Gazeta bezpłatna

REKLAMA
511 225 133
ISSN 2392-1145

nr 11(47)/2016

14 listopada 2016

www.przekrojlokalny.pl

REGION

P RZEKRÓJ
lokalny

KOSTRZYN NAD ODRĄ

SŁUBICE

GÓRZYCA

RZEPIN

OŚNO LUBUSKIE

CYBINKA

KOLPORTAŻ
ULOTEK!
Sulęcin, Międzyrzecz,
Kostrzyn nad Odrą
• Do skrzynek
pocztowych
• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

511 225 133

Holiday Park Kownaty – prace
ruszyły z „kopyta”
Już za niespełna 14 miesięcy planowane jest otwarcie parku Pszczółki Mai w Kownatach pod Torzymiem w powiecie sulęcińskim. 22 października symbolicznie rozpoczęto inwestycję. Prace ziemne trwają już jednak od ponad miesiąca.
Majaland to jeden z wielu
parków tematycznych, które
powstaną pod Torzymiem. Do
zagospodarowania jest 207 hektarów. Właścicielem gruntu jest

holendersko-polska firma Holiday Park Kownaty, która pierwsze działania podjęła już w 2010
r. Niedługo później, po zapoznaniu się z koncepcją inwestora

torzymscy radni zmienili plan
zagospodarowania terenu. Pierwotnie miał tam powstać park
historyczny na wzór francuskiego Puy du Fou, jednak ten in-

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

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

sprzedaż i serwis

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY
MINISTRA FINANSÓW
NR 68813/2015
Kostrzyn nad Odrą

663 914 947
Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl

www.m-tech.sklep.pl

biurokostrzyn@wp.pl
facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

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

www.biurouslugfinansowych.pl

Zapraszamy do oddziałów
firmy Audiofon
Słubice
Kostrzyn nad Odrą
ul. Mickiewicza 6/4 ul. Wyszyńskiego 23
(na parterze bu(Przychodnia
dynku przychodni
Rodzinna
lekarskiej)
MEDINCUS)
wtorki, czwartki
czwartki
i piątki w godz.
w godz.
10.00 - 14.00
10.00 - 14.30

W celu umówienia
terminu wizyty
wystarczy zadzwonić pod

numer tel. 605

886 011

westor ostatecznie wycofał się z
projektu. W 2014 r. HPK podpisał
umowę z firmą Plopsa, należącą
do grupy Studio 100. Belgijska
spółka rozpoczęła budowę Majalandu z przysłowiowego kopyta i
na święta Bożego Narodzenia w
przyszłym roku planuje przyjąć
pierwszych gości. Majland obejmować będzie park tematyczny
na świeżym powietrzu i pod dachem, dzięki czemu będzie mógł
funkcjonować cały rok. Inwestor
zakłada 300 tys. wizyt w pierwszym roku działalności. W kolejnym milion odwiedzin. Majaland
jest pierwszym krokiem w budowie parku rekreacyjnego Holiday
Park Kownaty. Do Pszczółki Mai
w następnej kolejności mają dołączyć bohaterowie bajki Vic the
Viking oraz Heidi. Dopinane są
umowy z operatorami pól golfowych, domów wakacyjnych i hoteli. – Chcemy, żeby każdy mógł w
Holiday Park Kownaty znaleźć coś
dla siebie – mówi Martijn van
Rheenen, jeden z dyrektorów
HPK – kolejne atrakcje pozwolą
nam przyciągnąć gości nie na jeden czy dwa dni, ale na znacznie
dłużej – dodaje.
Dlaczego Kownaty?
Powodów jest wiele. Najważniejszy i bezdyskusyjny to
bliskość węzła drogowego na
autostradzie A2 w Torzymiu. To
zaledwie kilka kilometrów od
>> cd na s. 7

W numerze:
ROZMOWA PRZEKROJU

To czas rozmów
z mieszkańcami
O najważniejszych działaniach
i priorytetach na przyszłość po
roku od wyborów rozmawiamy
z posłem na Sejm RP Katarzyną
Osos
STR. 4
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Ogłoszenia Drobne
Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe i
koperty ze znaczkami: polskie, rosyjskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

Sprzedam ziemię HUMUS,
kopaną ze stawu.
10 ton - 250 zł + transport
Tel. 608 275 272

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 przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od

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

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, do 1500 euro na
rękę, legalnie od zaraz
535 340 311 lub 533 848
005 lub 730 340 005
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23
do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowego podatku VAT na ubranka
dla dzieci;
• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. podatku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa

wynagrodzenia na poziomie
12 zł brutto;
• Przewalutowanie
„frankowiczów” na korzystnych dla
nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, a do szkół mają powrócić 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 poprzez np. reaktywację stoczni
szczecińskiej, pomoc kopalniom, brak zgody na ich
zamykanie.
• Zwiększenie wydatków na
armię do ok. 3 proc. PKB.

minął miesiąc

Sprzedam mieszkanie 3 pok.
o pow. 53,6 m2, 3-piętro,
Sulęcin, osiedle Słoneczne
kontakt 732876464, Zdzisław

Sprzedam dom parterowy w Sulęcinie, nowo
wybudowany w stanie
surowym otwartym. Pow.
użytkowa 117 m2 + garaż.
Pow. działki - 21 arów.
Tel. 608 275 272
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Na wstecznym
Świat pogrąża się w irracjonaliźmie. W krajach tzw. Zachodu do głosu i władzy dochodzą ci co więcej obiecują,
często rzeczy abstrakcyjnych,
niemożliwych do zrealizowania
lub rujnujących w dłuższej perspektywie dotychczas wypracowane dobra. A ludziom ciągle mało, więc nad krzyżykiem
na karcie do głosowania głębiej
się nie zastanawiają. Tak było w
Polsce rok z okładem temu, tak
niedawno zdecydowała Ameryka. Fakt, żaden z kandydatów nie zachwycał. To Donald
Trump obiecał jednak Amerykanom przywrócenie wielkości
i przyszłość tak fantastyczną,
jak w najbardziej epickich filmach. Spełni ich marzenia, by
Ameryka białych jawiła się kolosem, a mniejszości rasowe
znały swoje miejsce w szeregu.
To wszystko okraszone mnóstwem mniejszych i większych

kłamstw, oszczerstw, insynuacji.
Kampania uznawana przez wielu za dobry żart zakończyła się
ostatecznie sukcesem. Zachwyceni Trumpem polscy prawicowi
politycy, mogą się zdziwić, gdy z
dużym prawdopodobieństwem
zacznie on dążyć do osłabienia
roli USA w NATO i wycofania tak
hucznie witanych amerykańskich wojsk w Polsce.
Trump przypomina mi południowoamerykańskiego dyktatora w marszałkowskim mundurze z orderami od pasa po
szyję. Na szczęście 240-letnia
demokracja USA to nie Boliwia i
są jeszcze Kongres, sądy, wojsko
i przede wszystkim Amerykanie,
którzy nie pozwolą zmienić tego
kraju w dyktaturę szowinistycznego narcyza.
A co na naszym lokalnym
podwórku? Ciekawa (lub jak
niektórzy wolą „nieciekawa”)
sytuacja w powiatach: Starosta

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

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO....................................................... ADRES ....................................................................
.......................................................................................NR TELEFONU........................................................
1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

słubicki, jak na szpilkach cze- rzystnym dla starosty obrocie
ka na referendum, bo że ekipa spraw, może on stracić swój stopoprzedniego starosty zbierze łek. Z dużym prawdopodobieńodpowiednią ilość podpisów, stwem czytacie Państwo gazetę
to raczej pewniak. Pytanie, czy już po ogłoszeniu wyroku (wymieszkańcy pójdą do urn? Z tym danie jest 12.11), więc kto ciekaprzy okazji każdego referendum wy może zajrzeć na www.przejest największy problem, a bez krojlokalny.pl gdzie na gorąco o
pewnego minimum głosują- wyniku będziemy informować.
cych referendum nie zostanie
Tylko w powiecie sulęcińskim
uznane. Biorąc jednak pod uwa- panuje w tym roku (przynajgę jakościowy rozgłos sprawy i mniej od lutego) cisza i spokój.
hektolitry pomyj wylewane na Starosta jakoś tak nienaturalnie
siebie przez obie strony, nie jest słabo się lansuje. Po wcześniejwykluczone, że ludzie powie- szych ekscesach takie spokojne,
dzą dość i tłumnie stawią się do ale też przemyślane, cierpliwe
urn. Jakby nie było, o Słubicach i skuteczne administrowanie
z pewnością jeszcze usłyszymy i było temu powiatowi potrzebto nie koniecznie w pozytywnym ne.
kontekście.
Problemy ze spokojnym snem
może mieć również starosta
międzyrzecki. 15 listopada ma
zapaść ostateczny wyrok w sprawie podmiany dokumentów
dot. wycięcia drzew w gminie
Przytoczna. Sprawa banalna, bo
ostatecznie drzew nie wycięto,
Adam Piotrowski
placu rekreacyjnego nie zbudoRedaktor naczelny
wano, ale konsekwencje mogą
być znaczne, gdyż przy nieko- Adam.Piotrowski2@gmail.com

DREWNO KOMINKOWE

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

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Państwowych 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

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Przemysław Mielczarek, Daniel Szurka, Anna Suchy
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 8.600 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (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)
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RZEPIN

„Rzepin zwierciadłem historii. Wielki świat w niewielkich obrazach”
Pod takim tytułem 10 listopada w Galerii RZ’art. Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie odbył się wernisaż wstawy malarskiej sulęcińskich artystów Erny i Eduarda Diłanian.
Na ścianach Galerii RZ’art. („żart” przez
„rz” ze względu na „Rzepin artystyczny”)
zawisły 42 dzieła malarzy z Sulęcina.
Wśród nich znalazło się 14 grafik, z których 10 przedstawiało przed i powojenny
Rzepin. – Cieszę się, że zabrakło miejsc na
dzisiejszym otwarciu wystawy – powiedział
do licznie zgromadzonych gości dyrektor
MDK Tomasz Sidorkiewicz – to świadczy o randze wydarzenia, ale też może nas
zachęcić w przyszłości do wcześniejszego
przychodzenia – dodał ze śmiechem. Po
przywitaniu oddał głos Iwonie Parszywka-Marczuk, która przedstawiła sylwetki
autorów obrazów. Oboje urodzili się w
Erewaniu w Armenii. Eduard ukończył
filologię germańską. Przez wiele lat był
nauczycielem języka niemieckiego
i tłumaczem. Dziś
nadal uczy (indywidualnie) i tłumaczy, a do tego pisze
książki i oczywiście
maluje. To dziś
rzadko spotykany
typ człowieka renesansu, posługującego się biegle
pięcioma językami
i wykształconego w
wielu dziedzinach.

Erna ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Erewaniu i przez 18 lat pracowała w tamtejszym Centrum Wychowania
Estetycznego. Współtworzyła Galerię
Twórczości Dziecięcej. Polskie korzenie
pozwoliły jej, mężowi i córce osiedlić się w
Polsce. W 1998 r. zamieszkali w Sulęcinie.
Artystom gratulowali pięknej wystawy
m.in. burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis
i przewodniczący Rady Miejskiej Damian
Utracki. – Sztuka musi łączyć ludzi – powiedział na zakończenie oficjalnej części
T. Sidorkiewicz – dlatego niech mieszkańców Rzepina i Sulęcina, których sporą grupę
gościmy, połączy dzisiaj specjalna więź.
Erna i Eduard Diłanian nie kryli wzruszenia i zadowolenia. Pan Eduard obiecał

przeprowadzić w Domu Kultury warsztaty dla wszystkich ciekawych jak powstają
jego grafiki. Należy dodać, że jest to metoda unikalna, a dzieła cechuje niezwykła
precyzja i dbałość o szczegóły.
Na koniec zgodnie z tradycją MDK w
Rzepinie rozlosowane zostały dwa obrazy Eduarda Diłanian. W losowaniu brali
udział wszyscy, którzy wykupili wcześniej
los za 5 zł (pieniądze zasilą pracownię pla-

styki MDK).
Wystawę „Rzepin zwierciadłem historii.
Wielki świat w niewielkich obrazach” Erny
i Eduarda Diłanian można będzie oglądać
w Galerii RZ’art przez najbliższe 3 miesiące.
Adam Piotrowski
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To czas rozmów z mieszkańcami
Chcę przekonać Lubuszan, że warto być aktywnym społecznie i politycznie, dlatego jak najwięcej spotykam się z mieszkańcami – o pierwszym roku mijającej kadencji w Parlamencie oraz aktywności politycznej Polaków opowiada lubuska poseł, Katarzyna Osos.
Przekrój Lokalny: Ani się obejrzeliśmy, a już rok minął tej kadencji...
Katarzyna Osos: To prawda, błyskawicznie! Nawet nie wiem, kiedy
minęło te 12 miesięcy.
PL: Jest to Pani pierwsza kadencja. Jak ocenia Pani swój
pierwszy rok w Sejmie?
KO: Z pewnością był to intensywny rok. Przez ostatnie 12 miesięcy
starałam się sumiennie i z pełnym
zaangażowaniem wypełniać swoje obowiązki. Już na początku założyłam sobie, że najważniejszy
w mojej działalności poselskiej
powinien być dialog, konsultacje i
spotkania z ludźmi. To ma nadawać kierunek moich działań. W
Sejmie staram się być właśnie ich
głosem. Praktycznie każda moja
interpelacja, każde działanie, jest
wynikiem spraw poruszanych
podczas spotkań z mieszkańcami.
PL: A coś Panią rozczarowało,
coś zaskoczyło?
KO: Byłam przygotowana na
ogrom pracy i szybkie tempo.
Nie spodziewałam się jednak, że
pierwszy rok w Sejmie minie pod
znakiem obrony podstawowych
standardów państwa prawa czy
chociażby obrony kompromisu
aborcyjnego. Ponadto sposób
w jaki pracuje się nad ważnymi

projektami ustaw, dla mnie jako
prawnika, jest nie do pomyślenia.
To nie ma nic wspólnego z tworzeniem dobrego prawa. I nie ukrywam, że jest to trochę frustrujące.
Jednak mówię sobie, że będę robić
swoje. Zresztą podczas dyżurów
czasami słyszę: „Pani poseł, wiem,
że teraz będzie trudno to zrealizować czy pomóc, ale niech Pani ma
to na uwadze, bo jak nie dziś, to
może jutro się uda”. I wtedy wiem,
że nie jest i nie będzie to zmarnowany czas.
PL: No właśnie. Obserwując
Panią, łatwo zauważyć, że
znaczną część swojej aktywności przeznacza Pani na spotkania z Lubuszanami?
KO: Tak, to prawda. Rozmowy z
Lubuszanami traktuje priorytetowo. Zdaję sobie sprawę, że poseł
opozycyjny nie ma łatwego zadania. Dlatego w stu procentach
poświęcam się mieszkańcom. Na
dyżurach w całym województwie
poznaję ich problemy, ale także
problemy samorządowców czy innych grup społecznych. Wychodzę
z założenia, że dialog ze społeczeństwem powinien trwać przez
całą kadencję, a nie tylko przed
wyborami. A moim obowiązkiem
jest wsłuchać się w ten głos, reagować, rozwiewać wątpliwości
i szukać najlepszych rozwiązań.

Ale należy zdecydowanie częściej
umożliwić ludziom wypowiadanie
się o najważniejszych sprawach. I
nie chodzi o to, aby formą dialogu
były protesty na ulicach.
PL: Czyli walczy Pani o aktywniejszy udział Polaków w rządzeniu państwem?
KO: Zdecydowanie tak. Niestety,
często nam – politykom wydaje
się, że lepiej wiemy co jest dobre
dla obywatela, ale jak widać,
sprzyja to raczej wzrostowi frustracji niż satysfakcji.
PL: Na jakich sprawach koncentruje się Pani w Sejmie?
KO: Jak już wcześniej wspomnia-

SŁUBICE

Październikowe spotkanie
słubickiego DKK
Angela Hunt, autorka ponad 100 książek, zauroczyła klubowiczów słubickiego DKK.
„Wiadomość. Historia drugiej szansy” okazała się nie lada gratką.
Główną bohaterką książki
jest dziennikarka Peyton, która
przejmuje po zmarłej koleżance
w miejscowej gazecie rubrykę z
poradami sercowymi. Niestety
nie radzi sobie tak dobrze jak jej
poprzedniczka. Jeśli nie pozyska
czytelników, jej rubryce grozi likwidacja. Nagle na jej drodze pojawia się szansa, która związana
jest jednak z tragicznym wydarzeniem…
Intrygująca fabuła książki powoduje, że z każdą kolejną kartką
narasta tempo i ciekawość czytelnika. Zaskakujące zakończenie
nakłania do refleksji. Klubowicze
zwrócili uwagę na niecodzienną
kompozycję. Wplecione w treść
felietony stanowią świetne uzupełnienie całości.
Oby więcej takich książek tra-

fiało do rąk klubowiczów słubickiego DKK!
Serdeczne zapraszamy na kolejne spotkanie DKK, które odbędzie się 30 listopada (środa) 2016
r. o godz. 16.00 w oddziale dla
dorosłych biblioteki słubickiej.

Przedmiotem dyskusji będzie
książka Anny Wysockiej-Kalkowskiej „Moje życie bez ciebie”.
Małgorzata Dobosz
Moderator DKK
BPMiG Słubice

łam, kierunek moich działań wyznaczają przede wszystkim Wyborcy. Chociaż nie ukrywam, że
z racji mojego wieku, problemy
młodych ludzi są mi szczególnie
bliskie. I naprawdę mlodzi ludzie,
cieżko pracując łącząc życie rodzinne z zawodowym, nie uważają że coś się im za darmo należy. Ale oczekujemy od państwa
wsparcia, chociażby w kwestii dostępności do żłobków czy przedszkoli. Oczekujemy dobrego systemu edukacji dla naszych dzieci,
ułatwień w prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej czy
rozwiązań pozwalających łączyć
wychowywanie dzieci z pracą.
Tak naprawdę, to właśnie młodzi
ludzie, będąc aktywni zawodowo,
kupując mieszkania, zakładając
rodziny, napędzają naszą gospodarkę. Dlatego uważam, że to
wsparcie szczególnie im się należy.
PL: Czego Pani życzyć?
KO: Żeby jak najwięcej pomy-

85

interpelacji
i zapytań

słów, rozwiązań i spraw przeze
mnie poruszanych, udało się zrealizować.
PL: Tego życzymy i dziękujemy
za rozmowę.
Katarzyna Osos, 36 lat.
Radca prawny. Przed objęciem mandatu Posła pełniła
funkcję Wojewody Lubuskiego. W Sejmie zasiada
w komisji: ustawodawczej i
nadzwyczajnej ds. zmian w
kodyfikacjach. Jest też m.in.
członkiem Parlamentarnego zespołu ds.: rzemiosła i
szkolnictwa
zawodowego;
ds. wspierania Młodzieżowych Rad Miast przy jednostkach samorządu parlamentarnego; kompleksu
energetyczno-kopalnianego
Gubin-Brody oraz pokładów
miedziowych w rejonie Bytomia Odrzańskiego; przyszłości Unii Europejskiej
oraz Lubuskiego Zespołu
Parlamentarnego.

21
wystąpień

Aktywność na dzień 10 listopada 2016

93,62%
udział w głosowaniach
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„Mamy Niepodległą”
- gra terenowa

W szkołach w gminie Słubice powstaną laboratoria dydaktyczne

10 listopada młodzież Zespołu Szkół uczciła Święto Niepodległości
biorąc udział w zorganizowanej przez drużynę harcerską działającą przy szkole terenowej grze historycznej pt. „Mamy Niepodległą”.
Uczniowie pięciu klas mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy historycznej, znajomości pieśni patriotycznych, umiejętności strzeleckich i udzielania pierwszej pomocy.
Punkty kontrolne gry zlokalizowano
na terenie Kostrzyna, a dwa ostatnie na
terenie Starego Miasta m .in. (strzelnicę).
Podsumowanie miało miejsce przy Bastionie Filip, gdzie wręczono nagrody i
wyróżnienia dla uczestników i zorganizo-

wano przy współpracy z Muzeum Twierdzy na zakończenie zimnego, aczkolwiek
interesującego dnia, ognisko. W imprezie
wzięło udział łącznie ponad 120 uczniów
z opiekunami.
Red. na podst. www.muzeum.kostrzyn.pl

Wizualizery, które pozwalają obejrzeć obraz w formacie 3D, projektory multimedialne, sprzęt do nauki języków obcych, laptopy i tablety dla uczniów, komputery z klawiaturą Braille’a dla dzieci niewidomych lub słabowidzących - to tylko kilka przykładów, które mają
zobrazować, jak od przyszłego roku szkolnego będą wyglądać laboratoria dydaktyczne w gminnych szkołach. Samorząd wyda na
nie 4,5 mln zł, ale 85 proc. kosztów zwróci gminie Bruksela.
W październiku, w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, została podpisana umowa o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu „Gmina Słubice
miejscem kształcenia „ku przyszłości” –
stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy”. W
ramach tego projektu do końca sierpnia
2017 roku, gmina stworzy w sześciu szkołach: podstawowych i gimnazjach, laboratoria dydaktyczne. Powstaną one na bazie
istniejących pomieszczeń, które zostaną
zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt, ułatwiający naukę fizyki,
chemii, przyrody, biologii, matematyki,
informatyki i języków obcych.
Jak podkreśla burmistrz Tomasz Ciszewicz, laboratoria zostaną dostosowane
do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
Dla dzieci poruszających się na wózkach
będą odpowiednie stoliki, dla uczniów
niewidomych lub słabowidzących komputery z klawiaturą Braille’a, powiększalniki ekranowe, syntezatory mowy.
Projekt w liczbach:

• wartość całego projektu -4,5 mln zł •
dofinansowanie - blisko 3,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 • wkład gminy – 682 tys. zł
• liczba laboratoriów – 32
• Gimnazjum nr 1: 3 laboratoria matematyczne, 1 – biologiczne, 1 – chemiczne,
1 – fizyczne, 1 – informatyczne i 4 – do nauki języków obcych
• Gimnazjum nr 2 : 1 laboratorium matematyczne, 1 biologiczne, 1 chemiczne, 1
fizyczne i 1 do nauki języków obcych
• Szkoły Podstawowe: „jedynka”, „dwójka” i „trójka w Słubicach oraz SP w Golicach : 1 laboratorium matematyczne, 1
przyrodnicze, 1 informatyczne 1 do nauki
języków obcych
• Szkoły wzbogacą się m.in. o 157 laptopów, 104 tablety, 100 komputerów all in
one i 25 komputerów stacjonarnych, które trafią do laboratoriów informatycznych
i do nauki języków obcych
• Urządzenie 1 laboratorium informatycznego w gimnazjum to koszt 272 tys. zł
Red. na podst. www.slubice.pl

nr 11(47)/2016

6

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Piersi gęsi z jabłkami, śliwkami i
żurawiną w sosie winno- miodowym
„Na świętego Marcina najlepsza gęsina:
patrz na piersi, patrz na kości, jaka zima
nam zagości”.

•
•

Drodzy Państwo, dziś rozpoczynam
przysłowiem, które zasłyszałam w jednej
ze stacji radiowych. Tak jakoś wpadło mi
w ucho, bo nie ukrywam - nie lubię zimy
i jak co roku zastanawiam się, czy będzie
łagodna i krótka, czy też długa i mroźna.
A, że przysłowie to łączy moje obawy dotyczące zimy z gęsią, którą zrobiłam dziś
na obiad, wydaje mi się najbardziej odpowiednie.
Gęś jest specyficznym ptakiem, z jednej strony dzikim, z drugiej hodowanym
przez nas na podwórzach.
Jej mięso jest również dwojakie, z jednej strony bez tego specyficznego smaku
dziczyzny, z drugiej zaś ciemne, o ciekawym lekko słodkawym zabarwieniu smakowym.
Przyrządzając piersi z gęsi należy pamiętać o tym, aby wcześniej wytopić z
nich tłuszcz. Nie powinno nas dziwić, jeżeli tego tłuszczu wytopi się bardzo dużo,
gęś jest przecież mięsem dość tłustym.
Nie pozbywajmy się tłuszczu, ponieważ
możemy z niego przygotować pyszny
smalec :)
SKŁADNIKI:
•
podwójna pierś z gęsi ok.1 kg
•
kilka suszonych śliwek
•
żurawina suszona
•
1 jabłko
•
przyprawy: pieprz, sól, majeranek

Mięso płuczemy i osuszamy dokładnie
ręcznikiem. Jeżeli są kości to delikatnie
wycinamy je, a skórkę z wierzchu nacinamy w kratkę. Trzeba zwrócić uwagę, aby
naciąć samą skórkę nie uszkadzając mięsa.
Kładziemy mięso skórą do dołu na SUCHEJ I ZIMNEJ!!!! patelni i na delikatnym
ogniu smażymy, aż do całkowitego wytopienia się tłuszczu, przekładamy na drugą
stronę i smażymy do momentu, gdy mięso ładnie się zrumieni.
Następnie wkładamy do naczynia kamionkowego lub żaroodpornego, posypujemy przyprawami z każdej strony,
wkładamy jabłko pokrojone na ćwiartki,
śliwki i żurawinę, polewamy trzema łyżkami gęsiego tłuszczu.
Całość wkładamy do piekarnika nagrzanego do 160 stopni i pieczemy ok.45 min.
bez termoobiegu.
Miód rozpuszczamy w rondlu na wolnym ogniu, dolewamy wino, mieszamy
do połączenia się składników i gotujemy,
aż sos troszkę się zagęści. Na koniec dodajemy łyżkę tłuszczu z gęsi i mieszamy.
Chwilę jeszcze trzymamy na ogniu.
Gęś najlepiej smakuje z pieczonymi
ziemniakami polana sosem winno-miodowym.

miód ok. 4łyżki
250 ml czerwonego wytrawnego
wina
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Kulinarne Czwartki w słubickiej
bibliotece
W Bibliotece Publicznej w Słubicach
rozpoczął działalność klub p.n. „ Kulinarne Czwartki”. Jego członkowie będą się
spotykać, by wymieniać się kulinarnymi
doświadczeniami, gotować i kosztować
samodzielnie sporządzonych potraw. Będzie to również świetna okazja do rozmowy o potrawach regionalnych i nie tylko,
a także o książkach kucharskich autorstwa
m.in. znanych mistrzów kuchni, do któ-

rych warto zajrzeć szukając inspiracji kulinarnych.
Klubowicze będą spotykać się w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.00 w oddziale dla dorosłych biblioteki słubickiej.
Najbliższe spotkanie 1 grudia.
Spotkania są o charakterze otwartym,
dla wszystkich miłośników smacznej, domowej kuchni.
Red.

Życzę SMACZNEGO :)
Kamila Piotrowska
reklama2.indd 1

09/11/2016 14:58
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Małgorzata Krzyżan mistrzynią świata! Uczniowie założyli… firmę
Słubiczanka Małgorzata Krzyżan, podczas Mistrzostw Świata Weteranów w Lekkoatletyce w australijskim Perth wywalczyła złoty medal w rzucie dyskiem oraz brązo- meblarską
wy w pchnięciu kulą.

Zawodniczka Lubusza Słubice nie tylko wywalczyła w
Australii, podczas mistrzostw
świata weteranów w lekkiej
atletyce, złoty medal w rzucie dyskiem, ale jeszcze ustanowiła swój rekord życiowy.
Jej dysk poleciał na odległość
43,52 metrów. To nowy rekord
życiowy M. Krzyżan, a także rekord Polski w kategorii W-45. Słubiczanka wygrała zdecydowanie
wyprzedzając drugą zawodniczkę o blisko sześć metrów. Na mistrzostwach świata weteranów
M. Krzyżan triumfowała po raz
drugi. Rok temu z Francji wróciła ze srebrnym krążkiem i wyni-

Grupa 10 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach przebywa na praktykach
zawodowych w podobnej placówce we Frankfurcie.
Wyjazd był możliwy w ramach projektu „Mobilny Ekonomista”.

Anna
Harkowska

Małgorzata Krzyżan
kiem 39,10 m.
To nie pierwszy jednak sukces
sportowy na arenie międzynarodowej, odniesiony przez osobę

związaną z powiatem słubickim:
podczas niedawnych Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro
Anna Harkowska zdobyła dwa
srebrne krążki w kolarskiej jeździe indywidualnej na czas na
szosie oraz w wyścigu ze startu
wspólnego.
Red.

Holiday Park Kownaty – prace ruszyły z „kopyta”
<< cd ze s. 1

dzami od pierwszego spotkania
w 2010 r.

Holiday Park Kownaty. Dzięki autostradzie w ciągu 90 minut do
HPK dotrą mieszkańcy aglomeracji Berlina i Poznania. Łącznie
jest to czas dojazdu dla 7 mln
potencjalnych klientów Holiday
Park Kownaty. Natomiast o 120
minut jazdy samochodem jest
oddalonych od Kownat 25 mln
osób. Inwestorów zachwyciły
również nasze tereny pełne lasów i jezior. Na slajdach podczas
prezentacji pojawiły się m.in.
zdjęcia Łagowa. Właściciele terenu podkreślają też bardzo dobrą
współpracę z torzymskimi wła-

Milowy skok dla regionu
Holiday Park Kownaty to
ogromne przedsięwzięcie i
atrakcja turystyczna, jakiej w
Polsce obecnie nie ma. To także ogromna szansa dla małej i
biednej gminy Torzym. Do budowy i później obsługi gości
potrzebnych jest i będzie setki
ludzi. Radości z inwestycji nie
kryje burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz: - Ten dzień
przejdzie do historii miejscowości
Kownaty i gminy Torzym – mówił
podczas uroczystości symbolicz-

nego rozpoczęcia budowy – jako
mieszkańcy żywimy duże nadzieje
względem Holiday Park Kownaty.
To dla nas przede wszystkim wiele
nowych miejsc pracy, ale także dodatkowe podatki do kasy gminy,
dzięki którym będziemy mogli się
szybciej rozwijać.
Na zagospodarowanie 207
hektarów terenu pod Kownatami i pełną rozbudowę Holiday
Park Kownaty wielonarodowa
grupa inwestorów daje sobie
czas do 2030 r. Rozmach i skala
przedsięwzięcia sprawia, że HPK
może stać się jednym z największych parków rozrywki w Europie Środkowej. – Ten projekt przysporzy sławy Torzymowi i całemu
regionowi – mówi burmistrz Stanulewicz. Miejmy nadzieję, że
również pieniędzy.
Adam Piotrowski
PL_advert_172 x 128.pdf 1 2014-09-08 10:37:03
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Uczniowie założyli firmę symulacyjną „MÖBELWELT GmbH“, zajmującą się handlem mebli biurowych, dziecięcych, łazienkowych
i pokojowych. Praktyka zaczęła
się od wyłonienia pomysłu na
firmę, jej nazwania, określenia
formy organizacyjno-prawnej
i przydzielenia uczestnikom
stanowisk pracy. W kolejnych
dniach pracy pierwszego tygodnia pobytu uczestnicy tworzyli
dokumenty rekrutacyjne w języku niemieckim i uczestniczyli w
rozmowach rekrutacyjnych negocjując swoje wynagrodzenia.
Równolegle tworzony był katalog produktów, ich cennik oraz
wzory dokumentów oficjalnego
i nieoficjalnego z logo firmy i danymi kontaktowymi.
Drugi tydzień praktyki rozpoczął się od poznania programu
LEXWARE (program magazyno-

wo-księgowy), w którym uczestnicy wystawiać będą dokumenty magazynowe i sprzedażowe.
Dodatkowo pracownice działu
kadr odpowiadają za rejestrowanie wszystkich dokumentów w
poczcie przychodzącej i wychodzącej.
Wirtualnymi nabywcami i dostawcami towarów meblowych
są niemieccy uczniowie, którzy
mając dostęp do utworzonego
katalogu zamawiają wybrane
przez siebie produkty.
Dział zarządzający, poza wyborem pracowników, podaniem
obowiązków,
przeprowadzeniem rozmów rekrutacyjnych,
nadzoruje postępy pracy w firmie oraz odpowiada za bilans
i prawidłowość wystawianych
dokumentów.
ZSE-R Słubice
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Młodzicy Nukleonu znowu górą
Kolejny bardzo dobry mecz młodzików, tym razem z drużyną UKS Bachus I z Zielonej
Góry. W sobotę 5 listopada w hali Zespołu Szkół nasi chłopcy od początku kontrolowali
spotkanie pewnie wygrywając 34:18. Dzięki wygranej umocniliśmy się na pozycji lidera
rozgrywek ligowych.
Od pierwszych minut
nasza drużyna realizowała założenia taktyczne
trenera. Przeciwnik przewyższał nas warunkami
fizycznymi lecz zdołaliśmy
to zniwelować wyszkoleniem technicznym. Pierwsze dwie bramki zdobyliśmy w ataku pozycyjnym,
po zagraniu umownym.
Dzięki temu na czystych
pozycjach rzutowych znaleźli się nasi rozgrywający
Miłosz i Michał. Obaj wykorzystali swoje sytuacje
zdobywając bramki. Dopiero w czwartej minucie
Bachus celnie trafił rzutem
z dystansu. Kolejne trzy
bramki padły naszym łupem i w 8 minucie wyszliśmy na prowadzenie 5:1.
W dziewiątej minucie doszło do niepotrzebnego
faulu naszego bramkarza
na przeciwniku za który

ujrzał czerwony kartonik.
Między słupkami musiał
stanąć o dwa lata młodszy
drugi bramkarz Damian.
Bachus poczuł swoją szansę i zaczął rzucać z dystansu. Mecz się wyrównał.
Przez pięć minut na każdą
naszą bramkę przeciwnik
odpowiadał celnym trafieniem. Pierwsze dwie
interwencje
naszego
młodziutkiego bramkarza
były niepewne, ale kiedy
następną piłkę wybronił,
uwierzył w swoje możliwości. Do końca meczu
bronił przy bardzo dużej
skuteczności, popisując
się rewelacyjnymi interwencjami. Pomogli mu
w tym obrońcy, którzy
uszczelnili strefę, nie dopuszczając Bachusa do
czystych pozycji rzutowych. Po 25 minutach gry
schodziliśmy na przerwę

wygrywając 17:11.
Druga odsłona meczu
pokazała jeszcze większą
przewagę naszego zespołu. Podkręciliśmy tempo
a w drużynie z Zielonej
Góry można było zauważyć ubytek sił. Tak jak w
pierwszej połowie bramki

zdobywaliśmy po ataku
pozycyjnym, tak w drugiej
coraz częściej graliśmy
atak szybki. Rewelacyjnie
zagrali w tym czasie nasi
skrzydłowi Szymon i Michał zdobywając wiele
bramek. Do końcowego
sukcesu dołożyli się rów-

nież młodsi zawodnicy.
Kiedy zmieniali tych bardziej
doświadczonych,
poziom gry w naszej drużynie utrzymywał się na
tym samym poziomie.
Drugą połową wygraliśmy

17:7 ustalając wynik końcowy na 34:18.
UKS Nukleon

