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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolejny krok w drodze
do budowy kostrzyńskiej pływalni
Sierpniowa sesja Rady Miasta Kostrzyn
nad Odrą przyniosła konkrety w sprawie budowy krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą. Przygotowanie inwestycji przebiega planowo, chociaż jak
to zazwyczaj bywa, pojawiają się też
nieistotne incydenty.

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

ul. Krótka 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 717 6791
kom. 501 199 239

Przed sierpniową sesją RM na jednym portali
społecznościowych pojawił się wpis, w którym pracownik witnickiego ratusza bez
zgody Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą ujawnił decyzję
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sprawa
jest o tyle szokująca, że Łukasz
Dombek (to o niego chodzi) z
racji pełnionego stanowiska ma
obowiązek taką decyzję wydać
(z upoważnienia w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Witnica)
i nie powinien publikować jej
na swoim prywatnym profilu
wprowadzając mieszkańców w
błąd. Bowiem droga do wbicia
pierwszego szpadla jest jeszcze
daleka…

OFERUJEMY:

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

PONAD 25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU !

Wiele hałasu o nic?
Pierwszym, chyba najważniejszym krokiem, do powstania
basenu miało być ustalenie jego
lokalizacji. Burmistrz miasta,
urzędnicy oraz radni miejscy byli
>> cd na s. 4
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Powiatowe Święto Plonów
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Grześ marzenia buduje
z zapałek
O nicodziennej pasji Grzegorza
Trzmielewskiego
z Drzecina w gminie Słubice
STR. 9
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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

14 września 2017

minął miesiąc

I gość miły, i chleba żal...
Minister od zagranicy Waszczykowski odpowiadając niedawno na pytanie o przyjmowanie do Polski uchodźców w
ramach kwot wyznaczonych
przez Unię Europejską stwierdził, że nasz kraj pomaga innym
narodowościom w potrzebie,
i na dowód tego oznajmił, że
Polska tylko w tym roku wydała ponad 700 tys. pozwoleń
na pracę osobom zza wschodniej granicy. Zapomniał jednak
dodać, że bez tych osób na
naszym rynku pracy nastąpiłby wielki krach, a gospodarka
zostałaby sparaliżowana przez
ogromną ilość wakatów. Te pozwolenia nie są więc tak bezinteresowne jak minister sugeruje. Wręcz powiedziałbym
więcej – powinien nasz kraj
pomyśleć o większych ułatwieniach dla dalszej pracy Ukraińców (to z tego kraju jest ok 70
proc wszystkich obcokrajowców pracujących legalnie w
Polsce – ponad milion osób).
A rąk do pracy i tak brakuje.
Dramatyczną sytuację przeżywa Dom Pomocy Społecznej w
Tursku. Wkrótce szeregi załogi
opuści kilkadziesiąt osób, a
chętnych na ich miejsce brak.
Niestety, wynagrodzenia w

tej placówce nie rozpieszczają
– znacznie więcej można dziś
zarobić w sektorze prywatnym.
Przyczyny tej sytuacji są według
mnie dwie: z jednej strony rząd
zdając sobie sprawę ze starzejącego się społeczeństwa i jednocześnie coraz wyższych kosztów funkcjonowania DPS-ów
(zwłaszcza przez rosnące płace)
od lat nie zwiększa subwencji przyznawanych na pomoc
społeczną. Z drugiej strony nasza kochana władza za mocno
podnosi wysokość świadczeń
socjalnych co powoduje, że niektórym nie opłaca się pracować
(zwłaszcza kobietom). Szczegóły dot. DPS na str. 1 mutacji A
Przekroju.
Pozostając przy temacie Ukraińców warto zwrócić uwagę w
jakich warunkach przebywają i
pracują oni w Polsce, żeby nikt
nas nie posądził, że organizujemy obozy pracy jak Polakom
niegdyś we Włoszech i innych
krajach Europy zachodniej. Niedawno rozmawiałem z młodą
Ukrainką, która pracuje w Sulęcinie w zakładzie nazywanym
popularnie „Cebulki”. Pani tej,
gdy werbowała ją jakaś prywatna agencja pracy na Ukrainie obiecywano 1000 dolarów

miesięcznie, darmowe miesz- We wszystkich oknach są krakanie i inne „gruszki na wierz- ty. W razie nie daj Borze pożaru
bie”. W rzeczywistości zarabia do tragedii będzie bardzo bliw przeliczeniu ok 300 dolarów sko, pomimo, że straż pożarna
miesięcznie za pracę po 12 go- jest naprzeciwko. Ludzie tam
dzin dziennie przez 6 dni w ty- przebywający nie będą mieli
godniu. Ręce miała zniszczone szans wydostać się przez jedne
jak staruszka od obierania róż- drzwi. Mam nadzieję, że odnych warzyw (rękawic ani in- powiednie służby zmobilizują
nych niezbędnych elementów właściciela do koniecznych
ubioru nikt tam nie dostaje). przeróbek na budynku.
Pracownicy są w tym zakładzie
pomiatani i wykorzystywani.
Czas chyba, żeby ktoś się tym
zainteresował.
W poprzednim numerze pisałem, że by zapewnić lokum
pracownikom zza wschodniej
granicy w Sulęcinie zaadaptowano na cele mieszkaniowe
m.in. budynek byłej Wojskowej
Komendy Uzupełnień. Słusznie
Adam Piotrowski
jednak zauważył mój znajomy,
Redaktor naczelny
że nie wygląda on na taki co by
się nadawał do zamieszkania. 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.
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KOSTRZYN NAD ODRĄ Nadesłano do Przekroju

Śladem artykułu „Willa
Wagenera zyska nowy blask!”
Po zamieszczeniu w naszym piśmie artykułu o powyższym tytule, otrzymaliśmy pocztą mailową list,
stanowiący przyczynek do
poruszanego przez nas tematu. Fragmenty tego listu
publikujemy poniżej za zgodą autorki, pani Alicji Kłaptocz.
„Jak pamiętam, zbieracz
złomu Ostrowski – w drugiej połowie lat 40. XX wieku „mieszkaniec” podziemnej kondygnacji willi Wagenera, przeganiał z budynku
wszystkich nieproszonych gości, przez
co stał się jakby samozwańczym stróżem
tego obiektu, co według mojej oceny miało niewątpliwie niebagatelny wpływ na
ochronę willi przed dewastacją. Ale nic mi
nie wiadomo, by gromadził tam złom! Nie
bronił też „wyposażenia budynku” przed
rozkradaniem, ponieważ po ucieczce
Niemców zimą 1945, a następnie - odejściu Rosjan w początkach października
1945, żadnego wyposażenia już tam nie
pozostawiono. Intencją Ostrowskiego –
jak można się domyślać – była jedynie
ochrona „osobistego terytorium” za jakie
uważał nie tylko kondygnację podziemną
(w której mieszkał), ale i całą willę.
Przy okazji jeszcze jeden szczegół, na
który zwróciłam uwagę, czytając artykuł:
Przedwojenne ogrodzenie posesji (willa
plus ogród) mimo pewnych wojennych
uszkodzeń zachowało się przez wiele
powojennych lat. Lecz nie było to ogrodzenie „wysokie, betonowe”, jak podano
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znajdź nas w Internecie: www.naszkostrzyn.pl
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w artykule, ale biały, drewniany płot, usytuowany nad niską podmurówką, pomiędzy betonowymi słupkami. Ogrodzenie
to ciągnęło się wzdłuż chodników tak od
strony ulicy Kopernika, jak i ulicy Kościuszki. Z litego betonu wykonany był jedynie
narożnik ogrodzenia (u zbiegu obu tych
ulic), ozdobiony kilku betonowymi kulami.
Za tym niedużym, betonowym fragmentem ogrodzenia, znajdował się ozdobny element ogrodu: na podwyższeniu,
do którego prowadziło kilka schodków,
urządzony był na planie trójkąta maleńki
taras, ozdobiony od strony ogrodu takim
samym ogrodzeniem, jakie widzimy dziś
przy wejściu do Pałacu Ślubów. Tarasik ten
wykorzystywany był w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX stulecia przez
lokalne władze partyjno - administracyjne
jako trybuna honorowa podczas pochodów pierwszomajowych.
W czasach, w których willa była siedzibą
władz miasta, stare ogrodzenie zostało zlikwidowane. Likwidacji uległ też wspominany tarasik w narożniku ogrodu.”

SŁUBICE

Kunowice zapraszają na
Festyn Wincentyński
24 września, uroczystą sumą odpustową o 15.00, rozpocznie się odpust
ku czci Św. Wincentego a’Paulo. Po mszy mieszkańcy bawić się będą
na festynie. Tegoroczne uroczystości odpustowe będą miały szczególny
charakter ze względu na dwa bardzo ważne jubileusze. Pierwszym jest
400 lat Charyzmatu Wincentyńskiego. Drugi to pięciolecie działalności
scholi Jerzyki.
Do wspólnego udziału w jubileuszowym koncercie organizatorzy zaprosili
artystów, z którymi schola spotkała się
na wspólnej, muzycznej drodze. Będzie
to więc zespół Trochę Krzywo Nie Jest
Krzywo, czyli muzycy zrzeszeni przy Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, którzy
od samego początku wspierają scholę
podczas wielu wydarzeń. Z dziećmi wystąpi również eSCe, czyli Grzesiek Aściukiewicz, Krzysztof Górski, były wokalista
kleryckiego zespołu Lazaryści, Weronika
Chrostowska i Mariusz Olejniczak. Koncert rozpocznie się o 17.00. Gwiazdą wieczoru będzie niekwestionowany autorytet

i wzór do naśladowania - zespół TGD, który wystąpi o 18.00. Zespół TGD gościł na
naszym odpuście w ubiegłym roku. Artyści podczas koncertu prezentowali swoją
najnowszą płytę „Wracam do domu”. Tym
razem zagrają najpopularniejsze utwory.
Podczas festynu na zebranych gości jak
zwykle będzie czekać wiele atrakcji zarówno dla ciała jak i dla ducha. Organizatorem festynu jest Kościół św. Wincentego
a’Paulo w Kunowicach, partnerami: Parafia
NMP Królowej Polski w Słubicach, Słubicki
Miejski Ośrodek Kultury, Słubicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Gmina Słubice.
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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Kostrzyński basen o krok bliżej od powstania
<< cd. ze s. 1
w tej kwestii wyjątkowo zgodni,
wskazując teren obok Kręgielni.
Atutem tego terenu jest nie tylko doskonałe położenie i łatwy
dojazd ale także czynniki ekonomiczne - obok znajduje się Arctic
Paper S.A., który ma dostarczać
m.in. ciepło do obiektu, w pobliżu są także przyłącza do innych
mediów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się odkryta
pływalnia i teren rekreacyjny a
w Kręgielni swoją siedzibę mają
m.in. organizacje seniorskie,
które już dzisiaj zapowiadają
wykupienie karnetów na basen.
To wszystko zmniejszy znacznie
koszty użytkowania obiektu, ale
Urząd Miasta w Kostrzynie nad
Odrą musiał tą decyzję sformalizować. Ze względu na obowiązujące przepisy, pozwolenia na
ustalenie lokalizacji Kostrzyn nad

Odrą nie mógł wydać sobie sam.
Ze względów proceduralnych
burmistrz miasta Andrzej Kunt,
aby przyspieszyć prace projektowe, zwrócił się więc o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego we wspomnianym
miejscu do Urzędu Miasta i Gminy Witnica. Decyzja została wydana, ale jej upublicznienie przez
Łukasza Dombka na prywatnym
profilu z hasztagiem „marzenia
się spełniają” wzburzyła niektórych mieszkańców. Trafnie ujął to
jeden z Internautów w komentarzu pod postem: - Na takie stwierdzenia należy odpowiadać, krótko
i bez formułek, Panu Dombkowi
nic do budowy basenu w Kostrzynie, jako urzędnik ma obowiązek
to podpisać jeżeli „wszystkie przysłowiowe papierki są w porządku”
i nawet gdyby w Kostrzynie zdecydowano zbudować coś co się Panu
Dombkowi nie podoba a papierki

grają to może sobie tylko... i podpisać bo to jego obowiązek. Wszystko wskazuje jednak na to, że cała
dyskusja to przysłowiowe „wiele
hałasu o nic”. Tak naprawdę to
zaledwie pierwszy kroczek do
powstania basenu
Jest lokalizacja! Co dalej?
Nie jest tajemnicą, że miasto
Kostrzyn nad Odrą szuka zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji, podobnie jak
to było z budową hali sportowej
przy Szkole Podstawowej Nr 1,
która zacznie się jeszcze w tym
roku. Pod koniec tego roku zostaną ogłoszone konsultacje w
Ministerstwie Sportu pn. „Program rozbudowy bazy sportowej
o znaczeniu ponadregionalnym
na rok 2018”. W tym momencie
szykowana jest już dokumentacja projektowa, którą opracowuje
Pracownia Projektowa M-K PRO-

POWIAT SŁUBICKI

Integracyjnie i warsztatowo
nad jeziorem
Rodzice i młodzież z rodzin zastępczych oraz placówki „Nasza Chata” w Cybince,
a także osoby prowadzące zajęcia i pracownicy PCPR w Słubicach - to dla nich
zorganizowano pod koniec sierpnia wyjazd integracyjny do Wielenia Zaobrzańskiego, niedaleko Wolsztyna.
- Odbywały się tu zajęcia dla rodziców zastępczych podnoszące
ich kompetencje wychowawcze,
jak również warsztaty rozwoju
osobistego dla młodzieży. Najmłodsi uczestnicy wyjazdu mogli
skorzystać z sali zabaw i uczestniczyć w atrakcjach przygotowa-

nych przez animatora - opowiada
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Słubicach
Anna Gołębiowska.
Wyjazd miał charakter integracyjny, dlatego też jego uczestnicy pierwszego dnia bawili się
podczas wieczoru zapoznawcze-

go, natomiast następnego dnia
– przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. - Nie zabrakło też wycieczki do parowozowni w Wolsztynie
oraz do Zagrody u Rzeźbiarza w
Górsku - dodaje A. Gołębiowska.
Źródło: www.powiatslubicki.pl

JEKT Dawid Mołdrzyk z Krajenki.
Termin jej wykonania ustalono
na dzień 28.02.2018 roku a jej
koszt to niespełna 114 tys. zł. W
marcu zostanie złożony wniosek
do Ministerstwa Sportu a w III
kwartale 2018 roku planowane
jest postępowanie przetargowe.
Jest więc bardzo realne, że pod
koniec przyszłego roku wbity
zostanie pierwszy szpadel pod
inwestycję. Kryta pływalnia, o ile
wszystko pójdzie zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji przedstawionym radnym
przez wiceburmistrza Zbigniewa
Biedulskiego na sierpniowej sesji, ma zostać otwarta już w roku
2020. Miejmy tylko nadzieję, że
wybrani w wyborach samorządowych w następnym roku radni
nie zmienią tego kierunku, bowiem oznaczałoby to przesunięcie budowy basenu w Kostrzynie

nad Odrą o kolejne lata.
Jaki ma być basen?
Zakłada się, iż kompleks basenowy będzie miał powierzchnię
zabudowy ok. 4000 m², nieckę
basenową z sześcioma torami o
wymiarach 25m x 15,4m spełniającą zalecenia FINA, nieckę basenową rekreacyjną i do nauki pływania o pow. ok. 150m², jacuzzi,
zjeżdżalnię (rynnę) wewnętrzną,
saunę suchą, mokrą i inne niezbędne elementy służące bezpieczeństwu i komfortowi użytkowników. Na szczegóły techniczne i
architektoniczne kostrzyńskiego
basenu będzie trzeba jednak
poczekać do lutego 2018 roku,
kiedy powstanie projekt. Do tego
tematu z pewnością jeszcze wrócimy.
(red.)
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Kostrzyńskie dzieci mają nowy plac zabaw
W sierpniu przy ul. Chemików powstał nowoczesny, bezpieczny i przyjazny dzieciom plac zabaw. To kolejne, po placu zbaw przy ul. Kutrzeby i ul. Wyszyńskiego zupełnie nowe miejsce zabaw dla najmłodszych. Inwestycje te powstały w odpowiedzi na głosy mieszkańców, którzy
zgłaszali je m.in. na spotkaniach z burmistrzem miasta.
Obecnie w naszym mieście istnieją
place zabaw zarządzane przez Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Kostrzyn nad Odrą na Osiedlach: Mieszka I, Leśnym, Warniki, Drzewice, Szumiłowo, przy ulicach: Słoneczna, Kutrzeby,
Wyszyńskiego oraz w Parku Lwa i Parku
Miejskim. Należy dodać, że w wielu miejscach obecne place zabaw nie spełniają
już wymogów i przepisów prawa,co będzie powodem ich sukcesywnej likwidacji. Przykładem są piaskownice przy ul.
Osiedlowej czy plac zabaw na Osiedlu
Słowiańskim, który już wkrótce zostanie
rozebrany. Wpływ na to ma fakt, że w
poprzednich latach piaskownie, huśtawki czy inne instalacje były montowane
często przypadkowo, w związku z czym
wiele z nich dzisiaj nie nadaje się już do
użytku lub musi zostać zlikwidowanych
ze względu bezpieczeństwa. Władze
miasta jednak doskonale rozumieją, że
Mieszkańcy oczekują, aby powstawały nowoczesne, bezpieczne i przede
wszystkim funkcjonalne place zabaw.
Stąd w ostatnich latach zmodernizowa-

no wiele z nich (nowe urządzenia, ogrodzenia czy zupełnie nowe instalacje) a
kolejne powstały przy ul. Kutrzeby i ul.
Wyszyńskiego.
W tym roku do „miejskich” placów za-

baw dołączył zmodernizowany plac przy
ul. Chemików. Przypomnijmy, że to tutaj
w zeszłym roku, na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą,
powstała pierwsza w mieście instalacja

do uprawiania ćwiczeń (tzw. Street Workout). Rada wnioskowała również, aby
w przyszłości Miasto zmodernizowało
istniejący plac zabaw, a wniosek został
poparty przez Michała Kunta, który
doprowadził projekt do szczęśliwego finału. W związku z tym powstało nowe,
zupełnie bezpieczne i funkcjonalne
miejsce zabaw, w skład którego wchodzą m.in. huśtawki, trampolina, metalowy statek, zjeżdżalnie, bujaki, kosz
jumbo, centrum sprawności oraz elementy małej architektury. Wykonawcą
była firma DOLPO Sp. z o.o. z siedzibą w
Szczecinie a koszt inwestycji zamknął się
kwotą 119.888,10zł brutto. W przyszłości planowane są kolejne place zabaw,
m.in. przy Szkole Podstawowej Nr 1, o
który zabiegają mieszkańcy okolicznych
bloków oraz dalsze modernizacje już istniejących.
(red.)

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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Powiatowe Święto Plonów
26 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą odbyło Powiatowe Święto Plonów. Organizatorem dożynek było Starostwo Powiatowe w Gorzowie oraz Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Podczas uroczystości odbyły się prezentacje zespołów ludowych,
można było obejrzeć obrzęd dożynkowy czy odwiedzić liczne stosika gmin biorących udział w dożynkach, wziąć udział w konkursach czy po prostu świetnie się
bawić przy znakomitej muzyce.
Dożynki rozpoczęły się Mszą
Świętą koncelebrowaną przez
ks. kanonika Wojciecha Skórę.
Kapłan podczas nabożeństwa
oddał hołd „rolnikom, bez których
ciężkiej pracy nie byłoby ziarna, z
którego powstaje chleb, który codziennie pojawia się na naszych
stołach”. Podczas Mszy złożono
także dary ofiarne: kwiaty, kosz z
darami ziemi, chleb, wino i wodę
oraz Dar Starosty i Burmistrza.
Ważną częścią liturgii było także
złożenie modlitw do Boga o błogosławieństwo przez: Starostę
Gorzowskiego Małgorzatę Domagałę, Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzeja Kunta, Wójta Gminy Bogdaniec
Krystynę Pławską, Wójta Gminy Deszczno Pawła Tymszana,
Wójta Gminy Kłodawa Annę
Mołodciak, Wójta Gminy Lubiszyn Artura Terleckiego, Z-cę
Wójta Gminy Santok Bogumiła Ciborskiego, Burmistrza
Miasta i Gminy Witnica Dariusza Jaworskiego. Po Mszy św.
utworzono kolorowy korowód,
prowadzony przez ulice miasta przez bryczkę ze starostami
dożynek - Elżbietą Surowiec z
gminy Deszczno oraz Kamilem
Duda z Kostrzyna nad Odrą.
W orszaku udział wzięły m.in.
poczty sztandarowe, włodarze

wraz z zespołami ludowymi oraz
oczywiście mieszkańcy Powiatu
Gorzowskiego. Po dotarciu na
plac dożynkowy, zlokalizowany
przy kostrzyńskim Amfiteatrze,
zebranych gości powitali wspólnie starosta gorzowski Małgorzata Domagała oraz burmistrz
miasta Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt.
Po części oficjalnej przyszedł
czas na wspólną zabawę. Oglądaliśmy więc widowiskowy obrzęd dożynkowy przygotowany
przez Drzewiczan, którzy tego
dnie odpowiadali również za
oprawę Mszy Świętej i wystąpili
w przeglądzie zespołów ludowych, który był doskonałą okazją do wspólnej biesiady. Podczas wspólnego świętowania
podzielono się także chlebem:
„Dziękujemy za ten bochen
chleba upieczony z tegorocznego ziarna. Będziemy nim dzielić
sprawiedliwie, tak aby wszystkim wystarczyło” - powiedział
A. Kunt. Tradycyjnie też przekazano wójtom i burmistrzom
symbolicznych woreczków ze
zbożem z tegorocznych plonów przez starostę gorzowskiego Małgorzatę Domagałę oraz
przewodniczącego rady powiatu Romana Króla. Dożynki
tradycyjnie były też okazją do

uhonorowania zasłużonych rolników. Odznaczenia „Zasłużony
dla rolnictwa” wręczał wicewojewoda lubuski Robert Paluch.
Honorową odznakę przyznano
panu Andrzejowi Śrutwie z
Krasowca (gm. Deszczno), panu
Robertowi Lewickiemu z Kłodawy oraz panu Grzegorzowi
Jatczakowi z Płomykowa (gm.
Santok).
Podczas dożynek oceniano
także wieńce dożynkowe, stosika gmin czy potrawy. Pierwsze miejsce w konkursie na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy otrzymała gmina Santok
natomiast najładniejsze stoisko
zdaniem jurorów przygotowała
gmina Lubiszyn. Komisji konkursowej najbardziej smakowały potrawy gospodyń z gminy
Bogdaniec. Na finał organizatorzy przygotowali dla wszystkich
wspólną zabawę przy zespołach:
Wędrowne Gitary, Coctail Boys
oraz Long&Junior. A na koniec
wystąpiła gwiazda wieczoru –
Michał Szpak, który dosłownie i
w przenośni porwał publiczność
do wspólnej zabawy.
Bartłomiej Suski
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Gmina Rzepin podziękowała swoim rolnikom
Dożynki to największe i najważniejsze w roku święto rolników poświęcone zbiorom plonów, będące zwieńczeniem ich całorocznej pracy.
Uroczystość dożynkowa zawiera w sobie nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, mozolną pracę
rolników i codzienną troskę mieszkańców wsi o swoją ziemię oraz ich głębokie przywiązanie do narodowych tradycji.

W tym roku Dożynki Gminne
odbyły się w sobotę 9 września
we wsi Drzeńsko. Obchody tradycyjnie rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele pw.
Jezusa Miłosiernego w Drzeńsku. Po zakończeniu dziękczynnej Mszy, korowód z wieńcami
dożynkowymi w uroczystej
asyście Orkiestry Dętej OSP Siedlice z Gorzowa Wlkp. dotarł na
plac przy boisku sportowym,
gdzie przeprowadzony został

ceremoniał dożynkowy. W trakcie ceremoniału przedstawiono
tegorocznych starostów dożynek: panią Małgorzatę Zator z
Lubiechni Małej oraz pana Grzegorza Oczyńskiego z Drzeńska.
Burmistrz Rzepina Sławomir
Dudzis przywitał przybyłych
gości, następnie podziękował
wszystkim rolnikom za ich trud
i ciężką pracę. Podczas dożynkowego ceremoniału burmistrz
oraz sołtysi sołectw z gminy Rze-

pin dopełnili tradycyjnego, pełnego symboliki obrzędu dzielenia się chlebem z uczestnikami
święta. Przeprowadzono także
konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejsze
stoisko oraz konkurencje sportowe. Największą liczbę punktów zdobyło sołectwo Radów
– zajmując I miejsce, sołectwo
Drzeńsko zajęło II miejsce, a na
miejscu III uplasowało się sołectwo Starków. Nie zabrakło

Koordynator utrzymania ruchu

Wymagania:
min. 2-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem,
uprawnienia elektryczne i parowe w zakresie dozoru i eksploatacji oraz
doświadczenie w ich praktycznym wykorzystaniu,
ź wykształcenie techniczne wspierające bieżącą pracę (preferowane kierunki:
mechanika, mechatronika, automatyka i budowa maszyn),
ź komunikatywny język niemiecki i/lub język angielski niezbędny do kontaktu z
Centralą ﬁrmy
ź
ź

Oferujemy:
ź zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
ź rozwój zawodowy w strukturach ﬁrmy działającej w oparciu o najwyższe standardy,
ź atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do kwaliﬁkacji,
ź świadczenia z funduszu socjalnego, dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników i
członków rodzin (również dzieci)
Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu
motywacyjnego z życiorysem na adres:

lub na adres e-mail:

Brinkhaus Polska Sp. z o.o.
Aleja Milenijna 8
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą
sekretariat@brinkhaus.pl

Gorzowa Wlkp., dzieci z Zespołu
Szkół w Kowalowie oraz w pokazie zumby dzieci z Serbowa.
Całość zwieńczył koncert Sławomira, który był gwiazdą wieczoru. Imprezę zakończyła zabawa
taneczna przy muzyce zespołu
„Baila”.
Źródło: www.rzepin.pl

Firma Metal System, jedna z nielicznych ﬁrm w Polsce, która zajmuje się
technologią fasad wentylowanych z metali i innych tworzyw,
w związku z ciągłym rozwojem i rozbudową zakładu
produkcyjnego, poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

Firma Brinkhaus Polska Sp. z o.o.
wiodący europejski producent najwyższej jakości poszewek, kołder i poduszek
zatrudni osobę na stanowisko:

Zatrudniona osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:
ź zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego pod kątem sprawności maszyn,
urządzeń produkcyjnych i systemów automatyki,
ź planowanie i organizowanie napraw, przeglądów i konserwacji parku
maszynowego,
ź nadzorowanie utrzymania odpowiedniego poziomu części zamiennych i dbałość
o optymalizację ich wykorzystania,

również podziękowań dla osób
zaangażowanych i aktywnych w
życiu społecznym wsi. Burmistrz
odczytał także szczególne podziękowania za działania na
rzecz promowania idei regionalizmu dla pani Grażyny Dereń i
pana Jana Skałeckiego.
Podczas części artystycznej na
dożynkowej scenie zaprezentował się chór „Wrzosy” z Rzepina, zespół „Kaziuki” z Rzepina,
Orkiestra Dęta OSP Siedlice z

ślusarz
spawacz
operator maszyn CNC
WYMAGANIA:
ź dyspozycyjność do podjęcia pracy od zaraz
ź gotowość do pracy zmianowej (06:00-14:00, 14:00-22:00)
ź mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym
OBOWIĄZKI:
obsługa linii i maszyn produkcyjnych
proste prace produkcyjne związane ze ślusarstwem
przygotowanie produktów gotowych do pakowania, transportu i magazynowania

ź
ź
ź

OFERUJEMY:
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
szkolenie do stanowiska pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego
atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do kwaliﬁkacji i stanowiska
możliwość rozwoju poprzez szkolenia i podnoszenie kwaliﬁkacji
praca w doświadczonym zespole fachowców
pakiet świadczeń socjalnych w tym opieka medyczna dla pracowników
oraz członków rodzin

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia CV w siedzibie ﬁrmy:
Metal System Sp. z o.o.
Ul. Prosta 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
lub przesłanie drogą mailową
biuro@ms-kostrzyn.pl
metalsystem@onet.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy również o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”.

Prosimy pamiętać o umieszczeniu w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz.
883 z późniejszymi zmianami)”.
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Przewozy szkolne po reformie edukacji
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że z dniem 25 sierpnia 2017 r. przewoźnik świadczący usługi regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Kostrzyn nad Odrą zrezygnował z prowadzenia tej działalności.
Od 4 września br. wykonywane będą na terenie miasta jedynie przewozy szkolne realizowane w ramach zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów specjalnych. Zaznaczyć należy, że przewozy regularne specjalne stanowią niepubliczny przewóz regularny określonej
grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Oznacza to, że z usług przewoźnika korzystać będą mogły jedynie dzieci i młodzież szkolna.
Dowożenie uczniów do szkół
w roku szkolnym 2017/2018
Dnia 25 sierpnia 2017 roku dotychczasowy przewoźnik zrezygnował z prowadzonej działalności m.in. polegającej na
dowożeniu uczniów do szkół, dla
których Miasto Kostrzyn nad Odrą
jest organem prowadzącym. W
związku z tym, że do rozpoczęcia
roku szkolnego pozostało kilka
dni, zostały podjęte działania, aby
to zadanie było realizowane.
Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe, obowiązującą od 1 września 2017 r., gmina ma obowiązek
dowożenia uczniów do szkół w
przypadku, gdy droga dziecka do
szkoły obwodowej w klasach I – IV
przekracza 3 km, a w klasach V –
VIII przekracza 4 km. Natomiast
zgodnie z zapisami w art. 32 ust. 7
i art. 39 ust 3 pkt 2 ustawy – Prawo
oświatowe jeżeli droga dziecka z
domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka nie przekracza odległości wymienionych
w art. 39 ust. 2, to gmina może
zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. W tym przypadku
to zadanie nie jest obowiązkowe.
Jednak biorąc pod uwagę
względy bezpieczeństwa oraz
troskę o zapewnienie bezpiecznej drogi dziecka do szkoły i z
powrotem, podjęte zostały działania, aby dowożenie uczniów
zamieszkałych w obwodzie było
kontynuowane. W uchwale przyjętej na sesji 31 sierpnia 2017
roku określono, że w ramach dowozów organizowanych przez
gminę będzie można dowozić do
placówek oświatowych na terenie
Miasta Kostrzyn nad Odrą, które
nie spełniają kryterium odległości
ustalonego w ustawie, a ich droga
do szkoły obwodowej jest dłuższa niż 2 km. W związku z tym, że
od 1 września 2017 funkcjonują
4 szkoły podstawowe, w tym w
przekształconych gimnazjach w
szkoły podstawowe funkcjonują
klasy gimnazjalne.
W okresie od 4 września do 31
grudnia 2017 r. przewozy szkolne
będzie realizowała Firma Marek
Lencewicz Usługi Transportowe.
Na stronie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz w gablotach
w szkołach wywieszone są rozkłady jazdy z podaniem tras. Z uwagi
na zaistniałą sytuację i zmiany w
planach lekcji Wydział Oświaty,
Kultury i Opieki do końca września zbiera wnioski od rodziców
i dyrektorów szkół, na podstawie
których rozkłady jazdy zostaną

dostosowane do potrzeb. Opublikujemy je zatem w następnym
numerze.
Obwody szkół podstawowych
Szkoła Podstawowa Nr 1, im.
Przyjaciół Kostrzyna w Kostrzynie nad Odrą
A. Mickiewicza, Aleja Milenijna,
Bastionowa, Berlińska, Chyżańska, Czarnieckiego, Działkowa,
Gimnazjalna, Gorzowska numery nieparzyste do 13, Gorzyńska,
Graniczna, Handlowa, Indyjska,
Jana z Kostrzyna, Królewska, Krótka, Książęca, M. Kopernika, Młyńska, Mostowa, Niepodległości,
Ogrodowa, Osiedle B, Osiedle C,
Osiedle Leśne, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Parkowa, Piastowska, Plac Ratuszowy, Plac
Wojska Polskiego, Plac Wolności,
Plac Zamkowy, Północna, Prosta,
Przyforteczna, Spichrzowa, Sportowa, Strzelecka, Sybiraków, Św.
Klemensa, T. Kościuszki, Targowa,
Turyńska, Wędkarska, W. Sikorskiego, Wodna, Zakole, Zaułek
Kościelny, Żeglarska.
Szkoła Podstawowa Nr 2, im.
Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie
nad Odrą
Akacjowa, Asfaltowa numery
parzyste do 18 oraz nieparzyste
do 39, Chemików, Czereśniowa,
Drzewicka numery parzyste do
38 oraz nieparzyste do 37, Drzewna, Dworcowa, Energetyków, E.
Olczaka, Fabryczna, F. Chopina,
Główna, Jagiellońska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kwiatowa, L.
Banaszaka, Malinowa, Morelowa, Niepodległości, Orła Białego, Orzechowa, Osiedle Mieszka
I, Owocowa, Papierników, Plac
Michała Kaczmarka, Portowa,
Promienna, Różana, Słoneczna,
Solidarności, Spokojna, Szwedzka, T. Zawadzkiego, Tulipanowa,
Turkusowa, Tysiąclecia, Wiśniowa,
Zielona, Złota.
Szkoła Podstawowa Nr 3, im.
Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą
Asfaltowa numery parzyste

powyżej 18 oraz nieparzyste
powyżej 39, Belgijska, Boczna,
Brzoskwiniowa, Brzozowa, Cmentarna, Drzewicka numery parzyste powyżej 38 oraz nieparzyste
powyżej 37, Familijna, G. Narutowicza, Grzybowa, Jagodowa, Kostrzyńska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, M. Reja, Namyślińska,
Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Przemysłowa,
Rzemieślnicza, Sadowa, Sosnowa,
S. Moniuszki, Szkolna, Szumiłowska, Środkowa, Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa, Wiosenna, Włoska, Zacisze.
Szkoła Podstawowa Nr 4, im.
Wojsk Ochrony Pogranicza w
Kostrzynie nad Odrą
Aleja Kasztanowa, B. Chrobrego, Bukowa, Dębowa, T. Kutrzeby,
Gen. J. Bema, Gorzowska numery nieparzyste powyżej 13 oraz
wszystkie numery parzyste, , H.
Sienkiewicza, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kard. S.
Wyszyńskiego, Klonowa, Komisji
Edukacji Narodowej, Królowej
Jadwigi, Ks. F. Skałby, Łódzka,
Majora H. Sucharskiego, M. Konopnickiej, Marzeń, Miła, Na Skarpie, Nadbrzeżna, Osiedle 3 – go
Maja, Osiedle Kolejowe, Osiedle
nad Wartą, Osiedle Warniki, Plac
Grunwaldzki, Pogodna, Południowa, Przyjazna, Radości, Rzeczna,
Saperska, Szczęśliwa, Świerkowa,
Tarasowa, Widokowa, Witnicka,
Wojska Polskiego, Wschodnia, Zaułek Klonowy, Zaułek Wodny.
Obwody dla klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych
Klasy Gimnazjum Nr 1 im.
Przyjaciół Kostrzyna w Kostrzynie nad Odrą prowadzone w
Szkole Podstawowej Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą
Adama
Mickiewicza,
Aleja
Kasztanowa, Aleja Milenijna, Bastionowa, Berlińska, Bolesława
Chrobrego, Bukowa, Chemików,
Chyżańska, Dębowa, Drzewna,
Dworcowa, Fabryczna, Generała
Józefa Bema, Generała Tadeusza

Kutrzeby, Gimnazjalna, Gorzowska, Gorzyńska, Graniczna, Handlowa, Henryka Sienkiewicza,
Indyjska, Jagiellońska, Jana Karskiego, Jana Pawła II od nr 1 do
52 bez nr 49 i 51, Jana z Kostrzyna, Jasna, Jaworowa, Jodłowa,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Klonowa, Komisji Edukacji Narodowej, Królewska, Królowej Jadwigi, Krótka, Książęca, Księdza
Franciszka Skałby, Ludwika Banaszaka, Łódzka, Majora Henryka
Sucharskiego, Marii Konopnickiej,
Marzeń, Mikołaja Kopernika, Miła,
Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna, Na Skarpie, Niepodległości,
Ogrodowa, Orła Białego, Osiedle
3 Maja, Osiedle B, Osiedle C, Osiedle Kolejowe, Osiedle Leśne, Osiedle Mieszka I, Osiedle Nad Wartą, Osiedle Słowiańskie, Osiedle
Warniki, Osiedlowa, Papierników,
Parkowa, Piastowska, Plac Grunwaldzki, Plac Ratuszowy, Plac
Zamkowy, Pogodna, Południowa, Portowa, Północna, Prosta,
Przyforteczna, Przyjazna, Radości,
Rzeczna, Saperska, Solidarności,
Spichrzowa, Sportowa, Stefana
Czarnieckiego, Strzelecka, Szczęśliwa, Świerkowa, Św. Klemensa,
Tadeusza Kościuszki, Tarasowa,
Targowa, Turyńska, Wędkarska,
Widokowa, Witnicka, Władysława
Sikorskiego, Wodna, Wojska Pol-

skiego, Wschodnia, Zakole, Zaułek Klonowy, Zaułek Kościelny,
Zaułek Wodny, Żeglarska.
Klasy Gimnazjum Nr 2 im.
Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odra prowadzone
w Szkole Podstawowej Nr 3 w
Kostrzynie nad Odrą
Akacjowa, Asfaltowa, Belgijska,
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Cmentarna, Czereśniowa,
Drzewicka, Działkowa, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Familijna, Fryderyka Chopina, Gabriela
Narutowicza, Główna, Grzybowa,
Jagodowa, Jana Pawła II numery
49, 51 i od 53, Jaśminowa, Kostrzyńska, Kościelna, Kwiatowa,
Leśna, Lipowa, Łączna, Malinowa, Mikołaja Reja, Morelowa,
Namyślińska, Nowa, Odrzańska,
Orzechowa, Owocowa, Piaskowa,
Polna, Promienna, Przemysłowa,
Różana, Rzemieślnicza, Sadowa,
Słoneczna, Sosnowa, Spokojna,
Stanisława Moniuszki, Szkolna,
Szumiłowska, Szwedzka, Środkowa, Tadeusza Zawadzkiego, Tartaczna, Topolowa, Tulipanowa,
Turkusowa, Tysiąclecia, Ustronie,
Wąska, Wesoła, Willowa, Wiosenna, Wiśniowa, Włoska, Zacisze,
Zielona, Złota.
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Grześ marzenia buduje z zapałek
Grzegorz Trzmielewski z Drzecina zbudował już m.in. pływający model pancernika Bismarcka, a teraz pracuje nad makietą swojej szkoły i spieszy się, żeby zdążyć na 76. urodziny gorzowskiego Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych. Jest też twórcą modelu Daru
Młodzieży, który powstał z 80 tys. zapałek! To właśnie ten model można oglądać obecnie
na wystawie w słubickim urzędzie miejskim.
pałek. Tworzy je od trzech
lat. Wcześniej budował z
listewek. Swój pierwszy
model stworzył gdy miał
6 lat. Był to prosty stateczek, ale unosił się na wodzie i z tego Grzegorz był
dumny. Dumni z niego są
też drzecinianie. To dzięki
mieszkance tej wioski, Ka-

- Moja szkoła będzie
świętować swój jubileusz
na początku listopada i to
będzie mój prezent dla niej
– mówi Grzegorz i opowiada o makiecie, którą zaczął
budować jeszcze przed
wakacjami. Będzie sporych rozmiarów ( 1 metr na
0,8 m), znajdą się na niej
wszystkie szkolne budynki,
place, zieleń, boisko… Staram się też, żeby wiernie
oddać ukształtowanie terenu – mówi uczeń „samochodówki”. Grzegorz zbudował już dźwig z zapałek,
który ma być symbolem
szkoły. O pracy nad makietą opowie film, który także
zostanie zaprezentowany
podczas jubileuszu szkoły. Grzegorz szacuje, że do
zrobienia makiety zużyje
30 tys. zapałek. – Szkoła
bardzo mnie wspiera w
realizacji tego projektu –
mówi. – Pomogła mi kupić materiały do makiety,
udostępnia plany szkoły…
- opowiada. Także wielu
kolegów, często zagląda
do pokoju Grzegorza w
internacie, gdzie powstaje
makieta i proponuje swoją
pomoc.
Zafascynowani niedowiarkowie
Chłopak wspomina, że
gdy rozpoczynał szkołę
w Gorzowie i do internatu zaczął zwozić zapałki,
wielu kolegów się śmiało
i z niedowierzaniem pytało, co można zbudować

z zapałek. Gdy zobaczyli
efekty jego pracy nie kryli
zdumienia. Patrząc na model Bismarcka, który był
prezentowany w szkole,
wielu zaniemówiło z wrażenia. Bismarcka Grzegorz
zrobił w cztery miesiące.
– To jest jedyny w Polsce
pływający statek z zapałek
– mówi . - Obecnie znajduje się w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy
Kłodzkiej. Jest to jedyne w
Polsce muzeum, w którym
zgromadzone są eksponaty związane z ogniem,
zapałkami i zapalniczkami.
Szukałem odpowiedniego miejsca dla Bismarcka
i to wydało mi się idealne.
Model już tam zostanie opowiada. Przyznaje, że
chciałby jeździć na zawody
i pokazywać moje modele,
ale w naszym województwie tego typu imprez nie
ma, a na dalsze wyjazdy po
prostu nie ma pieniędzy.
C

Coś powstaje z niczego
Co jest pasjonującego w
tworzeniu modeli z zapałek? – To, że powstaje coś
z niczego – odpowiada
Grzegorz. Jego marzeniem
jest stworzenie modelu
jachtu Fenicja. Byłoby to
bardzo nietypowe przedsięwzięcie, bo dotychczas
powstała jedynie koncepcja żaglowca, którą stworzył uznany projektant i
designer Igor Lobanov. Ten
super luksusowy jacht nawiązuje do odkrywczych
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rozwiązań Fenicjan, dzięki
którym powstawały wspaniałe okręty żaglowe. – Żaglowca tego nikt dotąd nie
zbudował, bo myśl architekta wyprzedza możliwości współczesnej techniki.
Mnie się marzy, żeby zbudować go z zapałek. Byłby
to mój najlepszy model,
pływający jacht z żaglami i
podświetlanymi elementami – mówi Grzegorz.

Władysław Komarnicki
Senator RP

zimierze Staniak, model
m.in. pancernika Bismarcka zacumował na wystawie w słubickiej bibliotece
miejskiej. – Grześ to bardzo
skromny chłopak, który zachwycił mnie tym co robi
– opowiada mieszkanka
Drzecina. Także dzięki jej
inicjatywie, obecnie, na
wystawie w Urzędzie Miejskim w Słubicach, można
oglądać największy w Polsce statek z zapałek - Dar
Młodzieżyzbudowany
przez Grzegorza z 80 tys.
zapałek. Mieszkaniec Drzecina został też zaproszony
na sierpniową sesję rady
miejskiej, podczas której
odbierał gratulacje za to,

co robi. Przyznaje, że jego
pasja wymaga dużo cierpliwości i dużego poświecenia. - Znajomi idą pograć
w piłkę, siadają przed komputerem, a ja codziennie
odcinam się od świata i
kleję… To, co robię sprawia
mi jednak frajdę, bo rozwijam wyobraźnię, poszerzam
wiedzę… Daje mi to też
wielką satysfakcję. Buduje
coś kilka miesięcy, kończę i
sam nie mogę uwierzyć, że
to zrobiłem. To bardzo mnie
motywuje do tworzenia kolejnych modeli i udoskonalania ich.

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

Źródło: Beata Bielecka,
www.slubice.pl

zapraszają do korzystania

z bezpłatnych
porad prawnych

Skromność ukryta w
W celu umówienia się na spotkanie w Sulęcinie
statkach
prosimy o kontakt pod nr tel. 511 225 133
Na swoim koncie ma
już dziewięć
modeli z zaPL_advert_172 x 128.pdf 1 2014-09-08 10:37:03
Pytaj o wszystko, to nic nie kosztuje!
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Jubileusz Strefy
Kiedy w 1997 roku powstawała Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. chyba nikt nie przypuszczał, że dzisiaj stanie się jednym z największych pracodawców nie tylko w mieście, ale i regionie. Z okazji 20 lat swojej działalności Strefa zaprosiła do wspólnego świętowania. Trzeba pochwalić organizatorów, że jubileusz nie miał charakteru zamkniętego a Mieszkańcy zostali zaproszeni na rewelacyjne
koncerty, które z pewnością trafiły w gusta każdego. Tak, jak Strefa trafiła, trafiała i pewnie nadal będzie trafiać w serca inwestorów, których
wciąż przekonuje, że to właśnie na jej terenach warto inwestować. Nam pozostaje jedynie życzyć Strefie samych sukcesów!
Obchody 20-lecia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. zaczęły się w
kostrzyńskim Amfiteatrze im. Jerzego Trepczyka, nieco leniwie,
melancholijnie ale i cieplutko,
kiedy na scenie pojawił się lubuski zespół New Message. Spokojne, wyważone utwory rozbujały
jednak publiczność, która czekała na gwiazdę wieczoru. Pod
sceną nie brakowało fanek, ale
i dzieci, które doskonale bawiły
się przy muzyce artystów. New
Message dosłownie i w przenośni przekazał publiczności
zgromadzonej na kostrzyńskim
obiekcie pozytywną energię,
zabrał w muzyczną podróż pełną dobrych emocji i wibracji.
Publiczność dała się „namówić”
nawet do wspólnego śpiewania
i oczywiście nie chciała wypuścić
zespołu bez bisów, a na koniec
muzycy jeszcze przez kilkanaście minut rozdawali autografy...
Pomiędzy koncertami Dyrektor KCK Zdzisław Garczarek przeprowadził wywiad z Andrzejem
Kailem, Dyrektorem ds. Marektingu
Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. który wspominając początki
Strefy oddał hołd ś.p. Marianowi
Firsztowi: „Ogromne brawa dla
niego, bo to jego determinacja!
On patrzy na nas z góry i przygląda się temu wszystkiemu, co tutaj
robimy… to On powiedział bodajże w roku 1993, że Kostrzyn zasługuje na to, żeby się rozwijać. Większość z Państwa wie, jak to było na
początku lat ‘90, kiedy wszystko
się zamykało i ludzie tracili pracę.
Marian Firszt powiedział wtedy, że
trzeba stworzyć strefę ekonomiczną, taką jak w Irlandi. I choć nie
jeden obiecywał Irlandię, on jako
jedyny tej obietnicy dotrzymał! W

roku 1997 została stworzona rzutem na taśmę Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
i wydaje mi się, że wytrzymaliśmy
to tempo, które nadała gospodarka światowa. Daliśmy radę!” W
dalszych słowach A. Kail przedstawiał osiągnięcia Strefy, która
rozrosła się do rozmiarów, o jakich nawet nie marzył M. Firszt…
Dyrektor wspominał także o
wpływie Strefy na kostrzyńską
kulturę, sport i gospodarkę. A.
Kail korzystając z okazji zażartował sobie, że „skoro dziesięć
lat temu Zdzisław Garczarek zadzwonił do nas i powiedział, że
chce zrobić Strefę Dobrej Muzyki
otrzymał wsparcie. Dzisiaj, kiedy to my zadzwoniliśmy prosząc
o pomoc w organizacji koncertu jubileuszu powiedział, że nie
ma problemu! Myślę, że choćby z
tego powodu nie tylko Strefa ale i
Strefa Dobrej Muzyki będą trwały
nadal!” A na koniec dyrektor zaprosił na 40-lecie Strefy…
I wreszcie przyszedł czas na
występ zespołu PECTUS poprzedzonego filmem dokumentalnym o drodze braci na szczyty
polskiej sceny muzycznej. Praw-

dziwą „siłę braci” publiczność
poczuła jednak w pełni, kiedy
muzycy pojawili się na scenie.
Widowisko, bo koncertem nazwać tego nie można, jakie
stało się udziałem licznie zgromadzonych miłośników dobrego grania stało na światowym
poziomie! Duża w tym zasługa
magnetyzmu samych braci, ale
i rewelacyjnej oprawy, jaką przy-

gotowano. Buchające ognie, szalejące światła a na scenie multimedialna oprawa, dzięki której
na scenie „pojawiła” się Maryla
Rodowicz czy Kayah by wspierać Pectus. Do tego rewelacyjne
nagłośnienie, popisy solowe gitarzystów i urzekający wokal…
to się musiało podobać! Zatem
wielkie słowa uznania dla organizatorów, który ten show umieli

zorganizować w zaledwie dwa
tygodnie! Myślę też, że wypada
artykuł zakończyć życzeniem dla
naszego jubilata co najmniej stu
lat istnienia i poszerzania swojego znaczenia w gospodarce
Miasta, regionu i kraju. No i samych sukcesów!
Bartłomiej Suski

SŁUBICE

Ta rocznica każe pamiętać
Najpierw krótko przed 12.00
w Słubicach zawyły syreny, a
kilka minut później, na placu
Bohaterów, burmistrz Tomasz
Ciszewicz rozpoczął obchody
78. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. 1 września to data,
która zawsze zmusza do refleksji,
a jednocześnie jest zobowiązaniem do pokoju. - To jest data,
która całkowicie zmieniła bieg
historii – mówił burmistrz przypominając o koszmarze wojny.
Podkreślał też, że wolność, która
przyszła wraz z zakończeniem
wojny, to nie tylko przywilej, ale
też obowiązek rządzących i nas
wszystkich, żeby jej koszmar nigdy już nie wrócił.
- Jesteśmy tutaj, żeby zamanifestować szacunek i naszą pamięć
– dodał starosta Marcin Jabłoński. Nadburmistrz Frankfurtu
nad Odrą dr Martin Wilke, który
uczestniczył w uroczystościach
razem z delegacją zza Odry.
Podkreślał, że składa hołd tym

wszystkim, którzy sprzeciwili się
szaleństwu wojny prowadzonej
z niewyobrażalną brutalnością.
Jego zdaniem, żeby utrzymać
pokój potrzeba dziś współpracy
i porozumienia. – Słubice i Frankfurt pokazują, że może się to udać
– mówił.
Zaproszenie do udziału w uroczystościach, przygotowanych
przez gminę, przyjęło wielu

mieszkańców. Złożyli oni kwiaty
pod pomnikiem na placu Bohaterów. Były wśród nich delegacje
ze słubickich organizacji pozarządowych, m.in. ze związku Sybiraków, policji, straży pożarnej,
straży granicznej, szkół i przedszkoli, spółek miejskich, tradycyjnie wartę trzymali harcerze.
Źródło: www.slubice.pl
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W dniu 1 października 2017r. rozpoczyna się
nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”

Osoby samotnie wychowujące dzieci, które ubiegają się
o świadczenie „500+”, muszą dopełnić nowych formalności .
Niezbędny jest wyrok Sądu
albo ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd.
Zawarcie takiej ugody niesie za sobą wiele korzyści
- jest szybciej, dyskretniej i sprawniej.

Chcesz skorzystać z mediacji?
Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Biuro mediacyjno – prawne
PRAWNIK-MEDIATOR Iwona Franków-Wilczyńska

Kontakt: tel. +48 607 243 066,

prawnik.mediator@gmail.com, www.prawnik-mediator.pl

NASZE ZDROWIE

Pamiętajmy o badaniu piersi
Październik od wielu lat
nazywany jest „Miesiącem
Świadomości Raka Piersi”. To
doskonały moment, by przypomnieć o tym jak ważne
jest samobadanie piersi oraz
jak radzić sobie z ich bolesnością.
15 października obchodzimy „Europejski Dzień Walki
z Rakiem Piersi”. Warto przypomnieć o comiesięcznej samokontroli piersi oraz metodach radzenia sobie z bólem
piersi. Badania profilaktyczne
pozwalają wykryć zmiany na
wczesnym etapie choroby nowotworowej, gdy szanse na
wyleczenie są bardzo duże.
Kontrola piersi raz w miesiącu.
Samokontrola nie jest trudna i zajmuje zaledwie kilka
minut. Każda kobieta po ukończeniu 20 roku życia powinna
kontrolować swoje piersi raz w
miesiącu około 10 dnia cyklu.
Badanie składa się z dwóch
etapów: oglądania piersi i ba-

dania palpacyjnego (dotykowego). Zanim przejdziemy do badania palpacyjnego warto obejrzeć
piersi w lustrze. Należy przyjrzeć
się, czy nie ma zmian w kształcie i
wielkości piersi, czy na skórze nie
pojawiły się zaczerwienienia lub
wypryski. Sprawdzamy również
wielkość
i kształt sutków. Następnie całą,
wewnętrzną powierzchnią palców badamy każdą pierś zgodnie
z ruchem wskazówek zegara w
pozycji stojącej, a następnie le-

żącej (szczegółowa instrukcja na
końcu materiału).
Ból piersi nie oznacza nowotworu
Na bolesność i obrzęki piersi
skarży się ponad 75% przebadanych przez lekarzy kobiet. ból nie
musi oznaczać nowotworu, jednak znacząco wpływa na obniżenie jakości życia Polek. Co więc z
kobietami, które wykluczyły raka
piersi, a nadal skarżą się na przykrą bolesność piersi?

Mastalgię (bolesność piersi) dzielimy na cykliczną (gdy
objawy są związane z cyklem
miesiączkowym lub przyjmowaniem leków hormonalnych) oraz
mastodynię (gdy bóle wiążą się
z obrzękiem i nadwrażliwością
piersi). Różnica między nimi jest
na tyle mała, że zauważają ją wyłącznie specjaliści oraz kobiety,
które obserwują „powiększenie”
piersi
o jeden, a nawet dwa rozmiary.
Objawy pojawiają się w drugiej
fazie cyklu miesiączkowego i narastają w miarę zbliżania się menstruacji. Ich przyczyną są hormony: estrogen (odpowiadający za
wydzielanie wazopresyny i aldosteronu) i progesteron (odpowiedzialny za nawodnienie błony
śluzowej macicy). Hormony te
odpowiadają m.in. za regulację
gospodarki wodnej organizmu.
Niestety, nadmiar estrogenu w
drugiej fazie cyklu jest w głównej
mierze odpowiedzialny również
za opuchnięte ciało, zaś niedobór
progesteronu w tym samym czasie powoduje obrzęki i bolesność

szczególnie w obrębie piersi,
które są charakterystyczne
właśnie dla mastalgii.
Ból piersi i co dalej?
Przede wszystkim specjaliści
zwracają uwagę na to, że fakt
wykluczenia zmian nowotworowych w diagnozie to nie
powód, żeby nie leczyć mastalgii. Metod leczenia jest kilka, szczególnie warto zwrócić
uwagę na bezpieczne i naturalne dla organizmu sposoby
likwidacji bólu i innych objawów. Szczególnie interesujący
okazuje się niepokalanek mnisi, który działa niezawodnie w
kwestii leczenia wszelkich objawów związanych z tymi chorobami, zmniejszając obrzęk
i opuchliznę, minimalizując
dolegliwości związane z PMS
oraz łagodząc zaburzenia równowagi emocjonalnej.
Joanna Gołębiewska
Lensomai Communication
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Kostrzyn w Lubuskiej Unii Światłowodowej
Liderzy porozumienia Lubuskiej Unii Światłowodowej podpisali w Brodach porozumienie, dzięki któremu w lubuskich gminach łatwiejszy będzie dostęp do szerokopasmowego internetu.
12 września podczas Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
w Brodach , z udziałem burmistrza Kostrzya nad Odrą dr Andrzeja Kunta, zostało podpisane trójstronne porozumienie Lubuska Unia Światłowodowa, dzięki
któremu w lubuskich gminach łatwiejszy
będzie dostęp do szerokopasmowego
internetu. Chodzi o inwestycje budowy
tzw. „ostatniej mili” – od punktów dostępowych do mieszkań abonentów. Projekt z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego
internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach obszarowo
obejmie całe województwo lubuskie. Są
na to pieniądze unijne które pozyskała
firma Orange Polska. Podpisanie porozumienia oznacza, że Orange przystępuje do realizacji szeroko zakrojonego

Polska, która zachęcała gminy do przystępowania do Lubuskiej Unii Światłowodowej. Daje to gminom m.in. możliwość
współpracy przy uszczegółowieniu założeń projektu inwestycyjnego, promocji
gminy jako lokalizacji przyjaznej inwestorom a także wprowadzenia publicznych e-usług i nowoczesnych rozwiązań.
Miasto Kostrzyn nad Odrą już przystąpiło do Lubuskiej Unii Światłowodowej w
charakterze Sygnatariusza, dzięki podpisaniu przez burmistrza A.Kunta deklaracji
przystąpienia do porozumienia „Lubuska
Unia Światłowoda”. Przedsięwzięcie objęła patronatem marszałek województwa
Elżbieta Anna Polak, która na Konwencie
powiedziała: Lubuskie musi być pierwsze
jeśli chodzi o światłowody.
Źródło: www.lubuskie.pl
programu inwestycyjnego. Światłowód
zostanie doprowadzony do ponad 53 tys.
gospodarstw domowych oraz 418 szkół,

umożliwi to praktycznie nieograniczoną
prędkość przesyłu danych – mówi Hanna Kontkiewicz-Chachulska z Orange

OKIEM RADNEGO

Kolejny kawałek góry lodowej…
Jak to dobrze, że mieszkamy tam gdzie mieszkamy. Obce nam są huragany, trąby powietrzne i inne
szkwały. Możemy w związku z tym tylko oglądać te
straszne obrazki najpierw z Polski, a teraz z dalekiej
ameryki. Chyba dlatego, że w naturze nic nie ginie
mamy za to inne kataklizmy, które również skutecznie
potrafią zniszczyć wszystko dookoła. Ludzka zawiść,
podłość i wszelki brak umiaru w ogólnym kłamstwie
toczy tu i ówdzie nasze środowisko, a ja będąc w nim
zupełnie od niedawna codziennie przecieram swe
oczy z niedowierzania. Tak, bycie radnym to nie jest
miły kawałek chleba, a bycie radnym, który ma swoje
zdanie, nie dał się zahipnotyzować działaczom partyjnym i innym samorządowcom to już w ogóle ciężki
temat. Na szczęście są wśród nas ludzie, którzy czasem potwierdzą słownie lub nawet gestami, że ten
kierunek jest dobry. Od razu wtedy zapomina się o
ludziach bez honoru. Kończąc temat dziś może opowiem o sytuacji, która spotkała mnie i pokazała pewne
prawne absurdy toczące nasz i jak rozumiem cały kraj
samorząd. Otóż pewna rodzina mieszkająca na poddaszu postanowiła zaadaptować na cele mieszkalne
ostatnie małe pomieszczenie służące do tej pory jako
suszarnia. Zgodnie z prawem zgodę na to wyrażają wszyscy właściciele czyli ci co mają mieszkania na
własność, a także jak się okazało w imieniu najemców
nie posiadających takiego prawa instytucja zwana
ZAMK-iem. Odpowiednia Uchwała została przez zainteresowanych podpisana, machina prawna ruszyła naprzód, jednak po pewnym czasie okazało się,
że przedstawiciele ZAMK-u nie konsultowali tego ze
zwykłymi mieszkańcami, a oni jak się okazało byli bardzo zainteresowani, aby w ich budynku było pomieszczenie przeznaczone do suszenia prania. Okazało się,
że w majestacie prawa tacy mieszkańcy po prostu nie
mają nic do powiedzenia. Uważam, że zwykła ludzka
przyzwoitość wymagałaby, żeby tak ważna decyzja
o zabraniu ostatniego kawałka strychu była skonsultowana z wszystkimi zainteresowanymi, nawet tymi,

którzy z różnych przyczyn swoich mieszkań nie wykupili.
To tylko malutki kawałek góry lodowej, która składa się
z setek innych przykładów ignorowania praw ludzi do
szacunku i zdrowego rozsądku w starciu z szeroko pojęta
administracją. Właśnie wcześniej jako dziennikarz, a teraz
jako radny jestem bardzo często bombardowany takimi
przykładami. Staram się zawsze pomóc ile się da, choć w
tej „wojnie” to państwo i przepisy zazwyczaj wygrywają.
Często jednak widzę, że chowanie się za przepisy stało się

dla co niektórych doskonałym sposobem na nic nie robienie. Patrzę
z podziwem, że tolerowane to jest
przez ich przełożonych, a oni sami
niepostrzeżenie trwają na swych stanowiskach przez długie lata.
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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Lubuscy pacjenci walczą z rakiem – potrzebna pomoc
Rak zabiera życie coraz większej liczbie Polaków. Ostatnie badania Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują, że każdego roku walkę z
chorobą rozpoczyna ok. 160 tysięcy osób. Niestety, ponad 93 tysiące chorych rocznie umiera z powodu raka. W województwie lubuskim
co czwarty zgon w 2014 roku był spowodowany chorobą nowotworową. Przywołane poniżej historie Lubuszan – podopiecznych Fundacji
Onkologicznej Alivia – pokazują, że wielu chorych nie otrzymuje odpowiedniej opieki w systemie publicznej służby zdrowia.
Skuteczność leczenia onkologicznego mierzy się wskaźnikiem
5-letnich przeżyć. Pokazuje on ilu
spośród stu pacjentów przeżyje 5 lat od diagnozy nowotworu
złośliwego. Okazuje się, że polscy pacjenci nie mogą liczyć na
odpowiednią opiekę – wskaźnik w Polsce wynosi niewiele
ponad 40%, podczas gdy w
wielu państwach europejskich
może on być o ponad połowę
wyższy. Problemów jest wiele –
brak strategii walki z rakiem, brak
monitorowania efektów leczenia,
brak dostępu do nowoczesnych
metod leczenia – to wszystko
składa się na dramat polskich pacjentów.
Jak na tle kraju prezentuje się
województwo lubuskie? W 2014
roku przyczyną 25,5% zgonów
w województwie lubuskim był
rak. W 2014 roku 2125 mężczyzn
i 2003 kobiet zachorowało na
nowotwór. Nadal najczęstszym
rozpoznaniem onkologicznym
wśród mężczyzn pozostaje rak
płuca, zaś wśród kobiet - rak
piersi. W regionie województwa
lubuskiego w 2017 roku pakiet
onkologiczny realizują cztery
szpitale: w Zielonej Górze, Gorzowie, Nowej Soli i Żarach, a także
194 przychodnie. Niestety, wielu
pacjentów wciąż podróżuje po
kraju i za granicę, szukając najlepszych specjalistów, najnowszych terapii i najkrótszych terminów badań.
Niewydolność
publicznego
systemu opieki zdrowotnej powoduje, że chorzy sami muszą
finansować wiele procedur i terapii – by przyspieszyć diagnostykę, uzyskać szybko drugą opinię
czy też nabyć leki, których nie
refunduje NFZ. Wydatki te rujnują domowe budżety pacjentów
onkologicznych, a w dłuższej
perspektywie okazują się nie do
udźwignięcia. Rak jest chorobą
przewlekłą, która często uniemożliwia kontynuowanie pracy
zawodowej. Odbiera tym samym
podstawowe źródło utrzymania, co w połączeniu z wysokimi
kosztami leczenia składa się na
dramatyczną sytuację finansową
chorych. Brak pomocy ze strony
państwa powoduje, że pacjenci zaczynają szukać pomocy na
własną rękę. Posiłkują się danymi
znalezionymi w Internecie, pytają znajomych, zgłaszają się do
organizacji pacjenckich specjalizujących się w walce z rakiem.
Jedną z nich jest działająca od
2010 roku Fundacja Alivia, która

oferuje pomoc w ramach Programu Skarbonka.
Program Skarbonka to prowadzony z udziałem wielu darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych, program pomocy
finansowej, osobom dotkniętym
chorobą nowotworową. Dzięki niemu chorzy mogą założyć
w Fundacji Alivia indywidualną
“Skarbonkę”, na której Fundacja
gromadzi darowizny i odpisy
1% podatku z przeznaczeniem
na dofinansowanie wydatków
związanych z leczeniem, poniesionych przez posiadacza
“Skarbonki”. Podopieczni mogą
finansować leki, diagnostykę, rehabilitację, transport medyczny i
inne wydatki związane z leczeniem choroby onkologicznej.
W ramach programu każdy
podopieczny otrzymuje osobiste
subkonto rachunkowe umożliwiające zbieranie wpłat, Fundacja oferuje także wsparcie w
promocji zbiórki: w postaci dedykowanej strony internetowej,
sponsorowanych postów na Facebooku, plakatów czy kampanii
społecznych. Od niedawna do
dyspozycji podopiecznych Fundacji jest także zespół ekspertów
z dziedzin związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym,
m.in z zakresu psychoonkologii,
genetyki, dietetyki, oraz specjaliści dający wskazówki dotyczące
m.in. organizacji zdrowotnych
wyjazdów zagranicznych czy
ubezpieczeń dla rodziny. Pomagają oni zrozumieć zawiłości
systemowe, odpowiadają mailowo lub telefonicznie na pytania.
Specjaliści nie mogą udzielać w
takiej formie porad medycznych,
ale możliwość dodatkowej konsultacji, zadania pytań, na które
czasem lekarz prowadzący nie
ma czasu odpowiedzieć, w przypadku tak poważnej choroby jak
rak jest bezcenna.
Obecnie ponad dwustu chorych z całego kraju zbiera środki w ramach „Skarbonki”. Wśród
nich są także mieszkańcy województwa lubuskiego. Historie
Marioli przedstawiamy poniżej.
których historie przedstawiamy poniżej. Oto historie Anety i
Marioli – dla których prosimy o
wsparcie w walce z chorobą!
W Łagowie od 2012 roku
trwa walka z rakiem!
Pani Mariola Biernat od pięciu
lat każdego dnia zwycięża raka.
Od 2012 roku choruje na nowotwór złośliwy piersi – za sobą ma

już operację, chemioterapię, radioterapię, hormonoterapię. Niestety, pojawiły się przerzuty. Pani
Mariola się nie poddała i od 2015
roku co tydzień jeździ do Szczecina na celowaną chemioterapię. I
chociaż w Zielonej Górze czy Gorzowie istnieją oddziały onkologiczne – nie mogły one zaproponować Pani Marioli takiej terapii,
jaką otrzymuje w Szczecinie.
Jednocześnie Pani Mariola
wciąż stara się godzić chorobę z
rolą matki i żony, i każdego dnia
walczy – dla kochającego męża
i dwójki swoich dzieci, siedemnastoletniej córki i 7- letniego
synka. Jak do tej pory – pani Mariola wygrywa! Stosowane leczenie jest skuteczne, choroba jest
stabilna i nie postępuje, wraz z
ciągłą rehabilitacją pozwalają
pani Marioli cieszyć się kolejnym
dniem.
Codzienność mąci jednak
strach o sytuację finansową - jak
sama mówi “bardzo boję się, że
pomimo dobrej odpowiedzi na
leczenie nie będę mogła go kontynuować ze względu na koszty
finansowe. Moja odporność i
wydolność wątroby jest osłabiona i potrzebuje leków, które nie
są refundowane przez NFZ, a
dają mi szanse na kontynuacje
leczenia.”
Od 2016 roku Pani Mariola jest
podopieczną Fundacji Alivia w
programie Skarbonka. Fundacja zbiera środki na pomoc Pani
Marioli w kontynuacji leczenia.
Darowizny na ten cel można
przekazywać za pomocą strony
internetowej skarbonka.alivia.
org.pl/mariola-biernat, lub wpłacają na konto fundacji: Fundacja
Alivia, ul. Zaruby 9, lok. 131, 02
– 796 Warszawa. Konto: 24 2490
0005 0000 4600 5154 7831. Opis
przelewu: darowizna na program
skarbonka Mariola Biernat 10194.
Wpłaty z zagranicy: PL 24 2490
0005 0000 4600 5154 7831.
Z Podbrzezia Dolnego daleka
droga do badań klinicznych!
Pani Aneta Łukasiewicz nigdy nie zapomni 16 października
2016 roku. Nagły, straszliwy ból
głowy. Diagnoza - guz mózgu
III stopnia. Choroba - swoja i innych - nie jest jej obca. W 2014
r. zdiagnozowano u niej niezłośliwy nowotwór, a jej mąż wygrał z zapaleniem wątroby typu
B i C. Inspiracją do działania jest
dla niej zawsze ukochana, czternastoletnia córka. Niestety, jak
sama mówi: “chojrakowanie się

Mariola Biernat

skończyło.”
Od początku 2017 roku miała
podawaną chemioterapię, z każdym miesiącem coraz ostrzejszą.
Starała się dzielnie znosić efekty
uboczne - problemy z chodzeniem, ból nie do opisania. W
czerwcu badania wykazały niepokojące zmiany, wstrzymano
chemioterapię. Niestety lubuskie
ośrodki nie mają już propozycji
dalszego leczenia. Na szczęście
pojawiła się szansa na udział w
badaniach klinicznych. Wizyta w
Warszawie ma wskazać kolejny
krok.
Rodzinne oszczędności od lat
pochłaniała walka z chorobą –
najpierw męża, a następnie Pani
Anety. Potrzebne są leki, przejazdy na badania, rehabilitację,
terapię – do Zielonej Góry, Wrocławia, teraz do Warszawy. Koszty
choroby onkologicznej stają się

bardzo trudne do udźwignięcia.
Od 2016 roku pani Aneta jest
podopieczną w programie Skarbonka, i z pomocą ludzi dobrego
serca, fundacja Alivia zbiera dla
niej środki niezbędne do kontynuowania leczenia. Darowizny
na rzecz leczenia Pani Anety Łukasiewicz można przekazywać
za pomocą strony internetowej
skarbonka.alivia.org.pl/aneta-lukasiewicz, lub wpłacać na konto
fundacji: Fundacja Alivia, ul. Zaruby 9, lok. 131, 02 – 796 Warszawa.
Konto: 24 2490 0005 0000 4600
5154 7831. Opis przelewu: darowizna na program skarbonka
Aneta Łukasiewicz 110428. Wpłaty z zagranicy: PL 24 2490 0005
0000 4600 5154 7831.
Anna Moskal
Alivia –Fundacja Onkologiczna

SŁUBICE

Ruszyła przebudowa
alei Niepodległości
5 września na gminnej drodze
pojawili się pracownicy firmy
Kontrakt, która wygrała przetarg
na przebudowę alei Niepodległości. Inwestycja potrwa 2 miesiące. Magistrat prosi kierowców
o wyrozumiałość i zachowanie
szczególnej ostrożności ponieważ będą zamykane odcinki drogi, a ruch odbywać się będzie wahadłowo. Kierować ruchem będą
drogowcy, przewidziana jest też
sygnalizacja świetlna.
W ramach przebudowy obecna
kostka betonowa zostanie zdjęta,

a w jej miejsce położona będzie
3-warstwowa nawierzchnia asfaltowa. Wymienione też zostaną
krawężniki przy chodnikach. Na
tę inwestycje gmina przeznaczyła 1,4 mln zł.
Źródło: www.slubice.pl
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Jak obronić Odrę przed
zanieczyszczeniem?
4 września w Ratzdorf na Odrze odbyło się polsko-niemieckie ćwiczenie ratownicze
z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniami.
Ćwiczenie zorganizowane zostało w ramach Grupy Roboczej
G3 „Zanieczyszczenia awaryjne” Międzynarodowej Komisji
Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem i polegało na wspólnych
działaniach polskich i niemieckich straży pożarnych podejmowanych w celu likwidacji plamy
substancji ropopochodnej, która
została uwolniona do rzeki.
Zadaniem do wykonania
przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Słubicach oraz Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie
Wlkp. było rozstawienie zapory
pomostowej na rzece oraz zebranie uwolnionej substancji z
wykorzystaniem skimera i separatora oleju. Strona niemiecka
w ramach ćwiczeń rozstawiła

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

zaporę elastyczną, wykorzystującą boję nastawną. Element ten
był sprawdzeniem skuteczności
działania nowej technologii w
zakresie zwalczania zanieczysz-

czeń na rzekach szybko płynących.
Źródło: www.powiatslubicki.pl

nr 9(57)/2017

16

14 września 2017

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Rozbiegany Kostrzyn
32. Międzynarodowy Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”. Andrzejczak i Hulewicz
najszybsi w Kostrzynie nad Odrą. Już po raz 32. w Kostrzynie nad Odrą, centralnymi ulicami „Zatorza”: Niepodległości, Fabryczną, Olczaka, Asfaltową, Sosnową,
Drzewicką, Orła Białego, Jagiellońską, biegli uczestnicy międzynarodowego biegu
ulicznego „Kostrzyńska Dziesiątka”. Kostrzyńska impreza jest jedną z najstarszych
biegowych imprez na Ziemi Lubuskiej i ma bardzo wysoką ocenę. W niedzielę na
starcie tegorocznej imprezy stanęli reprezentanci z pięciu województw oraz 5 osobowa grupa z Ukrainy.

Ekipa z firmy Telemond
Powitania uczestników biegu,
sympatyków, gości w osobach:
Zbigniewa Biedulskiego –
burmistrza Miasta Kostrzyn nad
Odrą, Michała Kunta – z- cy
przewodniczącego Rady Miasta,
Andrzeja Kaila – dyrektora marketingu Kostrzyńsko – Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
radnych Rady Miasta Kostrzyn
nad Odrą Heleny Rudanieckiej, Krystyny Srokowskiej, Piotra Dziekana, Bartłomieja
Suskiego, a także Jerzego Saka
– byłego wielokrotnego uczestnika i zwycięzcę w danej kategorii
wiekowej „Kostrzyńskiej Dziesiątki”, Lucjana Stańczaka, byłego

czołowego biegacza, wielokrotnego uczestnika kostrzyńskich
biegów, Mariusza Staniszewskiego wicedyrektora MOSiR i
jedynego w historii zwycięzcę
kostrzyńskiego biegu dokonał
Zygmunt Mendelski dyrektor MOSiR. W imieniu zarządu
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestników bieg, zgromadzonych
licznie widzów powitał Andrzej
Kail. Oficjalnego otwarcia biegu
dokonał Zbigniew Biedulski,
dziękując uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w
kostrzyńskiej imprezie biegowej,
życząc wszystkim uzyskania jak

najlepszych miejsc w klasyfikacji
generalnej oraz zameldowania
się w komplecie na linii mety.
O godzinie 11.00 nastąpił
start do biegu. Od pierwszych
kilometrów biegu ostre tempo narzucili Michał Hulewicz
z Gorzowa Wlkp., Wojciech Piwowarczyk z Pyrzyc oraz Yurij
Blahodir z Ukrainy. Po trzecim
kilometrze z łatwością od rywali „oderwał się” Hulewicz, który
powiększając swoją przewagę
na mecie wyprzedził o 43 sekundy Piwowarczyka, o 2 minuty
3 sekundy Blahodira oraz o 2
min. 14 sek. Dmitro Kononowa
z Ukrainy. Wśród pań na trasie

biegu od początku brylowały:
Monika Andrzejewska ze Szczecina i Wioletta Paduszyńska
z Gorzowa Wlkp., które z każdym
metrem pozostawiały za sobą
Olgę Kazimirową z Ukrainy i Nikolinę Szurgocińską z Gryfina i
w takiej kolejności zameldowały się na mecie. Z kostrzyńskich
biegaczy najszybciej na mecie
zameldował się Artur Jackiewicz
- czas 38,00 min., wyprzedzając
Tomasza Szmigla - czas 38,32
min. i Michała Tomaszewskiego
- czas 39,44 min. Wśród kostrzynianek najlepszymi były: Agnieszka Jackiewicz - czas 46,32 min,
Kinga Pawluczuk - 49,29 min. i
Anna Szandurska - 52,23 min.
Po raz pierwszy w tym roku odbyły się nieoficjalne mistrzostwa
Telemond Holding. Z inicjatywą
wyszli pracownicy firmy mającej

siedzibę w KSSSE w Kostrzynie
nad Odrą. W biegu zostało sklasyfikowanych aż 25 biegaczy z tej
firmy. - Byli to zarówno całkowici
amatorzy jak i osoby mające już
za sobą starty w półmaratonach i
maratonach - powiedziała Mariola Makowska. Była to naprawdę
ciekawa inicjatywa i w przyszłym
roku spróbujemy zorganizować
rywalizację pomiędzy pracownikami kostrzyńskich firm. W tym
roku na podium stanęli: Sławomir Niziński - 39:16, Marcin Wasielewski - 39:22, Paweł Kołodziński - 42:47
Pełną klasyfikację znajdą państwo na stronach internetowych:
www.naszkostrzyn.pl, www.mosir-kostrzyn.pl oraz w najbliższym numerze “Samorządnego Kostrzyna”.
Zygmunt Mendelski

