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CYBINKA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Willa Wagenera zyska nowy blask!
STAN NIELIMITOWANY
od 35 zł miesięcznie

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

BETON TOWAROWY
POMPA DO BETONU

MATERIAŁY
BUDOWLANE
USŁUGI SPRZĘTOWE • SKUP ZŁOMU
WAGA SAMOCHODOWA

www.alfabud.pl

Od 35 zł miesięcznie za osobę w grupie Rodzina, po wszystkich rabatach
i zgodach. Showmax bez opłat na 12 miesięcy. Po wyczerpaniu pakietu GB
prędkość internetu ograniczona. Przenoszący numer najczęściej wybierają Play.
Szczegóły na www.play.pl

Oferta dostępna: Salon Play, ul. Sikorskiego 16, Kostrzyn nad Odrą

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 !

Miło nam poinformować,
że projekt „Miejsca pamięci Odry i Warty” uzyskał dofinansowanie z
Programu Interreg VA. W
ramach projektu zaplanowano
kompleksowy
remont obiektu dawnego
Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 (Willa Wagenera). Całkowita wartość inwestycji to ponad 1 milion
240 tys. euro, natomiast
wartość dofinansowania
z UE to ponad 1mln i 55
tys. euro.
Chcielibyśmy
przypomnieć
czytelnikom „Przekroju Lokalnego” historię budynku i nakreślić
jej przyszłość. Początki budynku
przy ul. Kościuszki 1 należy wiązać z nazwiskami Maxa Wagenera i Waltera Ernsta Hechta. Kim
byli? Jak podaje serwis www.
cuestrin.de Max Wagener był synem Adolfa Fedinanda Gustawa
Wagenera, założyciela firmy „G.
H. Frietze” przy ulicy Gorzowskiej
(wówczas Landsberger Straße) w
dniu 12 maja 1894 roku. W okresie późniejszym spółka ta była zarządzana przez jego synów: Maxa
i Adolfa. Firma specjalizowała się
w produkcji maszyn rolniczych,
silników parowych, pomp a także
opracowywała własne urządze>> cd na s. 4

W numerze:
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Szczeciński deweloper
inwestuje w Kostrzynie

STR. 7

KOSTRZYN NAD ODRĄ / KRAJ

23. Przystanek Woodstock
STR. 8
za nami
KRAJ

Program 500+?
Trzeba złożyć wnioski!
STR. 14
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Ogłoszenia Drobne
Kupię medale, znaczki
pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe i
koperty ze znaczkami: polskie,
rosyjskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

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

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

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

Mieszkanie pilnie poszukiwane
W tym roku po raz nie
wiem który wybrałem się na
festiwal Przystanek Woodstock do Kostrzyna nad Odrą.
Koncert Hey był niesamowity. Kasia Nosowska z zespołem dali czadu, jakby zupełnie czas dla niech stanął i
nadal byli młodzieniaszkami.
Szczerze to nie wyobrażam
sobie, żeby mieć taką imprezę po bokiem (z Sulęcina rzut
beretem) i chociaż na chwilę
nie wpaść. Nie poczuć tej atmosfery, nie zobaczyć ludzi,
którzy przyjechali nie tylko
z Polski, ale z całego świata,
nie poczuć tej „wolności”, to
tak jakby mnie coś ważnego ominęło w życiu, co ciężko byłoby powetować. Nie
wspomnę o koncertach, z
których trudniej niż kiedyś,
ale nadal można wyłuskać
perełki. Często spotykam się
z opiniami, że ktoś sobie nie
wyobraża, jak można jechać
w ten brud i smród (próbowałem nawet namówić na
wyjazd osoby, które miały
podobne zdanie). Owszem,
przy 250 tys. ludzi na kilku
kilometrach kwadratowych z

pewnością nie będzie porządku i możliwe, że nie zawsze
będzie pachniało kwiatkami,
ale trzeba popatrzeć na całość
z innych perspektyw, np. wymienionych wcześniej, a wtedy te małe nieudogodnienia
można przeżyć.
Tymczasem w naszych
małych miejscowościach rośnie liczba pracujących zza
wschodniej granicy. Szczerze
mówiąc, gdyby nagle miało
zabraknąć Ukraińców, to nasz
rynek pracy rozłożyłby się na
łopatki. Czy potrzeba zatrudnienia tak wielu obcokrajowców wynika z drastycznego
zwiększenia miejsc pracy? Nie
sądzę. To raczej echo socjalnej
polityki rządu (przede wszystkim programu 500 PLUS),
dzięki której wielu Polakom (a
zwłaszcza Polkom) nie opłaca
się pracować, a jeżeli już to w
szarej strefie…
Obecność wielu migrantów
zarobkowych w Sulęcinie,
Słubicach czy Kostrzynie nad
Odrą wiąże się z innymi zjawiskami na lokalnych rynkach.
Ceny za wynajem mieszkań
stoją na bardzo wysokim po-

ziomie. Doszły do mnie infor- prokuratorskie. Podobno, bo
macje o najemcach, którzy krótko wspomniała o tym
wypowiadają umowy Pola- Gazeta Lubuska. Na moje
kom, by te same mieszka- pytania do Prokuratury w
nia wynająć Ukraińcom za Gorzowie cichosza - od powyższe stawki. Inni przed- nad tygodnia nie ma żadnej
siębiorcy adaptują wszystkie informacji. Może do następmożliwe budynki, które da nego numeru czegoś się dosię zamieszkać. W ten sposób wiemy.
np. w Sulęcinie i okolicach
Ukraińcy mieszkają już w
byłym młynie, byłej Wojskowej Komendzie Uzupełnień,
a nawet w byłych garażach.
Po mieście chodzą pogłoski,
że na cele mieszkaniowe ma
być również zaadaptowana
dobrze znana mieszkańcom
od dziesiątek lat, restauracja
Bajka. Trochę żal knajpy, ale
niewidzialna ręka rynku robi
Adam Piotrowski
swoje.
Redaktor naczelny
Burmistrz Sulęcina podobno otrzymał jakieś zarzuty Adam.Piotrowski2@gmail.com

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

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

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

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

„Gloria victis!”
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. 73 lata później na Placu Wojska Polskiego zebrali się Mieszkańcy Kostrzyna nad
Odrą, aby „w środku lata, odrywając się od wakacyjnej i festiwalowej atmosfery, godnie uczcić pamięć Powstańców i całej ludności
naszej stolicy, ludzi, którzy samotnie, niemal bezbronnie, w obliczu
czyhającej śmierci walczyli o wolną Warszawę, walczyli o wolną Polskę”. Tymi słowami Burmistrz Miasta Andrzej Kunt otwierał obchody
upamiętniające Powstańców Warszawskich.
Plac WP, Kostrzyn nad Odrą, godzina
16:55. Wszyscy jak jeden mąż wstają z
miejsc w oczekiwaniu na Godzinę W. Po
chwili do naszych uszu i serc wlewa się
ryk syren alarmowych. Gdy milkną syreny
na scenę wszedł dr A. Kunt. W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Miasta
przypominał o 63 dniach Powstania Warszawskiego oddając hołd ludziom, którzy
stanęli do nierównej walki o wolną i niepodległą Ojczyznę. Padło wiele ważnych
słów, z czego mi w pamięci zapadł szczególnie fragment przemówienia doskonale oddający ducha uroczystości: „pamiętajmy o historii, bo ona lubi się powtarzać!
Wspominajmy przeszłość, bo stanowi ona
podstawowy element naszej tożsamości!
Pochylmy się nad losem tysięcy Warszawiaków, w tym wielu dzieci, wymordowanych
lub okaleczonych przez okupantów, spo-

kło także i bisów, podczas których publiczność śpiewała „Hej Sokoły!”, po czym owacjami na stojąco podziękowała Orkiestrze
za występ. Owacja była także wyrazem
patriotycznego uniesienia i pokazaniem
dumy narodowej, miłości do Ojczyzny i
uczczeniem pamięci ofiar Powstania Warszawskiego.
Bartłomiej Suski

śród których prawie nikt nie odpowiedział
za swoje zbrodnie!” W ten sposób Kostrzyn
nad Odrą, w chwili ciszy i zadumy, oddał
hołd największej ofierze jaką Warszawa
złożyła na ołtarzu Ojczyzny.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, utrzymaną w patriotycznym
duchu. Z okazji Obchodów 73. Rocznicy
Wybuchu Powstania Warszawskiego zgromadzeni na Placu Kostrzynianie uczestniczyli w koncercie Orkiestry Wojskowej ze
Szczecina pod batutą kapelmistrza kpt.
Jarosława Michałko. Trudno wymienić
tu wszystkich muzyków, ale nadmienić
należy, że do wspólnego śpiewania zachęcał solista, sierż. Rafał Grzesiuk. Muzycy i Mieszkańcy śpiewali więc wspólnie
piosenki Powstańców, w czym pomogły
rozdane śpiewniki, jak m.in. Warszawskie
dzieci, Pałacyk Michla,Warszawianka. W

•
•

SŁUBICE

Dzieci polubiły to miejsce
Przy Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich powstał kącik dla
dzieci. W czasie gdy rodzice załatwiają w magistracie swoje sprawy, maluchy mają gdzie porysować czy poczytać bajki. - Ten kącik to świetna
sprawa i duże ułatwienie dla rodziców – chwali Justyna Horbatowska.
Gdy ona załatwiała sprawy w urzędzie, jej dwie córeczki od razu pobiegły
się pobawić do kącika dla maluchów.
Miejsce to funkcjonuje od kilku tygodni. Dzieci mają tu przestrzeń, na której
mogą spędzić czas czekając na załatwiających urzędowe sprawy rodziców. Dwa
krzesełka, stolik, trochę kredek, książeczki, tablica do rysowania i pisania kredą… Kupiliśmy to wszystko, ponieważ nasi pe-

dalszej części programu Orkiestra przypomniała m.in. największe przeboje Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu oraz
zadedykowała dwie piosenki śp. Zbigniewowi Wodeckiemu, z którym Orkiestra
miał okazję występować w 2015 roku, w
70-Lecie swojego istnienia. Na Placu zabrzmiało więc „Zacznij od Bacha” i „Opowiadaj mi tak”. Na zakończenie Orkiestra
zaprezentowała muzyczną interpretację
przebojów Czerwonych Gitar. Nie zabra-

tenci to głównie matki z dziećmi i chcemy
zapewnić im spokojną obsługę – tłumaczy Alicja Cieślak, kierownik USC. Dodaje,
że dzieci zaglądają tu bardzo często i nie
siedzą już znudzone w biurze.
Źródło: www.slubice.pl

•
•
•
•
•
•

codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje
dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, a także stanu zdrowia
I stylu życia
posiłki, które dla Ciebie przygotujemy, będą nie tylko zdrowe
ale i smaczne
stawiamy na sezonowość i różnorodność
daj się zaskoczyć każdego dnia
realizuj swoje Cele i ciesz sic etefektami
nie musisz już dłużej zastanawiać się czy Twoja dieta jest odpowiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie
posiłków
zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyników sportowych?
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Willa Wagenera zyska nowy blask!
<< cd. ze s. 1
nia. Zatrudniała ponad 400 osób.
Po Wielkim Kryzysie w roku 1929
przekształciła się w akcjonariat
pracowniczy pod nazwą „Küstriner Maschinenfabrik und Eisengießerei GmbH”. Mniej więcej w
okresie największego rozkwitu
firmy funkcję architekta miejskiego pełnił zdolny inżynier: W.E.
Hecht, który zaprojektował wiele
budynków w mieście (jak choćby
obecną siedzibę KCK czy budynek Szkoły Podstawowej Nr 1) i
właśnie on był człowiekiem, który stworzył dom, który w historii
znany jest jako „Willa Wagenera”.
Przed wojną willa otoczona była
wysokim, betonowym ogrodzeniem, za którym znajdował się
przepięknej urody ogród, a w sąsiedztwie znajdowały się jeszcze
dwie inne wille, które jednak nie
ocalały wojny.
Budynek przy obecnej ul. Kościuszki 1 ocalał powojenne znisz-

czenia miasta, na co wpływ miało
zapewne jego przeznaczenie.
Jak wspomina Alicja Kłaptocz:
„w willi dawnego przemysłowca
zamieszkał pan Ostrowski, który
trudnił się zbieraniem złomu. Ten
powojenny biznesmen zmienił
budynek w skład złomu, ale także dbał o to, aby szabrownicy nie
dewastowali go i nie rozkradali
wyposażenia”. Taki stan rzeczy
nie mógł jednak trwać wiecznie. Na przełomie lat 40. i 50.
poprzedniego stulecia dom stał
się siedzibą Komitetu Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Następnie zagospodarowali go
żołnierze na kasyno oficerskie i
prawdopodobnie wtedy przeszedł pierwszy poważny remont.
Kiedy żołnierze przygotowali sobie nową siedzibę, Willa Wagenera na wiele lat stała się siedzibą
Władz Miasta. Rolę tą budynek
pełnił do czerwca 2010 roku, kiedy to Urząd Miasta Kostrzyn nad
Odrą został przeniesiony na teren

dawnego przejścia granicznego.
Od tamtego czasu w budynku funkcjonował jedynie Pałac
Ślubów i Pracownia „meszuge”
zlokalizowana w piwnicach.
Miasto nie ustawało jednak, aby
znaleźć nowe przeznaczenie dla
budynku i przeprowadzić jego
remont przy wsparciu Funduszy
Unijnych. I wreszcie się udało!
-Wyremontowany obiekt pełnić
będzie funkcje związane z szeroko
pojętą działalności edukacyjną i
kulturalną. Możliwa będzie organizacja zajęć dla kilkudziesięcioosobowych grup dzieci, młodzieży,
dorosłych czy seniorów. Ponadto
dzięki bogatemu, specjalistycznemu wyposażeniu możliwa będzie
indywidualna działalność twórcza z różnych dziedzin. - mówi
Agnieszka Żurawska-Tatała z
kostrzyńskiego Urzędu Miasta Niezależnie od tego, przewiduje
się wprowadzenie funkcji ekspozycyjno – wystawienniczej poprzez
aranżacje stałej wystawy poświęconej historii i teraźniejszości kostrzyńskiego przemysłu. Dzięki
nowoczesnym multimedialnym
rozwiązaniom możliwa będzie
atrakcyjna prezentacja zarówno
industrialnego dziedzictwa miasta jak i współczesnego potencjału
gospodarczego zwłaszcza w zakresie istniejących kilkudziesięciu
nowoczesnych zakładów przemysłowych i oferty inwestycyjnej Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
Już niedługo ruszą procedury,
w wyniku których zostanie wyłoniony wykonawca. W ramach
projektu „Miejsca pamięci Odry
i Warty” Willa Wagenera ma być
odrestaurowana: zyska nowe
pokrycie dachowe, zostanie odnowiona elewacja i piękne wnętrza, zostaną wymienione drzwi i
okna, a ściany i podłogi zostaną
całkowicie odnowione. Wszytko to ma przywrócić budynkowi
jego dawny blask ale, z uwagi na
nową funkcję, pojawi się szereg
usprawnień jak winda, nowoczesne instalacje teleinformatyczne,
usprawniona zostanie wentylacja
a Willa ma zostać adoptowana
zgodnie z projektem. I tak w piwnicy planowane jest utrzymanie i
rozbudowa pracowni plastycznej

„Meszuge”. Na parterze pozostanie Pałac Ślubów, ale pojawi się
Punkt Informacji Turystycznej,
powierzchnie wystawiennicze
oraz zaplecze administracyjne i
techniczne. Na pierwszym piętrze będą zlokalizowane nowoczesne pracownie i multimedialna sala edukacyjna. Na poddaszu
znajdzie się miejsce na pokoje
gościnne z zapleczem sanitar-

nym i socjalnym dla 25 osób.
Tak więc w ramach projektu,
którego partnerami ze strony
niemieckiej jest miasto Seelow,
natomiast polskim partnerem
jest gmina Słońsk, budynek będący chronionym zabytkiem po
renowacji ma zostać oddany na
użytek turystyki kulturowej.
Bartłomiej Suski
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SŁUBICE

REKRUTACJA DO 4-13 HUFCA PRACY W SŁUBICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Masz kłopoty z nauką - zgłoś
się 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.
Do Hufca rekrutowana jest

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

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 kwalifikacyjnej: 3 fotografie legitymacyjne, opinia pe-

dagoga szkoły, opinia z Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej,
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

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

zrealizujemy

Twoje marzenia
OKNA, DRZWI, ROLETY, MARKIZY, OGRODY ZIMOWE
ŻALUZJE DREWNIANE, ALUMINIOWE, FASADOWE, ROLETY MATERIAŁOWE, RZYMSKIE, MOSKITIERY
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Festiwal Indii zachwycił małych
i dużych kostrzynian
29 lipca Plac Wojska Polskiego zamienił się w scenę „Festiwalu Indii”.
Kultura hinduska uwodziła kostrzynian swoją magią, melodią, filozoficzną głębią przekazu ale i pięknem szeroko pojętej sztuki Dalekiego
Wschodu.
Podczas kilku godzin Fundacja Viva Kultura zabrała nas w niezwykłą podróż do
Orientu, a widzowie jak zaczarowani chłonęli różnorodny, kolorowy, tętniący radością program, który raz po raz zaskakiwał
niespodziewanymi zwrotami akcji. Przymykając oczy można było poczuć się jak w
Indiach tym bardziej, że pogoda dopisała.
Niektórzy mówili nawet, że to dzięki Krysznie…
Najstarsza, największa i najsłynniejsza
w Polsce hinduska impreza „Festiwal Indii”
przetacza się co roku przez całą Polskę. W
lipcu to niezwykłe wydarzenie dotarło po
raz pierwszy do Kostrzyna nad Odrą, gdzie
otworzyła je prezes Fundacji Viva Kultura
Agnieszka Dawidowska oraz burmistrz
miasta Andrzej Kunt - organizatorzy festiwalu. Jeszcze przed otwarciem widzów
nęciła orientalna muzyka, wykonywana
przez artystów z całego świata przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów
indyjskich. Na miejscu można było nabyć
fascynujące książki, przyozdobić swoje ciało orientalnym tatuażem wykonywanym
ekologiczną henną czy wypożyczyć hinduski strój. Nie ma się więc co dziwić, że Plac
zapełnił się widzami, wśród których migotały piękne, kolorowe stroje. To wszystko
było jednak zaledwie przedsmakiem, lub
chwilą oddechu, od bogatego programu,
który niemal eksplodował ze sceny!
Podczas kilku godzin programu scenicz-

nego mogliśmy podziwiać m.in. pokazy
mistrza sztuk walki Dina Dayal, elektryzujące występy artystów z Bombaju pod dyrekcją Vaibhava Arekaraz „Sankhya Dance
Creation”, łączące tradycje indyjskie z nowoczesnością, krótki wykład poświęcony
hinduskiej filozofii życia czy masę innych
atrakcji. Co ważne, artyści współtworzyli
spektakl razem z publicznością! Jak choćby podczas musicalu „Nandal”, kiedy zaproszone na scenę dzieci uczyły się prostych
piosenek i kroku tanecznego orientalnego
tańca. W efekcie każdy maluch wcielił się
choć na chwilę w prawdziwego indyjskiego artystę a wspólny występ zakończyły
owacje na stojąco. Niewątpliwie największą atrakcją Festiwalu były przedstawienia
teatralne, tak różne dla dzieci i dorosłych
ale oba zachwycające pięknem, przepychem, duchem Orientu i mądrymi przesłaniami.
Zderzenie pięknej, kolorowej i niezwykle
bogatej kultury z naszą rzeczywistością
było strzałem w dziesiątkę! Okazało się bowiem, że mamy ze sobą wiele wspólnego
i pozornie obca kultura jest nam bardzo
bliska, atrakcyjna i nęci swoją odmiennością, doskonale uzupełniając przy tym
nasze życie. Być może również dlatego, że
Kostrzyn nad Odra jest miastem otwartym,
a kostrzynianie ludźmi ciekawymi świata.
Bartłomiej Suski
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Szczeciński deweloper inwestuje w Kostrzynie
Szczecińska firma Alsecco wystartowała ze swoją pierwszą inwestycją w Kostrzynie. Pod koniec następnego roku do użytku
zostanie oddanych 51 mieszkań. Dwusegmentowy budynek
powstaje przy ul. Wyszyńskiego 1.
Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu.
Na działce o powierzchni 0,35 ha stanie
budynek składający się z dwóch segmentów, w którym znajdzie się 51 mieszkań.
Zostaną one umiejscowione na pierwszym, drugim i trzecim piętrze. Parter budynku przeznaczony jest na działalność
usługową. Natomiast na poziomie -1 ulokowany zostanie parking podziemny z 25
miejscami postojowymi. Kolejne 21 znajdzie się na zewnątrz budynku.
Na „Wyszyńskiego 1”, bo tak nazywa się
nowa inwestycja Alsecco, budowane będą
zarówno kawalerki, jaki i lokale –dwu, –
trzy oraz czteropokojowe o powierzchni
od 27 do 67 m kw. Do każdego mieszkania przyporządkowana zostanie komórka
lokatorska. Ceny lokali w standardzie deweloperskim wahają się od 3.150 do 3.550
zł za m kw. Sprzedaż mieszkań została już
rozpoczęta.

– Postanowiliśmy zainwestować w Kostrzynie, ponieważ miasto dynamicznie
się rozwija, powstaje wiele firm, prężnie
działa Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna – wyjaśnia Grzegorz
Kecman, właściciel spółki Alsecco. – To
wszystko sprawia, że w Kostrzynie jest
duży popyt na nowe mieszkania w korzystnych cenach, dobrze zaprojektowanie, wykonane z dobrych jakościowo materiałów.
Kolejnym atutem inwestycji „Wyszyńskiego 1”, zaprojektowanej przez pracownie Arplan i AR+, jest jej lokalizacja. Budynek powstaje w cichej i spokojnej okolicy,
w pobliżu parku, w otoczeniu drzew. Jednocześnie blisko stamtąd do centrum miasta oraz punktów usługowych i handlowych, w tym marketów.
Pierwsi lokatorzy będą mogli się wprowadzić do nowych mieszkań w czwartym

kwartale przyszłego roku.
Strona internetowa inwestycji: www.kostrzyn.alsecco.pl

Szczecińska spółka Alsecco działalność
deweloperską rozpoczęła w 2010 r. Na
swoim koncie ma realizację domów jednorodzinnych w Pilchowie, na Warszewie
i Krzekowie oraz osiedla mieszkaniowego „Park Leśny”, położonego nieopodal
jeziora Szmaragdowego, a także zespołu zabudowy wielorodzinnej w centrum
Szczecina, na ul. Lewandowskiego.
Obecnie firma buduje w Szczecinie
kompleks „Nowa Cukrownia”, inwestycję mieszkaniową na terenie Stargardu
(„Stella Park”), a w Rewalu – zespół apartamentowców w sąsiedztwie nadmorskiej plaży.
Wcześniej spółka Alsecco brała udział
m.in. w budowie galerii handlowej Ascana w Gorzowie Wielkopolskim, autostrady A1 oraz kompleksu mieszkaniowo handlowo - usługowego w Świnoujściu
przy ul. Wojska Polskiego, 11 listopada,
Malczewskiego i Chełmońskiego.

POWIAT SŁUBICKI

Wakacje w pełni, ale w projekcie „Rozwój e-usług w powiecie
słubickim” wiele się dzieje!
Wczoraj panowie z firmy transportowej mieli pełne ręce roboty. Nie jest bowiem łatwo przenieść 100 notebooków dla czterech powiatowych szkół, 12 nowoczesnych zestawów komputerowych oraz skanera - a trzeba wiedzieć, że to wszystko trafiło już do starostwa!
Sprzęt już w użyciu
Przypomnijmy: sprzęt został zakupiony za około 417 tysięcy zł
w ramach realizowanego przez
powiat słubicki projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim współfinansowanego przez
Unię Europejską
Przetargi za zakup ww sprzętu IT
zostały już rozstrzygnięte, dzięki
czemu komputery i skaner służą już pracownikom starostwa.
Swoje notebooki nauczyciele
otrzymają już wkrótce.
Szkoły na miarę XXI wieku
Nowoczesne laptopy to nie jedyny powiew nowoczesności w
powiatowych szkołach - wraz z
nadchodzącym nowym rokiem

dzieci. - Ostatnie dwa tygodnie
sierpnia będą dla nauczycieli i
pracowników administracyjnych
szkół aktywnym okresem przygotowawczym, co pozwoli kadrze
pedagogicznej na skuteczne zapoznanie się z aplikacją - mówi Paweł Kowalczyk, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego
w starostwie. Ten przetarg także
został już rozstrzygnięty, a dane
dostępowe przekazane.

szkolnym w placówkach oświatowych pojawi się e-Dziennik,
czyli elektroniczny dziennik lek-

cyjny, umożliwiający rodzicom
bezpośredni wgląd w bieżące
dane i postępy w nauce swoich

Co i gdzie w powiecie
Co jeszcze czeka mieszkańców
dzięki temu nowoczesnemu
projektowi? - Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
e-Przewodnika, czyli aplikacji na

urządzenia mobilne, która ma
umożliwić pobieranie informacji
w różnych językach, dotyczących
różnych atrakcji turystycznych, zabytków i innych ciekawych miejsc
na terenie powiatu - tłumaczy P.
Kowalczyk.
W planach jest także uruchomienie aplikacji m-Słubice, pozwalającej na przekazywanie informacji dotyczących ostrzeżeń
pogodowych, sytuacji kryzysowych, ważnych zapowiedzi oraz
ciekawych wydarzeń.
Całkowita wartość projektu to
1 451 707,50 zł, z czego 85 proc.
pochodzi ze środków zewnętrznych.
Wojciech Obremski
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23. Przystanek Woodstock za nami
Wielkie muzyczne święto zakończyło się w nocy z 5 na 6 sierpnia. Artyści występowali a czterech scenach: Dużej, Małej, Viva Kultura i scenie
ASP. Jak co roku nie zabrakło ciekawych spotkań w Akademii Sztuk Przepięknych. Według szacunków policji na kostrzyńskim polu bawiło
się ok. 250 tys. ludzi.
- Festiwal jest dla każdego, nikogo nie dyskryminujemy. Dajecie
nam siłę i energię. To wy jesteście
autorami tego festiwalu - mówił
Jerzy Owsiak podczas rozpoczęcia Festiwalu, dziękując jednocześnie za zimowy finał WOŚP,
podczas którego zebrano 105,5
mln zł.
Na Woodstockowych scenach
zaprezentowało się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze
świata. Wystąpili m.in. Archive,
Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The
Qemists, Nothing But Thieves,
Michał Urbaniak & Urbanator,
Slaves, Prong, Wilki, Hey, The
Bloody Beetroots, Łąki Łan, Tabu,
Blues Pills, Dub Inc., Mando Diao,
Clock Machine, Frank Turner &
The Sleeping Souls, Annisokay,
Molotov Jukebox, House Of Pain,
Speaker First, RSC, Mesajah, LemON, Zdrowa Woda, Roan, Counterfeit, Pawbeats Orchestra,

Fot. Przemysław Mielczarek

Skicki-Skuik, EABS, Wojciech
Mazolewski Quintet, Romantycy
Lekkich Obyczajów oraz brytyjska grupa New Model Army.
Gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych byli m.in. o. Paweł
Gużyński - dominikanin, kazno-

Fot. www.lubuskie.pl

dzieja, gen. Mirosław Różański,
gospodarz programów telewizyjnych, konferansjer Maciej
Orłoś, aktor teatralny i filmowy,
zaangażowany na rzecz pomocy
osobom z autyzmem (Fundacja
SYNAPSIS) Bartłomiej Topa.

Na scenie ASP wystąpił również Teatr im. J. Osterwy z Gorzowa Wlkp. ze sztuką „Stopklatka”.
Tegoroczny Woodstock odbywał się jako impreza o podwyższonym ryzyku. Uczestnicy nie
mogli np. pić piwa pod sceną.

Do połowy festiwalu przed sceną były ustawione barierki, za
które wpuszczano dopiero po
kontroli przez które tworzyły
się duże zatory. Na szczęście po
dwóch dniach w porozumieniu z
burmistrzem miasta Andrzejem
Kuntem ogrodzenie zlikwidowano.
Podczas festiwalu policja odnotowała 153 przestępstwa oraz
367 wykroczeń (wśród nich 127
dotyczyło spożywania alkoholu
w miejscu zabronionych), co jak
na 250-tysięczne miasteczko jest
ilością stosunkowo małą.
Co warto odnotować podczas
trwania Przystanku woodstockowicze oddali 527 litrów krwi.
23. Przystanek Woodstock zakończył się występem Piotra
Bukartyka. Stali bywalcy już odliczają dni do następnej edycji.
Adam Piotrowski

Fot. Przemysław Mielczarek

Czas podsumowań...
W dniach 3-5 sierpnia w Kostrzynie odbył się 23 Przystanek Woodstock. Był to już 14 festiwal w naszym mieście. Na 275 ha miasta, których
36 ha objętych było imprezą masową bawiło się ok. 250 tys. Woodstockowiczów.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
zapewnienia bezpieczeństwa
podczas całego wydarzenia:
funkcjonariuszom Policji i Oddziałów Antyterrorystycznych,
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Dro-

gowego, Pracownikom Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej,
Straży Leśnej, pracownikom
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Straży Miejskiej w
Kostrzynie, Nowemu Szpitalowi w Kostrzynie, Nadleśnictwu
Dębno, Formacji Obrony Cy-

wilnej współpracującej z grupą
Ratownictwa Medycznego OC
w Kostrzynie nad Odrą oraz
pracownikom kostrzyńskiego
urzędu.
Dziękuję Fundacji WOŚP i jej
prezesowi Jurkowi Owsiakowi
za to, że mimo wielu trudności
ponownie zorganizowali u nas

Festiwal Przystanek Woodstock.
Dziękujemy wreszcie wszystkim, którzy przyjechali w te dni
do Kostrzyna jako goście nasi i
festiwalu.
Szczególnie gorąco dziękujemy mieszkańcom naszego
miasta za pomoc, cierpliwość,
gościnność i tolerancję, co było

bardzo mocno doceniane i
podkreślane przez uczestników festiwalu.
Andrzej Kunt,
burmistrz
Kostrzyna nad Odrą

nr 8(56)/2017

10 sierpnia 2017

9

SŁUBICE

POWIAT SŁUBICKI

Tu niepełnosprawni
uczą się życia

Kurs pierwszej pomocy

- Te treningi są po to, żeby pokazać chociażby, jak prać, ile wsypać
proszku, a ile wlać płynu, jak ugotować obiad…To takie proste rzeczy, ale nie dla każdego. Nam zależy, żeby nasi podopieczni umieli
później zrobić to sami w domu – tłumaczy Joanna Sierżant – Rekret
ze Stowarzyszenia po PROstu, które od września przejmie prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, znajdującego się obok
Ośrodka Pomocy Społecznej.
ŚDS od 1997 roku działał
w strukturach słubickiego
OPS. Ponieważ przepisy
zobowiązują gminy, żeby
do końca 2018 roku wyodrębniły Środowiskowe
Domy Samopomocy ze
struktur OPS, słubicki magistrat ogłosił konkurs na
prowadzenie tej placówki.
Wygrało Stowarzyszenie
po PROstu, które przejmie
kierownictwo nad ośrodkiem od 1 września 2017 r.
Organizacja ta już od kilku
lat zajmuje się działaniami
na rzecz osób z różnymi
niepełnosprawnościami.
- Ten konkurs był dla
nas świetną okazją, żeby
rozszerzyć naszą ofertę
również o zajęcia dla osób
dorosłych. Działamy od
2010 r. i do tej pory zajmowaliśmy się głównie młodzieżą. Wiemy jednak, że
jest dużo osób dorosłych z
problemami, bo ich rodzice
zgłaszali się do nas, pisali
maile, wielokrotnie pytając, dlaczego nie zajmiemy
się także pomocą starszym.
To szansa rozwoju nie
tylko dla nas, ale przede
wszystkim dla naszych
podopiecznych - dodaje J.
Sierżant – Rekret.
Dla kogo ten dom?
W placówce jest miejsce
dla 19 osób. Niedawno
zaczęła się rekrutacja, ale
jak informuje szefowa stowarzyszenia, nadal można zgłaszać chęć udziału

w zajęciach. Będą one od
poniedziałku do piątku,
przez sześć godzin dziennie. Zajęcia kierowane są
do osób przewlekle chorych psychicznie, a także
z różnym stopniem upośledzenia
umysłowego.
Zgłosić mogą się również
niepełnosprawni z przewlekłymi
zaburzeniami
psychicznymi, ale nie dotyczy to osób uzależnionych
od środków psychoaktywnych. Kadrę ŚDS tworzyć
będą: kierownik, terapeuta
prowadzący różne zajęcia
oraz pedagog, a wspomogą ich: pracownik socjalny,
psycholog, logopeda, terapeuta ręki i rehabilitant.
Podopieczni będą też mogli korzystać z poradnictwa
pedagogicznego, psychologicznego oraz psychiatrycznego . Obejmuje ono
konsultacje, terapię indywidualną, terapię podtrzymującą, terapię rodzinną,
trening zachowań czy psychoedukację.
(Nie)zwykle zajęcia
Dla uczestników przewidziano też treningi, mające przygotować osoby
chore do codziennego
funkcjonowania. – Nasz
cel jest taki, żeby to, czego
podopieczni się naucza na
zajęciach, umieli wykorzystać później w życiu codziennym. Podczas treningu kulinarnego będą się
uczyć gotować lub przyC
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gotowywać jedzenie, trening spędzania wolnego
czasu ma pokazać im, co
można robić w ciągu dnia.
Będziemy też wyjeżdżać
na wycieczki, brać udział
w różnego rodzaju akcjach
prowadzonych przez nasze
stowarzyszenie. Chodzi o
to, żeby osoby niepełnosprawne miały kontakt z
innymi, bo tego im często
brakuje – podkreśla J. Sierżant-Rekret.
Jak się zgłosić?
Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba otrzymać
skierowanie od lekarza
rodzinnego, a także psychiatry lub neurologa . Z
tymi dwoma dokumentami należy udać się do OPS
i złożyć wniosek, który zostanie rozpatrzony w ciągu
30 dni. Wszelkie dokumenty dostępne są w siedzibie
ośrodka. Tekst: Kinga Banaśkiewicz

W ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Słubicach” zorganizowano kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej. W dniach
17 i 27 lipca br. odbyły się
zajęcia dla grupy młodzieży
przebywającej w rodzinach
zastępczych oraz Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince. 10 sierpnia br. zaplanowano zajęcia dla grupy
osób niepełnosprawnych.
Kurs ma na celu zapoznanie

Władysław Komarnicki
Senator RP

uczestników
z teoretyczną
wiedzą
z
zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej,
jak również
nabycie przez
nich umiejętności praktycznych,
niezbędnych
do udzielania pierwszej
pomocy. Działanie zostało
sfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Re-

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

gionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Źródło:
www.powiatslubicki.pl

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

PL_advert_172
x 128.pdf 1 2014-09-08
Źródło:
www.slubice.pl

Pytaj o wszystko, to nic nie kosztuje!

10:37:03
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PRZEKRÓJ POLECA

„Dunkierka” czyli historia pewnej ucieczki
Niedawno swoją premierę
przeżywała produkcja Christophera Nolana (znanego już
z takich filmów jak „Incepcja” i
Interstellar”) „Dunkierka”. Jest
to dramat wojenny, opowiadający historię alianckich żołnierzy z Wielkiej Brytanii oraz
Francji którzy otoczeni przez
niemiecką armię, zostają ewakuowani z francuskiej plaży
w tytułowej Dunkierce podczas jednej z bitew II Wojny
Światowej. Fabuła podzielona
według perspektyw kilku bohaterów; szeregowego Tommiego (Fionn Whitehead),
pilota Farriera (Tom Hardy),
Pana Dawsona (Mark Rylance) oraz Komandora Boltona
(Kenneth Branagh), które z
początku wydają się od siebie
oderwane i niezależne, w końcu tworzą wspólną historię.
Ciekawym pomysłem reżysera było odciążenie dialogów
na rzecz bogatych obrazów i
wartkiej akcji. W „Dunkierce”
bohaterowie mówią bowiem

niewiele, za to obrazy i miejsce
akcji (woda, ląd, powietrze) nadają filmowi atmosfery prawdziwej walki z czasem, gdzie każda
sekunda może zbliżyć lub oddalić od śmierci. Doskonale przedstawione brutalne realia wojny
w całej okazałości pokazują
naturę człowieka, którego jedynym celem jest przetrwanie.
Obraz faktycznie przykuwa
do kinowego fotela, kto liczy na
wciągającą akcję przyprawioną

bogatymi efektami, ten na pewno się nie zawiedzie. Muzyka
wybitnego kompozytora muzyki filmowej Hansa Zimmera,
mimo iż w tle, jest tylko dodatkowym atutem tej produkcji.
Jednak po wyjściu z seansu,
gdy opadną już emocje i zachwyt nad sprawną realizacją
„Dunkierki” pojawia się pytanie
„Po co?”, a oszczędzając Państwu skrótów myślowych: „po
co ekranizować niezbyt chwa-

lebną historię aliantów?”. Ja rozumiem, że twórcy „Dunkierki”
mieli w zamyśle pokazać inne
oblicze wojny, obraz ludzkich
słabości i żołnierzy, którzy pragnęli tylko przeżyć. Jednak czy
naprawdę warto takimi filmami
poniekąd pokazywać ludziom,
że tchórzostwo w obliczu walki
o ojczyznę to nic złego? Owszem pragnienie przeżycia jest
pragnieniem determinującym,
jednak jeżeli jakiś naród skupiałby się tylko na tym pragnieniu,
to jak mógłby wygrać wojnę?
Najlepiej od razu wywiesić białą
flagę i oszczędzić sobie fatygi.
W ubiegły wtorek przeżywaliśmy kolejną rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Zestawmy sobie tych warszawskich cywilów, dzieci, młode
kobiety i chłopców, ludzi, przed
którymi było jeszcze całe życie, a
którzy zdecydowali się oddać je
za wolność ojczyzny z bohaterami „Dunkierki”.
Kolejnym zgrzytem w tym filmie był dla mnie fakt, że w „Dun-

kierce” ani razu nie pada słowo „Niemcy”. Jest tylko „wróg”
i „naziści” (wiecie ci kosmici,
o których krążą legendy, że
wywołali II Wojnę Światową).
Nie wiem dlaczego, czy to
kwestia jakiejś dziwnej poprawności, czy niechęć do
poruszania niewygodnych
strun z historii XX wieku?
Polecam wszystkim, którzy
są w stanie obejrzeć „Dunkierkę” i powstrzymać się
od oceny moralnej jej bohaterów, a także zignorować
jej tło historyczne, w które
wkomponowuje się również
Polska, walcząca w tym czasie
na więcej niż jednym froncie.

Anna Piotrowska
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„Pojednanie”
Wystawa mobilna „Pojednanie/Versöhnung in progress… Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.” została ustawiona na początku sierpnia na Placu Wojska Polskiego i pozostanie tutaj do początku września. Jest to efekt współpracy Urzędu Miasta i szczecińskiego
IPN oraz jego gorzowskiej delegatury. W Kostrzynie nad Odrą to już kolejna wystawa o tematyce historycznej, po wystawie „Wołyń 1943.
Wołają z grobów, których nie ma” prezentująca trudne do dziś nierozwiązane problemy. Zachęcamy do jej obejrzenia.
Wystawa obrazuje początek procesu pojedna-

nia polsko-niemieckiego,
który rozpoczął wyjątko-

wy i unikalny gest polskich
biskupów z 1965 roku

- List biskupów polskich
do niemieckich nazywany

6”

KREDYT
GOTÓWKOWY
NANA
KREDY
GOTÓWKOWY
NA
„
KREDYT
GOTÓWKOWY
KREDYT
GOTÓWKOWY
NA
Promocja
trwa od 01.04.2017-30.06.2017
9
Promocja trwa od 01.04.2017-30.06.2017

Rzeczywista Roczna
Roczna Stopa
Stopa Oprocentowania
Oprocentowania (RRSO)
(RRSO) dla
dla kredytu
kredytu zz ubezpieczeniem
ubezpieczeniem na
na życie
życie wynosi
wynosi 9,85%
9,85% całkowita
całkowita kwota
kwota kredytu
kredytu (bez
(bez kredytowanych
kredytowanych kosztów)
kosztów) 5.000,00
5.000,00 zł,
zł, całkowita
całkowita kwota
kwota do
do
Rzeczywista
zapłaty 5.490,17
5.490,17 zł,
zł, oprocentowanie
oprocentowanie stałe
stałe w
w skali
skali roku
roku 6,00%,
6,00%, całkowity
całkowity koszt
koszt kredytu
kredytu 483,73
483,73 zł
zł (w
(w tym:
tym: prowizja
prowizja 100
100 zł,
zł, odsetki
odsetki 319,37
319,37 zł,
zł, składka
składka zz tytułu
tytułu ubezpieczenia
ubezpieczenia 70,80
70,80 zł,
zł, składka
składka płatna
płatna
zapłaty
jednorazowa w
w dniu
dniu uruchomienia
uruchomienia kredytu,
kredytu, umowa
umowa zawarta
zawarta na
na okres
okres 24
24 miesięcy,
miesięcy, 23
23 raty
raty równe
równe w
w kwocie
kwocie 221,64
221,64 zł,
zł, ostatnia
ostatnia rata
rata w
w wysokości
wysokości 221,65
221,65 zł.
zł. Kalkulacja
Kalkulacja została
została dokonana
dokonana na
na dzień
dzień
jednorazowa
Rzeczywista
Roczna
Stopa Oprocentowania
(RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie wynosi 9,85% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do
03.04.2017
na
reprezentatywnym
przykładzie.
03.04.2017
r.r. na
reprezentatywnym
przykładzie.
zapłaty 5.490,17
oprocentowanie
stałe wsą
roku 6,00%,
kredytu
483,73daty
zł (wwypłaty
tym: prowizja
odsetkiregulowania
319,37 zł, składka
z tytułu
ubezpieczenia 70,80 zł, składka płatna
Ostateczne
wyniki zł,
kredytowania
uzależnione
sąskali
od wyniku
wyniku
ocenycałkowity
zdolnościkoszt
kredytowej
Klienta,
daty
wypłaty
kredytu100
orazzł,
terminu
regulowania
zobowiązania
kredytowego.
Ostateczne
wyniki
kredytowania
uzależnione
od
oceny
zdolności
kredytowej
Klienta,
kredytu
oraz
terminu
zobowiązania
kredytowego.
jednorazowa w dniu uruchomienia kredytu, umowa zawarta na okres 24 miesięcy, 23 raty równe w kwocie 221,64 zł, ostatnia rata w wysokości 221,65 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień
03.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Zapraszamy do naszych placówek
Zapraszamy do naszych placówek
Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B. Chrobrego 5,
69-220 Ośno
Lub.Lubuskie
Centrala/Oddział
Ośno
B. Chrobrego
5, 74 80
tel./fax. 95ul.757
60 76, 95 757
69-220 Ośno Lub.
centrala@bsosno.sgb.pl
tel./fax. 95 757 60 76, 95 757 74 80
centrala@bsosno.sgb.pl
Oddział Słubice
ul. Krzywoustego 2,
69-100
OddziałSłubice
Słubice
ul. Krzywoustego
tel/fax.
95 758 27 13,2,
69-100
95 750 Słubice
83 17
tel/fax. 95 758 27 13,
slubice@bsosno.sgb.pl
95 750 83 17
slubice@bsosno.sgb.pl

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2j,
OddziałSulęcin
Sulęcin
69-200
ul. Witosa
2j,755 93 48
tel./fax. 95 755
93 25, 95
sulecin@bsosno.sgb.pl
69-200 Sulęcin
tel./fax. 95 755 93 25, 95 755 93 48
sulecin@bsosno.sgb.pl
Oddział
Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27,
OddziałLubniewice
Lubniewice
69-210
ul. Jana95Pawła
II88
27,
tel./fax.
755 85
69-210 Lubniewice
lubniewice@bsosno.sgb.pl
tel./fax. 95 755 85 88
lubniewice@bsosno.sgb.pl

www.bs.osno.sgb.pl
www.bs.osno.sgb.pl
www.bs.osno.sgb.pl

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B,
69-113
OddziałGórzyca
Górzyca
ul. 195
Maja
tel./fax.
750 1B,
83 12
69-113 Górzyca
gorzyca@bsosno.sgb.pl
tel./fax. 95 750 83 12
gorzyca@bsosno.sgb.pl
Oddział Kostrzyn
nad Odrą
Kostrzyn
ul.Oddział
Orła Białego
22,
nad Odrą
66-470 Kostrzyn
nad Odrą
ul. Orła
22,
tel./fax.
95Białego
728 32 56
66-470
Kostrzyn nad Odrą
kostrzyn@bsosno.sgb.pl
tel./fax. 95 728 32 56
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

później orędziem. Z listu
pochodzi cytat: ...przebaczamy i prosimy o wybaczenie.” Uroczyste otwarcie
wystawy mobilnej (prezentowanej właśnie na
Placu WP) miało miejsce
31maja 2016 roku w Centrum Edukacyjnym IPN im.
Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie.
Wersja stacjonarna wystawy miała swoją premierę
w listopadzie ubiegłego
roku we Wrocławiu oraz w
Berlinie w 50. rocznicę wymiany listów pojednania
pomiędzy episkopatami
Polski i Niemiec.
Wystawa autorstwa dr.
Roberta Żurka, opowiada
o roli Kościoła katolickiego i osób kierujących się
chrześcijańskimi wartościami w powojennym

procesie pojednania pomiędzy dwoma narodami,
które wzajemne relacje
budowały na morzu ruin
i wzajemnej wrogości –
skutkach II wojny światowej. Ten trudny proces,
który wciąż nie może być
uznany za zakończony,
miał od swego początku
wymiar europejski, a inicjatywy podejmowane w
tej kwestii przez Kościoły
Polski i Niemiec stanowią
fundament dzisiejszego
kształtu zjednoczonej Europy. Zapraszamy do jej
oglądania – warto!
www.naszkostrzyn.pl
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“Pętla Kostrzyńska” wciąż atrkacyjna!
Sposób na spędzenie wolnego czasu czyli rejs malowniczą „Pętlą Kostrzyńską”. Zainteresowanie i chęć poznania tej trasy przyciągnęło w tym roku wodniaków z innych rejonów Polski.
21 lipca z mariny MOSiR „Delfin” Kostrzyn nad Odrą wyruszyli
w rejs; z Poznania: Ewa i Maciej
Pietrzakowie; z Leszna - Leszek
i Elżbieta Stawińscy; z Przeźwierowa- Edmund Jurdziński; z Gorzowa- Joanna Wojciechowska
i Kostrzyna - Tomasz Retwiński.
Trasa z Kostrzyna nad Odrą,
Wartą, Odrą, kanałem Havel/
Odra (poprzez Hohensaaten,
Oderbergh, Oranienburg), Berlin,
Poczdam następnie poprzez kanał Spree/Odra (Fuerstenwalde,
Eisenhuttenstadt) aby w końcu
z powrotem wpłynąć do Odry
i po minięciu Słubic powrócić
do punktu wypłynięcia. Celem
rejsu jest poznanie oraz ponowne sprawdzenie warunków dla
wodniaków, które w przyszłości
pomogą w modernizacji przewodnika wydanego w 2014 r
przez wodniaków zrzeszonych
w Klubie Żeglarskim „Delfin”
przy wsparciu Urzędu Miasta Kostrzyn. Przewodnik który nadal
cieszy się dużym zainteresowaniem można np. pobrać bezpłatnie na stronie klubu. Dostajemy

przepisach, zakazach i innych
parametrach użytkowych poszczególnych odcinków. Wskazane są także obiekty, które warto
zwiedzić jak choćby Twierdza
Kostrzyn czy Berlin, z jego wyjątkową siecią kanałów rzecznych,
umożliwiających całkiem nowe
spojrzenie na miasto. Wyjątkowość Pętli polega także na tym,
że możemy zdecydować się zarówno na jej całościowe przebycie jak również na wybranie się
w rejs na wybranych odcinkach.
Co więcej, dzięki doskonałej komunikacji drogowej czy kolejowej pomiędzy poszczególnymi
punktami trasy można łatwo i
szybko zmienić członków załogi
czy przemieszczać się np. samochodem omijając nieinteresujące
dla nas odcinki.
Życzymy zatem stopy wody
pod kilem!
sygnały że jest zainteresowanie
wydaniem papierowym pytają o
nie m.in. duże księgarnie. Mam
nadzieję że ten rejs poszerzony
o Poczdam przyczyni się w przy-

szłości do ponownego wydania
wersji papierowej .
Przewodnik posiada oznaczenia na całym przebiegu Pętli
miejsc, w których można zacu-

mować do brzegu, odpocząć,
zjeść czy wreszcie przenocować.
Oczywiście w poradniku znajdują
się także informacje o warunkach
żeglugowych i obowiązujących

Klub Żeglarski DELFIN
Kostrzyn nad Odrą
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Najlepsi w turnieju gmin i powiatów nadwarciańskich
„Święto Warty”, które odbyło się w sobotę 22 lipca, to organizowana od kilku lat impreza, która integruje miejscowości położone nad
Wartą oraz promuje walory turystyczne, rekreacyjne i gospodarcze
nadwarciańskich gmin i powiatów. Turniej sportowy, występy artystów i stoiska promocyjne nadwarciańskich gmin to niektóre z licznych atrakcji imprezy organizowanej przez burmistrza Skwierzyny Lesława Hołownię oraz Jana Klemta ze Związku Młodzieży Wiejskiej.
Tegoroczne szóste „Święto Warty” połączone było z akcją charytatywną, podczas
której zbierano środki na rehabilitację artystki Anny Wojtas ze Skwierzyny. Walczy
ona o odzyskanie wzroku.
Podczas imprezy, jak co roku, odbyły
się zawody sołectw, gmin oraz powiatów
nadwarciańskich. Wzięła w nich udział
reprezentacja Powiatu Gorzowskiego dowodzona przez starostę gorzowskiego
Małgorzatę Domagałę oraz wicestarostę
Danutę Szewczyk.

Los nam sprzyjał - nasi strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdańcu wywalczyli 1 miejsce w turnieju
gmin i powiatów nadwarciańskich zdobywając Puchar Marszałka Województwa
Lubuskiego. Jako Powiat Gorzowski zdobyliśmy także nagrody w konkursach na
najlepsze stoisko promocyjne, konkursie
wiedzy o funduszach europejskich a także
na najsmaczniejszą potrawę kulinarną.
Źródło: www.powiatgorzowski.pl

OKIEM RADNEGO

Felietoniści wszystkich krajów łączcie się!
Słubice ostatnimi czasy
zrobiły się zagłębiem felietonistów, którzy szukają i zazwyczaj znajdują tematy godne swego pióra.
Jako wieloletni członek
tej rodziny witam zatem
serdecznie ich wszystkich
na naszym wspólnym
podwórku. A powyższe
tematy rzeczywiście leżą
na ulicy i naprawdę wystarczy tylko je podnieść,
ubrać w słowa i puścić w
tutejszy eter. Nasze życie gminno- powiatowe
przynosi niemal każdego
dnia szereg zachęt do
pochylenia się nad nimi.
Niestety większość z nich
wymaga nie lada wyczynu żeby móc spokojnie
i bez nerwowych przypraw słownych normalnie funkcjonować. Nie ja
to stwierdziłem, że my
Polacy bardzo lubimy narzekać, a i niekoniecznie
jesteśmy szczęśliwi kiedy
to innym się powodzi. Za
to czyjeś porażki potrafią wlać w niektóre serca
wiele szczęścia i radości.
Osobiście całkiem niedawno przekonałem się
o tym ostatnim przypadku dając pożywkę tym,
którzy znajdowali się na
moim powiatowego radnego celowniku. Takie
niejako jest prawo dżungli, dlatego rozumiem i
trzymam głęboko w swej
pamięci.

Moim tematem nr 1 na
dziś jednak jest pogłoska
niestety już bardzo prawdopodobna, iż włodarze
naszego powiatu będą
zwalniać panie sprzątaczki ze słubickich szkół
ponadgimnazjalnych. Już
dyrektorzy tychże szkół
liczą swe powierzchnie
szkolne, pewnie po to
żeby za chwile wprowadzić tam na miejsce tych
pań jakieś firmy. Moim
zdaniem to jest bardzo
zły pomysł, który na 100
% się nie sprawdzi. Jestem ciekaw jak taka firma zewnętrzna będzie
tam sprzątała. Wpadną
co jakiś czas na chwilę,
wytrą podłogę, przelecą
szmatką kurze, puszczą
zapach do wc i się szybko
jak tenże zapach ulotnią?!
Pewnie zaraz usłyszymy,
że taka firma zatrudni panie, które teraz pracują.
To jak to możliwe - zwalniamy sprzątaczki dla
redukcji kosztów, potem
wyłaniamy firmę, która
je zastępuje, ta firma zatrudnia te panie... więc
pytam się gdzie ta redukcja kosztów?! Chyba, że
panie otrzymają mniejszy
angaż czy więcej pracy i
po kilku miesiącach same
odejdą, bo ileż można być
wykorzystywanym. Prosiłbym
wspomnianych
włodarzy żeby redukcję
kosztów w naszym po-

wiecie zaczęli raczej od
drugiej strony tej drabinki.
Już dawno temu proponowałem obniżkę pensji dla
zarządu i radnych, likwidację etatu płatnego członka
(który notabene ponoć zajmuje sie oświatą), o rzeszy
nowych stanowisk w starostwie i podległych jednostkach powiatowych nie
wspomnę. Jak to zazwyczaj
bywa najbardziej poszko-

dowani są zwykli ludzie,
pracujący rzetelnie niejednokrotnie kilkadziesiąt lat,
zarabiający marne grosze,
dla których ta praca jest
po prostu całym życiem.
Dziś rozmawiałem z jedną
panią, która zna bardzo dobrze większość z pań, które
„są na wylocie”. Ze łzami
w oczach mówiła mi o ich
obawach, zaangażowaniu
i zwykłej ludzkiej bezrad-

ności. Nikt nawet nie próbował z nimi rozmawiać o
tej sprawie, nikt się za nimi
nie wstawił i według nich
wszystko jest już stracone.
Mogę tylko zapewnić, że
nie wszystko. Jest bardzo
wielu ludzi, którzy są gotowi z miotłami w dłoni
wybrać się pod starostwo
czy inny CUW i głośno walczyć o normalność. Mam
nadzieję, że osoby, które

tak ochoczo występowały pod słubickim sądem
również do nas dołączą.

Robert Tomczak

UBEZPIECZENIA20 Towarzystw
w jednym miejscu!
AC
OC

Realizujemy płatności kartą

PEWNE
TANIE

UBEZPIECZENIA:

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

tel. 502 580 664
Tomasz Moskal

ul. Piastowska 8 (Hotel Miejski)
Kostrzyn nad Odrą
mul ubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl
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Program 500+?
W „dwójce” remont
Trzeba złożyć wnioski!
goni remont
SŁUBICE

Rodziny, które dostają pieniądze w ramach programu 500+ będą musiały złożyć wnioski o ponowne przyznanie tych
świadczeń w kolejnym okresie, który rozpoczyna się 1 października 2017. Wnioski
przyjmowane będą od 1 sierpnia do końca
września. Można je składać drogą elektroniczną, za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej
bądź osobiście.
W ramach programu Rodzina 500+ rodzice otrzymują 500 zł miesięcznie na
drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich
dochodach dostają wsparcie dla pierwszego lub jedynego dziecka. Główne zasady
projektu pozostają bez zmian, ale rząd
chce wyeliminować nadużycia, które wykazała kontrola, w ramach przeglądu systemów wsparcia rodzin, przeprowadzona
przez resort. Chodzi głównie o dopasowywanie swojego dochodu do kryterium dochodowego, które umożliwia otrzymanie
świadczenia na pierwsze dziecko. Jak tłumaczy ministerstwo część beneficjentów
rozwiązywała stosunek pracy, a następnie
znów zawiązywała go z pracodawcą na
warunkach, które umożliwiają otrzyma-

nie świadczenia. Nowelizacja zakłada, że
jeśli stanie się to w ciągu trzech miesięcy,
to zmiana warunków zatrudnienia nie będzie traktowana jako utrata dochodów (co
skutkowało wcześniej otrzymaniem dofinansowania). Projekt ma również ukrócić
proceder deklarowania przez rodziców,
że samotnie wychowują dziecko. W takim
przypadku, aby otrzymać świadczenie, rodzic będzie musiał mieć ustalone alimenty
na rzecz dziecka wypłacane przez drugiego rodzica.

Źródło: www.slubice.pl

290 tys. zł przeznaczyła gmina na wymianę instalacji elektrycznej w
szkole podstawowej i gimnazjum przy ul. Wojska Polskiego. To kontynuacja ubiegłorocznej inwestycji, w ramach której podobne prace
jakie są prowadzone obecnie na piętrze szkoły, wykonano wcześniej
na parterze. Ale to nie wszystko!
Przed remontem szkoła miała
sieć elektryczną z lat 60., z czasów
gdy budowano tę placówkę. Sieć
była już mocno przeciążona, bo w
szkole przybywało nowych sprzętów, komputerów, potrzebne też
były nowe łącza. Stąd decyzja,
żeby zbudować całkowicie nową
instalację. Starą odcięto od zasilania i zostawiono w ścianach, żeby
nie zwiększać zakresu prac. W ub.
roku, w czasie wakacji, sieć wymieniono na parterze budynku.
Teraz przyszła pora na ich dokończenie.
Piętro jest już gotowe, elektrycy wymieniają teraz sieć w pomieszczeniu siłowni,
która znajduje się na niższej kondygnacji.
W ramach tej inwestycji malowane są też
remontowane klasy, wymieniono dzwonki
w szkole. W czasie wakacji w szkole będą

też modernizowane schody, wcześniej wykonano już monitoring, remontowane są
pomieszczenia na oddział przedszkolny. Z
budżetu gminy przeznaczymy na to w sumie blisko 372 tys. zł.
Źródło: www.slubice.pl
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Wyjazd, który likwiduje bariery
- Podczas wycieczki
odbywały się warsztaty
kształtujące umiejętności
osobiste dla młodzieży
oraz zajęcia psychoedukacyjne dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto
nie zabrakło atrakcji i
wspólnych wyjść mających na celu integracje
uczestników tego projektu - tłumaczy Anna
Gołębiowska, dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Słubicach.
Uczestnicy wyjazdu
to osoby, które właśnie
wchodzą w dorosłe życie, ukończyły 18 rok
życia i będą opuszczały rodziny
zastępcze czy Naszą Chatę.
- Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste miały na celu zdobycie przez nich nowych kompetencji społecznych, pozwalających
budować pozytywny obraz samego siebie, wykorzystywać swoje
mocne strony w życiu codziennym,
a także wyznaczać cele, do których
będą starać się dążyć w przyszłości
- wylicza A. Gołębiowska.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH
792 805 381
zci.biuro@wp.pl
Z kolei grupa osób z niepełnosprawnością uczestniczyła w
zajęciach psychoedukacyjnych
mających na celu przygotowanie
i zmotywowanie ich do podejmowania aktywności społecznej
i zawodowej, w tym do podjęcia
pracy.
Nie obyło się bez atrakcji turystycznych: uczestnicy wyjazdu
zwiedzali stare miasto, ratusz, zabytkowe kamienice, katedrę oraz
Ostrów Tumski. Wybrali się rów-

nież do ZOO i na Maltę. W zaangażowanej w tym roku do projektu grupie młodzieży jest 16 osób
w wieku 17 – 21 lat. Natomiast
grupa osób z niepełnosprawnością liczy 8 osób. Łącznie w wyjeździe wzięło udział 19 uczestników projektu oraz opiekunowie
grup i osoby prowadzące zajęcia.
Źródło: www.powiatslubicki.pl

www.zci.com.pl
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W koszach darów słubiczanie
zostawili serca
W tę akcję, zorganizowaną przez słubiczan i frankfurtczyków, zaangażowali się mieszkańcy całego pogranicza. - Dzięki pomocy mediów zbiórka dla hospicjum
w Wilnie przerosła nasze oczekiwania – mówi ksiądz
Rafał Mocny z Katolickiego Centrum Studenckiego w
Słubicach.
Przez
miesiąc,
przed
Katolickim
Centrum Studenckim w Słubicach,
wystawiony był kosz
na dary dla wileńskiego hospicjum.
Na wypadek, gdyby
ktoś nie zastał akurat
ks. Rafała, który był
współorganizato rem akcji. Kosze stały też w słubickich aptekach i w Collegium
Polonicum. Pomysłodawczynią
zbiórki była Alicja Pitak z Duszpasterstwa Akademickiego Parakletos w Słubicach. W 2016 roku
w ramach programu Erasmus
studiowała w Wilnie. Mieszkała u
sióstr zakonnych, które prowadzą
tam hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Co ciekawe założyła je siostra Michaela Rak, dzięki której
wcześniej powstała też podobna placówka w Gorzowie Wlkp.
- Wrażenie jakie wywarło na mnie
to hospicjum sprawiło, że zapragnęłam wspomóc je zarówno tam,
w formie wolontariatu, jak i tu, w
Słubicach, organizując zbiórkę –
opowiada Alicja. Dodaje, że ceny
na Litwie są bardzo wysokie, a
zarobki niewielkie. Hospicjum
przyda się każda pomoc. Akcję
rozpropagowały media, dzięki
czemu, nie tylko słubiczanie i

frankfurtczycy, ale mieszkańcy
całego regionu włączyli się w
pomoc. – Paczki z darami przychodziły z Gorzowa Wielkopolskiego, Witnicy, a nawet Berlina.
Niesamowite było to, że zgłaszali
się do nas seniorzy, którzy mówili,
że chcą pomóc, bo ich przodkowie
pochodzili z Wilna – opowiada ks.
Rafał Mocny i wspólnie z Alicją
pokazują dziesiątki darów. Co
zebrano? - 69 opakowań pieluch
dla dorosłych, 63 opakowań rękawiczek jednorazowych, 24 opakowania chusteczek nawilżonych,
30 podkładów higienicznych, 7
materacy przeciwodleżynowych, 6
termometrów bezkontaktowych, 2
ciśnieniomierze, 37 kremów na odparzenia, 634 strzykawki, 690 igieł,
33 pianki do mycia i około 5 kartonów pozostałych artykułów – wylicza Alicja. To wszystko trafi do
hospicjum w Wilnie we wrześniu.
Źródło: www.slubice.pl

