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KOSTRZYN NAD ODRĄ

ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 728 93 85

HURTOWNIA BUDOWLANA
FUNDAMENTY - STROPY I KOMINY - DOCIEPLENIA
ŚCIANY - SUCHA ZABUDOWA - CHEMIA BUDOWLANA

JESIENNA PROMOCJA

A
CEN

GÓRZYCA

RZEPIN

OŚNO LUBUSKIE

CYBINKA

www.naszkostrzyn.pl

www.slubickie.info

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WYBORY

PARLAMENTARNE

Mieszkańcy Województwa
Lubuskiego wybrali swoich
przestawicieli w wyborach
13 października. Kto będzie
reprezentował nas w Sejmie
RP i Senacie RP?
SEJM RP

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Marek Ast (36.073 głosów)
Lat 61, radca prawny. Lider lubuskiego PiS, po raz piąty w Sejmie!

22 mm - 99 zł

PŁYTA OSB 25 mm - 115 zł

Władysław Dajczak (27.393)
Lat 60, inżynier mechanik.
Wojewod Lubuski od 2015 roku.

BETON TOWAROWY

PREFABRYKATY - SKUP ZŁOMU

Jerzy Materna (22.729)
Lat 63, inżynier budownictwa.
Poseł od roku 2005.

www.alfabud.pl

UBEZPIECZENIA

Realizujemy płatności kartą

PEWNE

AC
OC

Elżbieta Płonka (10.918)
Lat 68, lekarz. Została Posłem po
Elżbiecie Rafalskiej, kiedy dostała
się do Europarlamentu.
KOALICJA OBYWATELSKA
Tomasz Aniśko (23.870)
56 lata, architekt krajobrazu.
Lider Zielonych, jedynka na liście.

TANIE

UBEZPIECZENIA:

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

SŁUBICE

Przekrój poleca:

tel. 502 580 664
Tomasz Moskal

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

GABINET KOSMETOLOGICZNY
Anna Ziemkiewicz - Dubicka

Waldemar Sługocki (29.580)
48 lata, politolog.
Szef lubuskiej PO, po raz drugi jest
posłem, wcześniej Senatorem RP.
Krystyna Sibińska (16.089)
57 lata, inżynier budownictwa.
To już jej trzecia kadencja!
Katrzyna Osos (11.619)
39 lata, prawnik.
Po raz drugi będzie Posłanką RP.
SLD LEWICA
Anita Kucharska-Dziedzic (30.581)
Lat 47, doktor filologi polskiej.
Kieruje Stowarzyszeniem „Baba”,
startowała z Wiosny R. Biedronia.
Bogusław Wontor (18.950)
Lat 52, ekonomista.
Szef SLD w regionie lubuskim,
czterokrotnie był już posłem.
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Jolanta Fedak (13.792)
59 lata, politolog.
Lider lubuskiego PSL.

W OFERCIE MIĘDZY INNYMI
• STYLIZACJA RZĘS
• INFUZJA TLENOWA
• MAKIJAŻ PERMANENT
• MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY
• ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
• MEZOSKIN
• DEPILACJA
• OCZYSZCZANIE WODOROWE
ul. Wyszyńskiego 1b/6
(wejście za Duetem)

tel. 608 524 495

KONFEDERACJA WiN
Krystian Kamiński (14.251)
Lat 36, przedsiębiorca.
Członek Młodzieży Wszechpolskiej, obecnie pełnomocnik lubuskiego Ruchu Narodowego.

SENAT RP

Władysław Komarnicki (42,22 %)
Wadim Tyszkiewicz (66,43%)
Robert Dowhan (51,90%)
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PRACA OPIEKA NIEMCY

Wyjedź na świąteczny kontrakt
i zarób dodatkowy bonus!
Punkt rekrutacyjny
w każdą środę
w Kostrzynie n/O

tel. 501 357 383
Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY
MINISTRA FINANSÓW
NR 68813/2015
Kostrzyn nad Odrą

663 914 947
facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:
• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowanego
• Dokumentacji KadrowoPłacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,
Urząd Skarbowy

facebook.com/BUFKB.Miklaszewski
Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Adam Piotrowski (redaktor naczelny), Bartłomiej Suski (redakcja - Kostrzyn nad Odrą) & zespół redakcyjny
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 333 514
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W kostrzyńskim szpitalu otwarto nowy OIOM
14 października br. w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą po rozbudowie i modernizacji został oficjalnie otwarty nowy oddział anestezjologii i intensywnej
terapii. Rozbudowa kosztowała prawie 1,5 mln zł a część wyposażenia udało się zakupić dzięki pomocy sponsorów. W uroczytym otwarciu uczestniczyli
przedstawiciele samorządu lokalnego, władze szpitala, pracownicy oraz sponsorzy.
Na uroczyste otwarcie oddziału przybyli
przedstawiciele samorządu lokalnego, pracowników i darczyńcy. Prezes Grupy Nowy
Szpital Marcin Szulwiński podziękował
przybyłym gościom oraz pracownikom szpitala za pomoc i zaangażowanie w realizację
bardzo ważnej dla pacjentów inwestycji słowami: Udało się razem z powiatem rozpocząć
ten remont. Ta inwestycja była szczególna, bo
tu udało się zaangażować coś więcej - serca
ludzi, którzy chcą tu pomagać innym i włożyli
w ten remont kawał serca, troski i dużo pracy
i bez tego wszystkiego nie bylibyśmy w tym miejscu. Nie traćmy impetu Pani prezes, przed nami
remont bloku operacyjnego, który chcielibyśmy
zacząć jeszcze w tym roku i go mocna zaawansować. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję
i cieszę się, że otwieramy ten oddział.
Nowy oddział OIOM został przeniesiony do niewykorzystywanej do tej pory części szpitala. Na pierwszym etapie
remontu, wykonano prace rozbiórkowe. Zdemontowano
część istniejących ścian działowych i instalacji. Następnie
zostały wykonane nowe posadzki, przewody wentylacyjne oraz instalacje. Oddział po remoncie ma powierzchnię
ponad 250 mkw. W zmodernizowanych pomieszczeniach
wydzielono - salę intensywnego nadzoru, izolatkę, pomieszczenia dla personelu medycznego oraz zaplecze techniczno-magazynowe.
Starosta Gorzowski Michał Wiśniewski był pod wrażenim
tej inwestycji, również zabaierając głos podczas otwarcia:
Miałem okazję wcześniej obejrzeć ten oddział i jestem pod
ogromnym wrażeniem tej inwestycji. Chciałbym podzię-

kować panu prezesowi, pani prezes, pani doktor, wszystkim
którzy przyczynili się do przygotowania i zrealizowania tej
inwestycji. Chciałbym podziękować radnym powiatu gorzowskiego na czele z panią Anną Wichlińska za to, że dbają
o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu gorzowskiego i Kostrzyna na forum rady powiatu gorzowskiego
powiedział M. Wasilewski.
Oddział został wyposażony w nowy sprzęt medyczny, niezbędny do monitorowania funkcji życiowych: kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, Część kosztów zakupów
nowego wyposażenia, łóżek i aparatury medycznej pokryli
sponsorzy: przedsiębiorstwa z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, WOŚP oraz indywidualni darczyńcy. Łącznie na wyposażenie przeznaczono 270 tys. zł

z czego 67 tys. szpital otrzymał od sponsorów.
Na oddziale intensywnej terapii hospitalizowani są pacjenci, wymagający stałego monitorowania oraz wspomagania funkcji życiowych
z powodu ciężkiego stanu ogólnego, niewydolności oddechowej, krążeniowej lub wielonarządowej. Do zadań oddziału należy również przygotowywanie pacjentów do zabiegów
i operacji czy opieka pooperacyjna. Kostrzyńskim OIOM od 3 lat kieruje dr Julia Zatorska.
Podczas otwarcia głos zabrał także Burmistrz
Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt,
który podziękował władzom szpitala w imieniu Mieszkańców słowami: każda inwestycja
w szpital, inwestycja w bezpieczeństwo, każda
inwestycja w unowocześnienie szpitala jest ważna dla naszej i dla każdej społeczności lokalnej.
Dlatego w imieniu tej społeczności przyjmijcie
państwo szczere słowa podziękowania. Przyjmijcie również
gratulacje, bo niewątpliwie sukcesem jest ten remont i te działania, które służą poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego nas
wszystkich i na koniec życzenia - tym którzy będą pracować w
tym oddziale żeby się dobrze pracowało, tym którzy się będą
leczyć żeby się dobrze leczyło.
Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedziba w Szczecinie
prowadzi działalność medyczną w obszarze lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), podstawowej opieki medycznej (POZ), opieki długoterminowej
oraz ratownictwa medycznego. Grupa zarządza 10 szpitalami powiatowymi w: Kostrzynie nad Odrą, Skwierzynie,
Świebodzinie, Szprotawie, Wschowie, Nakle i Szubinie,
Świeciu, Wąbrzeźnie oraz Olkuszu.

HURTOWNIA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH „ELEKTRON”
ULICA NIEPODLEGŁOŚCI 2 - 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
hmi.elektron@onet.pl
604 558 042
502 470 641

DOBRE CENY, ATRAKCYJNE RABATY I WYGODNE SPOSOBY ROZLICZANIA
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Kurs na Kanary!

Gasnące słońce zmusza do rozglądania się za kierunkami, gdzie możemy
złapać jeszcze trochę lata. Zdecydowanie najchętniej wybieranym kierunkiem są hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie. Uchodzące za region wiecznej
wiosny są doskonałą alternatywą dla zmiany klimatu- i samopoczucia :-)

Różnorodność powulkanicznych wysp
Archipelagu Kanaryjskiego jest bardzo
kusząca. W jego skład wchodzi aż 11 wysp,
ale najbardziej popularne to Teneryfa,
Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote oraz La Gomera. Dla mnie numerem 1
okazała się być ostatecznie Gran Canaria:
wyspa dająca bardzo wiele możliwości.
Stolicą Gran Canarii jest Las Palmas,
siódme co do wielkości miasto Hiszpanii.
Jednak wabikiem, który na nas zadziała
bardziej skutecznie, jest fakt, że miejsce to
uchodzi za jedno z najlepszych na świecie
jeśli chodzi o warunki klimatyczne. I rzeczywiście - statystycznie roczna temperatura dnia to 24 oC. Wzdłuż fenomenalnej
plaży Las Canteras ciągnie się przepiękna promenada, przy której kwitną szkółki windsurfingu. Obserwowanie zmagań
amatorów tego sportu budzi uczucie żalu,
że nasz rodzimy Bałtyk tak boleśnie krótko obdarza nas dogodnymi warunkami do uprawiania przepięknych sportów
wodnych. Nie dziwi też fakt, że sklepów
sportowych jest tu wyjątkowa obfitość...
Gran Canaria posiada piękne zatokowe plaże - zasłużoną sławą cieszy się Playa Anfi
de Mar czy cudowna Playa de Amadores,
szczególnie warta polecenia w okresie zimy.
Dlaczego? Otóż będąc zamkniętą południowo-zachodnim klifem daje zdecydowanie wyższą odczuwalną temperaturę
od realnej, co bardzo uprzyjemnia nam
odpoczynek. Bardzo polecam także nietuzinkowe wydmy w Maspalomas – przebrnięcie przez ich piaski daje może tylko namiastkę, tego, z czym zmagały się karawany
przemierzające pustynne piaski Sahary…
Widokowo: bajka, a poza tym uwieńczeniem naszych zmagań będzie dotarcie do

tel. 531 116 637

pięknej piaszczystej plaży, wzdłuż której
mamy obfitość kawiarenek, restauracji,
sklepików z pamiątkami- czyli tym wszystkim co tworzy turystyczny klimat…
Z miast zdecydowanie polecam Puerto
De Mogan obwieszone wszędobylskimi,
kwitnącymi we wszystkich możliwych
kolorach bugenwillami. Prawdziwym
grzechem zaniedbania byłoby też odpuścić rewelacyjny kanaryjski karnawał…
Z ogromną zazdrością patrzyłam na
mieszkańców stolicy Las Palmas, jak pięknie celebrują te święto radości- może nie
stać mnie na Rio de Janeiro - ale już to, co
zobaczyłam- daje niezapomniane wrażenia. Nie inaczej zresztą było podczas Fiesty
Migdałowego Kwiatu w Tejede, położonej
wysoko w górach – wszelkie możliwe specjały z migdałem w roli głównej, powalająca przyroda, muzykowanie lokalnych
zespołów dosłownie co kawałek i spontaniczni Kanaryjczycy, którzy znakomicie
bawią się tym świetnym czasem…
Wybrałam się też na Pico de Las Nieves:
najwyższy szczyt wulkaniczny, z którego rozciąga się znakomita panorama na
Roque Nublo. Początkowo mocno wątpiłam w sens wspinania się w wyższe partie gór, by zobaczyć coś tak prozaicznego
jak nasza rodzima Maczuga Herkulesa
na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej w
rozmiarze XXL - jednak na miejscu, stojąc u podnóża 70 m-skały, z pokorą pochyliłam głowę przed majestatem tej nieożywionej przyrody… Zasiadłam pod nią
i zaczęłam podziwiać panoramę Teneryfy
z niezwykle charakterystycznym stożkiem
wulkanu Teide ciesząc się, że tam - też już
byłam… Ale o tym- następnym razem :-)
Barbara Stokop

ul. Sikorskiego 16
(C.H. Rondo)
Kostrzyn nad Odrą

kostrzyn@wakacje.pl
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Zakodowana Jedynka
W dniach od 7 do 20 października uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą, brali
udział w międzynarodowym wydarzeniu Code Week, społecznej inicjatywie, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem
lub działań okołoprogramowych jak kodowanie.
Code Week rozpoczął się warsztatami kodowania dla nauczycieli klas 1-3, prowadzonymi przez Joannę Rozenblut.
W pionie klas 1-3 odbyły się oprócz tego trzy wydarzenia:
Zakodowana matematyka
Uczniowie za pomocą kolorowych kubeczków, maty do kodowania oraz ozobotów rozwiązywali proste zadania matematyczne, budowali i programowali drogę ozobota.
Rozszerzamy rzeczywistość
Uczniowie budowali trasy dla ozobotów z wykorzystaniem
puzzli AR, uczestniczyli w zabawach okołoprogramowych
Utworzona została galeria obrazów z wykorzystaniem kodów QR.
Zakodowane obrazy
Nauczyciele z uczniami odkodowywali
hasła i obrazy oraz tworzyli własne.
Zrobiono wystawę prac i sporą część
uczniów zachęcono do kodowania, proszą o więcej:)
W pionie klas 4-8 uczniowie wraz z nauczycielem Mariuszem Koniecznym,
dodali 8 kolejnych wydarzeń.

Tworzenie gier edukacyjnych
w środowisku Scratch
Uczniowie klas 6 opracowywali najlepszą strategię zgadywania liczby z podanego zakresu kolejnych liczb całkowitych. Klasy 7 wykonywały projekt w środowisku Scratch,
który polegał na przeprowadzeniu duszka przez labirynt za
pomocą klawiszy ze strzałkami.
Jak to zrobić w HTML-u i CSS?
Uczniowie klas 8 poznawali strukturę dokumentu html oraz
podstawowe znaczniki. Tworzyli (programowali) stronę internetową wykorzystując język html.

CodeWeek EU organisers are honoured

TO CERTIFY
that Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odra˛
actively contributed to the success of
EUROPE CODE WEEK 2019
by running a coding event.

Nasz przyjaciel Scratch
Uczniowie klas 5 tworzyli interaktywne historyjki, animacje w środowisku
Scratch. Zadania polegały również na
przygotowaniu multimedialnego komiksu w środowisku Scratch.

On behalf of Europe Code Week Ambassadors
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Serdecznie dziękuję
za zaufanie, którym obdarzyło mnie 69.298 osób. Mieszkańcy województwa lubuskiego
uznali, że powinienem nadal wykonywać mandat senatora. Słowa podziękowań
składam Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos oraz wspierali mnie podczas
tygodni kampanii wyborczej.
Państwa zaufanie to dla mnie zaszczyt.

Z wyrazami szacunku

WŁADYSŁAW KOMARNICKI

Senator RP

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Koło jeździeckie już działa!
Bezchmurne niebo, ciepłe promienie słońca…
idealna pogada by spędzić czas na łonie natury.
Uczestniczki koła jeździeckiego właśnie w ten sposób wykorzystały sobotnie popołudnie. Ciekawych zajęć było wiele.
Czyszczenie i czesanie koni, karmienie marchewkami, spacery
po trawie a w końcu przejażdżka na końskim grzbiecie spowodowały nie tylko radość naszych amazonek ale też satysfakcję
i zadowolenie z tak wspólnie spędzonego czasu. Dzieci mogły
dostrzec jak wiele daje praca z końmi. Przebywanie wśród nich
uczy cierpliwości ,pokory, opanowania, szacunku czy pewności siebie. Nasze zajęcia dały namiastkę tego co można otrzymać obcując z tymi niesamowitymi zwierzętami. Dziękujemy
stajni „Taranty” za taką możliwość. A to dopiero początek
i wiele jeszcze przed nami.
Szkoła Podstawowa Nr3
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Październik w pasiekach
Październik to już czas by zakończyć wszystkie prace przy pszczołach.
Leczenie i zwalczanie warrozy powinno już być zakończone, a pszczoły
nakarmione na zimę. Jednak jeszcze dalej powinniśmy obserwować ule
pszczoły. Mamy dość zmienną pogodę a ostatnio sporo dni pogodnych
i słonecznych z temperaturą w południe powyżej 15°C. Są to warunki
sprzyjające do oblotów i lotów po wodę czy pyłek kwiatowy z którym zaobserwować można pszczoły powracające do ula. W ostatnim czasie tych
lotów jest dość sporo ale i pogoda ku temu sprzyja, ale lotów tych będzie
coraz mniej.

Przy dobrej sprzyjającej pogodzie będzie
jeszcze szansa na ostatnie odymienie tabletkami Apiwarolu, jednak należy pamiętać,
że nie można odymiać pszczół przy temp.
niższej niż +10°C. Przełom października
i listopada przyniesie nam dogodne warunki pogodowe i będzie można wykonać ten
ostatni zabieg kontrolny żeby być pewnym,
że zrobiliśmy już wszystko i pszczoły nam
przezimują w komplecie do wiosny.
Pojawiły się głosy od pszczelarzy, że już są
pierwsze upadki rodzin jak i również pierwsze objawy słabnięcia rodzin. Nie będę się
teraz dopatrywał przyczyn tego zjawiska bo
przyczyn może być sporo. Jednak jeśli takie
zjawisko miało miejsce to należałoby zebrać
osypane pszczoły w ilości około 200 szt.
i przesłać do odpowiedniego laboratorium w
celu zbadania. Jestem przekonany, że pszczelarze wykonali wszystko co należy wykonać
podczas przygotowań do poprawnego przezimowania rodzin we właściwym terminie.
Okres jesieni to czas wyjazdów do lasu
czy na na spacery nad rzekę. Niekiedy
nad rzeką robimy grilla czy palimy ognisko. Wspaniale spędzamy czas z rodziną,
znajomymi. Uciech i radości jest co
niemiara. To co piękne szybko się kończy i tak rozbawieni zaczynamy się zbierać
do powrotu zapominając o pozostawieniu po sobie uporządkowanego miejsca.
Najczęściej pozostawiamy wszystko czyli
opakowania plastikowe, papierowe i inne
resztki nieskonsumowanego posiłku po
grillowaniu czy ognisku włącznie z grillem.
Radość i zabawa w czasie pobytu na łonie
przyrody cieszy jaką upajaliśmy się we własnym gronie, zapomnieliśmy o wszystkim.
Korzystając z dobra jakie daje nam natura, powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli
korzystamy z tych miejsc to pozostawmy
je co najmniej w takim stanie w jakim je
zastaliśmy, a nawet w lepszym, tak by nie
ucierpiała przyroda i środowisko. Często
spaceruje po lesie i po łąkach nad brzegami
naszych pięknych rzek i rozlewisk, i nie raz
zbieram i przynoszę worek śmieci pozosta-

wionych przez biwakujących, jest to przykre
ale prawdziwe. Jednak nie wszyscy się tak zachowują, ale tych jeszcze jest nie wielu. Zastanawiam się, czy nie zdajemy sobie sprawy
jak zanieczyszczamy środowisko i że jest to
ze szkodą dla nas wszystkich. Przecież jest
wiele ustaw zakazujących i nakazujących i
tych mówiących o sortowaniu śmieci. Cały
czas się zastanawiam, czy do nas dociera to,
że sami sobie szkodzimy i nie dbamy o nasze piękne otoczenie. Wszyscy patrzymy by
za nas to Ktoś inny wykonał, przecież mnie
to nie dotyczy. Uważam, że powinniśmy zacząć od siebie, dać przykład innym i dołączyć do tego grona społeczności, która to już
realizuje i dba o czystość wokół siebie a tym
samym o środowisko które nas otacza.
W ostatnich dniach nasz skansen pszczelarski wzbogacił się o kolejne eksponaty za
które bardzo serdecznie dziękuję darczyńcom. Po ich przygotowaniu na pewno będzie można je oglądać w naszym skansenie.
W najbliższym czasie zostaną przywiezione kolejne eksponaty, które już czekają na
nas u darczyńców, którzy zaoferowali się
je przekazać do naszego skansenu. Wiele
tych przedmiotów posiada nie tylko wartość muzealną z racji wieku czy przestarzałej technologi, są do nich ciekawe historie
i wspomnienia rodzinne, których z uwagą
wysłuchujemy podczas przekazania i tym
samym stają się cenniejsze.
Dziękujemy za te przedmioty, które już
otrzymaliśmy, oczekujemy następnych.
Zbieramy również pamiątki po kostrzyńskich pszczelarzach, jeśli by była taka wola
najbliższych członków rodziny, to my jesteśmy otwarci na kontakt spotkanie i ewentualne przejecie eksponatów. W naszym
posiadaniu jest rejestr członków Koła
Pszczelarzy w Kostrzynie od 1960 roku,
nadal go aktualizujemy. Wszystkie otrzymane pamiątki zostaną wykorzystane w organizacji ekspozycji i zostaną udostępnione
dla zwiedzających SKANSEN PSZCZELARSKI w najbliższym sezonie.
Romana i Marian Grzywacz
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Listopad pełen atrakcji . . .

100. koncert w Strefie Dobrej Muzyki

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło zaprosić miłośników dobrej muzyki, melomanów na wyjątkowy koncert. Okazją jest fakt,
że będzie to 100. koncert cyklu Strefa Dobrej Muzyki,
sponsorowanego od kilkunastu lat przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Zaprosiliśmy wybitnego skrzypka, wirtuoza zapraszanego
na największe i najważniejsze festiwale na świecie Adama
Bałdycha i jego Quartet. Projekt ,,Sacrum Profanum” to
dzieło wybitne i właśnie tej muzyki posłuchamy w Kostrzynie nad Odrą 22 listopada w KCK „Kręgielnia”.
Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w
naszym mieście w ostatnich latach.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi Kostrzyńsko Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., za to, że nam zaufali
i od 12 lat wspierają wydarzenia koncertowe, których bez
tego wsparcia nie moglibyśmy proponować mieszkańcom
Kostrzyna nad Odrą i wielu innych miejscowości.
I na koniec ważna informacja. W dotychczasowych koncertach uczestniczyło niemal 20.000 widzów.

Wernisaż wystawy malarstwa
Daria Andrews - „Kształt duszy”
Serdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa, tym razem
artystki pochodzącej z Kostrzyna - Darii Andrews. Kilkanaście lat, jako początkująca artystka miała wystawę w naszej galerii, teraz czas na spotkanie z jej dorosłą twórczością.
Z obrazami, które już zachwyciły warszawską publiczność
i wielu prywatnych kolekcjonerów.
Daria tak oto pisze i mówi o swoim malarstwie: Nasiąkamy. Przez całe życie nasiąkamy tym, z czym obcujemy. Malarstwo, muzyka, literatura. To, co za oknem i co pod stopami. I wreszcie ludzie, z całym swoim prywatnym kosmosem,
indywidualnym kolorytem, emocjami i tajemnicą.
Z niepowtarzalnością zawartą w odcisku każdej dłoni
i w każdym spojrzeniu. To oni stanowią dla mnie największą
inspirację. I o tym właśnie są moje prace. Zawieram w nich to,
czym gdzieś po drodze nasiąka moja głowa. I dusza.
Wystawy w Kostrzyńskim Centrum Kultury sponsoruje
Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Kabaret Smile zagości w Kostrzynie nad Odrą ...
... z nowym programem „Tu i teraz!”
Kabaret Smile właśnie tworzy swój kolejny program, który miał premierę 16.10.2019 r. w Lublinie. Artyści podczas
występów na żywo wchodzą w interakcje z publicznością,
dlatego każdy ich występ jest szczególny, wyjątkowy i niepowtarzalny, a kto raz obejrzał występ Kabaretu Smile nie
będzie mógł doczekać się kolejnego spotkania.
7 grudnia w „Kręgielnii” pry ul. Fabrycznej 5 spotkamy się
z kabareciarzami z Kabaretu Smile.
Bilety w cenie 60/70 zł dostępne są:
• biletynakabarety.pl
• Kasa główna KCK ul. Sikorskiego 34, tel. 95 727 99 70
• informacje i zamówienia grupowe tel. 730 870 676

NALOT NA PARK
14 października nad Parkiem Narodowym „Ujście
Warty” można było zauważyć krążący samolot. Nie ma jednak powodu do niepokoju, gdyż
ta niewielka jednostka (dla wtajemniczonych:
model samolotu to Partenavia P.68 Observer 2)
wykonywała pomiary badawcze.
Pomiary wykonywane były w ramach projektu „Ocena
stanu zasobów przyrodniczych obszaru Parku Narodowego
„Ujście Warty” oraz cennych fragmentów otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcji w połączeniu z rozbudową Interoperacyjnego Systemu Informacji Przestrzennej
Parku”. Wykonano nalot ze skanerem laserowym, a za pomocą wiązki lasera zbierana jest informacja o ukształtowaniu terenu oraz o pokryciu terenu. Pierwsze pomiary lotnicze wykonano w czerwcu tego roku. Polegały na wykonaniu
zdjęć do ortofotomapy oraz wykonaniu zdjęć ukośnych do
stworzenia modelu 3D obszaru Parku. Ale to jeszcze nie
wszystko! Planowane są kolejne naloty, które będzie można
obserwować do końca 2020 roku. Samolot należy do firmy
MGGP Aero, która zajmuje się przeprowadzaniem badań
w ramach projektu. Jeśli ktoś z Was ma ochotę poczytać coś
tym w naszej siedzibie jest dostępna ulotka, szczegółowo
opisująca cały projekt.
Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach
programu POIiŚ 2014-2020; działanie 2.4, „ochrona
przyrody i edukacja ekologiczna”, podtyp projektu 2.4.4d
„Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technoligii teledetekcyjnych” Całkowity koszt projektu 3.189.734,89 zł,
z czego kwota dofinansowania wyniesie 2.711.274,65 zł
zgodnie z umową POIS.02.04.00-00-0006/18 zawartą w
październiku 2018 roku pomiędzy Dyrektorem Parku a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

KOSTRZYŃSKA STREFA ZAWSZE AKTYWNA ! ! !
Jesień, jak każdego roku kojarzy się nam, pracownikom Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z jednym, a mianowicie wzmożoną
aktywnością marketingowo-promocyjną. Jak co roku od września do końca niemalże grudnia organizowanych jest wiele wydarzeń o charakterze
gospodarczym, na których prezentujemy naszą ofertę inwestycyjną.

Strefa rozpoczynając działalność gospodarczą w 1998 roku,
zarządzała terenami inwestycyjnymi w dwóch miastach,
w Kostrzynie i Słubicach. Obecnie jako spółka zarządzająca
Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną zarządzamy terenami inwestycyjnymi w 239 gminach, a terenie
województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Obszar zarządzany przez naszą Strefę zwiększył
się w ciągu roku z ponad 2000 ha w do ponad 4 mln ha.
Tak bogata oferta inwestycyjna sprawia, że nasza aktywność,
siłą rzeczy, powinna być jeszcze większa. W ciągu kilku
pierwszych miesięcy tego roku odwiedziliśmy ponad niemalże wszystkie samorządy w naszym obszarze działania,
w których przedstawiliśmy nowe przepisy prawne regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu
o ulgę w podatku dochodowym. Rozmawialiśmy z samorządowcami i przedsiębiorcami funkcjonującymi w tych regionach. Jesteśmy przekonani o tym, że obecny system prawny

w dużym stopniu promuje i docenia działalność małych
i średnich przedsiębiorstw. Stał się on dostępny dla polskiego kapitału, który wcześniej mógł (choć nie musiał) czuć
się niedoceniany. Naszym dążeniem jest, by każdy przedsiębiorca, który planuje rozwój lub budowę nowego zakładu
w pełni tę świadomość od nas przejął. Jesteśmy otwarci na
pytania i gotowi do udzielenia pomocy każdemu, kto zechce
inwestować w naszym kraju.

Druga połowa roku to nieustanna promocja oferty Strefy
na arenie ogólnopolskiej. Uczestniczyliśmy w PAIH Forum
Biznesu w Warszawie, w II Kongresie Żeglugi Śródlądowej
w Opolu, w Kongresie 590 w Rzeszowie, Polskim Kongresie
Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz w targach TransLogistyka w Warszawie. To tylko wycinek spośród wszystkich
wydarzeń, w których uczestniczyliśmy, lub też współorganizowaliśmy, jak podsumowanie roku funkcjonowania
Polskiej Strefy Inwestycji w Poznaniu.
Obecny rok zakończymy, wszystko na to wskazuje, rekordowym wynikiem, jeżeli chodzi o poziom pozyskanego kapitału,
który zadeklarowali nasi inwestorzy. 28 wydanych decyzji to
1 mld 632 tys. zł. Rok się jeszcze nie skończył - mówi Krzysztof Kielec, Prezes K-S SSE S.A.
Andrzej Kail
Dyrektor ds. marketingu

•
•
•
•
•
•
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pyrzycki
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-drezdenecki
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wągrowiecki
obornicki
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słubicki

chodzieski

czarnkowsko
-trzcianecki

szamotulski

gnieźnieński

sulęciński
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nowotomyski
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grodziski
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wolsztyński
kościański
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wschowski
żarski

nowosolski
żagański
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Darmowa pomoc prawna
Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie
stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Do końca roku 2018 darmowa pomoc prawna była udzielana na etapie przedsądowym:
• młodzieży do 26. roku życia,
• osobom fizycznym, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podst. ustawy o pomocy społecznej,
• osobom, które ukończyły 65 rok życia
• osobom posiadającym ważną Kartę
Dużej Rodziny,
• kombatantom,
• weteranom,
• zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub
awarią techniczną,
• kobietom w ciąży.

Porady co do zasady udzielane są
podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do
punktu lub doświadczają trudności w ko-

munikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne
porady również za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość (telefon,
internet), przez zorganizowanie wizyty
w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu
wyposażonym w urządzenie ułatwiające
porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu
się lub w miejscu, w którym zapewnia się
możliwość skorzystania z pomocy tłumacza
języka migowego.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby fizycznej,
zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego, lub

•
•

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z
wyłączeniem pism procesowych w
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
nieodpłatną mediację (w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligotoryjnie), lub
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o
kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem.

Od 1 stycznia 2019 roku zakres nieodpłatnej pomocy prawnej został znacznie poszerzony w stosunku do lat wcześniejszych,
m.in. o usługę sporządzania projektów
pism, z określonymi wyłączeniami.
Poradnictwo obywatelskie jest od roku 2019
wprowadzane stopniowo, w coraz większej
liczbie punktów tak, aby docelowo było
świadczonew wymiarze jednej czwartej
wszystkich dyżurów w każdym powiecie.
Nieodpłatna mediacja jest obecnie świadczona w wybranych lokalizacjach, od roku
2020 będzie dostępna w każdym punkcie.
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GDZIE PO POMOC?
KCK W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
UL. FABRYCZNA 5
tel. 95 752 23 11
poniedziałki w godz. 9:00-13:00
URZĄD GMINY W LUBISZYNIE
UL. PLAC JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 7
tel. 95 727 71 30
poniedziałki w godz. 9:00-13:00
URZĄD MIASTA I GMINY W WITNICY
UL. PLAC ANDZREJA ZABŁOCKIEGO 6
tel. 95 721 64 62
wtorki w godz. 9:00-13:00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
UL. GORZOWSKA 22, KŁODAWA
tel. 95 731 12 26
wtorki w godz. 9:00-13:00
URZĄD GMINY W DESZCZNIE
UL. LUBUSKA 90
tel. 95 728 76 50
piątki w godz. 9:00-13:00
GMINNE CENTRUM INFORMACJI
UL. MICKIEWICZA 54, BOGDANIEC
tel. 95 750 13 10
czwartki w godz. 9:00-13:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY
UL. GORZOWSKA 37, SANTOK
Tel. 95 724 19 53
środy w godz. 9:00-13:00
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OKIEM RADNEGO...

Kostrzyńskie placówki zaangażowane jak zwykle, niezwykle!

Ostatnie komisje Rady Powiatu przyniosły wiele ciekawych informacji na temat aktywności powiatowych jednostek administracyjnych. Mieliśmy okazję zapoznać się z działaniami, jakie podejmują na rzecz społeczności lokalnych powiatowe szkoły, Urząd Pracy, domy pomocy społecznej oraz pozostałe jednostki
realizujące wspaniałe projekty, współfinansowane ze środków zewnętrznych. Wielką przyjemnością jest słuchanie wypowiedzi szefów poszczególnych
placówek, którzy w sposób zaangażowany prezentują swoje osiągnięcia. Przyjemność rośnie proporcjonalnie do przekazywanych faktów, szczególnie
tych, prezentowanych przez jednostki Powiatu mające swoją siedzibę w Kostrzynie nad Odrą.
Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad
Odrą realizowała wspaniałe przedsięwzięcie o nazwie
„Ruch to zdrowie, niech każdy senior się o tym dowie”.
Celem tego projektu było popularyzowanie aktywności
ruchowej pośród seniorów oraz promocja aktywnego
i zdrowego stylu życia. Brawo za wspaniałą inicjatywę dla
naszych seniorów.
Kolejne świetne projekty realizowane są przez Zespół
Szkół im Marii Skłodowskiej Curie w Kostrzynie nad Odrą.
Pierwszym bardzo ważnym jest projekt „Modernizacja
Szkolnictwa Zawodowego”, który realizowany jest wspólnie z Urzędem Pracy. Celem tego projektu jest poprawa
jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie Od 01.09.2016 roku w kostrzyńskim Zespole Szkół funk- od ponad 7 lat i w jego ramach młodzież z Polski i Niemic
poziomu wiedzy i kompetencji uczestników projektu, cjonuje Firma Symulacyjna „HEBAN” sp. j, jako miejsce wspólnie uczy się jak założyć i trwale prowadzić kawiarbiorących udział w kursach, szkoleniach i stażach zawo- praktycznego nauczania uczniów klasy drugiej, kształ- nię. Uczą się tego działając w kawiarnie znajdującej się na
dowych oraz zintegrowania kształcenia zawodowego z cących się w zawodzie technik ekonomista. Projekt re- terenie Zamku Trebnitz.
rynkiem [racy, co według mnie jest najważniejszym celem alizowany jest pod patronatem Kostrzyńsko-Słubickiej Doniosłą rolę w życiu naszej społeczności odgrywa rówtego projektu. W projekcie dotychczas udział wzięło pra- Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Firma symulacyjna nież Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w naszym
jest miejscem kształcenia uczniów w warunkach mak- mieście. Realizowany projekt „Za życiem” to komplekwie 400 uczniów i 8 nauczycieli.
Wspólnie z inwestorem K-S SSE, spółką ICT Poland i firmą symalnie zbliżonych do rzeczywistości gospodarczej. sowa pomoc specjalistyczna, psychologiczna, pedagoLMI z Wrocławia, Zespół Szkół realizuje wspaniały projekt Jej istotą jest symulacja, czyli wzorowanie się na pracy giczna i logopedyczna dla naszych dzieci. Jest to pomoc
pn. „Kształtowanie Zwycięzców”. Jego założeniem jest autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie nieoceniona.
realizacja przez uczniów wyznaczonych celów, budowanie operacje finansowo-gospodarcze są identyczne z dzia- Dziękuję wszystkim zaangażowanym pracownikom nawłaściwej postawy, poznanie narzędzi do planowania oso- łaniami prawdziwej firmy, jedynie towary i pieniądze szych jednostek za trud i wkład pracy w realizację tych
projektów. Tylko ludzie tak pozytywnie
bistego rozwoju. Zdaniem szkolących, jedną z najważniej- są fikcyjne.
szych cech „Zwycięzcy” jest umiejętność pracy w zespole, Młodzież Technikum Hotelarskiego naszego Zespołu zakręceni jak Wy są w stanie realizować
ponieważ dzięki temu można uzyskać najlepsze wyniki. Szkół wspólnie z partnerami: Internationaler Bund - tak wielkie rzeczy.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznawali swoje mocne i Frankfurt nad Odrą, Freiwilligendienst Frankfurt (Oder),
słabe strony oraz uczyli się odpowiedzialności, proaktyw- Kleeblatt-Schule Seelow oraz Dom Dziecka w Lubsku pro- Andrzej Kail
ności, umiejętności budowania relacji, wiary we własne wadzą projekt o nazwie” Firma uczniowska „Kaffee zum Radny Rady Powiatu
Glueck” / Kawa na szczęście”. Projekt realizowany jest już Klub Radnych Razem dla Powiatu
siły, pracowitości, odwagi i wytrwałości w samorozwoju.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE
P R Z YJ A Z N E D L A C Z Ł O W I E K A , Z D R O W E Z N AT U R Y
M A J - H A U S , U L . E L I Z Y O R Z E S Z KO W E J 4 6 , 6 9 - 1 0 0 R Z E P I N

W W W. D O M Y - M A J H A U S . P L
5 0 6 1 1 9 41 9 , 7 3 3 5 8 8 8 8 8

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE, W TRKACIE KTÓEGO
PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA
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To musisz zobaczyć ! ! ! Nowy SOR dla Słubic!
W Kościele Mariackim we Frankfurcie nad Odrą od wczoraj można oglądać wystawę pn. „Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich
z terytoriów wcielonych do Trzeciej Rzeszy“ do 1 grudnia, codziennie
w godzinach 10:00-16:00.

Na
wielkoformatowych
planszach
wyeksponowano w formie kolażu ok. 500
fotografii i plakatów oraz dokumentów
zgromadzonych w polskich i niemieckich archiwach. Uzupełnienie wystawy
stanowią fragmenty niemieckich kronik
filmowych z lat wojny oraz komentarze
świadków historii i ekspertów dotyczące
przymusowych przesiedleń około 1,5 miliona Polek i Polaków po niemieckiej napaści 1 września 1939.
W uroczystym jej otwarciu uczestniczyli
m.in. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, prezydentka
Viadriny prof. Julia von Blumenthal,
a także burmistrz Frankfurtu nad Odrą
Claus Junghanns i burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak.
Dziękuję, że kolejny raz Polacy i Niemcy razem pochylają się nad naszą trudną historią – mówił burmistrz Słubic. - Cieszę się,
że ta wystawa została opracowana także

w wersji niemieckojęzycznej. W 2016 roku
miała swoje otwarcie w siedzibie Fundacji
Konrada Adenauera w Berlinie, a następnie
w wielu miastach na terenie Niemiec oraz
Austrii - przypomniał. - II wojna światowa,
z ogromem bólu, który za sobą niosła, na
długie lata zaważyła na stosunkach polsko-niemieckich. Pamięć o milionach Polaków,
ofiarach paktu Hitler–Stalin sprawiła, że
droga do pojednania między naszymi krajami nie była łatwa. Potrzeba było ogromnej
determinacji i chęci zbliżenia, żeby ją przejść
- podkreślał M. Olejniczak. - Nie bez znaczenia były więc takie gesty jak list biskupów
polskich do biskupów niemieckich z roku
1965 ze słowami „Przebaczamy i prosimy o
przebaczenie”, który nawiązywał do kwestii
wysiedleń, historyczna wizyta w Warszawie
w 1970 roku kanclerza RFN Willy’ego Brandta, w czasie której oddał hołd bohaterom
getta czy przekazanie sobie znaku pokoju
przez premiera Tadeusza Mazowieckiego i
kanclerza Niemiec Helmuta Kohla podczas
mszy świętej w Krzyżowej w 1989 roku. Czy
były to tylko gesty? Nie, to były bardzo ważne i znaczące kroki na tej trudnej drodze
pojednania tych, którzy rozumieli, że bez
wybaczenia nigdy w naszych sercach nie
będzie pokoju, a żyjąc jedynie przeszłością
nie zbudujemy przyszłości – dodał.
Wystawa została opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Związek Miast
Polskich, a we Frankfurcie zorganizowana
przez Uniwersytet Europejski Viadrina,
Kraj Związkowy Brandenburgia i Województwo Wielkopolskie.
www.slubice.pl
Beata Bielecka

Mamy to! Wkrótce przy słubickim szpitalu ruszy jedna z największych
inwestycji w historii powiatu! Wczoraj prezes lecznicy Łukasz Kaczmarek,
w obecności starosty Leszka Bajona, podpisał kontrakt z wykonawcą
budowy supernowoczesnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Prace ruszają już wkrótce! Trzeba przyznać, że ich zakres robi wrażenie. Nowy,
czterokondygnacyjny SOR będzie mógł
się pochwalić najnowocześniejszymi technologiami i wyposażeniem, a także dwustanowiskowym podjazdem dla zespołów
ratunkowych, który będzie spełniał wymagania Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej: W ramach projektu, w okolicach ulicy
Rzepińskiej, powstanie również nowoczesne
i spełniające wszystkie rygorystyczne wymogi lądowisko dla śmigłowców ratunkowych
wraz z drogą dojazdową - mówi Łukasz
Kaczmarek.
Po modernizacji słubicki SOR będzie najnowocześniejszym tego typu oddziałem
w regionie. Będzie też stanowić idealną
bazę ratunkową dla sąsiadów z Niemiec,
którzy na potrzeby swoich pacjentów
będą mogli wykorzystywać zarówno zasoby szpitalne, jak i lądowisko: Możemy
śmiało stwierdzić, że jest to pierwszy, ale

i najważniejszy krok w kierunku dostosowania szpitala do warunków i wyposażenia na
poziomie europejskim - podkreśla prezes.
Modernizacja pochłonie około 15,8 milionów zł, z czego 8,5 mln to środki unijne i
z Ministerstwa Zdrowia. Budowa ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2021
roku. Mieszkańcy czekali na to całe lata,
teraz ich marzenie się spełni - zaznacza starosta. Odliczamy zatem dni do pierwszego
wbicia łopaty!
www.powiatslubicki.pl
Autor: Wojciech Obremski
Wydział: Wydział Spraw Społecznych
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„Zesłani na Sybir”
W tym roku przypada 30-lecie słubickiego Koła Związku Sybiraków. Związek Sybiraków został reaktywowany w 1989 roku, nawiązuje do tradycji
z 1928 roku, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.
Zrzesza byłych zesłańców i ich potomków.

Tragedię Sybiraków trudno dziś opisać
słowami. Ci, którym udało się przeżyć
na zesłaniu, wrócili z Syberii osiedlając
się w różnych częściach Polski, w tym na
Ziemi Słubickiej. Sybiracy to ludzie, którzy
nagle, niespodziewanie i brutalnie zostali wypędzeni z swoich domów rodzinnych na Kresach Rzeczypospolitej Polski.
Ludzie, którzy przeżyli na zesłaniu dzieciństwo, stracili tam swoich najbliższych i powrócili do kraju.
8 października w słubickiej bibliotece
odbyły się uroczyste obchody 30-lecia
działalności słubickiego Koła Związku
Sybiraków. W jubileuszu wzięli udział m.in.:
członkowie słubickiego Koła oraz członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
w Gorzowie Wlkp., w Warszawie oraz Rzepinie, kapłani słubickiej parafii, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń oraz instytucji samorządowych
i kulturalnych. Swoją obecnością zaszczycili nas również władze miasta, powiatu,
przedstawiciele szkół oraz młodzież.
Uroczystość połączona była z otwarciem
wystawy pod hasłem „Zesłani na Sybir”,
która prezentuje - pamiątki historyczne,
zdjęcia, świadectwa, przedmioty oraz wiersze zachowane przez członków słubickiego Koła Związku Sybiraków.
W gali wzięła udział młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2 pod opieką R. Hołyńskiego z przygotowanym występem

artystycznym, która wierszem i piosenką
przypominała o tragicznych wydarzeniach
sprzed kilkudziesięciu lat.
Sybiracy opowiadają ze łzami w oczach o
bydlęcych wagonach, w których nie było
łóżek, gdzie panował straszny ścisk, a za
toaletę służył nieosłonięty w żaden sposób
otwór w podłodze wagonu. Opowiadali
o swoim najtrudniejszym okresie życia,
o swoich traumatycznych przeżyciach,
jednocześnie pragnąc aby pamięć po nich
nie zaginęła. Droga do wolności, do Polski
była okupiona cierpieniem, śmiercią i łzami. Dziś, ostatni Sybiracy powoli odchodzą,
a wraz z nimi wspomnienia i opowieści
z nieludzkiej ziemi. Spotkanie to było żywą
lekcją historii, która niesie przesłanie, że
wartości takie, jak wiara, honor, nadzieja,
miłość, rodzina, ojczyzna pozwalają człowiekowi przetrwać nawet najtrudniejsze
chwile.
Licznie zgromadzeni goście podziękowali
członkom Koła za kultywowanie pamięci
o zesłaniu na Sybir, za aktywność i zaangażowanie w życie miasta. Galę 30-lecia
zakończono zaproszeniem na wystawę
i skromny poczęstunek.
Zarząd Koła Sybiraków w Słubicach i Biblioteka Publiczna zapraszają wszystkich
chętnych do obejrzenia wystawy, która
mieści się w słubickiej bibliotece.
Zespół BPMiG
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KOSTRZYN NAD ODRĄ - ZAPASY

Kolejny sukces!
W dniach 25-26 października udaliśmy się do
Krakowa aby wziąć udział w Międzynarodowym
„Memoriale Władysława Bajorka“. Jest to jedna z największych zapaśniczych imprez organizowanych w kraju dla kilku grup wiekowych.
Równocześnie są to ostatnie zawody-sprawdzian
przed Mistrzostwami Polski Młodzików, które odbędą już za tydzień w Raciborzu.

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT
W Krakowie na hali Tauron Areny na pięciu matach do
rywalizacji sportowej stanęło aż 270 zawodników w tym
również bardzo silne i liczne ekipy z Białorusi, Ukrainy
i Norwegii. Każdy kto miał do czynienia ze sportem wie,
że sukces rodzi się w bólach. Było tak i tym razem. Na krakowskich matach zapaśniczy maraton trwał blisko osiem
godzin i wystawił wszystkich sportowców na próbę.
Dla czwórki naszych zawodników skończyło się to awansem do strefy medalowej, a dla pozostałych cennym
sportowym doświadczeniem. Szczególne słowa uznania
kierujemy do najmłodszych w naszej ekipie czyli Piotra
Dąbrowskiego i Juliana Iwaszko, którzy po raz pierwszy
startowali w tak wielkiej imprezie, a stoczyli piękne walki.
Wszystkim zawodnikom należą się brawa za godne reprezentowanie klubu i miasta oraz wywalczenie czterech
brązowych medali w zawodach rangi międzynarodowej.
W Krakowie wywalczyliśmy następujące lokaty:
3 m. Filip Iwaszko (kat. 38 kg - młodzik)
3 m. Wojciech Cudak (kat. 38 kg - młodzik)
8 m. Kacper Sobczyk (kat. 38 kg - młodzik)
5 m. Konrad Adamczewski (kat. 44 kg - młodzik)
3 m. Kamil Kościukiewicz (kat. 48 kg - młodzik)
9 m. Artur Zalewski (kat. 48 kg - młodzik)
3 m. Aleksander Kolano (kat. 75 kg - młodzik)
7 m. Piotr Dąbrowski (kat. 32 kg - dzieci)
5 m. Julian Iwaszko (kat. 35 kg - dzieci)
Ciągły rozwój UKS „Jedynka” i wysokie osiągnięcia sportowe nie byłyby możliwe gdyby nie środki finansowe
otrzymane od Burmistrza Miasta Dr Andrzeja Kunta oraz
naszych sponsorów. Dziękujemy!!!
Artur Żołna i Mariusz Torbiczuk

ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą
- transport do i z miejsca pracy

75 6161 411
www.kamacare.pl

WYMAGANY:
- język niemiecki w stopniu minimum komunikatywnym
- empatia i chęć do pracy
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III LIGA KOBIET WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

MUKS Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą rlz!

III Liga Kobiet Województwa Lubuskiego to doskonałe występy kostrzyńskich piłkarek, które przed ostatnią kolejką jesiennych rozgrywek rozsiadły się
wygodnie na fotelu lidera. Przed nami ostatnia kolejka w której MUKS PS Kostrzyn nad Odrą poszuka punktów w meczu wyjadowym w Zielonej Górze
(początek spotkania 16.11. o 11:00), a Czarni Żagań podejmą wicelidera - KKP Wartę Gorzów Wlkp. (ten mecz rozpoczyna się tego samego dnia o 14:00).
Wiele wskazuje więc na to, że po zakończeniu rundy wiosennej będziemy walczyć w barażach o II Ligę Kobiet!
MUKS PS KOSTRZYN
MUKS PS Kostrzyn nad Odrą po siedmiu
KKP
WARTA
GORZÓW WLKP.
kolejkach zajmuje zasłużenie pierwsze
W
meczu
rozegranym
10 listopada rówmiejsce w III Lidze Kobiet Województwa
nież
w
Kostrzynie
nad
Odrą
to goście byli
Lubuskiego. I to nie tylko dzięki doskostroną
dominującą,
ale
ambicja
i wola gry
nałej grze, ale również ogromnej ambicji
były
po
stronie
Kostrzynianek.
Mecz był
i walce do końca. Miałem przyjemność
bardzo
emocjonujący,
a
festiwal
strzelecoglądać Kostrzynianki w akcji i mogę śmiaki
rozpoczęła
Martyna
Zielińska.
Korzystło napisać, że trenerzy spisali się na medal,
ny
wynik
utrzymywał
się
aż
do
55
minuświetnie przygotowując nasze piłkarki do
ty,
gdy
Anna
Okulewicz
odpowiedziała
sezonu. Bilans spotkań jest bowiem impogolem zdobytym główką. MUKS PS po
nujący: 5 zwycięstw, 1 remis i tylko jedna
raz kolejny pokazał jednak swoje pazuporażka a do tego najmniej straconych
ry, odpowiadając zaledwie cztery minuty
bramek w lidze (zaledwie sześć!).
później przepięknym trafieniem Justyny
Podsumujmy dwie ostatnie kolejki.
Wit. Niestety, prowadzenia nie udało się
dowieźć do końca i ostatecznie spotkanie
MUKS PS KOSTRZYN
kończy się przegraną 2:4. Pozwolę sobie
UKS CZARNI ŻAGAŃ
tutaj przemilczeć skandaliczne zachowanie
W meczu rozegranym 20 października w
sztabu szkoleniowego gości.
Kostrzynie nad Odrą gospodynie nie miały litości dla rywalek, z którymi pierwszy
mecz (15.09.) wygrały 0:1. W spotkaniu
rewanżowym padło aż dziesięć (10!) goli
po trafieniach: Oliwi Pietroczuk (2), Jagody
Bułakowskiej (2), Wiktorii Wieczorek (2),
Justyny Wit, Martyny Zelińskiej, Patrycji
Kardzis oraz trafieniu samobójczym. Ten
mecz to całkowita dominacja kostrzyńskich
piłkarek w każdym aspekcie gry.

III LIGA KOBIET: WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
DRUŻYNA:			
MECZE
1. MUKS PS Kostrzyn nad Odrą 7
2. KKP Warta Gorzów Wlkp.
7
3. MUKS 11 Zielona Góra
7
4. UKS Czarni Żagań
7
5. Budowlani Lubsko
8

PKT.

16
15
12
9
1

BRAMKI

23:6
32:7
15:10
9:26
1:31

Nasze piłkarki czeka teraz ostatni mecz
w Zielonej Górze. Potem zasłużona przerwa w rozgrykach, którą Kostrzynianki
przepracują na treningach halowych.
Potem wiosna i (jeśli zachowamy fotel
lidera) w czerwcu trójstopniowe baraże
do II Ligi Kobiet, czego życzymy naszym
Paniom z całego serca!

