie bezobsługowo. Po 
przyłączeniu do sieci gazowej, zain-
stalowaniu odpowiednich urządzeń 
i ich zaprogramowaniu cała reszta 
odbywa się już bez naszego udziału.

Nowoczesne kotły pozwalają 

W imprezie udział wzięli miesz-
kańcy gmin Górzyca, Trebnitz , 
Seelow oraz zaproszeni goście. 
30 sierpnia na terenie Komplek-
su Sportowo-Rehabilitacyjnego w 
Górzycy pojawili się między inny-
mi członek Zarządu Województwa 
Lubuskiego Marcin Jabłoński, sta-
rosta słubicki Leszek Bajon, wójt 
Górzycy Robert Stolarski, radna 
powiatowa Monika Karasińska i 
prezes Fundacji na rzecz Colle-
gium Polonicum w Słubicach Mag-
dalena Tokarska, a także szef kan-
celarii stanu landu Brandenburgia 
Martin Gorholt oraz starosta po-
wiatu marchijsko – odrzańskiego  
Gernot Schmidt.

W związku z 80 rocznicą wybu-
chu II wojny światowej początek 
imprezy miał miejsce w Lasku Po-
koju, gdzie młodzież przedstawiła 
krótki program muzyczny. W trak-
cie mini koncertu, jako symbol po-
koju, wypuszczono gołębie.

Plan działania przygotowało 
Polsko-Niemieckie Stowarzysze-
nie Humanitas. Głównym celem 
projektu jest zapewnienie miesz-
kańcom Ługów Górzyckich atrak-
cyjnego i bezpiecznego miejsca 
wypoczynku i organizacji imprez 
integracyjnych, które sami przygo-
tują. Członkowie stowarzyszenia 
chcą pobudzić aktywność społecz-
ną oraz zintegrować mieszkańców 
poprzez wspólne działanie przy 
pracach porządkowych, układaniu 
kostki betonowej, sadzeniu roślin 
i budowie altany. Każde działanie 
podejmowane w ramach wspólnej 
pracy wzmacnia relacje między 
ludźmi. Mobilizuje ich o dbanie o 

to, co jest dziełem ich rąk.
Dzięki staraniom stowarzysze-

nia uzyskano 6000 zł dotacji, z 
której pokryte zostaną koszty za-
kupu materiałów do wykonania 
drewnianej altany wypoczynko-
wej. Natomiast ze środków samej 
organizacji zostaną pokryte koszty 
zakupu ławek i stołów do wnętrza 
altany oraz nowych roślin. Na za-
kończenie przewidziana jest rów-
nież impreza integracyjna.

- Mamy nadzieję, że wspólne 
działania zaktywizują mieszkań-
ców oraz przyczynią się do zacie-
śnienia więzi pomiędzy miesz-
kańcami, którzy będą bardziej się 
utożsamiać ze swoją miejscowo-

ścią. Teren ten jest atrakcją wsi, 
miejscem odpoczynku i relaksu. 
Wierzymy również, że dzięki pracy 
przy projekcie dzieci, młodzież i 
dorośli staną się bardziej wrażliwi 
na dbanie o estetykę dobra wspól-
nego – mówi Agnieszka Pilarska, 
wiceprezes stowarzyszenia.

Polsko-Niemieckie Stowarzy-
szenie Humanitas realizuje pro-
jekt „Działania wspólne – dobro 
ogólne!” dofinansowany ze środ-
ków Programu „Działaj lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce, Powiatu Słubickiego oraz 
Ośrodka Działaj Lokalnie. (red.)

ustawić temperaturę, czas grzania, 
moment włączenia i wyłączenia, a 
jeśli chcemy, czujniki temperatury 
wyłączą piec, jeśli jesteśmy gdzieś 
daleko i nie mamy pojęcia, że już 
przyszła wiosna.

W niektórych przypadkach, w 
zależności od wykorzystywanego 
urządzenia, możemy tych wszyst-
kich ustawień dokonywać zdalnie, 
przez Internet, za pomocą odpo-
wiednich aplikacji.

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, 
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA 

I CZASU

Gaz ziemny dostarczany jest do 
klientów siecią gazociągów co po-
woduje, że rozwiązanie takie zwal-
nia nas z myślenia i ciągłego dbania 
o dostępność i wystarczające jego 
zapasy. Odwrotnie zatem niż w 
przypadku pieców na paliwa stałe 
czy butli gazowych – nie musimy 

się martwić o stany magazynowe. 
Mamy pewność, że nie zabraknie 
nam źródła ciepła, bo pobierane 
jest ono automatycznie z sieci ope-
ratora.

Tym samym odpada nam pro-
blem związany z magazynowaniem 
paliwa i posiadaniem specjalne-
go, wydzielonego pomieszczenia 
w budynku. Dodatkowo współcze-
sne kotły gazowe zajmują niewiele 
miejsca, a ich estetyczne zaprojek-
towanie pozwala instalować je w 
pomieszczeniach o innym przezna-
czeniu, np. w łazience, pralni czy w 
przedpokoju.

Komfort korzystania z gazu ziem-
nego sprowadza się także do jego 
„niewidoczności”. Chodzi o to, że 
podczas użytkowania nie musimy 
co chwila sprzątać, wyrzucać odpa-
dów i popiołu, tak jak dzieje się to 
w przypadku stosowania pieców na 
paliwa stałe.

BEZPIECZEŃSTWO TO 
WYGODA

I na koniec – bezpieczeństwo. 
To właśnie jeden z najważniejszych 
aspektów wygodnych rozwiązań. W 
przypadku użytkowania gazu ziem-
nego nasze zadanie sprowadza się 
jedynie do zapewnienia regularne-
go serwisu kotła. Dzięki temu przez 
długie lata będziemy korzystać z 
całkowicie bezpiecznego źródła cie-
pła.

- Jeśli zamierzają państwo 
przejść na gazowe ogrzewanie, war-
to skorzystać z porady u doradcy 
EWE. Nasi pracownicy chętnie za-
poznają się z Państwa potrzebami, 

wyliczą oszczędności i dokładnie 
przeprowadzą przez cały proces – 
od sprawdzenia możliwości przy-
łączenia do sieci gazowej EWE do 
rozpoczęcia dostawy – mówi Marek 
Szymoniak, Dyrektor Działu Dys-
trybucji i Obrotu Sieciowego Gazem 
EWE.

EWE to działający od 20 lat w 
Polsce niezależny dostawca gazu, 
posiadający aż 1679 km własnych 
sieci gazowych. Dostarcza gaz dla 
klientów indywidualnych, jak i firm 
w 49 gminach na terenie 6 woje-
wództw. Wszystkie informacje do-
tyczące korzystania z gazu ziemne-
go znajdą Państwo na stronie www.
ewe.pl i pod numerem infolinii 801 
100 800.

- Głównym celem wspólnych 
projektów jest aktywizacja środo-
wiska w gminach przygranicznych 
poprzez popularyzację i promo-
wanie kultury i sportu w różnych 
dyscyplinach, głębokiego przywią-
zania do tradycji i historii, dorob-
ku artystycznego i gospodarczego 
mieszkańców przygranicznych 
miejscowości oraz pozbywanie się 
uprzedzeń związanych z obciąże-
niami historycznymi – mówił Ro-
bert Stolarski, wójt Górzycy.

W bloku artystycznym po części 
oficjalnej wystąpiły dzieci z Polski 
i Niemiec , Orkiestra Kammera-
kademie z Poczdamu oraz zespoły 
„Big Sexy” i „Basta”.

W trakcie festynu najmłodsi mo-
gli skorzystać z atrakcji przygoto-
wanych w stacji cyrkowej, wziąć 
udział w animacjach i konkursach 
muzycznych, skakać na trampoli-
nie, puszczać bańki mydlane czy 
przejechać się na motocyklu. To 
ostatnie oczywiście pod nadzorem 

dorosłych.
Starsi uczestnicy imprezy mo-

gli odwiedzić liczne stoiska infor-
macyjne, artystyczne czy gastro-
nomiczne, a także wziąć udział w 
loterii fantowej, w której każdy los 

wygrywał. Festyn zakończył się za-
bawą taneczną z zespołem „Funny 
Sunny Company”

Projekt był współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach“ 

Programu Współpracy Interreg VA 
Brandenburgia – Polska 2014 – 
2020 „Redukować bariery- wspól-
nie wykorzystywać silne strony” 
„Barrieren reduzieren - gemeinsa-
me Stärken nutzen.” (red.)
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Dominika Podhajecka z drużyną Parku Tenisowego Olimpii Poznań I zdo-
była srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski Młodziczek do lat 14. 
To już siódmy medal Lubuszanki w mistrzostwach kraju

Turniej Młodzików TORNEO LUBUSKIE rozegrano w ramach Ogólnopol-
skiego Programu Piłkarski Laur. W turnieju wzięło udział dziesięc drużyn, 
a jego zwycięzcą został zespół Pogoń Szczecin

Dominika z kolejnym srebrem Mistrzostw Polski!

Młodzicy zagrali w nogę

GÓRZYCA

GÓRZYCA

W letnich mistrzostwach każdy z zespołów 
może wypożyczyć jednego zawodnika niesto-
warzyszonego lub z innego klubu. O Domi-
nikę kolejny raz zabiegały czołowe kluby. W 
tym roku trzynastolatka wybrała propozycję 
PTO Poznań, zaprzyjaźnionego klubu, w któ-
rym trenuje na co dzień pod okiem doświad-
czonego trenera Marcina Pagóra. Punkty za 
wypożyczenie młodej Lubuszanki otrzyma 
jej macierzysty klub GKT Smecz Górzyca.
W ćwierćfinale finałów DMP rozgrywanych 

na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej 
„poznanianki” pokonały bez straty seta te-
nisistki Miejskiego Klubu Tenisowego Łódź.
W półfinale zawodniczki z wielkopolski 

Marzenia chłopców o piłkarskiej karierze 
rodzą się w najmłodszym wieku. 24 sierp-
nia 2019r. po raz kolejny młodzi zawodnicy 
mogli sprawdzić swoje siły w turnieju roze-
granym na terenie Kompleksu Sportowo-
-Rehabilitacyjnego w Górzycy. Klasyfikacja 
końcowa turnieju przedstawia się następu-
jąco:

1. Pogoń Szczecin
2. AP Warta Gorzów Wlkp.
3. UKS Perła Cybinka
4. Energetyk Gryfino

5. UKS Polonia Słubice
6. Steinpol Ilanka Rzepin
7. Spójnia Ośno Lubuskie
8. Football Arena Szczecin
9. Hat-Trick Lubsko
10. Czarni Browar Witnica

W trakcie turnieju była możliwość oddania 
krwi w mobilnym krwiobusie z Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa z Zielonej Góry. Organizatorzy dzięku-
ją wszystkim którzy oddali krew w ramach 
akcji „Podaruj krew, podaruj życie”.  (red.)

INFORMACJA 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubu-
skim informuje, że na terenie powiatu słubickiego zostaną prze-
prowadzone kontrole gospodarstw utrzymujących świnie  zgod-
nie 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 rolnika-
mi, sołtysami, przedstawicielami urzędów miast i gmin, któ-
rzy 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

pokonały po zaciętym boju (3:3), ekipę TS 
IDEA SPORT Toruń dzięki lepszemu bilan-
sowi wygranych setów i znowu zadecydował 
mecz Dominiki.
W finale zawodniczki PTO Poznań musiały 

uznać wyższość (1:5) Klubu Tenisowego GAT 
1 Gdańsk - faworytek i gospodyń turnieju.
- Należy zaznaczyć, że nasze zawodniczki 

Daria i Dominika nie chciały zawieść swoich 
koleżanek i grały od początku gdańskiego 
turnieju z kontuzjami. Dominika nie treno-
wała przed finałami ze względu na urazy obu 
kolan. Brawo dziewczyny za tak fantastyczną 
walkę mimo ograniczeń i bólu – mówi Daniel 
Podhajecki, tata i trener Dominiki. (red.)

Kontakt:
rekrutacja@steinpol.com.pl
www.steinpol.com.pl

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji.

Oferujemy w zamian:

Fabryka mebli tapicerowanych Steinpol Central Services Sp. z o.o.
Oferuje zatrudnienie w dziale obsługi klienta na stanowisku:
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY ZE ZNAJOMOŚCIĄ J.NIEMIECKIEGO
(Miejsce pracy: Rzepin)

•

•
•
•

Twoje zadania:
Kompleksowa obsługa klienta w zakresie rejestracji, 
realizacji, aktualizacji i monitoringu zamówień oraz dostaw
Opracowywanie reklamacji
Serwis posprzedażowy
Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej 
oferty produktowej i cenowej

Twoje kwali�kacje:
•
•
•
•

Bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
Dobra znajomość pakietu MS O�ce
Zaangażowanie w wykonywaną pracę
Wysokie zdolności interpersonalne i komunikacyjne

Wielka radość Dominiki

Młodzi piłkarze gotowi do akcji

fot
. D

.Po
dh

aje
ck

i

fot
. G

OK
 Gó

rzy
ca



18 POGRANICZE
L U B U S K I E

Zwiedzanie w ciemnościach okazało się nad wyraz atrakcyjne. W zorganizowanej przez 
historyka i regionalistę Damiana Utrackiego wyprawie wzięło udział prawie 150 osób

Tłum chętnych na nocnej wycieczce
RZEPIN

W ostatnią sobotę sierpnia odbyła 
się kolejna odsłona nocnego, piesze-
go odkrywania historycznych uroków 
Rzepina. Impreza po raz kolejny zgro-
madziła tłumy wielbicieli lokalnej prze-

szłości.
Wśród zwiedzających byli nie tylko 

mieszkańcy Rzepina, ale także chętni 
z bliższej i dalszej okolicy, tj. ze Słu-
bic, Frankfurtu, a nawet z Londynu 

czy z Chin. Ekipę wsparła spora grupa 
uczniów klas pierwszych Technikum 
Leśnego w Starościnie, dla których wy-
cieczka zbiegła się w czasie z warsztata-
mi adaptacyjno - integracyjnymi. (red.)
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od wtorku 24.09. do poniedziałku 30.09.

Aperifrais
Tartare
• wybrane rodzaje
100 g

takie pyszne!

Kiełbasa regionalna
Z wędzarni w sklepie*

* dotyczy sklepów z własną wędzarnią

Z wędzarni w sklepie*

* dotyczy sklepów z własną wędzarnią

-25%

Szynka w przyprawach
Z wędzarni w sklepie*

* dotyczy sklepów z własną wędzarnią

Z wędzarni w sklepie*

* dotyczy sklepów z własną wędzarnią

2399
1 kg
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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

Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.

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

• fachowa obsługa i doradztwo,
• niskie ceny, liczne promocje,
• 

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

AGD i dekoracji wnętrz

Zapraszamy
pn. - pt. 1000 - 1800

sob. 900 - 1500

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16

 
ul. Kościuszki 23

 SŁOIKI SZKLANE NA
 PRZETWORY, MIÓD, OGÓRKI,

ORAZ SAŁATKI - NISKIE CENY

 SŁOIKI SZKLANE NA
PRZETWORY, MIÓD, OGÓRKI,
ORAZ SAŁATKI - NISKIE CENY

„Merkury”

Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie...
REGIONALIA

Kościół filialny pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 

w Radowie

Kościół w Radowie to budowla 
zbudowana z jednakowo ciosanych 
kwader granitowych o różnorod-
nych barwach. Jest to niewielka, 
składająca się z prezbiterium i kor-
pusu nawowego kamienna świąty-
nia, stanowiąca przykład wiejskiej 
architektury sakralnej regionu. 
Budowa świątyni przypada naj-
prawdopodobniej na okres przed 
1270 r., na co wskazuje m.in. za-
mknięcie okien chóru łukiem pół-
kolistym. O wiekowości budowli 
świadczy także zamurowany ro-
mański portal znajdujący się w jej 
południowej ścianie.

W bryle budowli, w jej ścianie 
wschodniej, zachowane zostały 
charakterystyczne trzy wydłużo-
ne i zamknięte półkoliście wnęki 
- nisze, które pierwotnie stanowi-
ły okna. Jest to element symboli-
zujący Trójcę Świętą. Niegdyś do 
bryły kościoła przylegała wieża. Na 
wyposażeniu dawnej świątyni znaj-
dowały się także trzy stare dzwony, 
z czego najstarszy datowany był na 
1439 r., dwa świeczniki z brązu z 
1560 r., piaskowcowa chrzcielni-
ca z cynową misą, a także XVIII-
-wieczny ołtarz ambonowy.

Podczas działań wojennych II 
wojny światowej świątynia została 
zdewastowana, a bogate i zabyt-
kowe wyposażenie zagrabione. Na 
kościół katolicki zaadaptowano ją 
dopiero w roku 1974. Ciekawost-
ką kościoła w Radowie (tak jak w 
Kowalowie) są znajdujące się w 
trzech miejscach na zewnętrznych 
kwadrach granitowych, tajemnicze 
i wzbudzające zainteresowanie sza-
chownice, których cel i umiejsco-
wienie do dziś nie jest całkowicie 
wyjaśnione.

Kościół parafialny pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 

Prawdziwymi perełkami naszego regionu są kościoły położone na tzw. szlaku romańskim. 
Dwa z nich, które przetrwały do naszych czasów w najmniej zmienionej formie, przedstawimy 
już w dzisiejszej części Regionaliów. Będą to kościoły w Radowie i Kowalowie z gminy Rzepin

w Kowalowie

Podobnie jak w przypadku in-
nych miejscowości w regionie ko-
ściół stanowi zdecydowanie najcie-
kawszy i najbardziej wartościowy 
zabytek Kowalowa. Podobnie też 
jak w przypadku wielu innych to 
właśnie kościół stanowi o wieko-
wości samej wsi. Jest to świątynia 
orientowana, wzniesiona z granito-
wej kostki na niewielkim wzniesie-
niu w centrum wsi, będącej przy-
kładem owalnicy rozbudowanej 
następnie w wielodrożnicę.

     Swój rodowód świątynia ma 
już we wczesnym średniowieczu, 
bowiem niektórzy badacze poda-
ją czas jej powstania już na lata 
1250-1270. Najstarszą częścią bu-
dowli jest prezbiterium zbudowa-
ne właśnie najprawdopodobniej w 
XII wieku bądź na początku wieku 
XIV. Świątynia ta, chyba jak żadna 
inna w regionie, doznała na „wła-
snej skórze” przeciwieństw losu. 
W roku 1803 kościół spłonął, jed-
nak już w rok później dzięki ów-

czesnemu właścicielowi majątku 
kapitanowi von Berg udało się go 
odbudować. To właśnie wówczas 
nadbudowano kościelną wieżę 
zwieńczoną dachem ostrosłupo-
wym z osadzoną na szczycie cho-
rągiewką pogodową z napisem „v. 
Berg 1804”. Także w XIX wieku 
kościół przebudowano zmieniając 
kształt otworów okiennych nawy, 
wbudowując we wnętrzu empory 
oraz fundując nowe wyposażenie. 
Po wojnie kościół poświęcono już 
29.06.1945 r.

     Kolejnym nieszczęśliwym 
przypadkiem, zarówno dla świąty-
ni, jak i miejscowości był pożar z 
1997 rok, który wyrządził ogrom-
ne starty. Jednak dzięki zaanga-
żowaniu m.in. proboszcza oraz 
mieszkańców wsi i okolicy kościół 
podobnie jak w poprzednim przy-
padku udało się szybko i gruntow-
nie odbudować. W Kowalowie (tak 
jak w Radowie) znajdziemy także 
(w dwóch miejscach) na zewnętrz-
nych kwadrach granitowych, ta-
jemnicze szachownice. (D. Utracki)
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informacje i sprzedaż: 
tel. 501 429 043

Pl. Przyjaźni 18 

Apartamenty w centrum Słubic 
Lubuskie 
Biuro 
Nieruchomości

Słubickie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. sp. k.

www.stomatologia-slubice.pl

N o w o c z e s n a  S t o m a t o l o g i a

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

STOMATOLOGIA
ul. Piska 13, 69-100 Słubice
tel. +48 95 718 30 00

info@stomatologia-slubice.pl

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ul. Wrocławska 2a

ul. Klonowa 15
tel. (95) 758 07 55

PÓŁTORAK

www.hurtowniapoltorak.pl

SALON OŚWIETLENIOWY

PÓŁTORAK

tel. (95) 758 22 83


