
SŁUBICE – FRANKFURT NAD ODRĄ  „Oda do radości” na początek Dnia Europy 

Wielkie święto na pograniczu

14 maja 2015

REKLAMA
511 225 133

nr 5(29)/2015

G
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a PRZEKRÓJ

lokalny

www.przekrojlokalny.pl

ISSN 2392-1145

KOSTRZYN  
NAD ODRĄ

SŁUBICE

GÓRZYCA

RZEPIN

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

cd. na s. 3

KOSTRZYN NAD ODRĄ SZPITAL MIEJSKI
UL. NARUTOWICZA 6
CZYNNE:
PON. 9.30-17.00, WTOREK 14.00-17.00
ŚRODA 9.30-15.00

SŁUBICE
UL. MICKIEWICZA 6, GABINET 107 (I PIĘTRO)
CZYNNE:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK  7.00-14.00
WTOREK, CZWARTEK    11.00-18.00

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

Pod patronatem Wojewody 
Katarzyny Osos w Słubicach 
i Frankfurcie nad Odrą odby-
ły się obchody Dnia Europy. 
Głównym punktem święta 
była młodzieżowa debata z 
europosłami. 
Otwarcie obejrzało ponad pół ty-
siąca dzieci z przedszkoli i szkół z 
obu stron granicy. W niebo odle-
ciało tysiąc niebieskich balonów 
z unijnymi gwiazdkami, dzięki 
temu z daleka było widać, że 
odbywa się ważne dla integracji 
europejskiej święto. Ponad 200 
- osobowy chór odśpiewał Odę 
do radości w dwóch językach, po 
polsku i niemiecku. A najmłodsi 
uczestnicy układali z puzzli inte-
raktywną mapę Europy.
W uroczystości uczestniczyli 
minister ds. europejskich landu 
Brandenburgia dr Helmuth Mar-
kov, burmistrz Słubic Tomasz 
Ciszewicz i nadburmistrz Frank-
furtu nad Odrą dr Martin Wilke. 
Nie zabrakło także samorządow-
ców z obu stron Odry. Obecna 
była również delegacja z Ukra-
iny. Z ramienia Wojewody udział 

w obchodach wzięli Agnieszka 
Świątek, Dyrektor Wydziału Pro-
gramów Europejskich i Rządo-
wych oraz Waldemar Gredka, 
Dyrektor Biura Wojewody.

Młodzieżowa debata z europo-
słami 
- O przeszłości musimy wszyscy 
pamiętać, ale przyszłość   trze-
ba budować na nowo, bazując 
na wspólnych wartościach   – 
powiedział prof. Dariusz Rosati 
do młodzieży uczestniczącej w 

debacie na temat aktualnej sytu-
acji w Europie.
Ponad 100 uczniów z dziewięciu 
szkół średnich dyskutowało w 
Collegium Polonicum o polityce 
zagranicznej Unii Europejskiej z 
czterema europosłami z Polski i 
Niemiec: prof. Dariuszem Rosa-
tim (PO), dr Christianem Ehle-
rem   (CDU), Susanne Melior   
(SPD) oraz Helmutem Scholzem 
(DIE LINKE). Europejscy politycy 
na początku dyskusji podzielili 
się osobistymi refleksjami zwią-
zanymi z konfliktem na Ukra-
inie, który stał się kluczowym 
tematem debaty.
Młodzież z Polski i Niemiec przed 
debatą intensywnie pracowała 
w grupach podczas warsztatów, 
które były okazją do wymiany 
poglądów i doświadczeń. W spo-
tkaniach uczestniczyli również 
uczniowie z Ukrainy, którzy dzie-
lili się swoimi doświadczeniami 
z kolegami z Europy Zachodniej. 
Dyskusja z europosłami, która 
miała otwartą formułę pokazała, 
że sprawy dotyczące sytuacji na 
Ukrainie oraz działań podejmo-
wanych przez Unię Europejską 
w kwestii polityki zagranicznej 
są bliskie nie tylko politykom, 
ale również młodym Europejczy-
kom. Młodzież w Słubicach pyta-
ła, co konkretnie Unia Europej-

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!
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KUPON NA OGŁOSZENIE
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
NOWOŚĆ: zarządzanie WSPÓL-
NOTAMI MIESZKANIOWYMI – je-
stem na miejscu i zawsze dostęp-
ny, nie trzeba szukać zarządcy w 
innym mieście.

Na sprzedaż:
- mieszkania w Sulęcinie :
Długoszyn x8 (okazja), ul. Dudka, 
Pl. Czarneckiego, Pl. Mickiewicza, 
ul. Lipowa, Kościuszki, Torzym, 
Osiedle Żubrów, Przęślice, Kra-
snołęg

-domy:
Drogomin, Rychlik. Lubień x2, 
Sulęcin x3, Torzym x2, Trześniów, 
Słońsk

- działki:
Ostrówek, Bobrówko, Muszkowo, 
Słońsk x5, Torzym x2, 

- obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, działka na ul. 
Daszyńskiego, hala w Ostrowiu, 
sklep ul. Kościuszki

Do wynajęcia:
mieszkania 2 i 3-pokojowe w Su-
lęcinie
mieszkanie 2-pokojowe w Torzy-
miu
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulęcinie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Kościuszki, 
Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy 
na: 
http://nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
http://lokum.tcn.net.pl

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl 

Opiekunki j. niemiecki 
minimum komunikatywny, 
legalnie do 1500 euro, 
opiekunka za nic nie płaci ! 
od zaraz 730 497 771

PRACA

Sprzedam mieszkanie 80 m2 w 
Lubniewicach. Bezczynszowe 
na dogodnych warunkach. 
I piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon. 
Tel. 601 71 84 34

Sprzedam dom i budynki 
gospodarcze - Marianki, gmina 
Krzeszyce. Powierzchnia 
działki - 23 ary. 
Tel. 693 789 816

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam 1642 m2 dużą 
atrakcyjną działkę budowlaną 
z domem 200 m2 do remontu. 
Rzepin Zapłocie 20, 110.000 
tys. zł. Tel. 508 132 618

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 32 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 3 piętro w 
Kostrzynie nad Odrą. Cena 
114 tys. zł. Tel. 504 315 117

Sprzedam działkę budowlaną 
3000 m w Słubicach. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 504 368 504

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 52 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 2 piętro w  
Kęszycy Leśnej. Cena 85 tys. zł.
Tel. 513 226 043

Ogłoszenia drobne dla firm 
- od 1 zł za wyraz! Kontakt: 
reklama.progress@op.pl
lub 533 848 005

Bezrobocie spada. To wolna, 
ale od jakiegoś czasu stała ten-
dencja. Na terenie wszystkich 
mutacji Przekroju Lokalnego 
najmniejsze jest w powiecie 
słubickim – 8,5 proc. (dane na 
koniec marca), następny jest 
powiat gorzowski ziemski – 9,7 
proc., później powiat sulęciń-
ski – 14 proc. i z największym 
odsetkiem osób bezrobotnych 
powiat międzyrzecki – 19,2 
proc. W skali województwa to 
12,8 proc (o ok. 1,1 proc wyż-
sze niż średnia krajowa). Tyle 
danych. Mam jednak wrażenie, 
że wraz ze spadkiem bezrobo-
cia spada zainteresowanie… 
pracą. Jak wytłumaczyć to, że 
wiele dużych i mniejszych, 
znanych mi firm, ma problemy 
ze znalezieniem chętnych do 
pracy? Są tacy, którzy twierdzą, 
że nie opłaca się pracować za 
1300 miesięcznie. Lepiej wziąć 
zasiłek z OPS, dorobić gdzieś na 
czarno i gitara. A ubezpiecze-
nie załatwi PUP. Stąd wniosek, 
że największym problemem z 
jakim się boryka lud uczciwie 
pracujący jest prawdopodob-
nie poziom płac. Niestety, Lu-
buskie znajduje się w ogonku 
średnich wynagrodzeń w skali 
kraju. Zazwyczaj zajmujemy 
drugie miejsce… od końca. W 
lutym średnia płaca w lubuskim 
wynosiła jedyne 3268 zł brutto 
(w sektorze prywatnym), gdy 
na sąsiednim Dolnym Śląsku 
ponad 600 zł więcej. To trochę 
dziwne biorąc pod uwagę na-
szą bliskość do granicy z Niem-
cami. Wielu moich znajomych 
pracuje po drugiej stronie Odry. 
Kuba z Sulęcina razem ze swo-
ją dziewczyną i kolegą z Ośna 

Co z tym bezrobociem?
Lubuskiego dojeż-
dżają codziennie 
do pracy pod Ber-
lin. Nawet po od-
liczeniu kosztuów 
paliwa, amortyzacji 
auta, straconego 
czasu na dojazdy i 
tak im się opłaca, 
bo zarabiają ok. 
1300 euro na rękę 
miesięcznie. W Lu-
buskiem takie pen-
sje szeregowych 
pracowników są 
nieosiągalne. Kuba twierdzi jed-
nak, że  chętnie zatrudniłby się 
w Sulęcinie na podobnym sta-
nowisku, gdyby mógł zarobić 
przynajmniej 2500 zł na rękę. 
To marzenie wielu osób bezro-
botnych i pracujących w Polsce, 
które jak się okazuje nawet u nas 
jest już możliwe. Moja przyjaciół-
ka Monika jest wysoko posta-
wionym managerem w jednej z 
dużych firm zlokalizowanych w 
Słubicach na terenie Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W jej zakładzie 
pracownicy produkcji, gdy we-
zmą jeszcze trochę nadgodzin 
mogą zarobić miesięcznie (na 
„łapę”) 2500 zł. Jak twierdzi, w 
Słubicach za mniej niż 2000 
zł nikt do pracy nie przyjdzie. 
Podobna sytuacja jest w Ko-
strzynie nad Odrą. W przypad-
ku tych dwóch miejscowości z 
pewnością zadziałała granica z 
Niemcami zaraz za miedzą. W 
połączeniu z niskim bezrobo-
ciem tamtejsze firmy musiały 
podnieść pensje, by zatrzymać 
pracowników, których wyraźnie 
zaczyna brakować. Co zatem z 
powiatami międzyrzeckim i sulę-

cińskim? Pozostaje liczyć, że ich 
małe gospodarki nadal będę 
się rozwijać i tam również pra-
codawcy nie koniecznie będą 
się sugerować tylko poziomem 
minimalnego wynagrodzenia 
ustalonego z Warszawy. Ten 
proces musi jednak zajść natu-
ralnie. Zupełnie absurdalna dla 
mnie jest kampania związkow-
ców „Chcemy więcej zarabiać”. 
Jej uczestnicy domagają się 
ustalenia minimalnej miesięcz-
nej pensji na poziomie 2800 zł 
brutto. Takie posunięcie wy-
kończy naszą gospodarkę szyb-
ciej niż peerelowska 5-latka. 
Większość przedsiębiorców po 
prostu zwinie biznes, bo kosz-
ty pożrą ich w całości. I zamiast 
nowych firm 
b ę d z i e m y 
mieli nowych 
bezrobotnych.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Po ponad trzech latach owocnej współpracy z Prze-
kroju Lokalnego odszedł jego dotychczasowy redak-
tor naczelny Wojciech Obremski. Swoje „świetne 
pióro” Wojtek zaangażuje teraz w Gazecie Lubuskiej, 
w której zajął stanowisko dziennikarza redakcji               
w Słubicach.
Wojtku, w tym miejscu chciałbyśmy Ci podziękować 
za wkład i zaangażowanie, które włożyłeś w Przekrój. 
W historii tego czasopisma zapisałeś się jako jeden 
z jego twórców. W dalszej karierze życzymy Ci wielu 
sukcesów, satysfakcji oraz zasłużonego uznania ze 
strony odbiorców. 
          Redakcja

Panta rhei…
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ska może zrobić, aby rozwiązać 
konflikt na Ukrainie, jakie kroki 
należy podjąć, aby wszystkie 
państwa członkowskie mówiły 
jednym głosem w kwestii polityki 
zagranicznej oraz jak skutecznie 
pomagać krajom, które dążą do 
integracji z Europą. Zastanawia-
no się również, jak będzie wyglą-
dała Unia Europejska za 15 lat.
Debata z europosłami, którą 
współorganizował Punkt Infor-
macji Europejskiej Europe Direct 
– Zielona Góra, była kulminacyj-
nym punktem obchodów Dnia 
Europy w Słubicach i Frankfurcie. 

mkm, eg
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Sklep Zoologiczny
Salon Groomerski Yagnes

Pon. - Piątek
10:00 - 18:00

Sobota
10:00 - 14:00

- szeroki wybór karm
- kosmetyki dla zwierząt
- akcesoria dla zwierząt domowych

DODATKOWO:
- usługi fryzjerskie dla psów
- porady dotyczące pielęgnacji zwierząt (nieodpłatnie:)
- zniżki dla stałych klientów na kosmetyki dla zwierząt

     Tel. 604 848 045

SUlĘCIN

Oni cenią 
swe zdrowie

krZeSZYCe

Wakacje z orientem

Sulęcin, ul. Witosa 2a 
(pasaż handlowy - obok piezzeri Torino)

UWAGA ZMIA
NA ADRESU! Firma molex w Sulęcinie już po raz drugi zorganizo-

wała Dzień medyczny dla swoich pracowników oraz 
członków ich rodzin. 

Impreza odbyła się na terenie firmy 30 sierpnia, wzięło w 
niej udział ok. 250 osób dorosłych wraz z dziećmi. Można 
było wykonać: badanie EKG, poziom cukru, cholesterolu, 
pomiar ciśnienia a także badanie dotyczące osteoporo-
zy. Skorzystano także z zaleceń i wskazówek masażysty 
oraz fizjoterapeuty. Poza licznymi badaniami medyczny-
mi można było skonsultować się z dietetykiem, stylistką 
fryzur oraz wykonać makijaż. Nie zabrakło pokazu zum-
by oraz fitness. Był też czas na zdrowy posiłek. Najmłodsi 
mogli poskakać na dmuchanym zamku, malować twarze, 
a także najeść się do woli waty cukrowej. Ponadto o zaba-
wy dla dzieci zadbał zastęp sulęcińskich harcerzy. Odbyła 
się również wystawa prac konkursowych pracowników a 
także prac malarskich pracownicy firmy agnieszki Dulik.

Katarzyna Wojak
specjalista HR

Lipcowe zajęcia w muszkow-
skiej bibliotece upłynęły pod 
hasłem „Wakacyjne podróże w 
świat baśni dalekiego i bliskiego 
wchodu”.

Na zajęcia uczęszczały dzieci od 
lat 4 do 15. Każdego dnia przygo-

da była w inna. Pierwszego dnia 
byliśmy w Indiach i wykonywali-
śmy z masy solnej słonie. Gosz-
czono Renatę Jasinowską, która 
uczyła wykonania koszyczka z 
wikliny papierowej. W inny dzień 
odwiedzono Arabię, a zajęcia 
skupiły się na wykonaniu latają-

30 sierpnia w Wielowsi odby-
ło się IV Powiatowe Święto 
Pieczonego Ziemniaka, które 
zorganizowano na placu re-
kreacyjno – sportowym. 
Imprezę rozpoczął mecz piłki 
nożnej juniorów, w którym zmie-
rzyły się drużyny z Trzemeszna 
i Wielowsi (na zdjęciu). Mecz 

SUlĘCIN

Tu królował ziemniak

zakończył się wynikiem 4:3 dla 
Wielowsi. Sekcja karate Kyoku-
shin z Sulęcina pod przewodnic-
twem karola Buksztynowicza 
przygotowała pokaz sztuki walki 
oraz łamania dachówek. Z myślą 
o dzieciach, jak i dorosłych, przy-
gotowano wiele konkurencji 
sprawnościowych z nagrodami. 
Ponadto odbył się sprawnościo-
wy turniej dla rodzin, w którym 
zwyciężyła rodzina państwa 
Gryz z Wielowsi. Podczas święta 
przygotowano degustację wielu 
potraw przyrządzonych właśnie 
z ziemniaków. Swoje stoisko 
przygotowało Stowarzysze-
nie Przyjaciół Wielowsi „Nasza 
Wieś”, które za swoją aktywną 
działalność na rzecz promo-
cji gminy Sulęcin otrzymało 
nagrodę ufundowaną przez 
burmistrza Sulęcina. Na impre-
zie gościli również członkowie 
Klubu MC Boxer. Mieszkańcy 
Wielowsi i goście świętowanie 
zakończyli zabawą taneczną.

(red. na podst. www.sulecin.pl)

cego dywanu Następnie były Chi-
ny i wachlarze, lampiony oraz… 
chiński smok (na zdjęciu). Nie za-
brakło Japonii (która „znajdowała 
się” u Emilii Hładki). Tu zajęcia 
odbyły się w plenerze, malowano 
farbami oraz zjedzono pyszny de-
ser. Ostatniego dnia wykonywano 
pocztówkę z wakacji, która pod-
sumowała pierwszą część zajęć 
wakacyjnych. 

Ewelina Niemczyn

Wielkie święto 
na pograniczu

29 kwietnia ulicami Rzepina 
przeszła manifestacja patrio-
tyczna, prezentująca orły pol-
skie, które przez wieki zmie-
niały swój wizerunek w godle 
Polski. 

Manifestacja przygotowana 
przez Wiesława Kołoszę miała 
na celu wzbudzenie szacunku do 
świąt i symboli narodowych. Po 
uroczystym przemarszu uczest-
nicy zebrali się na placu szkoły 
podstawowej, gdzie chronolo-
gicznie odczytane zostały opisy 
orłów. Charakterystykę poszcze-
gólnych orłów prezentowali za-
proszeni goście, m. in.: burmistrz 
Rzepina Sławomir Dudzis, sta-
rosta słubicki Piotr Łuczyński, 

RZEPIN

Mafifestacja patriotyczna w Rzepinie
wicestarosta 
Tomasz Stu-
pienko, bur-
mistrz Słu-
bic Tomasz 
C i s z e w i c z , 
d y r e k t o r 
Szkoły Pod-
stawowej Bo-
żena Rudzka,  
przedowni-
czący Rady 
Miejskiej w 
Rzepinie Damian Utracki, ksiądz 
Krzysztof Ornatowski, dyrektor 
Zespołu Szkół Licealnych w Słu-
bicach Maria Jaworska, dyrek-
tor Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Rolniczych Maria Skalniak 
oraz wiele innych znamienitych 

postaci. Prezentacje przeplatały 
pieśni patriotyczne i wiersze, w 
wykonaniu uczniów, przedszko-
laków, orkiestry i chóru „Wrzosy”. 

Aleksandra Zielińska
Na podstawie: www.rzepin.pl

Wiosennie i świątecznie
SŁUBICE

Wielkanocne warsz-
taty w słubickiej bi-
bliotece już za nami 
- pozostały tylko 
wspomnienia

Jak co roku w bibliotece 
słubickiej na rodzinnych 
warsztatach wielkanoc-
nych dużo się działo.
Wszyscy mieli wspa-
niałą zabawę przy tworzeniu 
pięknych palm oraz kolorowych 
jajek wielkanocnych. Uczestnicy 
wykorzystali w swoich pracach 
między innymi: bukszpan, trawy, 
bazie oraz kolorowe wstążki, ta-
siemki, piórka, sztuczne kwiatki, 
błyszczące cekiny, itp. Wszyst-
kim dziękujemy za tak aktywny 

udział w warsztatach!
Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy w Słubicach składa ser-
deczne podziękowania sponso-
rom za wsparcie finansowe reali-
zowanych działań kulturalnych, 
w tym „Wielkanocnych Warszta-
tów”. 

Red.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Słubicach ogłasza „Maj – miesiącem 
przebaczenia” i nie będzie pobierać 
żadnych regulaminowych opłat od czy-

SŁUBICE 

telników za przetrzymywane książki. 
Jest to dobra okazja, aby uregulować za-
ległości i oddać książki, których zwrot już  
dawno minął. Zatem Czytelniku, jeśli masz 
w domu zaległe książki jest to dla Ciebie 
szansa, by bez żadnych konsekwencji, od-
dać je do biblioteki.

Red.

Wybory Prezydenckie AD 2015
plusy, fusy i minusy

Robert Tomczak
robsonsport@wp.pl

Daniel Szurka
kontakt@naszeslubice.pl

Zdziwieni? 
Zaskoczeni?

Tendencja wyborcza 
w Polsce jest taka, że 
Polska podzieliła się 
na tą dobrą i złą. W 
przeciwieństwie, kto 
komentuje raz je-
steśmy w tej dobrej 
części a raz w tej złej. 
Mieszkańcy naszej 
gminy wyraźnie dali 
dowód zaufania 
Bronkowi…ale pu-
ścili także oczko do 
Andrzejka i Pawełka. 
Delikatnie mówiąc, 
zakisili przy okazji Ogórka. 
Statystyka z miasta i gminy Słubice 
przedstawia się następująco:
Suma zarejestrowanych głosów z ob-
wodów na terenie miasta i gminy:
G. Braun - 41 głosów 
A. Duda - 1387 głosów 
A. Jarubas - 63 głosy 
B. Komorowski - 3072 głosy 
J. Korwin-Mikke - 222 głosy 
M. Kowalski - 32 głosy 
P. Kukiz - 1356 głosów 
M. Ogórek - 206 głosów 
J. Palikot - 115 głosów 
P. Tanajno - 10 głosów 
J. Wilk - 33 głosy
Liczba uprawnionych do głosowania 
- 15 337 
Liczba oddanych głosów - 6 609 
Liczba głosów nieważnych - 72 
Liczba głosów ważnych - 6 537

Kolejne święto demokra-
cji za nami. Czy święto, to 
bym raczej miał wątpliwo-
ści, bo znowu większość z 
nas nie pójściem do urny 
pokazała co myśli. Prezy-
dent wybierany przez nie-
spełna połowę Polaków 
raczej nie ma prawa na-
zywać się ich wszystkich 
reprezentantem ale ja nie 
o tym. Tak, głosowałem 
na Kukiza i nie zamierzam 
się tego wstydzić. Wielo-
krotnie w tym miejscu wy-
powiadałem się na temat 
partyjnych układów i ich 

niemalże mafijnych struktur tak więc taki 
kandydat idealnie wpasował się w moją fi-
lozofię. Platforma z Bronisławem nadal pi-
kuje i raczej szybkie chwytanie za stery nie 
wyrówna tego lotu. Co w zamian jednak? 
Na kogo tym razem postawić? Takie pyta-
nia zadają sobie wszyscy zwolennicy oby-
watelskiego buntu, a odpowiedzi raczej 
nie chcą przychodzić. Do wyboru zostanie 
tak zwane mniejsze zło lub pozostanie w 
domku podczas wyborczej dogrywki. Py-
tanie tylko co i dla kogo jest mniejszym 
złem? Wracając do Kukiza wszyscy już my-
ślą o wyborach jesiennych i zastanawiają 
się czy to pomoże coś zmienić na polskiej 
scenie politycznej. Moim zdaniem jeszcze 
nie teraz ale jak mawiał poeta kropla już 
zaczęła drążyć skałę i kto wie czy nie jest 
to początek czegoś poważnego. Jednak 
trzeba pamiętać, że towarzystwo, które 
rozsiadło się na Wiejskiej już 25 lat temu 
tak łatwo nie pozwoli oderwać się od ko-
ryta i zrobi wszystko, dosłownie wszystko 
żeby pana Kukiza udupić. Jednak warto 
choć spróbować to zrobić, bo miny i ko-
mentarze już teraz tego towarzystwa wza-
jemnej adoracji są po prostu bezcenne.

SŁUBICE 

Maj miesiącem 
przebaczania

15 kwietnia Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy razem z PKP S.A. 
oraz Przewozami Regionalnymi, a także 
szkołami objętymi Programem Eduka-
cyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
zorganizowała trzecią odsłonę ogól-
nopolskiej akcji pod hasłem: „Pierwsza 
Pomoc - to dziecinnie proste”.

Trzecia edycja akcji odbyła się również w 
Kostrzynie nad Odrą. Każdy przechodzień 
mógł za darmo nauczyć się pierwszej 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Pierwsza Pomoc - to                 
dziecinnie proste

pomocy, a w role instruktorów wcieliły 
się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Kostrzynie nad Odrą oraz Szkoły Pod-
stawowej w Kamieniu Małym. Ich pracę 
wspierali wykwalifikowani instruktorzy 
Programu. Kolejny raz dzięki młodym 
ratownikom cała Polska może uczyć się 
ratować ludzkie życie. Akcja skierowana 
była do wszystkich, którzy chcieliby na-
uczyć się udzielać pierwszej pomocy.

www.kostrzyn.pl
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Wojewoda przeciwko handlowi ludźmi

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Świątek, dyr. Wydziału Programów Europejskich i 
Rządowych LUW, Wojewoda Katarzyna Osos oraz gen. bryg. SG Andrzej Kamiński.
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Wojewoda Lubuski Katarzyna 
Osos oraz Komendant Nado-
drzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzań-
skim gen. bryg. SG Andrzej 
Kamiński pod koniec kwietnia 
podpisali umowę partnerską 
dotyczącą projektu: „Lubuski 
alians służb mundurowych 
i cywilnych wobec handlu 
ludźmi i przestępczości trans-
granicznej” (LASM). – Lubuski 
Urząd Wojewódzki jest jedy-
nym, który realizuje tego typu 
projekt – podkreśliła Wojewo-
da Katarzyna Osos.

– Będzie bardzo szeroka kampa-
nia społeczna. Chcemy dotrzeć do 
jak największego kręgu odbior-
ców – zapowiedziała Wojewoda 
Lubuski Katarzyna Osos. – Będą 
szkolenia z instytucjami, które 
mają styczność z osobami nara-
żonymi na zagrożenia. W ramach 
projektu będziemy podejmować 
działania, które mają się przyczy-
nić do poprawy efektywności 
działania odpowiednich służb. 
Zorganizujemy seminaria, szko-
lenia i konferencje, które będą 
miały na celu zwiększenie zakre-
su wiedzy o metodach działania i 
zapobiegania zjawiskom handlu 
ludźmi.
Lubuski Urząd Wojewódzki za-

jął wysoką trzecią pozycję w 
rankingu z  ponad dwudzie-
stu  projektów ubiegających  się 
o dofinansowanie. Wyróżnienie 
to jest szczególnie ważne po-
nieważ Projekt „Lubuski alians 
służb mundurowych i cywilnych 
wobec handlu ludźmi i przestęp-
czości transgranicznej” jest jedy-
nym projektem finansowanym 
z Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego realizowanym przez 
Urząd Wojewódzki w Polsce.
Zagadnienie handlu ludźmi oraz 
problem zorganizowanej prze-
stępczości transgranicznej są 
zjawiskami podlegającymi dy-
namicznym przemianom, któ-

rych nasilenie zaobserwowano 
w Polsce na początku lat 90. W 
związku ze wzrostem rozwoju 
gospodarczego i ekonomiczne-
go Polska obecnie nie jest już 
tylko krajem pochodzenia ofiar, 
ale także krajem tranzytowym, 
przez który odbywa się transfer 
osób z Europy Wschodniej czy 
Azji do Europy Zachodniej oraz 
krajem docelowym dla pokrzyw-
dzonych wykorzystywanych 
głównie w prostytucji i pracy 
przymusowej. Kwestie te odno-
towywane są szczególnie w re-
gionach przygranicznych.
– Mam nadzieję, że projekt zna-
cząco przyczyni się do zwiększe-

nia skuteczności prowadzonych 
działań – powiedziała Wojewoda 
Katarzyna Osos. Z działaniami 
podjętymi przez Wojewodę zga-
dza się gen. bryg. SG Andrzej 
Kamiński, Komendant Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzań-
skim - W dzisiejszym skompliko-
wanym świecie nie można działać 
w pojedynkę, trzeba wielu innych 
służb w tym administracji publicz-
nej, aby dotrzeć do jak największej 
liczby odbiorców – podkreślił Ko-
mendant Kamiński.
Dyrektor Wydziału Programów 
Europejskich i Rządowych Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
Agnieszka Świątek zapowie-
działa natomiast specjalistyczne 
szkolenia dla służb munduro-
wych, Straży Granicznej, a także 
pracowników LUW. Szkolenia 
będą dotyczyć identyfikacji za-
bezpieczeń przed fałszerstwem 
dokumentów publicznych.
Przestępczość transgraniczna i 
handel ludźmi są kwestiami, któ-
re wymagają interdyscyplinarne-
go podejścia i współpracy wielu 
instytucji. Lubuskie jest drugim 
województwem po mazowiec-
kim, w którym na tak dużą skalę 
prowadzony jest handel ludźmi. 
Lubuskie jest również terenem, 
przez który odbywa się przerzut 
ofiar handlu z Europy Środkowo-
-Wschodniej na Zachód.  
Celem nadrzędnym Projektu 

LASM jest wzrost wiedzy w za-
kresie metod zapobiegania, 
wykrywania i ścigania prze-
stępczości transgranicznej i 
zorganizowanej. Realizacja pro-
jektu daje możliwość wymia-
ny doświadczeń oraz dobrych 
praktyk w zakresie działania 
służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo publiczne, czego 
konsekwencją będzie wypraco-
wanie wspólnych wniosków jak 
również nawiązanie kontaktów 
zawodowych, w zakresie tema-
tów stanowiących przedmiot 
wspólnego zainteresowania na 
poziomie międzynarodowym. 
– Lubuski Urząd Wojewódzki jest 
jedyny, który realizuje tego typu 
projekt – podkreśliła Wojewoda 
Katarzyna Osos.
Szkolenia zaplanowane dla służb 
(Straży Granicznej, służb cywil-
nych Wojewody Lubuskiego) w 
ramach projektu są odpowiedzią 
na potrzebę ciągłego podnosze-
nia kwalifikacji i nadążania za 
zmianami metod jakimi posłu-
gują się zorganizowane grupy 
przestępcze. Natomiast szko-
lenia dedykowane instytucjom 
samorządowym wpływają na 
uzyskanie efektu oddziaływania 
projektu wśród szerokiej grupy 
odbiorców.

Wojewoda Lubuski: e-Granica łączy i inspiruje
– Posiadanie informacji daje 
poczucie bezpieczeństwa – 
podkreśliła Wojewoda Lubu-
ski Katarzyna Osos podczas 
podpisania Porozumienia 
Partnerskiego, dotyczącego 
współpracy w ramach projektu 
e-Granica, którego głównym 
produktem ma być dwujęzycz-
na, bezpłatna aplikacja infor-
macyjna ułatwiająca podró-
żowanie. Partnerzy projektu 
są zgodni, że to innowacyjne 
i jedyne w swoim rodzaju roz-
wiązanie.

W środę, 6 maja br. w Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim podpi-
sano Porozumienie Partnerskie 
dotyczące współpracy w ramach 
projektu „e-Granica  – działa-
nia na rzecz zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego po-
granicza - platforma wymiany 
doświadczeń w obszarze trans-
granicznym”. Dokument podpi-
sany został przez Beneficjenta 
Wiodącego Wojewodę Lubuskie-
go – Katarzynę Osos oraz Part-
nerów Projektu: Przewodniczą-
cego Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu „Pro 
Europa Viadrina”, Prezydenta 

Gorzowa Wlkp. – Jacka Wój-
cickiego, Lubuskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
Policji  – Ryszarda Wiśniew-
skiego ze strony polskiej 
oraz Przewodniczącego Sto-
warzyszenia Środkowa Odra 
e. V. we Frankfurcie nad Odrą, 
Nadburmistrza Frankfurtu 
n/O - Martina Wilke ze stro-
ny niemieckiej.
Wojewoda jest właścicielem 
i autorem aplikacji obecnie 
używanej eLubuskie, która za 
pomocą interaktywnych roz-
wiązań informuje o występu-
jących zagrożenia.
– Posiadanie informacji daje 
poczucie bezpieczeństwa. 
Wiemy jak się zachować i jakie 
podjąć działania. W związku z 
tym chcemy iść krok dalej, bo 
dziś granica nie dzieli, ale inspiru-
je do dalszych działań, do wspól-
nych inicjatyw i dalszej współpra-
cy. Chcemy stworzyć dwujęzyczną 
aplikację i to będzie główny pro-
dukt projektu e-Granica – powie-
działa Wojewoda Lubuski Kata-
rzyna Osos.
W ramach projektu przewidzia-
ne są także wizyty studyjne i 
szkolenia językowe. – Wierzy-

my, że te działania spowodują 
zacieśnienie współpracy między 
naszym województwem a Bran-
denburgią. To także okazja do wy-
miany doświadczeń i poglądów, 
dzięki której droga do kolejnych 
wspólnych projektów stoi otwo-
rem – przekonywała Wojewoda. 
Słów uznania dla projektu nie 
krył Nadburmistrz Frankfur-
tu n/O Martin Wilke: – Chętnie 

przystępujemy, jako partner do 
projektu e-Granica, bo jest nowo-
czesny i innowacyjny. To właściwy 
projekt we właściwym czasie. Dla 
prezydenta Gorzowa Jacka Wój-
cickiego, będącego jednocze-
śnie Przewodniczącym Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu „Pro Europa Viadri-
na”, projekt ma wymiar bardzo 
pragmatyczny: – Jego wdrożenie 

w życie znacząco usprawni ko-
munikację między mieszkań-
cami całego euroregionu.
Projekt zakłada wykonanie 
prac niezbędnych do stwo-
rzenia bezpłatnej, polsko-nie-
mieckiej aplikacji na smartfo-
ny, tablety i inne urządzenia 
przenośne, która będzie in-
formować mieszkańców oraz 
podróżnych odwiedzających 
pogranicze lubusko-bran-
denburskie o aktualnych za-
grożeniach, przepisach ruchu 
drogowego, a także innych 
wydarzeniach mogących 
wpłynąć na komfort podró-
żowania. Rolą Partnerów 
Projektu będzie udzielanie 
wsparcia merytorycznego w 
procesie tworzenia aplikacji, 
a w szczególności interak-

tywnego, polsko-niemieckiego 
poradnika, który stanowił będzie 
jej integralną część. W poradniku 
tym zawarte zostaną m.in. infor-
macje dotyczące sposobów za-
chowania się w sytuacji kryzyso-
wej mogącej wystąpić podczas 
podróży oraz na temat instytucji 
powołanych ustawowo do nie-
sienia pomocy po obu stronach 
granicy. 

Partnerzy projektu „e-Granica – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodar-
czego pogranicza - platforma wymiany doświadczeń w obszarze transgranicznym”
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Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
•	 wykształcenie min. podstawowe,
•	 mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090

Zakres Obowiązków:
•	 umawianie pacjentów na badanie słuchu,
•	 doradztwo i informowanie pacjentów o aktualnej ofercie firmy,
•	 dbałość o ład i porządek w punkcie obsługi klienta,
•	 zewnętrzna promocja firmy.

Wymagania:
•	 wykształcenie min. średnie
•	 wysoka kultura osobista,
•	 solidność i umiejętności organizacyjne,
•	 umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji z 

klientem,
•	 doświadczenie w sprzedaży i pracy z klientami będzie 

dodatkowym atutem

Oferujemy:
•	 motywujący system wynagrodzeń,,
•	 możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego,
•	 stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres                        
m.szturo@audiofon.com.pl, wpisując W TEMACIE wojewódz-
two oraz miejscowość której dotyczy aplikacja.

Firma AUDIOFON posiadająca sieć Punktów Protetyki Słuchu 
w całej Polsce poszukuje kandydatów do pracy w punkcie 
obsługi klienta zatrudnionych na stanowisku:

Pracownik Biurowy
Miejsce pracy: SŁUBICE

Zakończone w ubiegłym ty-
godniu na boiskach MOSIRu 
wojewódzkie finały turnieju „Z 
Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” przyniosły miastu 
Kostrzyn historyczny sukces 
sportowy piłkarzy grup dzie-
cięcych.

Pomysłodawcą oraz inicjatorem 
Turnieju jest Polski Związek Piłki 
Nożnej. Główne cele Turnieju to 
popularyzacja aktywnego stylu 
życia wśród uczniów szkół pod-
stawowych, wyłanianie piłkar-
skich talentów ale nade wszyst-
ko turniej ten to nieoficjalne 
mistrzostwa Polski dzieci.
W organizowany z wielkim roz-
machem turnieju swoje mi-
strzowskie chwile święcili młodzi 
sportowcy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Czwórka”. Spośród 
3 kategorii wiekowych chłop-
ców, w dwóch „Czwórka” trium-
fowała w kolejnym zaś dotarła 
do ćwierćfinału. W najmłodszej 
kategorii wiekowej do lat ośmiu, 
Żaki trenera Adam Bogdańskie-
go w pięknym stylu rozprawiły 
się z rówieśnikami z Gorzowa, 
Kaławy, Strzelec Krajeńskich, 
Zielonej Góry zwyciężając bez-
apelacyjnie w całej imprezie. 
Występujący pod szyldem SP4 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

UKS „Czwórka” powalczy na Stadionie Narodowym!

ośmiolatkowie strzelili w turnieju 
ponad 40 bramek sami wyjmu-
jąc piłkę z bramki czterokrotnie. 
Najlepszym strzelcem U8 zosta-
ła Alan Krysiński zdobywca 17 
goli a cała kostrzyńska drużyna 
uzyskała tytuł Mistrzów woj. Lu-
buskiego!
Czwórkowe Żaki wystąpił w skła-
dzie: Bławat Natan, Górecki 
Hubert, Krysiński Alan, Sikor-
ski Kacper, Wnuk Aleksander, 
Iwiński Oskar, Kozieł Maciej, 
Panek Kewin, Kałmuk Nata-
niel, Korman Maciej, Szczotka 
Kacper, Gogojewicz Oskar.

W kategorii wiekowej do lat dzie-
sięciu pogromców nie znalazła 
drużyna Orlików UKS „Czwórka”. 
Prowadzeni przez trenera Radka 
Bułgajewskiego piłkarze U10 
bez trudu wygrali rozgrywki gru-
powe. Zwyciężając w trzech me-
czach zdobyli łącznie 14 bramek 
tracąc zaledwie dwie. Na drodze 
do finału turnieju kostrzyńskim 
Orlikom dwukrotnie stawały 
drużyny z południa wojewódz-
twa jednakże tego dnia ekipy ze 
Wschowy i Żar nie były w stanie 
zatrzymać rozpędzonych piłka-
rzy „Czwórki”. Finał z odwiecznym 

rywalem ze Słubic był 
przysłowiową wisienką 
na torcie. Obie drużyny 
wiedziały jaką stawkę 
ma finał. Sportowa po-
stawa, hart ducha, za-
angażowanie sprawiły 
iż po 20 minutach emo-
cjonującego gry spełni-
ły się marzenia dziesię-
ciolatków z Kostrzyna. 
UKS „Czwórka” wygrał 
w finale 1-0 zdobywając 
tym samym przepustkę 
dla naszego miasta do 
finałów krajowych roz-
grywanych 2 maja na 
Stadionie Narodowym 
w Warszawie!
Skład drużyny Orlików: 

Szymaniuk Bartosz, Krysiński 
Oskar, Sokołowski Krystian, 
Szymaniuk Jakub, Bambecki 
Igor, Chipsz Mikołaj, Downar 
Xawier, Gawlik Jakub, Raczy-
kowski Marek.
Indywidualnie wyróżniony zo-
stał Oskar Krysiński – Najlepszy 
Piłkarz Turnieju!
W drugim dniu zmagań na boiska 
wybiegli piłkarze U12. Po świet-
nym początku, zwycięstwach 
z zespołami z Międzyrzecza i 
Wawrowa Młodziki z „Czwórki” 
zmierzyły się w ćwierćfinale z ze-

społem z Zielonej Góry. Tym ra-
zem sportowe szczęście było po 
stronie dwunastoletnich gości. 
Mimo przewagi, wielu okazji do 
strzelenia goli drużyna trenera 
Romana Kuśnierczaka przegra-
ła 2-1 zajmując ostatecznie miej-
sce tuż za strefą medalową.
Kadra UKS „Czwórka” U12: 
Skrzypczak Szymon, Mar-
kowski Ernest, Hepner Jakub, 
Smacki Konrad, Panek Grze-
gorz, Cichoń Emil, Pogiernicki 
Dobromił, Surma Oskar, Smek-
talski Maciej, Misun Marcin.
Indywidualnie wyróżnienie spo-
tkało trenera Adam Bogdań-
skiego, który otrzymał pisemne 
podziękowania od Prezesa PZPN 
Zbigniewa Bońska za pracę na 
rzecz popularyzacji piłki nożnej 
na ziemi lubuskiej.
Serdecznie gratulację dla trene-
rów, opiekunów drużyn: Rafała 
Wnuka, Pawła Gawlika oraz 
dla wszystkich osób, których 
codzienna praca przyczynia się 
do sukcesów podopiecznych 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Czwórka”. Trzymamy kciuki 
za majowe zmagania w Warsza-
wie!

UKS Czwórka
Na podstawie: www.kostrzyn.pl
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24 kwietnia w Rzepinie zosta-
ła otwarta Akademia Trzeciego 
Wieku której dokonali przewod-
niczący Rady Miejskiej w Rzepi-
nie Damian Utracki oraz jego 
zastępca Andrzej Pych. Pierwsze 
spotkanie uświetnił wykład pani 
dietetyk - Magdaleny Cieślak, 
która udzielała rad na temat 
zdrowego odżywiania się oraz 
wyczerpujących odpowiedzi na 
pytania uczestników. Pani diete-
tyk przekazała słuchaczom cen-
ną wiedzę, uczuliła na czytanie 
etykiet produktów oraz zwróciła 
uwagę na dobroczynny wpływ 
spożywania owoców, warzyw 
i wody. Ten ciekawy wykład to 
dopiero początek działalności 
Akademii Trzeciego Wieku. Za-

RZEPIN

Otwarcie Akademii Trzeciego Wieku

praszamy na kolejne spotkanie.

Podczas jednego z kwietnio-
wych weekendów mieszkańcy 
gmin Słubice oraz Cybinka wy-
ruszyli w podróż. Odkrywali 
historię i poszerzali wiedzę 
przyrodniczą związaną z oko-
licą. 

W sobotę o godzinie 8:30 mło-
dzież z terenu gminy wyruszyła 
spod Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Cybince w kierunku 
placu Bohaterów w Słubicach, 
gdzie dołączyła reszta grupy. By 
umożliwić uczestnictwo wszyst-
kim, w tym osobom z trudnościa-
mi w poruszaniu, organizatorzy 
zdecydowali się zorganizować 
bus. Grupa 28 osób przez całe 
przedpołudnie do godziny 16-tej 
jeździła między wyznaczonymi 
miejscami. Wśród odwiedzonych 
miejsc znalazł się m.in. cmentarz 
żydowski, o którym opowiadał 
Roland Semik, nawiązując do 
losów nieistniejącej już gminy 
żydowskiej. Wycieczka zatrzy-
mała się również przy punkcie 
widokowym na wzgórzu przy 
ulicy Południowej, skąd rozpo-
ściera się malowniczy widok 
na dolinę Odry. W tym miejscu 
uczestnicy mogli usłyszeć cieka-
wostki na temat powstawania 
doliny rzecznej i jej wpływu na 
ekosystem, o czym opowiadała 
Natalia Duer. W niedzielę trasa 
wycieczki wiodła przez gminę 
Cybinka, od dworku w Białkowe, 
przez ruiny mostu w Kłopocie 
oraz papierni w Koziczynie aż do 
Świecka.  
- Nagrania z kamery wraz ze 
zdjęciami zostaną zebrane przez 
młodzież. Opracowany materiał 
zaprezentujemy na biesiadzie 23 

SŁUBICE  Pod patronatem Przekroju

Walory i kolory naszych gmin 
– relacja z wycieczek

maja. To nie będzie tylko doku-
mentacja. To będzie pamiątka 
ukazująca naszą gminę z perspek-
tywy młodych młodzi – opowia-
da Aneta Majewska, członkini 
Stowarzyszenia Kobiet w Rybo-
cicach „Gospodynie”, animująca 
uczestników podczas wydarzeń.  
Projekt „Jutro zaczęło się wczo-
raj” jest realizowany w ramach 
programu Lokalne Partnerstwa 
PAFW – Program Polsko - Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum pełni rolę lidera pro-
jektu, natomiast do grona part-
nerów należą Cybińskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju PRO-EKO, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Cybince, Biblioteka Publicz-
na w Cybince, Fundacja Dziupla 
Inicjatyw Przyrodniczych, Sto-
warzyszenie Kobiet w Ryboci-
cach „Gospodynie”, Towarzystwo 
Miłośników Białkowa i Polesia, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Świec-
ka oraz Roland Semik społeczny 
opiekun zabytków powiatu słu-
bickego.

Red.

W sobotę 18 kwietnia po rannej 
zbiórce o godz. 5.15 udaliśmy do 
oddalonego o 300 km Wałbrzy-
cha na kolejny rzut Międzywoje-
wódzkiej Regionalnej Ligi dzieci 
i młodzików w zapasach klasycz-
nych. Około 9.30 dotarliśmy na 
miejsce stawiając się na oficjal-
nym ważeniu. Oprócz dziesię-
ciu klubów z kraju w zawodach 
startowała również silna ekipa 
z Czech. Po śniadaniu i krótkim 
odpoczynku rozpoczęły się za-
paśnicze zmagania, w których 
wzięło udział 143 zawodników 
w tym oczywiście nasi chłopcy. 
Jak to zwykle bywa w sporcie nie 
zabrakło zaciętych i emocjonują-
cych pojedynków. Połowa naszej 
drużyny to już zawodnicy mają-
cy na swoim koncie kilkanaście 
ważnych startów, nie jeden me-
dal i duże doświadczenie.
To głównie od nich oczekujemy 
na wysokie rezultaty. Pozostała 
część chłopaków właśnie teraz 
zaczyna swoją zapaśniczą przy-
godę w międzywojewódzkich 
rozgrywkach. Walcząc ze star-
szymi przeciwnikami zdobywają 
niezwykle cenne doświadczenie 
i silny charakter. Każda ich wy-
grana walka to już nasz sukces, a 
wymierne rezultaty sportowe to 
tylko kwestia czasu. Reasumując, 
zawody w Wałbrzychu zaliczamy 
do udanych. Dziesięciu naszych 
dotarło do strefy medalowej.
Udało nam się zdobyć sześć 
medali w tym dwa złote, dwa 
srebrne i dwa brązowe. W kate-
gorii 38 kg. mieliśmy podwójny 
finał. Kewin Metel i Mateusz 
Borysewicz (młodszy o rok) ko-
lejny raz udowodnili, że to oni 
rozdają karty w swojej wadze. 
W dodatku stoczyli najlepszy i 
najbardziej zacięty z wszystkich 
finałów. Rzut za rzut, akcja za ak-

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Zapaśnicy 
zdobyli medale 
w Wałbrzychu

cję. Przy stanie 9:8 lepszy okazał 
się Metel. Kolejny złoty medal 
powędrował do Macieja Czar-
neckiego 85 kg.
Jego przeciwnicy nawet przez 
chwilę nie łudzili się na pierw-
sze miejsce. Maciek zdemolował 
wszystkich, którzy stawali z nim 
w szranki w kolejnych rundach. 
W finale przewagą techniczną 
i pięknym rzutem suplesowym 
za 5 pkt. potwierdził, że medal 
zdobyty na Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików to nie przypadek, 
a efekt ciężkiej pracy. Srebrny 
medal oprócz wspomnianego 
Mateusza Borysewicza zdobył 
także Konrad Rojek 53 kg. W 
finale uległ 3:2 Jakubowi Maj-
dańskiemu z Żar, który ma już 
na swoim koncie trzy medale z 
Mistrzostw Polski.
Brązowe medale zdobyli Filip 
Gała +60kg i Konrad Kruszakin 
73 kg. Tym razem swoje walki o 
trzecie miejsce przegrali i w efek-
cie zajęli piąte lokaty następujący 
zawodnicy: Nikodem Suchomel 
32 kg, Kacper Miklaszewski 42 
kg, Sylwester Borkowski 59 kg 
i Tomasz Lewandowski 85 kg. 
Reszta zawodników uplasowała 
się na siódmych lokatach, są to: 
Filip Rychterski, Marcel Kacz-
marek, Szymon Bunkiewicz, 
Karol Gorajski, Adrian Jawor-
ski, Marek Spyra, Radosław 
Niedużak.
Rozwój kostrzyńskich zapasów 
i wysokie osiągnięcia sportowe 
nie byłyby możliwe, gdyby nie 
środki finansowe otrzymane od 
burmistrza Kostrzyna nad Odrą 
dr Andrzeja Kunta. Bardzo dzię-
kujemy.

Artur Żołna
www.kostrzyn.pl

Aleksandra Zielińska
www.rzepin.pl



8 nr 5(29)/2015 14 maja 2015

DYSTRYBUTOR - Centrum Budowlane HUBIMAR
Sulęcin, ul. Wincentego Witosa 24, tel. 95 755 23 49

199
 zł/m2

Oferta specjalna:

Blachodachówka Celtycka BRAAS

Promocja na wszystkie drzwi
- 15% do końca maja!

Anna Denczew – dyrek-
tor kostrzyńskiej bibliote-
ki otrzymała wyróżnienie 
w plebiscycie „Lubuszanin Roku 
2014” organizowanym przez Ga-
zetę Lubuską. Zostało ono przy-
znane za nieprzeciętne działania 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Radość w bibliotece
biblioteki. Obierając dyplom 
Anna Denczew wyraźnie pod-
kreśliła, że jest to nagroda dla 
całej biblioteki, dla wszystkich 
pracowników.

Malwina Smycz

22 kwietnia był Międzynaro-
dowym Dniem Matki Ziemi. W 
Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej w Pamięcinie ze Szkołą 
Filialną w Żabicach odbyła się 
kampania społeczna promu-
jąca ochronę środowiska, w 
której udział wzięli uczniowie, 
nauczyciele i mieszkańcy Pa-
mięcina. 

Wszyscy zaangażowali się w ak-
cję sprzątania wsi. Dzień zakoń-
czył się konkursem plastycznym 
pt. „Nasze rady na odpady”. W 
swoich pracach uczniowie po-
kazywali w jaki sposób można 
dbać o środowisko. Pierwsze 
miejsce zajęła uczennica klasy II 
Aleksandra Naumowicz, dru-
gie Urszula Żak także uczennica 
klasy II,  a trzecie Anna Stoja-

GÓRZYCA

Międzynarodowy Dzień Ziemi
nowska  klasy I.
Cała akcja była po-
przedzona spotka-
niem z Łukaszem 
Fortuną - referentem 
ds. Ochrony Środowi-
ska z Urzędu Gminy 
Górzyca. Na spotka-
niu z uczniami naszej 
szkoły pan Łukasz od-
powiadał na pytania 
dotyczące problemu 
dzikich wysypisk na 
terenie naszego po-
wiatu. Ponadto od-
była się pogadanka 
na temat segregacji 
śmieci i powtórnego 
wykorzystania odpa-
dów.

Agnieszka Pilarska   
www.gorzyca.pl
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• komputerowa optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych w systemie WOLF;
• projektowanie i wykonanie konstrukcji drewnianych;
• precyzyjne wykonanie konstrukcji na maszynie numerycznej CMC.
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Wspomnienie o wielkim Polaku
ROZMOWA PRZEKROJU

Korzystając z okazji pobytu w Sulęcinie 
Witolda Pronobisa, znanego historyka, 
byłego dziennikarza polskiej sekcji, 
nadającego niegdyś z Monachium Ra-
dia Wolna Europa, przeprowadziliśmy 
z nim rozmowę na temat osoby, której 
niedawna śmierć poruszyła nie tylko 
Polaków.

Przekrój Lokalny: Panie doktorze, 24 
kwietnia zmarł prof. Władysław Barto-
szewski, dla wielu ludzi na całym świe-
cie, niepodważalny autorytet moralny 
i naukowy. Ponieważ – jak wiem-  przez 
wiele lat łączyły was bliskie kontakty za-
wodowe i towarzyskie , choćby za spra-
wą ścisłej współpracy na falach Rozgło-
śni RWE, chciałbym zapytać o pańską 
reakcję na tę smutną i mimo poważnego 
wieku profesora, niespodziewaną wia-
domość o jego śmierci? 

Witold Pronobis: Władysław Bartoszew-
ski nie był pracownikiem etatowym RWE, 
ale regularnie współpracował z tą Roz-
głośnią, uznając ją za niezwykle ważną i 
przez wiele lat praktycznie jedyną insty-
tucję, stwarzającą możliwość docierania, 
z pominięciem cenzury, do polskiej opinii 
publicznej. Od końca lat pięćdziesiątych, 
ale przede wszystkim po wprowadzeniu 
w Polsce stanu wojennego w grudniu 
1981 r. – wykorzystywał fale RWE by móc 
wspierać niepodległościowe aspiracje Po-
laków. Oczywiście narażał się na szykany 
i prześladowania ze strony władz PRL-u, 
ale jego znane nazwisko i autorytet na ca-
łym świecie, uniemożliwiały zastosowanie 
bardziej dotkliwych represji. Były w Polsce 
dwie osoby o takim specjalnym statusie, 
mianowicie Stefan Kisielewski i właśnie W. 
Bartoszewski, którym władza nie potrafiła 
skutecznie zamknąć ust. Gdy w począt-
kach lat 80-tych dostał propozycję wykła-
dów na Katolickim Uniwersytecie w Eich-

stätt, niedaleko Monachium, w Bawarii, 
skorzystał z tego zaproszenia i wyjechał. 
Zresztą za zgodą władz PRL-u, która uwa-
żała to za dobrą okazję pozbycia go się z 
Kraju. Nie przypuszczano w Warszawie, ze 
będzie tam miał on jeszcze lepszą niż na 
miejscu okazję do kontaktów z Polakami 
-  właśnie za sprawą fal RWE.

Czy dopiero tam właśnie – w Bawarii, za-
tknął się pan z profesorem?

Prof. Bartoszewskiego znałem już z kraju.  
Był wówczas wykładowcą Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, ale 
wykładał  także, na tzw. „latających uni-
wersytetach”, z którymi miałem styczność 
w Warszawie  w czasach przed-solidarno-
ściowych. Dlatego gdy nagle, ponownie, 
spotkaliśmy się w Monachium, bardzo 
ułatwiło to wzajemne kontakty. Służył mi 
radą przy pisaniu podręcznika najnowszej 
historii Polski i świata i w opracowywa-
niu moich historycznych audycji dla Ra-
dia Wolna Europa. Potem, gdy przeniósł 
się do Monachium, podejmując prace na 
tamtejszym Uniwersytecie Ludwika Mak-
symiliana, pomagałem państwu Barto-

szewskim (bo była cały czas 
przy nim jego żona Zofia) w 
codziennych sprawach. Zbli-
żyliśmy się też do siebie to-
warzysko. Ja bywałem często 
gościem w ich mieszkanku 
przy Landwehrstrasse, a oni 
odwiedzali nas. Niewątpliwie 
w jego stosunku do mnie po-
mogło moje pokrewieństwo 
z gen. Stefanem Roweckim, 
dowódcą Armii Krajowej, któ-
ry został zamordowany przez 
Niemców w Sachsenhausen. 
Przeprowadziłem z profesorem Barto-
szewskim, w 65 rocznicę jego urodzin 
duży wywiad, który nadaliśmy w RWE. 
Opublikowało go też, wychodzące w Pa-
ryżu emigracyjne pismo „Libertas”, wyda-
wane przez wydawnictwo „Spotkania”. 

Gdy upadł komunizm, po wyborach 
czerwcowych 1989 r., państwo Barto-
szewscy opuścili jednak Monachium? 

- To prawda, pomagałem im nawet przy 
przeprowadzce. Nie do Polski jednak! A 
do Wiednia. Malo kto wie, ze jadąc tam 
ciężarówką z ich meblami i osobistymi 
rzeczami, uczestniczyliśmy na autostra-
dzie w okolicach Salzburga,  w groźnym 
wypadku, który tylko o przysłowiowy 
„włos” nie skończył się bardzo tragicznie! 
Nowy rząd Tadeusza Mazowieckiego 
zwrócił się do Bartoszewskiego z propozy-
cją objęcia w Austrii funkcji ambasadora 
naszego kraju, uwalniającego się dopie-
ro spod wpływów Moskwy. Bartoszewski 
przyjął tą ofertę, chociaż zdawał sobie 
sprawę, że jego pracownikami w byłej 
peerelowskiej ambasadzie będą niemal 
wyłącznie SB-ecy i agencji kontrwywiadu, 
także sowieckiego. Dalego postawił jeden 
warunek:, jako swoją osobistą sekretarkę 
zatrudni tam, w swoim gabinecie, osobę, 

do której będzie miał 100% zaufanie. Etat 
ten zaproponował wówczas mojej żonie, 
pomimo że nie miała praktycznie żadne-
go doświadczenia w dyplomacji. Ja zaś, na 
jego zaproszenie, w ustanowione właśnie 
nowe święto państwowe, w dniu 11 listo-
pada 1989 r., wygłosiłem w wiedeńskiej 
ambasadzie okolicznościowy wykład o 
znaczeniu tego dnia dla narodu polskie-
go. Moimi słuchaczami, oprócz nowego 
ambasadora, byli niemal wyłącznie cią-
gle aktywni tam peerelowscy i sowieccy 
agenci. 

Czy te przyjazne kontakty miedzy Wami 
trwały dalej?

Z biegiem czasu prof. Bartoszewski, stawał 
się coraz bardziej urzędnikiem państwo-
wym. W 1995 został ministrem Spraw Za-
granicznych. Także później, cały czas ścisłe 
współpracował z rządami III RP. Ostatnio 
był sekretarzem stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem 
ds. dialogu międzynarodowego. Nie było 
wiec czasu na dawne przyjaźnie i te nasze 
stosunki trochę się rozluźniły. Niewątpli-
wie, gdy był działaczem opozycji niepod-
ległościowej, choćby wówczas w latach 
80-tych - w Monachium, zawsze mówił 
wszystko, co uważał za słuszne. Miał ten 
komfort, którego już nie do końca mógł 
mieć, gdy został zawodowym dyploma-
tą. Chociaż nie sądzę by kiedykolwiek 
sprzeniewierzył się sobie i swoim ideom 
to jednak kocham tego Bartoszewskiego 
z tamtego właśnie okresu. Był dla mnie zu-
pełnie wyjątkowym autorytetem.

Kiedy ostatni raz Pan widział się z prof. 
Bartoszewskim?

W tym roku rozmawialiśmy kilkakrotnie 
z okazji wydania mojej książki „Generał 
Grot. Kulisy zdrady i śmierci”. Bartoszewski 
jako znakomity znawca problematyki Ar-
mii Krajowej, stał się, siłą rzeczy, najważ-
niejszym konsultantem we wszystkich 
kwestiach, w których miałem określone 
wątpliwości „warsztatowe” czy meryto-
ryczne.
Jeszcze kilka dni temu dzwonił do mnie 
pragnąc wyjaśnić problemy, w których ja 
z kolei, jako mieszkaniec Berlina i znawca 
tutejszych archiwów, jestem dobrze zo-
rientowany. Nie spodziewałem się, że bę-
dzie to nasza ostatnia rozmowa.

Dziękuję za rozmowę

Notował: Adam Piotrowski

Zofia i Władysław Bartoszewscy. Zdjęcie wy-
konane w Monachium w latach 80-tych, w 
czasach szczególnie bliskich kontaktów ja-
kie mieli wówczas z naszym rozmówcą, dr. 
Witoldem Pronobisem

Dr Witold Pronobis podczas spotkania z uczniami I Liceum 
Ogólnokształcącego w Sulęcinie w dniu 28 kwietnia br. Pan 
Pronobis przyjechał do Sulęcina na prośbę uczennicy na-
szego liceum Magdy Arciszewskiej
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Na sygnalekredyty gotówkowe

Weź
kredyt gotówkowy
z lekką ratą!
Zapraszamy do oddziału Santander Consumer Banku

w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rynek 27
pon.–pt. 9.00–17.00

w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 167/2
pon.-pt. 9.00-17.00
kasa 9.15-16.45 (przerwa 12.15-12.30)

Kolizja na „podwójnym gazie”

3 maja w godzinach nocnych słubiccy policjanci zauważyli 
pojazd marki BMW poruszający się z dużą prędkością na 
terenie m. Słubice. Policjancipróbowali zatrzymać sami-
chód, jednak kierujący BMW na widok radiowozu zaczął 
jeszcze bardziej przyspieszać. Kierujący uszkodził podczas 
jazdy ogrodzenie i ścianę jednego ze sklepów w Słubicach. 
Auto wylądowało na boku, a sprawca oddalił się z miejsca 
zdarzenia. W krótkim czasie policjantom udało się wytypo-
wać i zatrzymać dwóch mężczyzn. Są oni mieszkańcami 
powiatu słubickiego w wieku 19 i 22 lat. Po przebadaniu 
okazało się, że 19-letni kierowca spożywał alkohol - miał 
ponad jeden promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna 
odpowie teraz za spowodowanie zagrożenia bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym oraz kierowanie pojazdem me-
chanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Odpowie za kradzież z włamaniem

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP Słubice wspólnie z 
policjantami z Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim zatrzy-
mali mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do 
jednego z domów na terenie gminy Górzyca. Za przestęp-
stwo, którego się dopuścił grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.
Do zdarzenia doszło 4 maja br. Policjanci niezwłocznie 
podjęli działania zmierzające do zatrzymania sprawcy. W 
toku prowadzonych czynności wytypowali a następnie 
zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 45 letni mieszkaniec 
powiatu słubickiego. Mężczyzna został doprowadzony i 
osadzony w policyjnym areszcie.
Jak ustalili policjanci sprawca po uprzednim wybiciu szy-
by, dostał się do wnętrza mieszkania skąd ukradł m.in 
sprzęt RTV, AGD. Skradzione mienie odzyskano.

Bilans majowego weekendu

Lubuscy policjanci zakończyli czterodniowe działania pro-
wadzone pod nazwą „Majowy weekend”. W tym czasie 
sprawdzali zachowania kierowców, którzy poruszali się 
drogami naszego województwa. Zatrzymali 45 nietrzeź-
wych zmotoryzowanych. Wszyscy oni stracili prawo jazdy. 
Tegoroczny weekend majowy w porównaniu z tymi z mi-
nionych lat można podsumować jako bezpieczny. Z pew-
nością byłby wyjątkowy pod względem bezpieczeństwa, 
gdyby nie śmiertelne potrącenie 26-letniego rowerzysty, 
które miało miejsce w piątek 1 maja w Zwierzynie.

oprac. sam na podst. 
www.slubice.lubuska.policja.gov.pl



Uczniowie Gimnazjum Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
biorący udział w projekcie 
edukacyjnym ,,Żyj zdrowo na 
sportowo” w dniu 16 kwietnia 
wspólnie ze swoimi koordyna-
torami   zorganizowali spotka-
nie z dietetykiem, panią Mag-
daleną Ciecierską - Koźlarek. 
Spotkanie cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem ze 
strony młodzieży. Okazało się, 
że poruszane tematy dotyczą-
ce zdrowego odżywiania są dla 
naszych uczniów bardzo ważne. 
Młodzież poruszyła także temat 
odżywiania podczas aktywności 
fizycznej, suplementacje die-
ty żywność typu fast food itp. 
Podczas spotkania padło wiele 

Spotkanie z dietetykiem w SOSW
ważnych pytań, 
a pani dietetyk 
cierpliwie na 
wszystkie od-
powiadała. Pod-
czas spotkania 
uczniowie do-
wiedzieli się w 
które produkty 
warto wzboga-
cać dietę a które 
są im zbędne. 
Pani dietetyk 
przekonywała również do ak-
tywności ruchowej. Polecała 
m.in. bieganie lub spacer, które 
są najprostszą formą ruchu i nie 
potrzebujemy do jego uprawia-
nia drogiego sprzętu ani ubioru. 
Wystarczą jakiś dres, buty no i 

oczywiście CHĘCI. Dziękujemy 
pani Magdalenie Ciecierskiej-
-Koźlarek za poświęcony nam 
czas, zaangażowanie oraz pre-
zentację pt. ,,Zdrowie na talerzu” 
i czekamy na efekty naszego 
spotkania. 

Organizatorzy
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30 kwietnia 2015 roku w Szko-
le Podstawowej im. Kresowian 
w Czarnowie miała miejsce 
ogólnoszkolna akcja patrio-
tyczna pod hasłem “Wywieś 
flagę Polski”. 
Akcja była częścią obchodów  
Święta Konstytucji 3-go Maja. 
Głównym założeniem przed-
sięwzięcia było zachęcenie do 
wywieszania flagi państwowej 
w polskie święta narodowe oraz 

GÓRZYCA

Dzień flagi w Czarnowie
propagowania polskich 
symboli narodowych. 
Koordynacją akcji w 
szkole zajął się Samo-
rząd Uczniowski pod 
kierunkiem Wioletty Niewia-
domskiej, Marii Jęczmienna i 
Konrada Musielaka.
Uczniowie aktywnie i z dużym 
zaangażowaniem włączyli się w 
akcję. Swoją postawą udowod-
nili, że słowo „patriotyzm” nie 

jest im obce i są dumni ze swojej 
przynależności narodowej. Ca-
łości towarzyszyła odpowiednio 
dobrana oprawa muzyczna.

Wioletta Niewiadomska
www.gorzyca.pl

We wtorek, 28 kwietnia w ko-
strzyńskiej bibliotece odbyło 
się pierwsze w tym roku spo-
tkanie autorskie organizowa-
ne w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki. 

Bohaterką wieczoru była pisar-
ka Izabela Sowa, znana przede 
wszystkim z tzw. „owocowej 
serii”, a także z cyklu powieści 
parakryminalnych z detektyw 
Brzytwą w roli głównej. W czasie 
spotkania pisarka weszła w żywy 
kontakt z publicznością. Entuzja-
stycznie przyjmowała wszystkie 
pytania, na które udzielała wy-
czerpujących odpowiedzi. Opo-
wiadała m.in. o swojej rodzinnej 
Stalowej Woli, którą uczyniła 
miejscem akcji jednej z powieści, 
o tym, dlaczego trudno jej po-
czuć się pisar-
ką i skąd czer-
pie pomysły na 
kolejne książki. 
Wspólnie z 
publicznością 
r o z w a ż a ł a , 
skąd bierze się 
moda na tzw. 
„męskie pisar-
stwo” w kobie-
cym wydaniu 
oraz jaką rolę 
odgrywają pi-

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Spotkanie z pisarką
sarze w społeczeństwie. Wspo-
mniała także o swoich planach 
na przyszłość oraz o najnowszej 
książce, którą właśnie pisze, a 
która ukaże się w księgarniach 
jesienią tego roku.
Atmosfera spotkania sprawiła, że 
mogło by ono trwać przez całą 
noc, dlatego Izabela Sowa zapo-
wiedziała, że chętnie powróci do 
Kostrzyna nad Odrą. Przyznała, 
że zdecydowanie woli kameral-
ne spotkania w małych salkach, 
bo właśnie na takich rodzi się 
prawdziwa więź autora z czytel-
nikiem.

Michał Słupczyński
www.biblioteka.kostrzyn.pl
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Sukces koszykarzy z Rzepina

BRUKARSTWO

tel. 796 924 748

Górzyca
os. 40-lecia PRL 18a/4

- układanie 
kostki brukowej
- docieplenia i inne 
usługi remontowo-
budowlane

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

www

SŁUBICE 

Koszykarze z 
Liceum Ogólno-
kształcącego w 
Rzepinie uplaso-
wali się w czwór-
ce najlepszych 
drużyn w woje-
wództwie lubu-
skim.
22 kwietnia w 
Zielonej Górze 
odbyły się zawo-
dy finałowe Lu-
buskiej Olimpiady 
Młodzieży w piłce 
koszykowej chłopców w ramach Licealia-
dy. Oprócz zespołu LO w Rzepinie udział 
wzięli również uczniowie z LO VII Zielo-
na Góra, LO 3 Zielona Góra oraz Zespołu 
Szkół Budowlanych Gorzów Wlkp. Po lo-
sowaniu pierwszy mecz drużyna rozegra-
ła z gorzowianami, z nastawieniem, że po 
dobrych zawodach półfinałowych, tym 
razem powalczy skuteczniej i wejdzie do 
ścisłego finału. Od samego początku jed-
nak rywale przy dużej skuteczności kon-
trolowali przebieg meczu do ostatniego 
sygnału. Mecz zakończył się przegraną 
42:22.
W meczu o trzecie miejsce z drużyną z 
Zielonej Góry gra była już bardziej wy-
równana i po słabszym początku, gdzie 
rywale przewyższali grą pod koszem, rze-
pińska drużyna zaczęła odrabiać straty, by 
zbliżyć się do wyniku 18:19. W tym dniu 

jednak skuteczność rzutowa  naszych za-
wodników była zdecydowanie słabsza niż 
normalnie i nasi rywale zakończyli wyni-
kiem 45:33.  
W meczu o pierwsze miejsce VII LO wyraź-
nie pokonało Gorzowian zdobywając ty-
tuł mistrza województwa. Koszykarzom z 
Rzepina poza przeżytą sportową przygo-
dą, pozostaje świadomość, że kolejny już 
raz w historii sportu naszej szkoły jest w 
czwórce najlepszych drużyn w wojewódz-
twie lubuskim.
Drużyna LO: Przemek Burdziński, Jakub 
Didyk, Łukasz Płaza, Jakub Łagowski, 
Wojtek Czerniecki,Antek Sadowski, Le-
szek Owadiuk, Dominik Niemiec, Paweł 
Janowski, Mateusz Kowalik. Trener – 
Krzysztof Didyk.

Aleksandra Zielińska
www.rzepin.pl

140 tys. zł mają w tym roku do wydania 
sołectwa. Taką kwotę zapisano dla wio-
sek w budżecie. Ich mieszkańcy chcą 
m.in. kupić lampy solarne, sprzęt do 
monitoringu i zagospodarować wiej-
skie parki.

17 kwietnia wybrane niedawno rady so-
łeckie, spotkały się z przedstawicielami 
magistratu, żeby porozmawiać m.in. o 
funduszach sołeckich, którymi dysponują. 
Jak tłumaczył skarbnik gminy Rafał Dy-
dak, wysokość funduszu zależy od liczby 
mieszkańców danego sołectwa. Dlatego 
najwięcej pieniędzy mają do swojej dys-
pozycji mieszkańcy Kunowic (28,4 tys. 
zł), Golic (17,3 tys. zł) i Drzecina (13,7 tys. 
zł). 11,5 tys. zł dostało Pławidło, podob-
ną kwotę Rybocice, Świecko i Nowy Lu-
busz.10,2 tys. zł wynosi fundusz sołecki Li-
sowa, 8,9 tys. zł mogą wydać mieszkańcy 
Nowych Biskupic, 8,2 tys. zł Starych Bisku-
pic, a 7,7 tys. zł Kunic.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz podkreślał, 
że zależy mu, żeby te pieniądze przezna-
czać głównie na inwestycje, które będą 
służyć wszystkim mieszkańcom. Co mają 
w planach rady sołeckie na ten rok?
Marcin Kalinowski, sołtys Nowego Lubu-

Ambitne plany sołectw
sza, chce z radą sołecką, przeznaczyć pie-
niądze m.in. na naprawę dróg wewnątrz 
wsi. – Są to drogi gruntowe, które stale 
trzeba wyrównywać i od dwóch lat prze-
znaczamy na to część funduszu sołeckie-
go – mówi. – Zamierzamy też doposażyć 
naszą świetlicę, żeby dzieci, które spędza-
ją tu czas, miały ku temu warunki – dodaje. 
Rada sołecka chce też kupić drobne meble 
i sprzęty przydatne choćby do tego, żeby 
świetlicę można było wynajmować na or-
ganizowanie prywatnych imprez. – Mamy 
z takiego wynajmu dodatkowe pieniądze 
– wyjaśnia sołtys.
Naczelnik wydziału administracyjnego 
Barbara Banaśkiewicz, która współpra-
cuje z sołectwami, opowiada, że w tym 
roku, na przykład mieszkańcy Świecka, 
chcą kupić sprzęt nagłaśniający, który trafi 
na plac rekreacyjno-sportowy, w Ryboci-
cach będzie m.in. remont toalet w świetli-
cy, w Pławidle powstanie boisko i altana, 
a w Nowych Biskupicach, przy świetlicy, 
zainstalowany zostanie monitoring. Lisów 
kupi kosiarkę, meble i telewizor do świetli-
cy, a w Kunicach zostanie zadaszone wej-
ście do świetlicy. 5 tys. zł przeznaczą Go-
lice na budowę chodnika na cmentarzu, 
7 tys. na nagłośnienie do budowanej tam 
świetlicy. W Drzecinie m.in. będą nowe na-
sadzenia, pergole, do świetlicy trafią biur-
ka komputerowe.

www.slubice.pl
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