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Wszyscy 
chcą pomóc 
Arkowi! 

Słubiczanin Arek Karpowicz 
usłyszał diagnozę – rak żołądka 
w zaawansowanym stadium. Ta 
informacja w jednej chwili zmie-
niła całe jego życie. Koszty le-
czenia szacuje się na ok. 100 tys. 
euro. Mając choć część tej kwoty, 
mężczyzna będzie mógł rozpocząć 
leczenie. Z pomocą przyszli ludzie 
dobrej woli, którzy chcą pomóc 
Arkowi w walce z nowotworem. 

STR. 3

Drodzy czytelnicy!
Wakacje to magiczny czas, który niestety zawsze 
bardzo szybko się kończy. Prognozy zapowiada-
ją piękny, ciepły wrzesień, ale i my pragniemy 
oddać w Państwa ręce numer podsumowujący 
upalne wakacje, aby raz jeszcze przypomnieć 
o najciekawszych wydarzeniach, tym razem 
nie tylko ze Słubic i okolic, ale także z regio-
nu. Minione lato obfitowało w wiele wydarzeń 
kulturalnych. Jeśli nie byli Państwo ich uczest-
nikami, zapoznanie się z zawartością nowego 
numeru naszej gazety to doskonała okazja, by  
nadrobić zaległości. 

EKIPA HTS NEWS

Ogromny pożar w Słubicach
Czegoś takiego nie było w Słubicach od czasu pożaru targowiska „Pod 

Dębami”, znanego także jako Duży Bazar. 31 lipca ok. godz. 22:30 pracow-
nik ochrony budynku Collegium Polonicum zauważył ogień na dachu tuż nad 
dużą Aulą. Słubicka uczelnia stanęła w płomieniach.

STR.2



2

,,Słubicka Pamięć i nadzie-
ja’’ - właśnie taką nazwę 
nosiła wystawa, przedsta-
wiająca eksponaty, które 
zostaną umieszczone przy 
nowo powstałym pomni-
ku na placu Sybiraków 
w Słubicach. 

W dniach 4-5 
sierpnia mieszkańcy 
odwiedzali świetlicę 
parafii pw. Świętego 
Ducha w Słubicach, 
w której mieściła się 
wystawa zatytułowa-
na ,,Słubicka Pamięć 
i nadzieja’’. Społecz-
ny Komitet Budowy 
Pomnika już wie-
lokrotnie pomagał 
sybirakom w organi-
zacji oprawy różne-
go typu uroczystości 
państwowych. Wraz 
z chwilą rozpoczęcia 
pracy przy budowie 

pomnika, komitet zgromadził różne-
go typu eksponaty. W momencie, gdy 
kolekcja znacznie się powiększyła, 
członkowie stowarzyszenia uznali, że 
zebrane przedmioty należałoby zar-

chiwizować i przekazać przyszłym 
pokoleniom. 

- Postanowiliśmy stworzyć kap-
sułę czasu. Od trzech lat gromadzimy 
materiały filmowe, a także różnego 
rodzaju eksponaty. Główną częścią 
słubickiego wehikułu czasu, będzie 
księga pamiątkowa, która zawiera 
list naszego pokolenia do słubiczan, 
którzy otworzą kapsułę za wiele lat. 
W wyniku  apelu, który zamieścili-
śmy na jednym z portali społeczno-
ściowych, zaczęły napływać do nas 
listy z Polski oraz świata. Możemy 
poszczycić się wiadomościami od 
najwyższych władz kościelnych, jak 
i państwowych. Księga przewędrowa-
ła również po wszystkich przedszko-
lach i szkołach naszej gminy – opo-
wiadał Michał Sobociński, członek 
Społecznego Komitetu Budowy Po-
mnika Zesłańców Sybiru i Niepod-
ległości. 

Podczas wystawy największe za-
ciekawienie wzbudziła opaska po-
wstańca warszawskiego, przysłana 
do Słubic z daleka, bo aż z Chile. 
Mężczyzna walczący w warszawskim 
zrywie darzył Słubice dużym senty-
mentem, ponieważ właśnie tu w 1945 
roku cudem ocalił  przed śmiercią 
siebie i swojego podopiecznego. 

- Sto dni przed stuleciem odzyska-
nia niepodległości, proboszcz tutejszej 
parafii wpadł na pomysł, aby udostęp-
nić wszystkie listy oraz inne pamiątki, 
które zebraliśmy, tak aby wszyscy chęt-
ni mogli zaznajomić się z zawartością 
naszych zbiorów i wpisać się do księgi 
– dodaje Michał Sobociński. 

Według koncepcji Komitetu Bu-
dowy Pomnika, kapsuła doczeka się 
otwarcia przez słubiczan w dwusetną 
rocznicę odzyskania niepodległości, 
a więc za sto lat. Zdigitalizowane 
materiały znajdujące się na specjal-
nych nośnikach informacji oraz sama 
kapsuła czasu, mogą przetrwać nawet 
tysiąc lat. 

(AK)

aktualności

- Po godzinie 22 otrzymaliśmy zgłoszenie 
o pożarze dachu obiektu Collegium Polo-
nicum w Słubicach– mówił tego dnia st. 
kpt. Michał Borowy, zastępca komendanta 
powiatowego PSP Słubice. – Do zdarzenia 
zostały skierowane siły z powiatu i spoza 
jego granic w ramach województwa.

W bezpośrednich działaniach 
brało udział około 7 zastępów ga-
śniczych Po dojeździe na miejsce 
okazało się, że pożarem objęta jest 
część dachu znajdująca się nad dużą 
Aulą. Wewnątrz panuje spore zady-
mienie, więc przyczyn ognia nie było 
początkowo widać. Dowódca podjął 
decyzję o prowadzeniu dwojakiego 
rodzaju działań. Działań zewnętrz-
nych, a więc podawaniu prądu wody 
z podnośnika na pokrycie dachu oraz 
wewnętrznych – podaniu prądów ga-
śniczych do wnętrza budynku celem 
tłumienia płomieni od strony stropu.

Jak podaje PSP Słubice miejscem 
powstania pożaru jest dach, o czym 
miałaby świadczyć późna reakcja 
systemu sygnalizacji przeciwpożaro-
wej. Początkowo dym ulatniał się na 
zewnątrz. Dopiero po czasie zaczął 
rozprzestrzeniać się w budynku, co 
uruchomiło alarm.

Dogaszanie pożaru trwało do go-
dziny 6 rano, nie było żadnych osób 
poszkodowanych. - Władze Uniwer-
sytetu dziękują wszystkim osobom, 
w szczególności pracownikom straży 

pożarnej i policji za szybką pomoc 
i zaangażowanie w tą trudną akcje - 
podsumowuje Kanclerz Marcin Wy-
socki. 

Collegium Polonicum to jednak 
miejsce, w którym już od września 
lekcje rozpocząć mają uczniowie no-
wopowstającego Liceum Uniwersy-
teckiego. Czy wydarzenie, jakim był 
pożar wpłynie na funkcjonowanie 
uczelni?

- Obecnie trwają prace przy-
gotowawcze do remontu. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z władzami Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu oraz panem Durniewi-
czem, głównym projektantem bu-
dynku – tłumaczy zastępca dyrektora 
Collegium Polonicum, Agnieszka 
Brończyk. – Rektor uniwersytetu po-
woła niebawem komisję ds. zbadania 
okoliczności tego zdarzenia, jak rów-
nież komisję ds. postanowienia jak 
będzie wyglądało dalsze procedowa-
nie. Na pewno pierwszym krokiem 
będzie sporządzenie dokumentacji, 
kolejno ogłoszenie przetargu i final-
nie zabierzemy się do pracy. Mam na-
dzieję, że nasza Aula niebawem znów 
będzie piękna.

Z nieoficjalnych informacji wia-
domo, że otwarcie auli planowane 
jest na październik 2019 roku. Jest to 
zatem cały rok funkcjonowania Col-
legium Polonicum bez dużej Auli.

- Na szczęście pożar został w mia-
rę szybko zauważony. Służby jak i nasi 
ochroniarze działali bez zarzutu, dzię-
ki czemu udało się zatrzymać płomień 
w jednym pomieszczeniu. W związku 
z tym wszelkie instytucje mogą bez 
problemu nadal funkcjonować – do-
daje Agnieszka Brończyk.

Za tak udaną i sprawnie prze-
prowadzoną akcję należą się po-

chwały. 10 sierpnia br. Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Słubicach mł. bryg. 
Wojciech Śliwińskich podczas 
uroczystej zbiórki wręczył nagrody 
finansowe siedmiu strażakom za 
wykazany profesjonalizm w trak-
cie prowadzenia działań ratow-
niczo-gaśniczych podczas pożaru 
budynku Collegium Polonicum 
w Słubicach. Wyróżnieni strażacy 
stanowili w dniu 31 lipca br. ob-
sadę zmiany służbowej JRG PSP 
w Słubicach.

(KB)

Collegium Polonicum stanęło w płomieniach

Jak podaje PSP Słubice miejscem powstania pożaru jest dach, o czym miałaby świadczyć 
późna reakcja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej.

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że otwarcie auli planowane jest na październik 
2019 roku.

Wystawa eksponatów słubickiego wehikułu czasu 

Podczas wystawy największe 
zaciekawienie wzbudziła opaska 
powstańca warszawskiego, 
przysłana do Słubic z daleka, bo 
aż z Chile.



3TWOJA LOKALNA TELEWIZJA aktualności

Gastroskopia. Arek nigdy nie spodziewałby 
się, że tuż po badaniu jego dotychczaso-
we, ułożone życie odmieni się na zawsze. 
46-letni zdrowy człowiek, stroniący od 
wszelkich używek, wieloletni wegetaria-
nin, u którego zdiagnozowano raka żołąd-
ka w zaawansowanym stadium. Jak przy-
znał mężczyzna, jest to prawdziwy chichot 
losu, którego wciąż nie może zrozumieć.

Po natychmiastowym skierowa-
niu do szpitala, słubiczanin dowie-
dział się o możliwych przerzutach 
do wątroby, co tylko pogłębiło jego 
strach – o własne życie oraz o to, jak 
powiedzieć rodzinie, w tym czwórce 
ukochanych dzieci, o tak strasznej 
chorobie. Świat się zatrzymał. Wy-
niki histopatologiczne potwierdziły 
najgorsze – rak gruczołowy, nato-
miast dalsza diagnostyka: przerzuty 
do węzłów chłonnych i wątroby. Le-
karze nie mieli dobrych informacji. 
,,Nieoperacyjny’’, ,,złośliwy’.

- W jednej sekundzie zmieni-
ło się wszystko i rozpoczął się nowy 
rozdział. Nie chcę, żeby był ostatni. 
Mam tylko jedno, wielkie marzenie 
– żeby żyć. Bardzo chcę uratować 
każdy najcenniejszy dzień. Mam dla 
kogo. Dzięki wsparciu najbliższych 
nie poddałem się i chcę walczyć. Po-
trzebne mi będzie jednak wsparcie 
wielu ludzi dobrego serca, żeby moje 
marzenie mogło się ziścić. Potrzebuję 
specjalistycznej terapii – mówi Arek.

Na pomoc ze strony słubiczan nie 
musiał długo czekać.

Charytatywny  
Bal Przebierańców 

20 lipca. Restaurację Cargo wy-
pełnili przybyli na bal goście. Każdy 

z nich charakteryzował się niekon-
wencjonalnym lub po prostu przy-
ciągającym wzrok strojem. Wszyscy 
zdawali sobie sprawę, że nie będzie 
to zwykły bal przebierańców, jakich 
wiele. Wyjątkowość tego spotkania 
tkwiła w magii pomagania. Otwarcie 
uroczystości nastąpiło wraz z prze-
mową organizatorów oraz partnerki 
Arkadiusza, która nie potrafiła ukryć 
wdzięczności wobec wszystkich zgro-
madzonych. Prawdziwie wzruszające 
okazało się jednak przemówienie 
samego Arka, który we wzruszają-
cym filmie podziękował za pomoc. 
W balu oprócz mieszkańców Słubic 
i okolicznych miejscowości, udział 
wzięli również specjalnie zaproszeni 
goście – detektyw Krzysztof Rut-

kowski, Fisher i Czadoman, którzy 
uświetnili całą zabawę swoimi wy-
stępami. Gwoździem programu były 
rzecz jasna licytacje, których celem 
była pomoc finansowa dla słubicza-
nina. Cała zabawa trwała do białego 
rana. 

- Bardzo się cieszymy, że możemy 
spotkać się tutaj w takim kolorowym 
klimacie i że nie jest to zwykły bal, 
a bal przebierańców. Chodzi o to, by 
słać jak najwięcej pozytywnej energii 
i radości, które mają w jakiś sposób 
wpłynąć na Arka, ponieważ za dwa 
tygodnie zaczyna on swoją terapię – 
mówiła Marta Szymańska-Ptak, jed-
na z organizatorek balu.

Wśród licytowanych przedmio-
tów znalazły się prezenty od znanych 
polskich wokalistów. Piosenkarka 
Margaret przekazała swoją płytę 
wraz z autografem, natomiast Igor 
Herbut z zespołu LemON – płytę 
oraz werbel z autografami całego ze-
społu. 

Charytatywny Festyn 
22 lipca. Słubicki Plac Bohate-

rów stał się równie barwny, jak stroje 
gości Charytatywnego Balu Przebie-
rańców, organizowanego przez Gru-
pę Pomagamy oraz Stowarzyszenia 
Nowoczesnego Łowiectwa Pasjonaci. 
Przybyli goście to nie tylko dorośli, 
ale także dzieci, na które czekała moc 
atrakcji – dmuchańce, zabawy, malo-
wanie buziek, robienie zmywalnych 
tatuaży, pokaz broni. Nie zabrakło 
również uciech dla podniebienia, 

a więc zdrowej żywności, burgerów 
z dzika czy myśliwskiego jadła. Do-
pisała frekwencja i piękna pogoda, 
która sprzyjała dobrej zabawie.

- Jestem bardzo zaskoczony tą 
akcją oraz pomocą, którą Arek otrzy-
muje od wszystkich przyjaciół oraz 
mieszkańców Słubic i Polski. Nie 
spodziewałem się tak wielkiego od-
zewu. W imieniu Arka i całej naszej 
rodziny bardzo dziękuję za pomoc, 
jaka jest oferowana mojemu synowi 
– przyznał podczas festynu tata Arka.

Kebabowa akcja Arkadasza 
28 lipca. Balony, którymi ozdo-

bione było wejście do jednego 
z słubickich fast-foodów, przyciągały 
wzrok już z daleka. Tego dnia Arka-

dasz Kebab obchodził swoje urodzi-
ny. Z tej okazji właściciele i pracow-
nicy kebaba postanowili połączyć siły 
z Grupą Pomagamy, zbierając pienią-
dze na Arka Karpowicza, który wciąż 
potrzebował pomocy. Akcja cieszyła 
się ogromnym powodzeniem, gdyż 
tego dnia nawet zwolennicy zdro-
wej żywności postanowili odejść od 
swoich postanowień i zjeść kebaba 
w szczytnym celu, przybliżając Arka 
do spełnienia jego największego ma-
rzenia. Zainteresowanie akcją było 
ogromne. Przez cały dzień Arkadasz 
Kebab przepełniony był klientami, 
których ani na chwilę nie ubywało. 

- Uszykowaliśmy tysiąc keba-
bów i zrobiliśmy promocję, dziś ke-
bab kosztuje 7, 50zł. Cały dochód 
powędruje prosto do Arka. Chciał-
bym też dodać, że wszyscy biorą 
udział w tej akcji. Gdy pan u którego 
zamawiałem warzywa dowiedział 
się o akcji, od razu obniżył nam 
cenę i przekazał coś od siebie, za co 
jestem bardzo wdzięczny, według 
mnie takie zachowanie jest super. 
Piekarnia, z którą współpracujemy, 
również obniżyła cenę tortu, który 
zamówiliśmy na dzisiejszą uroczy-
stość. Podobnie było z panem, który 
dowozi nam mięso. Wszyscy coś od 
siebie dali – mówił Paweł Sokołow-
ski z Arkadasz Kebab.

Zaangażowanie ludzi widoczne 
podczas akcji charytatywnych dla 
Arkadiusza Karpowicza udowodniły, 
jak bardzo potrafimy się zjednoczyć 
w sytuacji próby. Takie zachowanie 
przywraca wiarę w ludzkie dobro, a co 
najważniejsze – daje Arkowi ogrom-
ną nadzieję i siłę do walki, która jest 
mu teraz bardzo potrzebna. 

(AK)

Arku, nie walczysz sam.  
Wszyscy walczą razem z Tobą! 

W balu oprócz mieszkańców Słubic i okolicznych miejscowości, udział wzięli również 
specjalnie zaproszeni goście – detektyw Krzysztof Rutkowski, Fisher i Czadoman (na 
zdjęciu), którzy uświetnili całą zabawę swoimi występami.

Właściciele i pracownicy kebaba „Arkadasz” podczas swoich urodzin postanowili połączyć 
siły z Grupą Pomagamy, również zbierając pieniądze dla Arka Karpowicza.

22 lipca na słubickim Plac Bohaterów na dzieci czekała moc atrakcji – dmuchańce, zabawy, malowanie buziek, robienie zmywalnych 
tatuaży, pokaz broni.
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Kolejna edycja Miejskiego Święta Hanzy 
za nami! Tym razem odbywało się ono 
w dniach 13-15 lipca, czyli w czasie, w któ-
rym rozgrywane były finały Mistrzostw Eu-
ropy, dlatego w tegorocznych obchodach 
święta nie zabrakło też odrobiny sportu. 
Tradycyjnie, jak co roku, inauguracja im-
prezy miała miejsce na moście granicznym. 
Wśród gości znaleźli się przedstawiciele 
miast partnerskich oraz władze dwumia-
sta.

- Bardzo się cieszę, że spotykamy 
się już po raz piętnasty. Można po-
wiedzieć, że to taki mały jubileusz 
– mówił burmistrz Słubic, Tomasz 
Ciszewicz. – Miejskie Święto Hanzy 
to wydarzenie, które co roku przy-
ciąga do nas bardzo dużo osób, nie 
tylko z Polski, ale także z miast za-
przyjaźnionych. Ludzie przyjeżdżają 
choćby tylko z czystej ciekawości, by 
zobaczyć, jak żyje się na pograniczu 
polsko-niemieckim. Zawsze staramy 
się przygotować dużo różnego rodza-
ju atrakcji i wydarzeń artystycznych, 
a w tym roku zarówno po stronie 
polskiej jak i niemieckiej, są one wy-
jątkowe.

- To wspaniałe, że bawimy się 
wszyscy razem – dodawał z radością 
Rene Wilke, nadburmistrz Frank-
furtu nad Odrą. – To ma też coś 
wspólnego z naszą identyfikacją jako 
dwumiasta i jesteśmy z tego dumni. 
Pracujemy razem, więc musimy się 
również razem bawić. Chciałbym 
podkreślić także to, że są tu z nami 
nasze miasta partnerskie. Mamy na-
prawdę dużą delegację, bo są to mia-
sta partnerskie zarówno Frankfurtu, 
jak i Słubic.

I życzę nam wszystkim wspania-
łej zabawy!

- To już jest tradycyjne otwarcie 
i zawsze zaczyna się od tego samego 
– tłumaczył Tomasz Pilarski, dyrek-
tor Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury. – Rozpoczynamy przemó-
wieniami okolicznościowymi wło-
darzy dwumiasta, kolejno występy 
zespołów z miast partnerskich i oczy-
wiście elementy towarzyszące Miej-
skiemu Świętu Hanzy, czyli bułki ze 
śledziem i otwarcie pierwszej beczki 
piwa z frankfurckiego browaru. To są 
rzeczy, które mieszkańcy rzeczywi-
ście lubią, więc i tym razem nie wi-
dzimy potrzeby z nich rezygnować. 
Dla nas to jest największa impreza 
w roku, więc ten rozmach logistycz-
ny, nazwiska gwiazd, które do nas 
przyjeżdżają, ale także budżet impre-
zy wymusza na nas wielomiesięczne 
przygotowania. Tak naprawdę już po 
wakacjach będziemy się zastanawiać 

jak zorganizować kolejną imprezę, 
kogo zaprosić, co zmienić, by było 
jeszcze ciekawiej.

Podczas gdy na scenie publicz-
ność rozgrzewała Jowita Świtońska, 
we Frankfurcie nad Odrą wystartował 
Bieg bez Granic. Tym razem pogoda 
nie dopisała, były też zawirowania 
na trasie, ale nawet to nie przeszko-
dziło startującym w pokonaniu 1/3 
dystansu maratońskiego. Podobnie 
jak w roku poprzednim, choć na in-
nym dystansie, wygrał Hannes Häh-
nel z Frankfurtu nad Odrą. Wśród 
pań najszybsza była Cathleen Meier, 
a najlepszym słubiczaninem okazał 
się Ireneusz Najdek, który w klasyfi-
kacji końcowej zajął 4 miejsce. 

Po młodej artystce na scenie po-
jawił się zespół Ich Troje. Co cieka-
we, to nie pierwsza wizyta Michała 
Wiśniewskiego w Słubicach.

- Tutaj grałem zawsze w swoje 
urodziny na zaproszenie przyjacie-
la – wspomina M. Wiśniewski. – To, 
co mogę powiedzieć, to, że zawsze 
byliśmy tutaj serdecznie odbierani. 
W końcu jesteśmy na granicy, a ja sam 
mieszkałem trochę w Niemczech, 
o czym wszyscy już wiedzą. Pamię-
tam, gdy Polska wchodziła do Unii, 
śpiewaliśmy utwór „Keine Grenzen” 
właśnie na granicy polsko-niemiec-
kiej. Tutaj czuję się niemalże jak ryba 
w wodzie.

Po szałowym występie Ich Troje, 
na scenie zagościła długo wyczeki-
wana Agnieszka Chylińska. W tym 
samym czasie we Frankfurcie nad 
Odrą wystąpił Spider Murphy Gang. 
Tradycyjnie już, pierwszy dzień 
Miejskiego Święta Hanzy zakończył 
się fenomenalnym pokazem fajer-
werków.

Drugi dzień lipcowej zabawy 
rozpoczęliśmy na specjalnie przygo-
towanym transgranicznym pikniku 
NGO. 

- Dzisiaj spotykamy się na czymś 
wyjątkowym, tj. transgranicznym 
pikniku finansowanym w ramach 
programu „Europejskie Modelowe 
Miasto Współpracy Transgranicznej 
Frankfurt & Słubice” – tłumaczyła 
Karolina Dreszer-Smalec, dyrektor 
Fundacji na rzecz Collegium Po-
lonicum. – To właśnie dzisiaj nasza 
fundacja wspólnie z organizacjami 
z Polski i Niemiec przygotowała wie-
le stanowisk, ciekawostek czy zabaw 
dla dzieci.

- „My Life - historia opowie-
dziana” to stowarzyszenie, które 
szerzy kulturę opowieści i recep-
cji biograficznej – tłumaczył prezes 

stowarzyszenia, Krzysztof Wojcie-
chowski. – Organizujemy spotkania, 
podczas których ludzie opowiadają 
sobie o swoim życiu, po czym spisują 
swoje biografie. Te biografie zbiera-
my w Archiwum Ludzkich Losów. 
Zapraszamy do nas wszystkich, któ-
rzy chcą, by historia ich życia była 
spisana. To piękna rzecz, otworzyć po 
dwustu czy trzystu latach taką księgę 
i zobaczyć co dziadek czy pradziadek 
kiedyś robił. 

- Fundacja Grupy Pomagamy 
przygotowała na dziś watę cukrową, 
popcorn czy kącik plastyczny dla 
dzieci – mówiła Krystyna Skubisz, 
członkini grupy. – Będziemy też robić 
zapinki i malować buzie.

Na pikniku pojawiły się także 
Spółdzielnia Socjalna „Pani Sowa”, 
z którą mieszkańcy mogli własno-
ręcznie wykonać butony oraz „Kuź-
nia z Pasją” zajmująca się wyrobami 
z gliny. Nie zabrakło także Pracowni 

Zdrowych Pomysłów „Life in Run”, 
dzięki której można było skosztować 
smakołyków kuchni roślinnej, a Spół-
dzielnia Socjalna „Tutaj Studio” roz-
mawiała z mieszkańcami o filmie 
i fotografii. Socjalna „Zagroda Le-
śna” przyprowadziła do miasta nieco 
natury i jak tłumaczy przedstawi-
cielka Zagrody wśród mieszkańców 
dwumiasta znaleźli się i tacy, którzy 
pierwszy raz mieli okazję zobaczyć na 
żywo osiołka. 

Poza piknikiem zarówno w Słu-
bicach jak i Frankfurcie nad Odrą na 
mieszkańców czekało wiele atrakcji. 
Słubiczanie byli zadowoleni i co dało 
się słyszeć, chcieliby jeszcze więcej 
takich imprez. Coś, co szczególnie 
przypadło im do gustu to zagospo-
darowanie terenów przy Odrze. To 
właśnie tam najchętniej spędzali czas 
podczas tych upalnych dni. 

14 lipca punktualnie o 20:00 na 
scenie pojawiła się Margaret. - Na-

stawienie jest wspaniałe – mówiła 
tego dnia. – Bardzo się cieszę, że mo-
żemy tu wrócić i to chyba jest oznaka 
tego, że to co się robi, robi się dobrze. 
Mam nadzieję, że publiczność też do-
pisze i będziemy się świetnie bawić.

Tego wieczoru w Słubicach po 
raz kolejny zagrał także zespół Le-
mON.

- Dobrze tu wrócić – mówił Igor 
Herbut. – Ostatnim razem byliśmy 
tu chyba pięć lat temu na festiwa-
lu Transvocale. Wówczas graliśmy 
w klubie, było zupełnie inaczej. Dzi-
siaj – plenerowo. Mam nadzieję, że 
każdy miał możliwość wzięcia czegoś 
dla siebie z tego występu. Ja jestem 
ogromnym fanem łączenia wszyst-
kiego wokół, eklektyzmu i takich im-
prez… To jest fantastyczne.

We Frankfurcie nad Odrą swoje 
muzyczne umiejętności prezento-
wał zespół Karat, a także dj Tomekk 
i Dante Thomas, a na zakończe-
nie drugiego dnia transgranicznego 
świętowania słubicką publiczność do 
tańca porwał zespół Boys.

Niedzielę spędzaliśmy u sąsiadów 
zza Odry, u których tradycyjnie już 
odbył się wyścig WOWI-Couch-
-Surfing oraz kaczuszkowa loteria, 
w której do wygrania była m.in. wy-
cieczka na Dominikanę.

Obchody Miejskiego Święta 
Hanzy zakończył koncert Branden-
burskiej Orkiestry Państwowej. Co 
ciekawe, był to ich ostatni wspólny 
występ oraz pożegnanie dyrygenta 
Howarda Griffiths’a.

Miejskie Święto Hanzy to 
trzy dni świetnej zabawy i wspa-
niałych koncertów. Do zobacze-
nia już za rok!

(KB)

Jak przebiegało Miejskie Święto 
Hanzy 2018?

Jedną z gwiazd tegorocznego 
Święta Hanzy był zespół Ich 
Troje - co ciekawe, to nie 
pierwsza wizyta Michała 
Wiśniewskiego w Słubicach.

14 lipca punktualnie o 20:00 na scenie pojawiła się Margaret. - Nastawienie jest 
wspaniałe – mówiła artystka tuż przed swoim występem. 
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Hasło tegorocznego Święta Województwa 
Lubuskiego brzmiało: ,,Łączy nas Lubuskie’’. 
Odbywająca się zarówno w Zielonej Górze 
jak i Gorzowie Wielkopolskim impreza, po-
łączyła ze sobą sport, muzykę, spotkania 
z ludźmi pełnymi pasji. Sceptykom zaś udo-
wodniła, że nasze województwo to kraina 
nowoczesnych technologii.  

23 czerwca w obu stolicach wo-
jewództwa lubuskiego nie warto było 
siedzieć w domu. Wszystko z powo-
du święta naszej małej ojczyzny. Or-
ganizatorzy uroczystości zadbali, aby 
każdy znalazł w niej coś dla siebie. 
Przez cały dzień było sportowo, zdro-
wo, naukowo, ciekawie i muzycznie.

Zielona Góra
Ogromną gratką dla zwolenni-

ków nowoczesnych technologii była 
Strefa Kosmosu, znajdująca się na 
zielonogórskiej starówce. To właśnie 
tam zaprezentowano technologiczny 
potencjał naszego regionu, który sta-
le się rozwija i jest prawdziwym po-
wodem do dumy. Mieszkańcy mieli 
okazję na niepowtarzalne spotkanie 
z dronoidami, czyli autonomicznymi 
statkami powietrznymi, zdolnymi 
do utrzymania ciężaru wagi ośmiu 
kilogramów. Oprócz tego organiza-
torzy zapewnili uczestnikom spo-
tkanie z samochodem elektrycznym, 
o wiele bardziej opłacalnym, aniżeli 
samochody zasilane paliwem. Model, 
który można było oglądać w Zielonej 
Górze, służy interwencjom. Podczas 
eventu można było pozyskać cenną 
wiedzę, dotyczącą wykorzystywania 
nowoczesnej technologii oraz zapo-
znać się z dość nietypowymi gośćmi, 
jakimi były… roboty, które bawiły, 
rozśmieszały i przede wszystkim 
edukowały, szczególnie najmłodszych 
gości, których nie zabrakło podczas 
spotkań z nauką. Wśród zielonogó-
rzan dało się zauważyć przywiązanie 
do małej ojczyzny oraz radość, że 
rozwija się ona w zawrotnym tempie.

-Jestem zachwycony naszym wo-
jewództwem, nigdy nie chciałbym 
się z niego wyprowadzić. Z resztą, 
wystarczy posłuchać opinie innych 
mieszkańców Polski. Zajmujemy 
czołowe miejsce wśród województw, 
mamy z czego być dumni. Jest u nas 
bardzo malowniczo, kolorowo i wciąż 
idziemy na przód, jeżeli chodzi o roz-
wój. Czego chcieć więcej? - opowiadał 
jeden z mieszkańców Zielonej Góry.

Święto Województwa Lubuskie-
go z pewnością wyczekiwali zapaleni 
podróżnicy oraz każdy, kto lubi słu-
chać ciekawych historii związanych 
z turystyką. Pokazy podróżnicze 
organizowane w ramach Festiwalu 
Podróżników National Geographic 
odbywały się przez cały dzień. Pro-
wadzili je podróżnicy i blogerzy, 
którzy w ciekawy sposób opowiadali 
o swoich niesamowitych wyprawach. 

- Przyjechałem opowiedzieć 
mieszkańcom Zielonej Góry o, tak 
naprawdę, mojej ulubionej podróży. 
Kilka lat temu wraz z żoną uznaliśmy, 
że czas się ruszyć i wyjechaliśmy do 
Ameryki Południowej. Tak nam się 
tam spodobało, że spędziliśmy w niej 
niemal dwa lata. Właśnie o tej wy-

prawie opowiadałem podczas dzisiej-
szego spotkania – mówił podróżnik 
Mateusz Waligóra.

Halę namiotową National Geo-
graphic odwiedził także himalaista 
Krzysztof Wielicki, który opowiadał 
o historii himalaizmu w Polsce oraz 
o swoich planach dotyczących wypra-
wy na K2, która będzie już czwartą 
próbą zdobycia szczytu. 

Organizatorzy zadbali również 
o miłośników sportu. Każdy chęt-
ny miał możliwość wzięcia udziału 
w treningu jazdy na rowerze stacjo-
narnym. Każda z lekcji trwała czter-
dzieści pięć minut, a towarzyszyła 
jej przyjazna atmosfera, zmęczenie 
i satysfakcja płynąca z wysiłku fizycz-
nego, o którym w codziennym życiu 
łatwo jest zapomnieć.

Nie obeszło się bez spotkania 
z muzyką. Na zielonogórskiej scenie 
pojawiła się Urszula Dudziak, Popa-
rzeni Kawą Trzy oraz Orkiestra Fil-
harmonii Zielonogórskiej.

Gorzów Wielkopolski 
Była to już druga tego rodzaju 

impreza organizowana w Gorzowie 
Wielkopolskim. Tym razem jedną 
z czołowych atrakcji był Piknik Zdro-
wia i Aktywności. Każdy chętny miał 
możliwość odwiedzenia miasteczka 
medycznego, w którym czekali leka-
rze, chętnie odpowiadający na pytania 
pacjentów. Oprócz porad, można było 
skorzystać z przeprowadzanych badań 
i dowiedzieć się więcej na temat pro-
mocji zdrowego trybu życia. Oferowa-

ne badania były całkowicie darmowe, 
zorganizowane w ramach profilaktyki 
chorób takich jak nadciśnienie tętni-
cze czy cukrzyca. Po badaniu można 
było udać się na trening, angażujący 
całe ciało, mający zachęcić społecz-
ność do aktywności na zewnątrz. 
Atrakcji doczekały się również dzieci, 
zarówno pełnosprawne jak i niepełno-
sprawne. Każde z nich mogło spędzić 
miło czas, a przy okazji zmotywować 
się do aktywności fizycznej. 

- Lubuskie, zielona kraina nowo-
czesnych technologii – jest to prze-
piękny kawałek Polski. Wspaniałe 
lasy i jeziora. Wiele zabytków. Ponad 
dwieście pięćdziesiąt pałaców i zam-
ków. Nowoczesna technologia. To jest 
w dużym stopniu ziemia nieodkryta 
jeszcze przez turystów. Cieszę się, że 
władze tego województwa rozwijają 
środki turystyczne oraz punkty war-
te odwiedzenia. Jestem szczęśliwy, że 
mogę reprezentować to województwo 
w Parlamencie Europejskim – mówił 
europoseł Dariusz Rosati.

Prawdziwym gwoździem pro-
gramu okazał się wyścig kolarski, 
którego uczestnicy musieli pokonać 
ponad 100 km, a więc przedostać 
się z Gorzowa Wielkopolskiego do 
Zielonej Góry. Odległość, z jaką 
zmierzyli się zawodnicy, miała sym-
bolizować upamiętnienie setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę, którą obchodzić bę-
dziemy 11 listopada. 

- Myślę, że to bardzo ciekawa 
inicjatywa. Wyścig połączył dwie sto-
lice naszego województwa. Ciekawa, 
bardzo zróżnicowana i wymagająca 
trasa. Teren był pagórkowaty, wiał 
silny boczny wiatr, więc zawodnicy 
mieli co robić na trasie, ale takie rze-
czy dobrze się wspomina. Co prawda 
nie stanąłem na podium, ale spędzi-
łem fajnie czas i to liczy się dla mnie 
najbardziej – opowiedział po wyścigu 
jeden z jego uczestników.

Aktywnie spędzony dzień zakoń-
czyła energiczna dawka muzyki, któ-
rej dostarczył Przemysław Szczotko 
oraz zespół Las Melinas. 

(AK)

Święto Województwa Lubuskiego 2018 

Podczas eventu można było pozyskać cenną wiedzę, dotyczącą wykorzystywania 
nowoczesnej technologii oraz zapoznać się z dość nietypowymi gośćmi, jakimi 
były… roboty, które bawiły, rozśmieszały i przede wszystkim edukowały, szczególnie 
najmłodszych gości.

Prawdziwym gwoździem programu okazał się wyścig kolarski, którego uczestnicy musieli 
pokonać ponad 100 km, a więc przedostać się z Gorzowa Wielkopolskiego  
do Zielonej Góry.



7TWOJA LOKALNA TELEWIZJA rozmowa

Jak zaczęła się Twoja przygo-
da z rysowaniem? Lubiłaś to 
już w dzieciństwie czy pasja 
przyszła trochę później? 

Już w dzieciństwie 
lubiłam brać do ręki igłę 
i tusz z długopisu, a póź-
niej robić ,,tatuaże’’. Jak 
na małą dziewczynkę 
było to dosyć nietypowe. 
Miałam przez to nawet 
problemy. Nauczyciel-
ka zadzwoniła do mojej 
mamy i powiedziała, że 
razem z koleżanką otwo-
rzyłyśmy nielegalny inte-
res w szkole, bo koledzy 
i koleżanki płacili mi za 
,,tatuaże’’, które im robi-
łam. Później zaczęło mi 
się podobać rysowanie. 
Mama radziła mi, żebym 
brała udział w różnych 
konkursach i obiecała 
swoją pomoc. Zaczęła 
się we mnie rodzić pasja. 
Gdy nudziło mi się na 
lekcjach, zawsze coś ryso-
wałam. Z biegiem czasu 
zaczęłam rysować patrząc 
na ekran telefonu, mam 
pamięć fotograficzną. 
To zostało mi do dzisiaj, 
swoje rysunki przenoszę 
na dowolny format z te-
lefonu. 

To ciekawe, bo zazwyczaj 
gdy zapytasz dziecka, co lubi 
robić, odpowiada od razu: ry-
sować. Z biegiem czasu gdzieś 
jednak gubimy to zainteresowanie. U Cie-
bie tak nie było. Można nawet powiedzieć, 
że z każdą kreską osiągałaś coraz większą 
wprawę i doszłaś do perfekcji. 

Dokładnie. Ja w ogóle bardzo 
lubiłam mieszać kolory. Na przy-
kład gdy zmieszasz ołówek z jakimś 
kolorem, to powstaje świetny efekt 
i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. 
Zawsze rysowałam to, co mi się aku-
rat podobało. Taki bodziec typu: TO 
chcę narysować, TO mi się podoba. 
Zawsze poświęcałam tyle czasu, ile 
było potrzeba, żeby ten rysunek był 

perfekcyjny. Na koniec technikum ra-
zem z przyjaciółką zrobiłyśmy sobie 
tatuaż. Spodobała mi się taka praca. 
Zapytałam się tatuażysty, gdzie moż-
na zrobić jakieś kursy, dzięki którym 
mogłabym tatuować. Dał mi kilka 
cennych rad, ale powiedział, że muszę 
jeszcze trochę potrenować rysunek. 
Stwierdziłam, że nie popuszczę i po-
pytam jeszcze w innych miejscach. 
W końcu w jednym studiu zapro-
ponowali mi, że jeśli bardzo chcę, to 
mogę przyglądać się ich pracy. Więc 
patrzyłam, jak ustawiać igłę, co robić 

przed tatuowaniem, jak to robić, 
o wszystko się wypytywałam. 

Znalazłaś sposób na życie, byłaś 
szczęśliwa. I właśnie wtedy, gdy po-
czułaś, czym tak naprawdę chcesz się 
zajmować, coś się wydarzyło… 

Zdarzył się wypadek samo-
chodowy. Kierowca wyprzedzał 
dwie osobówki. Chciałam wy-
siąść, nie podobał mi się sposób, 
w jaki prowadził samochód. 
Koło świateł obok strefy eko-
nomicznej, przed zjazdem na 
autostradę, jechaliśmy z zawrot-
ną prędkością. Nagle uderzenie 
w prawą stronę, czyli tam, gdzie 
siedziałam. Trafiłam do szpita-
la, gdzie postawiono mi błędną 
diagnozę. Straciłam rękę. Na 
samym początku myślałam, że 
wszystko pójdzie w łeb i że już 
nigdy nie dam rady niczego na-
rysować, a co dopiero tatuować. 
W końcu jak to robić bez jednej 
ręki? Nie miałam wsparcia ze 
strony swojego chłopaka. Nasz 
związek nie przetrwał takiej 
próby. Rozczarowałam się, ale 
moi rodzice robili wszystko, że-
bym się nie załamywała. Kazali 
mi rysować. Za każdym razem, 
gdy mnie odwiedzali w szpitalu, 
oglądali moje rysunki. Na po-
czątku wyrzuciłam chyba pięt-
naście kartek. Denerwowałam 
się, płakałam. Mówiłam, że nie 
dam rady. W dodatku musia-
łam na nowo uczyć się chodzić, 
przez to że przez dwa miesiące 
po wypadku cały czas leżałam, 

co skutkowało zanikiem mięśni. 

Ile czasu zajęło Ci nauczenie się wszystkie-
go od nowa? 

Dwa miesiące. 

To bardzo szybko. Skąd znalazłaś w sobie 
siłę? 

Nie wiem, naprawdę. 

Podejrzewałabyś kiedyś, że jesteś taka sil-
na? 

Oj, nie. Gdy czymś się przejmu-
ję, to zamykam się w sobie, płaczę, 
reaguję jak każdy normalny czło-
wiek. Po wypadku niektórzy mówili, 
że pewnie nie będę już rysowała, bo 
przecież jak? Denerwowało mnie to 
niesamowicie. Chciałam wszystkim 
wokół udowodnić, że człowiek bez 
ręki, to normalny człowiek, który też 
może mieć pasję. 

 
Co było dla Ciebie największą motywacją, 
gdy leżałaś w szpitalu i uczyłaś się wszyst-
kiego od nowa? 

Chciałam nie myśleć o wypadku 
i czymś się zająć, żeby odgonić jakoś 
te myśli. Miałam pękniętą tętnicę, 
połamaną kość i zmiażdżone mięśnie. 
Chciałam też pokazać, sobie i innym, 

że coś potrafię. Największe wsparcie 
dawali mi moi rodzice, jak i zresztą 
cała moja rodzina i najbliżsi przy-
jaciele. Po przebudzeniu w szpitalu 
mocno złapałam rękę swojego brata, 
chociaż nigdy nie okazywaliśmy sobie 
zbytniej czułości.  Później poznałam 
mojego obecnego chłopaka, który 
automatycznie mnie zaakceptował. 
Bardzo mnie motywuje i wspiera. 
Kiedyś moją pasją była gra na gitarze. 
Dziś gramy we dwójkę, on zajmuje 
się strunami, a ja ustawiam akordy. 

Jaka była reakcja innych, gdy malowałaś 
i szło Ci to coraz lepiej? 

Pielęgniarki patrzyły na mnie 
jakbym była z innej planety. Nie wie-
rzyły, że robię takie proste kreski, pra-
wie jak od linijki.

Jak otoczenie reagowało na Twój wypadek? 
Gdy pierwszy raz od czasu wy-

padku pojechałam z przyjaciółmi nad 
jezioro, spotkałam tam pewnego chło-
paka. Mówił coś w stylu: ,,Boże, jak 
ona wygląda bez ręki. Co za dziwoląg. 
Jak ona w ogóle może wyjść z domu?’’. 
Próbowałam nie dać po sobie poznać, 
że się tym przejmuję, ale spaliłam pięć, 
a może nawet i dziesięć papierosów. 
Najgorzej jest właśnie w miejscach ta-
kich jak baseny czy jeziora. Najbardziej 
reagują dzieci. Słyszę jak mówią o tym 
swoim rodzicom, zadają im pytania, 
czasem nawet się boją. Raz podeszłam 
do chłopca, który się bał. Porozmawia-
łam z nim i od razu zrobiło się pozy-
tywniej. Wiem, że ludzie gadali i będą 
gadać, trzeba być na to gotowym. 

Czasami jest tak, że zdrowi ludzie, którzy 
mają stabilne i ułożone życie, narzekają 
i twierdzą, że wszystko jest bez sensu. Co Ty 
o tym sądzisz? 

Takie osoby są leniwe, nawet 
bardzo leniwe. Fakt, życie naprawdę 
rzuca nam kłody pod nogi, ale za-

wsze trzeba dążyć do spełnienia swo-
ich marzeń. Musimy robić to, czego 
chcemy i się temu poświęcić. Ja wolę 
coś pokazać, robić i udowadniać, że 
jeśli coś się kocha, to naprawdę moż-
na. Chcieć to móc. 

Uważasz się za optymistkę? 
Trochę?

Trochę tak? Twoje wszystkie dotychcza-
sowe działania są dowodem Twojego po-
zytywnego nastawienia. Z resztą, zawsze 
byłaś osobą o pogodnej osobowości. Teraz 
jeszcze bardziej pokazujesz, jak wielką siłę 
w sobie skrywasz. Zdajesz sobie z tego spra-
wę? 

Ludzie mówią mi, że jestem silna 
i twarda. A ja uważam, że jestem zu-
pełnie normalna…

Jakie masz plany na przyszłość? 
Chciałabym, jeśli oczywiście bę-

dzie to możliwe, tatuować. Marzę 
też o protezie, którą można sterować 
za pomocą umysłu. Jest ona dostęp-
na w USA. Na dzień dzisiejszy mam 
elektryczną protezę ręki, dzięki ber-
lińskiej klinice. Długo to trwało, za-
nim się jej doczekałam, choć i tak 
w Polsce czekałabym na nią jeszcze 
dłużej. Nauczyłam się nią posługi-
wać, ale póki co nie mogę jej używać, 
z powodu bólów fantomowych, bar-
dzo mocnych.  

Co mogłabyś poradzić osobom, które są 
w podobnej sytuacji do Twojej? 

Niech trzymają się tego, co ko-
chają. To naprawdę pomaga i podnosi 
na duchu. Znam dziewczynę, która 
jest inwalidką, ale nawet to nie po-
wstrzymało jej, żeby skoczyć ze spa-
dochronu. Nie spodziewałam się tego 
po niej. Mówiła mi, że to jeszcze nie 
koniec, ma plany na kolejny skok, bo 
za tym tęskni. 

ROZMAWIAŁA ALEKSANDRA KUCZA 

Pomimo przeszkód,  
warto jest walczyć o marzenia! 
Wyobraź sobie, że masz wielką pasję, którą od lat pielęgnujesz. Wyobraź sobie, że padasz ofiarą nieszczęśliwego wypadku, który stanowi ogromną przeszkodę w drodze do speł-
nienia marzeń. Co czuje się w takim momencie? Słubiczanka Aleksandra Marzec zna odpowiedź na to pytanie. 



8 reklama
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Masz dość długoletniej nauki na 
tradycyjnych kursach i chcesz 
w końcu zacząć swobodnie ko-
munikować się w języku obcym?  
Ta oferta jest dla Ciebie! Inten-
sywny kurs języka angielskiego 
lub niemieckiego, nakierowany 
na mówienie z możliwością wy-
miany języków. 

Oferta skierowana jest do każdej 
grupy wiekowej. Zajęcia odbywać się 
będą aż 4 razy w tygodniu (pn-czw). 
„Najlepszą metodą na naukę języka 
obcego jest wyjazd do kraju, w któ-
rym mówi się w tym języku, nazywa 
się to ‘total immersion’, czyli ‘całko-
wite zanurzenie się’ w języku, którego 
chcemy się nauczyć. Dla większości 
z nas jest to niemożliwe, dlatego jeśli 
na poważnie chcemy nauczyć się ję-
zyka- trzeba takie środowisko stwo-
rzyć tu, na miejscu. I na tym opiera 
się cała idea tych zajęć. Uczestnicy 
będą uczyć się mówić w taki sam spo-
sób, jak uczą się małe dzieci- czyli 
powtarzając zwroty i osłuchując się 
z językiem. Nazywam to karnetem 

na języki, gdyż uczniowie sami będą 
mogli zdecydować, na który język 
chcą przyjść.”- mówi Aleksandra 
Michalska, właścicielka szkoły. „Żeby 
ta metoda była efektywna, musi być 
intensywna; pomoże nam również 
wyrobić nawyk samodzielnego ota-
czania się językiem obcym”. 

Oprócz tego kursu, szkoła oferuje 
również cały wachlarz zajęć, dosto-
sowany do indywidualnych potrzeb 

kursanta (przygotowanie do certy-
fikatów, matury, egzaminów, pracy, 
podstawówki niemieckiej). 

Szkolenie dla spedytorów
Chciałbyś zacząć pracować na 

spedycji, ale kompletnie nie masz 
doświadczenia? Zatrudniasz ludzi 
z małym doświadczeniem i chciał-
byś by szybko stali się samodzielnymi 
spedytorami ? Mamy na to rozwią-

zanie ! Profesjonalne szkolenie z za-
kresu transportu i spedycji pomoże 
Ci zapoznać się zarówno z teorią, 
jak i praktyką oraz tym, jak osiągnąć 
najlepsze rezultaty.  Szkolenie pro-
wadzone przez osoby z długoletnim 
stażem odnoszących topowe wyniki 
w swoich firmach, które uchylą rąbka 
tajemnicy jak poruszać się w świecie 
spedycji i transportu. Szkolenie obej-
muje zagadnienia :

- Geneza pojęcia spedycji i trans-
portu (klasyfikacja względem profilu 
firmy)

- analiza najczęściej używanych 
narzędzi

- analiza czasu pracy kierowcy
- optymalne korzystanie z giełd 

transportowych
- konfrontacja giełdy z bezpo-

średnimi klientami
- siła komunikacji oraz efektywne 

negocjacje
- analiza psychologiczna poten-

cjalnych klientów 
- sposoby planowania pracy
- optymalizacja przepływu proce-

sów w firmie
- pułapki czyhające na młodego 

spedytora
I wiele więcej ….

Dodatkowo szkolenie połą-
czone jest z kursem z języka nie-
mieckiego oraz angielskiego dedy-
kowanym dla branży (ukończenie 
szkolenia zostaje potwierdzone cer-
tyfikatem) . W razie pytań prosimy 
o kontakt telefoniczny: 797 460 036 
lub przez profil fb: Alex Szkoła  
Aleksandra Michalska

Wykup karnet na języki obce, naucz się mówić!
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Od 1995 roku festiwal znany 
wszystkim jako Przystanek Wo-
odstock, w 2018 roku doczekał się 
zmiany swojej nazwy na PolAnd-
Rock Festival. Mimo korekty loga, 
założenia imprezy pozostały takie 
jak zawsze, a Kostrzyn nad Odrą 
po raz kolejny przyciągnął do sie-
bie gości z różnych zakątków Pol-
ski i świata. Jak było w tym roku? 
Odwiedziliśmy PolAndRock, by się 
tego dowiedzieć. 

Organizatorzy festiwalu zapo-
wiedzieli oficjalne otwarcie PolAnd-
Rock Festival na czwartek, drugiego 
lipca. Kto jednak zna festiwalowe 
obyczaje, ten wie, że znany do tej 
pory Woodstock wita swoich pierw-
szych gości parę (czasem nawet i pa-
ręnaście) dni wcześniej. Nie inaczej 
było w tym roku. Pierwszych wood-
stockowiczów można było zauważyć 
na terenie festiwalu już pod koniec 
lipca. 

- Co roku przyjeżdżamy z mężem 
przed otwarciem festiwalu. Jesteśmy 
wtedy spokojniejsi, że znajdziemy faj-
ne miejsce na rozbicie namiotu, choć 
nie tylko o to nam chodzi. Poznajemy 
wtedy ludzi, naszych festiwalowych 
,,sąsiadów’’ i bardzo często jest tak, 
że wspólnie z nimi spędzamy czas 
podczas koncertów. Uwielbiamy tę 
cudowną atmosferę i odliczanie dni 
do rozpoczęcia – mówiła Maja, która 
na PolAndRock Fesival przyjechała 
dwa dni przed oficjalnym otwarciem.

Najsłynniejszy polski festiwal 
charakteryzuje fakt, że nie da się 
na nim nudzić. 2018 rok, podobnie 
do swoich poprzedników, przyniósł 
dziesiątki koncertów, które odbywały 
się na Dużej i Małej Scenie, w Po-
kojowej Wiosce Kryszny i w Strefie 
Lecha. Przybyli na festiwal goście 
mogli podziwiać takie gwiazdy mu-
zyki jak np. Judas Priest, Arch Ene-
my, Lao Che, Frank Carter & The 
Rattlesnakes, Death By Chocolate 
czy Krzysztof Zalewski. To oczywi-
ście niewielka część wykonawców, 
którzy zdobyli serca, jak zawsze, od-
danej woodstockowej widowni.  Jak 
co roku nie zabrakło także ciekawych 
warsztatów oraz inspirujących spo-
tkań w ASP. Akademia Sztuk Prze-
pięknych na przestrzeni lat poruszała 
już tematy dotyczące religii, wolno-
ści, poświęcania i oddania. Podczas 
spotkań uczestnicy mogli zadawać 
zaproszonym gościom najróżniejsze 
pytania. Podczas tegorocznej edycji, 
tę wyjątkową scenę odwiedzili Jacek 
Fedorowicz, Dorota Wellman, Chris 
Niedenthal, Janusz Gołąb, Artur 
Barciś, Anja Rubik, Bogusław Woła-
szański, Katarzyna Sokołowska, Jerzy 
Górski, Katarzyna Puzynska i gen. 
Mirosław Różański. 

Podczas trzech dni zabawy nie 
zabrakło tradycyjnych już kąpieli 
błotnych, skoków na bungee oraz tłu-
mów charyzmatycznych ludzi, często 
kolorowych, przyciągających wzrok 

i uwagę. Tabliczki z napisami ,,free 
hug’’ czy ,,free kiss’’, które niektórzy 
z nich nosili w formie naszyjników, 
pozwalały ujrzeć ogromną empatię, 
jaką darzyli się zupełnie obcy sobie 
ludzie. Prawda jest jednak taka, że 
na PolAndRock Festival nikt nie jest 
sobie obcy, wręcz przeciwnie – wszy-
scy są jak jedna, kochająca się rodzi-
na. Trudno jest więc odszukać tam 
wszelkich uprzedzeń, nietolerancji, 
zaczepek czy też wrogości. 

- Przyjechałem z przyjaciółmi, 
jesteśmy z Krakowa. Oni są tu już 

czarty raz, ja dopiero pierwszy, ale 
jestem pewien, że nie ostatni! Myślę 
że każdy, kto myśli źle o tym miejscu 
i ludziach, którzy biorą udział w tym 
wydarzeniu, powinien tu przyjechać 
i przekonać się, jak tu jest pięknie 
i magicznie. Podczas całego swojego 
życia nie zetknąłem się z tak olbrzy-
mią dawką miłości, dobrej muzyki 
i wzajemnego szacunku – opowiadał 
Tomek, jeden z uczestników festiwa-
lu.

PolAndRock Fesitval to nie tyl-
ko mocne brzmienia i ciągła zabawa, 

ale także okazja do zapoznania się 
z wieloma ciekawymi inicjatywami. 
Jedną z nich było zwrócenie uwagi na 
stulecie praw wyborczych nadanych 
kobietom. Zwrócono uwagę na brak 
kobiet w polityce, biznesie i na wszel-
kich innych płaszczyznach.

- W tym roku, gdy obchodzimy 
stulecie uzyskania praw wyborczych 
przez polki, musimy głośno i wyraź-
nie o tym mówić: siła jest kobietą! 
Kobiety, pamiętajcie o tym, by ni-
gdy się nie bać i zawsze brać sprawy 
w swoje ręce. Naszym obowiązkiem 

jest nieustanne promowanie europej-
skiej deklaracji równego traktowania 
kobiet i mężczyzn, ponieważ niestety, 
nas kobiet w sejmie mamy tylko 27%, 
a 13% w senacie – mówiła Elżbieta 
Anna Polak, pełniąca funkcję Mar-
szałka Województwa Lubuskiego, 
która podczas PolAndRock Festival 
podpisała  europejską deklarację rów-
ności kobiet i mężczyzn.

Festiwalowicze pytani o to, 
z czym kojarzy im się nasze woje-
wództwo, bardzo często odpowia-
dali: ,,zieleń’’, ,,lasy’’ lub ,,natura’’. 
Nic więc dziwnego, że w tym roku 
w lubuskiej strefie promowano dzia-
łania proekologiczne, mające na celu 
edukować społeczeństwo w temacie 
ekologii, abyśmy już zawsze pozo-
stali zieloną krainą, do której aż chce 
się wracać. Tłumnie odwiedzana 
Strefa Województwa Lubuskiego 
przyciągała do siebie takimi atrak-
cjami jak ładowanie telefonu za po-
mocą rowerów, łowieniem ryb (jako, 
że jesteśmy krainą pięciuset jezior), 
projektowaniem odzieży, robieniem 
tatuaży, wysyłaniem oryginalnych, 
festiwalowych pocztówek oraz moż-
liwością odpoczynku pod zacienio-
nym namiotem. Do Strefy Woje-
wództwa Lubuskiego można było 
śmiało przyjść z dziećmi, bowiem 
organizatorzy przygotowali zaję-
cia skierowane szczególnie do naj-
młodszych, którzy mogli oddać się 
jednemu ze swoich ulubionych za-
jęć, jakim jest malowanie. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty Lubuskiego Eco Dizajnu. 

- Robimy tutaj bardzo designer-
skie rzeczy. Największe powodzenie 
mają zdecydowanie ręcznie robione 
parasolki. W tym momencie zdobi-
my gitary, robimy torebki, biżuterię, 
wszystko, czego dusza zapragnie. Jak 
można zauważyć, wszyscy świetnie 
się bawimy, bo takie zajęcie naprawdę 
potrafi człowieka pochłonąć i odstre-
sować – mówiła jedna z uczestniczek 
warsztatów.

Każdy, kto odwiedził lubuską 
strefę, miał również okazję zapoznać 
się z pojęciem transplantacji oraz 
podpisać oświadczenie woli, dzięki 
któremu po śmierci można uratować 
życie innym, potrzebującym osobom. 
Uczestnicy chętnie podpisywali de-
klarację, pozostawiając po sobie hasła, 
takie jak np. ,,Chcę żyć po śmierci. 
Chcę, aby moje organy się nie zmar-
nowały’’, ,,Chcę uchronić innych od 
śmierci’’ lub ,,Życie po śmierci nie 
wymaga organów. Życie na ziemi 
wręcz przeciwnie’’.

W trakcie festiwalu ekipa HTS 
LIVE realizowała koncerty na scenie 
VivaKultura w pokojowej Wiosce 
Kryszny. Na scenie m.in. Jafia, Farben 
Lehre czy Damian Syjonfam. Efekty 
pracy naszej ekipy można było oglą-
dać na żywo w internecie lub na festi-
walowym telebimie. 

(AK)

Najpiękniejszy festiwal świata  
jak zwykle nie zawiódł!
Trzy dni wspaniałej muzyki. Trzy dni niezapomnianej zabawy. Trzy dni prawdziwej miłości.

Podczas trzech dni zabawy nie zabrakło tradycyjnych już kąpieli błotnych, skoków na bungee oraz tłumów charyzmatycznych ludzi, 
często kolorowych, przyciągających wzrok i uwagę. Tabliczki z napisami ,,free hug’’ czy ,,free kiss’’, które niektórzy z nich nosili w formie 
naszyjników, pozwalały ujrzeć ogromną empatię, jaką darzyli się zupełnie obcy sobie ludzie.

W trakcie festiwalu ekipa HTS LIVE realizowała koncerty na scenie VivaKultura w pokojowej Wiosce Kryszny. Efekty pracy naszej ekipy 
można było oglądać na żywo w internecie lub na festiwalowym telebimie. 
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Rowerowe poznawanie naszej małej ojczy-
zny, zatytułowane ,,100 rowerów szlakiem 
Niepodległości’’ przyciągnęło mieszkańców 
w każdym wieku. Pogłębianie wiedzy hi-
storycznej i aktywność fizyczna okazały się 
idealnym połączeniem. 

Słoneczna środa 27 lipca dopisała 
wszystkim tym, którzy wzięli udział 
w wycieczce rowerowej z Cybinki 
do Białkowa. Wydarzenie, w którym 
udział mógł wziąć każdy chętny, zor-
ganizowane zostało w ramach akcji 
,,Kwiaty dla Niepodległej’’.

- Dziś celebrujemy niepodległość 
naszego państwa. Polska brzmi dumnie, 
jest pięknym krajem i przepięknie ce-

lebrują to święto dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe. Pragniemy uczcić nie-
podległość w formie rowerowej, a więc 
inaczej niż zwykle. Dziś pojedziemy 
do malowniczej wsi poleskiej, jaką jest 
Białków. Będziemy tam celebrować hi-
storię od czasów powojennych do dnia 
dzisiejszego. Poprzez tę wycieczkę, dzie-
ci poznają historię, tradycję, obyczaje, 
a przede wszystkim ludzi, którzy two-
rzyli niepodległą – mówiła podczas wy-
darzenia Eugenia Niedźwiedzka, prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju PRO-EKO.

Wydarzenie ,,100 rowerów dla 
niepodległej’’ nie było jedyną akcją, 
jaką zorganizował Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Cybince. Podob-
ne inicjatywy zaczęły się już w maju, 
a potrwają do listopada, a więc do 
setnej rocznicy niepodległości. 

Rowerowe świętowanie przycią-
gnęło wielu chętnych w różnym wie-
ku, którzy jednogłośnie potwierdzali 
słuszność akcji. 

- Bardzo podobała mi się dzisiejsza 
wycieczka. Dopisała nam pogoda oraz 
dobra atmosfera, a oprócz tego mieli-

śmy okazję uczcić tak ważne wydarze-
nie, jakim jest odzyskanie niepodległo-
ści. Zdecydowanie warto brać udział 
w akcjach takich jak ta – relacjonowała 
jedna z uczestniczek wycieczki.

Wśród rowerzystów znalazł się 
także burmistrz Cybinki, Marek Ko-
łodziejczyk, który podsumował całą 
akcję następującymi słowami :

- Niepodległość zawdzięczamy 
naszym walecznym rodakom, o czym 

powinniśmy już zawsze pamiętać. Mo-
żemy to celebrować właśnie w takiej 
formie, przekazywać najmłodszym, 
że trzeba pamiętać o historii i boha-
terach, którym dziś zawdzięczamy 
wolność. Myślę, że taka forma upa-
miętnienia tego święta jest wspaniała. 
Cieszę się, że takie inicjatywy odby-
wają się na terenie naszej gminy. Li-
czę na to, że tego rodzaju wydarzenia 
będą organizowane także w kolejnych 
latach, jestem pewien, że chętnych na 
pewno nam nie zabraknie.

(AK)

Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim po 
raz kolejny udowodnił, że wakacje w mie-
ście wcale nie muszą być nudne. Jedną z lo-
kalnych atrakcji, z której korzystały zarów-
no dzieci jak i dorośli, było także jezioro 
Reczynek. 

Akcja ,,Ale lato!’’ skierowana była 
do dzieci, które okres wakacyjny spę-
dzały w mieście. Aby umilić im czas 
wolny, organizatorzy postarali się, aby 
zajęcia pełne były ciekawych przed-
sięwzięć, które uczestnicy zapamięta-
ją na długo. 

- Podczas wakacji część dzie-
ci zostaje tutaj, w Ośnie Lubuskim. 
Chcieliśmy zapewnić im codziennie, 
przez siedem tygodni, jakąś atrakcję, 
z której nie mogłyby skorzystać w na-
szym mieście w ciągu roku. Udział 
w naszej akcji biorą również dzieci, 
które przyjechały tutaj do swoich 
rodzin na wakacje. Mamy w swoim 
gronie osoby z dużych miast, a nawet 
spoza granic naszego kraju. Da się 
zauważyć, że dzieci chętnie przycho-
dzą na nasze zajęcia – opowiedziała 
Joanna Olszewska-Gredka, dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Ośnie 
Lubuskim. 

Zainteresowanie uczestników 
było jak najbardziej uzasadnione, po-
nieważ każdy dzień przynosił nowe 

przygody i atrakcje. Przygotowano 
tydzień plastyczny, podczas którego 
dzieci miały okazję malować w ple-
nerze oraz spotkanie z malarzami, 
którzy odwiedzili Ośno Lubuskie. 
Duże zainteresowanie wzbudziła 
także nauka metody szpachelkowej, 
nurkowanie, wizyta w ogrodzie przy-
jaznym dla przyrody, nauka robienia 
sałatek, spotkanie z tańcem i rytmiką, 
gra w piłkę nożną wraz z miejscowym 
klubem, a także zajęcia teatralne i ty-

dzień z książką. Strzałem w dziesiąt-
kę okazały się kajaki, które co prawda 
zmęczyły uczestników, ale przede 
wszystkim wprawiły ich w doskonałe 
nastroje. Warsztaty wzbogacone były 
również o spotkania z przedstawicie-
lami zawodów, takich jak psycholog, 
kucharz, kosmetyczka czy policjant, 
podczas których dzieci mogły do-
wiedzieć się więcej o ich pracy oraz 
zadać nurtujące je pytania. Miejski 
Dom Kultury w Ośnie Lubuskim nie 

pobierał opłat za żadne z zajęć, dzięki 
czemu w akcji ,,Ale lato!’’ mogli wziąć 
udział wszyscy, którzy nie mieli pla-
nów na spędzenie wakacji. Lato 2018 
potrafiło dać nam się we znaki z po-
wodu upałów, których w tym roku 
nie zabrakło. Wysokie temperatury 
były doskonałym powodem do przy-
noszących ulgę kąpieli w jeziorze. Jak 
co roku, dużym zainteresowaniem 
lokalnego społeczeństwa cieszyło się 
jezioro Reczynek. Na wszystkich, 

którzy mieli ochotę na ką-
piel w akwenie, czekały 
niespodzianki. To wszystko 
za sprawą modernizacji ką-
pieliska. 

- Ośno Lubuskie jest 
miastem turystycznym. Sta-
wiamy na turystykę i jej roz-
wój, ale również na rozbu-
dowę infrastruktury. Jezioro 
Reczynek jest ogromnym 
atutem Ośna Lubuskiego 
już od wielu lat. Inwestu-
jemy więc w niezbędną in-
frastrukturę turystyczną, 
począwszy od doskonałej 

ścieżki pieszo-rowerowej wokół je-
ziora, która tętni życiem przez cały 
rok. Kolejnym elementem jest kąpie-
lisko, plaża. W tym roku zaszły tutaj 
duże zmiany. Powstały nowe toalety, 
nowe oświetlenie kąpieliska i pola na-
miotowego, parasole plażowe – wy-
mieniał burmistrz Ośna Lubuskiego, 
Stanisław Kozłowski. 

Pomimo wielu widocznych zmian 
burmistrz zapowiada, że to jeszcze 
nie koniec. Władze planują kolejne 
przedsięwzięcia związane z infra-
strukturą kąpieliska, takie jak mała 
architektura czy remont wypożyczal-
ni sprzętu wodnego. 

(AK)  

Wakacje w Ośnie Lubuskim? Jak najbardziej! 

Akcja ,,Ale lato!’’ skierowana była do dzieci, które okres 
wakacyjny spędzały w mieście. Aby umilić im czas wolny, 
organizatorzy postarali się, aby zajęcia pełne były ciekawych 
przedsięwzięć, które uczestnicy zapamiętają na długo. 

Jak co roku, dużym zainteresowaniem lokalnego społeczeństwa 
cieszyło się jezioro Reczynek. Na wszystkich, którzy mieli ochotę na 
kąpiel w akwenie, czekały niespodzianki. To wszystko za sprawą 
modernizacji kąpieliska.

Stulecie niepodległości uczcili na sportowo 

Dziś celebrujemy niepodległość naszego państwa. Polska brzmi dumnie, jest pięknym 
krajem i przepięknie celebrują to święto dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe - mówiła 
podczas wydarzenia Eugenia Niedźwiedzka, prezes Stowarzyszenia Rozwoju PRO-EKO.
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Jest nam niezmiernie miło po-
informować, że Gmina Rzepin 
wygrała w konkursie „Gmina na 
6” organizowanym przez Gazetę 
Lubuską w kategorii „Gmina przy-
jazna mieszkańcom”! 

Dyplom oraz nagrodę podczas 
gali, która miała miejsce w Hotelu 
Fado w Gorzowie Wlkp., osobiście 
odebrał Burmistrz Rzepina Sławomir 
Dudzis. W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz nie ukrywał zadowolenia oraz 
dumy z faktu, że właśnie w tej kate-
gorii zwyciężyła nasza Gmina – „Star-
towaliśmy we wszystkich kategoriach, 
bo w każdej robimy naprawdę dużo. 
Cieszę się, że nasze starania zostały 
docenione przez szanowną Kapitu-
łę. W gruncie rzeczy chodzi o to, by 
mieszańcom dobrze się żyło i miesz-
kało w nasze Gminie. Nagroda z pew-
nością nie sprawi, że spoczniemy na 
laurach, a wręcz przeciwnie - będzie 
nas stymulować do kolejnych działań, 
które pozwolą mieszkańcom jeszcze 
bardziej cieszyć się, że mieszkają na 
terenie Gminy Rzepin”.

W tegorocznym konkursie starto-
wało aż 27 gmin z województwa lu-
buskiego. 

Nagrodą w konkursie jest kam-
pania reklamowa dla Gminy Rzepin 
o wartości 15 tysięcy zł!

(GMINA RZEPIN)

Rzepin

Na terenie całej gminy 
Rzepin pojawiło się 
aż 11 nowych wiat 
przystankowych!
Wiaty mają pełnić nie tylko funkcję typowego schronienia dla pasażerów, ale mają być rów-
nież wizytówką i znakiem rozpoznawczym naszej gminy.

Drewniane konstrukcje mają nawiązywać do naturalnego piękna Puszczy 
Rzepińskiej i przypominać o niej zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym.

Zamówienie na montaż nowych wiat przyjęła firma ECO Olszyna z Jele-
niej Góry. Prace ruszyły trzy tygodnie temu. Najpierw zdemontowano stare 
przystanki oraz wybrukowano nawierzchnie. Obecnie zamontowane są już 
wszystkie nowe wiaty. Nadal jednak trwają roboty wykończeniowe wokół 
przystanków.

Nowe wiaty to konstrukcje drewniane, wyposażone w ławkę oraz wyraźne 
oznaczenie nazwy przystanku. Cały koszt wymiany przystanków wyniósł ok. 
120 tys zł. i został w całości sfinansowane z budżetu gminy.

(GMINA RZEPIN)

Jezioro Długie bije 
rekordy popularności!
Z roku na rok poprawiamy jakość dostępnej infrastruktury przy Jeziorze Długim w Rze-
pinie. Poprzedni rok to montaż ławek i koszy, zakup wieży dla ratownika, stołów rekre-
acyjnych, zakup przebieralni i deszczownicy. Jednak największą inwestycją nad jeziorem 
w 2017r. był zakup wodnego placu zabaw, który okazał się strzałem w dziesiątkę, przy-
nosząc wszystkim korzystającym godziny niezapomnianej rozrywki. Wszystkie inwestycje 
dotyczące naszego jeziora są etapami konsekwentnie realizowanego planu zmiany oblicza 
miejskiego kąpieliska. Zatem co zmieniło się w tym roku?

Rozbudowany został wodny plac zabaw o boisko do piłki siatkowej. Po-
wstał ponad dwudziestometrowy pływający pomost, zabudowane zostały 
tarasy oraz pro-
wadzące do nich 
schody, które zy-
skały bezpieczną 
i estetyczną ba-
lustradę. Przeka-
zany również zo-
stał plac budowy 
dla wykonawcy, 
który z końcem 
sezonu kąpielo-
wego rozpocznie 
budowę ścieżki 
pieszej wokół je-
ziora, wyremon-
tuje główną drogę dojazdową oraz wybrukuje plac parkingowy. Pierwsze prace 
związane z przygotowaniem placu budowy oraz dostawą materiałów są już 
realizowane.

Biorąc pod uwagę frekwencję podczas bieżącego sezonu kąpielowego je-
steśmy przekonani, że tego typu inwestycje, poprawiające jakość i bezpieczeń-
stwo wypoczynku w Puszczy Rzepińskiej są bardzo potrzebne mieszkańcom 
naszej gminy. Plany na przyszłość? Punkt gastronomiczny, utworzenie „zielo-
nej strefy” czyli pola namiotowego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej, budowa 
oświetlenia oraz rozbudowa pomostu.

(GMINA RZEPIN)

Rzepin – gmina najbardziej 
przyjazna mieszkańcom! Ceny 
wody, ścieków, śmieci oraz 
podatki – jedne z najniższych 
w województwie!
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Marzyliście kiedyś o popołudniu rodem 
z Amerykańskich filmów? Golf, klubowy 
bankiet i samochód do zgarnięcia? To 
wszystko miało miejsce 21 lipca, kiedy to 
firma Impladent CLINIC obchodziła swoje 
5 urodziny. Nie zabrakło słońca i dobrej za-
bawy, a to wszystko przy głośnym śpiewie 
„Sto lat”.

- Dzisiaj spotykamy się na tym 
pięknym, słubickim polu golfowym 
z okazji 5-lecia naszego gabinetu 
– mówiła Beata Jurkowska. – Sze-
fostwo już od jakiegoś czasu jest 
związane z golfem, a my jako firma 
jesteśmy związani ze wspomnianym 
wcześniej polem golfowym, dlatego 
stwierdziliśmy, że fajną rzeczą będzie 
połączenie dwóch rzeczy. Organizu-
jemy zatem profesjonalny turniej dla 
golfistów z prawdziwego zdarzenia, 
przygotowaliśmy świetne nagrody, 
co zawdzięczamy także wsparciu 
sponsorów. A do wygrania – dwa 
samochody – jeden dla najlepszego 
zawodnika, drugi dla najlepszej za-
wodniczki, którymi będą cieszyli się 
przez cały weekend. Zaprosiliśmy 
oczywiście nasze rodziny, znajomych 
i przede wszystkim pacjentów, byśmy 
wszyscy razem mogli świętować piąte 
urodziny kliniki. Co więcej, przygo-
towaliśmy też coś na kształt Akade-
mii Golfowej, którą poprowadzi pan 
Robert Woźniak, a wszystko po to by 
w osobach, które do tej pory golfa nie 
poznały, zaszczepić przysłowiowego 
bakcyla.

- Oby więcej takich inicjatyw – 
mówił tego dnia Robert Woźniak 

ze Słubickiego Pola Golfowego 
„Dębowa Polana”. – To nie tylko 
promocja naszego obiektu, ale też 
samego miasta. Bardzo cieszymy 
się, że firma Impladent CLINIC 
i Fem Estetic zdecydowała się na 
zorganizowanie tak fajnego tur-
nieju właśnie na naszym słubickim 
polu golfowym. Uczestnicy przyje-
chali do nas z całej zachodniej Pol-
ski, więc mamy tutaj szereg klubów, 
włącznie z naszym rodzimym, któ-
re będą się za chwilę prezentować.

- Mamy tu dziś ogromny turniej, 
bo mowa jest o około 60-ciu osobach 

– mówił Zbigniew Sawicki, tym ra-
zem występujący jako jeden z uczest-
ników. – Pogoda dopisała, pole jest 
bardzo dobrze przygotowane. Nawet 
przyjezdni, z którymi mam okazję 
grać we flight’cie są pod wrażeniem 
jakości słubickiego obiektu i tym, jak 
to pole wygląda.

Co takiego golf ma w sobie, czym 
można by zachęcić kogoś, kto nigdy 
nie miał z nim styczności? Zapytani 
o to uczestnicy turnieju bez chwili za-
stanowienia mieli gotowe odpowie-
dzi. Może więc od teraz golf stanie 
się słubickim sportem?

- Wiele lat temu, gdy zaczynałem, 
zadawałem sobie takie samo pytanie – 
tłumaczył Robert Woźniak. – Myślę, 
że jest to chyba najbardziej towarzy-
ski sport, jaki można sobie wyobra-
zić. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że 
runda golfa to pięć godzin w bardzo 
miłej atmosferze, z reguły przy bar-
dzo dobrej pogodzie. Wystarczy więc 
przyjść i zacząć grać.

- Tego trzeba spróbować – 
mówił Bogdan Grala, uczestnik 
turnieju. – Można godzinami opo-
wiadać o zaletach tej gry, ale tak 

naprawdę, gdy ktoś nie spróbuje, 
nigdy nie załapie bakcyla. Należy 
więc pójść, najlepiej wziąć lekcję, 
powybijać parę piłeczek i wtedy 
zadecydować – gram albo nie. 

- To trzeba polubić. Golf to pasja, 
tak samo jak wędkarstwo czy pływa-
nie – tłumaczył Zbigniew Sawicki. 
– Przy okazji chciałbym obalić mit, 
że golf to sport elitarny i drogi. Nic 
bardziej mylnego. A co ważniejsze, 
można zacząć mając kilka lat i grać 
tak już do końca życia.

(KB)

kultura i sport

O tym, że wakacje to nie tylko długie godzi-
ny spania czy piaszczyste plaże przekonują 
młodzi tancerze i muzycy, którzy w tym 
roku zawitali w Słubicach. Wielogodzinne 
treningi, nieustające upały i to wszystko 
w naszym rodzinnym mieście. Ciekawe czy 
tutejsze warsztaty przyczynią się sukce-
sów?

Z początkiem wakacji do Słubic 
po raz kolejny przyjechała Radom-
ska Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
GRANDIOSO. Także i tym razem 
mieszkańcy mieli możliwość wysłu-
chać jej koncertu oraz obejrzeć pokaz 
musztry paradnej i parady marszowej. 

Radomska Orkiestra powstała 
w 1978r. Zespół działa w Młodzie-
żowym Domu Kultury im. Heleny 
Stadnickiej w Radomiu i skupia mło-
dzież w wieku 8-25 lat. Spośród 160 
osób uczących się, główny zespół sta-
nowi około 90 osób.

- Gościmy tutaj na warsztatach 
muzycznych podczas których przy-
gotowujemy się do Mistrzostw Eu-
ropy odbywających się w tym roku 
w Niemczech – mówiła Agnieszka 
Szarpak, kierownik orkiestry. – Jeste-
śmy tutaj już po raz drugi. Wspaniałe 
warunki, jakie zaoferowali nam go-
spodarze skłoniły nas do kolejnej wi-
zyty w Słubicach i ćwiczenia na tym 
pięknym obiekcie jakim jest SOSiR.

W ubiegłym roku przygotowy-
waliśmy się do Międzynarodowej 
Olimpiady Orkiestr i udało nam się 
odnieść sukces. Cieszymy się także, 
że tak wielu mieszkańców przychodzi 
nas posłuchać oraz że słubiczanie są 
wierni GRANDIOSO. 

Tegoroczne występy w Słubicach 
to, jak tłumaczy kierownik orkiestry, 
pokaz premierowy, do którego mło-
dzież przygotowywała się cały rok 
i które zostały zaprezentowane na 
Mistrzostwach w Rastede. Jak się oka-
zuje, pobyt w naszym mieście dobrze 
zrobił młodym muzykom. Z zawodów 
przywieźli bowiem sporo medali. 

Okres wakacyjny nie był też jedy-
nie czasem wypoczynku dla podopiecz-
nych szczecińskiej szkoły tańca Astra, 
która zawitała w Słubicach w lipcu. 

- Przyjechaliśmy, żeby ostro tre-
nować w Słubicach – mówił Marcin 
Kalitowski, jeden z głównych trenerów 
szkoły tańca Astra. – Mamy tutaj do-
skonałe warunki, żeby przygotować się 
do nowego sezonu. Czas treningów jest 
bardzo zróżnicowany z tego względu, 

że każda z grup prezentuje inny po-
ziom zaawansowania. Staramy się do-
bierać treningi tematycznie i rozwiązy-
wać problemy z poprzedniego sezonu. 
Dobrze pamiętamy, co sprawiało trud-
ności danej parze i wypracowujemy to 
na treningach grupowych.

Najbliższy turniej, na którym za-
prezentuje się szkoła tańca Astra orga-
nizowany jest we wrześniu w Radomiu. 
Oby zatem pobyt w Słubicach przy-
niósł szczęście młodym zawodnikom. 

W te wakacje w Słubicach zago-
ściła również szkoła tańca Anima, któ-
ra codziennie rozwijała swoje umiejęt-
ności na miejskiej sali sportowej.

- Jesteśmy z Gostynia i okolic. Do 
Słubic przyjechaliśmy na obóz tanecz-
ny – mówiła Joanna Kowalska, założy-

cielka i instruktorka szkoły tańca Ani-
ma. – Szkoła funkcjonuje już szósty 
rok. Co roku organizujemy wakacyjne 
obozy taneczne. Jesteśmy objazdową 
szkołą tańca, a więc funkcjonujemy 
w różnych ośrodkach kultury. W wa-
kacje natomiast spotykamy się wszyscy 
razem i świętujemy całoroczny wysi-
łek. Dlaczego Słubice? Nigdy tutaj nie 
byliśmy, ale muszę przyznać, że jak do-
tąd bardzo nam się podoba, mimo, że 
nie wszystko udało nam się zobaczyć. 

Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy. Miejmy zatem nadzieję, że 
przyszłe sezony okażą się owocne 
dla młodych artystów oraz, że pobyt 
w Słubicach przyczyni się do coraz to 
większych sukcesów. 

(KB)

Golfowe urodziny Impladent CLINIC & Fem Estetic

– Pogoda dopisała, pole jest bardzo dobrze przygotowane. Nawet przyjezdni, z którymi 
mam okazję grać we flight’cie są pod wrażeniem jakości słubickiego obiektu i tym, jak to 
pole wygląda - mówił Zbigniew Sawicki, tym razem występujący jako jeden z uczestników.

Słubice ulubionym ośrodkiem wakacyjnych obozów!

Z początkiem wakacji do Słubic po raz kolejny przyjechała Radomska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta GRANDIOSO.

W te wakacje w Słubicach zagościła również szkoła tańca Anima, która codziennie rozwijała swoje umiejętności na miejskiej sali. 
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Na dobre opadł już kurz na po-
lach pod Kostrzynem. Pierwsza edy-
cja Poland Rock Festiwal okazała się 
sukcesem. Podobnie jak na historycz-
nym już Przystanku Woodstock pu-
bliczność dopisała i bawiła się przed-
nio. Nie trudno było zauważyć brak 
oprawy mediów publicznych oraz 

w tym roku wyjątkowo pomocy stra-
ży pożarnej. „Dobra Zmiana” nie lubi 
organizatora, nie lubi takiej zabawy 
i pośrednio nie lubi tych, którzy tłum-
nie na tę imprezę zjeżdżają. Mówiąc 
krótko, nie lubi młodych obywateli, 
młodych wyborców. Przystanek Wo-
odstock, czy teraz Poland Rock Festi-
wal to nie tylko muzyka i zabawa, ale 
także miejsce edukacji na panelach 
Akademii Sztuk Przepięknych oraz 
ogólnie jak 1 sierpnia, chwila ciszy 
upamiętniająca wybuch Powstania 
Warszawskiego. Morze możliwości, 
różnorodności z Przystankiem Jezus 
włącznie. Kilka dni spotkań różno-
rodności i nauka tolerancji młodego 
pokolenia oraz przełamywania ste-
reotypów starszych, którzy z roku na 
rok tłumniej tu przybywają. Waka-
cyjna szkoła, w której jak normalnej 
jest miejsce na naukę, rozrywkę, ale 
i znajdzie się miejsce dla tych, któ-
rzy od tego co powyżej zrobią sobie 

zwyczajnie wagary, ale jednak mają 
potrzebę tu przyjechać. Tegoroczna 
impreza zakończyła się dobrym mo-
rałem. Jerzy Owsiak kończąc festiwal 
zwrócił się do stojących pod sceną aby 
poszli na wybory. Powiedział to tym, 
którzy kochają demokrację a raczej jej 
skutki ale nie potrafią jej współtwo-
rzyć w dniu wyborów. Dobry i mądry 
apel, impreza zakończona z morałem 
obywatelskim. 

Podobnie ma się sprawa przy oka-
zji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
pomocy. Tysiące ludzi, zbierających 
pieniądze i nie tylko, na konkretny 
cel. Zaangażowanych w dużych mia-
stach oraz w małych wsiach. Wspól-
nota ludzi najczęściej młodych, która 
choć w tym wieku lubi bardziej brać 
niż dawać uczy się empatii i wrażli-
wości na potrzeby innych. Co roku 
akcja dedykowana najbardziej po-
trzebującym, widoczna potem przede 
wszystkim w publicznych placów-

kach ochrony zdrowia opatrzona logo 
WOŚP. Ludzie ludziom spontanicz-
nie raz w roku pomagają bo chcą a nie 
pomagają bo muszą. I podobnie jak 
w przypadku Poland Rock Festiwal, 
impreza przez media publiczne led-
wo zauważalna. „Dobra Zmiana” nie 
lubi organizatora, nie lubi młodych 
wrażliwych ludzi, nie lubi kiedy lu-
dzie spontanicznie sobie pomagają. 
WOŚP najczęściej kończy się utratą 
głosu Jerzego Owsiaka. Ale zamiast 
głosu pod koniec buduje się wspól-
nota tych, którzy cały dzień zbierali 
a pod koniec widzą jak indywidual-
ne działanie rośnie w siłę zbieranej 
kwoty. Spontan z morałem nie tylko 
w postaci zebranej kwoty, ale przede 
wszystkim obudzeniem ludzkiej 
wrażliwości przy puszce zarówno tych 
co ją trzymają jak i do niej wkładają.

Dwie imprezy letnia i zimowa. 
Angażująca setki tysiące ludzi i bu-
dzące podziw nawet poza granicami 

Polski. Imprezy łączące pokolenia 
przy muzyce, ale i przy potrzebach. 
Jedna i druga odbywająca się o wielu 
lat WOSP 25 lat i Poland Rock Festi-
wal wraz z Przystankiem Woodstock 
23 lata. W tym czasie zmieniały się 
układy polityczne, rządy i prezydenci. 
Ostatnia wizyta Prezydencka odbyła 
się w 2012 roku i miała historyczny 
wymiar, bo urzędujący Bronisław Ko-
morowski spotkał się uczestnikami 
Przystanku Woodstock wraz z Prezy-
dentem Niemiec Joachimem Gauck. 
Obecna władza nie widzi imprez jak 
i potrzeby ich wsparcia a nie mówiąc 
już o obecności. Wydawało się, że fan-
ty obecnej Pary Prezydenckiej ofiaro-
wane na licytacje WOŚP są dobrym 
otwarciem na współpracę. Jednak jak 
na razie to tyle a można by rzec aż tyle. 

Jako Polacy najczęściej w historii 
tworzyliśmy wspólnotę, kiedy było po 
tzw. Szkodzie (Mądry Polak po szko-
dzie). Tym bardziej cieszy oglądanie 
spontanicznej wspólnoty tworzonej 
przy dobrej muzyce i mądrej pomocy 
innym.

W.P. PEŁKA
       FOT. TT: @FSL1973

Bardzo często sadzimy w naszym 
ogrodzie, wzdłuż ogrodzenia, rząd 
roślin iglastych. Są to różne odmiany 
żywotników (Thuja sp.), cyprysików                     
( Chamaecyparis sp.), cisów ( Taxus 
sp. ), jałowców ( Juniperus sp. ). Wy-
korzystując różnorodność odmian 
możemy stworzyć piękny, atrakcyjny 
przez cały rok żywopłot. Możemy 
wybrać  odmiany zielone, żółte, nie-
bieskie lub żółto-zielone.

Rośliny te charakteryzując się 
szybkim wzrostem, zimozielonością 
i gęstym igliwiem doskonale spełniają 
wiele funkcji :

- szybko zasłaniają nieatrakcyjne 
ogrodzenia ,

- przez cały rok są zielone , nie-
bieskie,  żółto-zielone lub żółte ( 
w zależności od użytej odmiany),

- oddzielają nas i zasłaniają od 
uciążliwego sąsiedztwa zapewniając 
intymny odpoczynek.

Poza tym są łatwe w pielęgnacji, 
odporne na mróz, rzadko atakowane  
przez szkodniki i choroby. Doskonale 
znoszą cięcie, przez co możemy uzy-
skać żywopłot w zamierzonej wyso-
kości. 

Wszystko to sprawia, że wybiera-
my je do ogrodu chętnie i często.

Jakkolwiek na początku jesteśmy 
zadowoleni z takiego wykorzysta-
nia żywotników i cyprysików, to po 
pewnym czasie monotonia koloru 
i jednostajność kształtów krzewów 
sprawia, że stają się one nudne w od-
biorze.

Aby urozmaicić ścianę żywopłotu 
możemy posadzić kompozycję z in-
nych roślin. Rośliny powinny kontra-
stować barwą z kolorem żywopłotu, 
mieć ciekawy pokrój lub kształt liści, 
zapewnić kompozycji atrakcyjność 
przez cały rok. 

Projektując kompozycję należy 
zawsze pamiętać o piętrowym uło-
żeniu roślin, czyli tak aby najwyższe 
rośliny znalazły się przy żywopłocie 
a najniższe na brzegu kompozycji. 
Taki sposób posadzenia zapewni 
roślinom dostateczną ilość światła, 
pozwoli na swobodny wzrost pędów 
oraz pozwoli na podziwianie całego 
układu roślin.

Dosadzając do żywopłotu, kilka 
różniących się między sobą kompo-
zycji możemy stworzyć piękny, kolo-
rowy ogród.

MAGDALENA BIENIAS
MAGBIENIAS@GMAIL.COM

felietony

WOJCIECH PAWEŁ PEŁKA - słubiczanin, 
absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
popularnej „samochodówki”. Obecnie 
ksiądz. W minionym czasie komentator 
wielu spraw w telewizjach Polsat czy TVN 
24 podchodzący w bardzo ciekawy sposób 
do spraw duchowych jak i życiowych. 

mgr. inż Magdalena Bienias, architekt 
krajobrazu, ukończyła w roku 1994 studia 
na Wydziale Architektury Krajobrazu 
warszawskiej SGGW, od wielu lat zajmuje 
się projektowaniem i realizacją ogrodów, 
malarstwem i dekoratorstwem. Mieszka
niedaleko Słubic.

Spontan z morałem

Kompozycje roślinne 
do żywopłotów  
z wysokich roślin 
iglastych
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Na wstępie dzisiejszego felietonu 
drogi czytelniku, pragnę cię poin-
formować, że to co za chwilkę prze-
czytasz, może być jedynie moim, nie 
wykluczone, że dość specyficznym 
spojrzeniem na otaczającą nas rze-
czywistość. Wszelkie podobieństwo 
opisów, sytuacji i osób zawartych 
w felietonie do stanu rzeczywistego 
jest czystą koincydencją. 

Zbliża się wrzesień a z nim idzie 
jesień. Podobno będzie gorąca. Nie 
jednak z powodu ewentualności prze-
dłużenia się tegorocznego upalnego 
lata, a na wskutek rosnącej tempe-
ratury nastrojów społecznych przed 
zbliżającymi się wyborami. A skoro 
sezon wyborczy, to nagle jak z pod 
ziemi, wody i powietrza, pojawiają się 
nasi zbawcy. Najpierw wyłaniają się 
tzw. lokomotywy, które mają pocią-
gnąć całą resztę. Większość to zdecy-
dowanie stare, mocno wysłużone eg-

zemplarze z wyrobionymi zaworami, 
puszczającymi od lat znacznie więcej 
pary w gwizdek niż w tłoki. Nie-
które stały po kilka lat w zakładach 
naprawczych i mimo starań, okazało 
się, że mają defekt fabryczny. Są nie-
naprawialne. 

A przyglądając się im bliżej oraz 
parowozowniom z jakich wyjechały, 
mam nieodparte wrażenie, że nie-
które na pewno mocno pociągną 
swoje wagoniki, ale zdecydowanie na 
bocznicę. Jednak tak czy inaczej, ka-
ruzela wyborcza nabiera rozpędu. 

Za lokomotywami wagony, ni-
czym kolorowy cygański tabor z cy-
gankami które prawdę ci powiedzą 
i dobrze powróżą.  Niczym wozy 
komiwojażerów wypełnione po brze-
gi cudami, których nikt przez cztery 
lata nie umiał wyczarować, a oni już 
teraz potrafią. Teraz właśnie wstąpiła 
w nich ta pojawiająca się niczym dżin 
z lampy Alladyna wyborcza energia, 
dająca przekonanie, że nie ma dla 
nich rzeczy niemożliwych. 

Każde hasło z plakatu, slogan ze 
spotu wyborczego, czy oracja w cza-
sie debaty wyborczej, zdaje się mówić 
słowa alladynowego Dżina „Twoje 

życzenie jest dla mnie rozkazem” - 
Jest tylko w tym wszystkim jedno 
drobne „ale”.  Drobne, ale zasadnicze.  
Trzeba ich wybrać. 

Więc póki co, piękne uśmiech-
nięte twarze w dopasowanych blue 
garniturkach, o bystrych spojrzeniach 
i clasic fryzurkach, spoglądają nam 
prosto w oczy z facebookowych walli, 
czarują nas z telewizyjnych ekranów 
i mądrym wzrokiem tych co wiedzą 
lepiej, mierzą nas z wysokich bilbo-
ardów umieszczonych na ścianach 
budynków.

Oni wszyscy chcą nam zrobić 
dobrze. I nie mam wątpliwości, że 
wielu z nich naprawdę w to wierzy. 
To chyba jakieś bliżej niesprecyzo-
wane, ale wyraźne wewnętrzne pra-
gnienie poczucia władzy sprawia, 
że ludziom wydaje się, że jeśli tyl-
ko zostaną znowu wybrani, zrobią 
wszystko to, o czym wcześniej za-
pomnieli lub czego ich poprzednicy 
zrobić nie potrafili. A w mieście już  
„ludzie gadajo i powtarzajo i wy-
myślajo”- i tu słychać że „kandyda-
tów jest wielu ale ja jestem jeden”, 
a tam znów centralnie z klasyka „nie 
chcem ale muszem”, gdzie indziej  

znowu „panie, ja tam nie chce, to lu-
dzie mnie chco”. I wszędzie mnożą 
się hasła, slogany, memy. 

„Tu zamiast lasu postawię Bobro-
land, pod dom seniora osuszę jezioro.  
Za Bobrolandem las dla grzybiarzy, 
brodzik dla dzieci. A dla wędkarzy 
molo. Drogę poszerzę, studzienki wy-
gładzę. Po nocach z rodziną pasy po-
maluję. Chodnik podciągnę, drzewa 
posadzę, a ronda bardziej wyprostuję”. 

Jednym słowem - nikt wam nie 
da tyle, ile ja mogę obiecać.

I żeby było jasne. 
Ja się nie czepiam. Ja się nie śmie-

ję. 
Tak naprawdę, to ja się trochę 

smucę. 
Zastanawiam się, czy zawód - „za-

wodowy polityk” z wyborczej karty, to 
zawód z rozsądku czy zawód z miłości. 
Bo w końcu, choć przysłowie mówi, 
że „ Kto nie ma szczęścia w kartach, 
ten ma szczęście w miłości”, to w tym 
przypadku ludowe porzekadło może 
wprowadzić w błąd. Ponieważ miłość 
do tych, którzy  mieli szczęście w kar-
tach, stygnie tak szybko, jak szybko 
stygnie ich zapał do przedwyborczych 
obiecanek.

Jednak mimo tak sarkastycz-
nego i trochę negatywnego tonu 
mojego felietonu, zachęcam cię 
drogi czytelniku do wzięcia udziału 
w wyborach i zagłosowania zgod-
nie z własnym sumieniem. Bo choć 
wydaje nam się, że na nic nie mamy 
wpływu i powtarzamy to często jak 
mantrę, to jednak demokratyczna 
rzeczywistość jest taka, że rządzić 
i administrować musi ktoś z wy-
boru suwerena. I choć suweren po-
dzielony i skołowany medialnymi 
przekazami na finiszu kampanii, 
mniej patrzy już na jakość i datę 
produkcji towaru, a bardziej na ład-
ne opakowanie, ty dokonaj wyboru 
zgodnego z sumieniem. Twój głos 
będzie ważny, bo pamiętaj, że kto 
się ładniej opakuje, tego suweren 
wytypuje.

Dlatego przed wyborem zapo-
znaj się z treścią ulotki dołączonej do 
opakowania bądź skonsultuj się z jej 
autorem lub promotorem, gdyż każdy 
wybór niewłaściwie dokonany zagra-
ża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Do zobaczenia przy szklanej ur-
nie w świecie szklanych domów.

WALDEMAR UBERNA

felietony

Na odrobinę satyry zaprasza Piotr Kuciński

WALDEMAR UBERNA - networkmarketer 
budujący rynek odbiorców specjalistycznych 
produktów prozdrowotnych. Współpracuje 
z tysiącami ludzi z różnych pokoleń 
w różnych krajach.  Od jakiegoś czasu 
prowadzi program w telewizji HTS „Na 
granicy czasu”, w którym przemierzając 
Słubice rozmawia z napotkanymi ludźmi 
o otaczającym świecie. 

ZA KULISAMI PROGRAMU „NA GRANICY CZASU”

Dokąd nas poniesie  
złota polska jesień?
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Piekarnia MIKA to rodzinna dzia-
łalność z 26-letnim stażem, która od lat 
wierzy w słuszność swoich działań. Nie 
zawsze było łatwo, a piekarnie przeży-
wały kryzys.

– To było około 1998 roku. Spoży-
cie chleba w Polsce malało, rozpoczęła 
się tzw. fala otwierania supermarke-
tów - tłumaczył pan Andrzej Udzie-
la w ostatnim wywiadzie dla HTS 
NEWS. – W przeciągu tych kilkunastu 
lat w rejonie bardzo dużo piekarni się 

zamknęło. W Rzepinie, Sulęcinie czy 
nawet Słubicach, bo tam też nie ma 
tego wiele, tak naprawdę nie ma żad-
nej piekarni. Utrzymanie na rynku było 
bardzo trudne, ale obecnie przechodzi-
my przez okres takiej stabilizacji.

Firma nie poddała się jednak, prze-
obrażając się dzięki temu z niewielkie-
go przedsiębiorstwa w dużą manufak-
turę, która z roku na rok zatrudniała 
nowych pracowników. Wysiłek i wy-
trwałość zaowocowały w tym przypad-

ku stabilną pozycją na lokalnym rynku. 
Dowodem na to są wciąż powstające 
nowe miejsca pracy, a także nieustan-
ne zaufanie stałych klientów, którzy 
każdego dnia odwiedzają piekarnię, by 
kupić w niej naturalne wypieki najwyż-

szej jakości. Dzięki pomocy Ośrodka 
Wsparcia w Zielonej Góry, firma zaku-
piła pomocną w codziennej pracy ma-
szynę do pakowania pieczywa, dzięki 
czemu może wykonywać swoje zadania 
jeszcze precyzyjniej. 

Piekarnia, której ufamy  
od wielu lat 
Pasja, wytrwałość i siła – oto klucz do stworzenia prężnie 
rozwijającej się firmy z wieloletnim doświadczeniem. 

Piekarni MIKA – to jeden z głównych dostawców chleba w powiecie słubickim i poza jego granicami.

Barbara Udziela wraz z mężem Andrzejem. Państwo Udziela to wesoła rodzina dbająca o swoje przedsiębiorstwo oraz wspierająca wiele inicjatyw związanych zarówno z gminą Rzepin, jak i samym Kowalowem.


