
Pogranicze Lubuskie to moje najstar-
sze dziecko. Wspólnie z grupą przyjaciół 
tworzyliśmy to czasopismo z wielką pa-
sją i zaangażowaniem. Chcieliśmy dać 
Wam do ręki medium, po które będzie-
cie sięgać z przekonaniem, że to Wasza 
gazeta. 

Zaczynaliśmy skromnie, od tysiąca 
egzemplarzy czarno-białej gazety, którą 
rozdawaliśmy na ulicy. Dziś gazeta ma 
ponad 13 lat, w Słubicach trafia do każdej 
skrzynki pocztowej, ma ugruntowaną 
pozycję na lokalnym rynku, z nakładem 
dziesięć razy większym. 

Przez te wszystkie, długie lata sta-
rałem się opisywać Wasze problemy i 
sukcesy. Zawsze byłem do Waszej dys-

pozycji. Śledziłem poczynania lokalnych 
władz, nierzadko wytykając błędy i kry-
tykując złe decyzje. Przedstawiałem tu 
swoją opinię na temat tego, co dzieje się 
w naszej okolicy. 

W zamian otrzymywałem od Was 
wiele słów wsparcia, dobrej energii. Ta 
współpraca zawsze nakręcała mnie do 
jeszcze bardziej  wytężonej pracy. Na-
prawdę lubiłem tę robotę. Sprawiała mi 
ona wiele przyjemności.

Teraz przychodzi mi się pożegnać. Po-
wody tej decyzji są pewnie dla większości 
z Was jasne. Ale muszą tu wybrzmieć raz 
jeszcze. 

Dwa miesiące temu, ogromną ilością 
głosów, powierzyliście mi zaszczytną 

funkcję radnego Rady Powiatu Słubic-
kiego. Miesiąc później radni obdarzyli 
mnie zaufaniem i wybrali na wicestaro-
stę słubickiego. Raz jeszcze: jestem Wam 
za to bardzo wdzięczny. Postaram się 
Was nie zawieść. 

Prawo zabrania mi prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Nie mogę więc 
łączyć pracy wicestarosty z wydawaniem 
gazety. I choć czynię to z dużym żalem, to 
muszę zakończyć tę formę naszej współ-
pracy, wierząc, że będę mógł dalej poma-
gać mieszkańcom, tym razem w innej 
roli – samorządowej. 

Nie oznacza to jednak, że Pograni-
cze Lubuskie przestanie istnieć. Już w 
styczniu gazetę poprowadzi nowy zespół. 
Wiem, że oddaję ją w dobre ręce. Wierzę, 
że odnowione Pogranicze będzie na na-
szym rynku obecne przez kolejne, długie 

lata. Wszystkim Wam – i sobie także – 
bardzo tego życzę. 

A od Nowego Roku zabieram się za 
rozwiązywanie problemów naszego sa-
morządu. Trzymajcie za mnie kciuki. 
I raz jeszcze proszę: piszcie, dzwońcie, 
kontaktujcie się na wszelkie sposoby. 

Swoją pracą chcę pokazać, że inna po-
lityka jest naprawdę możliwa. 

ROBERT WŁODEK

www.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

Założyłem tę gazetę w 2005 roku. Dziś przychodzi mi się pożegnać. Życie nie znosi próżni. Teraz 
będę współpracował z Wami na nowej płaszczyźnie

REKLAMA
662 806 525 24h

Szukasz
nieruchomości? 

To dla mnie wielkie 
zobowiązanie!

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

KUPIĘ
stare odznaki,
odznaczenia,
medale i inne

tel. 518 507 460

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 pracowników 

ogólnobudowlanych. 
Mile widziane  prawo jazdy kat. B. 

Praca stała, wysokie zarobki. 
Praca w Polsce

na małych wyjazdach. 
Szczegóły

pod numerem
733 588 888

www.pograniczelubuskie.pl
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Firma zajmująca się branżą 
piekarniczo-cukierniczą 

wynajmie lokale handlowe
o pow. do 50 m2 

na terenie woj. lubuskiego.
Tel. kont. 505 172 003

Dom kultury przygotował ar-
tystyczne zajęcia dla dzieci. 
W ich trakcie powstały nie-
codzienne prace

Warsztaty plastyczne
„Zaczarowany kapelusz”

Plastyczne andrzejkiCYBINKA

22 listopada w sali Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury odbyły 
się kreatywne warsztaty dla naj-
młodszych. Z okazji andrzejkowe-
go święta dzieci mogły „wyczaro-
wać” samodzielnie zaprojektowane 
kapelusze. Uczestnicy wykazali się 
wyobraźnią i pomysłowością. Z 
brystolu oraz kolorowego papieru 
powstały kolorowe nakrycia głowy 
czarodziejów i czarodziejek (red.).
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Andrzejkowe zaczarowane kapelusze

Mieszkańcy wsi mają powód do zadowolenia. Trwają prace 
przy budowie chodnika w Radzikowie

Mamy nowy chodnik
w Radzikowie

Remonty drógCYBINKA

Nowy chodnik powstaje przy 
drodze powiatowej i będzie wyko-
nany z kostki brukowej. W trakcie 
prac wykonane zostaną także wjaz-

dy na posesje. Ta niezbędna inwe-
stycja zostanie w całości sfinan-
sowana z budżetu gminy Cybinka 
(red.).
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Nowy chodnik w Radzikowie

Świąt obfitujących
w niezapomniane chwile,

wielkiej radości
i wielkiego uśmiechu,

spokoju oraz odpoczynku
od codziennych trosk!

I realizacji
nawet najbardziej
skrytych marzeń

w 2019 roku

ROBERT WŁODEK
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Zespół tworzą Anna Skałuba, Zbigniew Sikora i Tomasz Sidorkiewicz

Na warsztatach powstały też ozdoby świąteczne

BIURO PODATKOWE / KSERO
Helena Łapacz

Plac Ratuszowy 2
69-110 Rzepin

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
VAT w tym JPK
prowadzenie ewidencji dla ryczałtu ewidencjonowanego
sporządzanie deklaracji ZUS
kadry i płace

tel. 519 744 533
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Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wybrano trzeciego 
społecznego członka zarządu powiatu słubickiego - został 
nim radny Maciej Błoński

Jesiennie długie wieczory 
sprzyjają poszukiwaniu cie-
pła. Nie tylko w sensie tem-
peratury oczywiście. Tym 
razem chętni mogli zakosz-
tować przyjemnej atmosfe-
ry uczestnicząc w poetyc-
kim koncercie

Biblioteka w Kołczynie 
zaprosiła w swoje progi 
mieszkanki wsi na warszta-
ty z nowej dla nich techniki 
zdobienia. Panie przygoto-
wywały świąteczne ozdoby

Zarząd powiatu
słubickiego
już w komplecie!

„Trzeci element” na deskach MDK

Decoupage w kołczyńskiej bibliotece

Nowe władze w starostwie Jesienny koncert

Bożonarodzeniowe spotkanie

SŁUBICE RZEPIN 

KRZESZYCE 

Przypomnijmy: wcześniej no-
wym starostą powiatu słubickiego 
został wybrany Leszek Bajon. – 
Cieszę się, że demokracja w powie-
cie słubickim się obroniła. Dzięku-
ję za obdarzenie mnie zaufaniem  
- mówił tuż po ogłoszeniu wyni-
ków. Wicestarostą słubickim został 
Robert Włodek. - Liczę, że miesz-
kańcy będą przychodzić do mnie 
ze swoimi problemami. Zostałem 
wybrany przez nich i to dla nich za-
mierzam pracować - zapewniał tuż 

po wyborze radnych. 
W fotelu przewodniczącego Rady 

Powiatu, decyzją większości rad-
nych, ponownie zasiadł Wiesław 
Kołosza. Jego zastępcami zostali: 
Ryszard Chustecki i Bogdan Haj-
kowicz. 

Na pierwszej sesji wybrano tak-
że dwóch społecznych członków 
zarządu powiatu. Zostali nimi: Se-
bastian Łukaszewicz oraz Damian 
Utracki. Teraz dołączył do nich 
Maciej Błoński (red.). 

W czwartkowy wieczór 29 listo-
pada Miejski Dom Kultury w Rze-
pinie zaprosił chętnych na  koncert 
w wykonaniu zespołu "Trzeci ele-
ment". Grupę tworzą Anna Skału-
ba, Zbigniew Sikora i Tomasz Si-
dorkiewicz.

W trakcie trwającego ponad 1,5 
godziny wydarzenia publiczność 

Warsztaty odbyły się 3 grudnia. 
Uczestniczki poznały technikę de-
coupage i jej tajniki. Metoda ta 
wymaga dużo cierpliwości i do-
kładności. Z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia panie 
zdobiły bombki, które znajdą się 

na tegorocznych choinkach w ich 
domach. Efekt końcowy zachwycił 
wszystkie uczestniczki, które chęt-
nie powrócą do tej techniki zdobie-

nia. Warsztaty były także okazją 
do wspólnego spędzenia czasu w 
świątecznej atmosferze i bez co-
dziennego pośpiechu (red.).

usłyszała piosenki z nurtu poezji 
śpiewanej. Pojawiły się znane i lu-
biane utwory m.in. zespołów: Stare 
Dobre Małżeństwo, Wolna Grupa 
Bukowina, Czerwony Tulipan czy 

Olka Grotowskiego. Słuchacze, 
którzy wypełnili po brzegi salę ki-
nową MDK, gromko oklaskiwali 
artystów na zakończenie koncertu 
(red.).

PRACUJ JAKO OPIEKUN/KA SENIORÓW
W NIEMCZECH LUB ANGLII
Oferujemy atrakcyjne zarobki
i 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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Pełen skład zarządu powiatu słubickiego. Od lewej: Sebastian Łukasze-
wicz, Maciej Błoński, Robert Włodek, Leszek Bajon, Damian Utracki.
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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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Są z nami od 11. lat. W tym roku, po raz dwunasty zawitały do górzyc-
kiego Gminnego Ośrodka Kultury, aby swoją obecnością rozjaśnić 
grudniowe dni. W programie Festiwalu Aniołów starsi i młodsi mogli 
znaleźć coś dla ducha i dla ciała. Co ciekawego się wydarzyło?Przygotowania do świąt zaprzątają Lubuszan we wszystkich miejsco-

wościach naszego regionu. Nie uniknęły ich także mieszkanki Muszko-
wa, które połączyły artystyczne warsztaty z dyskusją o ostatnio prze-
czytanej książce

Anioły sfrunęły z niebaW Muszkowie przygotowali  
bożonarodzeniowe ozdoby

Świąteczne klimatyŚwiątecznie w bibliotece GÓRZYCAKRZESZYCE

Wtorki są dniem spotkań Dyskusyjnego Klubu 
Książki Biblioteki w Muszkowie. Tym razem czytel-
niczki spotkały się 4 grudnia, aby rozmawiać o opo-
wiadaniach Lucii Berlin „Instrukcja dla pań sprzą-
tających”. Dyskusja miała dość burzliwy przebieg, 
gdyż tematyka zawarta w lekturze nie wszystkim 
klubowiczkom przypadła do gustu. Według nich, 
autorka miażdży, osacza i przeraża ogromem swo-
ich przeżyć. Życie bardzo doświadczyło ją w dzieciń-
stwie, a później w roli samotnej matki wychowują-

cej czwórkę dzieci.
Spotkanie w bibliotece było tym ciekawsze, że 

jednocześnie odbywały się warsztaty bożonarodze-
niowe z udziałem znanej klubowiczkom artystki 
Marzanny Rzemienieckiej z Przemysławia. Pracuje 
ona w różnych technikach, jak decoupage czy scra-
pbooking. Tym razem wieczór czytelniczo - warsz-
tatowy upłynął pracowicie, gdyż każda z uczestni-
czek wykonała samodzielnie kartki świąteczne.

EMILIA HŁADKA
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Pierwszy dzień festiwalu, 5 grudnia, tradycyjnie należał do najmłodszym uczestników 
z przedszkoli oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci przygotowały się do kon-
kursu piosenki i scenki o tematyce anielskiej. Po wręczeniu nagród najmłodsi spotkali się 
ze Świętym Mikołajem i wzięli udział w „Zimowym koncercie stwora Głodomora”. Pośród 
znanych i lubianych postaci, pojawili się między innymi nowi bohaterowie z Krainy Lodu, 
inspirowani bałwankiem Olafem czy Księżniczką Elzą, zabawne leśne skrzaty, a także sama 
Pani Zima.

Tego dnia, jeszcze przed występami małych aniołków, wręczono nagrody za prace pla-
styczne i techniczne,  których na tegoroczny festiwal wpłynęło łącznie około 300.

Drugi dzień festiwalu, 7 grudnia, to anielskie zmagania klas 4-6 oraz 7-8 szkoły podsta-
wowej, młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich oraz dorosłych.  Na scenie pojawiło się 
łącznie 17. solistów i siedem zespołów.

Od czterech lat w trakcie festiwalu wręczana jest nagroda dla "Lokalnego Anioła", który 
wyróżnia się aktywnością i podejmowaniem inicjatyw o charakterze społecznym i obywa-
telskim. W tegorocznej edycji ks. Czesław Grzelak, proboszcz parafii pw. Matki Łaski  Bożej 
w Górzycy pokonał w plebiscycie Marię Palmowską z Radówka, radną gminy Górzyca ubie-
głej i obecnej kadencji. W internetowym głosowaniu udział wzięło 190 osób. Na zwycięzcę 
oddano 136 głosów. Wśród wszystkich głosujących rozlosowano upominki.

Dodatkową atrakcją drugiego 
dnia festiwalu był pokaz taneczny 
przygotowany wspólnymi siłami 
członków Spółdzielni Socjalnej 
Żywioły i Studia Tańca Bohema ze 
Słubic prowadzonego przez Hen-
ryka Lechelta. Tancerze zaprezen-
towali tańce towarzyskie: standar-
dowe i latynoamerykańskie oraz 
duety nowoczesne.

Podczas festiwalu można było 
obejrzeć nagrodzone prace pla-
styczne, napić się kawy i herbaty, 
zjeść lukrowane ciasteczko, słodką 
watę cukrową w „Cafe Aniołek” lub 
posilić się bardziej solidnymi da-
niami w „Anielskiej kuchni” (red.).
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To już 12. górzycki Festiwal Aniołów

Bożonarodzeniowe warsztaty w bibliotece w Muszkowie
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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:

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia 
serdecznie zapraszamy do naszych placówek. Z tej okazji 
przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową propozycję w postaci 
"Kredytu Świątecznego" z korzystnym, stałym oprocentowaniem
w wysokości 5,00 % w skali roku!

KREDYT SWIATECZNY

Strażacy z Górzycy i Czarnowa 
odebrali nowe wyposażenie. 
Zakup sfinansowano ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwo-
ści. Co nowego znalazło się w 
remizach?

Rzepińscy seniorzy nie zamykają się w domach. Chcą prowa-
dzić aktywne i zdrowe życie. Tym razem skorzystali z porad 
geriatry i posłuchali o uniwersytecie dla starszych osób

Wyjątkowy gość pojawił się u 
rzepińskich seniorów. Okazuje 
się, że starsi też są grzeczni i 
zasługują na prezenty

Nowy
sprzęt
dla OSP

Spotkanie w Miejskim 
Domu Kultury

Mikołaj nie tylko dla małych

Wsparcie dla strażaków Zdrowie i aktywność seniorów

Seniorzy nie próżnują

GÓRZYCA RZEPIN

RZEPIN

17 grudnia w siedzibie OSP w Gó-
rzycy wójt Robert Stolarski przekazał 
gminnym jednostkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej sprzęt zakupiony 
przez gminę. Zakup sfinansowano ze 
środków  Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej, będących w gestii  Funduszu 
Sprawiedliwości. Pieniądze pocho-
dzące z obu źródeł przeznaczone są na 
wsparcie i rozwój systemu pomocy po-
krzywdzonym i świadkom przestępstw 
oraz likwidację skutków pokrzywdze-
nia przestępstwem.

W ramach przyznanej dotacji za-

22 listopada rzepiński MDK wy-
pełnił się nietypowymi studenta-
mi. Słuchacze Akademii Trzecie-
go Wieku bardzo licznie przybyli 
na spotkanie z Urszulą Kawalec 
– Hurn, specjalistką z dziedziny 
geriatrii Lubuskiego Centrum Pul-
monologii w Torzymiu. Lekarka w 
obszerny sposób przedstawiła ze-
branym czym zajmuje się ta gałąź 
medycyny. Opowiedziała o choro-
bach związanych z wiekiem i po-
informowała o jaką pomoc i dokąd 
można zwrócić się w razie potrze-
by.

W drugiej części spotkania 
uczestnicy dowiedzieli się jak dzia-
ła i kiedy został utworzony Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Gorzowie. 
O wszystkim opowiedział zapro-
szony gość, rektor Edward Korban 
(ATW).

kupiono zabezpieczenie poduszki po-
wietrznej kierowcy i pasażera, defibry-
lator, hydrauliczne nożyce do cięcia, 
rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, 
zestaw pokrowców ochronnych na 
ostre krawędzie, dwie latarki akumu-
latorowe oraz agregat prądotwórczy.

Sprzęt ratowniczy o łącznej warto-
ści ponad 55 tys. złotych trafił do jed-
nostek OSP w Górzycy i Czarnowie. 
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Nowy sprzęt dla OSP

Doposażenie gminnych jednostek 
OSP ma na celu poprawę ich zdol-
ności  operacyjnych i podniesienie 
skuteczności działań. Strażacy jedno-
stek ochotniczych prowadzą działania 
ratownicze do chwili przyjazdu służb 
specjalistycznych, takich jak pogoto-
wie ratunkowe, policja czy jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej (red.).
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Specjalni goście na spotkaniu Akademii Trzeciego Wieku

Rzepińskich seniorów odwiedził specjalny gość

5 grudnia w kawiarence „Pod 
Magnolią” w Rzepinie brakowało 
wolnych miejsc. Rzepińscy senio-
rzy chcieli przywitać wyjątkowego 
gościa z dalekiego kraju. Był nim 
święty Mikołaj.  Okazało się, że 

wszyscy uczestnicy byli grzeczni i 
dlatego dostali od Mikołaja drobne 
upominki.

Spotkanie przy kawie i słodko-
ściach było okazją do rozmów i 
wspomnień z dziecięcych lat(red.).
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Zdrowych!
Pogodnych! 
I wesołych!

Świąt Bożego Narodzenia!

życzy
dyrektor

Ewelina Skórska

wraz z całym zespołem
MGOK Cybinka

Wypełnionych radością i ciepłem
Świat Bożego Narodzenia,

samych pogodnych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie,
a także optymizmu i wszelkiej

pomyślności w Nowym 2019 Roku
życzą:

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia, 

życzymy wielu chwil
wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek, 
by w życiu codziennym zawsze panowała 
ta niepowtarzalna, świąteczna atmosfera. 
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej 

do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów 
oraz wspaniałego 2019 Nowego Roku, 

obfitującego w pasmo sukcesów!

Wesołych Świąt!

DRODZY MIESZKAŃCY 
GMINY GÓRZYCA!

Niech tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą dla Pań-
stwa czasem refleksji nad tym, co najważniejsze w życiu, 

a zapach choinki i świątecznych wypieków sprawi, 
że będą one wyjątkowe, pełne ciepła, radości i miłości.

W Nowym 2019 Roku dużo szczęścia, zdrowia, 
uśmiechu i wzajemnej życzliwości   

życzą

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składam mieszkańcom Gminy Krzeszyce

serdeczne życzenia.
Niech Wam święta miłe będą,
z dźwiękiem śpiewu i kolędą. 

z wigilią tuż po zmroku
i w radosnym Nowym Roku!

Wójt Gminy Krzeszyce
 Stanisław Peczkajtis

 Przewodnicząca Rady
Anna Śliwińska

Burmistrz Cybinki
Marek Kołodziejczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                       
Wincenty Jędrzejewski

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis

 Przewodniczący Rady Gmin
Krzysztof Bańka

Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski
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Piotr Weryszko obchodził setne urodziny
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AUTORYZOWANY DEALER FIRMY 

69-110 RZEPIN
ul. Moniuszki 29

tel.: 95Ê759 64 45

tel. kom.: 606Ê524Ê852, 728Ê971 453

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

Rzepiński dom kultury zapro-
sił na wystawę będącą pod-
sumowaniem wakacyjnych 
warsztatów dla dzieci i mło-
dzieży. Czym dokładnie zaj-
mowali się młodzi uczestnicy 
w letnie miesiące?

Każdy z nas marzy o długim 
życiu. Pięknego wieku docze-
kał Piotr Weryszko, który wła-
śnie obchodził setną rocznicę 
urodzin

Wystawa
"Żywe
obrazy"
w MDK

100.
urodziny
mieszkańca
Białkowa

Powakacyjne wspomnienia

Żyj nam… 200 lat

RZEPIN

CYBINKA

W Miejskim Domu Kultury w 
Rzepinie można obejrzeć wystawę 
fotografii pt. „Żywe obrazy”. Jest 
ona efektem wakacyjnych warsz-
tatów dla dzieci i młodzieży. W 
ich trakcie młodzi amatorzy sztuki 
rekonstruowali na żywo wybrane 
dzieła malarstwa.

Inspiracją do pracy stały się m. 
in. dzieła: Jacka Malczewskiego 
„Zatruta studnia z chimerą”, Sta-
nisława Wyspiańskiego „Dziew-
czynka w niebieskim kapeluszu”, 
„Helenka wazonem”, „Portret Elizy 
Pareńskiej”, Jana Vermeera „Ko-
bieta z perłą”, Olgi Boznańskiej 
„Dziewczynka z chryzantemami”, 
Paula Cezanne „Grający w karty”, 
Fridy Kahlo „Autoportret” oraz Pa-
bla Picasso „Arlekin”.

Teatralno - plastyczna interpre-
tacja dzieł była dla uczestników 
nie lada wyzwaniem, ale przede 
wszystkim dobrą zabawą. Nie moż-
na także pominąć edukacyjnego 
wymiaru warsztatów, które wpro-
wadziły młodych ludzi w świat ma-
larstwa.

Wystawę można oglądać w holu 
Miejskiego Domu Kultury w Rzepi-
nie (red.).

Z tej wyjątkowej okazji 
3 grudnia odwiedził go 
burmistrz Cybinki Marek 
Kołodziejczyk w towarzy-
stwie zastępczyni kierow-
nika Urzędu Stanu Cywil-
nego Izabeli Stachowiak. 
Goście wręczyli jubilatowi 
bukiet kwiatów, kosz upo-
minkowy oraz tort.

Burmistrz złożył Piotro-
wi Weryszce życzenia do-
brego zdrowia i kolejnych 
długich lat życia, które 
jubilat przyjął ze wzrusze-
niem.

W trakcie wizyty prze-
kazano także pamiąt-
kowe listy od premiera 
Rzeczypospolitej Polskiej  
Mateusza Morawieckie-
go i wojewody lubuskie-
go Władysława Dajczaka 
(red.).

Alfons Łazarczyk obchodził swoje 101. urodziny

21 listopada Alfons Łazarczyk, ukończył 101 lat. Z tej oka-
zji dostojnego jubilata odwiedził burmistrz Cybinki Marek 
Kołodziejczyk, który wręczył piękny bukiet kwiatów i zło-
żył życzenia kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, szczęściu 
i zadowoleniu

Piękny jubileusz
101 lat Pana AlfonsaCYBINKA

Ten wyjątkowy dzień jubilat świę-
tował w gronie najbliższych i przy-
byłych gości. W uroczystości uczest-
niczyli m.in. przewodnicząca Rady 
Miejskiej Anna Śliwińska, wice-
przewodniczący Piotr Jędrzejewski, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Roz-
woju Pro-Eko: Eugenia Niedźwiedz-
ka i Elżbieta Kurłowicz.

Wyjątkową dekorację uroczystości 
stanowił czerwony balonowy napis, 
o który zadbała Fundacja Balonowe 
Endorfinki z Gorzowa Wlkp. (red.). 
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Sławomir Dudzis po raz kolejny zaprzysiężony na burmistrza Rzepina

Za nami pierwsze spotkanie nowych radnych kadencji 2018-
2023. Kto będzie dowodził pracami rady przez kolejne 5 lat?

Inauguracyjna sesja
rady miejskiej

Nowe władze wybraneRZEPIN

Spotkanie rzepińskich samorzą-
dowców odbyło się 19 listopada. Rad-
ni wybrani podczas październikowych 
wyborów złożyli oficjalne ślubowanie. 
Na pierwszym posiedzeniu wybrano 
nowego przewodniczącego oraz dwóch 
wiceprzewodniczących rady. Szefem 
rady miejskiej w Rzepinie został Win-
centy Jędrzejewski. Przez kolejne 5 lat 

w pracy będzie wspierać go dwoje wi-
ceprzewodniczących:  Wioletta Nowak 
i Jarosław Dudzis.

Podczas sesji ślubowanie złożył 
również wybrany na kolejną kaden-
cję burmistrz Sławomir Dudzis. Po 
zaprzysiężeniu odebrał gratulacje od 
przedstawicieli jednostek gminnych, 
którzy uczestniczyli w sesji (red.).
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Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,

zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką.

Niech z nut świątecznych zapachów
powstanie najpiękniejsza kolęda

i czarem swej melodii
spełni Wasze marzenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Słubicach
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Celowy Związek Gmin CZG-12 laureatem w konkursie o puchar recyklingu!

Kolejne takie wyróżnienie
Znów mamy sukces!REGION 

Celowy Związek Gmin CZG-12 
został po raz kolejny wyróżniony 
w prestiżowym konkursie nagra-
dzającym gminy i przedsiębiorstwa 
działające na rzecz ochrony śro-
dowiska i gospodarki odpadami. 
Tegoroczne podsumowanie XIX 
edycji konkursu odbyło się 29 li-
stopada w warszawskim Teatrze 
Capitol. Statuetkę REKORDOWY 
KARTON odebrał Przewodniczący 
Zarządu CZG-12 Tadeusz Pietruc-
ki.

Rekordowy Karton to kategoria, 
w której nagradzana jest zbiórka 
opakowań wielomateriałowych, 
takich jak kartoniki po mleku i 
sokach. Osiągnięty sukces i wy-
różnienie Celowego Związku Gmin 
CZG-12 jest wynikiem prawidłowej 
gospodarki odpadami prowadzonej 
w gminach członkowskich Związ-

ku oraz wynikiem zaangażowania 
pracowników linii sortowniczej 
doczyszczających odpady zebrane 
selektywnie.

Konkurs był też okazją do przyj-
rzenia się systemowi segregacji od-
padów w Polsce. W związku z coraz 
większym odzyskiem surowców 
wtórnych przed branżą komunal-
ną pojawiają się nowe wyzwania 
związane z zagospodarowaniem 
odpadów opakowaniowych i bio-

odpadów. Nowy rok będzie pełen 
wyzwań w branży komunalnej. 
Mamy jednak nadzieję, że tak jak w 
latach poprzednich, dzięki rozmo-
wie i dyskusji uda się wypracować 
wspólny kierunek dla gospodarki 
odpadami w Polsce i w regionie 
(red.). 

Wspaniałych, 
pełnych radości i miłości 
Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w gronie 
rodziny i przyjaciół, 

a w Nowym 2019 Roku 
wielu sukcesów 

oraz 
spełnienia wszystkich 

marzeń i planów 
w życiu zawodowym 

i osobistym
życzy 

Maj-Haus 

PROJEKTY INDYWIDUALNE DOMÓW 

ZA 50% CENY

DOMY ENERGOOSZCZĘDNE 
TAŃSZE NIŻ MIESZKANIE 

JUŻ OD 1900 ZŁ/MKW. 

FIRMA MAJ-HAUS SPEŁNI MARZENIA O TWOIM WŁASNYM DOMU, 
PONIEWAŻ WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ 

Maj-Haus, ul. E. Orzeszkowwej 46, 69-110 Rzepin
ww.domy-majhaus.pl   [ 506 119 419, 733 588 888

OPŁATY ZA OGRZEWANIE DOMU OD 90 DO 120M2 
ZALEDWIE 120-180ZŁ MIESIĘCZNIE

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy serdecznie podziękować
naszym Partnerom

 i Przyjaciołom za zaufanie
i współpracę w 2018 roku. 

Życzymy dalszych sukcesów,
udanych inwestycji i pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku.

życzy
Celowy Związek Gmin CZG-12

Gala wręczenia nagród w Konkursie o Puchar Recyklingu. Tadeusz 
Pietrucki (drugi od prawej) odbiera nagrodę "Rekordowy Karton".
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Dołącz do zespołu. Zadzwoń 600 444 518
Miejsce pracy: Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Sulęcin
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Muszkowska biblioteka jest nie tylko miejscem wypożyczania książek. Można w niej spotkać się 
z przyjaciółmi czy spędzić czas w oderwaniu od codzienności. Tym razem zaprosiła młodych czy-
telników na wieczór andrzejkowy

Biblioteka w Kołczynie nie próżnuje. Tym razem zaprosi-
ła najmłodszych czytelników na świąteczne spotkanie z 
aniołami

Praca plastyczna wykonana przez małego mieszkańca 
Rzepina znalazła się na pokonkursowej międzynarodo-
wej wystawie w Toruniu

Andrzejkowe popołudnie dla młodzieży

Świąteczne spotkanie dla dzieci

Praca Stasia Rycerza
na międzynarodowej
wystawie grafiki

Co przepowiedziały wróżby?KRZESZYCE

Wiele osób chciałoby poznać 
swoją przyszłość, aby dowie-
dzieć się zwłaszcza o dobrych 
rzeczach, jakie mogą im się przy-
trafić. Andrzejkowy wieczór jest 
czasem, kiedy możemy beztro-
sko zaglądać w karty swojego 
losu. 29 listopada w bibliotece 
w Muszkowie młodsi członko-
wie Dyskusyjnego Klubu Książki 
spotkali się by sobie powróżyć.

Czytelnicy zapoznali się z tra-
dycjami i historią powstania tego 
święta, przygotowano bogate in-
formacje oraz przysłowia zwią-
zane z andrzejkami. Następnie 
otworzył się kufer pełen wróżb 
na bliższą i dalszą przyszłość. 
Zabawie i przepowiedniom nie 

W piątkowe popołudnie 7 grud-
nia grupa młodych klubowiczów 
Dyskusyjnego Klubu Książki spo-
tkała się w kołczyńskiej bibliotece. 
Lekturą były „Baśnie o aniołach.

- Od najmłodszych lat słyszymy 
o aniołach. Kim są te skrzydlate 
istoty, spieszące z radą w różnych 

sprawach? - uczestnicy z dorosły-
mi opiekunami zastanawiali się 
skąd wzięły się anioły i czy są one 
potrzebne. Następnie młodzi ama-
torzy książek mogli własnoręcznie 
przygotować kartki świąteczne, na 
których pojawiły się także anielskie 
motywy (red.).

Ekspozycja była podsumowa-
niem XXI Międzynarodowego 
Biennale Grafiki Dzieci i Młodzie-
ży. Konkurs i wystawę zorganizo-
wała Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka w Toruniu 
przy współudziale Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego w Toruniu oraz Urzędu 

Miasta Torunia.
Konkurs organizowany jest co 

dwa lata. W tym roku nadesłano 
ogółem 10128 prac z 45 krajów. 
Konkursowe jury wybrało spośród 
nich 969 najlepszych.

Wśród zauważonych znalazła 
się i ta wykonana przez Stasia Ry-
cerza. Chłopiec wykonał portret 
mamy w technice graficznej zwa-
nej monotypią (red.).
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Świąteczne spotkanie z aniołami w Kołczynie

Wyróżniona praca Stasia Rycerza

było końca. Każde dziecko mia-
ło możliwość poznania swojej 
wróżby. Oczywiście wszyscy 

traktowali przepowiednie z przy-
mrużeniem oka (red.).

Anielskie popołudnie

Sukces pięciolatka

KRZESZYCE

RZEPIN
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Zwyczaj wróżenia w wieczór andrzejkowy znany jest od 
bardzo dawna. Tym razem najmłodsi chcieli sprawdzić co 
przyniesie im przyszłość

21 listopada odbyło się pierwsze spotkanie radnych kadencji 2018-2023. Sesję inaugura-
cyjną otworzył najstarszy radny Piotr Jędrzejewski

25 listopada swoje święto 
obchodzi najlepszy przyja-
ciel dzieci – pluszowy miś. 
Jak przedszkolaki uczciły 
ten dzień?

Dzień wróżb w 
przedszkolu w Rąpicach

Sesja Rady Miejskiej w Cybince

Dzień Pluszowego Misia w Rąpicach

Andrzejki dla najmłodszych Nowe władze zaczęły pracę

Niecodzienne święto w przedszkolu

CYBINKA CYBINKA

CYBINKA
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Andrzejki w przedszkolu w Rąpicach

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Cybince

Dzień Pluszowego Misia w Rąpicach

30 listopada w przedszkolu 
w Rąpicach odbyła się zabawa 
andrzejkowa. Przedszkolaki i 
zerówkowicze z siostrami wróż-
kami przeniosły się w magiczny 
świat wróżb i zabaw andrzejko-
wych. Dzieci próbowały poznać 
swoją przyszłość, a nawet chciały 
dowiedzieć się kim będą  kiedy 
dorosną. Wśród atmosfery tańca 
i zabawy znalazł się również czas 
na słodkie co nieco. Ten dzień był 
okazją do zapoznania się z trady-

cją andrzejkową oraz czasem in-
tegracji  dla obu grup.

- Pamiętajmy, że wróżba to za-
bawa i nie należy traktować jej 
poważnie, chociaż nie jest wy-
kluczone, że może się spełnić – 
śmieją się panie Dorota i Kasia, 
które wcieliły się w rolę wróżek. 
- Czy wróżby się spełnią? Przy-
szłość nam pokaże. Pewne jest 
to, że przyniosły przedszkolakom 
wiele radości i były okazją do 
wspólnej, wesołej zabawy (red.).

W trakcie sesji ślubowanie 
złożyli radni wybrani podczas 
październikowych wyborów. Wy-
brano również przewodniczące-
go i wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej.

Szefową została Anna Śli-
wińska, która zasiada w radzie 
trzecią kadencję. W poprzedniej 
również pełniła funkcję prze-
wodniczącej. Jej zastępca Piotr 
Jędrzejewski został także wybra-
ny na swoje stanowisko po raz 
drugi.

Kolejnym punktem obrad było 
ślubowanie burmistrza Marka 

W filii przedszkolnej w Rąpi-
cach, jak co roku z tej okazji, dzie-
ci, które przyniosły do przedszkola 
swoje misie, mogły liczyć na dużo 
atrakcji. Świętowanie rozpoczęło 
się od zabawy przy „misiowych” 
przebojach. Zabawę prowadzi-
ły pani Dorota – Miś Przewodnik 
oraz pani Kasia – Duży Miś. Były 
tańce, śpiewy oraz różne gry i za-

D R E W N O  K O M I N K O W E  /  O P A Ł O W E

D R E W N O  K O M I N K O W E

BUK, DĄB, AKACJA, SOSNA, BRZOZA 
DREWNO UKŁADANE NA PALETACH

Mix drewna liściastego łupanego na szczapy o długości 25-35 cm.        
    

Drewno liściaste łupane na szczapy o długości ok. 25-35 cm. 

 Drewno sosnowe łupane na szczapy o długości ok. 25-35 cm.   

D R E W N O K O M I N K O W E / O P A Ł O W E

SŁUBICE, RZEPIN, SULĘCIN, KOSTRZYN 
 I OKOLICE

Kołodziejczyka, którego wybor-
cy obdarzyli zaufaniem na drugą 
kadencję. Po akcie ślubowania 
włodarz odebrał gratulacje od 

pracowników urzędu, radnych, 
przedstawicieli jednostek gmin-
nych oraz zaproszonych gości 
(red.).

bawy. Dzieci robiły sobie zdjęcia z 
misiem oraz w „misiowej” fotobud-
ce. Jako że misie lubią miód, dzieci 
skosztowały go także.  Maluchy wy-

konywały również prace plastyczne 
związane z tematem święta, a na 
koniec dnia obejrzały bajki z mi-
siem w roli głównej (red.).
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U nas przelewy są 
natychmiastowe i za darmo

Bank Zachodni WBK 
to teraz Santander Bank Polska
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-845 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr. KRS 0000008723 utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (DZ. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału 
zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł. Przelew natychmiastowy to polecenie przelewu: przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash. Przelewy te są darmowe w usługach Santander online dla posiadaczy 
Konta Jakie Chcę i Konta VIP. Słowniczek pojęć i definicji dotyczący usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem 
płatniczym, jest dostępny na santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Szczegóły oferty, informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach Santander Bank Polska S.A., na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 – koszt 
połączenia zgodny z taryfą danego operatora. Stan na 2.10.2018 r.

Zapraszamy do placówki Banku

Słubice 
ul. Kościuszki 2, tel. 95 759 29 00 

pn.-pt. 9:30-16:30

Pięknych, niezapomnianych
Świąt Bożego Narodzenia,

które przyniosą radość
oraz wzajemną życzliwość

i optymizm w nadchodzącym Nowym Roku.

życzy

Tydzień po zwycięstwie w Berlinie tenisistka bardzo dobrze zaprezentowała się w 
trakcie kolejnych zawodów u naszych niemieckich sąsiadów. Tym razem wygrała 
turniej w Fürstenwalde

Udany debiut
Dominiki Podhajeckiej

Sukces młodej zawodniczkiRZEPIN

Dominika Podhajecka zwyciężyła swoje 
rywalki w zawodach SCHWAPP TENNIS 
SERIES 2018  organizowanych przez Nie-
miecki Związek Tenisowy (Deutscher Ten-
nis Bund – DTB). Zawody dla młodzieży 
poniżej 16. lat odbyły się w dniach 9 – 11 
listopada w niemieckim Fürstenwalde.

Grupowy turniej klasyfikacyjny U16 za-
liczany do rankingu DTB rozgrywany był 
na szybkiej hali tenisowej z nawierzch-
nią dywanową, która w pierwszym meczu 
sprawiła nieco kłopotów polskiej zawod-
niczce. Później było już zdecydowanie le-
piej. Lubuszanka zdominowała swoje ry-
walki, pokazując bardzo dobrą formę.

- Bardzo cieszy nie tylko wynik, ale i 
poziom gry, szczególnie w meczu z fawo-
rytką zawodów Stellą Herzberg, w którym 
Dominika przegrywała już 0:3 w pierw-
szym secie. Jednak pokazała ponownie 
charakter, przejęła inicjatywę, grała coraz 
pewniej, zdobywając po fantastycznych 
akcjach kolejne punkty i gemy (8 gemów z 
rzędu) wygrywając pewnie mecz bez straty 
seta – opowiada Dominik Podhajecki, tata 
i trener młodej zawodniczki.

Bilans Dominiki w tym turnieju to czte-
ry wygrane mecze z niemieckimi prze-
ciwniczkami. „Dominatorka” pokonała 
Laurę - Sophie Sohn (Tennis-Club Hohen-
lockstedt) - 6:4, 6:0, Janę Brammer (SV 
Henstedt-Ulzburg) - 6:0, 6:0; Sophię 
Arndt (TC Fürstenwalde 2013) walkowe-
rem, gdyż zawodniczka po porażkach  z 

rywalkami nie przystąpiła do meczu, oraz  
Stellę - Mayę Herzberg (TC Schwarz-Gold 
Berlin) 6:3, 6:3.

Po udanych startach za naszą zachodnią 
granicą przed Dominiką turnieje w kraju. 
Na początek Ogólnopolski Turniej Klasy-
fikacyjny Kadetek (do lat 16) w Puszczy-
kowie, w którym Dominika będzie praw-
dopodobnie najmłodszą zawodniczką. 
Kalendarz startów, szczególnie zagranicz-
nych jest jeszcze otwarty i uzależniony od 
wsparcia sponsorów (red.).

Kolejne sukcesy naszej Dominatorki 
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Na chorobę zwyrodnieniową stawów cierpi w Polsce szacunkowo 2 mln osób. Scho-
rzenie prowadzi często do inwalidztwa. Jak sobie radzić?

Zwyrodnienie stawów i co dalej?
Kiedy ruch boliZDROWIE

Co to za choroba?
 
Liczby robią wrażenie. Osteoartroza dotyczy 

25-30 % osób w wieku 45–64 lat, 60 % star-
szych niż 65 lat i ponad 80 % osób powyżej 75 
lat. Zwyrodnienie charakteryzuje się postępu-
jącą degradacją chrząstki stawowej i uszkodze-
niem sąsiadującej z nią warstwy kości. Najważ-
niejszy objaw to ból stawów podczas ruchu, a 
nawet – w zaawansowanym stadium – w czasie 
spoczynku. Chorzy odczuwają też sztywność i 
ograniczenie ruchomości stawów. Poza bólem 
mogą pojawić się obrzęki.

Skąd się to bierze?

Lekarze nie są w stanie jednoznacznie okre-
ślić przyczyn. Istnieje wiele czynników, które 
sprzyjają rozwojowi choroby. Wymienić moż-
na wiek, nadwagę, palenie tytoniu, wrodzone 
zaburzenia kostno-stawowe. Choroba dotyka 
częściej kobiety.

Jak sobie radzić?

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów 
może odbywać się poprzez przyjmowanie le-
ków, aby chory nie cierpiał przy każdym kroku. 
Dlatego leki stosowane przy osteoartrozie mają 
przede wszystkim działanie przeciwbólowe i 
przeciwzapalne. Jednak długotrwałe ich przyj-
mowanie może powodować działania niepo-
żądane ze strony układu pokarmowego, nerek 
oraz układu krążenia. Lekarze zalecają też fizy-
koterapię i rehabilitację oraz redukcję nadwagi, 
jak i ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową.

Czasem potrzebny chirurg

Leczenie operacyjne choroby zwyrodnie-
niowej polega na wszczepieniu endoprotez i 

pozwala wrócić wielu chorym do aktywności. 
Wskazaniem do zabiegu jest ustawiczny ból i 
ograniczenie sprawności ruchowej stawu.

Punkcja stawu

Metoda polega na wstrzykiwaniu do stawów 
preparatów zwierających kwas hialuronowy 
lub jego pochodne. W osteoartrozie płyn ma-
ziowy zawiera znacznie mniejsze stężenie kwa-
su hialuronowego, przez co jego właściwości 
ochronne maleją. Wstrzyknięcie kwasu hialu-
ronowego sprawia, że płyn lepiej spełnia swoją 
funkcję.

Cierpiący na chorobę zwyrodnieniową mogą 
zgłosić się do ortopedów w Centrum Medycz-
nym Brandmed w Słubicach. Istnieje również 
możliwość przeprowadzenia punkcji stawów, 
czyli tzw. ostrzyknięcia. Rejestracja pod nume-
rem tel. 95 758 26 49.

Rzepińscy seniorzy nie próżnują. Tym razem spotkali się z 
policjantką

Już niebawem mieszkańcy będą mogli cieszyć się odno-
wionym terenem przylegającym do urzędu gminy. Właśnie 
podpisano umowę na przebudowę

Cybiński MGOK dba, aby w 
jesienne wieczory w mieście 
nie wiało nudą. Tym razem 
zaprosił dzieci i rodziców do 
wspólnego spędzenia czasu 
przy robieniu ozdób świą-
tecznych

Kolejne wykłady 
w Akademii Trzeciego Wieku

Przebudowa skweru w centrumWarsztaty 
dla dzieci 
i rodziców

Seniorzy nie próżnują

Unijne środki dla gminyKreatywnie w domu kultury

RZEPIN

GÓRZYCACYBINKA

7 grudnia gościem Akademii 
Trzeciego Wieku w Rzepinie była 
pani Elwira, emerytowana poli-
cjantka. Dawna funkcjonariuszka 
opowiedziała wszystkim zebranym 
o oddziaływaniu leków psychotro-
powych na organizm człowieka. 
Seniorzy dowiedzieli się także w 

11 grudnia w Urzędzie Marszał-
kowskim w Zielonej Górze wójt Gó-
rzycy Robert Stolarski oraz skarbnik 
Beata Gołębiowska podpisali umowę 
na dofinansowanie projektu: „Zago-
spodarowanie skweru przy budynku 
Urzędu Gminy w Górzycy".

Projekt ma za zadanie podnie-
sienie atrakcyjności turystycznej i 
rekreacyjnej Górzycy dzięki zago-
spodarowaniu ogólnodostępnego 
skweru w centrum miejscowości. 
Zakres przewidzianych prac obejmu-
je przede wszystkim wytyczenie i bu-
dowę nowych ścieżek z kostki beto-
nowej, instalację ławek, stojaków na 
rowery oraz koszy na śmieci. Zamon-
towane zostaną tablice turystycz-
ne, powstanie nowy trawnik, będą 
też rabatki kwiatowe. Przebudowa  
przyczyni się do poprawy stanu tech-

29 listopada w domu kultury 
odbyły się kreatywne zajęcia pla-
styczne dla dzieci i ich rodziców. 
Z niepotrzebnych już rzeczy, które 
można znaleźć w każdym domu, 
powstały ozdobne zimowe choinki, 
gwiazdy oraz bałwanki z filcu. Wy-
konane ozdoby będą pamiątką tego 
spotkania przy okazji najbliższych 
i kolejnych Świąt Bożego Narodze-
nia (red.).

jaki sposób można się od nich uza-
leżnić.

Niespodzianką w drugiej części 
spotkania były odwiedziny specjal-
nego gościa - świętego Mikołaja. 
Okazało się, że odwiedza nie tylko 
dzieci, ale prezenty wręcza również 
babciom i dziadkom (ATW).
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Rzepińskich seniorów odwiedził Mikołaj

Warsztaty ozdób świątecznych w MGOK

nicznego, estetyki i funkcjonalności 
skweru znajdującego się w centrum 
miejscowości, tak aby mieszkańcy 
chętniej korzystali z tego miejsca.

Pozyskana kwota 140  tys. złotych 
pochodzi ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Inwestycja będzie re-
alizowana w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, tj. 
wspieranie lokalnego rozwoju na ob-
szarach wiejskich  w ramach działa-
nia „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER obję-
tego Programem w zakresie: Rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub re-
kreacyjnej lub kulturalnej” (red.).
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Oddział dla dzieci słubickiej biblioteki gościł  Barbarę Ko-
smowską, autorkę książek dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, laureatkę wielu prestiżowych konkursów literackich

W świątecznym okresie nikt nie chce być sam. Szczególne znaczenie ma to dla osób, któ-
re z różnych względów odczuwają skutki wykluczenia społecznego. Tym razem na bożo-
narodzeniowym spotkaniu zebrali się rzepińscy niepełnosprawni

Mieszkańcy regionu coraz 
chętniej angażują się w spo-
łeczne działania na rzecz 
swoich miejscowości. Tym 
razem pracowali przy korcie 
tenisowym

Spotkanie z pisarką

Spotkanie wigilijno-opłatkowe 
niepełnosprawnych

W Bieganowie 
zmodernizowali kort

Literacki poranek w bibliotece

Świąteczny czas Działają lokalnie

Unijne środki dla gminy

SŁUBICE

RZEPIN CYBINKA

Spotkanie z Barbarą Kosmow-
ską w słubickiej bibliotece odbyło 
się 29 listopada w ramach Dysku-
syjnego Klubu Książki we współ-
pracy z Instytutem Książki oraz 
Wojewódzką i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Gorzowie Wielko-
polskim. Uczestnikami spotkania 
były dzieci i młodzież ze słubickich 
publicznych szkół podstawowych, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

Członkowie i podopieczni rze-
pińskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Sło-
neczko” spotkali się 9 grudnia, po 
raz ostatni w tym roku, aby wspól-
nie spędzić czas w świątecznej at-
mosferze.

Spotkanie wigilijno - opłatkowe 
rozpoczęło się krótką modlitwą. 
Później były także życzenia, ciepły 
poczęstunek, ciasto i wspólne śpie-
wanie kolęd (red.).

W ramach inicjatywy lokalnej fi-
nansowanej przez gminę Cybinka, 
mieszkańcy Bieganowa przeprowa-
dzili modernizację kortu tenisowego. 
Zakres prac objął odnowienie ławek, 
zamontowanie kosze zewnętrznych do 
gry w koszykówkę oraz wymianę koszy 
na śmieci (red.).

chowawczego, Społecznej Niepu-
blicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Słubicach 
oraz Prywatnej Szkoły Podstawo-
wej Euregio.

W bibliotece pojawili się też do-
rośli miłośnicy książek Barbary 
Kosmowskiej, w tym klubowiczki 
słubickiego Dyskusyjnego Klubu 
Książki.

Dla wszystkich zebranych był 
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Spotkanie z Barbarą Kosmowską 

Modernizacja kortu w BieganowieŚwiąteczne spotkanie niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 
 

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, Krosno Odrzańskie 

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 www.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. 
 

to interesujący poranek. Barbara 
Kosmowska to filigranowa osoba z 
ogromnym sercem. Z wielką cier-
pliwością i szacunkiem do młodego 
czytelnika odpowiadała na wszyst-
kie zadawane jej pytania, którym 
nie było końca. Uczestnicy pytali 
o początki jej kariery, skąd czerpie 
inspiracje czy w jaki sposób pisze 
książki. Autorka zachwyciła ze-
branych niesamowitą elokwencją, 
poczuciem humoru oraz niezwy-
kłym ciepłem. Jej książki są bardzo 
uczuciowe i pełne życiowych tema-
tów, z którymi borykają się boha-
terowie.

Na zakończenie spotkania chętni 
mogli kupić książki pisarki, otrzy-
mać autograf, a także zrobić sobie 
wspólne zdjęcie (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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6 grudnia miały miejsce dwa seanse mikołajko-
we, w których wzięła udział młodzież klas V-VIII 
ze szkoły podstawowej z Białkowa i Maszewa

6 grudnia pracownicy Urzędu Miejskiego w Cy-
bince zostali zaskoczeni niecodziennym wyda-
rzeniem. Co ich spotkało?

Filmowe
świętowanie

Mikołaje
w magistracie

Mikołajkowe seanse

Niespodzianka dla urzędników

CYBINKA

CYBINKA

Piękny film w niejednym wywołał łzy wzruszenia. 7 grudzień 
był ostatnim dniem mikołajkowych seansów filmowych. Do 
kina przybyła młodzież od klas V szkoły podstawowej do klas 
III gimnazjum z Zespołu Szkół w Cybince. Jak w pozostałe dni 
goście byli witani koszami ze słodyczami (red.). 

Z okazji mikołajkowego święta burmistrz Marek Kołodziej-
czyk i sekretarz Sebastian Łukaszewicz podarowali pracow-
nikom Urzędu Miejskiego czekoladowe mikołaje. Wizyta po-
zostawiła uśmiechy na twarzach pracowników i spotkała się z 
życzliwym przyjęciem (red.).

Cybinka i okolice | 15

SZKŁO

• butelki i szklane opakowania
 po napojach i żywności (bez 
nakrętek, korków, kapsli)
• słoiki (bez nakrętek, zacisków, 
gumowych uszczelek)
• inne opakowania szklane

ODPADY
ZMIESZANE

Tu wrzucamy: pozostałe odpady 
pozostałe po segregacji, nie nadające 
się do posegregowania tzw. balast*
*W przypadku deklaracji odpadów 
niesegregowanych -  wszystkie 
odpady, które są produkowane na 
terenie posesji i gromadzone  razem 
w jednym pojemniku

• opakowania po lekarstwach, szkła 
laboratoryjnego
• opakowań po rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych
• szkła żaroodpornego
• szkła okularowego
• luster
• ceramiki, porcelany, naczyń acro
• szkła budowlanego (szyby okienne, 
szyby zbrojone)
• szyb samochodowych
• żarówek, świetlówek
• ekranów i lamp telewizyjnych
• szkła gospodarczego
(misek szklanych, talerzy, figurek, 
doniczek
• termometrów, strzykawek

NIE TŁUCZ SZKŁA
PRZED WYRZUCENIEM!

WYRZUCAJ CZYSTE OPAKOWANIA!

Tu nie wrzucamy:

Tu wrzucamy:

PAPIER

• gazety, czasopisma
• katalogi, ulotki, prospekty
• zeszyty, książki
• kartony, tekturę także falistą
• torebki papierowe
• papier pakowy
• ścinki drukarskie
• papier szkolny, biurowy

• zabrudzonego lub tłustego papieru
• papieru lakierowanego i powleczo-
nego folią
• opakowań z zwartością np. 
żywnością, wapnem, cementem 
• kalek technicznych
• tetropaków - kartonów po sokach 
i innych napojach, 
• kartonów po mleku
• artykułów higienicznych (pieluchy, 
podpaski, chusteczki higieniczne)
• tapet

30 kg PAPIERU
WYPRODUKOWANEGO 

Z MAKULATURY OSZCZĘDZA
1 DRZEWO

WYJMIJ RESZTKI PRODUKTÓW 
SPOŻYWCZYCH, ZŁÓŻ NA PŁASKO 

PUDŁA, ZGNIEĆ FOREMKI Z JAJ, 
USUŃ SPINACZE, ZSZYWKI, 

GRZBIETY 
ODERWIJ NAKLEJKI, USZTYWNIE-

NIA, WOSKOWANE WKŁADKI, 
SZNURKI

Tu nie wrzucamy:

Tu wrzucamy:

METALE
I TWORZYWA

SZTUCZNE

• zgniecione i puste plastikowe 
butelki 
• plastikowe zakrętki
• plastikowe puste opakowania 
np. po kosmetykach oraz chemii 
gospodarczej
• zgniecione puszki
• puszki po konserwach, karmie 
zwierzęcej
• metalowe kolorowe
• folię aluminiową
• czyste torebki foliowe
• opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach)

• tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego
• mokrych folii, butelek i pojemników 
z zawartością
• opakowań po nawozach, środkach 
owado- i chwastobójczych
• opakowań po olejach silnikowych
• puszek i pojemnikach po farbach 
i lakierach
• zabawek, sprzętu AGD
• tworzyw piankowych i styropianu

WYRZUCAJ
CZYSTE OPAKOWANIA

ZGNIEĆ BUTELKI
PRZED WYRZUCENIEM

Tu nie wrzucamy:

Tu wrzucamy:

BIO

• resztki żywności 
• przeterminowaną żywność bez 
opakowania
• obierki z owoców i warzyw
• skorupki jaj
• fusy po kawie i herbacie
• skoszoną trawę, liście
• drobne gałęzie, trociny

• resztek mięs, kości
• piaski i kamieni, popiołu
• odpadów pochodzenia zwierzęce-
go

Tu nie wrzucamy:

Tu wrzucamy:

ODPADY INNE
Do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK) 
należy oddawać:
• zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny
• meble i inne odpady wielkogabary-
towe 
• zużyte opony 

Odpady niebezpieczne:
• przeterminowane leki należy 
dostarczyć do pojemników ustawio-
nych w aptekach oraz w Gminie 
Cybinka, pokój nr 1
• zużyte baterie – należy dostarczyć 
do pojemników ustawionych w 
Gminie Cybinka, szkołach a także 
niektórych sklepachprojekt realizowany przez Gminę Cybinka 

z dofinansowaniem WFOŚiGW w Zielonej Górze

Gmina Cybinka

WFOŚiGW w Zielonej Górze

Segregowanie
odpadów?
To proste!

Przejrzyj ulotkę
i zapoznaj się

z zasadami

PRZESTRZEGAJ ZASADY: SEGREGUJ ODPADY!

SPRAWDŹ >> http://odpady.cybinka24.pl/segregacja/ oraz http://naszesmieci.mos.gov.pl/

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 końca listopada 2018 roku. 
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

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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Mikołajkowa niespodzianka w urzędzie gminy

Mikołajkowe seanse już za nami
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Warsztaty perkusyjne w bibliotece Dzieci odwiedziły burmistrza

Niepełnosprawnych odwiedził Mikołaj Wiklinowe plecionki w Domu Kultury

tel. 695 422 138

BIURO PODATKOWE
Sylwia Bąkowska

Prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Sporządzanie deklaracji ZUS

Kadry i płace

tel. 503 035 077

ul. Wojska Polskiego 150/2, 69-100 Słubice

• mikrodermabrazja
• peeling kawitacyjny
• sonoforeza
• galwanizacja
• darsonwalizacja
• mezoterapia bezigłowa
• radiofrekwencja

Bonia
terminy uzgadniane telefonicznie

BOŻENA DRZEWIECKA

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

W pochmurne popołudnie 
20 listopada w oddziale dzie-
cięcym biblioteki słubickiej 
rozgościły się instrumenty 
perkusyjne. Każdy mógł je 
wypróbować

Swoje miasto warto znać od najmłodszych lat. Uczniowie drugich klas szkoły podstawowej złoży-
li wizytę w cybińskim magistracie

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince odbyła się impreza mikołajkowa „Choinka dla 
dzieci niepełnosprawnych”

Kolejny raz dom kultury w Rzepinie gościł amatorów artystycz-
nego spędzania czasu. Tym razem chętni mogli spróbować 
swoich sił w pracy z naturalnym tworzywem – wikliną

Perkusyjne rytmy w bibliotece Dzieci odwiedziły Urząd Miejski

Zabawa dla niepełnosprawnych Warsztaty plecionkarskie 
w Miejskim Domu Kultury

Muzycznie między książkami Z wizytą u burmistrza

Mikołaj w MGOK Upletli kosze i wianki

SŁUBICE CYBINKA

CYBINKA RZEPIN

A wszystko to dzięki Kamilowi Kar-
melicie. Młody słubiczanin, absolwent 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
przygotował warsztaty perkusyjne, w 
których uczestniczyły dzieci słubickich 
przedszkoli Jarzębinka i Miś Uszatek 
oraz dzieci i młodzież ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Słubicach. Uczestnicy warsztatów 
mieli okazję nie tylko zobaczyć jak 
wyglądają bębny, shakery, dzwonki, 
zaklinacze deszczu i wiele innych, nie-
zwykle tajemniczych instrumentów. 
Każdy mógł spróbować na nich zagrać. 
Prowadzący w zabawny sposób opo-
wiadał historie dotyczące instrumen-
tów i zachęcał wszystkich do wspólne-
go muzykowania. Na koniec spotkania 
muzyk pokazał profesjonalną grę na 
wybranych instrumentach. Wszyscy 
byli pod wielkim wrażeniem.

- Celem spotkań organizowanych 
przez Kamila jest zarażanie dzieciaków 
radością z grania. I to w fantastyczny 
sposób mu się udaje - opowiada dy-
rektorka Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Słubicach Agnieszka Mińska.

Młodzi uczestniczy wyrazili swo-
je uznanie ogromnymi brawami i 
podziękowaniami. Niektórzy z nich 
zapewniali,  że do grania na bębnach 
jeszcze powrócą. Okazuje się, że rytm 
i muzyka drzemie w każdym z nas 
(red.).

10 grudnia burmistrz Cybinki 
Marek Kołodziejczyk przyjął nieco-
dziennych gości. Do Urzędu Miej-
skiego przybyli uczniowie klas II 
Szkoły Podstawowej z Cybinki, pod 
opieką swoich wychowawców. Bur-
mistrz oprowadził dzieci po budynku 
urzędu oraz odpowiadał na licznie 
zadawane pytania. Na pytania jakie 
sprawy można załatwić w poszczegól-
nych wydziałach odpowiadali także 
urzędnicy.

Z okazji nadchodzącego Bożego 
Narodzenia podczas wizyty ucznio-
wie wręczali pracownikom własno-
ręcznie wykonane kartki świąteczne 
(red.).

Młodzi mieszkańcy z całej gmi-
ny bawili się 6 grudnia. Dla dzie-
ci przygotowano wiele atrakcji. 
Mogły uczestniczyć w warsztatach 
plastycznych, na których wykony-
wały kartki świąteczne i dekorowa-
ły upieczone wcześniej świąteczne 

Warsztaty plecionkarskie zgro-
madziły uczestników w rzepińskim 
MDK 16 listopada. W zajęciach 
wzięło udział 20 osób, zarówno do-
rosłych, jak i dzieci.

Sztuki wyplatania uczyła Agniesz-
ka Pierzyńska, która na co dzień kie-
ruje Pracownią Plecionkarską Artex 
w Szarkach koło Nowego Tomyśla.

W trakcie pięciogodzinnej pracy 
twórczej powstały m.in. kosze. Do-
rosłe uczestniczki nauczyły się je 
wyplatać od podstaw pod czujnym 
okiem instruktorki. Młodsi zmierzy-
li się z wykonaniem wianków i ko-
szyczków. Wianki dodatkowo przy-
strojono świątecznymi ozdobami, 
wprowadzając tym samym pracow-
nię w przygotowania bożonarodze-
niowe (red.).

ciasteczka. Można było także po-
malować sobie twarz w fantazyjne 
wzory. Dzieci równie chętnie bra-
ły udział w karaoke i tańcach oraz 
śpiewały kolędy i pastorałki.

Jednak najwięcej radości spra-
wiła wizyta świętego Mikołaja, 

który obdarował najmłodszych  do-
brym humorem i prezentami. Na 
zakończenie uczestnicy podzięko-
wali Mikołajowi i organizatorom. 
Impreza odbyła się pod patrona-
tem burmistrza Cybinki Marka Ko-
łodziejczyka (red.).
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Świąteczny czas wielu osobom kojarzy 
się z zapachem pierników. Przedszko-
laki nauczyły się jak je zrobić

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” od kilku lat 
organizuje Rzepiński Dzień Osoby Niepełnosprawnej. Tym razem spotkanie od-
było się w tanecznych klimatach

Dzieci z Rąpic upiekły pierniki Roztańczone święto
niepełnosprawnych

Zapach świąt Tańczyć każdy możeCYBINKA RZEPIN 

27 listopada w rąpickim przedszkolu uno-
sił się zapach korzennych przypraw. Dzień 
był bardzo pracowity. Dzieci - pod czujnym 
okiem opiekunów - upiekły pyszne pierniki.

Przedszkolaki przygotowały się do pracy w 
kuchni dbając o czyste ręce. Poznały składniki 
i sposób wykonania ciasta, potrzebne przybo-
ry kuchenne, a także zasady bezpieczeństwa. 
Gdy wszystko było gotowe wszyscy uczestnicy 
zajęć z zapałem zabrali się do pracy.

Efektem nauki były pełne blaszki piernicz-
ków. Po upieczeniu przyszedł czas na dekoro-
wanie. Mamy przygotowały kolorowy lukier, 
a dzieci ozdabiały ciastka według własnych 
pomysłów. Pierniki wyglądały kolorowo i 
smakowicie.

Wydarzenie miało miejsce 7 grudnia. 
Udało się je zrealizować w ramach projektu 
„TańczyMY w Rzepinie”, dofinansowanego 
ze środków gminnych w ramach zadania pu-
blicznego „Prowadzenie działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych na terenie Gminy 
Rzepin w 2018 r.”.

Rzepinianie gościli u siebie także osoby, 
które uczestniczą na co dzień w zajęciach 
środowiskowych domów samopomocy z Bie-
ganowa, Ośna Lubuskiego i Górzycy oraz 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
z Żabic i Powiatowego Ośrodka Wsparcia z 
Rzepina. Na spotkaniu pojawili się przed-

stawiciele władz, m.in. zastępca burmistrza 
Rzepina Krystian Pastuszak, starosta słu-
bicki Leszek Bajon oraz wicestarosta Robert 
Włodek.

- Dziękujemy wszystkim za piękne wystę-
py, darczyńcom za okazane serce, a dyrekcji 
Miejskiego Domu Kultury za pomoc – mówi 
Elżbieta Pych, prezeska SŁONECZKA.

Specjalne podziękowania skierowane zo-
stały w stronę gości z Lubuskiego Stowarzy-
szenia Inwalidów Narządu Ruchu z Zielonej 
Góry, którzy zachwycili zebranych tańcami 
wykonywanymi na wózkach (red.).
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Powstały pyszne pierniki

Rzepiński Dzień Osoby Niepełnosprawnej odbył się już po raz szósty

Wypieki początkujących cukierników zo-
stały artystycznie zapakowane. Sprzedawano 
je na świątecznym kiermaszu 9 grudnia przy 
kościele w Rąpicach (red.).

Karl-Marx-Str. 14
Frankfurt (Oder)

Telefon:
(0049 335)
28 49 779

im SMC Frankfurt
(Oder) Telefon: 

(0049 335) 
86 94 93 14

Wyczyn mistrza, praca precyzyjna jak 
dobrze naoliwiony zegarek.

Samochody i zegarki mają trzy rzeczy wspól-
ne: składają się na pierwszy rzut oka z dużej 

ilości części, są uwieńczeniem pracy 
technicznej oraz potrzebują regular-

nych kontroli, aby zapewnić ich funk-
cjonowanie. W naszym zakładzie 
macie Państwo możliwość prze-
prowadzenia konserwacji, mody-
fikacji oraz naprawy zegarków na 
rękę, kieszonkowych, budzików i 
zegarów stojących.

Specjalizujemy się również w napra-
wie i konserwacji zegarów zabytko-

wych. Od wymiany baterii do szczelno-
ści zegarka. 

U nas Państwa zegarek jest w dobrych 
rękach.

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

Hurghada – Morze Czerwone,
Fuerteventura – Wyspy Kanaryjskie,
Side - Turcja,
Agadir - Maroko,
Pafos - Cypr,
Święty Paweł – Malta,
Skanes - Tunezja, 

222 EURO od osoby
344EURO od osoby
230 EURO od osoby
294 EURO od osoby
447 EURO od osoby
308 EURO od osoby
335 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 2 (kabina balkonowa)

Wyspy Kanaryjskie z Maderą - 8 dni rejsu z przelotem 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. 09.01-16.01, wylot: Berlin-Schönefeld,
Hotel 3* All Inclusive, np. 11.01-18.01, wylot: Lipsk,
Hotel 5* All Inclusive, np. 12.01-19.01, wylot: Berlin-Schönefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 19.01-26.01, wylot: Berlin-Tegel,
Hotel 4* All Inclusive, np. 20.01-27.01, wylot: Berlin-Schönefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 13.03-20.02, wylot: Berlin-Schönefeld,
Hotel 4* All Inclusive, np. 08.03-15.03, wylot: Berlin Tegel,

1.03 - 8.03 od 1195 EURO
od osoby

Dobre widoki na pracę

www.orizon.de

Orizon GmbH
Niederlassung Eisenhüttenstadt

Straße der Republik 5 | 15890 Eisenhüttenstadt

T +49 3364 42961-10
bewerbung.eisenhuettenstadt@orizon.de
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Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ob-
chodzony jest 3 grudnia. Z tej okazji  MGOK w Cybince 
zaprosił chętnych na artystyczne spotkanie

Dzień, który uwrażliwia i wzrusza
Uczcili święto niepełnosprawnychCYBINKA
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Uroczystość z okazji Dnia Niepełnosprawnych

Z niewielkim wyprzedzeniem, 
30 listopada, w sali kinowej domu 
kultury można było podziwiać pro-

gramy artystyczne przygotowane 
przez podopiecznych Środowisko-
wego Domu Samopomocy „Pod 

Słońcem” z Bieganowa, Środowi-
skowego Domu Samopomocy z 
Ośna Lubuskiego oraz Lubniewic. 
W uroczystości uczestniczyli także 
podopieczni Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia „Integracja” z Krosna Od-
rzańskiego.

Wszystkie programy artystyczne 

były przygotowane w profesjonal-
ny sposób. Wzbudzały wiele emo-
cji, skłaniały do przemyśleń. Pod-
opieczni włożyli w przygotowania 
wiele serca co spowodowało, że ca-
łość wzruszyła odbiorców.

Na zakończenie programu arty-
stycznego burmistrz Cybinki Marek 
Kołodziejczyk wręczył przedstawi-

cielom placówek, które przygotowa-
ły występy, świąteczne upominki.

Po części oficjalnej wszyscy udali 
się do Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Pod słońcem” w Biega-
nowie, gdzie przygotowano posiłek, 
napoje i moc atrakcji dla uczestni-
ków Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych (red.).

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

Nakaz zapłaty?

wolnyoddlugow.pl
SPRZECIW!

Każdego roku dzieci z niecier-
pliwością czekają na zimę i 
śnieg. Pracownicy domu kul-
tury  umilili im czas oczekiwa-
nia

Mikołajki można świętować 
na różne sposoby. W Cybince 
zaprosili dzieci do kina

Bajkowe spotkanie z Królową Śniegu

Bajkowe seanse dla dzieci i młodzieży

W oczekiwaniu na zimę

Filmowe mikołajki

CYBINKA

CYBINKA

7 grudnia w hali sportowej w Cy-
bince dzieci klas I - IV szkół podsta-
wowych z Cybinki i Białkowa brały 
udział w bajkowym wydarzeniu zor-
ganizowanym przez Miejsko - Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół 
w Cybince pn. „W pałacu Królowej 
Śniegu”.

Królowa Śniegu zaprosiła dzieci do 
swojego pałacu, w którego komna-
tach uczniowie uczestniczyli w wielu 
zabawach opartych na muzyce, tańcu 
i ruchu. Dzieci szybko puściły wodze 
fantazji i bez reszty oddały się zabawie 

Między 5. a 7. grudnia w sali kino-
wej Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury odbyły się seanse filmowe 
dla przedszkolaków i uczniów szkół z 
terenu całej gminy. Każdego dnia na 
dzieci i młodzież, które przyszły obej-

z królową. Jeździły m.in. na sankach i 
nartach oddając także skoki na skocz-
ni z telemarkiem, tańczyły dostojnego 

walca na łyżwach. Kiedy dojechały 
kuligiem na leśną polanę, rozegrały 
wielką bitwę na śnieżki… (red.).

rzeć bajki i filmy, czekała dodatkowa 
niespodzianka. Zostały na powitanie 

poczęstowane cukierkami przez panie 
mikołajkowe z domu kultury (red.)
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Zimowa impreza w MGOK

Filmowe Mikołajki dla dzieci 
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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

BON
33% - 99 zł

HIGIENIZACJA

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


