
13 lat na wydawniczym rynku to 
bardzo długi czas. Gazeta zawsze była 
blisko mieszkańców, lokalnych spraw 
i problemów. Wrosła na stałe w miej-
scowy krajobraz i nie pozostawała 
obojętna na sygnały płynące od Czy-
telników. Przyglądała się działaniom 
władz niekiedy je krytykując, ale też 
doceniając dobre decyzje. Wiadomo, 
że najlepiej byłoby pisać o samych po-
zytywnych wydarzeniach, jednak oczy-
wiście nie jest to możliwe. Cieszę się, 
że będę mogła tę pracę, misję kontynu-
ować. To dla mnie wyzwanie, ale także 
świetna możliwość rozwoju i nauki. 
Poprzeczka została przez poprzedni-
ka ustawiona wysoko, ale zamierzam 
sprostać temu zadaniu.

Jak możecie zauważyć gazeta nie-
wiele się zmieniła jeśli chodzi o szatę 
graficzną i treść. Pozostawiamy felie-
ton i wiadomości z najmniejszych na-
wet miejscowości naszego regionu. Na 
łamach naszego czasopisma będziemy 
jak dotąd oddawać głos wszystkim, 
którym zależy na rozwoju i szeroko 
pojętym dobrobycie naszej małej Oj-
czyzny. Doceniamy przyzwyczajenie 
naszych Czytelników i nie zamierzamy 
wprowadzać rewolucyjnych zmian, 
choć oczywiście stawiamy na rozwój. 
Najbliższe miesiące będą czasem wy-

mi.
Życie współczesnego świata w dużej 

części przenosi się do sieci interneto-
wej. Nie miejcie jednak obaw Drodzy 
Czytelnicy. Nasze wydanie papierowe 
będzie z Wami nadal. Ponieważ jednak 
chcemy nadążać za nowymi technolo-
giami, wkrótce ożyje także nasza stro-
na internetowa. Cały czas czynna jest 

tężonej pracy i poszukiwania nowych 
dróg. Chętnie dowiemy się, czego 
Wam, Czytelnikom brakuje w gazecie, 
bo Wy także jesteście jej współtwórca-

dla Was nasz redakcyjna skrzynka ma-
ilowa redakcja@pograniczelubuskie.
pl. Zachęcamy do dzielenia się z nami 
tym co Was boli i co cieszy, czym chce-
cie się podzielić, na co warto zwrócić 
uwagę i o czym chcielibyście przeczy-
tać.

Natalia Żwirek

GAZETA
BEZPŁATNA

25 stycznia 2019 r.
redakcja@pograniczelubuskie.pl
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Przeczytałeś? 
Podaj dalej!

• kas fiskalnych
• kserokopiarek
• komputerów

sprzedaż i serwis

Słubice, Kościuszki 14a
95 758 85 08, 95 758 85 09

www.m-tech.sklep.pl

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA IMPREZ
W WYBRANYM PRZEZ CIEBIE MIEJSCU

POSTAW NA SMAK, JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE 
KONTAKT:

MAK: 95 759 77 59, Mariusz Klajnerok: 607 232 912
MakRestauracje.pl | www.facebook.com/MakRestauracje

MAK RESTAURACJE

Idzie nowe. Witam się z Pań-
stwem w miejscu, w którym 
w poprzednim numerze po-
żegnał się dotychczasowy re-
daktor Robert Włodek. Mam 
zaszczyt zająć Jego miejsce i 
od tej pory pisać dla Państwa, 
służyć słowem i informacją

REKLAMA
662 806 525 24h

Szukasz
nieruchomości? 

Pogranicze
Lubuskie
nadal z Wami!

Zobacz ostatnią stronę!

REKLAMAMIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

 662 806 525
ZAREZERWUJ MIEJSCE
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Nawiążę współpracę
ze stolarzem (wspólnik)

wynajmę warsztat
stolarski

tel.: 604 295 699

Zatrudnię stylistkę paznokci 
na cały etat w salonie w Słu-

bicach,

tel. 695 898 534

 Szukamy kobiet od 40 lat ze 
znajomością jęz. niemieckiego

oraz dozorcy od 40 lat ze 
znajomością jęz. niemieckiego 

i prawem jazdy do pracy w 
kasynie we Frankfurcie nad 

Odrą.

tel. 00 49 15115247548

ZATRUDNIMY OSOBĘ
NA RECEPCJĘ

WYMAGANIA:
NIEMIECKI W MOWIE
I PIŚMIE, OBSŁUGA

KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚCI 
ORGANIZACYJNE,

UMIEJĘTNOŚĆ ZACHOWANIA 
SPOKOJU POD PRESJĄ,

UMIEJĘTNOŚCI
INTERPERSONALNE.

STOMATOLOGIA SŁUBICE
UL. PISKA 13; SŁUBICE

tel. 95 718 3000
tel. 604 48 00 83

Producent domów
zatrudni doświadczonych pra-

cowników
ogólnobudowlanych. 

Mile widziane 
prawo jazdy kat. B. 

Praca stała,
wysokie zarobki. 
Praca w Polsce

na małych wyjazdach. 
Szczegóły

pod numerem

tel. 733 588 888

www.pograniczelubuskie.pl
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W atmosferze świąt Bożego 
Narodzenia dom kultury za-
prosił najmłodszych miesz-
kańców gminy na  kreatyw-
ne warsztaty

Przedświąteczne
warsztaty dla dzieci

Świąteczne aniołyCYBINKA

Zajęcia dla dzieci odbyły się 13 
grudnia w sali MGOK. Uczestnicy 
samodzielnie tworzyli oryginalne 
aniołki z papieru. Wykonane pra-
ce można było powiesić na choin-
ce, udekorować nimi stroik, mogły 
posłużyć również jako dodatek czy 
ozdoba do gwiazdkowego prezentu 
(red.).
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Papierowe anioły wykonane na warsztatach

Zimowe dni nie muszą oznaczać nudnego spędzania czasu 
w domu. W Cybince cyklicznie organizują rozgrywki dla mi-
łośników gier

V Turniej FIFA
w domu kultury

Cyfrowy świat graczyCYBINKA

Cybiński dom kultury nie po-
zwala się nudzić najmłodszym 
mieszkańcom swojej gminy. Dzieci 
i młodzież w wieku do 16 lat mogły 
wziąć w V Turniej FIFA rozgrywa-
nym na konsoli PS4.

Do wzięcia udziału w turnieju 
niezbędne była zgoda rodziców. 
Uczestnicy mogli wybrać kluby, w 
których barwach chcieli rozegrać 
turniej (red.).
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Od rozgrywek nie można się oderwać...

OKIEM

Zastanawialiście się kiedyś, jaką 
moc mają słowa? Ile znaczą w dzi-
siejszym świecie?

W czasach przedinternetowych, 
kiedy chcieliśmy z kimś porozma-
wiać, trzeba było spotkać się osobi-
ście. Albo zadzwonić. Albo ostatecz-
nie napisać list i wysłać pocztą, co 
wymagało wysiłku w porównaniu z 
dzisiejszą korespondencją mailową. 
Słów było mniej. Nie zalewały nas 
z każdej strony informacje o tym, że 
pociąg w USA się wykoleił, Doda 
pokłóciła się z kolejnym facetem, a 
lewoskrętna witamina C działa zu-
pełnie inaczej niż prawoskrętna. Nie 
sprawdzaliśmy co chwilę o czym na-
pisała na swoim wall’u sąsiadka z 
naprzeciwka ani czy za godzinę spad-
nie nam na głowę deszcz.

Wszystkie słowa, które wypowia-
daliśmy, dobre czy złe, miały ogra-
niczoną liczbę odbiorców. Mogliśmy 
porozmawiać z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi. Mogliśmy też oczywiście 
plotkować czy dać wyraz temu, że 
kogoś nie lubimy. Jednak nie było 
możliwe dotarcie z naszymi opiniami 
i przemyśleniami do całego świata. I 
komu to przeszkadzało?

Dziś każdy może powiedzieć 
wszystko. Dosłownie – wszystko. I 
powiedzieć to wszystkim. No, może 

prawie. Że ziemia jest płaska, że 
Józek spał z Maryśką, a mięsa abso-
lutnie nie można myć przed ugotowa-
niem czy smażeniem. Można też ogło-
sić, że „ciapaty” to zło, szczepionki 
są szkodliwe, a tych, co myślą inaczej 
zmieszać z błotem w ordynarny spo-
sób. I wiecie co? Każde zdanie, mą-
dre czy kompletnie głupie, znajdzie 
swoich zwolenników, popleczników, 
followers’ów czy innych wyznawców.

Słowa mają moc. Szkoda jedynie, 
że ostatnie wydarzenia w czasie 27. 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy pokazują, że moc słów ne-
gatywnych niesie za sobą tragiczne 
skutki. To nie jest problem, który po-
wstał dziś, w ostatnich dniach. Widzi-
my go w narastającej formie od kilku 
przynajmniej lat. Przestrzeń publicz-
na nasycona jest słowną agresją, 
obelgami, wyzwiskami. Czy da się z 
tym coś zrobić?

Będzie trudno, bo, parafrazując 
starą piosenkę, mówić każdy może. 
Ale nie wszyscy chcą ponosić odpo-
wiedzialność za to, co mówią. Choć 
ukrywanie się za ekranem monitora 
daje bardzo złudne poczucie anoni-
mowości. Czy to co piszesz interne-
towy hejterze powiedziałbyś komuś 
odważnie prosto w twarz?

Mam nadzieję, że z hejtem nie bę-
dzie musiał mierzyć się nowy prezes 
słubickiego szpitala Łukasz Kacz-
marek. Nie ma łatwego zadania, bo 
mieszkańcy powiatu nie są zadowo-
leni z dotychczasowego funkcjono-
wania lecznicy, a placówka nie miała 
do tej pory szczęścia do menedżerów. 
Na jego korzyść działa na pewno wy-
kształcenie prawnicze i obeznanie z 
finansami projektowymi. Przeszka-
dzać może brak doświadczenia w ob-
szarze medycznym. Być może miano-
wanie na to stanowisko mieszkańca 
Słubic okaże się dobrą decyzją? Tego 
Państwu i sobie życzę. Warto dać 
szansę, a na oceny przyjdzie czas.

NATALIA ŻWIREK

BLONDYNKI



BIURO PODATKOWE / KSERO
Helena Łapacz

ul. Bolesława Chrobrego 25 A
69-110 Rzepin

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
VAT w tym JPK
prowadzenie ewidencji dla ryczałtu ewidencjonowanego
sporządzanie deklaracji ZUS
kadry i płace
odbiór dokumentów z siedziby klienta

tel. 519 744 533
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Tuż przed końcem 2018 roku cybińscy radni jednogłośnie uchwalili budżet na nowy rok.. W 
przyjętym budżecie zbilansowano dochody i wydatki, a także wzięto pod uwagę potrzeby 
mieszkańców, zgłaszane przez radnych, rady sołeckie i organizacje pozarządowe, uwzględ-
niając przy tym możliwości gminy Ochotnicza Straż Pożarna z Krzeszyc i Kołczyna wzbogaciła 

się o nowe urządzenia. Teraz będzie mogła jeszcze lepiej ra-
tować ludzi

Uchwalili jednomyślnie Nowy sprzęt
w rękach strażaków

Budżet 2019 Wsparcie dla OSPCYBINKA KRZESZYCE 

Po stronie dochodów gminy zapla-
nowano niespełna 28,5 mln złotych, 
wydatki zaś ustalone zostały na pozio-
mie 28,4 mln zł. 

Wydatki inwestycyjne ustalone zo-
stały na poziomie umożliwiającym ich 
realizację. W pierwszej kolejności rad-
ni zaplanowali dokończenie projektów 
już rozpoczętych, na które pozyskano 
dofinansowania i podpisano już umo-
wy. Są to głównie zadania z zakresu 
gospodarki wodno - ściekowej, takie 
jak realizacja budowy stacji uzdatnia-
nia wody w Radzikowie i przebudowy 
stacji uzdatniania wody wraz z budo-
wą lokalnej oczyszczalni ścieków w 
Rąpicach. Zadanie realizowane jest i 
dofinansowane w kwocie 1,3 mln zł ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
PROW na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość inwestycji to kwota 3 mln zł.

Jednym z większych przedsięwzięć 
będzie realizacja projektu „Moderni-
zacja oczyszczalni ścieków oraz prze-
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Cybince”, którego całkowita wartość to 
kwota 3,2 mln zł, a pozyskane dofinan-
sowanie to ponad 2 mln zł. Inwestycja 
współfinansowana jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Kolejny równie ważny projekt, na 
którego realizację gmina Cybinka 
pozyskała dofinansowanie w kwocie 
1,3 mln zł dotyczy rozwoju systemu 
e-usług świadczonych przez przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
(zdalny odczyt wodomierzy). Głównym 

jego celem jest ułatwienie dostępu oby-
watelom, osobom niepełnosprawnym, 
przedsiębiorcom i instytucjom do no-
woczesnej elektronicznej administracji 
w zakresie usług gospodarki wodocią-
gowo-kanalizacyjnej.

Zmodernizowane zostaną także 
obiekty sportowe i placówki oświato-
we. Bardzo ważną inwestycją, na którą 
udało się uzyskać dofinansowanie w 
kwocie 164 tys. zł będzie rewitalizacja 
Szkoły w Białkowie, a dokładnie po-
prawa systemu ogrzewania. Wykona-
na zostanie nowa kotłownia wodno 
-  niskotemperaturowa oraz zakupiony 
zostanie nowoczesny wysokospraw-
ny kondensacyjny kocioł gazowy. W 
ramach zadania wykonana zostanie 

także instalacja centralnego ogrzewa-
nia dla pomieszczeń lekcyjnych, które 
wzbogacą się o nowe grzejniki panelo-
we. Wartość całej inwestycji to kwota 
258 tys. zł.

W budżecie zarezerwowano także 
m.in. środki na realizację funduszu 
sołeckiego. Wnioski złożyły wszystkie 
sołectwa gminy, a na ich realizację 
przeznaczona zostanie kwota ponad 
200 tys. złotych. Radni przewidzieli 
również kwotę 50 tys. na realizację za-
dań zgłaszanych przez mieszkańców 
gminy Cybinka w ramach konsultacji 
społecznych. Wśród planowanych prac 
przewiduje się także modernizację 
dróg i wykonanie oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy (red.).

Co nowego trafiło do lokalnych re-
miz? Obie jednostki otrzymały defi-
brylatory zewnętrzne AED, natomiast 
do Krzeszyc trafił także agregat prądo-
twórczy.

Przekazanie sprzętu i podpisanie 
umów użyczenia odbyło się w Urzędzie 
Gminy w Krzeszycach 19 grudnia 2018 
r. w trakcie spotkania, na którym obec-

ni byli przedstawiciele jednostek OSP 
z Krzeszyc i Kołczyna oraz przedstawi-
ciel Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Sulęcinie.

Zakup urządzeń współfinansowano 
ze środków Funduszu Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości (red.).

PRACUJ JAKO OPIEKUN/KA
Osób Starszych w Niemczech
Oferujemy atrakcyjne zarobki
oraz bezpłatne kursy niemieckiego od podstaw!

www.promedica24.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: Oddział w Gorzowie Wielkopolskim  |  tel. 501 357 383

* Więcej informacji w oddziałach oraz na www.promedica24.pl
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Sesja budżetowa w Cybince

Sesja budżetowa w Cybince
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TWORZYMY DLA CIEBIE

MAXIMA Słubice, ul. Narutowicza 26a
tel. +48 509 775 993,

e-mail: kontakt@maxima-ceramika.plŁAZIENKA CERAMIKA

WYPOŻYCZALNIA
zagęszczarka gruntu

ubijaki
elektronarzędzia

młoty wyburzeniowe

KUNICE 28
TEL.: +48 515 130 840
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To już fakt. Od 14 stycznia szpital powiatowy w Słubicach ma nowego 
prezesa. Jakie są szanse na lepszą opiekę dla pacjentów?

Jeszcze przed grudniowymi świętami dzieci z przedszkola i szkoły 
podstawowej w Czarnowie przedstawiły jasełka uczniom, nauczycie-
lom i pracownikom szkoły. Tego samego dnia po pracy przedstawienie 
mogli obejrzeć rodzice

Czy będzie lepiej?

Jasełka w Czarnowie

Nowy prezes szpitala

Świąteczne wspomnienia

SŁUBICE 

GÓRZYCA 

Słubicka lecznica nie ma szczęścia. Ostat-
nie lata to wielokrotne zmiany na stanowi-
sku prezesa spółki. Nie odbierają ich pozy-
tywnie pacjenci, dla których najważniejsza 
jest jakość usług w tej jedynej dostępnej na 
lokalnym rynku medycznym placówce. Dla-
tego często wolą korzystać z usług szpitali w 
Sulęcinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielo-
nej Górze czy nawet odległej o ponad 100 km 
Nowej Soli. Brak dostępu do specjalistów do 
jeden z największych mankamentów. Czy są 
szanse, by coś się poprawiło?

Tak zapowiada nowy prezes szpitala Łu-
kasz Kaczmarek. Zatrudnienie lekarzy i pie-
lęgniarek, realizacja unijnych projektów, 
m.in. rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego i bloku operacyjnego oraz pro-
jektów "E-zdrowie" i "Sprawni w pracy", a 
także zadbanie o lepszy wizerunek szpitala 
- to główne zamierzenia nowego szefa.

Kim jest Łukasz Kaczmarek? Prawnik z 
wykształcenia - ukończył Uniwersytet Eu-
ropejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 
oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Ukończył również studia po-
dyplomowe w zakresie zarządzania admini-

stracją europejską. Po studiach podjął pracę 
w Starostwie Powiatowym w Słubicach jako 
podinspektor ds. promocji i współpracy mię-
dzynarodowej, następnie powierzono mu 
funkcję naczelnika Wydziału Rozwoju Lo-
kalnego, Promocji i Spraw Społecznych. Pra-
cują tam zajmował się m.in. pozyskiwaniem 
środków na projekty współfinansowane z 
Unii Europejskiej.

Ostatnio pełnił funkcję kierownika biu-
ra Stowarzyszenia Wsparcia Ujścia Szlauby 
i Doliny Odry. Tutaj zajmował się pozyski-
waniem środków unijnych oraz realizacją 
projektów polsko - niemieckich. To właśnie 
dzięki jednemu z nich modernizacji docze-
kał się oddział ginekologiczno – położoniczo 
– noworodkowy oraz dział rehabilitacji me-
dycznej w słubickim szpitalu.

Czy wykształcenie, kompetencje i dotych-
czasowe doświadczenie zawodowe nowego 
prezesa okażą się wystarczające do uporząd-
kowania lecznicy i polepszenia opieki me-
dycznej dla pacjentów z naszego powiatu? 
Będzie to niewątpliwie trudne zadanie (red.).
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Konferencja prasowa w szpitalu 

Przedszkolaki z Czarnowa w jasełkach

21 grudnia wszyscy żyli już atmosferą świąt Bożego Narodzenia i przedstawienie jasełkowe 
świetnie się w nią wpisało.

Dzięki udziałowi w tym artystycznym przedsięwzięciu dzieci mogły doskonalić umiejętności 
wyrażania uczuć, wzmacniać więź emocjonalną z rodziną, rozwijać indywidualne predyspozycje i 
uzdolnienia aktorskie. Mogły także nabierać odwagi i śmiałości podczas występów przed publicz-
nością.

Przedstawienie było wyjątkowo gorąco przyjęte przez publiczność. Mali aktorzy, w starannie 
przygotowanych strojach, prezen-
towali się pięknie. Sala wypełniona 
była aniołkami, do szopki przybyli 
też pastuszkowie, owieczki oraz trzej 
królowie przynosząc Jezusowi dary. 
Najmłodsi artyści śpiewali pasto-
rałki i kolędy, a także tańczyli. Całej 
uroczystości towarzyszyły dekoracje 
przygotowane z pomocą nauczycieli.

Na koniec dzieci zaśpiewały pio-
senkę „Ding – dong” by w ten spo-
sób złożyć świąteczne życzenia. Mia-
ły także przygotowaną dla rodziców 
niespodziankę. Dały im w prezencie 
własnoręcznie zrobione podczas 
zajęć bałwanki (Urszula Budynkie-
wicz).
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www.bsrzepin.pl

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 5000,00zł, z terminem spłaty 36 miesięcy i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na życie – Rzeczy-
wista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wyniesie 11,47%; całkowita kwota kredytu 5000,00zł; całkowita kwota do spłaty 5 810,62zł: oprocentowanie stałe 5,00% w skali roku; 
całkowity koszt kredytu 810,62zł (w tym odsetki 394,62zł, prowizja 250,00zł, składka ubezpieczeniowa na życie 166,00zł-wpłacana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu); 
umowa zawarta na 36 miesięcy; harmonogram spłat – 35 rat każda w wysokości 149,85zł i jedna 36 rata wyrównująca w wysokości 149,61zł. Decyzja o udzieleniu kredytu uzależ-
niona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.   

W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:

Drogi Kliencie, nie przepłacaj pożyczając pieniądze. Proponujemy 
kredyt gotówkowy, ze stałym oprocentowaniem 5,00% w skali roku, 
w którym za każda pożyczona złotówkę oddasz zaledwie 1,16zł. 
Przy kredycie w kwocie 5 000,00zł Twoja miesięczna rata kredytu 
wyniesie 149,85zł, a cały koszt kredytu, obejmujący odsetki, prowi-
zje i ubezpieczenie wyniesie łącznie tylko 810,62zł.

KREDYT PROMOCYJNY

Na fali ogólnopolskiego poruszenia po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza także mieszkańcy naszego miasta zmobilizowali się do działania

Z początkiem stycznia wielu z nas wdraża w życie noworoczne 
postanowienia. Niektórzy zamierzają zdrowiej żyć i więcej się 
ruszać. Czy takie postanowienie mieli też uczestnicy turnieju?

Wspieramy Jurka i WOŚP,
nie chcemy nienawiści

II turniej z cyklu Grand 
Prix w tenisie stołowym

#muremzaOwsiakiem Sportowy początek rokuSŁUBICE GÓRZYCA 

Pierwsze spotkanie miało miejsce w 
dzień po 27. finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, kiedy do wszyst-
kich Polaków dotarła tragiczna wiado-
mość. Słubiczanie zebrali się 14 stycz-
nia w godzinach wieczornych w parku 
na Placu Przyjaźni. Było to milczące 
spotkanie pełne skupienia, refleksji i 
rozmyślań. Na cokole fontanny zapło-
nęły znicze. Pod hasłem „światło prze-

ciw nienawiści” zebrali się ludzie, któ-
rych na co dzień wiele różni, a jednak 
tego wieczoru postanowili być razem.

Taką samą wspólnotę utworzyli 
uczestnicy niedzielnego wiecu popar-
cia dla Jurka Owsiaka. Prezes Fundacji 
WOŚP w w pierwszym odruchu ogłosił 
rezygnację ze stanowiska, jednak w 
dniu pogrzebu Adamowicza ją zmie-
nił. Pełni nadziei słubiczanie ponownie 

zebrali się przy fontannie, aby wyrazić 
swoje poparcie dla działań Owsiaka i 
całej orkiestry, która powinna grać do 
końca świata i jeden dzień dłużej.

Dodajmy, że zbiórka pieniędzy w 
trakcie tegorocznego słubckiego finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy zamknęła się pokaźną kwotą 113 
580 złotych (red.).

II turniej tenisa stołowego z cy-
klu Grand Prix Górzycy w tenisie 
stołowym rozegrano 4 stycznia 
w czterech kategoriach: kobiety 
open, mężczyźni do lat 30., męż-
czyźni w wieku 31 -54 lata oraz 
najstarsi mężczyźni powyżej 55 lat. 
W zawodach rozgrywanych w Cen-
trum Spotkań Polsko – Niemiec-
kich udział wzięło 18 pingpongi-
stów. Poniżej prezentujemy tabelę 
wyników: 

KATEGORIA:
KOBIETY (OPEN)
1. Koryzna Klaudia  – 20pkt
2. Koryzna Roksana – 17pkt
3. Skorupska Weronika – 15pkt

KATEGORIA:
MĘŻCZYŹNI do 30 lat
1. Dybka Bartosz  – 20pkt
2. Czarnogrecki Oskar – 17pkt

3. Poznański Maciej – 15pkt

KATEGORIA:
mężczyźni 31 - 54 lat
1. Ciulkiewicz Mirosław – 20pkt
2. Kostyszak Stanisław – 17pkt
3. Tomczak Robert – 15pkt

KATEGORIA:
mężczyźni 55 lat i powyżej
1. Cybulski Zbigniew – 20pkt
2. Walczak Zenon – 17pkt
3. Borkowiak Jerzy  – 15pkt

Na cały cykl składają się czte-
ry  turnieje. Trzy najlepsze wyniki 
z każdej kategorii w klasyfikacji 
końcowej. Organizatorzy zaprasza-
ją już teraz na trzecią edycję tur-
nieju, która odbędzie się 1 lutego. 
Początek rozgrywek zaplanowano 
na godzinę 16.30 (red.).
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#muremzaOwsiakiem Światło przeciw nienawiści
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Pingpongowe rozgrywki starszych i młodszych
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Celowy Związek Gmin CZG-12 wspiera dobre pomysły ma-
jące na celu ochronę środowiska i wzrost kultury ekologicz-
nej mieszkańców w gminach członkowskich związku. W ra-
mach naboru wniosków w programie Re.akcja w 2018 roku 
wsparcie otrzymało 8 projektów

Chrapanie może być przykre w skutkach. Stałe zmęczenie, uczucie niewyspania nawet po 
kilkugodzinnym wypoczynku może uprzykrzyć życie. Choć często traktujemy je pobłażli-
wie, nie powinniśmy lekceważyć tej dolegliwości.

EKO – edukacja
w lubuskiem

Chrapiesz? Zaradź temu!

CZG-12 wspiera dobre pomysły!

Nocne hałasy

REGION

ZDROWIE
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W Łagowie zajęli się projek-
tem ”Przygoda warsztatowa: Ja, 
moja przyroda i otoczenie” orga-
nizowanym przez Łagowski Dom 
Artysty. W ramach działań zreali-
zowano spotkania warsztatowe, 
wynikiem których był kolaż z ma-
teriałów z odzysku (fot. penno).

Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury w Cybince zrealizował 
projekt pt. „Kreatywna eko-edu-
kacja. Palący problem – niska 
emisja”, który miał na celu pod-
nieść świadomość dzieci i miesz-
kańców na temat smogu.

W Bibliotece Publicznej w Dęb-
nie odbyły się zajęcia pt. „Eko 
w działaniu”, gdzie spotkanie z 
książką było także promocją pro-
ekologicznych postaw.

W ramach wsparcia odbyły się 
także w innych gminach liczne 
spotkania i konkursy. Ponieważ 
temat odpadów jest wciąż aktu-
alny i istnieje potrzeba ciągłej 
edukacji społeczeństwa, CZG-
12 zachęca instytucje kultury 
do włączenia się do programu 
RE.akcja. Wnioski o wsparcie 
projektu można składać drogą 
pocztową lub osobiście do biu-
ra związku do 31 stycznia br. 
Wnioski można pobrać ze stro-
ny internetowej www.czg12.pl/
EDUKACJA/Re.akcja, a pytania 

Główną przyczyną chrapania jest 
zablokowanie przepływu powietrza 
w czasie snu, wywołane zmianami 
w obrębie górnego odcinka dróg 
oddechowych (nos, jama ustna, 
gardło i krtań). Na chrapanie może 
mieć wpływ wiele czynników. Na 
przykład pozycja w jakiej śpimy.

Infekcje, używki, nadwaga... 

Niewyleczony katar, zapalenie 
zatok lub powiększone migdałki, 
zmuszają do oddychania ustami, 

kierować na adres e-mail: eduka-
cja@czg12.pl

Zapraszają
na EKO-LEKCJE do CZG-12!

Celowy Związek Gmin CZG-
12 zaprasza placówki oświatowe 
i inne zorganizowane grupy do 
zwiedzania Zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów Komunalnych 
w Długoszynie. Podczas wyciecz-
ki omawiamy tematy związane z 
gospodarką odpadami, segrega-
cją odpadów i ich dalszą obrób-
ką. Dzieci i młodzież mają okazję 
przejść szlakiem ścieżki eduka-
cyjnej docierając do hali sortow-
niczej, w której doczyszczane są 
odpady i dzielone na różne frak-
cje. Drugą część stanowią zajęcia 
w salce - dzieci mają do wykona-
nia proste zadania z dziedziny se-
gregacji odpadów i ochrony śro-
dowiska, a na zakończenie każdy 
otrzymuje pamiątkowy upomi-
nek. Harmonogram zajęć dostęp-
ny na naszej stronie internetowej 
w zakładce Edukacja/Ekolekcje 
w ZUOK. Zainteresowane grupy 
prosimy o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny z działem edukacji 
CZG-12 (tel. 95 755 93 71 wew. 
27, edukacja@czg12.pl) (red.).

wywołując uciążliwe dźwięki.
Nikotyna w papierosach powo-

duje zaleganie śliny w tchawicy i 
krtani, podrażnia gardło oraz powo-
duje obrzęk śluzówki. Utrudnia to 
wydobywanie się powietrza z płuc.

Osoby z otyłością chrapią zdecy-
dowanie częściej i głośniej, dlatego 
warto zwracać uwagę na to, co jemy 
oraz uprawiać sport. 

Sypialnia

Odpowiednia temperatura  oko-

nienie i prowadzić do senności w 
ciągu dnia, porannych bóli głowy, 
pogorszenia się funkcji fizycznych 
i intelektualnych. Poza tym bez-
dechy mogą prowadzić do arytmii, 
nadciśnienia czy przerostu prawej 

ło 18 – 21°C i wilgotność powietrza 
w granicach 40-60 % w czasie snu 
pomogą nam skuteczniej wypocząć, 
wietrzenie sypialni zapobiega wy-
suszeniu błony śluzowej.

Objawy nasilają zażywane leki 
nasenne, zmęczenie, brak wycisze-
nia przed snem oraz niedotlenienie 
organizmu.

Kiedy robi się niebezpiecznie?

Uważajmy na bezdechy senne, 
które mogą powodować niedotle-

komory serca. Rozpoznajemy je po 
długiej chwili ciszy między chra-
paniem, po której następuje nagłe 
chrapnięcie. Przerwy w oddychaniu 
mogą trwać minutę i powtarzać się 
kilkadziesiąt razy w ciągu nocy, co 
powoduje niewystarczające dotle-
nienie mózgu, serca, nerek i wątro-
by.

Są na to metody

Chrapanie doskwiera aż 45 % Po-
laków. Na rynku pojawiło się wiele 
innowacyjnych metod niwelujących 
chrapanie. Jedną z nich jest lasero-
terapia. Zmniejsza  ona występowa-
nie bezdechów oraz obniża głośność 
chrapania. Jeśli chrapanie nas nie-
pokoi, warto udać się do lekarza la-
ryngologa, który znajdzie przyczynę 
tej przykrej dolegliwości i postara 
się jej zaradzić. Specjalista laryngo-
log przyjmuje m.in. w Centrum Me-
dycznym Brandmed w Słubicach.
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REGION 7

R.W. Jakie plany na najbliższe czte-
ry lata dla miasta i mieszkańców ma 
nowy burmistrz Rzepina?

S.D. Chciałbym, aby Rzepin i cała 
gmina w końcu zaczęły się napraw-
dę rozwijać. Wydatnie pomóc w tym 
powinny środki zewnętrzne, między 
innymi dofinasowanie z Unii Euro-
pejskiej, bo okres finansowania 2014-
2020 będzie jednym z ostatnich tego 
typu okresów pomocowych. Właśnie 
dlatego koniecznie trzeba go właściwie 
wykorzystać.

R.W. Czy gmina jest przygotowa-
na do absorpcji środków unijnych z 
nowego rozdania? Czy ma Pan plany, 
pomysły na konkretne projekty, cze-
go one dotyczą, bądź będą dotyczyły?

S.D. Aby być przygotowanym na ab-
sorpcję środków unijnych trzeba mieć 
przed sobą po pierwsze - konkretne 
cele, które chce się zrealizować, po 
drugie - znaleźć odpowiedni program, 
który pozwoli na realizację tych celów 
i po trzecie - mieć przygotowaną pełną 
dokumentację m.in.: decyzje lokaliza-
cyjne, decyzje środowiskowe, pozwole-
nia na budowę i tym podobne, tak aby 
wniosek był kompletny i przygotowany 
do złożenia, jak tylko odpowiedni pro-
gram dofinansowujący ruszy.

Jeżeli chodzi o te dwie pierwsze kwe-
stie to nie ma z tym najmniejszego 
problemu. Natomiast jeżeli chodzi o 
dokumentacje, to tu mamy niestety, 
poważny problem. Brak dokumentacji 
powoduje, że od razu musieliśmy się 
tym zająć, ponieważ w niektórych 
przypadkach stworzenie dokumentacji 
trwa kilka miesięcy, rok, a niekiedy 
jeszcze dłużej. Dodać należy również, 
że jest to dość kosztochłonna część 
inwestycji. W tym roku na różnego ro-
dzaju dokumentację planujemy wydać 
około 0,5 mln złotych.

R.W. Jakie są najbardziej potrzebne 
inwestycje dla mieszkańców Rzepina 
i gminy?

S.D. Jest ich naprawdę wiele. Zdaje 
sobie sprawę, że w ciągu kadencji nie 
zdołamy ich wszystkich zrealizować, 
ale będziemy robić wszystko, aby zre-
alizować ich jak najwięcej.

Miastu potrzebna jest obwodnica, 
która połączy istniejącą już obwod-
nicę z ulicą Słubicką. Pozwoli to na 
„wyrzucenie” tirów z miasta, a jedno-
cześnie połączy nasze najlepsze tereny 
inwestycyjne, znajdujące się między 
Rzepinem a Gajcem, z autostradą A2.

Bardzo zależy nam, na tym, aby oży-
wić tzw. „Stare Miasto”. W tej chwili jest 
ono zapomniane przez wszystkich, no 
i chyba trudno się dziwić. Chcemy aby 
mieszkańcy z innych części Rzepina, a 
również turyści chętnie odwiedzali to 
miejsce, nie tylko z myślą o zakupach, 
ale też, aby tu odpocząć i w miłym 
otoczeniu spędzić wolny czas z rodziną.

Aby tak się stało należy zrewitalizo-
wać całe Stare Miasto.

Jest to niezmiernie trudne i kosztow-
ne,alezamierzamypodzielićtąinwesty-
cję na etapy i stopniowo ją realizować.

Obok rewitalizacji chcemy zagospo-

ROZMOWA Plany nowych władz Rzepina

Obwodnica i miejsca pracy
Ze Sławomirem Dudzisem, nowym burmistrzem Rzepina, o potrzebach mieszkańców i priorytetach na obecną kadencję, 
rozmawia Robert Włodek

darować okolice rzeki Ilanka, tworząc 
tam miejsce rodzinnego wypoczynku. 

R.W. Spotkał się Pan z prezesem 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy. Chciałby Pan, by gminne te-
reny inwestycyjne włączyć do strefy 
właśnie i dzięki temu ściągnąć do 
Rzepina inwestorów, którzy stworzą 
tu miejsca pracy. Jak przebiegają te 
rozmowy, czy jest szansa na to, że 
Pański plan się powiedzie? 

S.D. Tak. Spotkałem się, a może in-
aczej-spotykałem się, bo tych spotkań 
było kilka.

Oczywiście, że chciałbym aby te na-
sze tereny włączyć do Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

alenietylkoja,bochybachcetegozdecy-
dowanawiększośćmieszkańcówgminy. 
Powód jest oczywisty. Będąc w strefie 
ekonomicznej dużo łatwiej i dużo szyb-
ciej można znaleźć inwestorów, a dzięki 
temu utworzyć nowe miejsca pracy.

Jeżeli chodzi o stan prac związanych 
z przyłączeniem do strefy ekonomicz-
nej, to jesteśmy już na bardzo zaawan-
sowanym etapie.

Zgromadziliśmy całą dokumentacje 
do tego potrzebną, Rada Miejska w 
Rzepinie podjęła już uchwałę o chę-
ci przystąpienia do strefy, a zarząd 
województwa lubuskiego pozytywnie 
zaopiniował nasze starania.

W tej chwili złożyliśmy wniosek z 
całą dokumentację do zarządu K-SSSE 

Na spotkaniu przekazane zostaną 
informacje dla osób prowadzących 
działalność w zakresie produkcji pier-
wotnej oraz sprzedaży bezpośredniej 

żywności i konieczności rejestracji 
gospodarstw rolnych działających na 
rynku spożywczym (red.).

KRZESZYCE Spotkanie dla rolników

Zaproszenie do urzędu
Wójt gminy Krzeszyce zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. Skwierzyńskiej, 31 marca o godz. 10:00

w Kostrzynie, a stamtąd lada dzień 
zostanie wysłany do Ministerstwa Go-
spodarki w celu ostatecznego zatwier-
dzenia poszerzenia istniejącej strefy o 
tereny znajdujące się w gminie Rzepin. 
Z niecierpliwością będziemy oczeki-

wać decyzji z ministerstwa.
Chciałbym też dodać, że w całym 

tym procesie bardzo dużą rolę odegrał 
i w dalszym ciągu odgrywa mój do-
radca ds. nowych inwestycji Leopold 
Owsiak, któremu bardzo dziękuję, bo 
włożył w to nie tylko dużo pracy, ale 

też serce, tak jakby był mieszkańcem 
naszej gminy.  

R.W. Walczy Pan też o budowę ko-
lejnej części rzepińskiej obwodnicy. 
Jakie są realne szanse na tę inwe-
stycję?

S.D. Jak już wcześniej kilkukrotnie 
powiedziałem jest to kluczowa dla nas 
inwestycja, jeden z najważniejszych 
priorytetów, która pozwoli również na 
ożywienie naszej strefy przemysłowej, 
ale też bardzo usprawni ruch samocho-
dów, przede wszystkim ciężarowych.

Obwodnica ta już kilkukrotnie była 
zapisana w planach inwestycyjnych 
województwa lubuskiego i kilkukrot-
nie znikała z tych planów.

Nie ukrywam, że przeprowadziliśmy 
tu też kilka rozmów z przedstawiciela-
mi zarządu województwa lubuskiego, 
ale także z Dyrekcją Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, i z wieloma radnymi 
Sejmiku Wojewódzkiego. Z pewnością 
jednak na tym nie poprzestaniemy.

W chwili obecnej wykonanie ob-
wodnicy Rzepina zostało zaplanowane 
przez zarząd województwa na rok 2016 
(7 mln zł) i 2017 (7 mln zł). Mam wiel-
ką nadzieję, że ten termin będzie już 
ostatecznym.

Dodać mogę tylko, że po rozmowach 
z Nadleśnictwem Rzepin mamy przy-
rzeczenie, że teren przyszłej obwodni-
cy biegnącej przez las - do końca kwiet-
nia 2015 roku będzie przygotowany 
pod inwestycję.   

R.W. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

REGION 4

Wartość inwestycji wyniesie prawie 350 tys. 

Przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

W programie dni otwartych znajdzie się m.in. VII Dyktando Słubickie
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POWIAT SULĘCIŃSKI Nowa stanica rybacka

Umowa podpisana
Stanica powstanie we wsi Polne w gminie Słońsk

CYBINKA Podpisanie umowy

W końcu będzie remont
Dzięki wsparciu państwa przebudowana zostanie droga w Drzeniowie

Zostanie ona wybudowana w ra-
mach projektu „Przyjazne krajobrazy 
Nowej Ameryki - etap 
I (miejscowość Polne)” 
współfinansowanego 
przez Unię Europejską 
ze środków Europejskie-
go Funduszu Rybackie-
go zapewniającego in-
westycje, w zrównowa-
żone rybołówstwo. 

Umowę podpisano w obecności 
wójta Słońska Janusza Krzyśkowa i 
skarbnika powiatu Anny Kulczyń-
skiej. Wykonawcą inwestycji budowy 
stanicy rybackiej wraz z zapleczem so-
cjalno-szkoleniowym i infrastrukturą 

towarzyszącą będzie Zakład Usługowy 
„Dom” z Międzyrzecza. 

Przewidywana war-
tość inwestycji wyniesie 
prawie 350 tys. zł brutto. 
Projekt zakłada budowę 
parterowego budynku 
o powierzchni użyt-
kowej 180,72 m², po-
wierzchni zabudowy 200 
m² i kubaturze 900 m³. 

Przewidziano również wydzielony teren 
dlasamochodówosobowych,zbiornikna 
ścieki komunalne oraz plac utwardzony, 
funkcjonalnie powiązany z istniejącymi 
ciągiemkomunikacyjnymwsąsiedztwie. 

MACIEK BARDEN

W Lubuskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Gorzowie Wlkp. burmistrz 
Cybinki – Marek Kołodziejczyk wraz 
ze skarbnikiem gminy – Agnieszką 
Skibą podpisali umowę o dofinansowa-
nie środkami pochodzącymi z budżetu 
państwa zadania pn. „Przebudowa dro-

gi gminnej nr 001020F w miejscowości 
Drzeniów jako alternatywy dla drogi 
krajowej nr 29” w  ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „Narodowy 
program przebudowy dróg lokalnych – 
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
- Rozwój” (red.).

W programie mi. in. VII Dyk-
tando Słubickie, Turniej językowy, 
IV Konkurs wiedzy o Unii Euro-
pejskiej, interesujące wykłady, 
warsztaty i wiele innych, ciekawych 
atrakcji. 

Dni otwarte mają na celu bliż-
sze zapoznanie zainteresowanych 
z uniwersytetem, jego kadrą oraz 
sposobem prowadzenia zajęć, jak 
również poszerzenie zainteresowań 
oraz ukazanie problemów i kwestii, 
z jakimi ma się do czynienia na po-
szczególnych kierunkach studiów.

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!

Udział w wydarzeniach jest bez-
płatny (red.).

Amamysięczympochwalićzarówno 
w temacie architektury, bogatej historii 
jak i miejsc cennych przyrodniczo. 

Tej wiosny zorganizowane zosta-
ną dwie wycieczki rowerowe i cztery 
wycieczki busowe po miejscach cieka-

wych pod względem historycznym i 
przyrodniczym, o których opowiedzą 
przewodnicy. Każdy będzie mógł wziąć 
udział w konkursie fotograficznym i 
podszkolić się w tej sztuce podczas 
warsztatów prowadzonych przez zna-

komitego fotografa przyrody – Piotra 
Charę. Zwieńczeniem projektu będą 
warsztaty kulinarne oraz wielka biesia-
da w Białkowie, na której będzie można 
posmakować specjałów z Polesia oraz 
nauczyć się ich przygotowywania! 

SŁUBICE-CYBINKA Poznamy nasze dziedzictwo

Projekt „Jutro zaczęło się wczoraj” 
Ruszył projekt skierowany do mieszkańców gminy Cybinka i Słubice. Jego celem jest sięgnięcie do miejscowego 
dziedzictwa historycznego, odkrywając i pokazując mieszkańcom gmin to, co działo się tutaj w przeszłości oraz 
prezentując walory przyrodnicze okolicy

SŁUBICE Dni otwarte Collegium Polonicum

Uniwerek otwiera drzwi mieszkańcom
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia słubickiej uczelni w ramach Dnia Otwartych Drzwi oraz Poznańskiego Festiwalu 
Nauki i Sztuki! Czekamy w środę 15 kwietnia 

Udział we wszystkich wydarzeniach 
jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest 
ograniczona. Wszelkie informacje o 
wydarzeniach oraz zapisach znaleźć 
można na stronie Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum oraz Sektora 3 
Słubice.

Projekt „Jutro zaczęło się wczoraj” 
jest realizowany w ramach programu 
Lokalne Partnerstwa PAFW – Program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundacja 
na rzecz Collegium Polonicum pełni 

rolę lidera projektu, natomiast do grona 
partnerów należą Cybińskie Stowarzy-
szenie Rozwoju PRO-EKO, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, 
BibliotekaPublicznawCybince,Funda-
cja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, 
Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach 
„Gospodynie”, Towarzystwo Miłośni-
ków Białkowa i Polesia oraz Roland 
Semik społeczny opiekun zabytków 
powiatu słubickiego (red.).

ZBIORNIKI NA SZAMBA, 
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
PIWNICZKI OGRODOWE (ZIEMIANKI)
Z LAMINATU POLIESTROWO-SZKLANEGO

Firma Handlowo Produkcyjna
„MARO” Roman Matuszewski
66-435 Krzeszyce, ul. Osiedle 13
tel./fax: 095-757-32-73
tel. kom.: 509-444-930
e-mail: maroszamba@gmail.com
www.ekomaro.pl

Nie grają od samego początku, za to z wielkim zaangażowa-
niem. W tym roku czternasty raz włączyli się w najbardziej zna-
ną imprezę charytatywną w Polsce

Pod takim hasłem sztab w Górzycy po raz kolejny przyłączył się do organizacji finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy zagrali wspólnie dla dzieci małych i bez focha na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Po raz kolejny mieszkań-
cy miasta i gminy Cybinka 
wykazali się wielkim ser-
cem i hojnością. Podczas 
27 finału orkiestrowego 
grania udało im się pobić 
ubiegłoroczny rekord

27 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Pomaganie jest dziecinnie proste

27 finał
WOŚP

Zagrała orkiestra

Wspomogli WOŚP

Grali z orkiestrą

KRZESZYCE 

GÓRZYCA 

CYBINKA 

Krzeszycki finał przygotował sztab 
pod kierownictwem pani Anny Rze-
mienieckiej. Choć pogoda nie sprzy-
jała, dwudziestu jeden wolontariuszy 
od rana na ulicach Krzeszyc zbiera-
ło datki do puszek. Bezpieczeństwo 
młodym wolontariuszom zapewniali 
strażacy z OSP Krzeszyce oraz rodzi-
ce.

W sali gimnastycznej miejscowej 
szkoły podstawowej odbył się kon-
cert pod hasłem „Wielkie kolędowa-
nie i wielkie zbieranie”. Uczniowie 
zaprosili mieszkańców Krzeszyc i 
okolicznych wiosek do wspólnego 
śpiewania kolęd. Przez półtorej go-
dziny rozbrzmiewały w sali słowa i 
melodie polskich kolęd i pastorałek. 

Wspólne orkiestrowe granie zgro-
madziło mieszkańców Górzycy i są-
siednich miejscowości.

Jako pierwsza wystąpiła uczennica 
ze Szkoły Podstawowej w Czarnowie, 
następnie najmłodsi   - przedszko-
laki z Pracowni Edukacji Kultural-
nej i Niepublicznego Przedszkola 
"Słoneczko" oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Górzycy. Występy 
przeplatane były układami taneczny-
mi dzieci ze Szkoły Tańca ,,Quest” w 
Kostrzynie nad Odrą. Główną atrak-
cją wieczoru okazał się wyjątkowy 
spektakl przy użyciu światła LED-
show i ognia FIREshow . Program 
zakończyła szalona zabawa przy po-
rywającej muzyce Zumba Fitness. 
Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli 
skorzystać z kreatywnych zajęć pla-
stycznych na „wyspie malucha”.

W czasie trwania programu ar-
tystycznego można było odwiedzić 
stoiska gastronomiczne znajdujące 
się w holu Centrum Spotkań Pol-
sko-Niemieckich. Gminny Ośrodek 
Kultury przygotował pyszne pie-
rogi, bigos, popcorn, słodką watę 
cukrową i ciepłe napoje. Natomiast 
Szkoła Podstawowa w Górzycy i 
Koło Gospodyń Wiejskich z Pamię-
cina raczyły zebranych pysznymi i 

Na kwotę 26.761,69 złotych i 228 
euro złożyły się pieniądze zebrane 
przez wolontariuszy z zespołu szkół 
w Cybince i szkoły podstawowej w 
Białkowie, z licytacji, od sponso-
rów oraz ze sprzedaży produktów 
w kawiarenkach w MGOK.

Podczas oficjalnego otwarcia 
finału WOŚP burmistrz Cybinki 
Marek Kołodziejczyk podzięko-
wał wszystkim zaangażowanym 

kolorowymi słodkościami w postaci 
ciast, babeczek i ciasteczek. Swoje 
stoisko informacyjne przygotowali 
również NZOZ Medyk s.c. Państwo 
Małgorzata i Michał Przemyscy, na 
którym można było uzyskać porady 
zdrowotne, zmierzyć sobie ciśnienie 
krwi, poziom cukru oraz wykonać 
spirometrię.

Niesłabnącą od lat popularnością 
cieszyła się loteria fantowa ,,Ser-
duszko szczęścia”, gdzie każdy z 
ponad sześciuset losów wygrywał. 
Stałym elementem finałów WOŚP 
jest licytacja gadżetów. W tym roku 
najwyższą cenę osiągnęły vouchery 
na rejs statkiem po Odrze, kolejny 
na zabiegi pielęgnacyjne w Instytu-
cie Urody Beauty oraz na plenerową 
sesję zdjęciową. Uczestnicy licytacji 
chętnie rywalizowali o gadżety z logo 

WOŚP podarowane przez sztab Jur-
ka Owsiaka.

Na koniec orkiestrowego grania 
nie zabrakło symbolicznego świateł-
ka do nieba. Dzięki otwartym sercom 
ludzi udało się zebrać 15 817,21 zł i 
15euro  (red.).

w realizację tego przedsięwzięcia. 
Tegoroczna orkiestra odbywała 
się pod hasłem ”Gramy dla dzieci 
małych i bez focha”. I właśnie tak 
mieszkańcy całej gminy grali z or-
kiestrą, sięgając do portfeli „bez 
focha”. Dodatkowo do wsparcia 
zachęcał szereg przygotowanych 
atrakcji i występy wykonawców 
prezentujących się na scenie.

Przekazany przez burmistrza na 
licytację dzień pracy z nim samym 
znalazł nabywcę, a precyzyjniej 
nabywczynię, która już niebawem 
będzie miała okazję poznać Urząd 
Miejski w Cybince, pracę Urzędni-
ków i na chwilę wcielić się w rolę 
burmistrza i zasiąść w jego fotelu 
(red.).

Śpiewanie prowadzili uczniowie ko-
lejnych klas.

W czasie trwania koncertu w ko-
rytarzu szkoły funkcjonowała ka-
wiarenka, w której rodzice uczniów 
zapraszali na pyszne ciasto, kawę lub 
herbatę. Dochód z kawiarenki rodzi-
ce przeznaczyli również na WOŚP.

W godzinach popołudniowych 
rozpoczęła się licytacja fantów przy-
słanych przez sztab WOŚP. Koszulki, 
kalendarze, breloczki, magnesy na 
lodówkę i inne fanty osiągały ceny, 
których nigdy nie zobaczymy na pół-
kach sklepowych. Wiadomo jednak, 
że nie o te przedmioty chodziło, ale o 
cel, na który były przeznaczone pie-
niądze.

Łącznie sztab WOŚP w Krzeszy-
cach zebrał 13.691,73 złotych. Kolej-
ny raz mieszkańcy Krzeszyc pokazali, 
że mają dobre serca i potrafią dzielić 
się z innymi (red.).
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Orkiestrowe jasełka

Grali starzy i młodzi

Przedszkolaki też grały z Jurkiem

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
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Najsłynniejszy jest w Wiedniu. Pełen przepychu i z kosztownymi biletami. Jednak mieszkańcy Gó-
rzycy też mogą być blisko muzyki. Koncertu noworocznego wysłuchali w miejscowym kościele

W Sądowie zakończyły się prace przy jednej z pięciu inicjatyw 
lokalnych realizowanych w gminie Cybinka w 2018 roku. W ra-
mach prac mieszkańcy Sądowa, przy wsparciu finansowym 
gminy Cybinka, wykonali modernizację remizy strażackiej

Święta nieodłącznie kojarzą się z prezentami. W trakcie świątecznego kiermaszu w Cybince swoje 
podarunki otrzymali także strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Noworoczny koncert
w klasycznych klimatach

Wyremontowali
remizę w Sądowie

Co nowego słychać w gminnych remizach?

Znów mamy sukces! Inicjatywy lokalne

Sprzęt dla OSP

REGION REGION 

CYBINKA 

Na spotkanie z muzyką zaprosił 
mieszkańców 6 stycznia wójt Górzycy 
Robert Stolarski z proboszczem miej-
scowej parafii księdzem Czesławem 
Grzelakiem i dyrektorką Gminnego 
Ośrodka Kultury Małgorzatą Gniew-
czyńską.

W programie znalazł się Concerto 
Grosso włoskiego kompozytora Arcan-
gelo Corellego, utwory Imre Kálmána, 
Franza Lehára czy Johanna Straussa. 
Nie zabrakło kolęd i pastorałek. Poja-
wiły się także utwory Anny German.

Zebranym słuchaczom czas umili: 
Natalia Ostrowska (sopran), Mariusz 
Monczak (skrzypce) oraz Wiktor Szy-
majda (fortepian) (red.).

Była to kontynuacja zadania reali-
zowanego w 2017 roku, kiedy m.in. 
została wykonana termomodernizacja 
budynku. Zakres pracy w roku 2018 
obejmował zatapianie siatki elewacyj-
nej oraz położenie tynku. Dzięki reali-
zacji powyższego zadania strażacy OSP 
będą korzystali z odnowionej remizy.

W 2018 roku na terenie całej gminy 
w ramach inicjatywy lokalnej przepro-
wadzono prace w czterech remizach 
OSP. Prace zostały wykonane w Cy-
bince, Grzmiącej, Rąpicach i Sądowie. 
Ponadto w Grzmiącej odbyło się ro-

dzinne biesiadowanie, a w Bieganowie 
przeprowadzono modernizacje kortu 
tenisowego (red.).

Oprócz tradycyjnych punktów pro-
gramu w trakcie świątecznego kierma-
szu znalazł się czas na wręczenie nowe-
go sprzętu przedstawicielom jednostek 
OSP z terenu gminy Cybinka.

Sprzęt został zakupiony w ramach 
dotacji w kwocie 34.135,20 zł z Fundu-

szu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości.

Jednostki z Cybinki, Białkowa, 
Grzmiącej, Rąpic, Sądowa i Radzikowa 
doposażone zostały w sprzęt specjali-
styczny m.in.: torby ratownicze, nosze 

typu deska, szyny typu Kramera, latar-
ki akumulatorowe, przenośne zestawy 
oświetleniowe, zestawy uniwersalnych 
podpór i klinów do stabilizacji pojaz-
dów, pilarki do drewna (red.).
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Koncert noworoczny Odnowiona elewacja remizy

Nowy sprzęt dla strażaków
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W niedługim czasie gmina Krzeszyce uzyska nową sieć światło-
wodową. Inwestycja powstanie w  ramach projektu „Gorzowski 
Orange Światłowód” i będzie współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa (POPC)

Tuż przed świętami dzieci spo-
tkały się w domu kultury na 
ostatnich w 2018 roku zaję-
ciach, które wprowadziły je w 
magiczny bożonarodzeniowy 
czas

Już po raz czwarty w Rąpicach odbyło się spotkanie wigilij-
ne dla wszystkich mieszkańców tej miejscowości

Lepszy internet 
już wkrótce

Kule śnieżne w MGOK

Wigilia w Rąpicach

Nowe technologie Warsztaty plastyczne

Jeszcze o świętach…

KRZESZYCE CYBINKA 

CYBINKA 

Informacje o tej korzystnej zmia-
nie przekazała firma Orange Polska. 
Ważnym elementem inwestycji jest 
doprowadzenie sieci do jednostek 
oświatowych. Jest to związane z wdra-
żaniem programu rządowego, który 
zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej 
szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny 
dostęp do Internetu, a co za tym idzie 
możliwość realizowania programów 
edukacyjnych on-line, dostęp do nie-
ograniczonych zasobów wiedzy i wyko-
rzystanie ich w procesie nauczania.

Na obszarze gminy Krzeszyce pro-
jekt obejmie swym zasięgiem 2 szkoły 
w miejscowościach  Kołczyn i Krzeszy-
ce. Informacje o punktach adresowych, 

Jako że pogoda nie rozpieszczała 
nas przed świętami ilością śniegu, 
najmłodsi wzięli sprawy w swo-
je ręce. 20 grudnia w sali MGOK 
odbyły się ostatnie już w ubiegłym 
roku warsztaty plastyczne dla dzie-
ci. Uczestnicy z niepotrzebnych 
słoików i dekoracyjnych drobia-
zgów stworzyli bożonarodzeniowe 
kule śnieżne. Atmosfera zrobiła 
się od razu bardziej zimowa i świą-
teczna. (red.).

Zgodnie z bożonarodzeniową 
tradycją, jak do każdego domu 24 
grudnia, przybyli goście. Świę-
towanie rozpoczęli od dzielenia 
się opłatkiem i składania sobie 
świątecznych życzeń. Następnie 
wspólnie zasiedli do stołu z tra-
dycyjnymi wigilijnymi potrawa-
mi i śpiewali kolędy. Spotkanie 

wigilijne na stałe wpisało się już 
w kalendarz imprez w Rąpicach 
i z roku na rok jest  coraz więcej 
osób, które chcą spędzić świą-
teczny czas ze swoimi sąsiadami 
(red.).

które są rozważane w procesie projek-
towania sieci, można pobrać ze strony 
www.orange.pl/view/popc.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami 
w ramach projektów POPC inwestycja 
realizowana jest do granicy działek go-
spodarstw domowych z listy adresów 
kwalifikujących się do dofinansowania 
(tak zwanych „białych plam” na mapie 
dostępu do Internetu), wskazanych 
przez Urząd Komunikacji Elektronicz-
nej.

Doprowadzenie sieci do gospo-
darstw domowych będzie sukcesywnie 
realizowane do końca września 2020 r.

Mieszkańcy Gminy Krzeszyce nadal 
mogą składać deklaracje o przyłączu 
do sieci światłowodowej (red.).
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Zimowo - świąteczne ozdoby

Spotkanie wigilijne w Rąpicach
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Dołącz do zespołu. Zadzwoń 600 444 518
Miejsce pracy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Sulęcin



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

szeroki wybór
akcesoriów do przetworów, win,

garnki kamienne, nakrętki, słoje, słoiki, drylownice, butle

AGD „Merkury”
ul. Kościuszki 23

REGION 11
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Kończy się czas odpoczynku dla dzieci z naszego regionu. Co prawda w tym roku zimowa pogoda 
nie dopisała na miejscu, ale można było skorzystać z innych atrakcji. Swój pakiet przygotowała 
także szkoła Euregio

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest jed-
nym z najpiękniejszych w roku. Tradycyjnie słubicka bi-
blioteka zorganizowała świąteczne warsztaty

Świąteczna atmosfera jest tak lubiana, że dzieci z przed-
szkola w Cybince chciały zachować ją jeszcze w styczniu. 
Pod okiem nauczycieli przygotowały jasełkowy spektakl

Zimowe atrakcje w Euregio Artystycznie i bajkowo

Bajkowe Przedszkole 
zaprosiło na jasełka

Ferie bez śnieguSŁUBICE

W pierwszym tygodniu wszyscy, 
którzy zapisali się na półkolonie (a wła-
ściwie, których zapisali rodzice) mieli 
możliwość poznawania otaczającego 
nas świata. W jaki sposób? Niebanalny 
i odkrywczy. Zajęcia miały ideę rozwi-
jania tych sfer młodych ludzi, które są 
niezbędne w życiu szkolnym, a na które 
często brakuje czasu. Każdy młody czło-
wiek ma w sobie nieodkryte talenty,  a 
zainteresowanie otaczającym światem 
jest niezwykle prawdziwe. Prywatna 
Szkoła Podstawowa Euregio stworzyła 
program oparty w dużej mierze na re-
alizacji założeń obowiązującej podstawy 
programowej. Na zajęciach artystycz-
nych dominowała realizacja najciekaw-
szych pomysłów. Dzieci pisały opowia-
dania i wykonywały do nich ilustracje 
dowolną techniką i na dużym formacie. 
Na spacerach szukały inspiracji do two-
rzenia wierszy, formułowały najbardziej 
wyszukane metafory i porównania. 
Pisały listy, tworzyły własnoręcznie ko-
perty i je ozdabiały. Czytały wiersze Ju-
liana Tuwima i Jana Brzechwy, potem, 
po ćwiczeniach emisji głosu i właściwej 
postawy, dokonywały prób przedsta-
wienia tekstów na scenie.

Prawdziwą gratką było tworzenie 
scenariuszy filmowych i, przy użyciu te-
lefonu komórkowego, nakręcenie wła-
snego krótkiego filmu. Wcześniej dzieci 
otrzymały instruktaż, w jaki sposób taki 
film nakręcić. Wbrew pozorom, nie było 
to proste zadanie i okazało się, że wiele 
ujęć trzeba powtarzać kilkakrotnie. Jed-
nak efekt był satysfakcjonujący.

Film to sztuka niezwykła, która po-
zwala młodym ludziom na wyrażenie 
emocji i pokazanie swojego świata. 
Wyobraźnia nie ma granic, dlatego też 
już 14 marca finał konkursu „Miłość 
na granicy, czyli Słubice i okolice”. Ten 
na pozór banalny motyw przewodni to 
szeroka perspektywa na przedstawienie 
miejsca, w którym dorastają młodzi lu-
dzie.

- Film dostarcza swego rodzaju fał-
szywej wieczności.- cytuje J.M. Morri-
sona  właścicielka szkoły Aneta Czapp 

Tym razem na warsztatach, któ-
re odbyły się 14 grudnia uczestnicy 
ozdabiali świątecznymi motywa-
mi płócienne torby. Jak każdego 
roku wszyscy uczestnicy wykazali 
się nietuzinkowymi pomysłami, 
inwencją twórczą i techniką wyko-
nania. Każdy wyszedł z warsztatów 
z oryginalnym, niepowtarzalnym 
prezentem – świąteczną eko torbą!

W kolejny z przedświątecznych 
dni biblioteka zaprosiła małych 
mieszkańców Słubic do wspólne-
go, rodzinnego czytania świątecz-
nych bajek w języku polskim i nie-
mieckim.

Oba spotkania z czytelnikami 

odbyły się we współpracy z gminą 
Słubice w ramach projektu „Euro-
pejskie Modelowe Miasto Współ-
pracy Transgranicznej Słubice/
Frankfurt nad Odrą” (red.).

Dzieci z najstarszej grupy Baj-
kowego Przedszkola wystąpiły 
dla swoich koleżanek i kolegów 8 
stycznia. Przygotowane pod okiem 
Edyty Szymczak jasełka obejrzały 
dzieci klas I-III Zespołu Szkół w 

Cybince oraz podopieczni Bajko-
wego Przedszkola.

Mali aktorzy starannie odtworzy-
li swoje role. Była muzyka, śpiew i 
taniec, a całości dopełniły koloro-
we stroje i scenografia (red.).
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Malowane eko-torby na święta

Świątecznie w bibliotece

Jasełka najmłodszych

SŁUBICE

CYBINKA

- zapraszamy chętnych do udziału w 
konkursie. Jego celem jest rozwijanie 
wrażliwości estetycznej wśród młodzie-
ży, możliwość rozbudzenia wyobraźni, 
kształtowanie umiejętności pracy z 
nowoczesnymi formami audiowizual-
nymi, kształtowanie umiejętności opi-
sywania rzeczywistości w samodzielny 
sposób.

Konkurs jest przeznaczony dla dzie-
ci i młodzież od 10 do 14 lat. Co należy 
przedstawić?

- Tematyka jest dowolna, podobnie 
jak forma – dokumentalna lub fabular-
na, jednak musi być związana z moty-
wem przewodnim. Film powinien trwać 
nie więcej niż 10 minut – opowiada A. 
Czapp.

Konkursowe jury będzie oceniało po-
mysłowość, umiejętność pracy z kame-
rą (telefonem komórkowym, kamerą 
aparatu lub tabletu), fabuła bądź temat 
dokumentalny, problematyka, sposób 
przedstawienia, zgodność formy z za-
prezentowanym tematem. 

Pracę należy złożyć w formie pliku 
AVI lub mp4, na nośniku płyta CD lub 
DVD, do 8 marca 2019 roku. Pracę 
wraz podpisanym oświadczeniem i kar-
tą zgłoszenia należy złożyć osobiście w 
siedzibie Prywatnej Szkoły Podstawo-
wej Euregio. Koordynatorzy projektu: 
Agnieszka Wójcik i Witold Butkiewicz, 
wszelkie pytania na adres mailowy: psp.
euregio@gmail.com. Gościem specjal-
nym konkursu będzie Lidia Popiel, fo-
tografka i wykładowczyni na wydziale 
fotografii w Warszawskiej Szkole Fil-
mowej.

W tym samym tygodniu feriady od-

były się warsztaty dla małych inżynie-
rów. Umysły ścisłe świetnie odnalazły 
się w proponowanej formie zajęć fizycz-
no – technicznych.  Wprowadzenie do 
odnawialnych źródeł energii to temat 
bardzo na czasie i młodzi ludzie często 
zadawali niebanalne pytania, a odpo-
wiedzi? Odpowiedzi odnajdywali sami.

Dowiedzieli się jak ratować plane-
tę korzystając ze Słońca (solary i fo-
towoltaika) oraz jak uzyskać energię 
elektryczną wykorzystując siłę wody 
i wiatru. Uczestnicy budowali własne 
wiatraki i testowali je podczas wypraw 
odkrywczych. Było wietrznie, więc po-
goda dopisała.

Celem zajęć było przedstawienie ko-
rzyści wynikających z odnawialnych 
źródeł energii oraz wykonanie modeli 
wiatraka, elektrowni wodnej, solarów 
i paneli foto. Pytania, które wcześniej 
były trudne, już nie stanowią zagadki. 
Mali inżynierowie potrafią radzić sobie 
z najbardziej skomplikowanym zada-
niem, szukają i wiedzą, że znajdą, są 
odważni i kreatywni.

W drugim tygodniu odpoczynku 
szkoła zaprosiła dzieci na  Feriadę Języ-
kową i Feriadę Sportową (red.)

Nakaz zapłaty?

wolnyoddlugow.pl
SPRZECIW!
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W połowie grudnia na Placu Kultury przy MGOK w Cybince odbył się Kier-
masz Bożonarodzeniowy. Jak co roku mieszkańcy mogli skorzystać z wielu 
atrakcji świątecznych zarówno kulinarnych jak i artystycznych. Było to wy-
jątkowe miejsce, gdzie można było skosztować dobrego ciasta, wigilijnych 
potraw i zaopatrzyć się w świąteczne podarunki dla siebie i swoich bliskich. 
Nie zabrakło także żywych karpi i choinek

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Jak przygotowywali się do świątCYBINKA
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Gminne kolędowanie uroczyście otworzyli 
i przekazali życzenia bożonarodzeniowe bur-
mistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, przewod-
nicząca rady miejskiej Anna Śliwińska oraz 
ksiądz Piotr Kępka, proboszcz Parafii w Cybin-
ce i ksiądz Krzysztof Sudziński, proboszcz Para-
fii w Białkowie.

Tego dnia scena przy jarmarku rozbrzmie-
wała dźwiękami kolęd i pastorałek w wykona-
niu dzieci z Bajkowego Przedszkola w Cybince, 
uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w 

naszej gminy. Tradycyjnie najdłuższa kolejka 
ustawiła się przy stoisku SKW z Grzmiącej po 
pyszne pierogi.

Obok ozdób i stroików bożonarodzeniowych 
wykonanych przez m.in. ŚDS Pod Słońcem w 
Bieganowie, dzieci z placówek oświatowych 
oraz przyjezdnych wystawców nie można było 
przejść obojętnie. Dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszyły się także zwierzęta z Za-
grody Leśnej z Radzikowa. Warto również 
wspomnieć o rozdawanych przy pomocy Mi-
kołaja ulotkach promujących profil zaufany i 

Karl-Marx-Str. 14
Frankfurt (Oder)

Telefon:
(0049 335)
28 49 779

im SMC Frankfurt
(Oder) Telefon: 

(0049 335) 
86 94 93 14

Zegarki & Biżuteria Hoffmann
Już od  roku 1963 możemy Państwa gościć w 
naszym sklepie jubilerskim we Frankfurcie nad 
Odrą. Mogą Państwo u nas kupić klasyczna 
biżuterię ze złota, srebra czy platyny oraz modne 

i nowoczesne kolekcje biżuterii ze stali 
nierdzewnej, tytanu oraz palladu czy węgla.

Biżuteria z pereł jak i duży wybór obrączek 
ślubnych również zaliczają się do nasze-

go asortymentu.

Od zegarka wzorującego się dzisiej-
szą modą do tradycjonalnie działają-
cego zegarka mechanicznego, 
wszystko to znajdą Państwo w 
naszym asortymencie.

Z mechanicznych zegarków prowadzimy 
sprzedaż następujacych marek,

Bruno Söhnle/Glashütte/Sa., Ruhla, Aristo, 
Seik oi Dugena, które cechują się doskonałą 

niezawodnością. Również w przedziale zegar-
ków bazujących na technologii kwarcowej, 
dysponujemy szeroka gamą czasomierzy wiodą-
cych marek.

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

Hurgada – Morze Czerwone,
Fuerteventura – Wyspy Kanaryjskie,
Side - Turcja,
Agadir - Maroko,
Pafos - Cypr,
Costa del Sol – Hiszpania,
Rodos – Grecja, 

269 EURO od osoby
482 EURO od osoby
226  EURO od osoby
298 EURO od osoby
350 EURO od osoby
348 EURO od osoby
367 EURO od osoby

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

Nasza wskazówka:
MÓJ STATEK 1 (kabiny zewnętrzne)

Wyspy Kanaryjskie z Maroko - 8-dniowy rejs wycieczkowy, w tym przelot z Berlina Premium All inclusive

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 4* All Inclusive, np. 13.02 - 20.02, wylot: Drezno¹, 
Hotel 4* All Inclusive, np. 04.03 - 11.03, wylot: Berlin Tegel,
Hotel 5* All Inclusive, np. 12.02 - 19.02, wylot Lipsk,
Hotel 4* All Inclusive, np. 12.02 - 19.02, wylot: Lipsk,
Hotel 3* All Inclusive, np. 16.02 - 23.02, wylot: Berlin Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 03.04 - 10.04, wylot Berlin Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 03.04 - 10.04, wylot Berlin Tegel,

03.03 - 10.03.2019 od 1145 EURO
od osoby
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Niezależna gazeta dla wschodnich landów Brandenburgii

Czy chcesz co tydzień docierać do prawie 100 000 gospodarstw 
domowych ze swoją reklamą? Sprawimy, że to możliwe!

Zadzwoń do mnie: Emilii Adamczyk

Specjalista od reklamy
dla Frankfurtu i klientów z Polski Tel.: 

ewest@der-oderland-spiegel.de
0048 5 11 86 66 88

Cybince, zespołów Lubuszanki oraz Antido-
tum.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Miko-
łaj, z którym można było zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. Mieszkańcy mogli również skosz-
tować tradycyjnej wigilijnej potrawy, barszczu 
czerwonego, wydawanego przez panie z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Ciepłą kawą i herbatą 
można było ogrzać się przy stoisku MGOK. 
Stoiska z domowym ciastem obsługiwali ro-
dzice wszystkich przedszkoli i szkół z terenu 

e-usługi działające w urzędzie, dzięki którym 
interesanci mogą załatwić wiele spraw urzędo-
wych za pośrednictwem internetu. Natomiast 
przy stanowisku Fundacji DMKS można było 
zarejestrować się jako potencjalny dawca szpi-
ku.

Podczas kiermaszu odbyło się także roz-
strzygniecie konkursu Biblioteki Publicznej z 
cyklu TRADYCJE – ZWYCZAJE – OBRZĘDY 
na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy. 
Kiermasz zakończył się pokazem ognia grupy 
Sagitta (red.).

Kancelaria postrzega siebie jako pomocnika, szczególnie dla polskojęzycznych 
klientów w sprawach:

karnych (reprezentacja na każdym etapie postępowania, mandaty, prawo jazdy),
prawa pracy (wypowiedzenia, nadgodziny, urlopy, wynagrodzenia, chorobowe),
prawa rodzinnego (rozwody, alimenty).

Rechtsanwältin
Prawnik w Niemczech
Edyta Koryzna LL.M

Carthausplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 500 99315
Fax: 0335 500 99317

mobil: 0049 173 423 7538
mobil: 0048 787 738 670
mail: ra-koryzna@gmx.de
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W Bieganowie zawsze "Pod Słońcem"

 Świąteczny czas w bibliotece

Media Expert to największa sieć elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – poprzez 400 
elektromarketów jesteśmy obecni w ponad 320 polskich miastach na terenie całego kraju. Sieć zatrudnia ponad 7 

tys. pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

Doradca Klienta
Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą

Co możesz zyskać pracując u nas:

 Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, bez okresu próbnego!

 Wysokie wynagrodzenie połączone z atrakcyjnym systemem premiowym

 Preferencyjne warunki zakupu sprzętu z oferty Media Expert

 Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich

 Możliwość skorzystania z dofinansowania karty MultiSport

 Specjalne premie świąteczne oraz liczne konkursy sprzedażowe

 Pomoc i opiekę naszej fundacji ,,Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:

 Fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu

 Kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy

 Sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych

Jeżeli jesteś osobą, która:

 Chce się rozwijać i poznawać techniki sprzedaży

 Uwielbia rozmawiać z ludźmi i obsługa Klienta to dla Ciebie przyjemność

 Interesuje się nowinkami technologicznymi i chce mieć do nich dostęp z pierwszej ręki

 Posiada doświadczenie w sprzedaży lub bezpośredniej obsłudze Klienta

To praca idealna dla Ciebie!

Nie czekaj - wyślij nam swoje CV a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Zatrudniamy również obcokrajowców

Prosimy o przesłanie swojego CV poprzez stronę www.kariera.mediaexpert.pl. 

W zakładce OFERTY PRACY (zamieszczona w prawym górnym rogu) proszę o wybranie interesującej Państwa

oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj teraz”.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy w Media Expert? Wejdź na stronę w  ww.kariera.mediaexpert.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka TERG Spółka Akcyjna. Mamy siedzibę w Złotowie przy ul. Za Dworcem 1D.

Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację pisząc e-mail na

adres praca@me.pl. Na stronie internetowej: https://kariera.mediaexpert.pl/informacje/zasady1 dowiesz się więcej o regułach

przetwarzania przez nas Twoich danych.

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

Święta Bożego Narodzenia i czas je poprzedzający są okresem szczególnym. W 
tych dniach kierujemy myśli ku naszym bliskim, krewnym, ale też ku osobom, 
które potrzebują wsparcia i opieki

Czas przytogowań do świąt to chwila 
wielu spotkań w ciepłej atmosferze. 
Swoje miały także uczestniczki krze-
szyckiego Dyskusyjnego Klubu Książki

Spotkanie wigilijne w Bieganowie Świąteczne spotaknie w bibliotece
Świąteczny czas DKK nie próżnujeCYBINKA KRZESZYCE

Co roku w tym przedświątecznym okresie 
w Środowiskowym Domu Samopomocy Pod 
Słońcem w Bieganowie organizowana jest 
uroczysta wigilia, w trakcie której podopiecz-
ni placówki spotkają się przy wigilijnym stole.

W ostatnim spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele władz: burmistrz Cybinki Marek 
Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukasze-
wicz, skarbnik Agnieszka Skiba, przewod-
nicząca rady miejskiej Anna Śliwińska, kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej Renata 

Kubiak, proboszcz parafii w Cybince ks. Piotr 
Kępka, proboszcz Parafii w Białkowie ks. 
Krzysztof Sudziński oraz kierownik placówki 
Marta Majewska wraz z pracownikami.

Spotkanie rozpoczęło się od życzeń bożona-
rodzeniowych. Po tradycyjnym przełamaniu 
się opłatkiem uczestnicy spotkania zostali za-
proszeni na wigilijny poczęstunek. Następnie 
w części artystycznej w przedstawieniu zwią-
zanym ze świętami Bożego Narodzenia zapre-
zentował się Krakowski Teatr Biblijny (red.).

Gospodynią spotkania, które miało miejsce na 
kilka dni przed świętami była Jolanta Solińska, 
szefowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krze-
szycach. Wśród zaproszonych gości znalazły się 
zastępczyni wójta Sylwia Ławniczak – Karbowiak, 
przewodnicząca Strefy Aktywności Rozmaitej 
Janina Kubaj oraz Urszula Kołodziejczak, znana 
z działalności dydaktycznej plastyczka i Janina 
Jurgowiak - poetka, malarka, recytatorka i felie-
tonistka.

Panie spędziły czas w świątecznej atmosferze i 
świątecznie zastawionym stole. Poza atrakcjami 

dla ciała, nie zabrakło też czegoś dla ducha. Ja-
nina Jurgowiak odczytała kila swoich wierszy, a 
Urszula Kołodziejczak obdarowała zebrane panie 
kartkami świątecznymi wykonanymi w technice 
akwareli.

Wszystkie uczestniczki dostały także od gospo-
dyni spotkania świąteczne pierniki (red.).
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Czytać podjadając to marzenie niejednego mola książko-
wego. W taki sposób spędziły zimowe popołudnie uczest-
niczki Kulinarnych Czwartków

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na nietypowy wieczór walen-
tynkowy. Może być i romantycznie, i całkiem śmiesznie

Wyjątkowy i magiczny czas Bożego Narodzenia stał się dla orga-
nizatorek inspiracją do stworzenia równie magicznego i niepowta-
rzalnego konkursu, podczas którego prezentowane były najpopu-
larniejsze kolędy i pastorałki

Styczniowe kucharzenie wśród książek

A może na wesoło?

Kolędy i pastorałki
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym

Kulinarnie w bibliotece

Wkrótce Walentynki

Konkursowe śpiewanie

SŁUBICE

CYBINKA

SŁUBICE

Na ostatnim spotkaniu Kulinar-
nych Czwartków, które odbyło się  
10 stycznia 2019 r. w słubickiej 
bibliotece, uczestniczki przetesto-
wały proste i szybkie przepisy klu-
bowiczek na wykorzystanie ciasta 
francuskiego. Zebrane panie wy-
czarowały w ekspresowym tempie 
przekąski w wersji wytrawnej oraz 
słodkiej. Pojawiły się apetyczne 
paszteciki z nadzieniem mięsnym 
czy też na słodko z dodatkiem wła-
snych, ekologicznych przetworów 
z pigwy, czarnej porzeczki i jabłek. 
Panie dzieliły się nie tylko kuli-

Kto jeszcze nie ma planów na wieczór za-
kochanych, może go spędzić z Kabaretem 
Zachodnim. To grupa, którą tworzą: Tomasz 
Łupak, Janusz Pietruszka, Jarosław Marek 
Sobański oraz Karolina Kuras. Jak sami pi-
szą o sobie "Kabaret Zachodni powstał prawie 
wczoraj”.

Czwórka artystów kabaretem zaczęła zaj-
mować się jeszcze w poprzednim wieku. Dwu-
dziestym – dla jasności. Mężczyźni tworzyli 
wtedy kabaret Słuchajcie, a babeczka współ-
tworzyła formację Babeczki z rodzynkiem, ale 
to dawne dzieje – przedwczorajsze. Teraz w 
nowym, pełnym (obu płci) składzie ruszają w 
Polskę z nowa energia i nową nazwą.

Tegoroczny konkurs odbył się pod tytutłem 
„Hej kolędy to czas”.

- Kolędy to jeden z piękniejszych darów świąt 
Bożego Narodzenia, stąd pomysł, aby śpiewanie 
kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych stało 
się zwyczajem w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Słubicach - powiedziały organizatorki 
Agnieszka Napierała i Elżbieta Jakubowicz.

Celem konkursu było rozbudzanie zaintere-
sowań muzycznych, upowszechnianie kultury 
muzycznej, a przede wszystkim kultywowanie 

narnymi przepisami, ale również 
umiejętnościami. Nie każda go-
spodyni używa radełka, dzięki któ-
remu z ciasta powstają fantazyjne 
wzory. Dlaczego warto z niego ko-
rzystać pokazała jedna z pań.

Po pracach kuchennych przy-
szedł czas na odpoczynek przy 
książce. Degustując wspólnie przy-
gotowane przekąski dyskutowano 
o książce kucharskiej, która poja-
wiła się w ostatnim czasie w słubic-
kiej bibliotece. Jest to współczesna 
publikacja ósmego wydania z 1871 
roku „365 obiadów za 5 złotych” 
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Coś na ząb od lektury

Walentynkowy wieczór kabaretowy

Jeszcze świąteczne śpiewanie

Lucyny Ćwierczakiewiczowej. 
Uczestniczki spotkania ze śmie-
chem przyznały, że starsze wyda-
nia obiadowych przepisów z końca 
XIX wieku znajdują się wciąż w 
niejednym domu! Choć minęły de-
kady od debiutu książki, zawarte 
w niej przepisy bazujące na natu-
ralnych produktach znajdą wielu 
amatorów i dziś.

Biblioteka zapraszamy na kolej-
ne spotkanie Kulinarnych Czwart-
ków, które odbędzie się w 28 lute-
go 2019 r. o godz. 15.00 w oddziale 
dla dorosłych. Tego dnia przypada 
tegoroczny Tłusty Czwartek, dla-
tego na spotkaniu królować będą 
pączki (red.)

Wywodzą się z Zielonogórskiego Zagłębia 
Kabaretowego, gdzie cały czas działają. Poja-
wiali się na wszystkich ważnych festiwalach 
kabaretowych i w wielu widowiskach telewi-
zyjnych. Program kabaretu Zachodniego skła-
da się ze skeczy i piosenek. Charakteryzuje go 
kreowanie zaskakujących sytuacji: podryw na 
wózek z dzieckiem czy też niespodziewana 
wizyta Zygmunta Hajzera. Doświadczenie, 
talent aktorski i umiejętność wejścia w bez-
pośredni kontakt z widzem sprawiają, że Za-
chodni zajdzie Wam w głowy.

Spotkanie z kabaretem odbędzie się 14 lute-
go, a bilety w cenie 30 złotych można kupić w 
sekretariacie domu kultury (red.).

tradycji bożonarodzeniowych. Dzieci z radością 
przyjęły możliwość wspólnego śpiewania.

W konkursie wzięły udział prawie wszystkie 
klasy. Jury konkursu oprócz walorów muzycz-
nych oceniało również pomysłowość w strojach i 
rekwizytach. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my i słodycze, a wyróżnione klasy - statuetki.

Podczas konkursu muzyka wprawiła wszyst-
kich w bożonarodzeniowy nastrój, elektryzującą 
atmosferę świąt (red.).

www.bs.osno.sgb.pl

Zapraszamy do naszych placówek

Oddział Słubice
ul. Krzywoustego 2,
69-100 Słubice
tel./fax. 95 758 27 13,
95 750 83 17
slubice@bsosno.sgb.pl

Oddział Ośno Lubuskie
ul. B. Chrobrego 5,
69-220 Ośno Lub.
tel./fax. 95 757 60 76,
centrala@bsosno.sgb.pl

Centrala
Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2j,
69-200 Sulęcin
tel./fax. 95 755 93 25,
95 755 93 48
sulecin@bsosno.sgb.pl

Oddział Kostrzyn n/O
ul. Orła Białego 22,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax. 95 728 32 56
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27,
69-210 Lubniewice
tel./fax. 95 755 85 88
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B,
69-113 Górzyca
tel./fax. 95 750 83 12
gorzyca@bsosno.sgb.pl

Wiele za niewiele!

Prowadzenie �rmy
łatwiejsze
niż kiedykolwiek!

Promocja trwa od 1 sierpnia 2018 do 30 czerwca 2019
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Aparaty
nowoczesne
dyskretne niezawodne

serwis & naprawa

producentówwszystkich

profesjonalne
dopasowanie

umów
badaniena

się

aparatów słuchowych

DIAGNOSTYKA
PROTETYKA
SŁUCHU

e-mail: marton.aparaty@gmail.com   www.aparatysluchowe-marton.pl 

Mariola HawranMariola Hawran

SŁUBICE PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. MICKIEWICZA 6/107, 69-100 SŁUBICE
tel. 95 757-71-89, kom. 534-779-977

Godziny Przyjęć:
pon., pt. - 800 - 1400, wt., czw. - 800 - 1700, śr. - 800 - 1600 

Sulęcin SPZOZ SZPITAL POWIATOWY
UL. WITOSA 4, 69-200 SULĘCIN

Godziny Przyjęć:
pon., czw., pt. - 800 - 1600, wt. - 800 - 1200

 
NZOZ Nowy Szpital

UL. NARUTOWICZA 6, 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
Godziny Przyjęć:

pon. - 930 - 1700, wt. - 1400 - 1700, śr. - 930 -1500

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

11.02-22.02

PROMOCJA

99 zł
skaling piaskowanie

polerowanie

�uoryzacja

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

info@stomatologia-slubice.pl




