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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Hala sportowa
przy Kościuszki już pewna
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

Doskonała wiadomość: zaplanowana na lata 2017-2019 inwestycja dotycząca
budowy nowej hali sportowej przy ul. Kościuszki znalazła się w Programie Inwestycji
o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2017. Całkowita wartość inwestycji to 8,7 mln
zł, natomiast Ministerstwo Sportu zaplanowało dofinansowanie w wysokości 3,5
mln zł (ok 40%) w podziale na lata (2017: 300 tys. zł, 2018: 1 mln zł, 2019: 2,2 mln zł).

PRACUJESZ
W NIEMCZECH?
pomagamy w sprawach podatkowych,
ubezpieczeniowych, socjalnych
(Kindergeld), tłumaczeniach, kwes�ach
urzędowych i sprawach prawnych
Biuro w Niemczech: Fischerstr. 66, 15230 Frankfurt nad Odrą
Biuro w Polsce: ul. Piastowska 1, Kostrzyn nad Odrą (od lipca)
wejście po schodach w dół

dyżury dostępne na stronie www.bollmann.pl
tel. +49 335 387 1243; kom. 698 805 055;
fax: +49 335 387 1244; e-mail: info@bollmannundpartner.de

USŁUGI SPRZĘTOWE • SKUP ZŁOMU
WAGA SAMOCHODOWA

www.alfabud.pl

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 !

Przypomnijmy: w latach 19982017 Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą
corocznie był organizatorem imprez zapaśniczych najwyższej
rangi w kategorii kadetów i juniorów. Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego co rok doceniał
przeprowadzanie tych imprez,
wystawiając najwyższe możliwe
noty za ich organizację. Nie można także zapominać, że od wielu
lat właśnie w Gimnazjum Nr 1
trener Artur Żołna trenuje kolejne pokolenia zapaśników zrzeszonych w UKS „Jedynka”, które
następnie doskonalą nabyte
umiejętności pod okiem trenera
Antoniego Żołny w SKF „Olimp”.
Taki system szkolenia przyniósł
już naszemu miastu wiele sukcesów na arenie międzynarodowej oraz ponad dwie setki
medali w Mistrzostwach Polski!
Zapaśnikom brakowało jedynie
bazy sportowej z prawdziwego
zdarzenia. Wszystko zmieniło
się w roku 2016 kiedy burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
>> cd na s. 4
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Grzegorz Miecugow
odwiedził słubicką bibSTR. 7
liotekę
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125. rocznica otwarcia
wieży Kleista w przedwojennych Słubicach
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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.
Poszukuję pracy: posprzątam
dom lub roznoszenie ulotek
lub jako opiekunka do dziecka. Tel. 722 106 696
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

Masz kablówkę? Zapłacisz za abonament RTV
Posłowie zajęli się właśnie
pracami nad wprowadzeniem
nowych przepisów, które mają
wpłynąć na większą ściągalność abonamentu na rzecz
telewizji publicznej. Większą,
ale nie znaczy, że powszechną
– zmianami mają być objęci
klienci platform cyfrowych i
kablowych. Korzystający tylko
z anten naziemnych i telewizji
internetowej będą mogli nadal zostać poza system abonamentowym. Dzięki ustawie
Poczta Polska będzie mogła
ściągnąć
od
operatorów
dane klientów i nałożyć na
nich opłatę abonamentową,
która według mnie jest niczym innym jak dodatkowym
podatkiem. Nóż się w kieszeni otwiera, gdy pomyślę, że
dzieło pana Kurskiego dostanie taki zastrzyk gotówki.
Powinni płacić tylko ci, którzy
chcą oglądać TVPiS. Ja wcale
kanałów TV publicznej do
szczęścia nie potrzebuję, bo i
tak ich nie oglądam. Wiesiek z
Kabaretu Skeczów Męczących
podczas występu w Operze
Leśnej trafnie stwierdził, że
gdyby Hitler miał taką telewizję, to do dzisiaj byśmy nie
wiedzieli, że była jakaś wojna…
Niedawno zaliczyłem kilkud-

niowy wypad w góry. Trasy
wędrówkowe od schroniska
do schroniska dały mi, żonie
i znajomym nieźle w kość. Na
to byliśmy jednak gotowi. Niestety, parę rzeczy mnie niezbyt
mile zaskoczyło. Po pierwsze
hałasujące, upijające się i awanturujące osobniki w jednym ze
schronisk PTTK. Mówiąc delikatnie, to dalece frustrujące,
gdy o 3 nad ranem pomimo
wielu próśb i gróźb biba trwa
w najlepsze. W takich celach, to
jednak lepiej udać się do ośrodka innego typu. Irytowały mnie
ceny niektórych artykułów w
niektórych schroniskach. 9 zł
za półtoralitrową butelkę wody
w PTTK, to jednak trochę przesada… Zdziwiony byłem brakiem uprzejmości niektórych
turystów, którzy na tradycyjne
pozdrowienie „cześć” lub „dzień dobry” nic nie odpowiadali.
Ale… żeby nie było, że jestem
jakimś malkontentem – ogólnie
wyjazd uważam za mega udany. A atmosfera w schronisku
„Odrodzenie” na Przełęczy Karkonoskiej jest nie do opisania.
Między Grabowem a Walewicami (gmina Torzym, powiat sulęciński) rozpocznie się
wkrótce przebudowa drogi
powiatowej (więcej na s. … w
mut. A Przekroju). I dobrze, bo

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

na tym odcinku jest obecnie kasy i zrobić wszędzie jezdnię
tyle dziur co w dobrym szwaj- o szerokości 5 metrów (tak jak
carskim serze. Słusznie jednak na odcinku do Grabowa i z Kozwraca uwagę jeden z czytel- ryt do skrzyżowania z krajową
ników Przekroju, że wykonanie dwójką).
na większości odcinka drogi o
szerokości 4 metrów, to małe
nieporozumienie. Wymagany
pas dla jednego samochodu
to 2,5 metra. Zatem dalej przy
wymijaniu się dwóch aut z
naprzeciwka jedno będzie muAdam Piotrowski
siało zjeżdżać na pobocze. Jak
na XXI wiek, to jednak lipa…
Redaktor naczelny
Lepiej było dołożyć trochę Adam.Piotrowski2@gmail.com

Strzyżenie TRAWNIKÓW
• od 30 gr. za m2
• możliwość stałego abonamentu

693 903 681
www.progress24.eu

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
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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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SŁUBICE

REKRUTACJA DO 4-13 HUFCA PRACY W SŁUBICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Trwa rekrutacja do 4-13 Hufca
Pracy, który działa w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach, i
zapewnia swoim uczestnikom
kontynuowanie
kształcenia
ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, i zawodowym.
Po reformie oświaty uczestnicy Hufca uczęszczać będą od 1
września 2017 do Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.
W nowym systemie edukacji w
Publicznej Szkole Podstawowej
dla Dorosłych będzie działała
VII klasa szkoły podstawowej,
oraz na wygaśnięciu II i III klasa
Gimnazjum Dla Dorosłych. Po
ukończeniu mogą kontynuować
naukę w zasadniczej szkole zawodowej, lub szkole średniej.
Uczestnicy odbywają również w
ramach wymiany międzynarodowej w praktyki w państwach
Unii Europejskiej.
Warunkiem ubiegania się o
przyjęcie do Hufca jest przedział wiekowy 15-18 lat, i złożenie
w Hufcu w obecności rodzica,
bądź opiekuna prawnego kompletu dokumentów.

Spotkanie Opłatkowe w Hufcu

Do Hufca rekrutowana jest
młodzież która najbardziej potrzebuje wsparcia ze strony
państwa:
• posiada opóźnienia edukacyjne / nie uzyskała promocji do następnej klasy /
• nie wypełnia obowiązku szkolnego
• ma trudności z przyswajaniem wiedzy
• pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych , bądź o niskim statusie materialnym

Wymiana międzynarodowa młodzieży - Frankfurt nad Odrą w ramach PNWM

Kandydatów
zainteresowanych kontynuowaniem nauki w ramach OHP zapraszamy
wraz z rodzicem, bądź opiekunem prawnym do siedziby
Hufca (Al. Niepodległości 13,
Słubice), w której można uzyskać szczegółowe informacje na
temat oferty edukacyjnej oraz
wypełnić dokumenty niezbędne
przy przyjęciu uczestnika. Każdy
kandydat ubiegający się o
przyjęcie powinien posiadać
w czasie rozmowy kwalifikacy-

jnej: 3 fotografie legitymacyjne,
opinia pedagoga szkoły, opinia z Poradni PsychologicznoPedagogicznej, zaświadczenie
lekarskie o możliwości kontynuowania nauki w OHP. Podanie,
oraz inne dokumenty które kandydat oraz rodzice wypełniają
osobiście, w siedzibie Hufca
Dla kandydatów z poza Słubic
dostępne jest miejsce w internacie Zespołu Szkół Technicznych.

Szczegółowe informacje
udzielane są w siedzibie
Hufca :
4-13 Hufiec Pracy ul.
Niepodległości 13 (budynek Zespołu Szkół
Technicznych w Słubicach)
tel. 95 758 31 34
e-mail:
hp.slubice@ohp.pl
w godz. 8.00-15.00
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Hala sportowa przy Kościuszki już pewna

dla osób niepełnosprawnych
oraz pomieszczenie siłowni. Na
piętrze zaprojektowano toalety
ogólnodostępne dla użytkowników widowni oraz salkę treningową dla zapaśników. Z poziomu
piętra korytarzem przechodzi się
na widownie budynku halowego.
Nowa hala będzie wykorzystywana do organizacji imprez sportowych, treningów zapaśniczych,

8 czerwca 2017

a w roku szkolnym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 1. Popołudniami hala będzie udostępniana
licznym stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie
miasta. Obiektem zarządzać
będzie MOSiR w Kostrzynie nad
Odrą.
Red.

Wizualizacja hali sportowej przy ul. Kościuszki
<< cd. ze s. 1
Andrzej Kunt podpisał porozumienie z Polskim Związkiem
Zapaśniczym, który postanowił pomóc władzom miasta w
budowie Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego.
- Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność PZZ, który wspierał nas od
samego początku za co chciałbym
w tym miejscu serdecznie podziękować. - mówi burmistrz Andrzej Kunt - Cieszy mnie również,
że nasze ogromne sukcesy na
matach zapaśniczych zostały
zauważone przez Ministerstwo
Sportu, które uwzględniło budowę
Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego w Programie Inwestycji o szczególnym znaczeniu
dla Sportu 2017. To tylko świadczy
o tym, że Kostrzyn nad Odrą zajmuje ważne miejsce na polskiej

mapie zapaśniczej. A dzięki realizacji tej inwestycji nowe pokolenia
kostrzyńskich sportowców będą
miały doskonałe warunki do treningów i już dzisiaj życzę im wielu
sukcesów na matach całego świata!
Wypada nam tylko dodać, że
budowa nowej hali zacznie się
jeszcze w tym roku. Na jej zakończenie trzeba będzie co prawda poczekać dwa lata, ale będzie
warto! Poza budową nowej hali
widowiskowo-sportowej wraz z
infrastrukturą (w tym parkingi i
tereny zielone), w zakres inwestycji wchodzi również przebudowa
istniejącego łącznika szkoły oraz
rozbiórka istniejącej sali gimnastycznej z łączeniem. Wypada
tylko dodać, że dzięki prowadzonej obecnie przebudowie ulicy
Kościuszki hala stanie w miejscu,
które będzie doskonale skomunikowane. Jak będzie nowa hala?

Obiekt został zaprojektowany z
podziałem na dwie części:
I część stanowi budynek halowy parterowy z widownią dla
237 osób na antresoli. Pod widownią zaprojektowano układy
szatniowo-sanitarne, pomieszczenie dla trenerów oraz magazyn
sprzętu sportowego. W sali sportowej o powierzchni tafli sportowej 959,95 m2 oraz wysokości
pola gry 8,31 m zaprojektowano
trzy, wielofunkcyjne boiska, które
będzie można dostosować do
gry w koszykówkę, siatkówkę,
piłkę ręczną, piłkę halową. Boisko
będzie można w razie potrzeby
podzielić na trzy części za pomocą kotar elektrycznych.
II część stanowi dwukondygnacyjny budynek zaplecza
socjalnego. W poziomie parteru zaprojektowano układy szatniowo-sanitarne, pom. trenerów, pom. techniczne, toaletę

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Dzień Rodziny u „Małych
Europejczyków”
Baśń i bajka nie zna granic, w
sercach dzieci ma swój dom… tymi słowami piosenki dzieci z II
grupy Przedszkola Niepublicznego „Mali Europejczycy” przywitały 2 czerwca swoich ukochanych rodziców, na uroczystości z
okazji „Dnia Rodziny”.
Tego dnia, przebrani za
niezwykłe postacie z bajek i
baśni, przedszkolaki zaprezentowały swoje aktorskie, wokalne i
taneczne umiejętności, by w ten
wyjątkowy sposób podziękować swoim rodzicom za trud wychowania i okazać wielką miłość
i szacunek. Na scenie pojawili się
bohaterowie z takich baśni i bajek jak „Jaś i Małgosia”, „Czerwony
Kapturek”, „Królewna Śnieżka”,
„Kopciuszek” czy „Calineczka”.

Niezwykłe przedstawienie oraz
wręczone prezenty wywołały
zachwyt w oczach najbliższych,
ale i niejedną łezkę wzruszenia.
Uroczystość z pewnością na dłu-

go zapadnie w pamięci wszystkim rodzicom i dzieciom.
Serdecznie dziękujemy za
wspólnie spędzony czas.
A. Gaura

WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

FILTRY

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
NISKIE CENY NA FILTRY

DO MASZYN
ROLNICZYCH
nick: phurobex99
MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29
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KOLOROWE ZOO – zabawa dla całej rodziny
Jak najlepiej świętować Dzień Rodziny? Odpowiedź na to pytanie
znalazły dzieci i panie z grupy I Przedszkola Niepublicznego nr 1 „Mali
Europejczycy”. W tym roku, tradycyjny Dzień Matki, nabrał nowego wymiaru… Przez niemal miesiąc, 4-latki ciężko pracowały nad
stworzeniem KOLOROWEGO ZOO – jedynej w swoim rodzaju galerii.
Poznając
różnorodne
oblicza sztuki i nietuzinkowe techniki plastyczne,
przedszkolaki wspólnie z
nauczycielkami przygotowały niemal 30 prac prezentujących przedstawicieli
fauny, wykonując je na
różne sposoby. Rzeźbienie, rysowanie, układanie
mozaiki, to były jedne z
prostszych zadań. Szukając
nietuzinkowych efektów,
grupa zetknęła się z mniej
znanymi pojęciami takimi
jak: fresk, splash czy sztuka
kinetyczna. Zabawy było
mnóstwo, nie brakło też
mocnych wrażeń…
Warto
było,
gdyż
w
przeciągu
niespełna miesiąca powstała
prawdziwa Galeria Sztuki
- KOLOROWE ZOO – zabawa dla całej rodziny. Wystawa otworzyła swoje podwoje 26 maja. Tego dnia,
na każdego chętnego do
zwiedzania, czekała karta odkrywcy. Zadaniem
chętnych do udziału w
zabawie, było odnalezienie wszystkich opisanych

zwierząt i połączenie ich
z odpowiednią techniką
plastyczną, w jakiej zostały
wykonane.
Trzeba było bardzo
uważać, aby zupełnie
przypadkiem, nie nadepnąć na „wygrzewającą się”
na podłodze mozaikową
jaszczurkę, czy nie spłoszyć
chowającego się za szafą
kolażowego lemura!
Nie wszyscy bohaterowie KOLOROWEGO ZOO
byli otwarci na spotkania!
Pływające w umywalce
hipopotamy czy ukryty
w gąszczu kwiatów lew,
nie były łatwe do odkrycia! Najwięcej trudności
sprawił jednak oglądającym… słoń! Reprezentant
scrapbookingu,
dobrze
się schował w niepozornej
książce leżącej na parapecie!
Trudno powiedzieć ile
osób zwiedziło Kolorowe
Zoo… Przychodząc tego
dnia do przedszkola, nie
dało się ominąć oceanarium czy wielkiej kałamarnicy – reprezentantki sz-

SŁUBICE / FRANKFURT NAD ODRĄ

Słubicko-Frankfurcki
Dzień Dziecka za nami
1 czerwca na placu Bohaterów w Słubicach odbył się pierwszy
Słubicko-Frankfurcki Dzień Dziecka. Urząd Miejski
wspólnie m.in. ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem
Kultury i frankfurckim
magistratem, przygotował
moc atrakcji dla dzieci.
Motywem przewodnim
była woda, dlatego można
było szukać skarbu z piratami, usiąść za sterem łodzi
ratowniczej,
puszczać
gigantyczne bańki mydlane, gasić „pożar” ze
strażakami... Dzieci mogły
też korzystać do woli z
dmuchanych
zamków,
częstowaliśmy je lodami
i zdrowymi sokami. Były
warsztaty
plastyczne,
gry i zabawy, malowanie
twarzy. Wszystko za dar-

mo. Nie zapomnieliśmy
też o nieco starszych dzieciach. Dla nich zaśpiewał
wieczorem Adam Stachowiak, który zdobył popularność biorąc udział w
programie The Voice of
Poland. Słubicko-Frankfurcki Dzień Dziecka
zorganizowaliśmy w ramach unijnego projektu
„Europejskie modelowe
miasto współpracy transgranicznej Słubice/Frankfurt nad Odrą”, który
będzie trwał do końca
2019 roku. Oznacza to, że
Słubicko-Frankfurcki Dzień Dziecka będziemy organizować w takiej formie
przez kolejne dwa lata.
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tuki ulicznej. Mamy jednak
nadzieję, że każde spotkanie, z niewielkim nawet
zwierzątkiem, wzbogaciło
wiedzę zwiedzających na
temat sztuki!
Maria Cicha

UBEZPIECZENIA20 Towarzystw
w jednym miejscu!
AC
OC

Realizujemy płatności kartą

PEWNE
TANIE

UBEZPIECZENIA:

● ﬁrmy
● rolne
● mieszkań
● podróżne
● assistance
● komunikacyjne
● grupowe na życie
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tel. 502 580 664
Tomasz Moskal

ul. Piastowska 8 (Hotel Miejski)
Kostrzyn nad Odrą
mul ubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl
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Mors wróci do Kostrzyna za rok
W listopadzie 2016 roku został rozebrany kostrzyński MORS, atrakcja kostrzyńskiej
W listopadzie
2016z roku
został rozebrany kostrzyński
MORS, atrakcja
kostrzyńskiej
odkrytej
pływalni
lat siedemdziesiątych
XX wieku. Rozbiórka
MORSa
wywołała
odkrytej
pływalni
z
lat
siedemdziesiątych
XX
wieku.
Rozbiórka
MORSa
wywołała
wśród kostrzynian wiele wspomnień, a urzędnikom przysporzyła „bólu głowy”.
Okawśród
kostrzynian
wiele
wspomnień.
Okazało
się,
że
zawarta
umowa
na
nowy
zało się, że zawarta umowa na nowy projekt basenu musiała zostać rozwiązana.
projekt basenu
musiała zostać przez
rozwiązana.
Przyczyną
było
niedotrzymanie
Przyczyną
było niedotrzymanie
projektanta
terminu
wykonania
zadania.przez
Proprojektanta
terminu
wykonania
zadania.
Procedury
wyboru
projektanta
cedury wyboru projektanta basenu rozpoczęły się na nowo i wiosną 2017basenu
wznorozpoczęły
się prace
na nowo
i wiosną 2017
wznowione
zostałynikt
prace
projektowe.
Tawione
zostały
projektowe.
Takiego
obrotu sprawy
się nie
spodziewał.
kiego
obrotu
sprawy
nikt
się
nie
spodziewał.
Skutek
niezawinionych
przez
inweSkutek niezawinionych przez inwestora opóźnień jest taki, że pływalnia nie będzie
stora opóźnień
jest
taki, że pływalnia
nie będzie działała w czasie tegorocznych
działała
w czasie
tegorocznych
wakacji.
wakacji.
Co dalej z basenem?
Co
dalej z basenem?
- Obecne
ustalenia i zaawanObecne
ustalenia
i zaawansowany postęp
w pracach
przysowany
postęp
w
pracach
gotowawczych pozwalają przyna
gotowawczych pozwalają na
stwierdzenie, że w maju 2018
stwierdzenie, że w maju 2018 roku
roku nowy MORS powróci do Konowy MORS powróci do Kostrzystrzyna, a basen będzie całkiem
na, a basen będzie całkiem nowy,
nowy, piękniejszy i bezpieczny
piękniejszy i bezpieczny dla najdla najmłodszych użytkowników
młodszych użytkowników - mówi
- mówi burmistrz Kostrzyna nad
burmistrz Kostrzyna nad Odrą
Odrą Andrzej Kunt - Dlatego
Andrzej Kunt - Dlatego też już
też już dzisiaj proszę dzieci i ich
dzisiaj proszę dzieci i ich opiekunów
opiekunów
żeby pozorem
pod żadnym
żeby pod żadnym
w czapozorem
w
czasie
wakacji
nie kosie wakacji nie korzystali z naszych
rzystali z naszych rzek. Obecnie

kończymy opracowywanie prorzek.
opracopozycjiObecnie
na latokończymy
dla kostrzyńskich
wywanie
propozycji
na
lato
dla
dzieci, które zapewnią tym pozokostrzyńskich
dzieci,
które
zapewstającym w mieście na aktywne
nią tym pozostającym w mieście
i bezpieczne spędzenie wakacji.
na aktywne i bezpieczne spędzenie
W tym miejscu informujemy, że
wakacji. W tym miejscu informujerównież tegoroczna „Akcja Lato”
my, że również tegoroczna „Akcja
to bogata oferta Miejskiego
Lato” to bogata oferta Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji jak
Ośrodka Sportu i Rekreacji jak
m.in. gry i zabawy, turnieje i
m.in. gry i zabawy, turnieje i
zawody w duchu rywalizacji
zawody w duchu rywalizacji
sportowej.
Instruktorzy
sportowej.
Instruktorzy
Kostrzyńskiego
Centrum
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
Kultury
wyruszą w
wyruszą
w kostrzyńskie
kostrzyńskie osiedla
osiedla
gdzie zaproponują kulturalne

animacje osiedlowe. Ciekawie
gdzie
anibędziezaproponują
też w Klubiekulturalne
KCK na Osiemacje
osiedlowe.
Ciekawie
będzie
dlu Leśnym. W każdym razie
też
w Klubie
na Osiedlunad
LeUrząd
MiastaKCK
w Kostrzynie
śnym. W każdym razie Urząd MiaOdrą robi wszystko, by najmłodsta w Kostrzynie nad Odrą robi
si mogli poznawać nowe rzeczy i
wszystko, by najmłodsi mogli podoskonalić już zdobyte umiejętznawać nowe rzeczy i doskonalić
ności. Szczegółowe informacje
już zdobyte umiejętności. Szczejuż wkrótce na stronach internegółowe informacje już wkrótce na
towych i w prasie lokalnej.
stronach internetowych i w prasie
lokalnej.
Nowy basen pływacki dla
dzieci
i młodzieży
ul
Nowy basen
pływacki przy
dla dzieFabrycznej.
ci i młodzieży przy ul Fabrycznej
Na powierzchni działki 2.096

m²zostanie zlokalizowany basen
powierzchni
działki
2.096
oNa
powierzchni
864m²,
wykonane
m²zostanie
zlokalizowany
basen
będzie nowe utwardzenie tereonupowierzchni
864m², wykonane
- 930m² i urządzonych
zostabędzie nowe utwardzenie terenu
nie 302 m² terenów zielonych.
- 930m² i urządzonych zostanie
Istniejąca niecka basenu pływac302 m² terenów zielonych. Istniekiego dla dzieci o wymiarach
jąca niecka basenu pływackiego
25,90 x 31,30 m z jednostronnym
dla dzieci o wymiarach 25,90 x
spadkiem dna zostanie podda31,30 m z jednostronnym spadna gruntownemu remontowi.
kiem dna zostanie poddana grunProjektanci planują usuniecie
townemu remontowi. Projekluźnych, osłabionych korozją i
tanci planują usuniecie luźnych,
skażonych fragmentów
podłoosłabionych
korozją i skażonych
ża,
oczyszczenie
z
rdzy
zbrojenia
fragmentów podłoża, oczyszczei wykonanie nowego pokrycia

SŁUBICE

Policjanci uratowali życie mężczyzny
Dzięki błyskawicznej i zdecydowanej interwencji policjantów ze słubickiej drogówki, żyje 38-latek, który usiłował
odebrać sobie życie. Mężczyzna odkręcił w swoim domu dwie butle gazowe. Policjanci zakręcili ulatniający się
gaz, wynieśli nieprzytomnego desperata na zewnątrz i udzielili pomocy.
Dyżurny słubickiej komendy
otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który prawdopodobnie chce popełnić samobójstwo. Natychmiast na miejsce
został skierowany patrol policjantów. Pomimo pukania

do drzwi, nikt nie otwierał.
Funkcjonariusze uchylili drzwi
wejściowe i wtedy poczuli wydobywającą się z wewnątrz
silną woń gazu. Po wejściu do
środka zauważyli leżącego
mężczyznę, obok którego stały

dwie odkręcone butle gazowe.
Policjanci zakręcili butle i wynieśli na zewnątrz budynku.
Nieprzytomnego mężczyznę
przenieśli przed budynek, aby
zapewnić mu dopływ świeżego powietrza. Na szczęście

38-latek oddychał.
Sierż. Tomasz Murmyło i
asp. Piotr Oprzalski powiadomili straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe i do jego przyjazdu cały czas kontrolowali
funkcje życiowe mężczyzny.

preparatem
antykorozyjnym.
nie
z rdzy
zbrojenia
i wykonanie
Nowa
będzie
wieżyczka
ratownowego
pokrycia
nika tuż obok
„Morsa”.preparatem
Powstaną
antykorozyjnym.
Nowa basenobędzie
nowe brodziki i atrakcje
wieżyczka
ratownika
tuż
obok
we jak 30-metrowa zjeżdżalnia
„Morsa”.
Powstaną
nowe
brodziki
wodna, grzybki z ciepłą wodą i
i2atrakcje
basenowe
jak 30-metrowylewnice.
Całkowitej
przebuwa
zjeżdżalnia
wodna,
grzybki z
dowie ulegnie część elektryczna,
ciepłą
wodą
i 2 wylewnice.
Całkosanitarna
i techniczna.
Wszystkie
witej
przebudowie
ulegnie
część
prace mają być zakończone
w
elektryczna,
sanitarna
i
techniczmaju przyszłego roku kiedy to
na.
Wszystkie
prace
mają być zaplanowany
jest
rozruch.
kończone w maju przyszłego roku
kiedy to planowany jest rozruch.
Red.
Red.

Policjanci przekazali 38-latka
załodze karetki pogotowia.
Mężczyzna został przewieziony do szpitala – jego życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
Dzięki błyskawicznemu i
sprawnemu działaniu słubickich policjantów udało się
ocalić życie desperata. Gdyby
pomoc nie przyszła na czas,
mogłoby dojść do tragedii.
mł. asp. Magdalena Jankowska
KPP w Słubicach
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Grzegorz Miecugow odwiedził słubicką bibliotekę
25 maja czytelnicy i
mieszkańcy Słubic mieli wyjątkową okazję, by
osobiście spotkać się z
Grzegorzem Miecugowem w słubickiej bibliotece. Spotkanie, którego
moderatorem była Marta Szymańska – Ptak,
zrealizowane zostało w
ramach
Dyskusyjnego
Klubu Książki, przebiegło
w niezwykle sympatycznej atmosferze, a pytań
do naszego Gościa nie
było końca.
Grzegorz Miecugow opowiadał między innymi o
swoim dzieciństwie, młodości, studiach, a także
o pracy dziennikarskiej
w radio i telewizji. Opowieści przeplatane były
wesołymi anegdotami,
które wzbudzały wśród
publiczności
radosny
śmiech. Wspomniał także o swoich dotychczas
napisanych
książkach,
zapraszając do ich lektury. Nie zabrakło oczywi-

ście pytań o słynny program telewizyjny „Szkło
kontaktowe” w TVN24, a
szczególnie o tajniki dotyczące przygotowań do
programu, zapraszanych
gości, a także weryfikacji
rozmów telefonicznych
i smsów wpływających
podczas emisji programu.
Można tak było „przegadać” z naszym gościem
cały wieczór. Aż żal było
się rozstać. Grzegorz
Miecugow, dziennikarz,
który jak sam wspominał nie planował zostać
dziennikarzem, wywarł
ogromne wrażenie i sympatię wśród zebranych na
spotkaniu czytelników i
mieszkańców Słubic.
Książki Grzegorza Miecugowa są dostępne w
słubickiej bibliotece, serdecznie zapraszamy do
lektury.
Zespół BPMiG w Słubicach

Grzegorz Miecugow – dziennikarz, publicysta,
autor książek „Inny punkt widzenia”, „Kontaktowi,
czyli szklarze bez kitu”, „Przypadek”, „Trójka do potęgi”. Od wielu lat znany szerokiej publiczności jako
dziennikarz radiowy, obecnie telewizyjny, współtwórca między innymi programu „Szkło kontaktowe” w TVN24.

SŁUBICE / FRANKFURT NAD ODRĄ

Nie będzie
zamknięcia mostu
Na początku maja
Urząd Miejski w Słubicach informował, że od
15 do 21 czerwca, zostanie wyłączony z ruchu
kołowego most na Odrze.
Strona niemiecka, która
zamierzała w tym czasie
przeprowadzić remont
węzła ulic Karola Marksa i Róży Luxemburg we
Frankfurcie nad Odrą,
wycofała się z tych planów w związku z pracami
budowlanymi, które rozpoczęły się kilka dni temu
na autostradzie A-2 w
pobliżu Słubic. Urząd ds.
dróg w landzie Branden-

burgia poinformował, że
remont we Frankfurcie
zostanie przeprowadzony w późniejszym czasie,
żeby nie nałożyły się na
siebie dwie inwestycje.
To mogłoby doprowadzić
do paraliżu ruchu granicznego. Remont węzła
autostrady w Świecku
potrwa ok. trzy miesiące.
W jakim czasie zamknięty zostanie most łączący
Słubice i Frankfurt na razie nie wiadomo.
Źródło: www.slubice.pl
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GOTUJ Z PRZEKROJEM

„Cudowna Kobieta”

Karkówka pani Basi

Początek XX wieku, amazońska
księżniczka przybywa do świata ludzi
znajdujących się w samym środku
okrutnej wojny. Pragnie zakończyć
bezsensowny przelew krwi i raz na
zawsze zniszczyć Aresa – greckiego
boga wojny, który jej zdaniem omamił ludzi i zmusił do czynienia zła.
Jednym słowem kolejna seria komiksów, tym razem o super bohaterce
„Wonder Woman” wydawnictwa DC
Comics, trafiła na wielki ekran.
Osobiście nie jestem jakąś wielką
fanką komiksów i uczciwie muszę się
przyznać, że na film udałam się dlatego, że zaciekawił mnie jego zwiastun.
No i niech stracę, ten pomysł podsunęła
mi również moja feministyczna natura,
której czasem daję dojść do głosu. Ostatnio pełno było bowiem ekranizacji
komiksowych bohaterów, a „Wonder
Woman” to pierwsza ekranizacja historii
o tym jak to kobieta ratuje świat. Diana
tytułowa bohaterka filmu (w tej roli Gal
Gadot) to amazońska księżniczka, która
żyje i dorasta na idyllicznej wyspie z dala
od świata ludzi. Pewnego dnia w jej mały
i poukładany feministyczny świat wkrada się Steve Trevor (Chris Pine) szpieg,
który po wypełnieniu tajnej misji musi
wrócić do swojego kraju aby przekazać informacje od których zależą dalsze
losy wojny. „Cudowna Kobieta” czując w

Jakiś czas temu moja znajoma dała mi
przepis na nietypowo zrobioną karkówkę.
Powiem szczerze, że byłam sceptycznie
nastawiona do tej potrawy.
Mięso bez marynaty, nie przyprawiane przed pieczeniem, dodatkowo sos
na bazie ketchupu, z cukrem i octem.
Wypróbowałam jednak, i muszę stwierdzić, że ta karkówka stała się hitem
wśród moich domowników, i na stałe
zamieszka w naszym menu.
Samo przygotowanie jest szybkie i proste, a efekt końcowy zadowoli największego łakomczucha :)

sercu potrzebę spełnienia misji i uratowania świata ludzi od niosącej im zagładę
wojny, postanawia wyruszyć w podróż
razem ze Stevem. Akcja była momentami
na granicy i już prawie zaczynałam ziewać,
ale reżyser Patty Jenkins oraz scenarzysta
Allan Heinberg w porę nadali jej tempa.
W filmie oprócz tych dobrych i tych złych
nie zabrakło również tych, którzy w każdą
swoją scenę wplatali odrobinę komizmu
– oczywiście mam tu na myśli Saïd Taghmaouia w roli Sameera przyjaciela Steva.
Dzięki tej różnorodności film nie jest
ciężki, wzrusza, bawi i nie daje odetchnąć
w swych kulminacyjnych momentach (atmosferę podkręca genialna muzyka Ruperta Gregson-Williamsa), jest w sam raz na
wyjście do kina ze swoją drugą połówką.
Oczywiście fani komiksu mogą się trochę
przyczepić, że Gal w roli Wonder Woman
jest trochę za miękka i urocza, ale to już
zostawiam fanom serii, ja tej słodyczy nie
wyczułam, gdy wychodziłam z kina zęby
miałam całe.
„Wonder Woman”
polecam i mam nadzieję, że po jego
obejrzeniu tak jak ja
będziecie czekać na
kolejną część.

Anna Piotrowska

„Spółdzielnia Pomysłów” –
rusza VI edycja konkursu
dla społeczników
Już po raz szósty Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej
zapraszają wszystkich społeczników i osoby, które czują potrzebę zintegrowania się z sąsiadami, do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy lokalne.
W poniedziałek, 5 czerwca ruszyła VI
edycja konkursu „Spółdzielnia Pomysłów”,
w którym mogą wziąć udział zarówno
fundacje czy stowarzyszenia, ale i osoby
prywatne. Uczestnicy Konkursu mogą
wygrać do 10 000 zł brutto na realizację
zgłoszonego projektu. Wystarczy mieć pomysł na zmiany w swojej okolicy, na aktywizację sąsiadów i wspólne działania.
Zasady konkursu wyglądają następująco:
1. Należy zarejestrować się na stronie
spolecznik20.pl
2. W zakładce Spółdzielnia Pomysłów
dodać swój pomysł (do 26 czerwca
br.)na realizację inicjatywy lokalnej
wypełniając pola w formularzu.
3. Zebrać jak największą liczbę głosów
na zgłoszony projekt i znaleźć się w
finale. Do finału trafia 30 projektów,
które otrzymają największą liczbę
głosów (10 w kategorii „miasta na
prawach powiatu” i 20 w kategorii
„pozostałe gminy”)
4. Finałowe projekty trafiają pod obrady
jury, po których wybrane zostają 3
projekty, które otrzymują środki na re-

alizację w wysokości do 10 000 brutto.
Grupa zaangażowanych osób, dysponując takimi środkami jest w stanie
zrealizować naprawdę ciekawe projekty.
Udowodnili to laureaci poprzednich edycji, którzy organizowali warsztaty pieczenia chleba, sadzili tulipany na wspólnym
skwerze, utworzyli świetlicę, bibliotekę
czy miejsca spotkań na świeżym powietrzu, a nawet budowali dom! Wierzymy,
że konkurs będzie motywacją dla osób,
którzy czują potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla innych, a do tej pory być może
brakowało im inspiracji, miejsca, gdzie
mogą znaleźć społecznikowskie porady
czy dofinansowania swojego projektu.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Konkursu: http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow a także
profilu Społecznik 2.0 na portalu społecznościowym www.facebook.com/spolecznik20 gdzie pojawiać się będą wszystkie
aktualne informacje.
Źródło: SGB Bank S.A.
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SKŁADNIKI:
1 kg karkówki
jajko
trochę mleka
bułka tarta
SOS:
4 cebule
2 ząbki czosnku
1 słoiczek ketchupu pikantnego
2 łyżki octu
1/2 litra wody
1/2 papryki ostrej, opcjonalnie papryka
ostra mielona
1 łyżka cukru
1 łyżeczka soli
1 łyżka musztardy sarepskiej
1/2 łyżeczki pieprzu

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:
Karkówkę pokroić w plastry i zapanierować w roztrzepanym jajku z mlekiem
i bułce tartej, jak na kotlety schabowe.
Nie doprawiać!
Cebule pokroić w talarki, podsmażyć,
dodać czosnek, ketchup, ocet, wodę, i
resztę składników. Gotować na małym
ogniu 15 minut.
Usmażoną karkówkę należy włożyć
do naczynia żaroodpornego, zalać
sosem, i wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni (bez termoobiegu).
Piec 80 minut pod przykryciem.
Karkówka nadaje się do zjedzenia
jako obiad podana z ryżem lub ziemniakami, albo jako samodzielne danie,
trzeba tylko pokroić ją w mniejsze i
cieńsze plasterki- stanowi wtedy idealną przekąskę.
Dziękuję pani Basi za udostępnienie
przepisu :)

Życzę SMACZNEGO :)
Kamila Piotrowska
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Koncert Pieśni Maryjnej
Dnia 26 maja w Parafii p.w. Matki Bożej Rokitniańskiej w Kostrzynie
nad Odrą odbył się „Koncert Pieśni Maryjnej”, który rozpoczął się o
godz. 18.00 Mszą Św. Organizatorem był Dom Pomocy Społecznej
„Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą. Patronat nad uroczystością
objął Starosta Gorzowski Małgorzata Domagała. Uroczystego otwarcia dokonali Proboszcz Parafii ks. kan. Wojciech Błaszczyk oraz
Wicestarosta Marcin Cyganiak.
Wspólnym ogniwem Koncertu była tematyka Maryjna. Zespoły i chóry zaprezentowały wysoki talent wokalno-muzyczny,
a wśród nich: Zespół „Echo z Dębowego
Lasu” z Domu Pomocy Społecznej „Dom
Seniora” w Kostrzynie nad Odrą, Chór
„Srebrny Włos” z Dębna, Zespół Ludowy
„Śpiewaj Mi” z Bogdańca, Chór „Cantores”
z Witnicy, Zespół Śpiewaczy „Jagienki” z
Bogdańca, Zespół „Wrzos” z Kostrzyna nad
Odrą oraz Amatorski Zespół Artystyczny
„Drzewiczanie” z Kostrzyńskiego Centrum
Kultury. Wieczór uświetniony został recytacją wierszy własnego autorstwa przez
Poetkę Bernadettę Suchocką. Po występie
uczestnicy otrzymali pamiątki z wizerunkiem Matki Bożej Rokitniańskiej. Organi-

zatorzy zapewnili dla wszystkich słodki
poczęstunek. Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie
nad Odrą Bogusława Strojnowska podziękowała wszystkim artystom za obecność
i udział w uroczystości oraz Proboszczowi za odprawienie Mszy Św. w intencji
wszystkich Matek.
Wizerunkiem Wieczoru było spotkanie
międzypokoleniowe,
nawiązywanie
współpracy pomiędzy zespołami, jak
również wspólne, radosne śpiewanie utworów związanych z Kultem Maryjnym.
Koncert zakończył się Apelem Jasnogórskim.
Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora”
w Kostrzynie nad Odrą

Coolturalny przegląd
Szanowni Czytelnicy,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od bieżącego miesiąca rozpoczynamy nową, stałą rubrykę
w której znaleźć będzie można ofertę kulturalną z miast, w których powstaje nasza gazeta. Zapraszamy
do współpracy instytucje kultury, stowarzyszenia sportowe i inne organizacje oraz instytucje, które chciałyby
wspólnie z nami tworzyć comiesięczny „Kulturalny przegląd”.

KOSTRZYN NAD ODRĄ
WARSZTATY DECUPAGE
20 Maja „Drugie
życie bibliotecznych mebli”

MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI
26 Maja omawiana
książka:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

10:00, 13:00, 16:00

w godz.18:00-20:00 „Całkiem obcy człowiek”
Rebecca Stead

KLASY OKRĘGOWEJ
20 Maja MECZ
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą

KLASY OKRĘGOWEJ
27 Maja TSMECZ
Celuloza Kostrzyn nad Odrą

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

godz. 17:00

vs. Warta Gorzów

POLSKA BIEGA”
20 Maja „CAŁA
Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży
godz. 11:00

i dorosłych „Cała Polska Biega”

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

23 Maja w maju czytamy:

DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

w godz.16:00-17:30 „Dlaczego oczy kota świecą w nocy?
Dorota Sumińska
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

24 Maja

godz. 17:00

vs. Warta Słońsk

TURNIEJ ZAPAŚNICZY
27-28.05 POLAND
OPEN – Puchar Polski

w godz. 9:00-20:00 Juniorów i Juniorów młodszych
w zapasach styl klasyczny
Hala sportowo-widowiskowa Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą

KLUB KSIĄŻKI
30 Maja wDZIECIĘCY
maju czytamy:

w godz.16:00-17:30 „Dlaczego oczy kota świecą w nocy?
Dorota Sumińska
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

SPOTKANIA DOJRZAŁYCH
WSPANIAŁYCH (OD LAT 60)

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
31 Maja omawiana
książka:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

godz. 16:00

25 Maja

„Jak żyć? Z mądrości przodków.”

godz.16:00

„Białystok. Biała siła, czarna pamięć”
Marcin Kącki

DZIEŃ DZIECKA
1 Czerw Konkurs
Piosenki „O Złoty Lizak”

KLUB MŁODYCH
KSIĄŻKOŻERCÓW

w godz.16:00-18:00 w maju czytamy:

godz.17:00

występ formacji Roll Dance

„Mity dla dzieci” G. Kasdepeke

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Amﬁteatr im. Jerzego Trepczyka

SULĘCIN

1 Czer

23 Czer

KONKURS PAMIĘTNIKARSKI

do 30 listopada

godz. 18:00
wstęp: 65/75 zł

Ideą konkursu na pamiętnik jest
fakt, by ukazać jak wygląda gościnność dziś i jak wyglądała dawniej

Sala Widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury

Sulęciński Ośrodek Kultury

Szczegóły na www.kck.kostrzyn.pl

6 Czerw

OŚNO LUBUSKIE
pięć seansów!

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Akcja ekologiczna: Bioodpady
segregujesz – zyskujesz
Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą
organizuje akcję informacyjno-edukacyjną promującą Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów (PSZOK) przy ul. Sportowej w
Kostrzynie nad Odrą.
Celem konkursu, poza promocją i zachęceniem mieszkańców do korzystania z
usług PSZOK-u jest także zwiększenie świadomości proekologicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność
segregacji odpadów oraz wynikających z
tego korzyści.
Każdy mieszkaniec naszego miasta,
który do dnia 17 lipca 2017 roku do
godziny 15:00 dostarczy do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi (BGOK)
Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą
potwierdzenie lub kilka egzemplarzy

potwierdzeń przekazania do PSZOK w
terminie od 15.06.2017r. do 15.07.2017r
łącznie minimum 5 kilogramów odpadów
biodegradowalnych (kuchennych lub zielonych) weźmie udział w losowaniu 20 atrakcyjnych nagród. Potwierdzenie zdania
odpadów jest wydawane przez pracownika PSZOK.
Nagrodami będą talony na kwotę
200,00 zł. do realizacji na zakupy w sklepie
ogrodniczym „Agro-Hit przy ul. Tadeusza
Kościuszki 18 w Kostrzynie nad Odrą lub
w sklepie „Media-Electro” przy ul. Gorzowskiej 96 w Kostrzynie nad Odrą.
Szczegółowy regulamin akcji jest
dostępny na stronie internetowej Urzędu
Miasta www.kostrzyn.pl .
Red.

3 czerw DZIEŃ DZIECKA

w czasie trwania festynu:
gra terenowa, malowanie twarzy,
strażacy i inne atrakcje dla dzieci

NOMADYCZNY
10
czerw wOGRÓD
6 Czerw
czasie trwania projektu:

w
godz.11:00-17:00
warsztaty, sadzenie drzew, wypięć
seansów!
miana książek, rozłożona jurta

Plaża Jeziora Reczynek

Skwer przed Ratuszem w Ośnie Lubuskim

Kabaret Paranienormalni przedstawia program
Szczegóły na www.mdkosnol.naszgok.pl
PIERWIASTEK Z TRZECH, a w nim wszystko co
najlepsze, czyli talent Igora, urok Roberta i
energia Michała. Bo takich dwóch, jak ich trzech
nie ma ani jednego!

SULĘCIN

7552477 (SEKRETARIAT)
26Informacje:
Maja95KONCERT
Zespół Plateau
godz. 20:00
wstęp: 25/30 zł

„Projekt Grechuta”

OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE
6 Czerw więcej:
pięć seansów!

www.soksulecin.pl

Sala Widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury

Sulęciński Ośrodek Kultury

Szczegóły na www.soksulecin.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów i godzin
Szczegóły
www.soksulecin.pl
wymienionych na
powyżej
wydarzeń kulturalnych!
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Śmieciowy biznes
Funkcjonariusze lubuskiej KAS zatrzymali nielegalny transport blisko 23 ton niesegregowanych śmieci. Jako mieszanina odpadów z tworzyw sztucznych miały trafić
do naszego kraju.
6 czerwca br. na drodze wylotowej do naszego kraju, niedaleko dawnego przejścia granicznego w Olszynie funkcjonariusze
Lubuskiego Urzędu Celno-Skar-

bowego poddali rutynowej kontroli pojazd ciężarowy z naczepą.
Zestaw oznakowany był tablicą z
literą „A”, co oznaczało, że kierujący przewozi odpady.

Z dokumentów okazanych do
kontroli wynikało, że kierowca z
Anglii do Polski transportuje 30
balotów z odpadami w postaci
mieszaniny tworzyw sztucznych,

łącznie 22.5 tony.
Choć przedłożone dokumenty
nie wzbudziły u kontrolujących
żadnych zastrzeżeń (był podany
organizujący wysyłkę, wytwórca i odbiorca towaru, a także
miejsce rozładunku), to jednak
funkcjonariusze
postanowili
przeprowadzić rewizję przewożonego ładunku.
Okazało się, że w naczepie
zamiast deklarowanej mieszaniny tworzyw znajdowała się
mieszanina niesegregowanych
odpadów: drewna, gruzu, kamieni, papieru, gumy, tkanin,
metalu, styropianu i tworzyw sz-

8 czerwca 2017

tucznych.
Sporządzoną
dokumentację fotograficzną przesłano do
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Zielonej
Górze, który na jej podstawie
tylko potwierdził przypuszczenia mundurowych, że mają do
czynienia z niesegregowanymi
odpadami komunalnymi. Na ich
wwóz do Polski wymagane jest
specjalne zezwolenie.
Towar zatrzymano i zabezpieczono do dalszego postępowania.
Ewa Markowicz
Rzecznik Izby Administracji
Skarbowej w Zielonej Górze

KOSTRZYN NAD ODRĄ

35-lecie „Czwórki”
Szkoła Podstawowa Nr4 w Kostrzynie nad Odrą wita nas uśmiechami młodzieży w otoczeniu grona pedagogicznego. Wszędzie panuje
nerwowa atmosfera oczekiwania, a my tymczasem kierujemy się do sali gimnastycznej, gdzie ma mieć miejsce uroczysta akademia upamiętniająca 35-lecie istnienia Szkoły. Do sali prowadzi nas jednak nie młodzież, ale wirtuozowski popis umiejętności skrzypka Nicolasa
Randona, który swoją grą uświetni dzisiejszą uroczystość. Do niewielkiej, jak się wkrótce okaże, sali zaczynają przybywać zaproszeni goście,
wśród których nie brakuje tych, którzy byli tu „pierwsi”. Nie brakuje momentów wzruszeń przy powitaniach, nie brakuje skrycie uronionej łezki
z dumy bycia częścią tej chlubnej, 35-letniej historii szkoły.
Punktualnie o godzinie 11:00
na salę wprowadzony jest sztandar szkoły, a po hymnie dyrektor
„Czwórki” Marzena Senger wita
zgromadzonych na audytorium gości. Wśród obecnych są:
wicewojewoda lubuski Robert Paluch, przedstawiciele
władz miasta Kostrzyn nad Odrą
reprezentowani przez burmistrza Andrzeja Kunta, przewod-

Władysław Komarnicki
Senator RP

niczącego Rady Miasta Marka
Tatarewicza i radnych, skarbnika miasta Mirelle Ławońską,
dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, kurator
oświaty Ewa Rawa, naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Marzena Brenk-Sułkowska
i wielu innych gości. Na sali nie
mogło również zabraknąć pierwszego dyrektora szkoły, emery-

towanych i obecnych nauczycieli, którzy przez ostatnie 35 lat
związali swoje losy z tą szkołą,
rodziców i uczniów a także firm,
które współpracują z „Czwórką”.
W części oficjalnej po całej serii przemówień przeplatanych
krótkimi występami N. Randona
przychodzi czas na podziękowania z rąk pani dyrektor dla pracowników szkoły oraz na życze-

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

zapraszają do korzystania

z bezpłatnych
porad prawnych
W celu umówienia się na spotkanie w Sulęcinie
prosimy o kontakt pod nr tel. 511 225 133

Pytaj o wszystko, to nic nie kosztuje!

nia dla szacownego jubilata z rąk
gości. Wśród życzeń dla szkoły
są te w oficjalnym tonie nie brakuje też bardzo emocjonalnych,
wypowiadanych łamiącym się
głosem życzeń ze strony pierwszych absolwentów czy płynących z serca życzeń od kolegów
z innych placówek oświatowych
czy kulturalnych. Część oficjalną kończą występy artystyczne
młodzieży. Tego samego dnia
o godzinie 16:00 rozpoczął się

Festyn, który gromadzi prawdziwe tłumy. Nie ma się co dziwić,
ponieważ gospodarze przygotowali dmuchane zamki, pokazy
medyczne, konkursy sportowe,
bogaty program artystyczny ,
licytacje i całą masę innych atrakcji. Warto wspomnieć, że
pieniądze zebrane podczas festynu zostaną przeznaczone na
wyposażenie pracowni informatycznej.
Red.
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Biblioteka w Słubicach. Oczywiście!
Biblioteka. Oczywiście! Pod tym hasłem od 8 do 15 maja w całej Polsce trwał XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tydzień Bibliotek to ogólnopolski program, którego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie
prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Słubicka biblioteka oczywiście, jak co roku
włączyła się do wspólnego świętowania.
Z tej okazji można było skorzystać z
wielu atrakcji przygotowanych dla czytelników małych i dużych naszej książnicy.
Świętowanie rozpoczęliśmy twórczymi
warsztatami bez granic, ph.: Maskotka
Europy „Syriusz”. Uczniowie słubickich szkół podstawowych wykonali prace przestrzenne przedstawiające maskotkę Europy. Dodatkowo stworzyli plan podróży
Syriusza po krajach Unii Europejskiej.
Dzieci musiały wykazać się wiedzą o Unii
Europejskiej, dlatego przy tym zadaniu
korzystały ze zbiorów bibliotecznych takich jak: książki, mapy, ulotki oraz informatory o Unii Europejskiej. Kolejną atrakcją tego dnia był przygotowany Kącik Gier
Planszowych. Sympatycy „planszówek”
mieli okazję przeżyć świetną zabawę podczas wspólnej rywalizacji.
Nowy dzień, kolejne atrakcje! W oddziale
dla dzieci odbyły się niezwykłe spotkania
dla małych czytelników. Na początku Ciotka Klotka czytała bajki, następnie dzieci
wraz z instruktorką fitness Izabelą Smolską
wkroczyły tanecznym krokiem zumby w
świat tańca, a na koniec wykonały dla siebie niepowtarzalną zakładkę do książki.

Podczas obchodów Tygodnia Bibliotek
oczywiście nie zabrakło zajęć Klubu Plastusia. Dzieci wraz z rodzicami wykonali
plakaty promujące bibliotekę, oczywiście!
Dorosłym czytelnikom zaproponowaliśmy spotkanie w ramach „Kulinarnych
czwartków”. Na stole królował zielony,

zdrowy szpinak oraz literatura kulinarna i
nie tylko. Uczestnicy wspólnie przygotowali omlet i delektowali się jego pysznym
smakiem.
Atrakcją ostatniego dnia Tygodnia Bibliotek było przedstawienie teatralne pt.
„Akademia Pana Kleksa” w wykonaniu

rodziców i nauczycieli dzieci z PS nr1
„Jarzębinka” w Słubicach. Było to fantastyczne przedstawienie, które zostało bardzo
entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzonych widzów! Sala była wypełniona po
brzegi, goszcząc mieszkańców naszego
miasta.
Ponadto, dla czytelników przygotowaliśmy zabawę pt. „Książka-niespodzianka”.
Każdy mógł wypożyczyć książkę „w ciemno”, w domu ją rozpakować i mieć radość
z czytania.
Zaprosiliśmy również do zabawy fotograficznej pt. „Pokaż radość czytania”,
która promuje czytanie książek. Zdjęcia
można nadal umieszczać na profilu facebookowym słubickiej biblioteki.
Wszystkim naszym czytelnikom małym i
dużym, dziękujemy za aktywne uczestnictwo w przygotowanych przez bibliotekę
działaniach. Dziękujemy za wspólną
zabawę i liczne życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Święta Bibliotek…Oczywiście!
Odwiedzajcie bibliotekę, czytajcie książki. Czekamy na Was przez cały rok, nie tylko
w maju!
Zespół BPMiG w Słubicach
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Centrum Instalacyjno-Techniczne

Liczyli na potęgę
www.litka.pl

„lITka” Jarosław litka

ARTYKUŁY BUDOWLANE

25 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach odbył
się Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia”, zorganizowany przez nauczyciela matematyki
Marzenę Guźniczak.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Gubina, Strzelec Krajańskich,
Żagania i Słubic. Uczniowie zmierzyli się w
czterech konkurencjach z tabliczki mnożenia w grze w karty „Sokole oko”, „Szeryf”,

„Prymus” „Olimpijczyk”- konkurencja na
czas. Zmaganiom towarzyszyło wiele
autentycznych i co najważniejsze pozytywnych emocji. Zwycięzcą konkursu i „Mistrzem tabliczki mnożenia” została Patrycja Duka uczennica klasy III Gimnazjum
reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach.
Dziękujemy za przybycie i udział w
konkursie uczniom i opiekunom. Do zobaczenia za rok.
Organizator: M. Guźniczak

PŁYTY OSB I GKB
NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE,

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE
DRZWI

PODŁOGI

itarnych,
n
a
s
ji
c
la
ta
s
in
o
tw
s
Wykonaw
ych.
grzewczych i gazow

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686
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125. rocznica otwarcia wieży Kleista w przedwojennych Słubicach
W poniedziałek 5 czerwca b.r. przypada dokładnie 125. rocznica otwarcia wieży Kleista w przedwojennych Słubicach, wówczas na prawobrzeżnym, a zarazem największym przedmieściu Frankfurtu nad Odrą – Dammvorstadt.
Okoliczności
powstania
wieży Kleista
Ewald Christian von Kleist
(1715-1759) był najsłynniejszą
ofiarą bitwy pod Kunowicami w sierpniu 1759 r., czyli największego starcia zbrojnego w
historii ziem dzisiejszego powiatu słubickiego i największej porażki króla Fryderyka II Wielkiego
podczas wojny siedmioletniej.
Pierwotnym
inicjatorem
zbudowania wieży widokowej ku jego czci był Adolf Jahn,
skarbnik Związku Upiększania
Miasta
(Verschönerungsverein) podczas zebrania członków
zarządu w dniu 2 kwietnia 1884
r. Zastanawiano się wówczas jak
można uczcić postać Kleista w
kontekście nadchodzącej 125.
rocznicy bitwy pod Kunowicami.
Oficjalny pomysł wzniesienia
obiektu zgłosił potem sam przewodniczący tegoż stowarzyszenia, późniejszy miejski radca
budowlany (Stadtbaurat) Heinrich Malcomeß żyjący w latach
1836–1900. Projekt nabrał rumieńców dopiero w 1891 r., po
tym jak miasto wyznaczyło najwyższy punkt prawobrzeżnego
przedmieścia 60 metrów n.p.m.
Heinrich Malcomeß przedstawił swoje pierwsze szkice
obiektu, który pierwotnie miał
być wysoki na 15 metrów. Wszyscy mieszkańcy mogli zapoznać

Wieża Kleista. Fot. archiwum prywatne Rolanda Semika
się z rysunkami oglądając je
w witrynie księgarni B. Waldmanna. Miejski radca budowlany Winter rozpoczął zbiórkę
pieniędzy i rozbudował projekt
do 21 metrów, zachowując styl
historyzmu.
Prace budowlane ruszyły 17
sierpnia 1891 r., jednak środki
zbierane przez dwóch wolontariuszy były wciąż niewystarczające. Na początku 1892 r.
budowa została wstrzymana, a
masową zbiórkę funduszy rozpropagowała lokalna gazeta
„Frankfurter Oder-Zeitung“. Akcję nazwano „kula śnieżna dla
wieży Kleista“, a polegała ona
na zbiórce pieniędzy w systemie
łańcuszkowym (każdy darczyń-

ca zachęcał dwóch kolejnych).
Oficjalne
otwarcie
obiektu
nastąpiło w niedzielę Zesłania Ducha Świętego 5 czerwca
1892 r. w obecności premiera
rejencji frankfurckiej Jesco von
Puttkamera i nadburmistrza
Hermanna von Kemnitza. Pierwszego dnia było 200, a już następnego 300 gości!
Czworoboczna wieża zwieńczona narożnymi wypustkami
szybko stała się charakterystyczną wizytówką miasta. U jej
podnóża znalazła się Restauracja
Wzgórza Kleista, a przed nim stoliki kawiarniane i drewniana
huśtawka dla dzieci. Po pokonaniu 99 stopni można było podziwiać Frankfurt z platformy wido-

Projektant wieży Heinrich Malcomeß (1836–1900). Fot. Eckard
Reiß
kowej zawieszonej na wysokości
20 m. Restauracja nie była czynna codziennie, jej otwarcie dla
gości sygnalizowano łopoczącą
na szczycie i widoczną z daleka flagą. W 1931 r. nastąpiło
podłączenie wieży do publicznej
sieci elektrycznej (wodę dostarczano z pobliskiej studni).
20 lutego 1945 r. została
wysadzona w powietrze przez
wycofujących się na zachód
Niemców.
Projekty budowlane nowej
wieży Kleista
Od 1999 r. zaczęło się publicznie mówić o pomysłach
odbudowy wieży Kleista. Na
wniosek Rolanda Totzauera
ze stowarzyszenia rowerowego
ADFC nadburmistrz Frankfur-

tu nad Odrą Wolfgang Pohl
oraz burmistrz Słubic Stanisław
Ciecierski zastanawiali się nad
realizacją projektu z okazji nadchodzącego jubileuszu 750.
rocznicy lokacji miasta i w ramach projektu Ogród Europejski
2003. Do odbudowy jednak wtedy nie doszło.
W 2005 r. w jednym z biur architektonicznych w Zielonej
Górze został wykonany projekt
zewnętrznego wyglądu nowej
wieży, ściśle wzorowany na tej
przedwojennej, a w 2008 r. radni
Rady Miejskiej w Słubicach podjęli uchwałę intencyjną w sprawie odbudowy wieży Kleista.
Gmina Słubice dwukrotnie
wyłaniała projekt budowlany nowego obiektu, za każdym razem
w innym, bardziej nowoczesnym
wydaniu.
W przetargu nieograniczonym
z 2014 r. spłynęły 23 oferty, z
których wyłoniono najtańszy
projekt o wartości 41 280 zł autorstwa architekta Adama Mizerskiego, projektanta m.in. bazaru
„Pod Dębami“ przy stadionie w
Słubicach.
W 2016 r., tym razem w trybie bezprzetargowym, gmina
Słubice zakupiła kolejny projekt
budowlany architekta Łukasza
Biernackiego, projektanta m.in.
niedoszłej galerii handlowej,
planowanej od 2005 r. w miejscu
dawnego kina „Piast“.
Roland Semik
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Wysoko w prestiżowym konkursie
W poniedziałek, 5 czerwca, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XXVIII Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez Granic” w Regionie Lubusko – Zachodniopomorskim.
Na
uroczystość
przybyli
uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele Wojewody, Kuratora Oświaty, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego obu województw.
Przewodnicząca
konkursu – dr Krystyna Białek poinformowała, że w XXVIII edycji
konkursu uczestniczyło 1 070
klas – 26 274 uczniów z 434 szkół,
w tym 458 klas – 9 602 uczniów
ze 154 szkół podstawowych, 281
klas – 6 963 uczniów ze 136 szkół gimnazjalnych oraz 331 klas
– 9 709 uczniów ze 144 szkół
ponadgimnazjalnych.
Konkurs „Matematyka bez
Granic” jest bardzo szczególny,
ponieważ jego wynik nie zależy

od pojedynczego ucznia, ale od
całego
zespołu
klasowego.
Laureatami
konkursu zostali
uczniowie klasy
VI d ze Szkoły
Podstawowej Nr
2, którzy zajęli
III miejsce w regionie i 5 miejsce w Polsce w kategorii szkół
podstawowych.
Nagrodę ufundowaną przez
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad
Odrą odebrali reprezentanci
klasy VI d, pani Aldona Baszyńska – nauczyciel matematyki
oraz pani Elżbieta Naumowicz
– dyrektor szkoły. Uczniowie otr-

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH
zymali bon o wartości 4 000 zł z
przeznaczeniem na organizację
wycieczki szkolnej. Gratulujemy
sukcesu uczniom oraz kadrze
pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.
Źródło: www.kostrzyn.pl

792 805 381
zci.biuro@wp.pl
www.zci.com.pl
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Życie zaczyna się po czterdziestce!
Kiedy ponad 20 lat temu miałem przyjemność być laureatem Złotego Lizaka nie przypuszczałem, że przez ten czas aż tyle się zmieni - łącznie z Amfiteatrem. Nie zmienia się jednak jedno, pomimo czterdziestu już lat tradycji tej najstarszej imprezy kulturalnej w naszym
mieście. Jest to klimat, niesamowite ciary, które czuję zawsze podczas gali finałowej Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”. A to za sprawą młodych wykonawców, którzy dają z
siebie wszystko. Serce, talent, muzykalność… i również w tym roku było pięknie, wyjątkowo i
niezwykle klimatycznie.
Zanim jednak rozpoczął
się 40. Konkurs Piosenki
Dziecięcej ,,O Złoty Lizak”
na deskach Amfiteatru im.
J. Trepczyka zaprezentowała się grupa teatralna działająca przy KCK. Po tym
wstępie przyszedł czas na
koncert laureatów, który
poprowadził znany prezenter Michał Juszczakiewicz. Poprowadził to
może za mało powiedziane - były prezentacje każdego z artystów,
wywiady poprzedzające
każdy występ, gdzie
odpowiedzi na pytania
zmuszały niejednokrotnie prowadzącego do
wycofania się na z góry

upatrzone pozycje. Swoje
niesamowite umiejętności wokalne publiczności
zaprezentowali:
Aniela Koziarz, Milena Szandurska, Pola
Płowiak, Wiktoria Urbanowicz, Noa Nowicka, Julia Kujawa, Dajana
Małkińska, Lena Zając,
Weronika Pieczykolan,
Martyna Polkowska, Nadia Kaczorowska, Emiliy
Ezekwe, Konrad Nowak,
Magdalena Bojanowskai Kornelia Pioterek.
Po koncercie jury udało
się na obrady a publiczności zaprezentowała
się Formacja Taneczna
Roll Dance, która w ostat-

nim czasie uczestniczyła
w Pucharze Polski w Tańcu Artystycznym Federacji
WADF w Karpaczu, skąd
wrócili z dwoma pucharami w kategoriach Artistic Dance Show (grupa
młodsza) oraz Jazz Dance
(grupa starsza). Super Złotego Lizaka decyzją jury
pod
przewodnictwem
Michała Juszczakiewicza
przyznało Poli Płowiak za
wykonanie „Wieczornego
walczyka”. Amfiteatr wy-

dawał się tańczyć w rytm
piosenki, no a w finale
konkursu nastrojowi dał
się porwać i prowadzący,
który tańczył walca z Kornelią Pioterek! Koncertowi
towarzyszyło stoisko Celowego Związku Gmin CZG12, Wesołe Miasteczko i
inne niespodzianki, w tym
słodycze dla wszystkich
dzieci rozdawane przez
pluszowatego
morsa.
A samą imprezę można
podsumować krótko: ży-

cie zaczyna się po czterdziestce! Warto także
dodać, że od dwunastu
lat wyłącznym sponsorem

Złotego Lizaka jest od ICT
Poland, producent marki
FOXY.
Bartłomiej Suski
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Ciąg dalszy remontu na węźle A2 w Świecku
Z 8 na 9 czerwca br. rozpocznie
się kolejny etap prac remontowych w rejonie węzła A2
Świecko. Prace zorganizowane
zostaną na drodze krajowej 29

(droga od granicy w kierunku
Zielonej Góry). Jest to drugi z
trzech etapów prac planowanych
na węźle. Remont nawierzchni
drogi będzie trwać do 18 czer-

wca. Zostanie wprowadzona
tymczasowa organizacja ruchu.
Z uwagi na okres Bożego Ciała w
dniach 14-16.06 planowane jest
wstrzymanie prac, by zachować

przejezdność węzła.
Ostatnią częścią inwestycji ma
być remont nawierzchni krajowej „dwójki”. Jest zaplanowany
od 24 czerwca do 15 sierpnia.

Terminy te mogą jednak ulec
zmianie.
Red.
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Dzieci łowiły taaakcie ryby!
3 czerwca na stawiku przy KCK odbyły się Spławikowe
Zawody Wędkarskie dzieci i młodzieży o „Puchar
Burmistrza” z Okazji Dnia Dziecka. Rywalizację najmłodszych zorganizowano ramach obchodów święta miasta Kostrzyn nad Odrą „Kostrzyn na Fali 2017”.
Od godziny 8.00 trwały zapisy
do zawodów w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 9-12
lat oraz 13-18 lat. Do rywalizacji
przystąpiło 35 młodych wędkarzy. Punktualnie o 9.00 odtrąbiono sygnał do rozpoczęcia zawodów, które trwały 1,5 godziny.
Następnie sędziowie dokonali
ważenia złowionych ryb, które
ponownie wróciły do stawiku.
Najmłodszym uczestnikiem zawodów był trzy letni Oskar Buraczewski, który jednocześnie
złowił największą rybę (karpia).
Oczywiście najmłodsi łowili pod
opieką rodziców lub dziadków.
Trójka najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzona została
okolicznościowymi
pucharami, pamiątkowymi dyplomami,
medalami oraz nagrodami w
postaci sprzętu wędkarskiego.
Za zajęcie IV-VI miejsca młodzi
wędkarze nagrodzeni zostali

pamiątkowymi dyplomami oraz
sprzętem wędkarskim. Wszyscy
pozostali uczestnicy zawodów
nagrodzeni zostali sprzętem
wędkarskim. Pełne wyniki znajdą
Państwo na stronie www.naszkostrzyn.pl
W oczekiwaniu na wyniki zawodów, organizatorzy zaprosili wszystkich młodych wędkarzy na przygotowany ciepły
poczęstunek w postaci kiełbaski
z grilla oraz smakowity owocowy
napój (podziękowania dla pani
Krystyny Kasperkiewicz, za przygotowanie i podanie smakowitych kiełbasek). Na zakończenie
zawodów dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski w imieniu
burmistrza Andrzeja Kunta
podziękował przedstawicielom
kół wędkarskich nr 3 i nr 1, w tym
sędziemu głównemu Ryszardowi Kucharskiemu, prezesowi
koła nr 3 Edwardowi Kasperkiewiczowi oraz członkom Koła

nr 3 Agacie Marzyńskiej, prezesowi zarządu gorzowskiego
PZW Janowi Włodarczakowi, prezesowi koła nr 1 Arkadiuszowi Głowickiemu oraz
członkom Koła nr 1 Andrzejowi
Śliwińskiemu, Janowi Tomkowskiemu, za nieocenioną pomoc
w organizacji udanych zawodów.

Organizatorzy serdecznie dziękują właścicielowi sklepu wędkarskiego przy ulicy Granicznej
2 znajdującego się przy hotelu
„Bastion” Andrzejowi Szarkowi,
za ufundowanie nagród wędkarskich.
Organizatorami zawodów byli:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreac-

ji, zarząd PZW Koło nr 3 i zarząd
PZW Koło nr 1 w Kostrzynie nad
Odrą. Ze strony MOSiR za organizację odpowiadali Mariusz
Staniszewski oraz Antoni Żołna.
MOSiR Kostrzyn nad Odrą

