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

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

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

W 5. edycji plebiscytu 
nominowanych było 16 
miejsc, z których w gło-
sowaniu internetowym, 
wybrana została finałowa 
siódemka. Rzeczpospoli-
ta Ptasia – Park Narodo-
wy Ujście Warty – zajęła 5 
miejsce z wynikiem 7,15%. 
W sumie, na wszystkich 
nominowanych, oddano 
ponad 63 tys. głosów. Jak 
widać Polacy doceniają 
miejsca warte zobaczenia 
w naszym kraju. Park Na-
rodowy Ujście Warty to 
przede wszystkim raj dla 
ornitologów. Przebywa-
ją tam piękne i rzadkie ptaki, 
które można obserwować ze 

ścieżek i punktów widokowych 
usytuowanych na terenie całe-
go parku.

PRZEKRÓJ
lokalny

KOSTRZYN NAD ODRĄ              SŁUBICE              GÓRZYCA               RZEPIN
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SIBIÑSKA

Kandydat do Sejmu RP
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KOLEKCJONER KUPI:

Monety; Zegarki; Złoto; 
Srebro; ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁOŃSK

Rzeczpospolita Ptasia pośród 
7 nowych cudów Polski
Czytelnicy National Geographic Traveler wybrali 7 nowych cudów Polski. 
Na miejscu piątem uplaowała się Rzeczpospolita Ptasia - Park Narodowy 
Ujście Warty. 

Wśród zwycięzców znalazły się 
takie miejsca jak:
1. miejsce – Pałac Potockich 
(Lubelskie/Radzyń Podlaski) 
– 28,58%; 2. miejsce – Żywe 
Muzeum Porcelany (Święto-
krzyskie/Ćmielów) – 11,24%; 3. 
miejsce – Kościół Pokoju (Dol-
nośląskie/Świdnica) – 10,42%; 
4. miejsce – Filharmonia (Za-
chodniopomorskie/Szczecin) 
– 8,67%; 5. miejsce – Rzecz-
pospolita ptasia (Lubuskie/
Park Narodowy Ujście Warty) 
– 7,15%; 6. miejsce – Chełmno 
(Kujawsko Pomorskie/Chełm-
no) – 6,99%; 7. miejsce – Ka-
nał Augustowski (Podlaskie) 
– 6,66%.
Wyniki zostaną opublikowa-
ne na łamach listopadowego 
numeru National Geographic 
Traveler, który ukaże się 23 paź-
dziernika.

Red.
Foto.  www.pnujsciewarty.pl
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (INTERMARCHE ul. Sikorskiego; TESCO ul. Gorzowska; LEWIATAN ul. Piastowska; PULS ul. Wyszyńskiego; PIEKARNIA OSKROBA ul. 
Gorzowska; NETTO ul. Handlowa; URZĄD GMINY ul. Sikorskiego; CENTRUM HANDLOWE ul. Żeglarska); SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki; URZĄD MIEJSKI ul. 
Akademicka; ECO – SUPERMARKET ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; 
PIEKARNIA OSKROBA ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY  ul. 1 Maja; SKLEP SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA 
SUPERMARKET ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY os. 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy; LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Komercyjne 
ogłoszenie drobne - 

tylko 1,50 zł za słowo!

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

SMS-owe prawybory
Śmieszą mnie prawybory 
prowadzone przez jedyny 
regionalny dziennik z nazwą 
województwa w tytule. Wyni-
ki popularności kandydatów 
niewiele mają wspólnego z 
rzeczywistością. Dlaczego? 
Ponieważ o liście zwycięzców 
decyduje w głównej mierze 
ilość przesłanych płatnych 
SMS-ów (jedyne 2,46 zł + 
VAT). Pretendenci do stołków 
na Wiejskiej zacisnęli zęby i 
ślą widomości, byle tylko ich 
nazwisko pojawiło się wy-
żej w rankingu. Zastanawia 
mnie, czy ktoś jeszcze oprócz 
znajomych i rodziny kandyda-
tów bierze udział w tej farsie. 
Jakby nie było najbardziej zy-
skuje na tym gazeta. Kasy na 
koncie rzecz jasna.

Czarna owca w Kościele
Świat przewraca się do góry 
nogami. Nijaki Krzysztof Cha-
ramsa mieniący się księdzem, 
do niedawna urzędnik Kon-
gregacji Nauki Wiary (dawnej 
Inkwizycji) oświadczył pu-
blicznie w Rzymie, że jest ge-
jem. To niejedno jego przewi-
nienie wobec Boga i Kościoła, 

bo przyznał się też, że ma chło-
paka, a zatem złamał celibat. W 
trakcie wywiadów przed kame-
rami telewizji z całego świata 
misiał się ze swoim partnerem. 
Był całkowicie wyluzowany i 
uśmiechał się, jakby oświad-
czał, że spóźnił się na mszę, bo 
zaspał. Oprócz ostentacyjnego 
coming outu K. Charamsa wy-
sunął żądania anulowania kilku 
dokumentów i punktów na-
uczana mówiących o homosek-
sualizmie w Kościele. Wszystkie 
dziesięć postulatów byłego 
papieskiego urzędnika dotyczą 
innej niż prawidłowa orientacji 
seksualnej, jakby przez 18 lat 
kapłaństwa tylko to zostało mu 
w głowie. Zamiast pokory i wia-
ry - pycha i zdrada. 

Wielka wędrówka ludów
Ludność Europy środkowo-
-wschodniej przesuwa się na 
zachód. W Polsce trend emigra-
cyjny jest coraz silniejszy. Tyl-
ko w 2014 r. z kraju wyjechało 
124 tys. osób. Według GUS pod 
koniec ubiegłego roku poza 
granicami kraju przebywało 
2 mln 320 tys. Polaków. Naj-
więcej wyjechało do Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Irlandii. Tam 

nadal mogą zarobić kilkakrot-
nie więcej niż w kraju. Rynek 
jednak długo nie wytrzyma 
pustki. By ratować sytuację 
Polscy pracodawcy na wolne 
stanowiska ściągają pracow-
ników ze wschodu (98 proc. 
to Ukraińcy). Tylko w pierw-
szym kwartale tego roku po-
zwolenie na pracę w naszym 
kraju otrzymało ponad 400 
tys. Ukraińców. Czy Polscy 
emigranci będą wracać do 
kraju? Ok. 20 proc. wraca do 
roku czasu. Coraz więcej osób 
jednak długotrwale zamiesz-
kuje na zachód od Odry. Naj-
częściej twierdzą, że nie mają 
do czego wracać. I coś w tym 
chyba jest, bo żadna opcja 
polityczna w trwającej kam-
panii parlamentarnej powro-
tu im nie proponuje.

SMOG okiełznany
Co roku z powodu zanie-
czyszczeń powietrza umiera 
w Polsce 45 tys. osób. Liczba 
ofiar smogu może się jednak 
zacząć zmniejszać. Prezydent 
podpisał ustawę „antysmogo-
wą”, która daje szansę walki 
o czyste powietrze. Smog to 
wbrew pozorom problem 

minął miesiąc
nie tylko dużych miast. We-
dług cyklicznych badań ja-
kości powietrza małe miasta 
powiatowe w Lubuskiem w 
szczytowych momentach 
grzewczych są pełne śmier-
cionośnych pyłów. Mieszkań-
cy Sulęcina, Międzyrzecza, 
Kostrzyna nad Odrą czy Słu-
bic w czasie mrozów nieraz 
poruszają się w dymie jak we 
mgle. Powodem są najczę-
ściej palone w piecach śmie-
ci i źle wyregulowane kotły 
węglowe. Kolejny krok należy 
do samorządowców. Miejmy 
nadzieje, że wymyślą odpo-
wiednie przepisy i znajdą 
pieniądze na walkę z czarnym 
dymem wydobywającym się 
z niektórych miejskich komi-
nów.

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

Sprzedam dom w stanie su-
rowym zamkniętym o pow. 
190 m2 (część powierzchni 
wykończona!). Cena 250 tys. zł. 
Tel. 697 660 706. Sulęcin.

Pożyczka, chwilówka dla 
każdego. dojeżdżamy 
696043055

Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 7 arów w 
Sulęcinie. Tel. 722 139 072

Sprzedam działkę budowlaną   
o powierzchni 4,31 ara w 
Sulęcinie przy ul. Paska (na 
przeciwko kotłowni Kopernik)
Tel. 697 767 180

Tłumacz, artysta-malarz 
Edward Diłanian przyj-
muje zamówienia na 
tłumaczenia (niemiecki, 
rosyjski, angielski) oraz 
malowanie obrazów (do-
wolne tematy, rozmiary, 
techniki). Najwyższa ja-
kość, dostępne ceny. 
Tel. 885 049 835



W gminie przybędzie inwestycji
SŁUBICE
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Zbudujmy Razem
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Prawie 700-metrowy odcinek 
drogi wyremontowano w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.  
– To już piąta „schetynówka” w 
mieście, która poprawia komuni-
kację mieszkańcom – przyznaje 
Andrzej Kunt, burmistrz Ko-
strzyna nad Odrą – 
Mieszkańcy ulicy Wodnej, szcze-

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolejna „schetynówka” w mieście
Nowy asfalt, sygnalizacja świetlna, bezpieczne przejścia dla pieszych, chodniki i 
ścieżka rowerowa – tak po remoncie wygląda ulica Wodna w Kostrzynie nad Odrą. 

gólnie domów usytuowanych 
przy samej rzece, będą mogli za-
pomnieć już o dziurach i trudnym 
dojeździe do posesji – dodaje.
Remont ul. Wodnej kosztował 
niespełna 2 mln 200 tys. zł z cze-
go 50% zostało dofinansowa-
ne z budżetu państwa. Miasto 
planuje już remonty nowych 
dróg w ramach „schetynówek”, 

m.in. ulicy Kościuszki. – Jeszcze 
w październiku rozpoczniemy 
nowy nabór do programu – pod-
kreślała obecna na uroczystości 
otwarcia nowej drogi wojewo-
da lubuski Katarzyna Osos. 

Red.
Foto. www.kostrzyn.pl Uroczyste otwarcie drogi po remoncie odbyło się 23 września

Na budynek socjalny zapisano w 
budżecie na ten rok 500 tys. zł. 
Okazało się jednak, że Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej 
ogłosiło konkurs dla samorzą-
dów, które mogą się starać o do-
finansowanie budowy mieszkań 
socjalnych. – Przygotowujemy 
dokumentację i złożymy ją razem 
z wnioskiem o dofinansowanie – 
zapowiada burmistrz.  

W tej sytuacji pieniądze zarezer-
wowane na mieszkania pójdą na 
inne inwestycje, na co zgodziła 
się już rada miejska. 200 tys. zł 
samorząd przeznaczy na budo-
wę kilku ulic. Długo oczekiwanej 
drogi do wielorodzinnych blo-
ków doczekają się mieszkańcy 
Świecka. W Golicach będzie bu-
dowana droga przy ul. Jasnej, 
na wysokości remizy strażackiej 

i sali wiejskiej, które zostaną od-
dane do użytku w listopadzie. 
Kawałek asfaltu wylany zostanie 
na ul. Nocznickiego, w kierunku 
ogródków działkowych.
100 tys. zł gmina wyda też na 
budowę kolejnych parkingów 
w mieście. Miejsca postojowe 
powstały już przy bibliotece 
miejskiej, będą jeszcze przy 
ul. Kochanowskiego, przy hali 

Nowe drogi, więcej parkingów, modernizacja instalacji oświetleniowej w mieście – to 
wszystko jeszcze w tym roku zamiast planowanej adaptacji budynku przy ul. Krótkiej na 
lokale socjalne. – Przesuwamy tę inwestycję, bo jest szansa zdobyć na nią do 50 proc. do-
finansowania – tłumaczy burmistrz Tomasz Ciszewicz. 

sportowej na placu Bohaterów i 
przy placu Wolności. – W sumie 
przybędzie ok. 35 miejsc par-
kingowych – wylicza Krzysztof 
Rogoziński z wydziału inwestycji 
słubickiego magistratu.
Gmina dołoży się też kwotą 175 
tys. zł do przebudowy drogi z 
Drzecina do Starych Biskupic. 
Będzie to inwestycja powiatowa, 
realizowana w ramach „schety-
nówki”. Droga ma być gotowa 
jeszcze w tym roku. Z puli pienię-
dzy przeznaczonych na budynek 
socjalny m.in. 40 tys. zł pójdzie 
też na modernizację instalacji 
oświetleniowej w mieście.  

Beata Bielecka
www.slubice.pl

RZEPIN

Babski Kabaret „Old Spi-
ce Girls” – 13 października, 
godz. 18.00, sala widowisko-
wa MDK. Cena biletu – 30 zł.

Koncert zespołu Sławek 
Wierzcholski & Nocna Zmia-
na Bluesa – 29 październi-
ka, godz. 19.00, MDK. Bilety 
w przedsprzedaży – 20 zł, w 
dniu koncertu 25 zł.
Więcej informacji na www.
mdk.rzepin.org

MDK w Rzepinie 
zaprasza:

http://mdk.rzepin.org
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Zaczęła się jesień, czas długich wieczo-
rów z interesująca książką i kubkiem go-
rącej herbaty w dłoni, spacerów po parku 
i kolorowych, spadających z drzew liści, 
ale co gorsza także czas wzmożonego wy-
siłku naszego układu odpornościowego i 
nierzadko kataru, kaszlu i złego samopo-
czucia. W jaki sposób uchronić się przed 
infekcja? Przede wszystkim warto zadbać 
o ubiór stosowny do temperatury na ze-
wnątrz. Najlepiej ubierać się „na cebulkę”, 
bo choć w ciągu dnia słońce nadal przy-
grzewa, wieczory i poranki bywają bar-
dzo chłodne. Nie zapominajmy o spoży-
waniu warzyw i owoców, zwłaszcza tych 
zawierających witaminę C (cytrusy, natka 
pietruszki, czarna porzeczka), która chro-
ni nasz organizm przed zachorowaniem. 
Również czosnek i miód wzmacniają nasz 
system odpornościowy w walce z bakte-
riami i wirusami. Należy także przestrze-
gać podstawowych zasad higieny, takich 
jak częste mycie rak, zasłanianie ust i nosa 
podczas kaszlu i kichania, czy też wietrze-
nie zamkniętych pomieszczeń. Gdy żadne 
profilaktyczne zabiegi nie pomogą, po-
jawia się gorączka, dreszcze, katar, bóle 
mięśniowe i poczucie rozbicia, nie wolno 
nam lekceważyć tych objawów. Mogą to 
być pierwsze zwiastuny grypy, która nie-
leczona może powodować liczne powi-
kłania: zapalenie płuc, oskrzeli, mięśnia 
sercowego, a także zaostrzenie chorób 
współistniejących: astmy czy przewle-
kłej niewydolności krążenia. Leczenie w 

Przed nami sezon grypowy
pierwszej kolejności polega na kilkudnio-
wym odpoczynku w łóżku, piciu dużych 
ilości ciepłych płynów, izolacji chorego 
(szczególnie od dzieci, kobiet w ciąży i 
osób starszych). W celu obniżenia go-
rączki i załagodzenia bólu warto przyjąć 
lek zawierający paracetamol (np. Apap, 
Gripex, Theraflu) lub ibuprofen (Ibuprom, 
Nurofen) zgodnie z zaleceniami zawar-
tymi w treści ulotki dołączonej do opa-
kowania. Jeśli objawy nie mijają po kilku 
dniach, lub wręcz się nasilają koniecznie 
należy odwiedzić swojego lekarza rodzin-
nego, który dokładnie zdiagnozuje choro-
bę i zaproponuje dalsze leczenie. Dobrą 
metodą zapobiegania chorobie wydaje 
się również szczepienie na grypę. Choć 
nie zabezpiecza w stu procentach przed 
zachorowaniem, to jednak stymuluje nasz 
układ odpornościowy do walki z infekcją, 
łagodzi jej ewentualne objawy i zmniejsza 
ryzyko powikłań. O szczepionkę spytaj 
swojego lekarza POZ. 

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć 
wszystkim czytelnikom dużo słonecz-
nych, pięknych jesiennych dni bez prze-
ziębienia i grypy!

PRZEKRÓJ POLECA
Kanadyjski Geniusz
Uhonorowana w 2013 roku literacką Nagrodą Nobla, jedna z najwy-
bitniejszych kanadyjskich autorek, laureatka: National Book Critics 
circle Award oraz Man Booker International Prize. O kim mowa? Ali-
ce Munro! 

NASZE ZDROWIE

Lista nr 6
Miejsce 5 na liście

Aleksandra

JASICKA

Szanowni Wyborcy! Ubiegam się o Państwa zaufanie, bo 
chcę pracować w Sejmie nad zmianą prawa w zakresie : po-
lityki społecznej (płaca minimalna, wiek emerytalny), polityki 
oświatowej i zdrowotnej, pomocy samorządom wszystkich 
szczebli.

M
ateriał sfinansow

any przez KKW
 Zjednoczona Lew

ica SLD
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Łukasz Piotrowski

„Dziewczęta i 
kobiety” to jedy-
na powieść „au-
tobiograficzna w 
formie, choć nie 
w treści”. Główna 
bohaterka, Del, 
wraz z biegiem 
akcji dorasta. Po-
czątkowo dziew-
czynka mieszka 
z rodzicami na 

farmie. Jej świat jest okrojony do kilku 
najważniejszych punktów w mieście. Ro-
dzice bowiem stanowią dla niej pewnego 
rodzaju „bramkarzy”, stojących na straży 
dostępu do innej rzeczywistości. O spra-
wach dotyczących dojrzewania oraz sek-
sualności dziewczynka dowiaduje się z 
czasopism i książek podkradanych przez 
przyjaciółkę. Ciekawość świata, drugiego 
człowieka, a przede wszystkim mężczyzny 
jest w Del tak silna, że nie do końca potrafi 
ona oddzielić zachowania moralne i zara-
zem normalne od pozostałych. 

Margaret Atwood: „w jej opowiadaniach 
pełno kipiących emocji, pryskają prze-
sądy, mnoza się niespodzianki, dziwne 
plotki, skrywane ekscesy seksualne i dra-
styczne zbrodnie.  Lektura Munro nieod-

miennie wprawia w zachwyt i zdumienie”. 
Czego chcieć więcej? Autorka posiada 
niewątpliwą zdolność odkrywania nie-
zwykłego w najzwyklejszej codzienności. 
Alice Munro przenosi nas w świat pytań i 
odpowiedzi. Poszukiwanie własnego „ja” 
stanowią oś powieści. Genialny w swej 
prostocie język sprawia, że książkę czyta 
się jednym tchem. Barwne opisy postaci 
nie męczą nachalnością, lecz sprawiają, że 
bohaterowie zdają się nam osobami zna-
nymi od dawna. Są oni w tym wszystkim 
prawdziwi i szczerzy jak dzieci. 

Co tak naprawdę sprawia, że kolejne 
książki Alice Munro są kwintesencją lite-
ratury? Trudno jednoznacznie i w kilku 
słowach odpowiedzieć. Aby zrozumieć 
mój zachwyt nad autorką wystarczy roz-
począć lekturę jakiegokolwiek utworu. W 
„Dziewczętach i kobietach” akcja dzieje się 
w latach 40. XX wieku, a co najciekawsze – 
problemy są nadal aktualne. Zastanawiać 
by się można czy Munro 
daje na nie jakąś recep-
tę. Nie, ale możliwe, że 
będzie je łatwiej prze-
trwać. 

Anna Wojtkowiak



POZWOLENIA
NA BUDOWĘ

• zgłoszenia robót;
• projekty indywidualne;
• przebudowy, rozbudowy;
• przyłącza;
• adaptacje projektów 

typowych;
• plany zagospodarowania; 
• nadzory i odbiory budynków;
• inwentaryzacje;
• kosztorysy, specyfikacje 

techniczne.

tel. 531 643 851; 660 993 888, 
e-mail: koszt19@o2.pl
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Zbigniew Marszałek
kom. 602 195 041

HS HYDROSPRZĘT
NAPRAWA I SERWIS MASZYN BUDOWLANYCH

Wykonujemy:
• remonty maszyn budowlanych
• remonty wózków widłowych i silników 

spalinowych
• remonty ciągników oraz maszyn leśnych

Certyfikat zgodności Technologii nr  1.35T/2012
40T/1/2013

Regeneracje:
• silników, pomp hydraulicznych, rozdzie-

laczy, skrzyń biegów, zmienników mo-
mentu przekładni

Roztaczanie otworów, montaż sworzni i tulei

Kontakt:
74-400 Dębno, ul. Chojeńska 20
tel./fax 95 760 43 31; 95 760-20-72

www.hydrosprzet.com.pl
e-mail: biuro@hydrosprzet.com.pl

1.35T/2012
   40T/1/2013

To już pewne i potwierdzone. Słubicza-
nie a także słubickie fundacje i stowarzy-
szenia złożyły do budżetu miasta i gminy 
Słubice wnioski na okrągły milion złotych.
Swoje trzy grosze dorzuciło Stowarzysze-
nie Nasze Słubice PL ponawiając wniosek 
z 2014 roku w sprawie stworzenia placu 
treningowego street workout, głównie z 
myślą o dzieciach i młodzieży. Już w 2014 
roku Nasze Słubice PL apelowało o posa-
dowienie instalacji do ćwiczeń siłowych 
na wolnym powietrzu, tzw. Street worko-
ut/parkour. Argumentem przemawiają-
cym za tego typu sportową instalacją w 
naszym mieście jest fakt, że mieszkańcy 
- a przede wszystkim młodzież - chce ćwi-
czyć i rozwijać się ruchowo. W tej chwili 
“drążki” do podciągania na świeżym po-
wietrzu  dostępne są jedynie na Stadionie 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
To po pierwsze daleko, a i sam dostęp do 
tej instalacji SOSiRU jest nieco utrudniony 
(młodzież aby dostać się na stadion prze-
skakuje płot, pomijając bramki). Po dru-
gie - instalacje fitness, chociażby w parku 
przy Placu Wolności, czy nowo powstałe 
przy ulicy Kochanowskiego są bardziej ku 
uciesze bawiących się na nich dzieci niż 

Wnioski do budżetu już złożone
PeRySkOp W gÓrĘ

osób zainteresowanych sportem. Swego 
czasu pojawiła się informacja, zresztą po-
twierdzona przez nas, o powstaniu takiej 
instalacji przy Kościele NMP w Słubicach. 
Na chwilę obecną wykonano tam plac 
zabaw dla najmłodszych. Do końca roku 
2015  znajdzie się tam jeszcze tzw. “Pająk” 
oraz trzy urządzenia fitness, w tym jedno 
uwzględniające podciąganie, wzmacnia-
nie stawów biodrowych i mięśni brzucha. 
Jak przekazał nam Burmistrz na ostatnim 
spotkaniu – na placu tym uwzględnio-
no miejsce aby instalację street workout 
postawić. Czekamy z 
niecierpliwością na 
realizację.
 

Daniel Szurka
Rodowity Słubiczanin. Radny Rady Miejskiej w 
Słubicach VII kadencji (2014-2018). Absolwent 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Politechniki 

Opolskiej. Działa w NaszeSlubicePL.
email: daniel@szurka.pl

www.szurka.pl

RZEPIN

„Klucz do polskiej spiżarni” - to zaszczytne 
wyróżnienie Kapituła Krajowa Konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów” przyznaje ludziom, którzy pie-
lęgnują i promują dziedzictwo kulinarne 
swoich regionów, wspierają wytwórców 
produktów tradycyjnych i lokalnych. W 
tym roku zostało przyznanych 10 Kluczy 
do polskiej spiżarni. Wśród osób, które 
otrzymały te prestiżowe wyróżnienie zna-
lazła się mieszkanka gminy Rzepin - Gra-
żyna Dereń z Lubiechni Wielkiej.
Pani Grażyna wprowadziła na Listę 
Produktów tradycyjnych potrawy: 
schab tradycyjny słubicki, chleb do-
mowy na zakwasie, pierogi z kaszą 
gryczaną i twarogiem, pierogi z ka-
pustą i grzybami leśnymi, nalewkę 
z owoców derenia. G. Dereń publi-
kuje w prasie rolniczej i realizuje fil-
my o regionalnym produkcie Ziemi 
Lubuskiej. W swoim gospodarstwie 
prowadzi warsztaty kulinarne dla 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów z powiatu słubickiego.

Angelika Zielińska
www.rzepin.pl

Prestiżowa nagroda dla mieszkanki gminy
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Podczas ostatnich wichur, 
które przeszły nad wojewódz-
twem lubuskim odnotowa-
no prawie 300 interwenc-
ji. Dotyczyły one głównie 
połamanych drzew. Szkody 
wyrządzone przez zwalone 
drzewa sięgnęły kilkuset 
tysięcy złotych. 

Aby zminimalizować szkody 
Wojewoda Katarzyna Osos 
zaproponowała podjęcie 
działań zmierzających do 
usunięcia drzew, stanowią-

cych zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców, w 
szczególności budynków 
wielorodzinnych oraz budyn-
ków użyteczności publicznej. 
Propozycja ta spotkała się z 
aprobatą Lubuskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państ-
wowej Straży Pożarnej Huber-
ta Harasimowicza.

Omówienie realizacji planu 
działań nastąpiło we wtorek, 
15 września br., podczas kon-
wentu Zrzeszenia Wójtów, 

Skutki ostatnich wichur – 
inicjatywa Wojewody Lubuskiego 

REGION

Ostatnia z burz, która 1 września przeszła nad Lubuskiem wyrządziła wiele szkód. Jak zminimalizować skutki burz? Zdaniem Wo-
jewody Katarzyny Osos konieczne są działania, które nie tylko zabezpieczą drzewa przed niekontrolowanym upadkiem, ale 
podniosą świadomość istnienia niebezpieczeństwa.

Spotkanie w gimnazjum nr 3 w Świebodzinie

Skutki burz, które przeszły przez województwo lubuskie na początku września dla niektróch 
mieszkańców regionu miały kosztowny skutek.

Burmistrzów i Prezydentów 
Województwa Lubuskiego. 
W trakcie spotkania Wojew-
oda Lubuski Katarzyna Osos 
oraz Komendant Wojewódz-
ki PSP Hubert Harasimowicz 
przedstawili szczegóły pla-
nowanych działań dotyczą-
cych usuwania drzew.

Temat, którego głównym 
celem jest minimalizacja ryz-
yka, został przyjęty przez 
samorządowców z dużym 
zainteresowaniem, a zarazem 

chęcią współpracy. Wojew-
oda Katarzyna Osos zainic-
jowała proces wycinki drzew, 
które zostały uznane przez 
władze samorządowe za szc-
zególnie niebezpieczne. Za-
danie to powierzone zostało 
straży pożarnej, natomiast 
koszty planowanej akcji po-
niesie Lubuski Urząd Wojew-
ódzki.

W tym przedsięwzięciu 
kluczową rolę odgrywa czas. 
Im szybciej uda się zlikwid-

ować zagrażające suche 
konary, bądź całe drzewa, 
tym bezpieczniejsi będą w 
ich pobliżu mieszkańcy. Nas-
tąpi też minimalizacja kosz-
tów związanych z usuwan-
iem zniszczeń występujących 
podczas burz lub nawałnic – 
podkreśla Wojewoda Lubuski 
Katarzyna Osos.

1 września lubuscy strażacy wyjechali na 
prawie 300 interwencji. Większość z nich 
była związana z połamanymi drzewami 
lub gałęziami drzew.

Robocze spotkania Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Hubertem Harasimowiczem oraz z pra-
cownikami LUW przyniosły efekt w postaci programu  usówania drzew zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców województwa lubuskiego
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Firma 3B Dienstleistungen oferująca usługi 
w zakresie sprzątania w branży turystycznej

Naszą dewizą jest służyć!

Pokojowa / Pokojowy
Miejsce pracy: Niemcy / Berlin

OPIS STANOWISKA:
Nasza firma poszukuje od zaraz na terenie Berlina 

Pokojówek / Pokojowych do pracy na niepełny etat

WYMAGANIA:
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego

• Nie wymagane doświadczenie
• Odwaga do podejmowania nowych wyzwań zawodowych

• Bez znaczenia, czy jesteś osobą wykwalifikowaną,                     
początkującą lub zmieniającą zawód

zatrudni na stanowisku:

OFERUJEMY:
• Gruntowne wprowadzenie do zawodu

• Umowa o pracę - niepełny etat
• Dni pracy od pon. do niedz. wg ustalonego grafiku

• wynagrodzenie za godzinę - 9,55 €

Na pytania dotyczące szczegółów odpowie chętnie pani Rita Afelt 
pod numerem telefonu 0049 178 1845990 w godz. 12-17 (pon. - piąt.)

Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

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

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090
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21 września w 
Ośrodku Szkolno-
-W yc h o w awc z y m 
w Słubicach  odbył 
się uroczysty apel z 
okazji Dnia Sprząta-
nia Świata na który 
zostali zaproszeni 
goście z Nadleśnic-
twa w Rzepinie oraz 
z Urzędu Miasta w 
Słubicach z wydziału 
Ochrony Środowiska 
. Zaproszeni goście 
omówili zasady se-
gregacji odpadów 
i dbania o ochronę 
środowiska w lasach. 
Podczas apelu nastą-
piło rozstrzygnięcie 
szkolnego konkursu 
pn. ,,Sprzątaj Świat, 
by wyglądał i pach-
niał jak kwiat’’ w którym wzięli 
udział uczniowie szkoły oraz 
przedszkolaki. Zostały nagro-
dzone zwycięskie trzy pierwsze 
miejsca: klasa I-III  SP, przedszko-
laki grupa ,,Pszczółki’’, I-IIIZET 
gim. gr.1. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i słodkie 
upominki, które wręczyła dyrek-
tor Wanda Suchacka. Po zakoń-

czonym apelu cała społeczność 
uczniowska wraz z nauczyciela-
mi sprzątała teren wokół szkoły. 
Akcję sprzątania świata zorga-
nizowały: Agnieszka Knebel, 
Dagmara Zając i Bożena Rapa. 

Organizatorzy

Sprzątanie świata w OSW 
w Słubicach

SŁUBICE

XVII Golicka Mila już za nami
SŁUBICE

Biegi w Golicach są niewątpliwie 
magnesem dla młodego poko-
lenia, które rozpoczyna swoją 
przygodę z bieganiem. Z roku 
na rok chętnych do wspólnej 
rywalizacji przybywa stąd też 
organizatorzy zdecydowali się 
na biegi kwalifikacyjne wśród 
chętnych do startu w samych 
Golicach. Kwalifikacje podnoszą 
rangę samej imprezy i pozwa-

Biegi w Golicach jak co roku przyciągnęły setki 
uczestników z całego województwa

lają odczuć dreszczyk 
rywalizacji na kilka dni 
przed samym startem. 
Na uczestników zawo-
dów czekała pyszna 
grochówka, ciasto i 
gorąca herbata. W trakcie sa-
mych zawodów nie obyło się bez 
łez szczęścia zarówno samych 
uczestników biegu jak i dum-
nych rodziców. Dzieci dały z sie-

bie wszystko jednak podium ma 
tylko trzy miejsca. Zapraszamy 
za rok!

Beata Bielecka 
www.slubice.pl
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Dobiega koñca moja praca poselska. Przez 8 lat spotykaliœmy siê u mnie 
w biurze lub w wielu piêknych miejscach Ziemi Lubuskiej na 
uroczystoœciach, spotkaniach, wydarzeniach i  dyskusjach.  
Przychodziliœcie tak¿e do mnie z ró¿nymi problemami. Pomaga³am 
organizacjom pozarz¹dowym, so³tysom, stra¿akom, osobom 
pokrzywdzonym, ale te¿ samorz¹dowcom. 

Wiele spraw jest w trakcie za³atwiania. Powierzam je osobie, której ufam 
i która sprawdza siê regionie i Sejmie. Wie doskonale co najwa¿niejsze dla 
naszego regionu i dla naszych mieszkañców. To Pani Krystynie Sibiñskiej 
powierzam Wasze sprawy. Bo potrafi walczyæ o lepsz¹ Platformê 
Obywatelsk¹, mieæ swoje zdanie i umie rozwi¹zywaæ Pañstwa problemy. 

Wiem, ¿e pó³nocnej czêœci województwa potrzebny jest sprawdzony 
pose³ tu mieszkaj¹cy, znaj¹cy teren i mieszkañców. Pani Pose³ zobowi¹za³a 
siê regularnie organizowaæ dy¿ury poselskie w S³ubicach i Kostrzynie na 
których bêdzie przyjmowa³a mieszkañców.

Nie zostawiam wiêc Pañstwa samych. Pani Krystyna Sibiñska wspiera³a 
moje inicjatywy poselskie, œwietnie wspó³pracowa³yœmy dla dobra regionu. 
To osoba przyjazna innym ludziom, doœwiadczona i pracowita, ³¹cz¹ca a nie 
dziel¹ca i przede wszystkim uczciwa. Mieszka wœród nas i blisko nas. To 
bêdzie dobry Pose³ na Sejm RP.

Wasze sprawy powierzam Krystynie Sibiñskiej

Bo¿ena S³awiak
Pose³ na Sejm RP

7
Sprawdzony posel

Krystyna

SIBIÑSKA

Kandydat do Sejmu RP

Sfinansowano ze œrodków KW PO RP

Sulêcin, 5 X 2015 r.

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

Przekazany sprzęt będzie mógł służyć mieszkańcom 
Kostrzyna jako ruchomy punkt medyczny, stanowisko 
dowodzenia lub pomieszczenie logistyczne podczas 
imprez masowych.
Namioty pneumatyczne wykorzystywane są na miej-
scu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, 
m.in. jako namioty zabezpieczenia medycznego, mogą 
również stanowić moduł w budowie szpitali polowych, 
miejsc kwarantanny, itp. Przeznaczone są do wykorzy-
stywania przez siły zbrojne, straż pożarną, obronę cy-
wilną i inne podmioty ratownicze.

Red. na podst. www.kostrzyn.pl

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Specjalistyczny namiot pneumatyczny 
dla Kostrzyna
Wojewoda Katarzyna Osos podczas wizyty w naszym mieście, przekazała na ręce 
burmistrza Andrzeja Kunta specjalistyczny namiot pneumatyczny.
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Stracili prawo jazdy za przekro-
czenie prędkości
W ostatni weekend września po-
licjanci zatrzymali cztery prawa 
jazdy za przekroczenie dozwolo-
nej prędkości w terenie zabudo-
wanym. Piraci drogowi wpadli 
poruszając się w terenie zabudo-
wanym po drogach wojewódz-
kich naszego powiatu. Niechlub-
nym rekordzistą okazał się 46 
letni mieszkaniec gminy Cybin-
ka, który jechał z prędkością 109 
km/h, w miejscu gdzie obowią-
zuje dozwolona prędkość do 50 
km/h. W związku z popełnionym 
wykroczeniem mundurowi nało-
żyli na kierującego mandat karny 
oraz mężczyzna musiał pożegnać 
się z prawem jazdy, które może 
odzyskać dopiero po 3 miesią-
cach.
Jak wynika z policyjnych staty-
styk główną przyczyną wypad-
ków drogowych jest nadmierna 
prędkość. Zaostrzenie przepisów 
pozwala wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa na naszych dro-
gach.

Zatrzymany za uszkodzenie 
mienia
24 września w Górzycy, na tere-
nie Kompleksu Sportowo-Reha-
bilitacyjnego 46-letni obywatel 
Ukrainy, będąc pod wpływem al-
koholu zniszczył drzwi wejściowe 
do pokoju, który wynajmował na 
terenie kompleksu. Krewki męż-
czyzna kopał i uderzał w drzwi, aż 
je uszkodził. Straty oszacowano 
na 1000 złotych. Policjanci zatrzy-
mali Ukraińca w areszcie. Usłyszał 
zarzut uszkodzenia mienia za co 
grozi kara do 5 lat.

Nietrzeźwy weekend na dro-
gach

Słubiccy policjanci w trzeci week-
end września aż siedmiu nie-
trzeźwych kierowców. Wszyscy 
odpowiedzą teraz za swoją lek-
komyślność przed sądem. Trzech 
kierujących odpowie za wykro-
czenie - kierowania pojazdem 
w stanie po użyciu alkoholu. U 
czterech kierujących, badanie 
na zawartość alkoholu wykazało 
ponad 0,5 promila alkoholu w 
organizmie. Niechlubnym rekor-
dzistą okazał się 54-letni obywa-
tel Ukrainy. Mężczyzna kierował 
samochodem osobowym marki 
Chevrolet, mając w organizmie 
prawie 2,5 promila alkoholu.
Wszyscy pijani kierowcy straci-
li swoje prawa jazdy. Za jazdę w 
stanie nietrzeźwości grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności, 
utrata uprawnień do kierowania 
pojazdami oraz sądowy zakaz 
jazdy.

Włamał się do kościoła
Zgłoszenie o włamaniu do ko-
ścioła dyżurny słubickiej komen-
dy otrzymał w niedzielę - 13 
września. Jak ustalili policjanci 
sprawca dostał się do kościoła po 
wybiciu szyby witrażowej w jed-
nym z okien. Łupem włamywacza 
padły pieniądze w kwocie 150 
złotych oraz monstracja. Straty 
zostały oszacowane na prawie 
1200 złotych.
Zaledwie kilka godzin po otrzy-
maniu zgłoszenia policjanci 
zatrzymali zuchwałego włamy-
wacza-świętokradcę. Okazał 
się nim 29-letni mężczyzna bez 
stałego miejsca zamieszkania. 
Policjanci odzyskali skradzione 
kościelne mienie. Zatrzymany 
29-latek został zatrzymany w po-
licyjnym areszcie. Zebrany przez 
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policjantów materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie za-
trzymanemu zarzutu kradzieży 
z włamaniem. Grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Pościg za pijanym kierowcą
Do zdarzenia doszło 7 września. 
Dyżurny słubickiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o samo-
chodzie marki Hyundai, którego 
kierowca może być nietrzeźwy. 
Niezwłocznie na krajową „dwój-
kę” pojechał patrol drogówki. 
Już po kilku minutach policjanci 
namierzyli wskazane auto. Funk-
cjonariusze wydali polecenie do 
zatrzymania kierowcy, ten jed-
nak zignorował radiowóz i wci-
snął pedał gazu, więc ruszyli za 
nim w pościg. Po chwili kierow-
ca uderzył w drzewo, następnie 
opuścił samochód i zaczął ucie-
kać w kierunku pobliskiego lasu. 
Chwilę później był już w rękach 
policjantów.
Kierującym okazał się 27-letni 
mieszkaniec powiatu słubickie-
go. Mężczyzna kierował pojaz-
dem nie posiadając uprawnień 
do kierowania. Pijany pirat dro-
gowy uciekając przed radiowo-
zem popełnił szereg wykroczeń 
drogowych, między innymi wy-
przedzał na skrzyżowaniu, wielo-
krotnie przekraczał linię podwój-

ną ciągłą. Podczas brawurowej 
jazdy 27-latek stworzył niebez-
pieczeństwo dla wielu uczestni-
ków ruchu drogowego zmusza-
jąc ich do zmiany kierunku jazdy, 
gwałtownego hamowania jak i 
dla pasażerów, których przewo-
ził. Kierujący jak i dwaj pasaże-
rowie byli nietrzeźwi. Badanie 
na zawartość alkoholu wykazało 
u wszystkich blisko dwa promile 
alkoholu.
27-latek odpowie za kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści. Za to przestępstwo grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności. 
Mężczyzna nie uniknie również 
odpowiedzialności za spowodo-
wanie kolizji drogowej i liczne 
wykroczenia.

Red. na podst. 
www.slubice.lubuska.policja.gov.pl

Dobre praktyki dotyczą ochrony 
transgranicznego dziedzictwa 
kulturowego oraz organizacji 
wydarzeń o charakterze tran-
sgranicznym. Lubuski Urząd 
Wojewódzki realizuje projekt 
„e-Granica – działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego pogranicza - plat-
forma wymiany doświadczeń w 
obszarze transgranicznym”, który 
dofinansowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Polska 

Zrealizowany przez miasto Kostrzyn projekt pn.”Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn” 
został wybrany przez wojewodę lubuskiego Katarzynę Osos, jako źródło dobrych 
praktyk.

(województwo lubuskie) – Bran-
denburgia 2007-2013.
Jednym z etapów projektu była 
organizacja wizyty studyjnej 
partnerów projektu oraz przed-
stawicieli administracji publicz-
nej Kraju Związkowego Bran-
denburgia, której celem była 
wymiana idei i doświadczeń, a 
także nawiązanie kontaktów za-
wodowych.
Wizyta studyjna odbyła się w 
miejscu realizacji projektu. Go-
ście mogli na własne oczy zo-

baczyć jak wiele prac wykonano 
w ramach rewitalizacji Starego 
Miasta i jak te zmiany wpłynęły 
na poprawę turystyki transgra-
nicznej. Uczestnicy wizyty mogli 
też zobaczyć otworzoną w maju 
wystawę multimedialną, miesz-
czącą się w podziemiach Bastio-
nu Filip. Szczegóły dotyczące 
rewitalizacji przybliżył burmistrz 
Kostrzyna Andrzej Kunt. 

Red. na podst. www.kostrzyn.pl
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MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

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

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

Na sygnale

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

DREWNO KOMINKOWE

P.P.P.H.U. HOLZMAR
Ośno Lubuskie, tel. 697 072 791

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Wyróżnienie dla miejskiego projektu



26 września nasi zapaśnicy zaliczyli bar-
dzo udany start na Mistrzostwach Makro-
regionu Młodzików w Brójcach, które są 
centralną imprezą organizowaną przez 
Polski Związek Zapaśniczy. W turnieju 
startowali zawodnicy z klubów reprezen-
tujących cztery województwa: lubuskie, 
wielkopolskie, zachodniopomorskie i po-
morskie. Niezwykle istotną rzeczą zwią-
zaną z tym turniejem jest fakt, iż wszyscy 
medaliści automatycznie trafili do kadry 
województwa oraz szerokiej kadry Pol-
ski juniorów młodszych. I właśnie z tego 
cieszymy się najbardziej ponieważ repre-
zentacja UKS „Jedynka” wywalczyła, aż 
sześć medali i tyle samo miejsc w kadrze. 
Zdobyliśmy po jednym złotym i srebrnym 
krążku oraz cztery medale brązowe.
Złoty krążek zawisł na szyi Kewina Mete-
la 38 kg, który w drodze po złoto pokonał 
między innymi zwycięzcę czerwcowego 
ogólnopolskiego Turnieju UKS-ów w Ra-
domiu. Kewin od początku sezonu jest za-
wsze w ścisłej czołówce wszystkich zawo-

dów. Tym samym regularnie udowadnia 
swoim rywalom, że jest mocnym kandy-
datem do zdobycia medalu na Mistrzo-
stwach Polski Młodzików, które odbędą 
się pod koniec roku w Raciborzu.
Kolejny nasz medalista, tym razem srebr-
ny to Marcel Kaczmarek 47 kg. Zawod-
nik ten po bardzo zaciętych i bogatych 
w urozmaicone rzuty techniczne poje-
dynkach, przebojem wdarł się do finału, 
wygrywając w półfinale z zawodnikiem 
gospodarzy 8:0. Niestety, w walce o złoto 
nie dał już rady starszemu od siebie za-
wodnikowi z Żukowa, medaliście ubiegło-
rocznych Mistrzostw Polski Młodzików, w 
efekcie zdobywając srebro.
Równie udany start odnotowała pozosta-
ła czwórka medalistów, którzy w drodze 
po podium odnotowali jedną porażkę 
i trzy wygrane pojedynki, zdobywając 
trzecie lokaty. Należą do nich: Adrian Ja-
worski 59 kg, Bartosz Pieczonka 73 kg, 
Tomasz Lewandowski 85 kg i Kacper 
Kopyra 100kg. Na końcowy sukces UKS 

„Jedynka” czyli 
zdobycie trzeciego 
miejsca w klasyfi-
kacji drużynowej 
zapracowała rów-
nież reszta naszych 
reprezentantów, 
którym nie udało 
się zdobyć medalo-
wych pozycji, lecz 
odnotowali oni po 
jednym lub dwóch 
zwycięstwach. Są 
to: Kacper Mikla-
szewski 42 kg, Fi-
lip Rychterski 53 
kg, Karol Gorajski 
59 kg i Sylwester 
Borkowski 66 kg. 
Wszystkim chło-
pakom jeszcze raz 
bardzo dziękuję i 
serdecznie gratulu-
ję takiego sukcesu.
Rozwój naszego 
klubu i wysokie 
osiągnięcia sporto-
we nie byłyby moż-
liwe bez wsparcia 
finansowego od 
burmistrza Kostrzy-
na nad Odrą. Dzię-
kujemy !

Artur Żołna
www.kostrzyn.pl
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NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

RZETELNOŚĆ

MIEJSCE

6

Zbigniew

SMEJLIS
Człowiek, któremu mozna zaufać

KKW
 Zjednoczona Lew

ica SLD
+TR+PPS+U

P+Zieloni

UCZCIWOŚĆ
KOMPETENCJA

DO SEJMU RP

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

Boczów k. Torzymia, Pl. Konstytucji
tel./fax +48 68 341 4082
kom. +48 502 62 86 66

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Sześć medali zapaśników na Mistrzostwach 
Makroregionu Młodzików w Brójcach
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