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Komunikacja Miejska
wróci do Kostrzyna?
Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16; sobota 8 - 13
tel. 95 728 93 85
ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą

BETON TOWAROWY
POMPA DO BETONU

MATERIAŁY
BUDOWLANE
USŁUGI SPRZĘTOWE • SKUP ZŁOMU
WAGA SAMOCHODOWA

www.alfabud.pl

Kiedy na początku lat 90’ poprzedniego stulecia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM) przekazało w prywatne ręce autobusy, które
dotychczas obsługiwały komunikację miejską wydawało się, że zacznie ona funkcjonować normalnie. Przypomnijmy, że powodem przekazania taboru Agencyjnej
Komunikacji Miejskiej Kostrzyn nad Odrą Mieczysława Paszkiewicza była nierentowność przewozów. Po niemal trzydziestu latach przedsiębiorca z tych samych
powodów zrezygnował z prowadzenia działalności. Na XXXIV Sesji Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą, która miała miejsce 11 października br. radni po raz kolejny
opowiedzieli się za tym, aby przywrócić komunikację miejską, która ponownie będzie w pełni pod kontrolą samorządu lokalnego.
Nieco historii...
W latach 1976-1982 Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS), realizowało komunikację na potrzeby
miasta. W roku 1983 przy PGKiM
powstał Zakład Komunikacji
Miejskiej, który odtąd realizował
usługę. Autobusy miały nawet
swoją zajezdnię przy ul. Kopernika 4A (obecne MZK Sp.z o.o.). No,
ale w tamtych czasach nikt się
specjalnie nie przejmował tzw.
kosztami a kasa miejska tylko w
roku 1986 dofinansowała komunikację miejską kwotą prawie
7 mln złotych! Po przemianach
gospodarczych i politycznych w
roku 1989 coraz głośniej mówiło
się o tym, że należy przekazać
deficytową komunikację w ręce
prywatne. W roku 1991 dwa autobusy, obsługujące dotychczas
potrzeby miasta, kupił po preferencyjnych cenach Mieczysław Paszkiewicz rozpoczynając
swoją działalność. Przez ostatnie
lata przedsiębiorca realizował
przewozy dzieci do szkół (doto-

wane z kasy miejskiej) a niejako
„przy okazji” realizował dawne
zadania komunikacji miejskiej.
W wywiadzie dla prasy w roku
2016 M. Paszkiewicz tak tłumaczył zasady jej funkcjonowania:
„Nie jest to komunikacja miejska
ale regularne przewozy na terenie
miasta! Działają one na innej zasadzie niż komunikacja miejska z
tego względu, że kursy są całkowicie finansowane i ustalane przeze

mnie, aby spełnić określone wymagania mieszkańców. Podkreślam,
że nie otrzymuję dotacji z Urzędu
Miasta na ten cel i muszę się liczyć
z tym, że kursy muszą przynosić
>> cd na s. 4

W numerze:
SŁUBICE

Gmina dostała dotację
na lokale socjalne
ul. Krótka 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 717 6791
kom. 501 199 239

OFERUJEMY:

√ kredyty dla ﬁrm
√ kredyty hipoteczne
√ kredyty konsumenckie
√ ubezpieczenia na życie
√ ubezpieczenia majątkowe

PONAD 25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU !

STR. 7

SŁUBICE / FRANKFURT
NAD ODRĄ

Wykład o pierwszym
kapłanie powojennych Słubic
STR. 9
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Mieszkańcy złożyli
STR. 13
wnioski
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Ogłoszenia Drobne
Kupię medale, znaczki
pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe i
koperty ze znaczkami: polskie,
rosyjskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

Praca na magazynie
(wykładanie towaru)BEZ DOŚWIADCZENIA i
dla każdego!- CV można
przesyłać na adres katarzyna.dylewska@akcjajob.
pl lub kontakt
tel. 797 286 828.
SKUP AUT OSOBOWE
DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CIĄGNIKI ROLNICZE
tel. 533675566
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760

Sprzedam fortepian (antyk),
stan b. dobry, koncertowy,
niemiecki, wymiary: 2,1 x 1,4.
Tel. 692 927 397

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, do 1500 euro na
rękę, legalnie od zaraz
535 340 311 lub 533 848
005 lub 730 340 005
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minął miesiąc

Dobrych ludzi nie brakuje
5 października przez nasz
region przetoczył się orkan
Ksawery. Wiatr wiał nawet z
prędkością do 140 km/h. W
wielu miejscowościach poczynił duże szkody. Niestety,
była też ofiara śmiertelna –
67-letni mężczyzna z Ośna
Lubuskiego spadł z dachu.
Ćwierć miliona osób pozostawało bez prądu. Miałem
okazję w tym czasie jechać
samochodem i jak wielu kierowców utknąłem w korku
przed zwalonymi na drodze
drzewami. Zanim przyjechała straż pożarna z okolicznych domów przyszło kilku
mężczyzn z pilarkami spalinowymi i torowali drogę. To
budujące widzieć w takich
okolicznościach tak duże pokłady ludzkiej dobroci. Swoją
drogą wszystkim strażakom
(zarówno zawodowym jak i
ochotnikom) należą się podziękowania, bo roboty mieli
przez te kilka dni mnóstwo.
Dróg wyremontowanych
w naszym kraju coraz więcej. Nawet do małych „pipidówek” jeździ się teraz jak
po stole. Denerwują mniej
jednak niedoróbki, które nie

wiedzieć po co zostają na długo lub nawet na stałe po gruntownych remontach. W Małuszowie (gmina Sulęcin) na
drodze wojewódzkiej nr. 138
na środku wsi od roku znajduje się jakaś niedokończona
studzienka. Przed studzienką
oczywiście pachołek, przez
który dwa auta nie wyminą
się swobodnie. Niedawno oddana do użytku została droga powiatowa z Grabowa do
Walewic (powiat sulęciński).
Pomijam już to, że na zdecydowanej większości odcinka
jezdnia ma 4 metry szerokości
i żeby wyminęły się dwa auta
jedno musi zjechać na miękkie
pobocze. Cały szkopuł w tym,
że pobocza nie ma. Już od kilku miesięcy auta zjeżdżając z
drogi załamują krawędzie drogi, bo pobocze nadal nie jest
utwardzone. Biorąc pod uwagę ile jeździ tamtędy samochodów z leśnym urobkiem za
chwilę droga znowu będzie do
remontu. Jak się coś zaczyna,
to trzeba to doprowadzić do
końca. Denerwuje mnie taki
brak profesjonalizmu…
Niedawno z moją trzyletnią
córką trafiłem na izbę przyjęć

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
Brawa dla
Zuzi
i Kacpra
KUPON NA
OGŁOSZENIE
Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
prowadzące działalności gospodarczej

sulęcińskiej lecznicy. Powo- na rzeczy.
dem było bolące ucho. DyżuApel do pani dyrektor szpirująca pediatra nie mogła za tala – jeżeli trzeba, redakcja
wiele powiedzieć, bo… nie zorganizuje pieniądze na
było wziernika (otoskop) do zakup otoskopu na oddział
ucha – ani na SORze ani na pediatryczny lecznicy w Suoddziale. Dostaliśmy skiero- lęcinie.
wanie „pilne” do laryngologa.
W piątek niestety laryngolog
nie przyjmował (byliśmy w
czwartek wieczorem) i albo
czekać z bolącym uchem do
poniedziałku, albo Gorzów. To
już drugi taki przypadek. Gdy
kiedyś córka leżała na oddziale pediatrycznym w SPZOS
Sulęcin, dyżurujący pediatra z
Międzyrzecza musiał się nieźle nagimnastykować, żeby
Adam Piotrowski
pożyczyć wziernik z gabinetu
Redaktor
naczelny
laryngologicznego. Spojrzał i
wiedział od razu, czy coś jest Adam.Piotrowski2@gmail.com

Chwała samorządom za nowe drogi, ale zaczynając jakąś inwestycję
wypadałoby ją dokończyć... (szczegóły w felietonie powyżej).

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO....................................................... ADRES ....................................................................
.......................................................................................NR TELEFONU........................................................
1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.
Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Przemysław Mielczarek, Daniel Szurka, Anna Suchy, Bartłomiej Suski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 8.600 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (kolportaż do skrzynek pocztowych mieszkańców); SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki;
URZĄD MIEJSKI ul. Akademicka; ECO – SUPERMARKET ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE
SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; PIEKARNIA OSKROBA ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY ul. 1 Maja; SKLEP
SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA SUPERMARKET ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY os. 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy;
LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)
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DORABIANIE KLUCZY - WYRÓB PIECZĄTEK - DATOWNIKÓW

KOSTRZYN NAD ODRĄ

> LAMINOWANIE
> OTWIERANIE AUT
> OSTRZENIE NOŻY, NOŻYCZEK, ITP.
> DORABIANIE WKŁADEK DO KLUCZY
> GRAWEROWANIE (szkło, metal, plastik)
> SPRZEDAŻ KŁÓDEK, WKŁADEK, ZAMKÓW itp.
> DORABIANIE KLUCZY KODOWANYCH DO AUT
> DORABIANIE KLUCZY NA PODSTAWIE ZAMKA

Lider z powołania 2017!
W chwili zamykania bieżącego numeru Przekroju Lokalnego dowiedzieliśmy się, że Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt
otrzymał prestiżowy tytuł Lidera z powołania 2017.
Ideą programu jest wyłonienie zaangażowanych oraz charyzmatycznych
menadżerów - liderów w różnych dziedzinach: na polu społecznym, w kulturze
i sztuce, sporcie, gospodarce, biznesie, w
celu promowania pozytywnych postaw
oraz rozwoju synergii reprezentowanych
środowisk. Program jest dedykowany
m.in. dla: gospodarzy miast, osób na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach, ośrodkach kulturalnych, sportowych, naukowych, założycieli organizacji
charytatywnych.
Burmistrz. A. Kunt został został nominowany w programie w uznaniu zasług
na rzecz wieloletniego zaangażowania w
rozwój miasta Kostrzyn na polu gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, turystycznym a także za szeroką działalność

Kostrzyn nad Odrą - Osiedle Słowiańskie (garaże)
tel/fax. 95 752 0895
kom. 601 793 627

TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE

samorządową oraz społeczną.
Kilka dni temu do urzędu przyszła informacja, że burmistrz otrzymał tytuł Lider z
powołania 2017 w kategorii: lider społeczny
w zakresie rozwoju lokalnego.
Statuetka zostanie wręczona 24 października w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, podczas konferencji podsumowującej program.
Red.

RZEPIN / GOLICE

Jesienne biegi w Golicach
29 września o w Golicach odbyły się biegi przełajowe na różnych dystansach, tzw.
„Golicka Mila”. W zawodach wzięło udział
ponad 40 uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Czworo uczniów
wróciło z pucharami i medalami. Oliwier
Siniawski klasa IV b I miejsce : złoty medal
oraz puchar: opiekun Krzysztof Didyk.
Lena Żywicka kl.V d ,Klaudia Przybylska
VI c i Malwina Olszewska kl. VII d -I miejsca i złote medale oraz puchary w swoich

kategoriach wiekowych: opiekun Małgorzata Dąbrowska. Warto zaznaczyć ,że
Malwina Olszewska biegła z uczennicami
gimnazjum a mimo to zwyciężyła z dużą
przewagą nad pozostałymi zawodniczkami. Poza tym kilkoro uczniów i uczennic
zajęło miejsca w pierwsze dziesiątce.
Opiekunami grupy byli M.Dą browska
,W. Błaszczykiewicz i K. Didyk.
Małgorzata Dąbrowska

•
•

•

znajdź nas w Internecie: www.naszkostrzyn.pl

nasz
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OŃ
wszystkie strony miasta
!
www.facebook.com/naszkostrzynpl/
POLUB JUŻ DZISIAJ NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

•
•
•
•
•

codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje
dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, a także stanu zdrowia
I stylu życia
posiłki, które dla Ciebie przygotujemy, będą nie tylko zdrowe
ale i smaczne
stawiamy na sezonowość i różnorodność
daj się zaskoczyć każdego dnia
realizuj swoje Cele i ciesz sic etefektami
nie musisz już dłużej zastanawiać się czy Twoja dieta jest odpowiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie
posiłków
zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyników sportowych?
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Komunikacja Miejska wróci do Kostrzyna?
<< cd. ze s. 1
dochód. Jeśli dany rozkład jazdy
nie sprawdza się, to jest zmieniany. Pozostaje mi więc jedynie liczyć
na klientów - autobusy nie jeżdżą
przecież na powietrze, muszą być
opłacane i naprawiane, a i kierowcy nie jeżdżą za darmo! Idealną
sytuacją byłyby regularne kursy na
przynajmniej pięciu liniach, ale w
chwili obecnej jest to niemożliwe.
(…) Bez pomocy ze strony Urzędu
Miasta utrzymanie takiej formy
komunikacji może być niedługo
trudne. Oczekiwania mieszkańców
są coraz większe ale nie stać mnie
na tzw. puste kursy. Rozwiązaniem
powinno być zatem utworzenie
w naszym mieście komunikacji
miejskiej, która umożliwiłaby poprawę dojazdów na terenie miasta.” Coraz trudniejsza sytuacja
na rynku spowodowała, że przewoźnik zawieszał na okres wakacji komunikację lokalną (czyli
w okresie, kiedy nie były realizowane przewozy do szkół finansowane przez miasto), aby w końcu
sierpnia 2017 roku zdecydować
się całkowicie zlikwidować swoją
działalność. Zostawiając Mieszkańców bez możliwości dojazdu. Historia zatoczyła więc koło

i wróciła do stanu sprzed niemal
czterdziestu lat!
Pierwszy krok...
W poprzednim numerze przybliżaliśmy już Państwu zasady
funkcjonowania dowozów dzieci
do szkół, które Miasto Kostrzyn
nad Odrą realizuje od września
2017 roku. W uchwale przyjętej
na sesji 31 sierpnia br. określono,
że w ramach dowozów organizowanych przez gminę będzie
można dowozić uczniów do placówek oświatowych na terenie
Miasta Kostrzyn nad Odrą, które
nie spełniają kryterium odległości ustalonego w ustawie, a ich
droga do szkoły obwodowej jest
dłuższa niż 2 km. Na październikowej sesji Rady Miasta, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Mieszkańców, zdecydowano się
umożliwić dojazd również kostrzyńskim uczniom do Zespołu
Szkół. Wbrew pojawiającym się
„doniesieniom” władze Miasta
nie mają jednak zamiaru pozostawić Mieszkańców bez komunikacji, tym bardziej, że przez ostatnie
40 lat miasto znacznie zwiększyło swoje granice administracyjne przyłączając m.in. Warniki
i Szumiłowo. Po pierwsze - po re-

zygnacji przewoźnika w dniu 25
sierpnia 2017 roku Urząd Miasta
w Kostrzynie nad Odrą przejął
funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Po drugie podjęto już działania,
które mają na celu przywrócenie
funkcjonowania na terenie miasta komunikacji miejskiej.
Ku komunikacji miejskiej
25 września 2017 roku opublikowane zostało ogłoszenie o
zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu
zbiorowego. Zgodnie z założeniami, regularny przewóz osób
ma być wykonywany na następujących liniach:
LINIA 1: ul. Dworcowa - Osiedle Szumiłowo (przez ul. Orła
Białego)
LINIA 2: ul. Dworcowa - ul.
Graniczna (przez Osiedle Leśne
i Osiedle Warniki)
LINIA 3: ul. Narutowicza
(szpital) - Osiedle Warniki
(przez Osiedle Szumiłowo)
11 października radni miejscy
podjęli dwie uchwały, aby prze-

RZEPIN

Jesienne „jodowanie”
Stowarzyszenia Słoneczko
W dniach od 29 września do
1 października 2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” w
Rzepinie zorganizowało wyjazd
nad morze połączony z wypoczynkiem i spotkaniem z historią.
Pogoda była piękna a humory

dopisały wszystkim uczestnikom
wyjazdu.
Podczas
wycieczki członkowie Stowarzyszenia
zwiedzili Park Miniatur Latarni
Morskich w Niechorzu oraz Muzeum w Trzęsaczu, gdzie każdy z
uczestników otrzymał Europejski
Certyfikat pobytu na 15 Południ-

ku. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu
pn. „Jesienne jodowanie” i był
współfinansowany przez Gminę
Rzepin.
Pych Elżbieta
Prezes Stowarzyszenia

wozy te były możliwe. Pierwszą
z nich jest ustalenie 31 przystanków autobusowych na terenie
miasta. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że bez ustalenia miejsc,
gdzie autobus może się zatrzymać komunikacja nie mogłaby
funkcjonować. Jest to jest aktualizacja podjętej wcześniej uchwały, niektóre przystanki w związku
z likwidacją gimnazjum otrzymały nowe nazwy, dołożono też
nowe przystanki na Osiedlu Szumiłowo). Drugą jest ustalenie
cen biletów za przejazd środkami
miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych
w granicach administracyjnych
miasta Kostrzyn nad Odrą, biletów jednorazowych normalnych
i ulgowych (w cenie 3,00 zł/1,50
zł) oraz biletów miesięcznych
normalnych i ulgowych (40,00 zł
oraz 20,00 zł) a także określenie

grup zwolnionych z opłat. Również ta uchwała jest potrzebna,
aby możliwe było uruchomienie
regularnych kursów. Niestety,
z uwagi na procedury, pojazdy
obsługujące w/w linie wyjechać
będą mogły najwcześniej na początku czerwca 2018 roku, ale ze
względu na potrzeby mieszkańców, burmistrz zdecydował, że
zanim zostanie przygotowany
i rozstrzygnięty przetarg Miasto
zleci obsługę wyżej wymienionych linii autobusowych w tzw.
zapytaniu ofertowym. Jest szansa, że autobusy pojawią się na
kostrzyńskich ulicach już w listopadzie. Nam pozostaje jedynie
kibicować temu, aby komunikacja miejska wróciła do Kostrzyna
nad Odrą. I to już na dobre. My
z kolei obiecujemy, że do tematu
z pewnością jeszcze wrócimy.
AP
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Jestem aktywny - jestem zdrowy!
W ostatnim tygodniu września przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 2 im.
Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie
nad Odrą przyłączyły się do obchodów
Europejskiego Tygodnia Sportu. „Jestem aktywny - jestem zdrowy!” to hasło
przewodnie jakie już po raz drugi towarzyszyło nam podczas uczestnictwa w tej
ogólnoeuropejskiej kampanii. W ramach

ETS zaproponowano przedszkolakom gry
i zabawy zespołowe, wyścigi rzędów, zabawy z chustą animacyjną, przedszkolne
biegi - Biegam bo lubię!, Zumbę na świeżym powietrzu, Jogę dla najmłodszych,
grę w piłkę nożną, koszykówkę, przeciąganie liny, zabawy z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
Było wesoło i aktywnie! Europejski Ty-

dzień Sportu jako inicjatywa Komisji Europejskiej w myśl hasła #BeActive (Bądź
aktywny) ma zachęcić do aktywnego
trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia
oraz przez cały rok. Ogromnie nas cieszy,
że przedszkolaki nie wymagają szczególnej zachęty by być aktywnym. Z chęcią i
wielkim zaangażowaniem uczestniczyły
we wszystkich zaproponowanych im

aktywnościach ruchowych. W naszym
przedszkolu stawiamy na ruch, bo to on
jest podstawą rozwoju każdego dziecka.
Jesteśmy aktywni w czasie ETS, jak również w każdym innym tygodniu roku, do
czego wszystkich serdecznie zachęcamy.
Każdy przedszkolak o tym wie, gdy chcesz
być zdrowy, gimnastykuj ciało swe!
PM 2

Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A
www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl
tel./fax: 95 752 03 29

zrealizujemy

Twoje marzenia
OKNA, DRZWI, ROLETY, MARKIZY, OGRODY ZIMOWE
ŻALUZJE DREWNIANE, ALUMINIOWE, FASADOWE, ROLETY MATERIAŁOWE, RZYMSKIE, MOSKITIERY
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Kresowianie. Wileński wieczór
23 sierpnia w restauracji „Duet” w Kostrzynie nad Odrą, Zarząd Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
zorganizował spotkanie pt. „Wileński wieczór”. Zgodnie ze swoim Statutem Klub realizuje swoje zadania poprzez upowszechnianie wiedzy
o Kresach, organizowanie odczytów na temat byłych obszarów II Rzeczypospolitej. Członkowie klubu zajmują się też organizowaniem uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia związane z historią Kresów, działaniami na rzecz zbliżenia społeczności Polski, Ukrainy i Litwy.
Okazją do zorganizowania
„Wileńskiego wieczoru” był
wcześniejszy wyjazd dość dużej
grupy naszych członków na wycieczkę do Wilna. Trasa wycieczki wiodła z Kostrzyna nad Odrą
przez Toruń, Olsztyn, Świętą
Lipkę, Gierłoż, Suwałki, Troki do
Wilna. Spotkanie to pozwalało na zaprezentowanie swoich
wrażeń z wyjazdu. Otwarcia
spotkania dokonał chór Echo z
Dębowego Lasu z DPS Kostrzyn
nad Odrą. Zespół wystąpił w
składzie: Jan Piśko – kierownik, Ireneusz Cembrzyński,
Janina Dziemidowicz, Zofia
Kowalczyk, Alicja Kruszak,
Józef Lewandowski, Adrianna Nizińska, Wiesława Sołtys,
Bogusława Strojnowska, Renata Wawrzyniak i Stanisława
Żuklińska. Chór wykonał następujące utwory: „Wileńszczyzny drogi kraj”, „Dzieci Lwowa”,
„Wspomnienia”, „Wilno”, „Semper
Fidelis”, „Wspomnij swój dom”
oraz „Zostaniemy na tej ziemi”.
Na życzenie przewodniczącego
Klubu powtórzono na bis pieśń
„Wilno”. Prezentowane pieśni dostarczyły zebranym wiele wzruszeń i osobistych refleksji.
Po tak śpiewnym wprowadzeniu do tematu spotkania mec.
Michał Kunt wygłosił odczyt
na temat Kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej.

Wiele uwagi poświęcił stolicy
obecnej Litwy i jej zabytkom.
Wśród wielu zabytków i przepięknej architektury wymienił:
Ostrą Bramę i omówił historię
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, katedrę św. Stanisława i Władysława - położoną u
stóp Góry Zamkowej - pierwszą
chrześcijańską świątynię na Litwie. Obecnie fasadę katedry
wieńczą trzy figury: pośrodku
św. Helena z pozłacanym krzyżem, po jej prawej stronie św.
Stanisław, po lewej św. Kazimierz. Wnętrze zdobią obrazy,
freski i tablice pamiątkowe. Jedna z nich została umieszczona
na pamiątkę pielgrzymki Jana
Pawła II do Wilna. Na placu Katedralnym trudno nie zauważyć
dzwonnicy. Wieżę wieńczy ko-

puła z iglicą, na której wznosi się
pięciometrowy krzyż. Kościołów
katolickich w Wilnie jest wiele, bowiem 80% mieszkańców
Litwy stanowią chrześcijanie.
Wykładowca nie pominął pierwszego Uniwersytetu na Litwie
im. Stefana Batorego, imion i
nazwisk sławnych profesorów –
wileńskich, wśród nich Joachima
Lelewela.
W dalszej części swojego wykładu wiele miejsca poświęcił
Ponarom – miejscu kaźni tysięcy Polaków podczas II wojny
światowej i Cmentarzowi na
Rossie, jednemu z najważniejszych cmentarzy związanych z
Polską. Wymienia się go obok
warszawskich Powązek, krakowskiego cmentarza Rakowickiego i lwowskiego Łyczakowa. Na

cmentarzu wojskowym na Starej
Rossie spoczywają prochy matki
Józefa Piłsudskiego, Marii Piłsudskiej z Billewiczów oraz serce marszałka. Na marmurowym
pomniku widnieje napis „Matka i
serce syna” oraz fragment tekstu
„Beniowskiego” Juliusza Słowackiego. To tylko niektóre zabytki
zaprezentowane przez M. Kunta.
Rzęsistymi brawami zebrani podziękowali mu za ciekawy i interesujący wykład. Uczestnicy spotkania wzbogacili swoją wiedzę
o część naszej wspólnej historii
polsko-litewskiej.
Wspomnieniami z wycieczki do Wilna podzielili się Zbigniew Biedulski, Bogusława
Strojnowska, Józef Żarski i dr
Andrzej Kunt. W dalszej części
„Wieczoru wileńskiego” Zbi-

gniew Łukasiewicz wziął do rąk
swoją harmonię i zachęcał zebranych, wraz z żoną Czesławą,
do wspólnego śpiewu. Największym powodzeniem cieszyły się
piosenki „Czarne oczy”, „Sokoły”,
„Daj, daj, nie odmawiaj”.
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim członkom
naszego Klubu za udział w spotkaniu. Szczególne uznanie i podziękowanie należą się: Michałowi Kuntowi, zespołowi Echo z
Dębowego Lasu, Zbigniewowi
Łukasiewiczowi i jego żonie oraz
właścicielom restauracji „Duet”
Tekst: Józef Żarski
zdjęcia: Halina Kochanowska
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Gmina dostała dotację
na lokale socjalne
Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał gminie Słubice 1 mln
zł bezzwrotnej dotacji na utworzenie 19 lokali socjalnych. – Długo się staraliśmy o tę dotację, ale w końcu się udało – cieszy
się burmistrz Tomasz Ciszewicz i zapowiada, że lokale mają powstać do maja 2019 roku. – Na inwestycję tę planujemy wydać
w sumie 2,3 mln zł - dodaje. Lokale socjalne powstaną po gruntownej przebudowie gminnego budynku przy ul. Krótkiej 12.
W planach jest utworzenie tam mieszkań składających się z jednego lub dwóch
pokoi, kuchni i łazienki. Przeciętnie jeden
lokal będzie miał blisko 26 mkw powierzchni. Wszystkie – 492 mkw. Każdy
lokal ma zostać wyposażony w odrębny licznik na wodę i własne ogrzewanie.
Ma to być lepszym rozwiązaniem niż to,
które przyjęto w istniejącym już budynku
socjalnym przy ul. Jagiellończyka. Tam
mieszkańcy korzystają wspólnie z wody
czy prądu, co nie jest ekonomiczne. Jak
zapowiada burmistrz w przyszłym roku
samorząd ogłosi przetarg na kompleksową przebudowę budynku przy ul. Krótkiej. Ma już pozwolenie na budowę. Po
zrealizowaniu tej inwestycji gmina będzie
dysponowała w sumie 52 lokalami socjal-

nymi (33 znajdują się przy ul. Jagiellończyka). Bank Gospodarstwa Krajowego
jest kluczową instytucją polskiego systemu finansowego, który realizuje zadania
o znaczeniu strategicznym dla rozwoju
jednostek samorządu terytorialnego.
Źródło: www.slubice.pl

nr 10(58)/2017

8

12 października 2017

SŁUBICE

„Niechaj mówią wiersze”
Elżbieta Nowak - słubiczanka, z zamiłowania poetka, wydała kolejny tomik swoich wierszy!
Jeden z egzemplarzy został
podarowany słubickiej bibliotece. Dziękujemy serdecznie w
imieniu własnym i Czytelników!
Pani Ela jeszcze niedawno była
jednym z gości na spotkaniu autorskim pt. „Wiersze z szuflady…”
promującym lokalną twórczość
poetycką, na którym prezentowała swoją poezję.
Tomik zatytułowany „Niechaj
mówią wiersze” zawiera wiersze
nowe i te trochę starsze. Wiersze podzielone są tematycznie,
m.in. O miłości, Wiersze pełne
wiary, Moje miejsce na ziemi,
Moim Dzieciom, Rodzinie i Znajomym, Moim Wnukom, Mojej

kochanej Mamie, Dla Siebie – o
Sobie.
Inspiracją do ich napisania
było… po prostu życie. Są to
chwile, które się zdarzyły, chwile
związane z pewnymi osobami,
miejscem i sytuacją. I właśnie te
emocje oraz myśli pani Ela przelała na papier w formie wierszy.
Serdecznie zapraszamy czytelników do zapoznania się z
poezją pani Elżbiety Nowak i jej
najnowszym tomikiem wierszy,
który dostępny jest w oddziale
dla dorosłych słubickiej biblioteki! To wspaniała lektura na
zbliżające się długie, jesienne
wieczory.
Zespół BPMiG w Słubicach

W jego oczach
Miła dziewczyno z zielonych wzgórz,
ślicznie wyglądasz w ogrodzie róż.
Rosnących w górskiej dolinie,
Ich woń z wiatrem płynie.
Słońce muska twoje lica,
patrzę i się zachwycam.
Podziwiam pięknie opalone ciało,
spoglądasz na mnie nieśmiało.
Czerwone róże trzymasz w dłoni,
wabisz mnie spojrzeniem swoim.
Radość w mym sercu i uciecha,
gdy się do mnie uśmiechasz.
Zabiorę cię
Zabiorę cię nad morze,
Gdzie wiatr włosy

Alfabud się rozwija

W objęciach nocy
Kolorowe parasolki
i ławeczka marzeń,
róża w ogrodzie
z magią słów,
złoty piasek
pod stopami
- kojarzę
z miedzą pośród pól.
Wena płynie w wersy,

przez ciebie natchnione,
kolejny wiersz
bardziej śmielszy, budzi radość,
uczucia i tęsknotę.
Moje myśli zapisałam,
czerwonym flamastrem,
nadzieją utkałam tło,
byś wiedział,
o czym marzę,
oddając się snom.

REKLAMA

6 czerwca kostrzyńska firma ALFABUD Przedsiębiorstwo Budowlane s.c. rozszerzyła swoją działalność. Podczas Dni Otwartych
klienci mogli skorzystać z fachowej rady firm z branży budowlanej a także poznać bogaty asortyment Hurtowni Budowlanej Alfabud znajdującej się przy ul. Jana Pawła II 68 (tuż obok Komisariatu Policji). Od czerwca w Alfabudzie można kupić dosłownie
wszystko co jest potrzebne do budowy czy remontu – od śrubek, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnyvh, poprzez materiały budowlane aż po beton czy wynajem sprzętu budowlanego. Słowem: teraz wszystko w jednym miejscu oraz w doskonałych
cenach!
Hurtownia Budowlana ALFABUD jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klienta a jej
asortyment jest naprawdę spory. Można tutaj kupić elementy ścienne (ceramika, silikaty,
suporex), cement, zaprawy,
wapno, kleje, folie budowlane
i izolacyjne, elementy suchej
zabudowy, systemy dociepleń,
tynki, gipsy, szpachle, grunty,
stal zbrojeniową, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
kostkę brukową, krawężniki,
nadproża
strunobetonowe
oraz wszelkie narzędzia i akcesoria budowlane. Co ważne, na
miejscu czeka na nas fachowa
pomoc i najlepsze materiały
budowlane w rewelacyjnych
cenach. I co ważne - wszystko
w jednym miejscu z możliwo-

ścią dostawy bezpośrednio
na plac budowy czy remontu! A to wszystko dla wygody
klienta, który od teraz nie musi
jeździć po całym mieście w
poszukiwaniu materiałów potrzebnych do realizacji swoich
planów...
Przedsiębiorstwo Budowlane ALFABUD znane jest każdemu mieszkańcowi miasta z
produkcji betonu towarowego. Warto podkreślić, że produkcja betonu odbywa się w
nowoczesnej betoniarni firmy
Arcen o wydajności 40 m3/
godz, zlokalizowanej w Kostrzynie nad Odrą a produkcja nadzorowana jest przez
zewnętrzne Laboratorium Budowlane. Z początkiem roku
2011 firma Alfabud rozpoczęła

świadczenie kompleksowych
usług w zakresie budowy domów a obecnie firma realizuje
budowę przy ul. Narutowicza.
Na terenie zakładu znajduje się
także nowoczesny skup złomu
oraz wytwórnia wyrobów betonowych oraz wspomniana
betoniarnia. Firma od lat dostarcza swój towar dla klientów z całego regionu a teraz
postanowiła wyjść naprzeciw
oczekiwaniom swoich klientów, którzy od lat narzekali,
że po pozostałe materiały budowlane muszą jeździć gdzie
indziej. Nam pozostaje jedynie
życzyć wielu zadowolonych
klientów!
Bartłomiej Suski
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Wykład o ks. Maximilianie Lobodzie, pierwszym
kapłanie powojennych Słubic
26 września w Archiwum Miejskim we Frankfurcie nad Odrą odbył się wykład otwarty społecznego opiekuna zabytków powiatu
słubickiego Rolanda Semika pt. „Maximilian Loboda (1908-1980). Pierwszy kapłan powojennych Słubic”.
Maximilian Loboda, w polskich źródłach znany pod
błędnym nazwiskiem Manfred
Łoboda lub Manfred Łaboda,
urodził się 22 lipca 1909 r. w
Trzeciewnicy nieopodal Nakła
nad Notecią. Studiował teologię
we Wrocławiu, Innsbrucku oraz
Fuldzie.
25 lutego 1935 r. w rzymskokatolickiej Katedrze św. Jadwigi
Śląskiej w Berlinie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa
berlińskiego Nikolausa Baresa. 1
marca 1935 r. w kościele św. Piusa w Berlinie miała miejsce jego
prymicja, czyli pierwsza odprawiona przez niego Msza Święta.
Przyjmował postawę wysoce
antynazistowską, słuchał Radia
Londyn i często był przesłuchiwany przez nazistowskie organy ścigania.
W czasie II wojny światowej
rozpoczął posługę w parafii
rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Frankfurcie
nad Odrą. Skutecznie bronił się
przed próbami zwerbowania
go do Volkssturmu. Miał bardzo
dobry kontakt z młodzieżą.
W 1945 r. nowa napływowa ludność Słubic nie miała
swojego duszpasterza i wtedy
z pomocą przyszedł właśnie ks.
Maximilian Loboda. Na pewno przydała się jego doskonała

komendanta wojennego Słubic Józefa Krupy. W tym czasie
zgodnie z treścią ksiąg parafialnych udzielił 14 chrztów, 9 ślubów i 7 pogrzebów.
25 listopada 1945 r. radzieccy żołnierze zagrodzili mu
przejście przez tymczasowy,
drewniany most na Odrze (na
wysokości ul. Mickiewicza), zarekwirowali kielichy i oficjalnie
zabronili wstępu do Słubic.
Wykład odbywał się w języku
niemieckim, z tłumaczeniem na
język polski.
Red.

Maximilian Loboda (1909-1980)

znajomość języka polskiego.
Nie ma wątpliwości, że mówił
zarówno po niemiecku jak i po
polsku, ale jego pochodzenie
wciąż pozostaje zagadką. Pierwsza hipoteza mówi o rodzinie
zgermanizowanych Polaków,
druga – o rodzinie spolonizowanych Niemców, zaś trzecia –
o korzeniach kaszubskich.
Msze Święte w nieistniejącym
już domu przy ul. Mickiewicza
10 w Słubicach odprawiał od
24 czerwca 1945 r., głównie
dzięki wstawiennictwu burmistrza Słubic Józefa Magera oraz

OŚNO LUBUSKIE

Ogólnopolski konkurs matematyczny
,,Mat@ndo’’.
27
września
trójka
uczennic: Joanna Durda,
Paulina Krzyśków i Nina
Grudzińska z klasy IV
Technikum Hotelarskiego
w Ośnie Lubuskim wzięła
udział w eliminacjach do
V edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Matematycznego „Mat@ndo” – czyli matematycznego drużynowego
testu online dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs
przeprowadzony został poprzez
platformę e-learningową.

C

M

Jego celem jest głównie
popularyzacja nauczania
matematyki w oparciu o
Technologie informacyjno-komunikacyjne, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i rozumowania oraz
motywowanie nauczycieli
do wykorzystania TIK w nauczaniu matematyki. Finał
Konkursu odbędzie się18
października 2017 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śliskiej
w Gliwicach.
Red.
Y

CM

MY

CY

CMY

K

Miejsce pierwszych Mszy swietych w Slubicach - nieistniejacy dom przy
ul. Mickiewicza 10

OŚNO LUBUSKIE

Nowe urządzenia na placach zabaw
Kolejne place zabaw zyskały
nowe zestawy zabawowe. Najmłodsi w Ośnie przy ul. 3 maja
oraz w Połęcku, Lipienicy, Smogórach i Grabnie mogą bawić
się i cieszyć z nowych, a przede
wszystkim
posiadających
wszystkie atesty urządzeniach.
Są to m.in. huśtawki, karuzele
oraz ślizgawki. Już niebawem
rozpoczną się prace przy kolejnym placu zabaw w Podośnie.

PL_advert_172 x 128.pdf 1 2014-09-08 10:37:03

Inwestycje cieszą
zarówno najmłodszych jak i rodziców, którzy nie
muszą obawiać się
o bezpieczeństwo
swoich pociech.
Kolorowe place zabaw zostały sfinansowane z budżetu
gminy.

Źródło: www.osno.pl
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Wiało, i to mocno...
W jednym z poprzednich numerów Przekroju kolega radny
ze Słubic stwierdził, że fajnie
jest mieszkać w miejscu, w którym nie wieje… Jak prorocze
okazały się te słowa. Kilka, może
kilkanaście dni od wydania
tamtego numeru miesięcznika okazało się, że jednak wieje.
Wieje nawet mocno. Ostatnie
bardzo silne, jak na naszą okolicę wietrzysko połamało wiele
drzew, zniszczyło masę samochodów i nadwyrężyło substancję wielu domów. Dlaczego te
drzewa nie zostały odpowiednio wcześniej usunięte? No cóż,
mądry Polak po szkodzie…
Polak nie zawsze jednak mą-

dry po szkodzie. Czasami uda
mu się zrobić coś mądrego wcześniej. Za takie działanie można
jednak srogo zapłacić. Ba, można
nawet być w TV. Po tym, co zobaczyłem w piątek rano, zadałem
sobie tylko jedno pytanie. Co
by się stało, gdyby zostawiono
wszystkie drzewa, o które jeszcze
nie tak dawno były przysłowiową
„kością niezgody” w naszym mieście? Byłem przy wycince kilku z
nich i widziałem, że były puste w
środku. Próchno, które się z nich
sypało nie nadawało się nawet
do palenia. Ksawery, orkan, który
nawiedził nasze miasto, pewnie
zrobiłby z nimi porządek. Ale czy
nikt wówczas by nie ucierpiał?

Właściwa gospodarka zielenią
każe wycinać stare drzewa i sadzić w ich miejsce nowe. Nowe
ulice z pięknym otoczeniem są
nie tylko bezpieczne, ale i cieszą
oko mieszkańców.
Nowe ulice, stare sprawy.
Ostatnio w Kostrzynie powstały
dwie nowe ulice. Patrząc na nie
uważam, że nie zostały wyremontowane tylko powstały od
zera. Takie działanie możliwe było
dzięki dobrej współpracy Rady
Powiatu Gorzowskiego i władz
miasta Kostrzyn nad Odrą. Burza,
jaka szalała w czasie ich budowy
doprowadziła do bezpiecznego
usunięcia starych i jak się okazało
niebezpiecznych dla ludzi drzew.

Mam nadzieję, ze w ich miejscu
wyrosną nowe.
Ostatnia kadencja samorządu
pokazuje, że jednak można coś
wspólnie zrobić. Od tych najtrudniejszych spraw, jak spłata
zadłużenia szpitala wobec jego
pracowników poprzez te nieco
prostsze, jak zapewnienie mieszkańcom dostępu do administracji powiatowej w zakresie spraw
komunikacyjnych i budowlanych
w ich rodzinnym mieście, do tych
dosłownie przyziemnych, jak
drogi. Jestem ciekawy, które najbardziej cieszą?
Podsumowując moje krótkie
rozważania uważam, że nie należy się cieszyć z tego, że wieje u in-

nych, przewraca drzewa gdzie
indziej, pada deszcz na inne,
niż nasze głowy. Należy również współpracować i szanować
potrzeby innych, wtedy coś
najtrudniejszego do zrobienia
okazuje się zupełnie łatwe. Los
jest okrutny ale i sprawiedliwy.
Nigdy nie wiadomo kiedy zmieni nasze życie w coś zupełnie
nieoczekiwanego.

Andrzej Kail

PRZEKRÓJ POLECA

Dwie Korony – historia świętego, który wyprzedził swoją epokę
Z ręką na sercu przyznaję,
że na szłam na ten film bardzo
uprzedzona,
przygotowana
na same smutne obrazy. Być
może przyczynił się do tego
fakt, że główną rolę miał odegrać Adam Woronowicz, którego kojarzyłam z tytułowej
roli „Popiełuszko. Wolność jest
w nas”. Po filmie „Dwie Korony”
opowiadającym o życiu Świętego i męczennika Maksymiliana Marii Kolbe spodziewałam się porządnej dawki scen
przepełnionych patosem i nieuchronnym nieszczęśliwym za-

kończeniem (trochę jego historii
poznałam już z uwagi na fakt, że
uczyłam się w liceum, które nosi
jego imię). Na szczęście moje
uprzedzenia okazały się zupełnie
bezpodstawne.
„Dwie Korony” Michała Kondrata, do których scenariusz napisała
Joanna Ficińska, to bogata opowieść o życiu Maksymiliana Marii
Kolbego począwszy od dzieciństwa, a skończywszy na osadzeniu w Auschwitz. Jest to w połowie film fabularny, a w połowie
dokument przepleciony komentarzami od samego reżysera,

współbraci, a także świadków
życia świętego, nie skupiony wyłącznie na trudnych wątkach z życia Maksymiliana, ale wypełniony
ciekawostkami z jego życia. Obraz Kondrata nie tylko wzrusza,
ale momentami przywołuje również na twarzy widza uśmiech,
zabawnymi anegdotami z życia
tego niezwykłego człowieka
i prawdziwie fascynuje widza
postacią Maksymiliana. Ukazuje
go jako człowieka zdecydowanie
wyprzedzającego swoją epokę, a
momentami wręcz wizjonera, dla
którego nie było rzeczy niemożli-

wych, łącznie z wydaniem gazety zobaczymy również m.in. Cena drugim końcu świata w zupeł- zarego Pazurę, Pawła Deląga,
nie obcej mu kulturze i języku. Antoniego Pawlickiego czy
Ludzie mu współcześni często Macieja Musiała. Muzykę do
go nie rozumieli, ale nikt nie był filmu skomponowali Robert
Janson i Roberto Ignis.
w stanie odmówić mu intelektu.
Więcej nie zdradzę, bo z serca
polecam ten film zarówno młodszym widzom, dla których postać
świętego Maksymiliana Marii Kolbe nie do końca jeszcze jest znana, jak i tym starszym. Być może
tak jak ja odkryjecie tę postać na
nowo.
Na ekranie oprócz wspomniaAnna
nego już Adama Woronowicza Piotrowska

SŁUBICE

Osoby niedowidzące pokazały, że potrafią aktywnie żyć
Międzynarodowy Dzień Białej Laski
to obchodzone 15 października święto
osób niewidomych i niedowidzących.
Ma ono już wieloletnią tradycję, bo zostało ustanowione w 1964 roku. Dziś,
11 października, w Urzędzie Miejskim
w Słubicach, świętowali członkowie powiatowego koła związku niewidomych,
które liczy 67 osób. Dla nich to święto
ma zawsze szczególną wagę. Przypominają wówczas zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, że chcą żyć tak
jak wszyscy inni, bez ograniczeń i bez
fałszywej litości. Jak podkreślała, prezes koła Beata Olech, dzięki organizowaniu różnych form aktywności, osoby
chore nie zamykają się w domach. – W
naszym kalendarzu są co roku cykliczne
imprezy, takie jak zabawa karnawałowa,
Walentynki, Dzień Kobiet, Andrzejki czy
Wigilia – wyliczała B. Olech. Koło orga-

nizuje też różnego rodzaju wycieczki i
wyjazdy na wczasy. – W przyszłym roku
w czerwcu wyjeżdżamy nad morze, a na
przełomie sierpnia i września planujemy wczasy w górach – zapowiedziała.
Kierowniczka Biura Spraw Społecznych
w słubickim magistracie, Sabina Matkowska, podkreślała, że gmina chętnie
wspiera różne formy aktywności osób
niepełnosprawnych, zarówno finansowo jak i udzielając pomocy merytorycznej przy realizacji projektów. W spotkaniu w magistracie uczestniczył m.in.
wicestarosta słubicki Leopold Owsiak
i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Źródło: Beata Bielecka
www.slubice.pl
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Firma Teleskop jest liderem na rynku europejskim specjalizującym
się w produkcji konstrukcji spawanych dla producentów żurawi.
Firma Teleskop jest liderem na rynku europejskim specjalizującym
Naszymi
klientami
są wiodące
marki takie
Liebherr, Kirow,
się w produkcji
konstrukcji
spawanych
dla jak
producentów
żurawi.
Cargotec, Deme etc.
Naszymi klientami są wiodące marki takie jak Liebherr, Kirow,
Cargotec, Deme etc.
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Teleskop Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5
o.o.
66 - 470Teleskop
Kostrzyn Sp.
nadzOdrą
ul. Belgijska
5
Polska
66 - 470 Kostrzyn nad Odrą
rekrutacja@telemond-holding.com
Polska
Tel. + 48 95 7210846
rekrutacja@telemond-holding.com
www.telemond-holding.com
Tel. + 48 95 7210846

Bezpłatny KURS SPAWANIA MAG 135 dla kobiet i mężczyznwww.telemond-holding.com
Rusza druga tura- REKRUTACJA KOBIET
Bezpłatny KURS SPAWANIA MAG 135 dla kobiet i mężczyzn
Rusza druga tura- REKRUTACJA KOBIET
Organizujemy kurs spawania metodą MAG 135.
W pierwszej kolejności
rozpoczynamy
rekrutację
Organizujemy
kurs spawania
metodą MAG
135. kobiet.
Szkolenie
finansuje
TELEMONDHolding.
W pierwszej
kolejności
rozpoczynamy
rekrutację kobiet.
Kurs
dedykowany
osobom, które
chciałyby rozpocząć pracę w zawodzie spawacz w naszej Grupie.
Szkolenie
finansujejest
TELEMONDHolding.
Po
zaliczeniu
egzaminu
uczestnicy
otrzymają
do wykonywania
pracy spawacza
Kurs
dedykowany
jest osobom,
które
chciałybydokumenty
rozpocząćuprawniające
pracę w zawodzie
spawacz w naszej
Grupie.
(świadectwo oraz Książkę Spawacza) wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymają dokumenty uprawniające do wykonywania pracy spawacza
Dla
najlepszych
po zdaniu
egzaminu przez
końcowego
oraz
pozytywnym
rozmowy rekrutacyjnej
(świadectwo
orazuczestników,
Książkę Spawacza)
wystawione
Instytut
Spawalnictwa
w wyniku
Gliwicach.
zapewniamy:
Dla najlepszych uczestników, po zdaniu egzaminu końcowego oraz pozytywnym wyniku rozmowy rekrutacyjnej
-zapewniamy:
ZATRUDNIENIE w grupie TELEMOND- Holding,
atrakcyjne warunki
- ZATRUDNIENIE
w pracy,
grupie TELEMOND- Holding,
- atrakcyjne
rozszerzony
pakiet pracy,
socjalny (motywacyjny system premii i nagród rocznych, prywatną opiekę medyczną,
warunki
prywatne ubezpieczenie na życie etc.).
- rozszerzony pakiet socjalny (motywacyjny system premii i nagród rocznych, prywatną opiekę medyczną,
prywatne ubezpieczenie na życie etc.).
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres:
rekrutacja@telemond-holding.com z dopiskiem kurs spawacza.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres:
rekrutacja@telemond-holding.com z dopiskiem kurs spawacza.
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NASZE ZDROWIE

12 października (dzień
wydania gazety) jak co roku
obchodzimy w Polsce Światowy Dzień Wzroku. To idealna okazja by zbadać oczy
w kierunku jaskry. Jest ona,
bowiem drugą najczęstszą
przyczyną ślepoty. Według
danych Polskiego Związku
Niewidomych, aż 20% niewidomych w Polsce, straciło
wzrok w wyniku jaskry.
W Polsce problem jaskry
może dotyczyć nawet 800 tys.
osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich została zdiagnozowana. Powodem jest niska
świadomość społeczna, bezobjawowy przebieg choroby
jak również utrudniony dostęp
do lekarza okulisty. Ci, którzy
zdecydują się na przeprowadzenie profilaktycznych badań
okulistycznych bardzo często z
nich rezygnują ze względu na
konieczność uzyskania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i długi
czas oczekiwania na wizytę
okulistyczną. Z reguły jaskra
wykrywana jest przypadkowo
podczas rutynowej wizyty u
lekarza lub w momencie po-

Jaskra, cichy złodziej wzroku

jawienia się widocznych i nieodwracalnych ubytków nerwu
wzrokowego. Niestety wówczas
bardzo często jest za późno na
uratowanie wzroku.
- Aż 70% przypadków jaskry
wykrywanych jest w jej zaawansowanym stadium, kiedy na uratowanie wzroku jest już za późno.
Tych przypadków ślepoty możemy
uniknąć, jeśli wcześnie zdiagnozujemy chorobę i wdrożymy specjalistyczne leczenie. Pamiętajmy, że
uszkodzonych przez jaskrę zmian
nie możemy cofnąć – apeluje prof.
dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Na jaskrę może zachorować
każdy, bez względu na wiek. Są
jednak osoby szczególnie narażone. Do czynników ryzyka
zachorowania na jaskrę należą
m.in. podwyższony poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego w
oku, krótkowzroczność, zaburzenia gospodarki tłuszczowej, czy
rodzinne występowanie jaskry (I
stopień pokrewieństwa – rodzice, rodzeństwo), ale także niskie
ciśnienie tętnicze, migreny, cukrzyca i wiek.
Diagnoza zaawansowanej jaskry i perspektywa trwałej utraty
wzroku to nie tylko tragedia osobista, ale również problem spo-

łeczny. Oznacza wyłączenie z życia publicznego, zawodowego,
niezdolność do wykonywania ról
społecznych. Degradacja wzroku związana z jaskrą uniemożliwia normalne funkcjonowanie,
może prowadzić do depresji, poczucia odosobnienia, wymusza
na bliskich całodobową opiekę
i nieustającą kontrolę. Chorzy
są zmuszeni do korzystania ze
wsparcia państwa, co powoduje
ekonomiczne obciążenie dla gospodarki kraju.
Zdaniem
Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), aż
85% przypadków uszkodzenia nerwu wzrokowego spo-

wodowanego jaskrą można
uniknąć poprzez wdrożenie
kompleksowych programów
diagnostycznych.
- Kluczową rolę we wczesnej diagnostyce mogą odegrać lokalne samorządy, które
zaangażują się w realizację
programów wczesnego wykrywania jaskry i przeprowadzą
kompleksowe kampanie edukacyjne zachęcające mieszkańców do badań w tym kierunku,
tak jak zrobiło to Starostwo
Powiatowe w Piasecznie. Ułatwienie dostępu pacjentom do
lekarzy okulistów, zwłaszcza
tym aktywnym zawodowo w
znacznym stopniu przyspieszy
proces diagnostyki jaskry i w
efekcie pozwoli uniknąć jej późnych tragicznych następstw
– podkreśla prof. dr hab. n.
med. Iwona Grabska-Liberek.
- W przypadku jaskry czas ma
ogromne znaczenie – dodaje
profesor.
Źródło: Stowarzyszenie
Chorych na Jaskrę
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Mieszkańcy złożyli wnioski
We wrześniu Burmistrz Miasta Andrzej Kunt zaprosił Mieszkańców Kostrzyna nad Odrą do składania wniosków budżetowych na 2018 rok.
Każdy wniosek został skrupulatnie zarejestrowany i aktualnie każdy jest szczegółowo omawiany, kalkulowane są koszty i wkrótce zapadną
ostateczne decyzje przyjęcia wniosków lub przesunięcie ich na kolejne lata. Analizowane są także niezrealizowane wnioski z lat poprzednich. Praca nad tymi wnioskami zakończy się projektem budżetu na 2018 rok, który do 15 listopada zostanie przedstawiony Radzie Miasta
Kostrzyna nad Odrą i przekazany do oceny Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Budżet 2018 okiem A.
Kunta
W tym roku Mieszkańcy
złożyli najmniej wniosków
w ciągu ostatnich 10 lat.
Jest to tendencja pozytywna oznaczająca, że
poprzednie budżety były
konstruowane zgodnie z
oczekiwaniami i potrzebami Mieszkańców. Między innymi właśnie dlatego w Kostrzynie nie było
potrzeby wprowadzania
tzw. budżetów obywatelskich. My nie musimy
być „modni”, ale skuteczni
w swoich działaniach na
rzecz naszych Mieszkańców, z którymi staramy się
jak najczęściej spotykać i
konsultować przynajmniej
większe inwestycje i zamierzenia. Wsłuchując się
w potrzeby ludzi zgłaszane m.in. na: spotkaniach
Samorządów
Mieszkańców, spotkaniach z radnymi czy nawet spotkaniach
okolicznościowych oraz w
rozmowach indywidualnych, mamy bieżący obraz
miasta i potrzeb naszych
Mieszkańców.
Jestem
przekonany, że budżet na
2018 rok będzie dobry dla
rozwoju Miasta i bezpieczeństwa nas wszystkich
- mówi burmistrz Andrzej
Kunt - W przyszłym roku
z pewnością zrealizujemy
remont basenu otwartego,
budowę sali widowiskowo-sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1, oczekiwaną od lat przebudowę
ulicy Eugeniusza Olczaka i
tzw. drogę przez las w ulicy Jana Pawła II, będziemy
kontynuować remonty w
placówkach oświatowych
i oczywiście rozpoczniemy realizację budowy krytej pływalni. Czekamy na
decyzję w sprawie pozyskania środków zewnętrznych na dużą inwestycję
na Osiedlu Warniki. Mamy
również plan na budowę
żłobka na 60 miejsc. Tymczasem w grudniu zapraszam na „drzwi otwarte” do
nowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
Wnioski na 2018 rok
Wśród złożonych wniosków znalazły się m.in.:

- Klub Żeglarski „Delfin”
wnosi o wpisanie w kalendarz imprez miejskich
„Święta Suma” jako przedsięwzięcia promującego
walory turystyczne Kostrzyna nad Odrą w zakresie turystyki wodnej integrującego kostrzyńskich
żeglarzy, motorowodniaków, wędkarzy i Mieszkańców,
- Polska Fundacja Osób
Słabosłyszących – instalację pętli indukcyjnej dla
osób z dysfunkcją słuchu,
- Robert Tomala Dowódca 9 Plutonu Lubuskiej
Kompanii Obrony Narodowej
Stowarzyszenie
ObronaNarodowa.pl - zabezpieczenie środków na
realizację projektu „ Edukacja proobronna”
- Polski Związek Działkowców RODZ „OAZA” na
wykonanie parkingu przy
ul. Drzewickiej (wjazd do
ogrodów działkowych),
- WOPR Kostrzyn nad
Odrą zakup łodzi patrolowo-ratowniczej wraz z
przyczepą transportową,
- Komendant Miejski
Policji w Gorzowie Wlkp.
– wsparcie działań Policji
i współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego.
- Samorząd Osiedla Leśnego - remont chodników
i dróg na Osiedlu Leśnym,
budowa parkingu przy
budynku nr 5, remont osiedlowego boiska do piłki
nożnej, remont ulicy i pobocza przy ul. Działkowej
wraz z oświetleniem oraz
połączenie ul. Turyńskiej z
ul. Sportową.
Radni wnioski piszą
Wnioski do Budżetu Miasta na rok 2018 złożyli także miejscy radni:
- Leszek Naumowicz
montaż
sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla
pieszych przez ul. Jana
Pawła II na wysokości ul.
L. Banaszaka, opracowanie
koncepcji budowy ścieżek
rowerowych, wykonanie
dokumentacji i kompleksowe remonty ul. Chemików,
Papierników i Drzewnej
- Bartłomiej Suski budowa parkingu przy
budynku Osiedlowa 1,

przebudowa
parkingu
na Osiedlu B oraz projekt
sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu Dworcowa-Niepodległości-Sybiraków.
- Młodzieżowa Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą - bu-

dowa boiska do siatkówki
przy Szkole Podstawowej
Nr 3. Zwrócono uwagę na
potrzebę budowy wybiegu
dla psów na terenie miasta. Ustawienie pomnika
rotm. Witolda Pileckiego w
centrum miasta. Nazwanie

nowego ronda im. Józefa
Piłsudskiego, a nowej ulicy im. Legionów Polskich.
Niezwykle nowatorskim
pomysłem jest też wniosek
o utworzenie na terenie
miasta „Miasteczka Ruchu
Drogowego” gdzie będzie

można nauczyć się zasad
poruszania się na rowerze
po drodze bez ryzyka kolizji z innymi uczestnikami
ruchu.
Bartłomiej Suski

UBEZPIECZENIA20 Towarzystw
w jednym miejscu!
AC
OC

Realizujemy płatności kartą

PEWNE
TANIE

UBEZPIECZENIA:

● ﬁrmy
● rolne
● mieszkań
● podróżne
● assistance
● komunikacyjne
● grupowe na życie

tel. 502 580 664
Tomasz Moskal

ul. Piastowska 8 (Hotel Miejski)
Kostrzyn nad Odrą
mul ubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl
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SULĘCIN / WIELOWIEŚ

Mogły obrócić w perzynę pół kontynentu
– Atomowa baza niedaleko Wielowsi
To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w regionie. Pozostałości po bazie Wołkodaw to część kompleksu militarnego, którego przeznaczenie było jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic układu Warszawskiego.
W latach 60 USA rozmieściło
na terenie RFN głowice i lotnicze bomby jądrowe. W związku
z tym Armia Radziecka przeprowadziła w 1965 roku ćwiczenia
w celu sprawdzenia, czy możliwe jest przetransportowanie
broni jądrowej do Polski w razie
wybuchu wojny. Ćwiczenia dały
złe rezultaty - miały miejsce bardzo duże opóźnienia a głowice
w trakcie transportu drogą lotniczą, kolejową i morską były
łatwym celem dla przeciwnika,
a w trakcie trwania wojny atomowej wymagany jest bardzo
szybki czas reakcji brygad rakietowych i lotniczych mających
realizować uderzenie odwetowe.
W związku z tym zapadła decyzja o budowie miejsc składowania broni jądrowej na terenie
Polski. W 1967 roku rząd ZSRR
podpisał umowę z rządem PRL
o zbudowaniu trzech składów
broni jądrowej na terenie naszego kraju.
Operacja nosiła nazwę „Wisła”
a obiekty zyskały kryptonim „Zamierzenie 3000”. Składy typu T-7
powstały w trzech miejscach w
Polsce. Obiekt 3001 w Podborsku pod Białogardem, Obiekt
3002 w Brzeźnicy Kolonii pod
Bornym Sulinowem i Obiekt
3003 niedaleko Wielowsi pod
Sulęcinem. Obiekty zostały zbudowane przez Polskie jednostki
saperskie na podstawie radzieckich planów a potem zostały
przekazane w ręce Armii Radzieckiej. Obiekty zostały zbudowane w latach 1968-1970,
pierwszy powstał obiekt 3002,
drugi obiekt 3001 a obiekt 3003
został oddany do użytku jako
ostatni.
Obiekt 3003 składał się z
dwóch podziemnych składów
typu T-7, zaplecza technicznego,
budynków koszarowych dla 120
żołnierzy, garażów dla specjalnych ciężarówek przeznaczonych do transportu ładunków,
kotłowni i stanowisk obsługi i
wyrzutni rakiet przeciwlotniczych S-75. W 1986 został także dobudowany magazyn dla
jądrowych pocisków artyleryjskich typu Granit.
Obiekt był chroniony przez
elitarne jednostki Radzieckich
wojsk specjalnych oraz szereg
zabezpieczeń takich jak ogro-

dzenie pod napięciem, druty
kolczaste, specjalne ogrodzenie typu „Sosna” które posiadało czujniki wykrywające nacisk
lub przerwanie ogrodzenia oraz
siatki maskujące niepozwalające wykryć obiekt z powietrza i z
satelit szpiegowskich.
W dwóch składach T-7 mogły
być przechowane maksymalnie
168 głowice i bomby lotnicze
po około 80 w każdym. Głowice miały moc po 500 kiloton
(Moc wystarczająca na zniszczenie miasta wielkości Londynu),
250 kt oraz głowice taktyczne
o mocy 10 kt. Bomby zaś miały
moc 200 kt, 15 kt oraz bomby
taktyczne o mocy 0,5 kt. Dla
porównania bomba zrzucona
na Hiroszime miała 15kt mocy.
W przypadku wojny ładunki
miały zostać wydane na użytek
Polskich Jednostek Wojskowych
rakietowych i lotniczych, w
przypadku Obiektu 3003 były to
prawdopodobnie 10 Dywizjon
Rakiet Taktycznych w Żarach
wyposażony w system 9K52
Łuna-M, 24 Dywizjon Rakiet
Taktycznych w Sulechowie oraz
3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
na Lotnisku w Krzesinach pod
Poznaniem wyposażony w samoloty myśliwskie Mig-21 mogące przenosić jądrowe bomby
lotnicze.
Pod koniec lat 80 Rosjanie wywieźli wszystkie ładunki a obiekt
został oddany w ręce Wojska
Polskiego w 1991 roku. Wojsko używało je jako zastępczy
sztab dowodzenia oraz miejsce
szkolenia żołnierzy, ostatecznie
został oddany w ręce nadleśnictwa w roku 2000 i był stopniowo rozkradany przez złomiarzy.
W roku 2009 zostały zburzone
budynki koszarowe a w roku

2012 magazyn Granit. Wejścia
do składów T-7 zostały też zasypane, ale wejście przez niedużą dziurę jest możliwe przy
odrobinie sprawności. Obiekt
3002 w Brzeźnicy Kolonii został
oszabrowany do gołych ścian,
zaś obiekt 3001 w Podborsku
należy do Aresztu Śledczego i
dzięki współpracy z Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu
powstało tam Muzeum Zimnej
Wojny. Od 2016 roku możliwe
jest zwiedzenie obiektu który
jest w pełni zachowany wraz z
oryginalnym
wyposażeniem.
Obiekt 3003 choć był rozkradany przez złomiarzy nie jest w
najgorszym stanie, zachowały
się pewne elementy wyposażenia oraz oryginalne napisy po
Rosyjsku.
Tekst i foto. Mateusz Lisica

Autor artykułu to młody pasjonat militariów (szczególnie
z okresu zimnej wojny), z którym zetknąłem się przypadkiem, gdy
próbował wraz z kolegą dostać się „na stopa” w okolice Wielowsi.
Przyjechali w nasze okolice z Białogardu by zobaczyć na własne
oczy ostatni z obiektów wybudowanych w ramach operacji „Wisła”. Pełen szacun za wielką pasję i jeszcze raz podziękowania za
świetny materiał - Adam Piotrowski, redaktor naczelny.

Schemat Obiektu 3001 w Podborsku pod Białogardem. Skład atomowej amunicji pod Wielowsią musiał
wyglądać podobnie
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SŁUBICE

Popołudniami w szkołach
będzie się działo
25 autorskich kół zainteresowań, które sfinansuje gmina Słubice, będzie realizowanych w tym roku w szkołach i przedszkolach. Skorzysta z nich około 500 dzieci. Będą
rozwijały zainteresowania podczas zajęć teatralnych, językowych, sportowych...
Gmina przeznaczy na ten cel 64 tys. zł.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii,
co roku gmina ogłasza konkurs
ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży. Tak też było
w tym roku. Odpowiedziało na
niego 36 osób. Komisja, składająca się z przedstawicieli gminy,
wybrała 25 września, 25 propozycji kółek zainteresowań, których adresatem są grupy liczące
od 15 do 20 osób.
Dla przykładu, w Szkole Podstawowej nr 2, Halina Samsonowicz prowadzić będzie zajęcia S.Z.T.U.K.A, czyli Szalenie
Zajmująca Twórczość Utalen-

towanych i Kreatywnych Artystów, a Katarzyna Leśniak-Werwińska kółko „Niemiecki
ma klasę!”. W tej samej szkole
Andrzej Nowakowski zachęcać będzie do zabawy piłką
ręczną, a Ewa Grontkowska
poprowadzi zajęcia Szachy bez
granic.
Ciekawą ofertę przygotowano też dla uczniów SP nr 3.
Dorota Bąbka zaznajomi dzieci z Teatralnym ABC, Krzysztof
Rzóska spróbuje m.in. zainteresować siatkówką, a Iwona
Chruścińska, podobnie jak w
poprzednich latach, uczyć będzie sztuki cyrkowej.
Z dodatkowych zajęć skorzystać też będą mogły przedszko-

laki. W Jarzębince będą to zajęcia teatralno-muzyczne, a w
przedszkolu Pinokio sportowe.
Jerzy Wieczorek z Zespołu Szkół Technicznych, zaproponuje młodzieży zajęcia na
strzelnicy, Marlena Pniewska
poprowadzi Fitness dla każdego w Gimnazjum nr 2, a Jacek
Trojan w „jedynce” uczyć będzie gry w tenisa stołowego. W
tej szkole ciekawie zapowiada
się też kółko chemiczne, które
poprowadzi Robert Ratajczak.
Źródło: www.slubice.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH
792 805 381
zci.biuro@wp.pl
www.zci.com.pl
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

O krok od sensacji w Kostrzynie
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą w swoim inauguracyjnym meczu w Lotto Superlidze wysoko postawił poprzeczkę aktualnemu wicemistrzowi Polski KS Unia – AZS AWFiS Gdańsk. Po bardzo emocjonującej grze Kostrzynianie ostatecznie ulegli 2:3.
W pierwszym pojedynku
Daniel Bąk po pięknej grze pokonał aktualnego wicemistrza
Polski seniorów 3 : 2 (11:9, 6: 11,
11:4, 7:11, 11:7). W drugim pojedynku spotkali się Bogusław
Koszyk z Mikhailem Paikovem.
W pierwszym secie zawodnik
gospodarzy wygrał 11:9, by w
drugim secie uznać wyższość
rywala przegrywając go 7:11.
W trzecim i czwartym secie dominował utytułowany Mikhail
Paikov wygrywając 11:6 i 11:4.
W trzecim pojedynku dnia Jakub Perek wyraźnie dominował
nad Marco Golla pokonując
go 3:1 (11:9, 11:9, 5:11, 11:5).
Po trzech grach gospodarze
sensacyjnie
prowadzili
z
wicemistrzami
Polski
2:1.
Wiele
emocji
dostarczył
pojedynek Daniel Bąk - Mikhail Paikov. W pierwszym secie reprezentant UKS Warta
wygrywa 11:8, by w drugim
secie przegrać 8:11. W trzecim
secie miejscowy zawodnik był
bliski ogrania utytułowanego
Rosjanina ale ostatecznie, po
zaciętej grze, przegrał tego seta
9:11. W ostatnim pojedynku
rozstrzygającym o losach meczu Marek Badowski pokonał
2:0 (11:4, 11:8) Bogusława Koszyka zapewniając zwycięstwo
gdańskiemu zespołowi.
Kostrzynianie zaprezentowali się bardzo dobrze, stawiając
dzielny opór utytułowanym

gościom, niemniej jednak przy
odrobinie szczęścia zwycięstwo
mogło zostać w nadodrzańskim
grodzie.
Dziękujemy kibicom, którzy
niemal w komplecie wypełnili
trybuny i stworzyli naprawdę niepowtarzalną atmosferę
tego pojedynku dopingując
naszych tenisistów. Na trybunach zasiedli między innymi
burmistrz Miasta Kostrzyn nad
Odrą Andrzej Kunt, zastępca
burmistrza Zbigniew Biedulski, przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz, prezes
MZK Olgierd Kłaptocz, radny
Rady Miasta Piotr Dziekan oraz
wielu innych znamienitych
gości zarówno z Kostrzyna jak
i okolic.
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą

SŁUBICE

Kradł akumulatory, został zatrzymany na gorącym uczynku
Słubiccy policjanci zatrzymali 55-letniego mężczyznę, który pod osłoną nocy kradł
akumulatory. 55-latek został zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku
usiłowania włamania do samochodu. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz
do 10 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło 4 października. 55-letni mieszkaniec
Nysy włamał się do jednego z słubickich warsztatów samochodowych i stamtąd ukradł akumulator z jednego z pozostawionych
samochodów. Następnie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do drugiego pojazdu,
ale przeszkodzili mu w tym kry-

minalni. Mężczyzna został
zatrzymany w policyjnym
areszcie. Przedstawiono mu
dwa zarzuty włamania i usiłowania włamania. 55-latek
był wcześniej wielokrotnie
notowany za przestępstwa
przeciwko mieniu.
Red.

