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Zapraszamy do oddziałów 
firmy Audiofon  

Słubice
ul. Mickiewicza 6/4
(na parterze bu-

dynku  przychodni 
lekarskiej)

wtorki, czwartki 
i piątki w godz.  

10.00 - 14.00

W celu umówienia 
terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod 
numer tel. 605 886 011

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wyszyńskiego 23 

(Przychodnia  
Rodzinna 

MEDINCUS)
czwartki 
w godz.

10.00 - 14.30

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, 
Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

- Najwyższy czas odwołać radę, 
która od wielu miesięcy się kom-
promituje i nie wykonuje swoich 
obowiązków– uważa Tomczak. 
Najważniejsze argumenty do 
przeprowadzenia głosowania 
referendalnego, to według rad-
nego dopuszczenie do tego, by 
Regionalna Izba Obrachunkowa 

W powiecie słubickim szykuje się referendum. Na czele komitetu referendalnego stanęło… troje radnych Rady Powiatu Słubickiego: Robert 
Tomczak, Tomasz Stupienko i Krystyna Skubisz.

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

biurokostrzyn@wp.pl

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

www.biurouslugfinansowych.pl

uchwaliła budżet rady, marnotra-
wienie środków publicznych po-
przez m.in. stworzenie stanowi-
ska dyrektora (oprócz prezesa) w 
szpitalu powiatowym za 100 tys. 
zł rocznie i najświeższy –  sprze-
daż boiska szkoły rolniczej, która 
została przegłosowana na ostat-
niej sesji rady powiatu.

Zarząd Powiatu uważa zarzu-
ty komitetu referendalnego za 
zupełnie chybione. Decyzja o 
organizacji referendum jest dla 
władz i części radnych powiatu 
słubickiego niezrozumiała i bu-
dzi ich wątpliwości co do czy-
stości intencji oraz wskazuje na 
brak poszanowania dla wyroku 

Grupa mieszkańców chce odwołać Radę Powiatu
POWIAT SŁUBICKI 

WSA. Za szczególnie krzywdzą-
cy uznają zarzut marnotrawienia 
pieniędzy. Na dowód w informa-
cji przesłanej do naszej redakcji 
starostwo podaje, że pod to pod 
rządami Marcina Jabłońskiego 
na stanowisku starosty słubickie-
go udało się pozyskać ponad 7,5 
mln zł na szkolnictwo zawodowe 

w Słubicach oraz 2 mln zł na pro-
jekt e-usługi dla jednostek powia-
towych.

Zarząd uważa też, że stanowi-
sko dyrektora szpitala było po-
trzebne „Sytuacja szpitala – na 
skutek działań pana Włodarskie-
go (poprzedniego dyrektora) – 
jest bardzo trudna. Szpital potrze-
buje osoby operatywnej znającej 
charakterystykę tej placówki. Pan 
Andrzej Bycka jest taka osobą” 
– czytamy w odpowiedzi ze sta-
rostwa.

W sprawie boiska obecne wła-
dze powiatu twierdzą, że nikt nie 
jest w stanie podać logicznego 
argumentu przemawiającego za 
jego pozostawieniem. Natomiast 
pieniądze ze sprzedaży przysłu-
żą się jako wkład własny do pro-
jektu, który pozwoli utworzyć na 
terenie szkoły nowoczesną infra-
strukturę sportową.

Zegar referendalny już tyka
- Nasi przeciwnicy, a niestety są 

wśród nich także radni powiatowi 
robią wiele żeby do referendum 
nie doszło. Manipulują opinią pu-
bliczną wskazując na wielkie kosz-
ty referendum i bliskość kolejnych 
wyborów. Po to mamy instytucję 
referendum żeby z niej korzystać – 
uważa R. Tomczak -  Jest szansa, 
żeby referendum i nowe wybory 
odbyły się do wiosny, a to przecież 
prawie dwa lata do kolejnych wy-
borów. Jestem pewien, że nowe 
wybory przyniosą nowych ludzi, 
którzy będą w końcu robić coś do-
brego dla społeczności naszego 
powiatu – dodaje.

3 października komitet referen-
dalny złożył pismo do starosty i 
komisarza wyborczego informu-
jące o zamiarze jego przeprowa-
dzenia. Od tego czasu komitet ma 
60 dni na zebranie ok 4000 pod-
pisów od mieszkańców powiatu 
(jest to 10 proc. osób uprawnio-
nych do głosowania). Do dnia wy-
dania gazety przez 10 dni zebra-
no ponad 1000 podpisów. 

Podpisy zbierane są we wszyst-
kich gminach powiatu słubickie-
go: Rzepinie, Ośnie Lubuskim, 
Górzycy, Cybince i oczywiście 
Słubicach, gdzie codziennie w 
różnych godzinach i miejscach 
zwolennicy odwołania obecnej 
Rady Powiatu oczekują na osoby 
chcące poprzeć wniosek referen-
dalny. 

Adam Piotrowski
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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. 
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być dar-
mowe, a do szkół mają pow-
rócić dentyści i pielęgniarki;

• 1,2 mln nowych miejsc pracy 
dla młodych ludzi do 35 roku 

życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................

.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Prąd w XXI w. to luksus?
Na początku października 

musiałem wybrać się na chwilę 
do naszej Polskiej stolicy. „Na 
chwilę”, to dobre określenie 
zważywszy, że podróżowałem 
w obie strony łącznie samocho-
dem i pociągiem 9 godzin, a 
na miejscu w Warszawie prze-
bywałem 2 godziny. Stwierdzi-
łem jednak, że dnia nie stracę 
– wystarczy laptop i telefon i 
można sporo przez 8 godzin 
podróży pociągiem zrobić. Ja-
kież było moje zdziwienie, gdy 
podłączyłem się do gniazdka 
w pociągu typu InterCity relacji 
Berlin – Warszawa Wschodnia a 
prąd… nie popłynął. Uprzejmy 
konduktor poinformował mnie, 
że do prądu w pociągu można 
się podłączyć tylko w klasie I, ja 
natomiast miałem wykupiony 
bilet w kl. II. Postanowiłem prze-
nieść się do wagonu restaura-
cyjnego, by spróbować popra-
cować przy szczęku widelców 

minął miesiąc

innych pasażerów, tam jednak w 
ogóle nie było żadnego gniazd-
ka. Nie poddałem się tak łatwo 
i ostatecznie rozsiadłem się w 
wagonie kl. I. Co prawda konduk-
torzy kręcili nosem, ale jakoś im 
wytłumaczyłem, że bez laptopa 
tej podróży nie przeżyję. To jed-
nak dla mnie szokujące, żeby te 
trochę zużytego prądu było luk-
susem zarezerwowanym tylko 
dla klientów klasy I.

To jednak pestka w porówna-
niu z innym „prądowym” przy-
padkiem. Nasz kolega redakcyjny 
Lech Malinowski z Międzyrze-
cza po niedawnej przeprowadz-
ce przez 30 dni czekał, aż zakład 
energetyczny podłączy mu prąd 
do mieszkania. Nie pomaga-
ły prośby, groźby ani błagania. 
Śmialiśmy się, że przez ten mie-
siąc cofnął się nieco w czasie – 
chodził spać i wstawał z kurami. 
Dobrze przynajmniej, że mógł 
korzystać z komputera w biblio-
tece. Dzięki temu mógł na bieżą-

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

co pisać i przesyłać kolejne mate-
riały do Przekroju.

Niewdzięczna lama…
Czy ktoś z naszych szanow-

nych czytelników kiedyś słyszał, 
że lamy plują na ludzi? Z biologii 
tego nie pamiętam, wieść gmin-
na niosła jednak, że może się coś 
takiego zdarzyć, w co szczegól-
nie wiary nie dawałem. Do czasu 
własnych traumatycznych prze-
żyć. 

Pewnego ciepłego wrześnio-
wego popołudnia wybrałem się 
z rodzinką do najbliższego w na-
szej okolicy mini ZOO w Mostkach 
(przy stacji paliw PORT 2000). Dla 
dzieciaków (jeszcze nie nasto-
latków), to naprawdę świetna 
atrakcja. Dla dorosłych też, tym 
bardziej, że wstęp jest darmowy. 
Mając w pamięci poprzednie wi-
zyty przygotowałem się i zabra-
łem siatkę suchego chleba, by 
niektóre zwierzątka trochę pod-
karmić. Na części ogrodzeń wiszą 

co prawda tabliczki, by zwierząt 
nie dokarmiać, ale na niektórych 
takich zakazów nie ma. Ku ucie-
sze dziatwy podkarmiliśmy więc 
koniki, osły i… lamy. W zasadzie 
już pod sam koniec zbliżyłem 
się, na szczęście sam, do grupki 
lam, by rozdać resztki chleba z 
siatki. Częstowałem sprawiedli-
wie wszystkie po kolei tym co 
zostało, ale najwyraźniej jednej 
z nich się to nie spodobało i 
ostentacyjnie na mnie prychnę-
ła… Na tym może zakończę.

Szanowni czytelnicy, uważaj-
cie na lamy! 
One napraw-
dę plują.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

O prądzie i innych lamach...

Sprzedam dom parterowy 
w Sulęcinie, nowo wybu-

dowany w stanie surowym 
otwartym. Pow. użytkowa 
114 m2. Pow. działki - 21 

arów. Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

Zamienię własne z gruntem, 
II piętro, 48 m2 + garaż 

w Bornem Sulinowie 
k/Szczecina na podobne 

w Sulęcinie, Torzymiu, 
Lubniewicach.

Tel. 739 422 759

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 250 zł + transport
Tel. 608 275 272



3nr 10(46)/2016 14 października 2016

Burmistrz wręczył stypendia
KOSTRZYN NAD ODRĄ

- Zdolności ludzkie są bogactwem każ-
dej społeczności, dlatego jednostki zdol-
ne należy otaczać szczególna opieką od 
najmłodszych lat dla podtrzymania ich 
aktywności poznawczej, rozbudzania za-
interesowań i postawy twórczej, wykorzy-
stywania ich predyspozycji – powiedział 
burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej 
Kunt do nauczycieli, tegorocznych sty-
pendystów oraz ich rodziców zebranych 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następnie 42 uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych otrzymało stypendia burmistrza za 
szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 
2015/2016. Przyznane stypendium to 
100 zł za każdy miesiąc nauki, czyli 1000 
zł za cały rok szkolny. Wśród tegorocz-
nych stypendystów znaleźli się: Mate-
ryński Mateusz, Górecki Patryk, Jace-
wicz Laura, Duliban Bogna, Ławońska 
Marcelina, Gera Fabian, Sądej Hanna, 

Kail Aleksandra, Helm Alicja, Tatare-
wicz Barbara, Ogorzałek Filip, Kopeć 
Zuzanna, Kopeć Seweryn, Konieczny 
Hubert, Pawlak Błażej, Frieske Anto-
nina, Podgórska Julia, Wesołowska 
Katarzyna, Januszkiewicz Amelia, Ko-
ścielski Jakub, Zając Dawid, Bednar-
ska Hanna, Wiśniewska Anna, Magda 
Liszewska, Syryjska-Giro Julia, Ład-
nowski Damian, Truszkowska Mag-
dalena, Najda Magdalena, Barłowski 

Kacper, Januszkiewicz Kajetan, Droź-
dziak Aleksandra, Smektalski Maciej, 
Bojanowska Barbara, Kaźmierska 
Paulina, Hipsz Mikołaj, Mróz Filip, Suł-
kowski Gracjan, Najda Anna, Szeląg 
Szymon, Skrzypczak Szymon, Guźni-
czak Patrycja i Przybysz Weronika.

Red.

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony
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Jesień w Gliśnie
REGION

18 września Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Lubniewicach zor-
ganizował w Gliśnie imprezę integracyjno-promocyjną pt. Jesień w Gliśnie. Celem 
była integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, prezentacja tradycji, kultury i 
twórczości ludowej regionu oraz promocja firm pracujących na rzecz rolnictwa. 
Uczestniczyło ok. 140 wystawców.

Wszystkich przybyłych, w tym 
znaczne grono vipów, serdecz-
nie przywitał Zbigniew Żywień, 
dyr. LODR w Kalsku i Zbigniew 
Ejchart, dyr. lubniewickiego od-
działu. Trochę to trwało, „oficjeli” 
z tzw. górnej półki zawsze tutaj 
wielu przyjeżdża. Bo od zawsze 
impreza jest wspaniała, ma swój 
koloryt i klimat. Wokalnie roz-
począł zespół „Kęszyczanki” 
z Kęszycy Leśnej. To duże wy-
różnienie zaistnieć na „wejściu”. 
Kolejne zespoły  pojawiły się na 
schodach pałacyku dopiero w 
godzinach południowych.

Tradycyjnie odbył się turniej 
sołectw pod hasłem „Przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość wsi 
lubuskiej”. 7 zespołów prezen-
towało własne gminy i powiaty. 
Rywalizowano w 9 konkuren-
cjach (m.in. scenka rodzajowa z 
życia wsi, wystawka promująca 
osiągnięcia wsi, dowolny taniec 
dzieci, test z bhp w pracy w rol-
nictwie, domu i zagrodzie, wy-

pieki, transparent promujący 
wieś, ubijanie piany z jednego 
jajka). Zwyciężył zespół ze wsi 
Rychlinek, gm. Sulęcin. Ponie-
waż wszystkie zespoły otrzymały 
nagrody rzeczowe, więc smutek 
z przegranej nie był duży. O su-
mie zdobytych punktów decy-
dowały końcowe zmagania, bo 
stawka była wyrównana.

Sporo emocji, szczególnie 
smakowych towarzyszyło trady-
cyjnemu jesiennemu konkurso-
wi kulinarnemu „Rozgrzewające 
zupy”. Startowały Koła Gospo-
dyń Wiejskich, stowarzyszenia, 
Kluby Nowoczesnej Gospodyni 
i sołectwa. W sumie 15 kandy-
datów do najwyższego trofeum. 
Zwyciężyła zupa grzybowa ze 
swojskim makaronem przygo-
towana przez KGW z Gronowa 
pow. Słubice (przewodnicząca 
Renata Karbowiak). Zwycięzcy 
mieli wyjątkowego farta, bo-
wiem uczestniczyli w imprezie 
o startowali w konkursie po raz 

pierwszy. Gospodynie serwowa-
ły również inne nie mniej smacz-
ne wyroby własnoręcznie przy-
gotowane. Koło istnieje dopiero 
niecały rok i już sukces! Osobiście 
byłem wręcz zdegustowany ser-
wowaniem zupy przez jednych 
ze startujących w wymyślnych 
porcelanowych kwadratowych 
talerzykach. Niegdyś podawa-

no w miseczkach lub talerzach 
jednorazowego użytku, a teraz 
Wersal całą gębą. Jednak każ-
da zupa podana na gorąco jest 
rozgrzewająca. Ta serwowana 
przez KGW z Gronowa zasłuże-
nie wygrała. Na sukces pracował 
zespół: Maria Lepczyńska, Mał-
gorzata Walczak, Danuta Jara i 
oczywiście wymieniona Renata 
Karbowiak. 

Cieszyły oko prezentacje rę-
kodzieła twórców ludowych. 
Smakowały domowe wypieki i 
regionalne potrawy. Do KGW, 
stowarzyszeń i sołectw dołączyła 
w tej ofercie 2 Drużyna Harcer-
ska „Wataha” z Glisna. Ciekawa 
była ekspozycja „Chryzantemy 
złociste” czy oferta handlowa In-
spiracji Ogrodowych ze Starego 
Dworu (Krystyna i Józef Jedno-

rowiczowie). Smakołykami wła-
snego wyrobu i ciekawą formą 
edukacji w atrakcyjnych kierun-
kach kształcenia przyciągało, za-
interesowaną nie tylko młodzież, 
stoisko Zespołu szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Kamie-
niu Małym. Porządna placówka 
podlegająca bodajże pod Mini-
sterstwo Rolnictwa. O wspania-
łych kogutach, kurach, królikach, 
kaczkach, nutriach, gołębiach i 
kanarkach nie wspominam, bo 
to klasyka wiosennych jak i je-
siennych imprez w Gliśnie. A że 
przy okazji można było nabyć 
chleb, mydło i powidło, to nic 
dziwnego. I chleb, i powidła i ko-
smetyki też były w ofercie. Takie 
są niezbywalne prawa takich im-
prez. 

L. Malinowski

Przewodnicząca KGW z Gronowa

Drużyna z Gronowa
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Przekrój Lokalny: Panie se-
natorze, 6 października za-
kończyło się 27 posiedzenie 
Senatu. Jakie tematy były po-
ruszane podczas obrad?
Władysław Komarnicki: Pod-
czas obrad zabrałem głos w 2 
sprawach. Pierwsza to ustawa o 
umowie koncesji na roboty bu-
dowlane. Jako przedsiębiorca 
związany z branżą budowlaną 
od prawie 50 lat bardzo się cie-
szę, że ta ustawa wreszcie po-
wstała. Projekt ma na celu ogra-
niczenie niepewności prawnej 
przy zawieraniu umów koncesji 
oraz ułatwienie realizacji pro-
jektów publiczno-prywatnych 
w obszarach infrastruktury i 
usług strategicznych oraz ma 
zapewnić najlepszy możliwy 
stosunek jakości do ceny konce-

Wieści z Senatu
ROZMOWA PRZEKROJU

O bieżących sprawach poruszanych w Senacie RP z senatorem Władysławem  
Komarnickim rozmawia Adam Piotrowski.

sji. Wprowadzane zostają zatem 
trzy tryby wyboru koncesjona-
riuszy: przetarg ograniczony i 
nieograniczony oraz negocja-
cje. Kolejnym instrumentem są 
nowe zasady szacowania war-
tości umowy koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. Wartość 
umowy koncesji ma być szaco-
wana przez zamawiającego, a na 
szacunkową wartość składać się 
będzie całkowity przychód kon-
cesjonariusza uzyskany w okre-
sie obowiązywania umowy, bez 
podatku VAT. Pozytywny wpływ 
na procesy inwestycyjne będą 
miały prostsze i bardziej przej-
rzyste zasady udzielania zamó-
wień w drodze umów koncesji 
na roboty budowlane lub usługi.
PL: Czego dotyczyła druga 
sprawa?

WK: Drugi temat to inicjatywa 
PiS, aby Krajowej Szkole Admi-
nistracji Publicznej nadać imię 
śp. Lecha Kaczyńskiego. Moim 
zdaniem to działanie niewła-
ściwe. Doskonale pamiętamy o 
zasługach śp. pana prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego na wielu 
polach – jako szefa Najwyższej 
Izby Kontroli, ministra sprawie-
dliwości, prezydenta Warszawy 
i prezydenta kraju. Jednak czy 
pan prezydent Rzeczypospoli-
tej Lech Kaczyński był twórcą 
Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej? Czy był jej absol-
wentem? Dlaczego w takim ra-
zie szkole nie zostanie nadane 
imię Tadeusza Mazowieckiego? 
Przypomnę, że premier Ma-
zowiecki współtworzył Towa-
rzystwo Kursów Naukowych, a 

więc kuźnię niezależnego my-
ślenia także o państwie polskim. 
Krajowa Szkoła Administracji 
Publicznej została utworzona 
decyzją właśnie pierwszego 
niekomunistycznego premie-
ra w roku 1990 i przypomnę, 
że była to pierwsza tego typu 
instytucja w krajach Europy 
Środkowo - Wschodniej. Czy 
naprawdę większość rządząca 
będzie proponować aby każda 
instytucja, każda inwestycja po-

cząwszy od Gazoportu w Świ-
noujściu, kończąc na KSAP była 
imienia pana prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego? Ja mam wątpli-
wości.
PL: Dziękuję za rozmowę
WK: To ja dziękuję i korzystając 
z okazji pozdrawiam serdecznie 
wszystkich czytelników Prze-
kroju Lokalnego.

REGION

Podstrefa w  Zielonej Górze 
została utworzona 30.08.2005 r.. 
Pierwszy obszar Strefy zlokalizo-
wany został   przy ul. Północnej. 
Jej powierzchnia wynosiła wów-
czas niecałe 36 ha, z czego znacz-
na część jest już zagospodarowa-
na. Kolejnym milowym krokiem 
w  rozwoju Podstrefy Zielona 
Góra było utworzenie Regional-
nego Parku Przemysłowego   K-S 
SSE w Nowym Kisielinie. 24 grud-
nia 2007 r. Strefa poszerzyła się 
o  57 ha. W  2011 roku strefa po-
większyła się do dzisiejszych roz-
miarów. W jej granicach znajduje 
się obecnie ponad 140 ha i  jest 
to jedna z największych podstref 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

To miejsce idealnie obala dwa 
największe mity dotyczące spe-
cjalnych stref ekonomicznych, 
a  mianowicie że specjalne stre-
fy ekonomiczne są dla dużych 
i  zagranicznych firm. W  Zielonej 
Górze podmioty działające w ra-
mach zezwolenia poniosły już 
wydatki inwestycyjne w wysoko-
ści ponad 82 milionów złotych 
i  utworzyły ponad 600 nowych 
miejsc pracy. Cały zainwestowa-
ny kapitał pochodzi z Polski.

Niedługo jednak się to trochę 
zmieni, ponieważ w ostatnich ty-
godniach wydane zostały zezwo-
lenie dla przedsiębiorców z kapi-
tałem hinduskim i  niemieckim. 

Nowe biuro zamiejscowe K-S SSE w Zielonej Górze
5 września odbyło się oficjalne otwarcie biura zamiejscowego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Zielonej Górze na 
terenie Parku Naukowo - Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o.

Razem wydano już 12 zezwoleń 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej na terenie Podstrefy 
Zielona Góra. Wciąż prowadzone 

są rozmowy z  kolejnymi pod-
miotami zainteresowanymi in-
westycją w  Zielonej Górze, stąd 
między innymi otwarcie biura 

Strefy, dzięki czemu obsługa in-
westora oraz współpraca z  wła-

dzami lokalnymi będzie jeszcze 
bardziej owocna.                     (Red.)
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Niska Odra odkryła kolejne tajemnice
SŁUBICE

Na zaproszenie społecznego opiekuna 
zabytków Rolanda Semika w społecznej 
akcji poszukiwania i wydobycia historycz-
nych kamieni nagrobnych wzięli udział:
• dr Jan Musekamp i Karl-Konrad 

Tschaepe (obydwaj z Katedry Historii 
Najnowszej Europejskiego Uniwersy-
tetu Viadrina),

• Matthias Diefenbach (Instytut Hi-
storiii Stosowanej, HeimatReise)

• oraz Adrian Mermer (absolwent ar-
chitektury i doktorant Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Stowarzyszenie „Kon-
trapunkt”).

Podczas czterogodzinnej pracy udało 
się wydobyć relikty nagrobków w różnym 
stanie zachowania i z różnych okresów. 
Najstarszy ze znalezionych kamieni liczy 
już półtora wieku i upamiętnia osobę ży-
jącą w  latach 1801-1867. Inne osoby to 
m.in.:
• Stations-Assistent a.D. Ruthenberg 

(12.08.1841-26.01.1910); Krzyż Żela-
zny może oznaczać weterana wojny 
prusko-francuskiej;

• Albrecht Kern (10.09.1856-1936);
• (?)he Simon; pierwsze podejrze-

nia wskazywały na żydowskie imię 
Mosche, ale możliwość tę wyklucza 

dostrzegalny kształt połamanego 
krzyża;

• (?) (?)sack;
• Polizeibeamter Friedrich (?) i wielu 

innych.
Na jednym z odnalezionych w tym roku 

kamieni widnieje wzruszający wiersz po-
święcony zmarłej matce:
Auf Wiedersehen
Hier ist es, wo die Mutter ich beweine,
Wie sie, das fühl’ ich, gibt es keine.

Nun ruht sie selig und im Frieden hier,
Doch unvergeßlich bleibt sie mir.

A to w dosłownym tłumaczeniu ozna-
cza:
Do widzenia
Tutaj jestem, gdzie swoją matkę opłakuję,
Takiej jak ona, tak właśnie odczuwam, nie 
ma już żadnej.
Teraz spoczywa ona błogosławiona i w po-
koju tutaj,
Ale dla mnie pozostanie niezapomniana.

Na dnie rzeki pozostał m.in. dziecięcy 
sarkofag, a na wydobycie w przyszłym 
roku czeka masywny kamień z inskrypcją 
„Offb 2,10”, który wskazuje tym samym na 
Księgę Objawienia (inaczej Apokalipsę św. 
Jana), Rozdział II, werset 10:
Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.
Oto diabeł ma niektórych spośród was 
wtrącić do więzienia,
abyście próbie zostali poddani,
a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni.
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia.

Przekład według Biblii Tysiąclecia. W 
obawie przed kradzieżą lub dewastacją 
dokładna lokalizacja nie może na razie zo-
stać ujawniona publicznie.

Spisu i inwentaryzacji odnalezionych 
kamieni dokonają teraz Roland Semik 
oraz Eckard Reiß, wieloletni członek To-
warzystwa Historycznego i autor dwuję-
zycznej monografii o cmentarzu żydow-
skim w Słubicach. 

Sporządził: Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków powiatu 

słubickiego

Niski stan Odry, podobnie jak w zeszłym roku, przyniósł nietuzinkowe odkrycia w korycie rzeki na terenie 
Słubic. Na przełomie września i października społecznicy wydobyli 40 przedwojennych kamieni nagrob-
nych i złożyli je w miejscowym lapidarium. Na wydobycie w przyszłym roku czekają m.in. ornamenty z 
piaskowca pochodzące prawdopodobnie z dawnej kaplicy cmentarnej z 1901 r.

fot. Adrian Mermer

fot. Karl-Konrad Tschaepe
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REGION

Jeśli masz pomysł, co fajnego 
możesz zrobić w swojej okolicy, 
to koniecznie zajrzyj na stronę 
www.spolecznik20.pl do zakład-
ki Spółdzielnia pomysłów! Aby 
wziąć udział w konkursie zgłoś 
pomysł przez formularz na stro-
nie, a następnie zbieraj głosy 

Kolejny raz możesz wygrać nawet 
10 000 zł na działania lokalne

publiczności. Jeśli projekt wej-
dzie do finałowej trzydziestki, 
to trafi pod obrady jury. Autorzy 
trzech projektów, które zdaniem 
jury najlepiej spełniają założenia 
konkursu zostaną zaproszeni do 
podpisania umowy sponsorskiej 
na kwotę do 10 000 zł brutto. 

Już po raz piąty Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej zapraszają wszystkich społeczników i osoby, które czują potrzebę zinte-
growania się z sąsiadami, do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy lokalne. 

Grupa chętnych do pracy osób, 
dysponując takimi środkami jest 
w stanie zrealizować naprawdę 
ciekawe projekty. Udowodnili 
to laureaci poprzednich edycji, 
którzy organizowali warsztaty 
pieczenia chleba, sadzili tulipa-
ny na wspólnym skwerze, two-

rzyli świetlice i miejsca spotkań 
na świeżym powietrzu, a nawet 
budowali dom! Dołącz do gro-
na Społeczników 2.0, inspiruj się  
i działaj. Wierzymy, że konkurs 
będzie motywacją dla osób, 
którzy czują potrzebę zrobienia 
czegoś dobrego dla innych, a do 

tej pory być może brakowało im 
inspiracji, miejsca, gdzie mogą 
znaleźć społecznikowskie pora-
dy czy dofinansowania swojego 
projektu.

Red. 

Czytajmy dzieciom. 
Codziennie

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Upowszechnianie czytelnic-
twa, rozwijanie kompetencji 
czytelniczych wśród dzieci i mło-
dzieży to jeden z priorytetów 
MEN na bieżący rok szkolny. 29 
września w całej Polsce obcho-
dzony był Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania. W Przed-
szkolu Miejskim nr 2 im. Ko-
strzyńskich Papierników we 
wszystkich grupach wiekowych 
rodzice, dziadkowie, ciocie a na-
wet wesoły clown czytali dzie-
ciom przepiękne bajki i bajeczki.

Bajek czytanych przez gości, 
wysłuchał również mały pluszo-
wy miś „Uki”, który przybył do 
nas z okolic Słupska w ramach 
ogólnopolskiego programu roz-
wijania czytelnictwa i współpra-
cy między przedszkolami „Mały 
miś w świecie wielkiej literatu-

ry”. Głośne czytanie dzieciom, 
to pozytywna stymulacja wielu 
sfer rozwoju dziecka, a także 
wspaniały czas budowania więzi, 

dlatego czytajmy dzieciom co-
dziennie. 

PM 2
Źródło: www.kostrzyn.pl

http://www.spolecznik20.pl
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Straż Pożarna kontra palący się gaz ziemny - specjalistyczne szkolenie EWE
REGION

Priorytetem EWE jest bezpie-
czeństwo mieszkańców gmin, w 
których działa spółka, dlatego 
celem szkolenia było przygo-
towanie służb ratunkowych, w 
szczególności Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, do radzenia sobie z 
usuwaniem skutków ewentual-
nych awarii związanych z gazem 
ziemnym. Istotną częścią szko-
lenia były ćwiczenia praktyczne. 

W sobotę, 24 września, w Międzyrzeczu odbyło się już 31 szkolenie organizowane przez EWE energia sp. z o.o. dla Straży Pożarnej. 

Na wybudowanym w tym celu 
małym odcinku realnego gazo-
ciągu – około 120 strażaków, za-
równo z Państwowej jak i Ochot-
niczej Straży Pożarnej (powiat 
Międzyrzecki) ćwiczyło gaszenie 

palącego się gazu. 
Uczestnicy szkolenia zostali 

skonfrontowani z trzema sytu-
acjami: 

• Pożar instalacji we-
wnętrznej niskiego ciśnienia 

• Pożar na gazociągu 
średniego ciśnienia w wykopie 
otwartym 

• Pożar na gazociągu 
średniego ciśnienia pod ziemią 

W praktyce można było rów-
nież sprawdzić działanie kurty-
ny wodnej, która ma za zadanie 
ukierunkować ulatnianie się 
gazu ziemnego podczas awarii. 
Przećwiczono również w prakty-
ce zaciskanie sieci gazowej, któ-

re stosuje się w przypadku braku 
możliwości zamknięcia istnieją-
cych zasuw gazowych lub, gdy 
zasuwy znajdują się w znacznej 
odległości od miejsca awarii. 

Szkolenie obserwowali rów-
nież przedstawiciele lokalnych 
władz wchodzących w skład po-
wiatowego sztabu kryzysowego 
oraz przedstawiciele pozosta-
łych służb, odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa. 

Podczas szkolenia dla miesz-
kańców Gminy Międzyrzecz 
rozdano ponad 100 czujek gazu 
ziemnego. 

Źródło: EWE

MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29
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SŁUBICE

„Kraina z Lodu” w słubickiej bibliotece

Podczas trwania spektaklu 
dzieci żywiołowo reagowały na 
bohaterów bajki. Wspólnie z Kri-
stoffem, Anną, Elsą i bałwankiem 
Olafem śpiewały piosenki , tań-
czyły i pomagały w rozwiązywa-
niu śmiesznych zadań.  

Barwna scenografia, muzyka, 
efekty specjalne oraz wspaniała 
gra aktorów z pewnością po-
budziły wyobraźnie małych wi-
dzów i pomogły przenieść się do 
magicznej zimowej krainy.

Na koniec przedstawienia 
dzieci wraz z aktorami zaśpiewa-
ły wspólnie piosenkę „Serca siłę 
masz, ma ją każdy z nas ”, której 
treść zawierała pouczające hasło, 
że rodzinna więź i miłość są w ży-
ciu najważniejsze.

Niespodzianką dla dzieci było 
osobiste spotkanie z bałwan-
kiem Olafem podczas wykony-

wania zdjęć pamiątkowych. 
Przedstawienie z ogromnym 

zainteresowaniem obejrzały słu-

bickie przedszkolaki,  uczniowie 
ze szkół w Słubicach, Kunowi-
cach, Górzycy oraz Ośna Lubu-

skiego (łącznie ok. 400 osób).

Zespół BPMiG Słubice

W dniach 6-7 października 2016 bibliotekę ponownie odwiedzili aktorzy Teatru Fantazja z Krakowa. Tym razem przedstawili bajkę opartą na 
fabule kinowego hitu Walta Disneya „Kraina Lodu”. 
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O rynku pracy w Gorzowie
REGION

Kurs na HR to cy-
kliczna konferen-
cja odbywająca się 
kilka razy w roku, w 
różnych częściach 
kraju. Na najbliż-
szym spotkaniu, w 
Gorzowie Wielko-
polskim, przedsta-
wiciele lokalnych 
władz, ludzie biz-
nesu oraz świata 
nauki, debatować będą o zmie-
niających się realiach rynku pra-
cy w Polsce i regionie. Podjęte 
zostaną tematy motywacji pra-
cownika, aktualnej sytuacji, pro-
cedur i zmian prawnych w zakre-
sie zatrudniania pracowników 
z Ukrainy, rozwoju współpracy 
biznesu i nauki, transferze wie-
dzy w zróżnicowanych kulturo-
wo i wiekowo organizacjach, jak 
również budowaniu marki pra-
codawcy. Prelegentami podczas 
wydarzenia będą m.in. Paweł 
Klimczak, dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, dr inż. Alek-
sandra Radomska – Zalas, pro-
dziekan Wydziału Technicznego 

Akademii im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim oraz 
Małgorzata Loser, Ochotniczy 
Hufiec Pracy Gorzów Wielko-
polski. Spotkanie będzie polem 
do wypracowania efektywnych 
rozwiązań odpowiadających po-
trzebom regionu. Patronat nad 
konferencją objęli Wojewoda Lu-
buski i Marszałek Województwa 
Pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się 20 
października w godzinach 10.30 
– 14.30 w Przystani Sportów 
Wodnych przy ul. Fabrycznej 3 w 
Gorzowie Wlkp. Wstęp jest wol-
ny.

Red.

Marka pracodawcy, transfer wiedzy w organizacji czy 
emigracja zarobkowa Ukraińców do Polski, to jedne 
z najgorętszych ostatnio tematów dotyczących ryn-
ku pracy. Już 20 października zostaną one poruszone 
podczas konferencji Kurs na HR, spotkania środowisk 
nauki, biznesu i samorządu, które odbędzie się w Go-
rzowie Wielkopolskim. Organizatorem wydarzenia jest 
jedna z największych polskich firm branży usług HR, 
Grupa Progres. 

- 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

SŁUBICE

V jubileuszowy spacer pojednania 
i wzajemnego szacunku

We wtorek 1 listopada o godz. 
16  uczestnicy tego wyjątkowe-
go dwujęzycznego polsko-nie-
mieckiego spaceru już po raz 
piąty spotkają się  przed  kościo-
łem NMP Królowej Polski  przy 
ul. 1  Maja 31. Wśród punktów 
programu znalazło się m.in. 
wysłuchanie historii cmenta-
rza komunalnego w Słubicach, 
począwszy od jego założenia w 
1814 r., zapalenie symbolicznych 
zniczy pod dwujęzyczną tablicą 
pamiątkową poświęconą miesz-
kańcom przedwojennych Słubic 
oraz przy grobie 7 nieznanych 
żołnierzy Wojska Polskiego.

W 2015 r. w słubickim lapida-
rium  przybyło osiem kolejnych 
kamieni, z czego pięć odkrytych 
zostało na brzegu rekordowo w 
tym roku niskiej Odry. Najstar-
szy z  odnalezionych ostatnio w 
wodzie poniemieckich kamieni 
pochodzi z 1858 r., co czyni go 
najstarszym spośród wszystkich 
dotąd zgromadzonych w słubic-
kim lapidarium.

Na przełomie września i paź-
dziernika b.r. do zbiorów do-
łączyło czterdzieści kolejnych 
nagrobków w różnym stanie 
zachowania i z rożnych dziesię-
cioleci, m.in. z 1867, 1910, 1927 
i 1936 r.

Z tej okazji kulturę polskie-
go Dnia Wszystkich Świętych 
przyjdą poznawać też goście 
z  Frankfurtu i okolic. Podobnie 

jak w zeszłym roku przewidziany 
jest udział słubickich harcerzy, 
którzy opowiedzą krótko o tra-
dycjach polskiego ruchu harcer-
skiego oraz o wkładzie harcerzy 
w sprzątaniu grobów na terenie 
całego kraju oraz na dawnych 
Kresach Wschodnich. Tegorocz-
ną nowością będzie udział Kato-
lickiego Centrum Studenckiego 
i  jego koordynatora ks. Rafała 
Mocnego.

Wszystkich chętnych do udzia-
łu w spacerze prosimy wziąć ze 
sobą  lampiony, latarki lub po-
chodnie elektryczne. Tuż po spa-
cerze około godz. 18 tradycyjnie 
będzie można posłuchać śpie-
wów a capella chóru kameralne-
go „Adoramus” przy wybranych 
grobowcach słubickiej nekropo-
lii.

Historia słubickiego lapida-
rium

Dzięki zapałowi i finansowemu 
wsparciu kilku społeczników na 
cmentarzu komunalnym w Słu-
bicach powstało przedwojenne 
lapidarium. W okolicach dwuję-
zycznej tablicy pamiątkowej, od-
słoniętej na cmentarzu w 2011 
r., sukcesywnie pojawiają się 
kolejne tablice nagrobne, które 
wznosiły się w tym miejscu jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu. Pod ta-
blicą pojawiają się znicze, świeże 
kwiaty i kartki z nazwiskami po-
chowanych tu przed 1945 r.

W 2012 r. wsparcia dla całego 
przedsięwzięcia udzielili też słu-
biccy strażacy. Przywrócenie z 
lasku koło strefy ekonomicznej 
doczekały się wywiezione tu w 
latach 80. tablice mieszkające-
go przy ul. Jedności Robotniczej 
wicedyrektora warsztatów szkol-
nych Wilhelma Böhmego (1880-
1940), dyrektora ubezpieczalni z 
dzisiejszej siedziby SMOK-a Pau-
la Büschela (1874-1937), czy na-
uczyciela Arthura Kocha (1888-
1914).

W 2012 r. na teren cmentarza 
komunalnego w Słubicach wy-
ruszył też „I spacer pojednania 
i wzajemnego szacunku”, z ko-
mentarzem historycznym w obu 
językach. Wydarzenie to odby-
wa się teraz cyklicznie w każdy 
Dzień Wszystkich Świętych.

W 2013 r. pozyskano nagrob-
ki m.in. Franza Collatha (1876-
1942), czyli właściciela fabryki 
broni myśliwskiej w okolicach 
dzisiejszego sklepu „Biedronka” 
przy ul. Kościuszki oraz Eliese 
Kretschmer (1862-1943). W 2015 
i 2016 r. do słubickiego lapida-
rium trafiło blisko 50 kolejnych 
kamieni nagrobnych wydoby-
tych głównie z Odry dzięki ni-
skiemu stanowi rzeki.

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków 

powiatu słubickiego

Sukces Bar-
tosza Lewan-
dowskiego

KOSTRZYN NAD ODRĄ

1 października w Wawrowie 
odbyła 13 finałowa runda zma-
gań o Indywidualne Mistrzostwo 
Polski oraz o Puchar Prezesów 
Polskich Klubów Miniżużlowych. 

W obu kategoriach triumfowa-
li zawodnicy GUKS Speedway 
Wawrów a wśród nich 8-letni 
mieszkanie Kostrzyna nad Odrą 
Bartosz Lewandowski, który 
zakończył sezon na 3 miejscu w 
klasyfikacji ogólnopolskiej. W za-
wodach brali udział zawodnicy z 
wszystkich sześciu polskich klu-
bów mini żużlowych. Dla Bartka 
był to kolejny udany sezon i już 
przygotowuje się do kolejnego.

Jesienią Bartek trenuje na cros-
sie oraz na swoim torze, który 
wybudował dla niego tata. 

Źródło: www.kostrzyn.pl
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PRZEKRÓJ POLECA GOTUJ Z PRZEKROJEM

7 października na ekrany polskich kin 
weszła nowa produkcja Wojciecha Sma-
rzowskiego „Wołyń”. Reżyser takich filmów 
jak „Pod Mocnym Aniołem”, „Róża” czy 
„Drogówka” postanowił opowiedzieć swo-
im widzom o  tragicznym losie Polaków 
mieszkających na Kresach, a dokładnie we 
wsi na tytułowym Wołyniu. Jest to historia, 
którego tematu nie dotykano w publicznej 
dyskusji przez pokolenia, a wątek o niej  był 
szeroko omijany nawet na lekcjach historii 
w większości polskich szkół.

Akcja filmu zaczyna się wiosną 1939 r. 
Piękna i młodziutka Zosia (Michalina Gło-
wacka) tuż po ślubie ukochanej siostry 
zostaje wydana przez swojego ojca (Jacek 
Braciak) za Macieja (Arkadiusz Jakubik) 
owdowiałego sołtysa z dwójką dzieci. Mło-
da dziewczyna czyni to z wielką niechęcią, 
jest bowiem zakochana z wzajemnością w 
swoim ukraińskim sąsiedzie Petro (Wasyl 
Wasylik). Wkrótce jednak miłosne rozter-
ki dziewczyny muszą zejść na drugi plan 
gdy zaczyna się II Wojna Światowa. Zosia 
choć stara się żyć jak dawniej, pracując na 
polu, prowadząc dom i wychowując dzie-
ci nieobecnego męża, to mimo woli staje 
się świadkiem rosyjskiej, a potem niemiec-
kiej okupacji, jak również cicho rosnącej 
niechęci i spisków wśród ukraińskich są-
siadów, którzy coraz mniej przychylnym 
okiem spoglądają na Polaków.

Film „Wołyń” to nie tylko obraz bogaty w 
folklor i oddający klimat dawnych lat życia 
kresowiaków, ale również ekranizacja za-
pomnianej przez lata rzezi na Polakach, w 

której sąsiad stanął przeciwko sąsiadowi, 
brat przeciwko bratu, a mąż przeciwko żo-
nie. Przed Smarzowskim stanęło nie lada 
wyzwanie: jak pokazać ludziom jedno z 
największych na kartach historii przemil-
czane ludobójstwo -Rzeź Wołyńską? Reży-
ser uniknął jednak przerysowania w swoim 
filmie. Kiedy potrzebował pokazać praw-
dziwe polsko-ukraińskie wesele, to pokazał 
w całym bogactwie jego tradycji i barwie 
folkloru, kiedy potrzebował unaocznić be-
stialstwo rzezi, nie zabrakło krwi i prawdzi-
wych scen okrucieństwa, ani przez chwi-
lę jednak widz nie ma uczucia przesady. 
Kiedy chciał pokazać wewnętrzne rozterki 
ludzi uczestniczących w tamtych wydarze-
niach, ich lęk, zagubienie, ale i czające się 
w sercach pragnienie zemsty to pokazał i 
sądzę, że nikt nie poczuje się tym obrazem 
urażony. 

Warto pójść na ten film, pozwolić mu się 
dotknąć, przesiedzieć w ciszy aż do ostat-
niego nazwiska przy napisach końcowych 
i również bez słowa z ciężkim sercem opu-
ścić kino, mając w głowie jedno: „to wyda-
rzyło się naprawdę”, bo jak mądrze wspo-
mniał reżyser filmu w jednym z wywiadów:

„Nie ma mowy o pojednaniu, jeżeli za-
tai się prawdę. Za-
tajenie prawdy o 
zbrodni to prosta 
droga do nowych 
zbrodni.” 

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska

Nie mam ostatnimi czasy weny na go-
towanie… Pogoda chyba robi swoje i 
skutecznie zniechęca mnie do nowych 
wyzwań kulinarnych. Pewnie gdyby nie 
to, że mam do wykarmienia dwie małe 
dziewczynki ( a jestem zwolenniczką tra-
dycyjnego żywienia domowego dzieci), 
poszłabym na łatwiznę i codziennie kazała 
mężowi zamawiać sobie „COŚ” na obiad…

Tak, jak wspomniałam, moje dzieci są 
dla mnie inspiracją, z resztą nie tylko w tej 
kwestii. Postanowiłam połączyć moje je-
sienne „nie chce mi się” ze świadomością 
matki dbającej o dobre odżywianie swo-
ich dzieci i tak oto powstały:

Pałki z kurczaka w musztardzie, miodzie 
i ziołach

Pałki z kurczaka w musztardzie, 
miodzie i ziołach

SKŁADNIKI
- 1 kg pałek z kurczaka
- 2 łyżki miodu
- łyżka musztardy delikatesowej
- świeżo zmielony pieprz, sól
- świeże zioła: tymianek, rozmaryn, szał-
wia
- słodka czerwona papryka w proszku
- łyżka oleju rzepakowego

Pałki z kurczaka umyć, osuszyć i opró-
szyć solą, pieprzem, papryką i drobno 
posiekanymi ziołami. Wstawić do nagrza-
nego ( 200 stopni) piekarnika w naczyniu 
żaroodpornym i piec ok. pół godziny.

Miód, musztardę i olej wymieszać do 
uzyskania jednolitej konsystencji i po-
smarować mięso z każdej strony. Piec do 
miękkości, aż mięso będzie odchodzić od 
kości.

Polecam podawać z ryżem i surówką z 
marchwi.

Wołyń – to wydarzyło się naprawdę

Anna Suchy

Imprezą została zorganizo-
wana przez Polski Związek Za-
paśniczy. W turnieju startowali 
zawodnicy z klubów reprezen-
tujących cztery województwa: 
lubuskie, wielkopolskie, za-
chodniopomorskie i pomorskie. 
Niezwykle istotną rzeczą zwią-
zaną z tym turniejem jest fakt, iż 
wszyscy medaliści automatycz-
nie trafili do kadry wojewódz-
twa oraz szerokiej kadry Polski 
juniorów młodszych. I właśnie 
z tego cieszymy się najbardziej 
ponieważ reprezentacja UKS 
„Jedynka” wywalczyła, cztery 
medale i tyle samo miejsc w 
kadrze. Zdobyliśmy dwa złota i 
dwa brązy.

Złote krążki zawisły na szyjach 
Kevina Metela 42 kg i Marcela 
Kaczmarka 53 kg. Kevin w dro-
dze po złoto pokonał między in-
nymi dwóch medalistów z ubie-
głorocznych Mistrzostw Polski 
Młodzików. Bardzo podobnie 
było w przypadku Marcela, któ-
ry w półfinale po bardzo emo-
cjonującym pojedynku zwycię-

Młodzi zapaśnicy wrócili z medalami
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Weekend 23-24 września był bardzo udany dla zapaśników UKS „Jedynka” z Kostrzyna nad Odrą. Młodzi zawodnicy toczyli ciężkie boje 
podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Makroregionu Młodzików w Żukowie

żył z zawodnikiem gospodarzy 
medalistą MP Młodzików. W 
walce o złoto Kevin wygrał na 
plecy, a Marcel przez przewagę 
techniczną i wystarczyła im na 
to pierwsza runda.

Bardzo bliscy finału o złoto 
byli także Kacper Miklaszewski 

47 kg i Jakub Sroka 85 kg. Nie-
stety w półfinałach musieli po-
godzić się z lepszą dyspozycją 
swoich rywali z Kartuz i Gdań-
ska, nieznacznie przegrywając 
na punkty. Natomiast swoje 
pojedynki o brąz stoczyli szyb-
ko i zdecydowanie zwyciężając 

przez położenie na łopatki.
Dobry występ odnotowali 

również najmłodszy w drużynie 
Mateusz Borysewicz 42 kg i o 
rok starszy Łukasz Sawicki 100 
kg. Mateusz przegrał dopiero w 
półfinale z naszym K. Metelem 
i nie dał rady w boju o brąz ze 

starszym i bardziej doświadczo-
nym reprezentantem Koszali-
na. W efekcie zajął piątą lokatę. 
Podobnie sytuacja się miała z 
Łukaszem Sawickim, który o 
trzecie miejsce uległ na łopat-
ki zawodnikowi z Żar. Najmniej 
udany występ w naszej drużynie 
zanotował Nikodem Suchomel 
38 kg, który po dwóch przegra-
nych odpadł z turnieju. Niko-
dem w grupie młodzików wal-
czyć będzie jeszcze w przyszłym 
roku i z pewnością zdobędzie 
nie jeden medal.

Rozwój naszego klubu i wy-
sokie osiągnięcia sportowe nie 
byłyby możliwe, gdyby nie środ-
ki finansowe otrzymane od Bur-
mistrza Kostrzyna nad Odrą oraz 
naszego sponsora Kostrzyńsko - 
Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A. 

Artur Żołna
Źródło: www.kostrzyn.pl
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REGION

II Lubuska Sesja Numizmatyczna
Poprzednia, dwa lata wstecz, 

odbyła się w międzyrzeckim mu-
zeum, o czym obszernie informo-
waliśmy. Tym razem odbyła się24 
września w muzeum we Wscho-
wie. Imprezie przewodniczył 
Adam Wojtkowiak - prezes Od-
działu w Zielonej Górze Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego, 
który wręczał Honorowe Dyplo-
my PTN przyznane przez zarząd 
główny i opatrzone stosownymi 
podpisami i pieczęciami.

Wygłoszono 4 referaty: „Pozy-
skanie i wstępna charakterystyka 
skarbu z Kunic. X w.” (Paweł Kazi-
mierczak); „Ślad renowacji men-
niczej czy przypadek? Znalezisko 
identycznych denarów branden-
burskich z końca XIII w. w Kuno-
wicach pod Słubicami (dr Tade-
usz Szczurek); „Skarb monet z 
Guzowa” (Marlena Magda-Na-
wrocka) i „Działalność mennicy 
wschowskiej w okresie panowa-
nia Jagiellonów” (Ryszard Ko-
złowski). Referaty poparte boga-
tą dokumentacją ikonograficzną 
przedstawioną multimedialnie 
wzbudziły zrozumiałe zaintere-
sowanie oraz szeroką dyskusję.

Dwa pierwsze referaty doty-
czyły terenów położonych bli-
sko Słubic. Pierwszy dotyczył 
skarbu znalezionemu dzięki 
przypadkowemu odkryciu, o 
którym niezwłocznie powiado-
miono pracowników Muzeum w 
Gorzowie Wielkopolskim. 9 paź-
dziernika 2015 r. Piotr Świder i 
Sławomir Żyliński, mieszkańcy 
Słubic, przekazali wczesnośre-
dniowieczne srebrne monety 
znalezione podczas spaceru. Od-
krycia dokonano w niewielkiej 

miejscowości Kunice, położonej 
nad Odrą, 10 km na południe 
od Słubic, w pobliżu miejsca, w 
którym Ilanka wpada do Odry. 
Dalsze prace nad pozyskaniem, 
jak się okazało w trakcie badań, 
znacznie rozproszonego w ziemi 
depozytu prowadzono w 2015 i 
2016 roku, przy pomocy licznej 
grupy osób zainteresowanych 
tak niecodziennym odkryciem. 
Skarb jest typowy dla depozytów 
z okresu wczesnego średniowie-
cza, gdzie występują monety 
całe i liczne fragmenty monet i 
ozdób.

W skład znaleziska wchodzi 
289 monet, fragmenty monet 
oraz ozdób. Najstarszymi i naj-
trudniejszymi do identyfikacji są 
arabskie dirhemy datowane na 
IX i X w. W sumie pozyskano 54 
fragmenty monet arabskich róż-
nej wielkości. Najliczniejszą gru-
pą monet są pierwsze i najstarsze 
typy denarów krzyżowych pozy-
skane w ilości 72 (2 poł. X w.) oraz 
denarów Ottona i Adelajdy w ilo-
ści 40 (wybijanych po 983 r.). Są 
to monety niemieckie, wybijane 
masowo w mennicach saskich, 
ale znajdowane na terenie Pol-
ski oraz na terenach zamieszki-
wanych wówczas przez Słowian 

Połabskich, gdzie zdominowały 
ówczesny rynek monetarny.

Najciekawszymi monetami 
wg referującego były monety 
czeskie (ok. 40 monet i fragmen-
tów monet, przeważnie monety 
księcia Bolesława II Pobożnego 
z mennicy w Pradze i królowej 
Emmy, co wskazuje na duże 
wpływy czeskie na pograniczu 
śląsko-lubuskim, gdzie są poło-
żone Kunice), niemieckie (najlicz-
niej reprezentowane były mone-
ty bawarskie Henryka II Kłótnika 
z mennicy w Ratyzboni, monety 
cesarza Ottona II oraz Ottona III z 
mennic w Kolonii i Dortmundzie 
i duńskie (5 monet duńskich tzw. 
półbrakteaty z Hedeby z X w.). 
Pozwoliły one ustalić dokład-
ną chronologię skarbu. Wartość 
skarbu podnosi rzadko spotyka-
na różnorodność tego wyjątko-
wego depozytu, nie zawsze wi-
doczna w znaleziskach z okresu 
wczesnego średniowiecza.

Wśród monet na szczególną 
uwagę zasługują, nie tylko ze 
względu na wygląd, najstarsze 
odmiany denarów krzyżowych, 
duże srebrne monety o średnicy 
ok. 2,2 cm, wybite z kruszcu o 
bardzo wysokiej próbie srebra. 
Właścicielem skarbu mógł być 

tutejszy zamożny mieszkaniec 
lub kupiec. W pobliżu miejsca 
znalezienia skarbu są osady i nie-
wielkie grodziska słowiańskie, 
zarówno na wschód, jak i zachód 
od Odry. W odległości około 20 
km znajdują się duże słowiańskie 
grodziska w Lubuszu i Tarnawie 
Rzepińskiej. 

Zakopany na niewielkiej głę-
bokości i zapewne w glinianym 
naczyniu ponad 1000 lat temu 
skarb, uległ w międzyczasie 
dużemu rozproszeniu. Wobec 
tego poszukiwania prowadzono 
głównie przy pomocy wykry-
wacza metalu. Obecnie trwają 
prace nad konserwacją i inwen-
taryzacją skarbu. Znalezisko jest 
datowane na przełom panowa-
nia Mieszka I i Bolesława Chro-
brego. Jest to pierwszy skarb 
wczesnośredniowieczny na ob-
szarze województwa. W pracy 
poszukiwawczej zaangażowani 
byli pierwsi znalazcy, wolontariu-
sze z Gorzowa Wielkopolskiego, 
Słubic, Deszczna i Sulęcińskiego 

Fragmenty monet czeskich Moneta cesarza niemieckiego

Stowarzyszenia Miłośników Hi-
storii Denar oraz pracownicy go-
rzowskiego muzeum.

Drugi referat dotyczył śladów 
renowacji menniczej bądź przy-
padku w znalezionych identycz-
nych denarach brandenburskich 
z końca XIII w. w Kunowicach pod 
Słubicami.

Marta Małkus – dyrektor 
wschowskiego muzeum z dumą 
zaprezentowała swój dział 
numizmatyczny. Zbiór ciekawy, 
liczący blisko 1500 jednostek, 
obejmujący monety (ponad 950 
zabytków), banknoty, medale, 
odznaczenia, pieczęcie, żetony 
i plomby. Ułożony tematycznie 
według okresów dynastii panu-
jących lub miejsc emisji. Gabinet 
numizmatyczny ma również cie-
kawe opracowany folder. Oczy-
wiście korzystając z okazji uczest-
nicy sesji zwiedzili całe muzeum, 
a następnie zabytkowe i sympa-
tyczne miasto.

L. Malinowski

Referuje Paweł Kazimierczak
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Bezpłatne porady prawne
Sulęcin - każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca - tel. 511 225 133

Zapraszają: senator RP Władysław Komarnicki, poseł na Sejm RP Katarzyna Osos, prezes SML Adam Piotrowski

Nukleon w grze
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Już w pierwszej akcji 
goście rzutem z dystan-
su wyszli na prowadze-
nie 1:0. Nasza odpowiedź 
była błyskawiczna. Michał 
Papiernik po indywidual-
nym zagraniu uwolnił się 
od obrońców i pewnie wy-
równał wynik spotkania. 
Kolejnych piętnaście mi-
nut to koncert gry naszych 
zawodników w obronie. 
Miś praktycznie ani razu 
nam nie zagroził, nie zdo-
bywając żadnej bramki. 
Jeżeli nawet wypracował 
sobie sytuację rzutową to 
na posterunku był nasz 
bramkarz  Dominik Stań-
czak. W ataku poczynali-
śmy sobie trochę gorzej. 
Zbyt duża nerwowość w 
naszych poczynaniach 
spowodowała że w tym 
czasie zdobyliśmy jedy-
nie pięć bramek, ale i tak 
wynik 5:1 był dla nas bar-
dzo korzystny. Miś rzucił 
się do odrabiania strat. W 
dwudziestej minucie rzu-

Po przerwie letniej piłkarze ręczni województwa lubuskiego rozpoczęli zmagania w sezonie 2016/2017. Bardzo dobrze wystartowali w lidze 
młodzicy Nukleonu wygrywając na własnym boisku z utytułowanym i zawsze silnym zespołem UKS Miś Gorzów Wlkp. Chociaż zespół z Go-
rzowa, aktualnie ósma drużyna w Polsce, postawiła dla nas twarde warunki, to my zasłużenie wygraliśmy 17:14.

cili bramkę na 5:2 i wtedy 
decyzje sędziów dopro-
wadziły do nerwowej koń-
cówki pierwszej połowy. 
Po dość kontrowersyj-
nych decyzjach sędziowie 
wykluczyli z gry dwóch 
naszych najlepszych za-
wodników. Przez dwie mi-
nuty graliśmy w podwój-
nym osłabieniu i fakt ten 
wykorzystał przeciwnik. 
Miś dorzucił dwie bramki 
i na minutę przed końcem 

pierwszej połowy wygry-
waliśmy zaledwie 5:4. Na 
szczęście na trzy sekundy 
przed syreną ze skrzydła 
efektowną bramkę zdobył 
Michał Piekutowski.

Druga połowa rozpoczę-
ła się od uważnej gry z obu 
stron . Do 32 minuty bram-
ki padały na przemian a na-
sza drużyna utrzymywała 
trzy bramkową przewagę. 
I wtedy nastąpił w  naszym 
zespole przestój. Chociaż 

dochodziliśmy do sytuacji 
bramkowych, to raziliśmy 
skutecznością. Miś rzucił 
pięć bramek z rzędu i po 
raz pierwszy na 11 mi-
nut przed końcem meczu 
wyszli na dwubramkową 
przewagę. Po czasie na żą-
danie trenera, nasi chłopcy 
zagrali bardzo dobrze w 
obronie i skutecznie w ata-
ku rzucając z rzędu cztery 
bramki. I chociaż po raz 
kolejny wyszliśmy na pro-

wadzenie 12:10 wynik był 
cały czas otwarty. Miś na 
pięć minut przed końcem 
meczu zdołał jeszcze do-
prowadzić do wyrównania 
12:12, ale ostatnie zdanie 
zdecydowanie należało do 
nas. Znowu nasza obrona z 
Michałem Moczulskim w 
roli głównej zagrała znako-
micie, co pozwoliło wypro-
wadzić zabójcze kontry. 
Skutecznie zamieniał je 
na bramki Miłosz Radziu-

kiewicz który ustalił wynik 
końcowy na 17:14. Wiele 
emocji i bardzo ważna wy-
grana w pierwszym meczu 
rozgrywek. Oby tak dalej.

Drużyna młodzika wy-
stąpiła w składzie : Pa-
piernik Michał (6),  Pie-
kutowski Michał (5) , 
Moczulski Michał, Ra-
dziukiewicz Miłosz (5), 
Szeląg Szymon (1), Bu-
rzyński Krzysztof, Stań-
czak Dominik, Sebastian 
Jabłoński, Sulmiński Ma-
teusz, Ogorzałek Filip, 
Baszyński Piotr, Sulik Ja-
kub, Sęsoła Maciej, Gera 
Fabian, Kościelski Jakub, 
Sienkiewicz Damian,  tre-
nerzy – Marek Zatylny, 
Jarosław Frieske. 

Marek Zatylny
Trener i prezes UKS 

Nukleon
                                                                                                                    

W SKRÓCIE:

W Górzycy na rzece Od-
rze ruszyła budowa przy-
stani, przy której będą 
mogły cumować małe 
jednostki pływające oraz 
statki turystyczne. Budowa 
jest efektem projektu part-
nerskiego pn. „Odra dla 
turystów 2020- lubuskie 
przystanie”. Zakłada on bu-

GÓRZYCA

Na Odrze ruszyła budowa przystani
dowę dziesięciu przysta-
ni rzecznych na Odrze w 
gminach: Siedlisko, Nowa 
Sól, Otyń, Sulechów, Zie-
lona Góra (gmina wiejska), 
Czerwieńsk, Krośno Od-
rzańskie, Cybinka, Górzyca 
oraz Kostrzyn.                

(SAM)     

Firma Teleskop wspiera bibliotekę

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Firma Teleskop z Ko-
strzyna nad Odrą ufundo-
wała Bibliotece Publicznej 
6 zestawów Lego WeDo, 
które doskonale łączą w 
sobie zabawę z nauką. 
Dzięki nowym klockom już 

od października placówka 
mogła poszerzyć działal-
ność Pracowni Robotyki o 
zajęcia z konstruowania i 
programowania dla dzieci 
z klas I-III.                    

   (SAM)



Nasz świat powiatowy w końcu za-
słoniły czarne chmury. Po pięknym 
lecie nagle i bez zapowiedzi nastała 
szaruga i plucha. Co niektórzy potra-
fią w takich okolicznościach natury 
wpaść w chandrę, rozpacz czy nawet 
depresję więc do nich kieruję głów-
nie dzisiejsze me słowa i zdania. Pa-
miętajcie, że nasz piękny kraj i nasz 
jeszcze piękniejszy powiat słubicki 
nie leży w Skandynawii co oznacza 
także to, iż jesień i zima razem wzię-
te nie będą tu trwały długie miesią-
ce. Po każdej czarnej chmurze musi 

OKIEM RADNEGO

Lubię być czasem Krzysztofem Kolumbem

Robert 
Tomczak

radny

w końcu przyjść kawałek niebieskiego 
nieba z promykiem słońca. Pamię-
tajcie także, że są ludzie, którzy mają 
gorzej. Są tacy których wyzywa się od 
nieuków, niedorobionych małolatów 
z samorządowym gilem pod nosem. 
Są tacy, którzy biją tylko pianę dla bi-
cia piany. Są również tacy, co to robią 
wszystko w imię własnych i kolesiów 
interesów stołkowych. Są w końcu 
tacy, którzy powinni jak najszybciej 
przeprosić, że żyją i odsunąć się jak 
najszybciej w cień powiatowej histo-
rii. Dlatego jak tylko będziecie pró-

bowali sobie wmówić, że jest kiepsko 
i do bani pamiętajcie o takich, którzy 
gdzieś tam są po to, żeby właściwie 
ich nie było. Ostatnie tygodnie to wal-
ka o normalność w naszym powiecie. 
Mam wrażenie, że jest to stan tak od-
legły, że aż nierealny. Wychodząc jed-
nak na ulice i rozmawiając z wami oko 
w oko wrażenie to na szczęście szybko 
się zaciera. Dzięki Wam zwykli miesz-
kańcy powiatu słubickiego, którzy w 
większości myślicie jak ja, wszak takiż 
sam mieszkaniec pobieram paliwo do 
dalszej drogi… drogi, która wydaje się 

prowadzić donikąd. Jednak czy niejaki 
Krzysztof Kolumb wyruszając w swoją 
drogę wiedział, że w końcu zobaczy 
ląd?! Nie, ale parł do przodu pomimo 
burz, przeciwnych wiatrów, huraga-
nów i podstępów załogi. Lubię być 
czasem Krzysztofem Kolumbem.
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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

RZEPIN

Wycisnęli 4 medale
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu li-

czyliśmy na 4 medale Mistrzostw Świata 
w Wyciskaniu Sztangi i wykonanie tego 
planu uznalibyśmy za spory sukces. Do 
tej najważniejszej imprezy sportowej je-
siennego sezonu przygotowywało się 
dziewięciu zawodników naszej drużyny. 
Jednak jak to w sportach siłowych cza-
sem bywa, kontuzje pokrzyżowały plany 
startowe trzem naszym reprezentantom 

i w dniach 05-06.10.2016 w niemieckim 
Herzbergu mogliśmy wystartować w 
sześcioosobowym składzie. Perfekcyjnie 
przygotowany i zaplanowany czas przed 
samym startem oraz idealna baza nocle-
gowa, która została zapewniona dzięki 
uprzejmości sponsorów, pozwoliło mieć 
nadzieję, że plan może zostać wykonany. 
Nie spodziewaliśmy się, że zostanie prze-
kroczony. Okazało się, że Athletic Team 

Rzepin, dzięki ciężkiej pracy zawodników i 
wsparciu sponsorów, z Mistrzostw Świata 
w Wyciskaniu Sztangi przywiózł trzy złote, 
jeden srebrny i jeden brązowy medal. Jest 
to wielki sukces rangi światowej zawodni-
ków z małej miejscowości, którzy wierzą, 
że niemożliwe może stać się możliwe. 

Krzysztof Wolszczak - złoty medal Mi-
strzostw Świata

Dawid Urbanowicz - złoty medal Mi-
strzostw Świata

Krzysztof Zakrzewski - złoty medal Mi-
strzostw Świata

Dawid Deptuch - srebrny medal Mi-

strzostw Świata
Rafał Żarnowski - brązowy medal Mi-

strzostw Świata
Wielkie podziękowania należą się oso-

bom, bez których ten sukces nie byłby 
możliwy. Są to: pan Bartosz Wojsznis  z 
Firmy Eco-Trans,  Wanda Damm i  Marek 
Damm z firmy A-Z Personalservice GmbH 
oraz Edward Kozłowicz z Firmy W-K Au-
to-Import.

Źródło: Athletic Team Rzepin
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