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

Wielki finał
festiwalu dobroci

ZADZWOŃ 515130840
lub napisz na: serwis@wypozyczalniakunice.pl

Lubusk
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W 1993 roku w trakcie pierwszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano
łącznie 2 422 464,76 zł na walkę z chorobami serca. Czy bieżący rok będzie rekordowy?

czytaj na str. 12-13 >>
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BLONDYNKI

No i stało się, niestety. Temat
nieszczęsnej nieruchomości przy
ul. 1 Maja, na której znajduje się
byłe przedszkole Pinokio nadal
rozgrzewa atmosferę w mieście
i wywołuje wiele negatywnych
emocji. 7 stycznia wieczorem doszło do kolejnego (który to już...)
pożaru w budynku. Niestety tym
razem nie skończyło się wyłącznie
na stratach materialnych. W pogorzelisku strażacy znaleźli ciała
dwóch osób. Najprawdopodobniej
bezdomnych, którzy szukali schronienia w zimową noc i, aby się
ogrzać, rozpalili w środku ogień.
Tożsamość ofiar i rzeczywiste
przyczyny śmierci zbadają odpowiednie władze.
Wiadomo, że żadne zabezpieczenia nie powstrzymają nikogo przed
wejściem do pustostanu. Bezdomni
często „gościli” w opuszczonym
przedszkolu, co potwierdza zarówno słubicka komenda policji jak i
funkcjonariusze straży miejskiej,
którzy, zwłaszcza w czasie zimnych pór roku, sprawdzają takie
ustronne miejsca. Można jedynie
zastanowić się, dlaczego w niemałym powiatowym mieście nie ma
miejsca, gdzie bezdomni mogliby
w bezpiecznych warunkach spę-

dzić noc. Czy gminy, która ma prawie 100 mln dochodu (dokładnie
97,1 mln w 2018 roku, dane GUS)
nie stać na utrzymanie takiego
miejsca? Kto powinien poczuć się
odpowiedzialny za śmierć tych
dwóch osób?
W tej chwili pewne jest jedno.
Budynek został przeznaczony do
rozbiórki. Jak dowiedzieliśmy się
od Błażeja Skazińskiego, kierownika Delegatury Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp., przedszkole zostało
wykreślone z rejestru zabytków
na przełomie listopada i grudnia
ubiegłego roku. Stało się to na
wniosek właściciela, który przedstawił stosowne ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku. Następnie właściciel wystąpił
do Starostwa Powiatowego o zgodę na rozbiórkę i taką, zgodnie z
prawem, uzyskał. Jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace.
Miejmy nadzieję, że do tej pory nic
tragicznego się już tam nie wydarzy, choć bezdomni pewnie nadal
będą szukać tam schronienia.
O nowym miejscu dla swoich
podopiecznych od dawna marzyli
członkowie i pracownicy Stowarzyszenia po PROstu. I udało się.
Dzięki wsparciu gminy, o czym
piszemy na sąsiedniej stronie, niedawno zaczęli korzystać z nowych,
obszerniejszych pomieszczeń. To
radość zarówno dla terapeutów,
jak i dla rodziców dzieci korzystających z pomocy stowarzyszenia,
a tych jest wcale niemało. Może
być jeszcze więcej, jeśli wesprzecie stowarzyszenie 1% ze swojego
podatku. Warto, bo robią naprawdę dobrą robotę. Potrzebne dane
znajdziecie na stronie https://stowarzyszeniepoprostu.pl/. A my życzymy dalszych sukcesów w pracy
terapeutycznej!

SŁUBICE

Zimy nie ma, ferie są
Ostatnimi czasy śniegu nie ma i jeśli ktoś chce białego szaleństwa, musi wybrać się w
góry. Co jednak zrobić, kiedy dziecko spędza ferie w mieście? Można skorzystać z oferty
Stowarzyszenia po PROstu
Stowarzyszenie niedawno „zamieszkało” w nowej siedzibie i
działa pełną parą. Czas ferii to dla
pracowników również czas wytężonej pracy. Zapraszają chętnych
w wieku od 7 do 10 lat na zajęcia
pod hasłem „Bez śniegu też jest zabawa”.
Jakie atrakcje przewidzieli organizatorzy? W trakcie każdego z tygodniowych turnusów dzieci będą
mogły wziąć udział w porannych

zabawach ruchowych, zajęciach w
języku angielskim „Połam język"
czy kreatywnych pracach artystycznych. Zaplanowane jest także
wyjście na lodowisko i do kina. W
trakcie karnawału nie może oczywiście zabraknąć balu przebierańców.
W trakcie zajęć dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawcy,
dwudaniowy obiad i owoce oraz
wodę do picia. Rodzice nie muszą
się martwić o materiały do prac

plastycznych, zapewnia je stowarzyszenie.
Zajęcia podzielono na dwa tygodniowe turnusy w terminach 27-31
stycznia i 03-07 lutego. Będą odbywały się w godzinach od 8.00 do
16.00. Dziecko można zapisać telefonicznie pod numerem 530 002
016 lub w biurze Stowarzyszenia
po PROstu przy ul. Szamarzewskiego 6/35. Koszt jednego turnusu to 350 zł, a liczba miejsc jest
ograniczona. (red.)

NATALIA ŻWIREK

WWW.POGRANICZELUBUSKIE.PL

POGRANICZE
L U B U S K I E

Wydawca: BINGO Natalia Żwirek.
Redaktor naczelna
i redaktor odpowiedzialna
z prawa prasowego:
NATALIA ŻWIREK
Redakcja:
MARIUSZ BIDOL, KRZYSZTOF RYŁKO, JAKUB
KOZIKOWSKI, PIOTR KUCHARCZYK, ANNA
PIETRZYK.
Adres redakcji:
ul. 1-go maja 6/9, 69-100 Słubice
e-mail: redakcja@pograniczelubuskie.pl
tel. 0 662 806 525
Oferta reklamy
pod numerem telefonu 0 662 806 525.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń, reklam i wkładek zleconych
do publikacji przez podmioty zewnętrzne.
Łamanie i projekt:
Drukarnia Drukland, www.drukland.com.pl
Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań ul. Malwowa 158

POGRANICZE
L U B U S K I E

3

SŁUBICE

SŁUBICE

po PROstu ma nową siedzibę

Naukowy zawrót głowy w ferie

Działają od 2010 roku wciąż poszerzając zakres swoich działań i liczbę osób objętych po- Słubicka biblioteka zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do
mocą. W ubiegłym roku wzięli pod swoje skrzydła szkolę językową. Od niedawna w no- Akademii Małego Naukowca w ramach ferii zimowych
wych pomieszczeniach udostępnionych przez gminę
Podczas zajęć eksperymentalnych, tę w nich uczestniczyć, powinien
niego Maćka Kopaczewskiego.
Stowarzyszenie jest jednym z najprężniej działających w gminie i powiecie. Prowadzi różnego rodzaju terapie,
zajęcia, warsztaty, bezpłatny punkt
konsultacyjno-terapeutyczny, wspiera w nauce i organizuje urodziny dla
dzieci.

Podopieczni stowarzyszenia i działającego przy nim Środowiskowego
Domu Samopomocy mają teraz do
dyspozycji aż dwanaście sal terapeutycznych oraz trzy pomieszczenia biurowe. W planach na ten rok jest m.in.
budowa zewnętrznej windy. Trzymamy mocno kciuki za powodzenie wszelkich przedsięwzięć. (red.)
fot. W.Obremski

- To, że możemy dziś być w tym miejscu, to spełnienie naszych największych
marzeń - mówiła 13 stycznia Joanna
Sierżant - Rekret, szefowa słubickiego
stowarzyszenia po PROstu, które doczekało się wreszcie swojej nowej siedziby. Mimo, że stowarzyszenie działa
tu od listopada, to dopiero w styczniu
dokonano uroczystego otwarcia.
- Jest to dla nas ogromna zmiana.
Mamy teraz dużo miejsca, a co za tym
idzie, lepsze warunki pracy dla terapeutów i dla dzieci - dodała prezes
dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego miejsca dla
stowarzyszenia.
- To niesamowite, że tak niewielki
personel jest w stanie robić tyle ważnych i potrzebnych rzeczy - chwaliła
reprezentująca starostę Leszka Bajona
sekretarz powiatu Wioletta Grzęda,
wręczając pani prezes kosz z upominkami.
Nie zabrakło części artystycznej - burzę oklasków zebrał recital ośmiolet-

Gratulacje i życzenia na ręce szefowej

prowadzonych przez Natalię Naruszewicz, chemiczkę z wykształcenia i
zamiłowania, będzie można przyrządzać smocze koktajle i mikstury do
robienia niepękających baniek mydlanych. Uczestnicy programu stworzą potwora pożerającego wodę oraz
upragniony śnieg, niestety sztuczny. Nie zabraknie również spotkań
z książką, teatrem kamishibai, zajęć
plastycznych, gier i zabaw ruchowych.
Plan zajęć w Oddziale dla Dzieci
wygląda następująco:
• 27.01.2020 r. ( poniedziałek) w
godz.12.00 – 13.00
• 29.01.2020
r.
(środa)
w
godz.12.00 – 13.00
• 31.01.2020 r. (piątek) w godz.
12.00 – 13.00
• 04.02.2020 r. (wtorek) w godz.
11.00 – 13.00
• 06.02.2020 r. (czwartek) w godz.
11.00 - 13.00
Zajęcia są bezpłatne, a ilość miejsc
jest ograniczona. Jeśli ktoś ma ocho-

koniecznie się zapisać osobiście lub
telefonicznie pod numerem telefonu
957582372. Nie zwlekajcie! Dobrej
zabawy! (red.)

Policjanci w trosce o seniorów
Dzień Babci i Dziadka to dobry czas, żeby zadbać o bezpieczeństwo najstarszych. Podczas spotkań z seniorami
mundurowi ostrzegali jak nie dać się oszukać fałszywemu
wnuczkowi i nie paść ofiarą innych przestępstw
Policjanci od lat działają na rzecz
bezpieczeństwa osób starszych. Spotkania z seniorami, udzielanie im
porad na stałe wpisane są w służbę
mundurowych. Dzień Babci i Dziadka to nie tylko okazja do złożenia
życzeń i wręczenia upominków. To
również moment, aby przypomnieć

seniorom o zagrożeniach, z jakimi
mogą się zetknąć ze strony przestępców.
Policjanci spotkali się z seniorami z
Ośna Lubuskiego i ze Słubic. Omówili sposoby jakimi posługują się oszuści działający metodą „na wnuczka”
i „policjanta”. Przypomnieli też, aby

lekkomyślnie nie wpuszczać do domu
obcych. Odpowiadając na pytania seniorów, radzili co zrobić, aby nie paść
ofiarą oszustów i jak należy postępować w takich sytuacjach. Funkcjonariusze tłumaczyli zebranym, aby w
sytuacjach, gdy mają podejrzenia co
do tożsamości osoby, która zapukała
do ich drzwi, nie wahali się zadzwonić na numer alarmowy 112.
Funkcjonariusze uczulili seniorów
także aby nie dać się okraść z własnej
tożsamości. Bezprawne pozyskanie
naszych danych osobowych, może
być dotkliwe w skutkach. Oszuści
łamiąc obowiązujące prawo i naruszając nasze dobra osobiste, mogą

fot. KPP Słubice

SŁUBICE

Bezpieczeństwo seniorów jest bardzo ważne

narazić nas na poważne straty materialne, zaciągnąć pożyczki gotówko-

we, czy kredyty – zwłaszcza w instytucjach parabankowych. (red.)
fot. BMMIG Słubice

SŁUBICE

B9, B6, K, E i C w bibliotece
Czwartkowe spotkania kulinarne w oddziale dla dorosłych
biblioteki miejskiej to wyjątkowa okazja do spróbowania
nowych potraw oraz poszerzenia wiedzy kulinarnej
Podczas pierwszego w tym roku
spotkania Kulinarnych Czwartków,
które odbyło się 9 stycznia, królowały pasty, które są idealnym zamiennikiem serów i wędlin.
Panie przygotowały m.in. przepyszną pastę z makreli i jajka oraz
pastę z awokado. Dania zawierające
awokado powinniśmy jeść jak najczęściej, gdyż zawiera ono dużo wi-

TWORZYMY DLA CIEBIE

MAXIMA
ŁAZIENKA
CERAMIKA
Słubice,
ul. Narutowicza 26a
Kontakt
tel. +48 509 775 993,
e-mail: kontakt@maxima-ceramika.pl

taminy B9, B6, K, E i C, dużo białka
oraz sporo potasu. Pasta z awokado
to najprostsza do przygotowania pasta. Wystarczy obrać, usunąć pestkę,
rozgnieść widelcem, dodać sól, czosnek i jest gotowa!
Deszczowa i pochmurna pogodna
nie zniechęciła klubowiczek do stworzenia jak zwykle niezwykłej i ciepłej
atmosfery spotkania. (red.)

Praca wre!

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Wiesław Sierszulski
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Pamiętnik znaleziony w... Hamburgu
Do naszej redakcji za pośrednictwem portalu społecznościowego napisał internauta, który dowiedział się o znalezieniu w Niemczech pamiątki z dawnych lat
Pewna kobieta przekazała mu
informacje, że jej brat znalazł w
Hamburgu pamiętnik pochodzący z
1972 r. Nikt nie wie w jaki sposób
pamiętnik znalazł się za granicą
ani jakie były jego losy od lat 70.
Wiadomo jedynie, że właścicielka
pamiętnika ma na imię Ela.
W pamiętniku znajdują się wpi-

sy z marca 1972 roku, podpisane
imionami, nazwiskami koleżanek i
kolegów Eli. Są nawet adresy i zdjęcia. Dawniej zbieranie wpisów w
niewielkich karnetach było bardzo
modne i prawie każdy miał ozdobny notes z wierszykami znajomych.
Znalazcy bardzo chcieliby odnaleźć właścicielkę tego pamiętni-

ka, która z pewnością ucieszy się
bardzo, że po tylu latach karnecik
może do niej wrócić.
Być może ktoś rozpozna swój
tekst? Prosimy wówczas o kontakt
z redakcją pod adresem mailowym
redakcja@pograniczelubuskie.pl
lub telefonicznie pod numerem 662
806 525. (red.)

SŁUBICE

Zmiany w Dziennym Domu Senior+
Nie od dziś wiadomo, że uczestnicy Dziennego Domu Senior+ w Słubicach to osoby niezwykle aktywne, z zapałem rozwijające swoje pasje. Do końca ubiegłego roku pomagała
im w tym Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która kierowała placówką. Od stycznia
dom stał się jednostką powiatu słubickiego
dek.- Mamy nadzieję, że w nowym
roku placówka będzie funkcjonować
co najmniej tak samo dobrze, jak
dotychczas, pod skrzydłami fundacji - dodał wicestarosta.
Kierowniczką Dziennego Domu

Senior+ po zmianach organizacyjnych została Karolina Rudzińska,
której nieobca jest praca związana
z pomocą społeczną - do niedawna
kierowała Powiatowym Ośrodkiem
Wsparcia w Rzepinie. (red.)

fot. W. Obremski

fot. autor do wiadomości redakcji

fot. W. Obremski

- Fundacja postawiła nam poprzeczkę bardzo wysoko, jej opieka
nad naszymi seniorami była bezcenna. Serdecznie za to wszystko dziękujemy - mówił podczas spotkania
w domu wicestarosta Robert Wło-

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

TEL.: +48 515 130 840
KUNICE 28A,
69-100 SŁUBICE
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DON’T
HIDE
YOUR
SMILE

Słubice, ul. Transportowa 6 | tel. 662 772 693
ExclusiveDentalStudio exclusive_dental_studio

Ceny negocjowalne

KANTOR
WECHSELSTUBE
EXCHANGE

24h

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

CYBINKA

Radni uchwalili budżet gminy na 2020 rok
W przedostatnim dniu minionego roku radni uchwalili budżet gminy. Przy jego konstruowaniu wzięto pod uwagę potrzeby mieszkańców zgłaszane przez radnych, rady sołeckie
i organizacje pozarządowe, uwzględniając przy tym możliwości gminy
W przyjętym dokumencie zaplanowano po stronie dochodów 33,5
mln zł, wydatki zaś ustalone zostały
na poziomie 34,3 mln.
W pierwszej kolejności realizowane będą projekty rozpoczęte, na które pozyskano dofinansowanie m.in.
przebudowa ul. Szkolnej. Wartość
inwestycji to 1,236 mln zł, zostanie
w 80% dofinansowana w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.
Kwota 903 tys. zł przeznaczona
zostanie na kontynuację zagospodarowania terenu przystani rzecznej w Uradzie. Efektem 12 letniej
współpracy z niemieckimi partnera-

mi będzie uruchomienie przeprawy
rzecznej pomiędzy Uradem a Aurith. Projekt realizowany wspólnie
z Urzędem Brieskow-Finkenheerd
otrzymał dofinansowanie w wysokości 495 720 Euro.
Kolejną bardzo ważną pozycję w
budżecie zajmują środki w wysokości 350 tys. zł, które przeznaczone
zostaną na realizację modernizacji
stacji uzdatniania wody w Maczkowie.
Odpowiadając na potrzeby sołectw w budżecie zarezerwowano
środki na realizację funduszu sołeckiego w kwocie prawie 270 tys. zł.

Wnioski złożyły wszystkie sołectwa,
które same decydują na co przeznaczą pieniądze pochodzące z budżetu. Środki zostaną zagospodarowane m.in. na modernizacje dróg, sal
wiejskich, doposażenia terenów rekreacji i wypoczynku. Natomiast na
realizację zadań publicznych samorządu przez organizacje pozarządowe przeznaczono kwotę 150 tys. zł.
W miarę możliwości finansowych
wykonane zostaną również inwestycje w placówkach oświatowych, terenów rekreacji i wypoczynku oraz
modernizację oświetlenia ulicznego.

Za chwilę głosowanie budżetu

Burmistrz podziękował skarbniczce Agnieszce Skibie, radnym
Rady Miejskiej, sołtysom oraz
wszystkim osobom, które pracowały przy stworzeniu projektu uchwały
budżetowej.

- Mimo wielu problemów i zmian
w przepisach, szczególnie podatkowych, mam nadzieję, że zaproponowany budżet spełni oczekiwania
mieszkańców naszej gminy – podkreślił burmistrz. (red.)

CYBINKA

Będą nadal modernizować kanalizację
Na przyjętej przez Zarząd Województwa Lubuskiego liście rankingowej projektów na operacje
wodno-kanalizacyjne znajduje się
ZUK Cybinka z kwotą pozyskanego
dofinansowania w wysokości 699
897,00 zł.
Są to kolejne środki zewnętrzne,
które udało się pozyskać na realizację projektów w zakresie usług
gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
W roku 2019 na budowę stacji
uzdatniania wody w Rąpicach i Radzikowie oraz budowę oczyszczalni ścieków dla budynku przedszko-

fot. ZUK Cybinka

Zakład Usług Komunalnych działa prężnie i nie zwalnia
tempa. Właśnie pozyskano koleje pieniądze
la w Rąpicach pozyskano środki w
wysokości 1,292 mln zł, na modernizację oczyszczalni ścieków oraz
przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cybince kwotę 2,465 mln
zł, a na realizację zadania e-usługi dla ludności świadczone przez
przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne 1,3 mln zł. Łącznie
wartość pozyskanych w 2019 roku
środków na realizację wyżej wymienionych zadań to kwota ponad
5. milionów złotych, a całkowita
wartość inwestycji to dokładnie 8
626 337,60 zł. (red.)

Projekt zrealizowany w Cybince w 2019

Szybki i tani na 6+
kredyt gotówkowy
Drogi Kliencie, proponujemy kredyt oprocentowany zaledwie 6% w skali
roku. Tak niskie oprocentowanie powoduje, że pożyczając 10 000,00 zł
na 5 lat, miesięczna rata kredytowa wyniesie tylko 193,33 zł.
W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:
Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46
95 759 74 48

Cybinka
ul.Szkolna 7
tel. 68 391 13 40
68 391 20 31

Słubice
ul.Wojska Polskiego 170
tel. 95 758 42 39
95 758 42 51

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 10 000,00 zł, z terminem spłaty 60 miesięcy i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na
Życie oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku – Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wyniesie 11,82%;
całkowita kwota kredytu 10 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 12 750,20 zł: oprocentowanie stałe 6,00% w skali roku; całkowity koszt kredytu 2 750,20 zł (w tym
odsetki 1 598,20 zł, prowizja 600,00 zł, składka ubezpieczeniowa 552,00 zł - wpłacana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu); umowa zawarta na 60 miesięcy;
harmonogram spłat – 59 rat każda w wysokości 193,33 zł i jedna 60 rata wyrównująca w wysokości 191,73 zł. Decyzja o udzieleniu kredytu uzależniona jest od
wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.
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Finał prac nad umową

złotych. Całość planowanych robót
zostanie dofinansowana w 80% w

ramach Funduszu Dróg Samorządowych. (red.)

Nietrudno jest zgadnąć z czym kojarzą się Bożego Narodzenie. To przede wszystkim spotkania przy stole i dzielenie się opłatkiem
Najważniejsza jednak jest atmosfera świąteczna, a taka właśnie panowała w czasie spotkania wigilijnego
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie.
Spotkanie odbyło się 19 grudnia
2019 r. Wszyscy jego uczestnicy
wspólnie świętowali, składając sobie
radosne życzenia, śpiewając kolędy i
kosztując przepysznych wigilijnych
potraw. Potrawy tradycyjnie przygotowali podopieczni wspólnie z pra-

fot. UM Cybinka

18 grudnia w Urzędzie Miejskim
w Cybince podpisano umowę na
realizację inwestycji pn. „Budowa
i przebudowa drogi gminnej ulicy
Szkolnej w Cybince”. W ramach
prac przebudowany zostanie 519 m
ul. Szkolnej. Nawierzchnia wykonana będzie z eko-kostki. Powstaną również nowe chodniki łącznie
z trawnikami.
Wykonawca prac Krzysztof Sawicki, prowadzący działalność pod
firmą AŻUR Krzysztof Sawicki w
Gubinie, został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego,
gdzie zaoferował wykonanie inwestycji za kwotę 1,236 miliona

fot. UM Cybinka

Podpisanie umowy na remont ul. Szkolnej Wigilia w ŚDS "Pod Słońcem"
Nie warto zostawiać niedokończonych spraw na Nowy Rok. Dlatego w Cybince jeszcze w Bieganowie
przed świętami podpisano umowę na remont jednej z ulic

Świąteczna serdeczność

cownikami placówki. (red.)
fot. UM Cybinka

CYBINKA

Wizyta przedstawicieli Ambasady Rosyjskiej
18 grudnia 2019 r. na Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej w Cybince odbyła się ceremonia pobrania cząstek ziemi z miejsc pochówku żołnierzy radzieckich
fot. UM Cybinka

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz
burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukaszewicz i skarbniczka Agnieszka Skiba.
Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej realizuje projekt przewidujący utworzenie w Głównej Świątyni Sił
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Moskwie memoriału z cząstkami ziemi z
miejsc pochówku żołnierzy radzieckich. (red.)

Uroczystość na cmentarzu

Ważna chwila dla przedstawicieli ambasady

ZDROWIE

Sezon na choroby
W okresie zimowym trudniej zachować zdrowie, ponieważ
nasz organizm jest bardziej niż zwykle narażony na infekcje wirusowe i bakteryjne, których główną przyczyną jest
zimno oraz duża wilgotność powietrza. Aby zmniejszyć
ryzyko chorób i wspomóc układ immunologiczny, powinniśmy zadbać o swoją odporność
Zdrowa dieta to podstawa
To, czy zdołamy obronić się przed
infekcją, zależy głównie od naszej
diety. W okresie zimowym należy
częściej niż zwykle sięgać po gotowane i ciepłe posiłki, które pomogą zachować energię oraz ciepło w
organizmie. Warto zapewnić sobie
pożywne, rozgrzewające i energetyczne śniadanie, np. owsiankę czy
jaglankę. Na obiad zaś zwiększyć
częstotliwość spożywania zup boga-

tych w warzywa, kasze oraz białko
roślinne - soczewicę, ciecierzycę itp.
Zimą powinniśmy zaopatrzyć swoje spiżarnie szczególnie w różnego
rodzaju kiszonki, czosnek i cebulę,
kurkumę, miód, imbir oraz olej lniany. Częściej niż zwykle sięgajmy po
rozgrzewające herbaty oraz napary
ziołowe np. z malin, czarnego bzu
czy kwiatów lipy.
Suplementacja

W okresie zimowym warto sięgnąć także po probiotyki, ponieważ bakterie jelitowe, które zasiedlają nasze jelita odpowiadają za
dobrostan całego organizmu. Nie
zapomnijmy także suplementować
witaminy D, która pobudza układ
odpornościowy do walki z bakteriami i wirusami. Pamiętajmy, że
cukier jest największym „niszczycielem” witamin i mikroelementów
w naszym ciele, te natomiast są
niezbędne do aktywności naszego
układu odpornościowego. Unikajmy
także produktów mlecznych, które
powodują zwiększenie wydzielania
śluzu, w którym rozwijają się bakterie oraz pleśnie.
Sen to zdrowie
Podczas snu organizm regeneruje
siły, przez co wzmacnia naszą odporność. Ważne, by sen trwał minimum 8 godzin. Pamiętajmy również
o częstym wietrzeniu sypialni oraz
o odpowiednio nawilżonym powietrzu.
Ruch na odporność
Spacery na świeżym powietrzu to
niezastąpiony sposób na wzmacnianie odporności. W ten sposób hartujemy organizm i nie dajemy się ani
infekcjom, ani zimowej aurze. Ruch
wpływa także pozytywnie na nasze
samopoczucie i zmniejsza ryzyko
depresji.
Odrobina luksusu
Regeneracja to istotny element
w cyklu życia każdego z nas. Relaks
to niezbędny czynnik, który pomaga ładować nam nasze wewnętrzne
baterie. Kiedy nasze ciało jest zmęczone, staje się mniej odporne na
grasujące wokół zarazki. Dlatego
powinniśmy znaleźć czas dla siebie,
czekając na wiosnę i po prostu odpoczywać!

MIESZKASZ W POLSCE
I JESTEŚ UBEZPIECZONY W
?
MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W
CENTRUM MEDYCZNYM
BRANDMED
W SŁUBICACH!

CENTRUM MEDYCZNE
BRANDMED
UL. DASZYŃSKIEGO 1
69-100 SŁUBICE
(II PIĘTRO GALERII
PRIMA)
+48 518 011 108
+49 176 22 02 42 46
WWW.BRANDMED.EU

Zima nie musi kojarzyć się wyłącznie z infekcjami. Musimy tylko o
siebie zadbać! Jeśli jednak dopadnie
cię choroba lub złe samopoczucie,
zapraszamy do Centrum Medycznego BRANDMED w Słubicach, gdzie

POLACY
UBEZPIECZENI W
AOK NORDOST MOGĄ
W PROSTY I
WYGODNY SPOSÓB
KORZYSTAĆ Z
LECZENIA W POLSCE
NA PODSTAWIE
KARTY AOK

uzyskasz specjalistyczną pomoc na
na najwyższym poziomie. Aby dowiedzieć się więcej obejrzyj witrynę
www.brandmed.eu lub odwiedź naszą placówkę na ul. Daszyńskiego 1
(Galeria PRIMA).
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Dorośli też lubią prace plastyczne Trzej Królowie zawitali do miasteczka
pojawił się sam Zagłoba!. Uczestnicy
z kolorowej czesankowej wełny, pod
okiem Magdy Rafalskiej, próbowali
swoich sił w tworzeniu ozdobnych
aniołków. Jak im to wyszło oceńcie
sami. (red.)

szy raz pojawił się orszak Trzech
Króli, którego przejście poprzedziła uroczysta msza święta. Następnie w orszaku prowadzonym
przez Trzech Króli przy wspólnym
śpiewie kolęd mieszkańcy maszerowali ulicami Cybinki. Całość
zakończyła się jasełkami w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
przygotowanymi przez uczniów
z Zespołu Szkół w Cybince i Społecznego Ogniska Muzycznego.
(red.)

Jasełka w MGOK
fot. UG Cybonka

fot. MGOK Cybinka

Tak też zrobili 17 grudnia uczestnicy warsztatów kreatywnych „Wełniane Aniołki”, którzy pomimo natłoku
świątecznych przyszli do MGOK w
Cybince. Na warsztatach podobno

fot. UG Cybonka

Przygotowania do świąt zabierają mnóstwo czasu i pracy. Zainicjowany przez proboszcza parafii ks. Piotra Kępkę orszak przeszedł ulicami Cybinki.
Jednak czasem warto sobie zrobić przerwę i naładować W orszaku wspólnie z mieszkańcami uczestniczył burmistrz Marek Kołodziejczyk
akumulatory
6 stycznia w Cybince pierw-

fot. MGOK Cybinka

Aniołki spad ręki dorosłych

"Zagłoba" też pracował

Trzej Królowie w drodze

CYBINKA

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święta w roku, na które
z niecierpliwością czekają przede
wszystkim dzieci. Oczywiście te
małe i duże
20 grudnia w przedszkolu w Rapciach odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyły dzieci z zerówki i Kolorowego Przedszkola oraz pracownicy placówki.
Jak tradycja nakazuje spotkanie rozpoczęło się od dzielenia opłatkiem oraz składaniem
sobie świątecznych życzeń. Opowiadano o
tradycjach bożonarodzeniowych, pokazując
przy tym piękne ilustracje, które bardzo zaciekawiły dzieci. Następnie przy wigilijnym stole
oraz pięknie ubranej choince dzieci wspólnie z
opiekunkami zajadały się świątecznymi przysmakami. Wspólne śpiewanie kolęd sprawiło
wszystkim wiele radości. Spotkanie wigilijne

fot. UM Cybinka

Przedszkolaki podzieliły się opłatkiem

Uczyli tradycji świątecznych

przebiegło w miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci. (red.)
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Karnawałowe maski
Święta, święta i po świętach, a więc czas zabawy i karnawału. Jak przygotowały się do niego dzieci z Cybinki?
najpierw odrysowywali z szablonów wzór maski na papierze piankowym, wycinali, a następnie dekorowali piórkami, świecącymi
cekinami oraz brokatem. Każde
dziecko stworzyło piękną maskę,
którą zabrało do domu. (red.)
fot. MOGK Cybinka

9 stycznia w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Cybince odbyły się pierwsze w tym roku warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas
których każdy mógł stworzyć własną, oryginalną maskę karnawałową. Na warsztatach uczestnicy

fot. MOGK Cybinka

Praca wre

Nikt nie wie, czyja to twarz

EKOLOGIA

CZG-12 wspiera Instytucje Kultury - RE.akcja 2020 !
Celowy Związek Gmin CZG-12 od wielu lat wspiera dobre pomysły mające na celu ochronę
środowiska i wzrost kultury ekologicznej mieszkańców w gminach członkowskich Związku
Program RE.akcja skierowany jest
w szczególności do instytucji kultury, aby zainicjować w bibliotekach i
ośrodkach kultury wydarzenia związane z ochroną środowiska. Wszelkie
formy działań są mile widziane - od
konkursów, spotkań dyskusyjnym poprzez wydarzenia plenerowe. Warto
przy okazji podejmowanych działań
przypominać o właściwej segregacji

odpadów, a materiałów do wykorzystania i form przekazu jest sporo – od
książek, po filmy i kreatywne warsztaty czy quizy. W ramach naboru wniosków w programie RE.akcja w 2019
roku wsparcie otrzymało 11 instytucji,
m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince na projekt „Artystyczna
ekologia”, Gminny Ośrodek Kultury w
Górzycy na konkurs „Eko-stworek-po-

tworek, czyli jak śmieci mogą bawić”.
Wnioski o wsparcie projektów na
rok 2020 można składać drogą pocztową lub osobiście do biura Związku
do 31 stycznia br. Wnioski można
pobrać ze strony internetowej www.
czg12.pl/EDUKACJA/Re.akcja.
Związek zaprasza do wspólnych
działań na rzecz środowiska w ramach
akcji „DZIĘKUJĘ, ŻE SEGREGUJESZ
!”
Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza stowarzyszenia, uniwersytety
trzeciego wieku, koła emerytów i inne
kreatywne osoby posiadające umiejętności szycia, ozdabiania technikami
zdobniczymi (np. decoupage), nadawania nowej funkcji starym i niepotrzebnym rzeczom do wspólnych działań w ramach zajęć edukacyjnych dla
przedszkolaków (6-latki).
CZG-12 przeprowadziło już zajęcia w 6. przedszkolach (w Sulęcinie,
Rzepinie, Lubniewicach i w Krzeszycach). W związku z zainteresowaniem
zajęciami w pozostałych gminach
poszukujemy osób do współpracy w
zajęciach i nadawaniu drugiego życia
pustym opakowaniom, dziurawym
spodniom i innym popsutym zabawkom. Zajęcia mają na celu pokazanie
dzieciom, że właściwa gospodarka odpadami, segregacja odpadów i powtórne wykorzystywanie rzeczy jest bardzo
ważnym elementem ochrony środowiska. Poprzez spotkania chcemy także
uwrażliwić najmłodszych na problem
rosnących gór śmieci i wskazać sposoby ponownego wykorzystania tych rzeczy, które już są w naszym posiadaniu

lecz się znudziły , albo trochę zużyły….
Zainteresowane grupy i osoby prosimy
o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z
działem edukacji CZG-12 (te. 95 755
93 71 wew. 27, edukacja@czg12.pl).
W ramach akcji edukacyjno-infor-

macyjnej „Dziękuję że segregujesz!”
będziemy co miesiąc umieszczać informacje związane z opakowaniami,
segregacją i gospodarką odpadami.
Dziś prezentujemy informacje o
sposobach na ograniczenie plastikowych opakowań w codziennym życiu.
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Matura już za 100 dni...
Styczeń to tradycyjnie czas noworocznych postanowień i nowych planów. Tych z pewnością nie brakuje tegorocznym maturzystom. Jednak zanim wkroczą na drogę dorosłości,
mogą jeszcze beztrosko się pobawić
Studniówki wypełniły styczniowe
weekendy młodym ludziom, których za kilka miesięcy czeka egzamin
dojrzałości. U progu dorosłego życia
biorą udział w swoim pierwszym
uroczystym balu, świętując chwile zakończenia nastoletniego życia.
Do tej pory imprezy mają za sobą
uczniowie Zespołu Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta i Zespół
Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół w Rzepinie. Każdy bal był wyjątkowy dla uczestników.
Bawiący się w Rzepinie maturzyści trzech ostatnich klas LO mogą
się pochwalić obecnością na swojej imprezie Dowódcy Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych generała
Jarosława Miki, Dowódcy 3. Flotylli
Okrętów w Gdyni kontradmirała Mirosława Jurkowlańca, starszego podoficera Dowództwa 3. Flotylli Okrętów st. chor. szt. mar. Marka Cabaja,
Komendanta Komisariatu Policji w
Rzepinie asp.szt. Ryszarda Świerczka oraz emerytowanej dyrektor ZSO
Grażyny Goj, dzięki której szkoła rozpoczęła współpracę z wojskiem. Był
także oczywiście burmistrz Sławomir
Dudzis i jego zastępca Krystiana Pastuszak. W rzepińskiej szkole do matur przystąpi w tym roku 81. uczniów
trzech klas: akademickiej, policyjnej
oraz – po raz pierwszy w historii
szkoły - certyfikowanej przez MON
klasy wojskowej.
Uczniowie „samochodówki” bawili
się w restauracji Cargo w Słubicach.
Odwiedził ich starosta Leszek Bajon,
który żartował, że studniówka jest
pierwszym wielkim balem w życiu

młodych ludzi, a kolejnym zapewne
będzie wesele. W trakcie rozpoczęcia były podziękowania dla rodziców
i nauczycieli, następnie polonez, a
potem już tylko zabawa do białego
rana. Edukację w ZST kończy w tym
roku 33 uczniów.
Starosta pojawił się także na odbywającej się 18 stycznia imprezie uczniów słubickiego ogólniaka.
Licealiści ze Słubic wybrali się na
studniówkę poza miasto. Gościny
udzieliła im sala w Golicach. Na rozpoczęciu balu starosta Leszek Bajon
wspominał czasy swojej studniówki

i lat młodzieńczych, a także życzył
młodzieży wspaniałej zabawy. Do egzaminu dojrzałości przystąpi w tym
roku 54. uczniów liceum dziennego
oraz 7. liceum wieczorowego dla dorosłych.
25 stycznia swoje imprezy będą
jeszcze mieli uczniowie Technikum
Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. Życzymy niezapomnianej zabawy, a potem już...
do pracy i powodzenia na egzaminie
dojrzałości! (red)
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Wielki finał festiwalu dobroci

fot. Wojciech Obremski

12

W 1993 roku w trakcie pierwszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano
łącznie 2 422 464,76 zł na walkę z chorobami serca. Czy bieżący rok będzie rekordowy?
Musimy poczekać do 8 marca, kiedy podawane są całkowite oficjalne rezultaty zbiórki.
Tymczasem wiemy już, jak zakończyły się akcje najbliżej nas

fot. UG Krzeszyce
fot. MGOK Cybinka

fot. GOK Górzyca

fot. UG Krzeszyce

przekazanych przez Fundację WOŚP
oraz innych fantów przekazanych
przez mieszkańców, a także środki
zebrane podczas „Biegu po zdrowie –
cukrzycy mówimy NIE”.
Festiwal dobroci w tym roku odbył się dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. (red.)

fot. MDK Ośno Lubuskie

fot. MGOK Cybinka

Na kwotę 19069,21 złotych i 28,90
euro zebraną w Krzeszycach złożyły
się środki zebrane przez 28 wolontariuszy podczas kwesty na terenie
Krzeszyc i okolicznych wiosek, dochód z kawiarenki otwartej przez radę
rodziców SP im. Wincentego Witosa
w Krzeszycach podczas niedzielnego
Konkursu Kolęd i Pastorałek Polskich, dochód z licytacji gadżetów

fot. GOK Górzyca

Niewątpliwy rekord padł w Słubicach, gdzie zebrano 184108,11 zł. W
Lubuskiem więcej niż u nas zebrano
jedynie w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Najwyżej wylicytowanym
fantem był trening z Łukaszem Fabiańskim, za który ofiarodawcy zapłacili 20 tys. złotych. Cieszył także
burmistrz Mariusz Olejniczak, który
przekazał na licytację kosze z przetworami własnej roboty. Jeden z nich
został wylicytowany za 1000 zł, a
drugi za 2500 zł. Na licytację wystawiono także mecz tenisowy ze starostą Leszkiem Bajonem, który został
zlicytowany za 600 zł. Na kortach w
Górzycy ze starostą spotka się mieszkanka Słubic.
W Rzepinie, jak co roku od 7 lat,
pieniądze zbierał niespełna 9-letni
chłopiec z lubuskiego. Wojtek Utracki znany już wszystkim mieszkańcom
miasta, pojawił się na jego ulicach z
puszką w towarzystwie brata Bartka
i taty Damiana. Jak co roku panowie
wykazali zapał, entuzjazm i zaangażowanie, a w puszce tym razem znalazło
się ponad 4600 zł.
- Bardzo wam wszystkim dziękujemy - za waszą hojność, życzliwość,
radość, słowa uznania i wsparcia ...
za wszystko – mówi dumny z syna D.
Utracki.
Dodajmy, że mieszkańcy Rzepina
uplasowali się na drugim miejscu w
gminie i zebrali 103378,22 zł.
W Cybince największą popularnością cieszyła się możliwość spędzenia
jednego dnia na fotelu burmistrza.
Została wylicytowana za 1850 zł, a
łącznie zebrano ponad 32 tys. zł. Tradycyjnie w domu kultury nie zabrakło
atrakcji na scenie.
Sztab w Ośnie Lubuskim zebrał
24,5 tys., a na scenie MDK pojawili
się młodsi i starsi mieszkańcy w przygotowanych na ten dzień programach
artystycznych.
W programie tegorocznego finału
WOŚP w Górzycy znalazły się m.in.
występy przedszkolaków z Pracowni Edukacji Kulturalnej w Górzycy,
występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Tańca Quest w Kostrzynie nad
Odrą, blok artystyczny w wykonaniu
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Górzycy i Czarnowie oraz pokaz przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Górzycy.
Nie brakowało oczywiście pysznego
jedzenia, a niesłabnącą od lat popularnością cieszyła się loteria fantowa
,,Serduszko szczęścia”, gdzie każdy z
ponad 600 losów wygrywał. W trakcie licytacji najwyższą cenę osiągnął
voucher na zabiegi pielęgnacyjne w
Instytucie Urody Beauty Barbary Lutnik oraz voucher na tort przekazany
przez Dorotę Dzikowską. Łącznie zabrano 19637,36 zł i 88,46 euro.

fot. MDK Rzepin

fot. MGOK Cybinka

fot. MDK Rzepin

fot. MDK Rzepin

fot. MDK Rzepin

fot. MGOK Cybinka

fot. MDK Ośno Lubuskie

fot. MDK Ośno Lubuskie
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fot. MGOK Cybinka

fot. GOK Górzyca
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CYBINKA

CYBINKA

Muzyczne spotkanie z bajką Wigilia w Klubie Senior+

czynkom szczeóglnie podobały się
długie piękne kolorowe suknie występujących pań. (red.)
fot. MGOK Cybinka

wiały tańce oraz piękne stroje osób
występujących w przedstawieniu,
wsłuchując się w rytm muzyki. Dzie-

fot. MGOK Cybinka

W ramach cyklu spotkań „W krainie Pani Muzyki” w Rąpi- Cybińscy seniorzy spotkali
cach odbyło się przedstawienie pt.: „Roztańczona lampa się przed świętami, aby w
serdecznej atmosferze poAladyna”
dzielić się opłatkiem
Dzieci z zaciekawieniem podzi- ci były bardzo zadowolone. Dziew12 grudnia w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Cybince odbyło
się wigilijne spotkanie Klubu Senior+ i zaproszonych gości. Życzenia składali m.in. burmistrz Marek
Kołodziejczyk i ksiądz Dominik
Orlicki.
Uczestnicy spotkania przełamali
się opłatkiem i w miłej atmosferze,
świetnych nastrojach i przy stołach
zastawionych tradycyjnymi potrawami spędzili razem czas. (red.)

Seniorzy zawsze razem

CYBINKA

Prezenty na święto babć i dziadków
Wnuczki i wnukowie przygotowali dekoracyjne podarunki
stworzono piękne serduszka dla
kochanych babć, które ozdobiono tasiemkami, koralikami oraz
kwiatkami. Natomiast dla dziad-

fot. MGOK Cybinka

Za chwilę się zacznie

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
16 stycznia w MGOK odbyły się
warsztaty plastyczne dla dzieci i
młodzieży. Z wikliny papierowej

ków uczestnicy metodą decoupage ozdabiali drewniane zakładki
do książek. Piękne serduszka i
urocze zakładki, ładnie zapakowane trafiły już do rąk seniorów.
(red.)

CYBINKA

Świąteczne ozdoby w MGOK
19 grudnia odbyły się ostatnie już w 2019 roku warsztaty plastyczne. Uczestnicy na zajęciach wykonali zimowe zawieszki
fot. MGOK Cybinka

Dekoracje najpierw zostały pomalowane akrylową farbą, a następnie ozdobione metodą decoupage.
Na koniec przedmioty pomalowano lakierem oraz „pastą śniegową”, która nadała bombkom
zimowy
akcent.
Dekorowanie
przedmiotów techniką decoupage
nie jest trudne, a przynosi dzieciom mnóstwo satysfakcji. (red).

Zimowe ozdoby

Kochamy naszych dziadków
fot. UG Cybinka

CYBINKA

Wigilia w Rąpicach
Piąty raz w Rąpicach odbyło się spotkanie wigilijne dla
wszystkich mieszkańców tej miejscowości
Przybyli goście, zgodnie z tradycją bożonarodzeniową, świętowanie
rozpoczęli do dzielenia się opłatkiem
oraz składaniem się sobie życzeń
świątecznych. Następnie wszyscy
wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu,
na którym było mnóstwo pysznych
tradycyjnych potraw wigilijnych.
W ciepłej i miłej atmosferze przy
pięknie ozdobionej choince miesz-

kańcy Rąpic wspólnie z zaproszonymi
gośćmi śpiewali kolędy.
Spotkania wigilijne w Rąpicach
stały się już tradycją, wpisaną na stałe do kalendarza imprez. Z roku na
rok uczestniczy w nich coraz więcej
osób, a mieszkańcy mile wspominają
wspólne kolędowani, z niecierpliwością czekając na kolejnie spotkanie
wigilijne. (red.)

Last minute * Last minute * Last minute * Last minute * Last minute *
codziennie ponad 40 milionów ofert Last Minute z gwarancją najniższej ceny
ponad 60 biur podróży z bezpośrednią porównywarką cenową
rezerwacje krótkoterminowe nawet do 1 dnia przed wyjazdem * dokumenty podróży do zabrania
Agadir - Maroko,
Hurghada - Egipt,
Side - Turcja,
Caleta - Fuerteventura,
Faro - Portugalia,
Dubai – Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Porto - Ischia,

Hotel 4* Hotel All Inclusive, np. 01.02. - 08.02., wylot: Leipzig,
Hotel 4* Hotel All Inclusive, np. 05.02. - 12.02., wylot: Schönefeld,
Hotel 5* Hotel All Inclusive, np. 05.02. - 12.02., wylot: Schönefeld,
Hotel 4* Hotel All Inclusive, np. 22.02. - 29.02., wylot: Tegel,
Hotel 4* Hotel HB, np. 03.03. - 11.03., wylot: Tegel1,
Hotel 4* Hotel All Inclusive, np. 04.03. - 11.03., wylot: Schönefeld,
Hotel 3* Hotel HB, np. 09.03. - 16.03., wylot: Tegel,

od 200 EURO od osoby
od 324 EURO od osoby
od 252 EURO od osoby
od 536 EURO od osoby
od 292 EURO od osoby
od 595 EURO od osoby
od 344 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: wakacje na plaży w Meksyku

4 * hotel w Cozumel
15 dni podróż lotnicza - wylot Tegel - pokój dwuosobowym All Inclusive

25.02. - 11.03.2020
od

1312 EURO od osoby

Karl-Marx-Str. 182 * 15230 Frankfurt (Oder)

Tel. +49 335 5 64 65 20 * info@viadrinareisen.de * www.ab-auf-urlaub.de

Życzenia w serdecznej atmosferze

Zegarki & Biżuteria Hoffmann
Już od 1963 roku 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 naszego asortymentu.
Od zegarka wzorującego się
dzisiejszą modą do tradycyjnie
działającego zegarka mechanicznego, wszystko to znajdą Państwo
w naszym asortymencie.
Z mechanicznych zegarków
prowadzimy sprzedaż następujących marek:
Bruno Söhnle/Glashütte/Sa., Ruhla,
Aristo, Seiko i Dugena, które cechują się
doskonałą niezawodnością. Również w
przedziale zegarków bazujących na
technologii kwarcowej, dysponujemy szeroka
gamą czasomierzy wiodących marek.

Juwelier HOFFMANN
im Oderturm
Frankfurt (Oder)
0049 (0)335 86949488
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Oldboy'e nie próżnują
W krzeszyckiej hali odbył się siatkarski I Turniej Oldboys o
Puchar Wójta Gminy Krzeszyce. Pomysłodawcą rozgrywek
był prezes UKS Żak Krzeszyce Wiesław Małaczyński, który
również wystąpił jako zawodnik w drużynie Krzeszyc
W turnieju rozegranym 14 grudnia wzięły udział cztery drużyny.
Poza Krzeszycami zjawili się zawodnicy z Gorzowa Wlkp., Kostrzyna nad Odrą i Słońska. Turniej
przebiegał w przyjaznej i sportowej
atmosferze. Starsi adepci siatkówki
pokazali wysoką formę, zaangażowanie i serce do walki.
Na słupku sędziego zobaczyliśmy
trenera UKS Żak 5-krotnego mistrza Polski Pawła Maciejewicza,
który kilka lat temu podjął współprace z klubem.

- Nie ma takiego drugiego miejsca w województwie lubuskim,
gdzie prowadzone są zajęcia dla
dzieci, seniorów i oldboys-ów z piłki sitkowej – stwierdza P. Maciejewicz.
Nie zawiedli zaproszeni goście:
Sylwia Ławniczak-Karbowiak zastępczyni wójta Krzeszyc oraz członek Zarządu Polskiego Związku
Piłki Siatkowej, najwyższy rangą
sędzia siatkarski Zbigniew Wolski.
- Sponsorzy klubu nie zawiedli i
tym razem, goście mogli skosztować

"Rodzinna" fotka po rozgrywkach

owoców, ciast i przekąsek. Turniej
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, z pewnością zorganizujemy druga edycję – zapewnia prezes Wiesław Małaczyński.

Skład UKS Żak Krzeszyce OLDBOYS wchodzą Wiesław Małaczyński, Andrzej Czarnecki, Andrzej
Klimczuk, Mariusz Gil, Krzysztof Jacnacki, Andrzej Wikoński,

Szczepan Rogulski, Rafał Krótki,
Ireneusz Małaczyński. Najlepszym
zawodnikiem meczu został Paweł
Bihuniak z Kostrzyna nad Odrą.
(red.)

KRZESZYCE

Aktywność po czterdziestce? Jak najbardziej!
- Jak ocenia pan I Turniej Oldboys w Krzeszycach?
- Cieszę się, że taki turniej został
zorganizowany w naszej gminie.
Uważam, że na wysokim poziomie, za
co chciałbym podziękować wszystkim
którzy się do tego przyczynili.
- Jest pan jedną z osób, które
od początku wspierał UKS Żak.
Grał pan kiedyś w siatkówkę lub
uprawiał inny sport?
- Tak, w okresie szkolnym chodziłem do klasy sportowej, trenowałem

piłkę ręczną.
- Jak pana forma po meczu?
Zakwasy były?
- (śmiech) Nie, większych zakwasów nie było. Od paru lat spotykamy
się raz w tygodniu na hali w Krzeszycach z chłopakami aby sobie pograć,
więc o formę dbamy cały czas.
- Ile trwały przygotowania do
turnieju i dlaczego wziął pan
udział?
- Na kilka dni przed turniejem
przygotowywał nas trener seniorów

Paweł Maciejewicz, chcieliśmy się
sprawdzić z innymi drużynami oldboys.
- Jak zachęciłby pan inne
osoby po czterdziestce, aby zaczęły przygodę ze sportem?
- Co mogę powiedzieć? Trudno jest
zachęcić kogokolwiek w tym wieku.
Pamiętam jak z prezesem Wiesławem
Małaczynskim wpadliśmy na pomysł,
żeby pograć sobie w poniedziałki i
zebrać grupę oldboy. Na początku
nie było wielu chętnych, a od dwóch

fot. UKS Żak Krzeszyce

Drużyna oldboy s działa w Krzeszycach już dwa lata. „W każdym wieku można zacząć się
ruszać.” - tak członek drużyny Andrej Czernecki zachęca innych do aktywnego uczestnictwa i łapania sportowego ducha, szczególnie w okresie zimowym

Team Oldboy'ów w komplecie

lat mamy dwa pełne, a nawet czasem
trzy zespoły. Za każdym razem jest
to dla nas okazja do wyjścia z domu i

spotkania się z kolegami, a tak że spędzenia czasu z pożytkiem dla naszego
zdrowia. (red.)
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Nieodpłatna pomoc prawna Śląsk? Tam ich jeszcze nie było!
Wójt Krzeszyc wspólnie ze starostą sulęcińskim zapraszają Chór Postomia rozsławia gminę
do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatsię postępowaniu sądowo administracyjnym,
• nieodpłatnej mediacji,
• sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
Dodatkowo dla osób uprawnionych, które z różnych przyczyn nie
mogą skorzystać z porady w punkcie w Krzeszycach Stowarzyszenie CIVIS SUM organizuje dyżury
telefoniczne w każdy czwartek w
godzinach: 11:00-12:00, pod numerem 515 856 516, a tkże porady
korespondencyjne: mailowe – porady@civis-sum.org.pl oraz przesłane
pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.
(red.)
Grafika UG Krzeszyce

Porady prawne będą udzielane
mieszkańcom w 2020 roku w każdy
poniedziałek w godzinach od 10.0014.00 w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) może otrzymać
każda osoba fizyczna, która złoży
pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby fizycznej
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym,
sądowym
lub sądowo-administracyjnym,
• wskazaniu osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego,
• sporządzeniu projektu pisma w
zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym

Członkowie Chóru Postomia działającego pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach mieli okazję wzięcia udziału w pięknym wydarzeniu muzycznym – finale XXVI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
Możliwość taka pojawiła się za
sprawą zwycięstwa, jakie chór odniósł podczas eliminacji wstępnych organizowanych na początku
grudnia przez Dębnowski Ośrodek
Kultury. Festiwal ma przebieg dwuetapowy. Każdego roku w grudniu
w niemal 40 miastach w Polsce, na
Ukrainie, Białorusi i Litwie odbywają się eliminacje gromadzące ok.
1600 solistów i zespołów. Spośród
wszystkich uczestników wybieranych jest ok. 140 najlepszych wykonawców, którzy zapraszani są na
trzydniowe przesłuchania finałowe
w stolicy polskiej kolędy i pastorałki.
Jak mówią członkowie chóru, to
była najpiękniejsza przygoda muzyczna, jaką do tej pory przeżyli.
Niesamowite doświadczenie znaleźć
się wśród najlepszych!
Podczas swojej prezentacji chór
wykonał trzy tradycyjne kolędy
w aranżacjach czterogłosowych –
„Gdy się Chrystus rodzi”, „Lulajże Jezuniu” oraz „Bracia patrzcie
jeno”. Publiczność bardzo ciepło
przyjęła występ, oklaskując i dodając otuchy stremowanym Postomianom. Również jury, złożone z
autorytetów uczelni muzycznych
gratulowało udanego występu.
- Nieważny jest werdykt. My i tak
jesteśmy zwycięzcami. Dla nas wygraną był sam udział w tym niezapomnianym wydarzeniu. Była to dla
nas wspaniała lekcja muzyki - bo

fot. UG Krzeszyce

nego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Czekamy na dalsze sukcesy!

każda kolejna prezentacja inspirowała nas i otwierała na nowe doświadczenia, a także pokory – wiemy, jak dużo ciężkiej pracy przed
nami, byśmy i my mogli za jakiś
czas stanąć na podium - to słowa
chórzystów po ogłoszeniu protokołu z obrad jury, w którym, niestety
Chór Postomia nie znalazł miejsca.
Jednak, jak mówi z pełnym optymizmem dyrygentka Chóru Postomia
Małgorzata Grancewicz – artyści
zupełnie nie czują się przegrani.
- Wręcz przeciwnie, widzę i czuję ducha motywacji, ogrom chęci do dalszej pracy. Wszyscy moi
podopieczni już zapowiadają, że w

przyszłym roku też nie może nas
tam zabraknąć. To budujące. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi
się otworzyć tyle serc i zarazić pasją
do muzyki. Wiem na pewno, że jestem na właściwym miejscu. Chór
Postomia jest bardzo młody, ale
wszędzie, gdzie się pojawi zostawia
dobre wrażenie – zarażamy radością tworzenia, rozsławiamy naszą
piękną gminę i udowadniamy, że
każdy może śpiewać. Chyba o to w
tym wszystkim chodzi – dodaje M.
Grancewicz
Trzymamy kciuki za sukcesu chóru i życzymy dobrej passy w Nowym
Roku! (red.)

Świetlica działa już dwa lata

na oprawa artystyczna, śpiewy i tańce.
Dzieci uczestniczyły w konkursach,
wspólnie układały mega puzzle…. Z
szalonym DJ'em wszystko było możliwe: z kart książki znikały kolorowe
obrazki, mimo dodatniej temperatury
za oknem dzieciaki toczyły bitwę na
śnieżki.
Miłym akcentem było również przekazanie podziękowania ułożonego samodzielnie przez dzieci dla Edyty Danickiej, która nie kryła wzruszenia.
Punktem kulminacyjnym świętowania był wielki tort, przygotowany specjalnie na tę okazję.
Warto podkreślić, że dzięki świetlicowym działaniom zacieśniane są
więzy społeczne, bywalcy uczą się pozytywnego nastawienia do szkoły, pracy, życia. Jedno pokolenie czerpie od
drugiego, bo przecież wszyscy siebie
potrzebują.
- Nasza świetlica to kolejny dowód,
że czasem wystarczy niewiele, aby
wzbudzić radość i szczery uśmiech u
innych osób – mówi Anita Abrasowicz.
(red.)

GÓRZYCA

„Kontraściaki” świętowały drugie urodziny! Był tort, szalona
zabawa, korowód roześmianych i roztańczonych dzieci oraz
chwile wzruszeń
ny. Z tej okazji przygotowano dla świetlicowej gromadki mnóstwo atrakcji.
Jedną z nich był DJ –wodzirej, który
zabrał dzieciaki w świat niesamowitej
przygody. Towarzyszyła temu atrakcyjfot. UG Górzyca

Świetlica „KONTRASTY” – miejsce
gdzie od 2 lat systematycznie spotykają
się dzieci z terenu gminy Górzyca by w
kreatywnie spędzić popołudnia, świętowała 16 stycznia swoje drugie urodzi-

Pysznie było świętować

fot. UG Górzyca

GÓRZYCA

Podzielili się opłatkiem
W sołectwie Czarnów pierwszy raz odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe dla wszystkich mieszkańców wsi
opieką Wioletty Niewiadomskiej
Mieszkańcy spotkali się w niedzielę 22 grudnia w sali szkolnej.
Za przygotowanie spotkania odpowiedzialne były członkinie nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich
„Czerwone Korale” w Czarnowie z
sołtys Eweliną Pakos.
Podczas spotkania opłatkowego
mieszkańcy Czarnowa mieli okazję
obejrzeć przedstawienie o narodzinach Jezusa przygotowane pod

przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Czarnowie,
a także podzielić się opłatkiem ze
swoimi sąsiadami.
Swoją obecnością organizatorów oraz mieszkańców ucieszył
proboszcz Karol Batycki oraz wójt
gminy Robert Stolarski, któremu
towarzyszyła sekretarz Anna Kwiek-Judycka. W spotkaniu wzięli również udział strażacy z zarządu OSP

Przedświąteczny czas

Czarnów.
- Było nam bardzo miło widząc,
że pomysł się spodobał i mieszkań-

cy Czarnowa, pomimo świątecznych
przygotowań, postanowili spędzić
to popołudnie wspólnie, na chwilę

zwalniając tempo. Dziękujemy –
mówiła sołtys wsi Czarnów Ewelina
Pakos. (red).
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fot. D. Podhajecki:

GÓRZYCA

Jak podsumowali rok tenisiści
W minionym roku młodzi gracze GKT Smecz Górzyca święcili kolejne sukcesy nie tylko na
arenie wojewódzkiej ale również krajowej, a za sprawą popularnej „Dominatorki” - także
międzynarodowej
Najbardziej utytułowana zawodniczka klubu Dominika Podhajecka zdobyła siódmy z rzędu medal
mistrzostw kraju - srebro w Drużynowych Mistrzostwach Polski
Młodziczek w Gdańsku. Dominika
świetnie radziła sobie również w
rywalizacji międzynarodowej. Debiutując w zawodach Tennis Europe do lat 16 w Chorwacji, jako
najmłodsza zawodniczka turnieju, wywalczyła w grze podwójnej
3 miejsce grając w parze z Julią
Chodkowską (MTC Warszawa).
Trzynastolatka zajęła również
świetne miejsce 5-8 w grze pojedynczej w Tennis Europe International Playsight Cup do lat 14 w
Hoehr-Grenzhausen po pokonaniu
tenisistki ze ścisłej czołówki Europy rocznika 2006. Potężna Rumunka Diana Maria Ilie to finalistka aż
11-u turniejów Tennis Europe w
deblu bądź singlu i z sześcioma tytułami.
Dominika w roku 2019 wielokrotnie wygrywała i stawała na
podium Ogólnopolskich Turniejów
Klasyfikacyjnych w singlu i deblu,
a także kolejny raz uczestniczyła
w konsultacjach tenisowych kadry
Polski U14 (rocznik 2006) w Warszawie.
Podopieczna trenerów Daniela
Podhajeckiego i Marcina Pagó-

ra została drugi raz wyróżniona w
plebiscycie Gazety Lubuskiej na
najpopularniejszego
sportowca
juniora. Trzynastolatka odebrała statuetki za pierwsze miejsce w
powiecie i drugie w województwie.
Dominika została również wyróżniona przez Marszałka Województwa Lubuskiego.
Zawodniczka zadebiutowała również w barwach LTTC „Rot-Weiss”
e.V. Berlin jednego z największych
i najstarszych klubów tenisowych
świata. Trzynastolatka wystąpiła w
Drużynowych Mistrzostwach Berlina U15 (do lat 15-u) przeciwko
ekipie SV Zehlendorfer Wespen,
prowadząc swoje koleżanki do zwycięstwa 5:1 w meczu grupowym mistrzostw na obiekcie rywalek (zwycięstwa w singlu i deblu).
Dominatorka nadal jest najlepszą zawodniczką całego makroregionu (lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie).
W minionym roku świetne rezultaty notował również Jacek
Biernacki, który przede wszystkim
wygrał klasyfikację generalną cyklu
Tenis 10 Cup o puchar Agnieszki
Radwańskiej w kategorii zielonej
(do lat 10-.). Zawody rozgrywane
były w Poznaniu, Puszczykowie i
Warszawie. Jacek wziął udział w 8.
z 11. turniejów stając na podium 7
razy, w tym trzykrotnie wygrywa-

GÓRZYCA

jąc, a tylko jeden raz znalazł się
poza podium.
Jacek zwyciężył w zawodach
Tenis10 INTEX CUP 2019 w Poznaniu, a także wywalczył swoje
pierwsze miejsca na podium w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym (WTK) w Opalenicy (2 miejsce) oraz w WTK w Zielonej Górze
(3 miejsce), rywalizują ze starszymi
kolegami.
Pierwszy medal wywalczył również Antonii Dujicz zajmując 3.
miejsce w Mistrzostwach Województwa w Zielonej Górze.
Zawodnicy GKT Smecz Górzyca
zdominowali również we wszystkich kategoriach wiekowych lokalne turnieje organizowane w
Górzycy i w Rzepinie (Dominika Podhajecka, Jacek Biernacki,
Wiktor Łobaczewski, Wiktoria
Podhajecka, Sergiusz Kunicki,
Aleksandra Żak, Julia Stolarska,
Aleksander Łobaczewski, Bartosz
Żukliński).
Wyniki
młodych
tenisistów
GKT Smecz we wszystkich turniejach potwierdzają świetną pracę
z dziećmi i młodzieżą trenera Daniela Podhajeckiego w klubie zarządzanym wzorowo przez prezesa
Krzysztofa Waszaka. Na zajęcia
tenisa uczęszcza już ok. 25 dzieci z
Kostrzyna nad Odrą, Górzycy, Słubic, Rzepina, Ośna, Słońska i Czar-

Radość z sukcesu

nowa.
- Sukcesy młodych zawodników
wymuszają na klubie ciągły rozwój
i dostosowanie systemu szkolenia,
co pociąga za sobą konsekwencje
finansowe. Dlatego ważne jest znalezienie odpowiedniego wsparcia
sponsorów w realizacji sportowych
planów stowarzyszenia – mówi trener D. Podhajecki.
Największym wyzwaniem jest dla
klubu wsparcie utalentowanej Dominiki. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia GKT Smecz Górzyca zwraca

się kolejny raz z prośbą o współpracę. W ramach wsparcia przekazać można 1 % podatku (osoby
fizyczne, firmy) za pośrednictwem
Związku Tenisa Województwa Lubuskiego (w rozliczeniu rocznym z
Urzędem Skarbowym należy wpisać KRS: 0000507770 - koniecznie
z dopiskiem GKT Smecz Górzyca).
- Bardzo dziękujemy dotychczasowym sponsorom i wszystkim,
którzy wspierają klub. Bez tego
rozwój zawodników byłby niemożliwy – dodaje D. Podhajecki. (red.)

GÓRZYCA

102. Urodziny - pięknie! Mała Natalka wygrała konkurs
Cywilnego w Górzycy Katarzyna
Strzelecka.
- Składamy najserdeczniejsze
życzenia dobrego zdrowia, pomyślności oraz dalszych lat przeżytych
w atmosferze miłości i wsparcia
osób najbliższych – mówił wójt R.
Stolarski. Nasza redakcja przyłącza
się do życzeń. (red).

zna w jesiennych kolorach" został
zorganizowany przez Przedszkole
nr 31 w Bielsku-Białej. Jego celem
było kształtowanie postaw patriotycznych, jak również rozbudzanie
zainteresowania dzieci i ukazywanie
różnorodności piękna naszego kraju.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. (red.)

fot. UG Górzyca

Tuż po rozpoczęciu Nowego
Roku roku najstarsza mieszkanka
gminy obchodziła swoje święto. Z
tej okazji urodzinową wizytę dostojnej solenizantce złożyli wójt
Górzycy Robert Stolarski, sekretarz gminy Anna Kwiek-Judycka oraz kierownik Urzędu Stanu

fot. UG Górzyca

Miło zaczął się Nowy Rok dla mieszkanki gminy Górzyca Natalia Dziabas z Punktu Przedszkolnego w Górzycy zdobyła III miejsce w ogólnopolskim
ze Stańska. Bronisława Truszkowska 2 stycznia miała 102. konkursie plastycznym
urodziny
Konkurs pt. "Moja Mała Ojczy-

i tańca na
Fajerwerk

Duży sukces małej Natalki

lodzie i zapierającej dech w piersiach sztuki cyrkowej!

05.02.20 • GODZ. 19

FRANKFURT (ODER) • KLEIST FORUM
RussianCircuson-Ice.com

www.

Królowa Śniegu na Lodz e
I

Historia Królowej Śniegu jest jedną z Wspaniała akrobatyka, żonglerzy, ak-

50%

Kinder
Rabatt

Dwieście lat!

najpiękniejszych, najbardziej znanych i najbardziej złożonych baśni słynnego duńskiego
pisarza Hansa Christiana Andersena.
Porywająca zimowa baśń zabiera wszystkich
w pełną przygód podróż, na końcu której
moc przyjaźni, odwagi i miłości pokonuje
wszelkie niebezpieczeństwa.

robaci na linach, łyżwiarze figurowi, klauni
– wszyscy na lodzie i wszystko na łyżwach!
Porywający elegancki balet na lodzie w
połączeniu ze wspaniałym, tradycyjnym rosyjskim programem cyrkowym tworzy prawdziwie magiczny spektakl dla całej rodziny.

+48 - 22 59 - 18 383 • www.eventim.pl
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RZEPIN

RZEPIN

Dobry rok Athletic Team

Jasełka bożonarodzeniowe

Nadejście Nowego Roku to czas podsumowań tego, który się skończył. Jaki był dla atletów z Rzepina? Niewątpliwie mają się czym pochwalić

Przygotowywali się tygodniami, uczyli niezwykłych ról, a także z wielkim przejęciem i zaangażowaniem szykowali stroje

Choć jak mówią sami zawodnicy
rok 2019 był trudny pod względem
finansowym, to obfitował w sukcesy sportowe. Jeśli wspomnieć tylko
najważniejsze zawody, sportowcy
mogą się pochwalić szesnastoma
medalami Mistrzostw Polski. Zdobyli 11 złotych, 2 srebrne i 3 brązowe, co daje im świetne trzecie
miejsce w kraju w klasyfikacji drużynowej! Nie mniej ważne jest siedem
medali zdobytych na Mistrzostwach
Europy (5 złotych i dwa srebrne)
oraz sześć medali Mistrzostw Świata (1 złoty i 5 srebrnych). Zawodnicy
brali również udział w hiszpańskim
turnieju Tambores de Guerra, skąd
przywieźli 4 srebrne i 1 brązowy medal.

Pierwsze efekty pracy drugoklasistów można było zobaczyć na przedstawieniu dla rodziców, kiedy pięknie
wystąpili i zaprezentowali w przedstawieniu jasełkowym. Zdolności
uczniów podziwiali również nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Górzycy, którzy z zaciekawie-

niem i wzruszeniem przyglądali się
małym aktorom.
Na zakończenie świątecznego tygodnia w szkole uczestnicy jasełek wystąpili przed swoimi kolegami z klas
1-4. Teraz ładują baterie i odpoczywają, przygotowując się do kolejnych
przedstawień. (red)
fot. SP Górzyca

szerokie możliwości współpracy –
mówi Krzysztof Zakrzewski.
Sukcesy zawodników nie byłyby
możliwe bez wsparcia sponsorów.
Rzepińscy „siłacze” dziękują firmom
i instytucjom od lat zaangażowanym finansowo w działania klubu.
Należą do nich Bartosz Wojsznis
z firmy Eco Trans, Wanda Damm
i Marek Damm z firmy A-Z Personalservice GmbH i Edward Kozłowicz z firmy W-K Auto-Import.
Sportowców wspiera także Gmina
Rzepin, która w ramach realizacji
zadań publicznych współfinansowała prowadzenie szkoleń i rozgrywek
w podnoszeniu ciężarów oraz wyjazd zawodników sekcji atletycznej
Athletic Team Rzepin na zawody
sportowe w Zalesiu. (red.)
fot. Athletic Team

fot. Athletic Team

W 2019 roku na najważniejszych
mistrzostwach Athletic Team Rzepin reprezentowało 14 zawodników,
natomiast czynnie trenujących z
drużyną jest kilkudziesięciu sympatyków sportów siłowych.
Ciągle rosnąca popularność drużyny jest wielką nobilitacją dla klubu, ale również wielkim wyzwaniem
finansowym. Kolejni adepci sportu z
dużymi szansami na sukcesy sportowe mogą, z powodu ograniczeń
materialnych, nie mieć możliwości
rozwinąć swojej pasji.
- Dlatego wracamy się do wszelkich instytucji i firm, które chciałyby finansowo zainwestować w
marketing sportowy, o kontakt z
naszą sekcją. Chętnie przedstawimy

Trema przed występem
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REGIONALIA

Czyli cudze chwalicie, swego nie znacie...
W jednym z poprzednich wydań przedstawiliśmy kościół p.w. św. Jakuba w Ośnie Lubuskim,
będący niewątpliwie swoistą perełką - najstarszą i najbardziej okazałą budowlą miasta i regionu. Ta zbudowana z kamieni granitowych i cegły świątynia swoimi początkami sięga aż 1298
roku. Poza swoim monumentalnym i okazałym wyglądem równie bogato prezentuje się jej
wnętrze, które w pierwotnym charakterze było jeszcze bardziej imponujące
Istnienie wyposażenia potwierdzone zostało m.in. w kronice z 1696 roku
i inwentarzu zabytków z 1913 roku.
Do naszych czasów przetrwały jednak
jedynie nieliczne zabytki, do których
należą m.in.: barokowy ołtarz główny z 1610 roku, ambona z 1619 roku,
chrzcielnica z około 1610 roku, skarbonka z 1657 roku, 2 tablice pamiątkowe z XVIII wieku, 3 płyty nagrobne
z XVIII wieku oraz 3 dzwony z XVII i
XIX wieku.
Za najcenniejszy pośród wyżej wymienionych zabytków należy niewątpliwie uznać barokowy ołtarz główny,
ufundowany przez radę miejską w 1
ćw. XVII wieku. Konstrukcja wraz z
rzeźbami i snycerką powstały w 1610
roku, zaś polichromie wykonano w
1627 roku. Ołtarz zbudowany został
z drewna, ozdobiony polichromiami
i złoceniami oraz rzeźbami i snycerką. Składa się z podstawy nastawy
ołtarzowej, czteropiętrowej nastawy,
zwieńczenia oraz uszaków.
Innym wartościowym zabytkiem
będącym przykładem sztuki manierystycznej jest kamienna chrzcielnica ufundowana około 1600 roku,
złożona z podstawy i czaszy. Równie
cennym zabytkiem, będącym przykładem barokowej stolarki i snycerki
jest ambona z 1619 roku. Wykonana
w całości z drewna składa się z podstawy, czaszy, baldachimu i schodów
z drzwiczkami.
Całkowicie odmiennym, ale równie
wartościowym i ciekawym zabytkiem
jest licząca zaledwie 50 cm wysokości
skarbonka wykonana w 1658 roku.
Skrzynka wykonana została z drewna z żeliwnymi okuciami i kłódkami i
ustawiona jest na skręconej spiralnie
kolumience osadzonej na niskim cokole. Tego rodzaju skarbonka jest niezwykle rzadkim przykładem tego typu
zabytku na naszym terenie.
Dużą wartość historyczną reprezentują także dwie zachowane tabli-

ce z inskrypcjami upamiętniającymi procesy odbudowy kościoła. Na
pierwszej zamieszczono tekst upamiętniający odbudowę z 1608 roku.
Na drugiej zaś znajdziemy informacje
o remontach przeprowadzonych w
1734 roku, po uszkodzeniach spowodowanych działaniami Wojny Trzynastoletniej. Z podobnego okresu,
a więc XVII i XVIII wieku pochodzą
3 kamienne płyty nagrobne, które
obecnie ustawione są we wnętrzu
kaplicy północnej. Na wyposażeniu
kościoła znajdowało się niegdyś także
sześć dzwonów, które wisiały w wieży
jeszcze przed 1914 rokiem. Trzy z nich
zaginęły jednak w pożodze wojennej.
Z pozostałych dzwonów najstarszy
pochodzi z 1783 roku, a dwa kolejne
odlane zostały w 1895 roku.
Z wyposażenia ufundowanego w
XIX wieku przetrwały także organy
wykonane w 1876 roku oraz pochodzący z tego samego okresu neogotycki prospekt organowy, krzyż ołtarzowy z około 1884 roku, lichtarz z końca
XIX w. i dwa dzwonki z połowy XIX
wieku.
Opisane powyżej zabytkowe elementy wyposażenia są niestety zaledwie częścią historycznego wystroju,
jaki znajdował się we wnętrzu kościoła św. Jakuba przed 1945 rokiem. Z
wszelkich źródeł wynika, że na wyposażeniu kościoła znajdowały się kielichy i pateny z XIV, XV i XVII wieku,
rzeźby, misy cynowe, tablica herbowa i epitafium burmistrza Kleinerta,
świeczniki i lichtarze oraz bardzo cenne i bogate zbiory starodruków. Część
obiektów trafiła po wojnie do Muzeum Narodowego w Poznaniu, część
do Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim, zaś starodruki przechowywane są w kurii biskupiej w Gorzowie
Wielkopolskim oraz w seminarium
duchownym.
W ostatnich latach poczyniono
ogromne starania i podjęto działania

mające na celu zabezpieczenie tego
jakże ważnego i okazałego zabytku.
Wykonane zostały prace mające na
celu m.in. wzmocnienie fundamentów, wzmocnienie konstrukcji kościoła oraz zabezpieczenie wieży i konstrukcji dachu. (D. Utracki)

PRZYNIEŚ SWOJĄ
STARĄ PATELNIĘ
A OTRZYMASZ

„Merkury”

Słubice Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 23
ul. 1 Maja 6, 69-100 Słubice
tel. 95/758-26-41, fax 95/758-23-06
e-mail: spolem@slubice.org

RABATU NA NOWĄ
PATELNIĘ
VALDINOX GOLDBERG

Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.

Sklepy oferują szeroki asortyment artykułów

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
W RZEPINIE I SŁUBICACH

AGD i dekoracji wnętrz
• fachowa obsługa i doradztwo,
• niskie ceny, liczne promocje,
•

Zapraszamy
pn. - pt. 1000 - 1800
sob. 900 - 1500

„Świat Firan”
ul. Dąbrowski 16

Termin promocji: 14.01.- 16.02.2020

Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.
Pl. Wolności 19 D, 69-100 Słubice
tel.: +48 501 429 043
lbn@lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
www.lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
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PÓŁTORAK
WÈjak chcesz

WÈjak chcesz
HURTOWNIA
ELEKTRYCZNA
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ELEKTRONARZĘDZIA I ŚRUBY
WÈjak
chcesz
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
WÈjak chcesz
www.hurtowniapoltorak.pl

ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

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

ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

WÈjak chcesz
WÈjak
chcesz
WÈjak
chcesz
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ

SALON OŚWIETLENIOWY
PÓŁTORAK

ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

ul. Wrocławska 2a

^ÈÑýÊ²ĈÀ
^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý²
ýăÀĈñ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ñäÈñª
ñàĈĈË
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ²
D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì ÊÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ

tel. (95) 758 22 83

1 Oddział w Słubicach, ul. Kościuszki 2, pn.-pt. 9:30-16:30
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ²
D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ

WÈjak chcesz

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE FIRM W NIEMCZECH
ROZLICZENIA PODATKOWE W NIEMCZECH
DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH
KINDERGELD, UBEZPIECZENIA

^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
^ÈÑýÊ²ĈÀ
ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
ñäÈñª
àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧƎÈÑìăÊÀýÈñªÊ²KäàýìÑà²ñÉŧ²Ĉ²<ÊìàWÑÃäÀÊĈÃÊ²ÊÀ²àŧÝÃ²ƖWñÃäñ²ĈÊäñƘŧ^ĈĈªÒÈăÑ©àìăŨ²Ê©ÑàÉ½ÑÑÝÈì¯
²ƥÝàÑý²Ĉ½¯Ñäì§ÝÊäÊäÊìÊàŧÝÃŧ^ÊìÊàÊÀWÑÃäÀ^ŧŧĈä²Ĉ²ýwàäĈý²ŧ^ìÊÊĤŧģĩŧĥģĤĬàŧ

NOWE
KONTO

Banki Spółdzielcze

KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
Słubice, ul. 1 Maja 6

95 737 75 35

www.biuro-daniel.de

ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

Zapraszamy do naszych placówek:
• Oddział Ośno Lubuskie
• Oddział Kostrzyn n/Odrą

• Oddział Słubice
• Oddział Górzyca

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim
Spółdzielcza Grupa Bankowa

• Oddział Sulęcin
• Oddział Lubniewice

