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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

PRZEKRÓJ
lokalny

KOSTRZYN NAD ODRĄ              SŁUBICE              GÓRZYCA               RZEPIN

Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

w Słubicach 
- na parterze budynku  
przychodni lekarskiej

przy ul. Mickiewicza 6/4
we wtorki, czwartki i piątki 

w godz.  10.00 - 14.00

W celu umówienia 
terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod 
numer tel.: 605 886 011

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 4 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, 
Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

Orkiestra gorących serc  
zagrała po raz 24.

KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

Adam 
Piotrowski

KOSTRZYN NAD ODRĄ
W tym roku na ulice miasta wy-

szło 150 wolontariuszy. Sercem 
akcji był Amfiteatr. Pomiędzy li-
cytacjami, które profesjonalnie 
prowadził Zdzisław Garczarek 
mieszkańcy zobaczyli wyłącznie 
kostrzyńskich wykonawców. Za-
prezentowali się m.in. artyści z 

W numerze:

Rozmowa z prezesem K-S 
SSE Arturem Malcem

STR. 7

Pilnuję lubuskich 
tematów

ROZMOWA PRZEKROJU

Rozmowa z Senatorem RP  
IX kadencji Władysławem 
Komarnickim STR. 8

Są perspektywy dla 
rodzimych firm. 
Trzeba tylko spraw-
dzić ofertę K-S SSE

STR. 7

ROZMOWA PRZEKROJU

DOM W GÓRACH - DO WYNAJĘCIA
Podgórzyn (11 km do Karpacza, 15 km do Szklarskiej Poręby)
Dom o powierzchni 120 m2 - ogrzewanie gazowe + kominek, 

miejce dla 8-10 osób, komfortowe warunki!
Cena od 300 zł za dobę!

601 974 329
ostatnie wolne terminy na ferie!

Pokazy, koncerty, tańce i wiele innych atrakcji czekało na mieszkańców Kostrzyna 
nad Odrą i Słubic 10 grudnia. Wszystko to za sprawą 24. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Najważniejsze jednak, że po raz kolejny udało się zebrać mi-
liony na zakup sprzętu do oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorów.

>> cd. na s. 6

Kostrzyńska „ekipa” WOŚP

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Nazwa „Kostrzyń-
skie Pompeje” 
zastrzeżona

Świadczenie 
rodzicielskie 
od 1 stycznia

KRAJ

STR. 15
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OgłOszenia DrObne

Opiekunki dO niemiec  
AmBeRcARe24 , wy-
mAgAny j. niem. kOmunikA-
tywny, dO 1500 eurO na 
rękę, legAlnie Od zARAz 
tel. 535 340 311  
luB 533 848 005  
luB 730 340 005

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.

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 11 arów na oś. 
domków jednorodzinnych w 
Gliśnie. Tel. 791 295 111

Sprzedam dom w stanie su-
rowym zamkniętym o pow. 
190 m2 (część powierzchni 
wykończona!). Cena 200 tys. 
zł. Tel. 608 275 272. Sulęcin.

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

Sprzedam Forda Focusa com-
bi, rok produkcji 2011, bezwy-
padkowy. Tel. 512 258 987

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.

Sprzedam Skodę Octavię 
1.9 TDI, 4x4, 6-biegowa, rok 
produkcji 2002. Samochód 
jest bardzo doinwestowany: 
sprzęgło z dwumasem, zrege-
nerowane turbo, wymieniony 
rozrząd i wiele innych. Bardzo 
bogate wyposażenie. Sprze-
daję, bo przyszedł czas na coś 
nowszego :) Cena 11900 zł do 
negocjacji. Tel. 731 845 524

Zima jak zwykle zaskoczy-
ła

Miałem okazję 6 stycznia 
jechać z Legnicy do Sulęcina. 
Stan odśnieżenia dróg woje-
wódzkich pozostawiał wiele 
do życzenia. Jakież jednak 
było moje zdziwienie, gdy 
w Nowej Soli wjechałem na 
drogę ekspresową S3, na któ-
rej również było… biało. Gdy 
jezdnia zamieniała się na dwu-
pasmową, lewy pas do wy-
przedzania niewiele się różnił 
od pobocza. Dopiero autostra-
da A2, gdy wjechałem na nią 
na węźle Jordanów była cał-
kowicie czarna. W regionalnej 
rozgłośni w serwisie o 16.00 
usłyszałem, że pługopiaskarki 
mają wyjechać na pozostałe 
drogi dopiero, gdy przestanie 
padać śnieg (w tym czasie pa-
dał praktycznie niedostrzegal-
nie). To znaczy, że gdyby śnieg 
padał przez trzy doby na okrą-
gło i napadałoby go z metr, to 
i tak ciężki sprzęt nie wyruszy, 
bo padać nie przestał? I gdzie 
tu logika?

Starostowie na cenzuro-
wanym

Starostowie słubicki i sulę-
ciński nie mają spokoju. Do-
piero co minęło 6 miesięcy od 
ostatniej próby ich odwołania, 
a już radni szykują kolejny „za-
mach”. Pierwsi zadziałali rajscy 
powiatowi ze Słubic. Nadzwy-
czajna sesja została zwołana 
na 5 stycznia. Okazało się jed-
nak, że rajcy opozycyjni na nią 
nie przyszli. Zarząd jednak na 
tę sytuację się przygotował, bo 
nieobecni radni otrzymali… 
żółte i czerwone kartki. Swoją 
nieobecność argumentowali 

minął miesiąc
nieprawidłową według nich 
formą zwołania sesji. Wygląda 
na to, że radni i zarząd powiatu 
słubickiego grają na wyczerpa-
nie kruczków formalnych. 

W Sulęcinie na razie począ-
tek. Pięciu radnych złożyło 
wniosek o sesję nadzwyczajną, 
a przewodniczący rady zwołał 
ją na 14 stycznia (dzień wyda-
nia tego numeru Przekroju). 
Na tej sesji mają przedstawić 
wniosek o odwołanie starosty 
wraz z uzasadnieniem. Na na-
stępnej sesji, która odbędzie się 
w drugiej połowie lutego radni 
zadecydują o przyszłości naj-
młodszego starosty w Polsce. 

Cud nad Postomią
Niedawno głośno było o 

gminie Sulęcin w polsatow-
skich wydarzeniach za spra-
wą… cudu, który wydarzył się 
w podsulęcińskim Żubrowie. 
Na apel o pomoc rodzinie od-
powiedziało tyle osób, że z ma-
łej wyprawki dla dziecka zrobi-
ło się niemal nowe mieszkanie. 
Akcję zapoczątkowały Sandra 
Gruntowska i Katarzyna Raj-
fur. W remont zaangażowało 
się ponad 50 osób z wojskiem 
włącznie. Dla wszystkich liczył 
się czas, bo lada moment do 
mieszkania miała wrócić mama 
z urodzonym w wigilię syn-
kiem. Więcej o 
akcji w następ-
nym numerze 
Przekroju.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

REGION

1 marca pojedziemy  
bezpośrednio koleją  
z Gorzowa do Berlina

Według wcześniejszego scena-
riusza połączenie miało ruszyć 
już 1 stycznia. Okazało się jednak, 
że są spore trudności ze znalezie-
niem w Polsce taboru kolejowe-
go posiadającego homologację 
uprawniającą do poruszania się 
po niemieckich torach. 
Według wstępnego rozkładu z 
Gorzowa w godzinach rannych 
będą codziennie wyruszać dwa 
składy. Podróż będą kończyć w 
Berlinie Lichtenberg o 7.28 i o 
10.28. Połączone składy będą 
wyruszać w drogę powrotną z 

1 marca ma ruszyć bezpośrednie połączenie kolejo-
we Toruń – Gorzów – Berlin. – To termin realny, cho-
ciaż przed nami jeszcze sporo pracy – mówił Dariusz 
Liszewski, członek zarządu Przewozów Regionalnych 
podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która 
28 grudnia odbyła się w Gorzowie.

tej stacji o 18.37.
Połączenie będzie realizowane 
wspólnie przez Przewozy Regio-
nalne, niemieckiego przewoźni-
ka NEB i polską Arrivę (ta firma 
posiada tabor z wymaganą ho-
mologacją). Do biletów będą do-
płacać samorządy województw, 
przez które będzie ono przebie-
gało. Na razie nie wiadomo ile za 
bilet będą musieli zapłacić pasa-
żerowie.

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

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

Jasełka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
SŁUBICE

18 grudnia w Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Słubicach 
odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Jak co roku 
uczniowie pod okiem nauczycie-
li przedstawili Jasełka. Aktorzy z 
powagą wcielili się w role postaci 
żyjących 2000 lat temu. Kolędy 
śpiewane były przy akompa-
niamencie  gitar i innych instru-
mentów. Całe przedstawienie 
uświetniła przepiękna dekoracja 
przedstawiająca w tle uroczyście 
udekorowany dom rodziny, oraz 
na pierwszym planie scenki z 
narodzin Jezusa. Przypomniane 
zostały najpiękniejsze bożonaro-
dzeniowe tradycje z różnych re-
gionów Polski: ubieranie choinki 
, pozostawienie wolnego miejsca 

przy wigilijnym stole, dzielenie się 
opłatkiem, wkładanie sianka pod 
obrus, przygotowywanie dwuna-
stu potraw na stół wigilijny,  obda-

rowywanie prezentami i rodzinne 
śpiewanie kolęd. Słuchacze byli 
bardzo poruszeni występami, na 
twarzach wielu było widać wzru-

szenie, a na pewno nie brakowa-
ło uśmiechu i gromkich braw. Na 
zakończenie pani dyrektor Wan-
da Suchacka złożyła wszystkim z 

okazji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia oraz nadchodzą-
cego Nowego 2016 Roku gorące 
życzenia.    (Agnieszka Araszewska) 

Tel. 533 871 996, ul. Saperska 6A/3, 66-235 Torzym
email: kontakt@biuro-vademecum.pl www.biuro-vademecum.pl

Gwarancja Fachowej, 
Rzetelnej i Miłej Obsługi

Kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa 
przedsiębiorstw i małych firm:

• księgi rachunkowe
• księgi przychodów i rozchodów
• ewidencje dla ryczałtowców
• ewidencje VAT
• kadry i płace, rozliczenia ZUS

Dla nowych klientów niższe ceny!



4 nr 1(37)/2016 14 stycznia 2016

www.drewform.pl

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Gorzowska 100 a
tel. + 48 95 752 0952, fax +48 95 752 3333
e-mail: drewform@wp.pl, info@drewform.pl
62-002 SUCHY LAS k/Poznania, ul. Obornicka 22
tel. +48 61 811 5524, fax +48 61 811 5524, kom. 509 165 516
e-mail: drewform2@wp.pl

• komputerowa optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych w systemie WOLF;
• projektowanie i wykonanie konstrukcji drewnianych;
• precyzyjne wykonanie konstrukcji na maszynie numerycznej CNC.

tarcica - wiązary - więźby dachowe - wiaty - altany
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - PROJEKTOWANIE - WYCENA - DORADZTWO TECHNICZNE - PRODUKCJA

REGION

Miliony do podziału

Oferty będą dotyczyć m.in. modernizacji 
budynków, wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii – tutaj do dyspozycji jest 64 
mln zł dla firm znajdujących się m.in. na te-
renach ZIT Gorzowa i Zielonej Góry.
Natomiast w nowym roku wystartują 43 
konkursy z pulą do podziału ponad 730 
mln zł. Harmonogram konkursów w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego – Lubuskie 2020 został już ogło-
szony. Od marca 2016 ogłoszone zostaną 
nabory na projekty inwestycyjne dla firm. 
Już w pierwszym kwartale 2016 r. będzie 
można się ubiegać się o dofinansowanie w 
zakresie e-zdrowia, poprawy bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego czy edukacji w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Red.

Już od 31 grudnia można ubie-
gać się o dotacje z funduszy 
unijnych. To właśnie w ostatni 
dzień roku zostanie ogłoszonych 
9 konkursów z pulą ponad 128 
mln złotych

Plac to część większego kompleksu rekre-
acyjno-zabawowego, położonego przy 
Alei Niepodległości, nieopodal kościoła 
pw. Najświętszej Marii Panny w Słubicach.
Na placu znajdują się instalacje zarówno 
dla najmłodszych jak i nieco starszych 
dzieci a także elementy do ćwiczeń fit-
ness. Pojawił się także “pająk”, na którym 
każde dziecko może wypróbować swoich 
sił we wspinaczce.
 - Cieszę się, że udało się zrealizować to, o co 
zabiegaliśmy w magistracie w 2014 r. jako 
stowarzyszenie Nasze Slubice PL, choć  nie 
jest to plac workout naszych marzeń, ale 
jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Liczy-
my, że w przyszłości uda się poszerzyć ofertę 
workout/parkour o dodatkowe instalacje, 
terenu jest tu pod dostatkiem – mówi słubi-
czanin Maciej Chojka, którego spotkałem 
na placu. Od lat trenuje na urządzeniach 
workout. Opowiedział mi co sprawiło,  że 
zainteresował się tą dyscypliną. - Moja 
przygoda ze street workout zaczęła się 
w maju 2011 roku, po obejrzeniu filmiku 
,,Hannibal For King’’, który bardzo mnie 
zainspirował i zmotywował do treningów. 

Mamy plac do street workout 
- nareszcie! 

SŁUBICE

Korzystając z okazji, chciałbym zarazić 
was moją ekscytacją street workoutem, po-
kazać, że trening uliczny można łączyć np. 
z bieganiem, a przy tym dobrze się bawić. 
Systematyka, pracowitość i wewnętrzna 
motywacja to klucz do sukcesu. Zachęcam 
do uprawiania tego sportu - mówi M. Choj-
ka.
Chciałbym serdecznie podziękować  
wszystkim zaangażowanym w powstanie 
tego kompleksu wraz z placem street wor-
kout/parkour. Ogrom-
ne podziękowania 
również dla sponso-
rów, bo wiem, że bez 
ich wkładu ciężko 
byłoby zrealizować tą 
inwestycję.

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

Przedświąteczny tydzień nie był czasem 
leniuchowania dla przedszkolaków z 
Przedszkola Miejskiego nr 4 „Bajka” w 
Kostrzynie nad Odrą. Przedstawienia, 
które przygotowały wspólnie z wycho-
wawczyniami wymagały nie lada wysił-
ku. Trud się jednak opłacił bo atmosfera, 
którą stworzyli wspaniale wpisała się w 
czas oczekiwań na święta Bożego Naro-
dzenia. W grupie 4-5 latków odbyły się 
„Muzyczne jasełka”, podczas których 
dzieci zaprezentowały swoje umiejęt-
ności wokalno-taneczne, a rodzice mieli 
okazję do wspólnego kolędowania.
Po przedstawieniu odbyła się degu-
stacja pierniczków upieczonych przez 
rodziców. W najstarszej grupie dzieci 
wcieliły się w baśniowych bohaterów. 
A wszystko po to by zaprezentować ro-

KOSTRZYN NAD ODRĄ

„Muzyczne jasełka” w wyko-
naniu przedszkolaków

dzicom przedstawienie pt. ”Grudniowa 
przygoda”. Nasi mali bohaterowie przy 
przeróżnych piosenkach, pastorałkach i 
kolędach szukali świątecznego drzewka 
w czym oczywiście pomógł im Święty 
Mikołaj. Po genialnie odegranych rolach 
dzieci podarowały rodzicom przygo-
towane wcześniej aromatyczne stroiki 
świąteczne - z cynamonem, anyżem i 
pomarańczą.

Żaneta Bławat
www.kostrzyn.um.gov.pl



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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Przekrój Lokalny: Jeśli wybieramy się 
z rodziną lub ze znajomymi na zimowe 
ferie do innego kraju, czy wystarczy Eu-
ropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowot-
nego?
Mateusz Bukowski: Mając ze sobą kartę 
EKUZ, możemy potwierdzić, że opłacamy 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, a to 
gwarantuje nam otrzymanie podstawowej 
opieki medycznej w krajach unijnych. Ale 
już np. za transport karetką czy badania 
specjalistyczne trzeba będzie dopłacić. 
Dlatego kartę oczywiście warto mieć ze 
sobą, ale to polisa turystyczna będzie dla 
nas gwarancją uzyskania pełnej pomocy. 
Warto podkreślić, że naprawdę nie opłaca 
się kupować ubezpieczeń z najniższymi 
poziomami sumy ubezpieczenia. W przy-
padku nieszczęścia, koszty leczenia i prze-
wozu są rzeczywiście spore i wybór zbyt 
niskich sum nie zagwarantuje nam pomo-
cy, jakiej chcemy oczekiwać w takich sytu-
acjach.
PL: Na co możemy liczyć kupując polisę 
turystyczną? 
MB: Taka polisa obowiązuje w każdym 
kraju i pozwala skorzystać z pomocy pań-
stwowych i prywatnych placówek medycz-
nych. Dzięki ubezpieczeniu assistance nie 
zostajemy sami z problemem, dostajemy 
informacje o najbliższych szpitalach. Trze-
ba tylko zadzwonić pod numer podany 
na polisie i powiadomić ubezpieczyciela o 
tym, co się stało. Tego typu polisę można i 
warto poszerzyć o dodatkowe opcje, które 
ze względu na rodzaj wyjazdu będą dla nas 
przydatne. 
Opłacone będą koszty zabiegów, operacji, 

badań, a także wizyt u stomatologa. Zwró-
cone zostaną też koszty lekarstw i opa-
trunków. W przypadku szybkiej pomocy 
ambulatoryjnej, zwykle wystarczy zapłacić 
za usługę samemu i wziąć rachunek, który 
rozlicza się po powrocie. W ramach polisy 
mamy też zorganizowane i opłacone kosz-
ty transportu chorego do Polski. Ubezpie-
czony otrzymuje pieniądze, jeśli dojdzie do 
tzw. trwałego uszczerbku, np. złamie nogę. 
W razie śmierci, zapewniony jest transport 
ciała.
PL: Czy nie trzeba się martwić o sprawy, 
o których Pan mówi, jeśli wyjeżdżamy z 
biurem podróży i w kosztach wyjazdu 
jest wliczone ubezpieczenie?
MB: Zgodnie z przepisami ubezpieczenie 
od kosztów leczenia i następstw nieszczę-
śliwych wypadków opłaca organizator wy-
jazdu. Warto wcześniej poznać szczegóły 
polisy, sprawdzić sumy gwarancyjne dla 
polis KL (koszty leczenia) i NNW (następ-
stwa nieszczęśliwych wypadków) i dowie-
dzieć się, które sytuacje obejmuje pakiet 
ubezpieczeniowy. Często zdarza się, że 
wykupiony jest najtańszy wariant, który 
obejmuje niską sumę gwarancyjną. Dla-
tego trzeba sprawdzić czy polisa spełnia 
nasze oczekiwania, a jeśli nie, to dokupić 
prywatnie dodatkowe opcje. Warto wziąć 
pod uwagę możliwość zagubienia lub kra-
dzieży naszego bagażu czy sprzętu elek-
tronicznego, np. wartościowego aparatu 
fotograficznego lub laptopa.
PL: Niektórzy wybierają się na wyjaz-
dy razem ze swoimi zwierzętami, które 
w nowych warunkach mogą zachowy-
wać się inaczej niż w domu i np. kogoś 

ugryźć. Na nartach możemy spowodo-
wać wypadek. Co można zrobić, aby 
uniknąć kłopotów?
MB: W takich sytuacjach sprawdza się 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cy-
wilnej. Ubezpieczyciel wypłaci odszko-
dowanie osobie, której nasze zwierzę lub 
sami przez przypadek wyrządzimy szkodę. 
W przypadku poważnych problemów, kie-
dy sprawa trafi przed sąd, w ramach polisy 
można liczyć na pokrycie kosztów adwoka-
ta. Koszty takiego postępowania i poten-
cjalnego odszkodowania mogą być bardzo 
duże, dlatego i suma ubezpieczenia nie 
powinna być niższa niż ok. 200 tys. zł.
PL: Zostańmy jeszcze przy temacie wy-
jazdów w góry. W ostatnich tygodniach 
w polskich Tatrach, na znanych szlakach 
dochodziło do wielu wypadków. 
MB: Warto rozszerzyć ubezpieczenie, je-
śli wyczynowo uprawiamy sport, a 
także wtedy, kiedy planujemy rekre-
acyjne wycieczki po górach. Koszty, 
które trzeba ponieść po wypadku 
narciarskim za granicą to nawet kil-
kadziesiąt tys. zł. Polisa przydatna 
jest również w przypadku wyjazdów 
krajowych. Dobrze dostosowana do 
naszych potrzeb obejmuje np. po-
szukiwania i akcję ratowniczą, kiedy 
nie możemy samodzielnie wrócić 
ze szlaku, a także m.in., naprawę 
naszego sprzętu sportowego, jeśli 
ulegnie zniszczeniu.
PL: Dziękuję za rozmowę.
Eg

Mateusz Bukowski
Bukowski Ubezpieczenia 
- partner wyłączny PZU SA,
ul. Kopernika 13, 69-100 Słubice
tel.: 609592016
m: matbukowski@agentpzu.pl
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Jak wypocząć bez stresu? 

REGION

Miliony do podziału

W województwie lubuskim zaczynają się ferie zimowe. Pogoda sprzyja też weekendowym wyjazdom 
na narty. Dobrze spakowany bagaż, sprawdzony przed wyjazdem samochód to nie wszystko, trzeba 
zabrać ze sobą dobrze dobraną polisę ubezpieczeniową. 

Podpowiada Czytelnikom Przekroju Lokalnego
Mateusz Bukowski

mailto:matbukowski@agentpzu.pl
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Dziecięcego Studia Piosenki, ze-
społów To Musi Chodzić i Riddim 
Badness Sound System. Publicz-
ność była zachwyceni, o czym 
świadczy fakt, że niektórzy na-
wet tańczyli pod sceną. Na licy-
tacjach można było kupić m.in. 
koszulkę reprezentanta Lecha 
Poznań Dariusza Dudki, gadże-
ty WOŚP oraz produkty kostrzyń-
skich firm: ICT Poland SP. z o.o., 
Wendre Polska, Hanke Tissue. 

W kostrzyński finał WOŚP za-
angażował się MOSiR, który był 
organizatorem kolejnej edycji 
biegu „Policz się z cukrzycą”. Wo-
lontariuszy wspierali ciepłymi 
napojami i posiłkami seniorzy z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Otwarty był również sklepik, lo-
teria i kiermasz książek zorgani-
zowany przez Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Kostrzynie nad 
Odrą. 

Tegoroczny wynik finału WOŚP 
w Kostrzynie nad Odrą to ponad 
53 tys. zł, co jest kolejnym rekor-
dem. Warto nadmienić, że grają-
ca od początku z Orkiestrą firma 
ICT Poland Sp.z o.o. przekazała w 
tym roku czek na 15 tys. zł.

SŁUBICE
Ponad 57,3 tys. zł – taką kwo-

<<  cd. ze s. 1

Orkiestra gorących serc zagrała po raz 24.
tę przekazały Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy po niedzielnym 
finale Słubice. To aż o 20 
tys. zł więcej niż przed 
rokiem. W Lubuskiem 
był to piąty wynik! 

70 wolontariuszy 
uzbierało do puszek 
blisko 26 tys. zł ( w ubie-
głym roku ok. 20 tys. zł), 
ale przede wszystkim 
słubiczanie z wielkim zaangażo-
waniem licytowali podczas au-
kcji, z których dochód wyniósł 
ponad 30 tys. zł (w ub. roku 11 
tys. zł). Trafiło na nie 200 różnych 
rzeczy i usług.

Najbardziej wartościowa oka-
zała się koszulka Łukasza Fabiań-
skiego, za którą zapłacono 2 tys. 
zł! Za 1300 zł poszły też flagi z 
herbem Słubic, które przekazał 
burmistrz Tomasz Ciszewicz. Na 
aukcjach licytowano też. m.in. 
wizytę na planie podczas kręce-
nia klipu Abla, znanego rapera 
ze Słubic, profesjonalne nagra-
nie w studiu SMOK, bezpłatny 
karnet na wszystkie imprezy, 
które SMOK zorganizuje w tym 
roku (m.in. festiwal Transvoca-
le, koncerty i spektakle). Wiele 
usług przekazały też na licytację 
słubickie firmy. 

Na wielkoorkiestrowej słubic-

kiej scenie wystąpili m.in. orkie-
stra Fanfary Europy, chór Kon-
sonans, Edyta Kręgiel, tancerze 
z Bohemy. Było też flamenco w 
wykonaniu Joanny Zapały, Zum-
ba, Breakdance, tańczyła Frajda, 
pokazała się grupa cyrkowa ze 
Szkoły Podstawowej nr 3, wystę-
powały przedszkolaki i ucznio-
wie szkół.

W tym roku zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na sprzęt 
medyczny dla dzieci i seniorów. 
Dotychczas dzięki WOŚP słubic-
ki szpital otrzymał m.in. USG na 
oddział pediatryczny, kardio-
monitory, aparat do EKG, stół 
operacyjny, inkubatory, pompy 
infuzyjne, zestaw do naświetlań 
noworodków. W sumie fundacja 
WOŚP kupiła dotychczas sprzęt 
medyczny za ok. 650 mln zł.

Fot. www.slubice.pl, 
www.kck.kostrzyn.pl

Wolontariuszki WOŚP ze Słubic

W spotkaniu, które odbyło się 
16 grudnia 2015 r., wzięło udział 
ponad 85 osób! Dzieci, rodzi-
ce, młodzież, studenci, babcie i 
dziadkowie, a nawet całe rodzi-
ny! 
Wcześniej, upieczone zostały 
pierniki według staropolskiej 
tradycji przez zaprzyjaźnione z 
biblioteką artystki lokalne: Kazi-
mierę Staniak z Drzecina i Da-
nusię Golubską ze Słubic.
Wszyscy z ogromnym entuzja-
zmem i zapałem ozdabiali cia-

Lukrowane pierniczki  
w bibliotece słubickiej

SŁUBICE

....i znów zapachniało piernikami, lukrem, choinką i rodzin-
ną atmosferą!  Już po raz trzeci spotkaliśmy się w bibliotece 
słubickiej na świątecznym dekorowaniu pierników, w ra-
mach Aktywnego Kalendarza Adwentowego’ 2015 Słubi-
ce - Frankfurt nad Odrą.

steczka. Stworzyli przepiękne 
dekoracje z lukru i ozdób cukier-
niczych. Na koniec wszystko zo-
stało ładnie zapakowane!
Spotkaniu towarzyszyła niezwy-
kła, przedświąteczna aura, dzia-
łająca na wszystkie nasze zmy-
sły: smaku, węchu i wyobraźni 
twórczej. Połączyła nas tradycja, 
obyczaje różnych narodowości 
oraz chęć wspólnego spędzenia 
czasu. 

Zespół BPMiG Słubice
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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

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

Punkt Kasowy w Urzędzie 
Skarbowym w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice
tel. 95 758 2373

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
tel./fax 95 750 8312
gorzyca@bsosno.sgb.pl

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 9325
sulecin@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Oddział Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zapraszamy do naszych placówek:

Promocja trwa 
od 18.01.2016 do 15.04.2016.

www.bs.osno.sgb.pl

Nowy Opel Astra

Wiele atrakcyjnych nagród

Nawet 2%

Przekrój Lokalny: Czy strefa 
pomaga inwestorowi w pozy-
skaniu pracowników? Czy pro-
wadzona jest współpraca ze 
szkołami lub uczelniami?
Artur Malec: Udzielamy wsparcia 
inwestorom planującym swoją 
działalność w K-S SSE na każ-
dym etapie inwestycji. Odbywa 
się to jednak na wyraźne życze-
nie inwestora. Standardem stały 
się spotkania, w których biorą 
udział gestorzy mediów, włoda-
rze miast, firmy z branży HR czy 
szkoły zawodowe i średnie z re-
gionu. 
Na potrzeby inwestorów two-
rzymy specjalne klasy, w których 
kształcona jest przyszła kadra 
pracownicza.
PL: Czy na potrzeby utworzenia 
strefy ponoszone były nakłady 
na modernizację infrastruktury 
technicznej – np. budowa no-
wych dróg? Kto finansuje takie 
przedsięwzięcia?
AM: K-S SSE stale się rozwija i 
ponosi nakłady inwestycyjne na 

Są perspektywy dla rodzimych firm. 
Trzeba tylko sprawdzić ofertę K-S SSE

ROZMOWA PRZEKROJU

O sposobach skutecznego pozyskiwania inwestorów do Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych działaniach strefy z prezesem zarządu 
Arturem Malcem rozmawia Adam Piotrowski

infrastrukturę techniczną. Klu-
czowym czynnikiem przy wybo-
rze lokalizacji jest dla inwestora 
nieruchomość wraz z dostępną 
infrastrukturą. W przypadku nie-
ruchomości, których jesteśmy 
właścicielami, nakłady są pono-
szone przez spółkę.  Miasta-pod-
strefy które oferują swoje tereny 
same przygotowują infrastruktu-
rę techniczną.
PL: Jakie są plany rozwoju Stre-
fy? Czy planowane jest przyłą-
czenie nowych gruntów? Ilu? 

Kiedy?
AM: Staramy się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom potencjalnych 
inwestorów. Przygotowujemy 
specjalne warunki dla małych 
przedsiębiorstw m.in. działki od 
0,5 ha. Nasze działania mają na 
celu poprawę konkurencyjności 
rodzimych firm. Wprowadza-
nie na rynek firm zagranicznych 
powoduje powstawanie wielu 
małych firm polskich w otocze-
niu. Zjawisko to wpływa na zm-
niejszenie problemu  bezrobo-
cia w regionie. Główne kierunki, 
które wyznaczone zostały na rok 
2016, to m.in. powiększenie ofer-
ty inwestycyjnej strefy, rozbu-
dowa istniejącej infrastruktury 
technicznej oraz ciągłe pozyski-
wanie inwestycji w ramach pod-
stref K-S SSE. Na rozpatrzenie 
wniosku czekają już tereny, które 
obejmują: 68,5305 ha. W wyni-
ku rozszrzenia  powierzchnia Ko-
strzyńsko-Słubickiej SSE wynie-
sie 1 936,5797 ha.
PL: Dziękuję za rozmowę.

Świadczenie rodzicielskie bę-
dzie przysługiwać osobom, któ-
re urodziły dziecko, a które nie 
otrzymują zasiłku macierzyń-
skiego lub uposażenia macie-
rzyńskiego. O świadczenie to 
będą mogli ubiegać się między 
innymi: bezrobotni, studenci, 
rolnicy, wykonujący prace na 
podstawie umów cywilnopraw-
nych, osoby zatrudnione lub 
prowadzące pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą, jeśli nie 
będą pobierały zasiłku macie-
rzyńskiego.
Warunkiem otrzymania świad-
czenia będzie zgłoszenie chęci 
skorzystania z niego w okresie 
do 3 miesięcy od urodzenia 
dziecka w ośrodku pomocy spo-
łecznej lub w urzędzie gminy 
(miasta). Świadczenie rodziciel-
skie nie będzie uzależnione od 
kryterium dochodowego i bę-
dzie przysługiwało przez rok (52 
tygodnie), a w przypadku uro-
dzenia wieloraczków okres ten 
będzie mógł być wydłużony do 

Świadczenie rodzicielskie 
od 1 stycznia

KRAJ

Od początku roku obowiązuje nowe świadczenie ro-
dzicielskie. Polega na wypłacie kwoty 1000 zł każdego 
miesiąca przez pierwszy rok po urodzeniu dziecka.

71 tygodni.
Świadczenie to będą mogli 
otrzymywać także rodzice dzie-
ci urodzonych przed 1 stycznia 
2016 r., którzy nie mają prawa 
do zasiłku macierzyńskiego – w 
takim przypadku, świadczenie 
rodzicielskie będzie im przysłu-
giwało od 1 stycznia 2016 r. do 
ukończenia przez dziecko 1 roku 
życia (odpowiednio dłużej w 
przypadku wieloraczków).
Osoby, które w trakcie korzysta-
nia ze świadczenia rodzicielskie-
go znajdą pracę nie muszą się 
obawiać, że je stracą. Będzie ono 
nadal wypłacane, ale jego kwota 
zostanie obniżona o połowę. Ta-
kie rozwiązanie ma zachęcić do 
poszukiwania pracy.
Przepisy o świadczeniu rodzi-
cielskim zostały uchwalone jesz-
cze przez rząd Platformy Obywa-
telskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.

Adam Piotrowski
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PRZEKRÓJ POLECA

“Słaba płeć?”
Niespecjalnie przepadam za polskimi 

komediami, szczególnie za tymi, które na 
ekrany kin trafiły w przeciągu ostatnich 10 
lat, dlatego też gdy wybierałam się na naj-
nowszą produkcję Krzysztofa Langa „Sła-
ba płeć?” byłam dosyć sceptyczna. Muszę 
jednak przyznać, że film dosyć pozytyw-
nie mnie zaskoczył, ale być może dlatego, 
że nie jest to typowa komedia.

Główna bohaterka filmu Zosia (Olga Bo-
łądź) to młoda, ambitna i wykształcona ko-
bieta, pracująca w jednej z warszawskich 
korporacji. Na początku filmu ukazuje się 
widzowi jako konrektna i „twarda babka”. 
Choć jest inteligenta, potrafi nawiązywać 
kontakty z zagranicznymi klientami lepiej 
od własnego szefa (Piotr Głowacki), który 
nie zna nawet dobrze języka angielskie-
go, to wciąż jest niedoceniona w pracy. 
Zosia ma jeszcze jeden problem: choć 
z zewnątrz stara się dopasować do roli 
twardej, warszawskiej kobiety sukcesu, to 
tak naprawdę, mimo iż ma charakterek, to 
jest dobrą i  wrażliwą dziewczyną. Miesz-
ka w  skromnym mieszkaniu, do którego 
przygarnęła niezbyt uzdolnioną i zaradną 
życiowo Mariannę (Marieta Żukowska) - 
przyjaciółkę ze szkolnej ławy, szukającą co 
rusz nowej pracy. 

Kiedy Zosia w wyniku intrygi traci pracę, 
zaczyna się zastanawiać, czy kariera za-
wodowa, której tak bardzo pragnęła była 
warta udawania przed wszystkimi, nawet 
przed własną matką (Katarzyna Figura) 

kogoś kim w rzeczywistości nie jest?
Film „Słaba Płeć?” w założeniu miał być 

oparty na książce Katarzyny Grygi „Suka”, 
jednak główna bohaterka wcale jej nie 
przypomina. Zośka to po prostu kobieta 
z charakterem, która dała się pochłonąć 
stylowi życia stolicy. „Słaba płeć?” to w 
założeniu również komedia romantyczna 
i stwierdzam, że owszem znalazłoby się w 
filmie parę zabawnych scen, szczególnie 
z udziałem Katarzyny Figury, ale ogólnie 
jest to obraz gorzkich realiów, które rzą-
dzą na dzisiejszym rynku pracy. Co do 
miłości, to jest to temat dosyć szorstko 
traktowany przez główną bohaterkę, ale 
w końcu wypływa na pierwszy plan.

Film polecam, ogląda się go przyjemnie 
nie tylko ze względu na dobrą obsadę, ale 
również na muzykę. Nie nazwałabym tej 
produkcji komedią romantyczną, ponie-
waż ma kilka gorzkich momentów, skła-
niających do refleksji, a jedyne co jest w 
tym filmie słodkie to zemsta głównej bo-
haterki, ale filmem obyczajowym z małym 
przesłaniem do tych, którzy za dużo życia 
poświęcają karierze zawodowej.  

Anna Suchy

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Żeberka w musztardzie i miodzie 
z sosem barbecue 
Święta i Sylwester za nami. Myślę, że każdy z nas ma na jakiś czas dość wykwintnych, ale 
też tradycyjnych dań. Przed nami jednak okres karnawału, a co za tym idzie, czas zabaw, 
przyjęć i spotkań z przyjaciółmi. Tu właśnie rodzi się dylemat co takiego moglibyśmy 
ugotować, aby nasi goście wychodząc byli zadowoleni. Proponuję tytułowe żeberka.
Składniki:
- 1kg żeberek wieprzowych
- 5 łyżek miodu
- oliwa z oliwek
- 3 łyżki musztardy francuskiej
- papryka słodka
- sól, pieprz

Żeberka myjemy, osuszamy i wkładamy do naczynia żaroodpornego. W miseczce mie-
szamy musztardę, przyprawy i 6 łyżek oliwy, a następnie nacieramy mięso i odstawiamy 
je na 2 godziny do lodówki. Po tym czasie wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni 
piekarnika i pieczemy (w zamkniętym naczyniu) ok.1,5 godziny. 
W rondelku rozgrzewamy olej i szklimy na nim bardzo drobno posiekaną cebulę oraz 
posiekane ząbki czosnku. Następnie dodajemy słodką paprykę, pieprz cayenne i mie-
szamy. Następnie dodajemy pozostałe składniki, mieszamy całość dokładnie i zawar-
tość rondelka gotujemy na małym ogniu przez około 45 minut mieszając od czasu do 
czasu. Studzimy. Żeberka możemy polać sosem, albo je w nim maczać. Nadmiar sosu 
można przechowywać w słoiku, w lodówce nawet kilka tygodni. 

Składniki do sosu:
- 1 średniej wielkości czerwona cebula 
- 2 ząbki czosnku 
- 4 łyżki łagodnego keczupu dobrej jakości 
- 4 łyżki musztardy miodowej 
- 6 łyżek octu balsamicznego 
- 2 łyżki miodu i 2 łyżki oleju 
- 3 łyżeczki słodkiej papryki 
- 1/2 łyżeczki  pieprzu cayenne

Pilnuję lubuskich tematów 
ROZMOWA PRZEKROJU

Przekrój Lokalny: Panie Senato-
rze spotykamy się w drugim ty-
godniu stycznia, a już wygląda 
na to, że 2016 rok będzie pozy-
tywny dla mieszkańców Gorzo-
wa Wlkp. 
Władysław Komarnicki: Ze swo-
jej strony, jako senator dokła-
dam wszelkich starań, aby tak 
było. Jest wiele spraw, które idą 
w dobrym kierunku, na przy-
kład komunikacja. Trzymam za 
słowo Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbietę Annę Polak, 
że będzie połączenie kolejowe 
Gorzów – Berlin. Liczę też, na 
podobne jak w ubiegłym roku, 
wsparcie zarządu województwa 
dla naszej kochanej Stali Gorzów 
w nowym sezonie.
PL: Media ogłosiły, że wycze-
kiwana Akademia Gorzowska 
jest już na ostatniej prostej.
WK: Bardzo cieszę się, że dwie 
gorzowskie uczelnie chcą żeby 
powstała akademia i że jest de-
klaracja Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbiety 
Rafalskiej. Kiedy pojawiła się in-
formacja na ten temat, byłem 
w urzędzie marszałkowskim w 

Rozmowa z Senatorem RP IX kadencji Władysławem Komarnickim

Zielonej Górze na spotkaniu Lu-
buskiego Zespołu Parlamentar-
nego z Zarządem Województwa 
Lubuskiego. Jako pierwsi mieli-
śmy okazję komentować tę do-
niosłą, wręcz historyczną chwilę.
PL: Wydaje się też bliskie utwo-
rzenie Ośrodka Radioterapii w 
Gorzowie. 
WK: Radioterapia to sprawa 
szczególnie ważna i również 
ponad polityczna. Powinna łą-
czyć wszystkich parlamentarzy-
stów. Odbyłem wiele spotkań w 

tej sprawie i będę działał dalej, 
aby rzeczywiście powstała. Jako 
ponadregionalne specjalistycz-
ne centrum usług medycznych 
ośrodek radioterapii jest wpisa-
ny do Kontraktu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego z 
Rządem RP. Pilnuję tego tematu 
i będę na bieżąco informował o 
postępach.
PL: Przenieśmy się jeszcze na 
chwilę do senatu. Zapowiadał 
Pan pracę społeczną. 
WK: Jest tak, jak powiedziałem 

przed wyborami, zrzekłem się 
wynagrodzenia i pracuję w se-
nacie społecznie. Jestem przed-
siębiorcą, potrafię dbać o swoje 
finanse. Tą decyzją chciałem 
przekonać moich wyborców, że 
startuję do parlamentu nie dla 
pieniędzy, ale po to, aby na jesz-
cze szerszym polu działać dla 
Gorzowa i całego województwa. 
Z racji moich największych zain-
teresowań, do których należą jak 
wiadomo rozwój gospodarczy i 
sport, należę do dwóch komisji: 
Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności oraz Nauki, Edukacji 
i Sportu. Pracuję społecznie i 
jestem w pełni zaangażowany 
w prace senatu. Chociaż muszę 
przyznać, że pierwszy raz w życiu 
zdarzyło mi się pracować w nocy 
z 23 na 24 grudnia i to aż do 4 
rano. To była wtedy dziwna noc. 
PL: Wszedł Pan do senatu z po-
parciem blisko 45 tys. Lubuszan. 
To tak jakby głosowali na Pana 
wszyscy mieszkańcy czterech 
miast wielkości np. Drezdenka. 
Jak Pan dba o utrzymanie kon-
taktu z wyborcami?
WK: Jestem bardzo otwartym 

człowiekiem. Codziennie kon-
taktuję się z moimi wyborcami 
poprzez portale społecznościo-
we, które dzisiaj są bardzo szyb-
kim i ważnym kanałem komuni-
kacyjnym. Mam aktywne konta 
na FB i Twitterze. Zapraszam do 
rozmów. Jestem także dostępny, 
wraz z moimi współpracownika-
mi, w biurze przy ul. Sikorskiego 
111/315 w Gorzowie Wlkp.
PL: Na zakończenie zaprośmy 
wszystkich mieszkańców, któ-
rzy potrzebują porad prawnych 
na dyżury do Sulęcina. 
WK: Dzięki współpracy z po-
słanką Katarzyną Osos i Ada-
mem Piotrowskim, prezesem 
Stowarzyszenia Młodych Lubu-
szan oferujemy w Sulęcinie dla 
wszystkich potrzebujących bez-
płatne porady prawne w każdy 
drugi i czwarty czwartek miesią-
ca. Wystarczy zadzwonić pod nr 
tel. 511 225 133.
PL: Dziękuję za rozmowę
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Obowiązki:
• Przygotowywanie materiałów reporterskich
• Przeprowadzanie relacji z imprez kulturalnych, społecznych  

i sportowych
• Przygotowywanie fotoreportaży

Wymagania:
• Wykształcenie średnie
• Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
• Lekkie pióro

Oferujemy:
• Umowa o pracę
• Zdobycie doświadczenia w redakcji gazety o ugruntowanej 

pozycji na rynku
• Elastyczne godziny pracy

Dziennikarz

Agencja Reklamy PROGRESS,
wydawca Przekroju Lokalnego

zatrudni osobę na 1/2 etatu na stanowisku:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:                                                
Adam.Piotrowski2@gmail.com  

Dodatkowe informacje na temat oferty pod nr tel. 511 225 133

Składniki do sosu:
- 1 średniej wielkości czerwona cebula 
- 2 ząbki czosnku 
- 4 łyżki łagodnego keczupu dobrej jakości 
- 4 łyżki musztardy miodowej 
- 6 łyżek octu balsamicznego 
- 2 łyżki miodu i 2 łyżki oleju 
- 3 łyżeczki słodkiej papryki 
- 1/2 łyżeczki  pieprzu cayenne
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- Mamy w swoich szeregach 
ludzi w różnym wieku, którzy po-
trafią się razem świetnie bawić – 
cieszy się Urszula Olszowska, 
skarbniczka w słubickim TWK. 
– Nieocenione są nasze seniorki: 
Stanisława Brzeska, Irena Ku-
kulska, Józefa Kulik – wymie-
nia panie aktywnie działające w 
kole. Nie może się też nachwalić 
innych. - Teresa Mickiewicz na 
nasze spotkania robi przepyszny 
smalcuszek, Marysia Majda ob-
dziela innych warzywami ze swo-
jej działki, Stanisław Mielcza-
rek z Rzepina rozśpiewa każdą 
imprezę, a Andrzej Szewczyk, 
także z Rzepina to nasz stowarzy-
szeniowy fotograf – podkreśla i 
pokazuje albumy ze zdjęciami 
z przeróżnych imprez i wycie-
czek, a także filmy nakręcone 
przez mieszkańca Rzepina. - W 
stowarzyszeniu aktywnie działa 
też Wojciech Gładki, który ma 
niepełnosprawnego syna i Gie-
nia Bąkowska, której bezinte-
resowność zawsze nas wzrusza 
– opowiada pani Urszula. 

Ona sama czas spędzony w 
TWK uważa za dobrze wykorzy-
stany. Ponadto praca dla innych 
daje jej poczucie, że robi coś 
ważnego. Do koła trafiła kilka 
lat temu, gdy z powodu nowo-
tworu przestała pracować. - Gdy 
stałam się amazonką musiałam 
znaleźć dla siebie ten wyrzuco-
ny z mojego ciała puzzelek, żeby 
jakoś na nowo ułożyć sobie ży-
cie – mówi. – Poczułam strasz-
ną pustkę i byłam początkowo 
strasznie pogubiona – przyzna-
je. - Czułam, że chcę przebywać 
wśród ludzi, ale wśród zdrowych 
jeszcze wtedy nie umiałam się 
odnaleźć – wspomina. Dlatego 
gdy Krystyna Górowska, któ-
ra działała już w TWK namówiła 
ją, żeby wstąpiła do słubickie-
go koła, nie wahała się. Szybko 
okazało się, że jest ono dla niej 
tym brakującym puzzlem. – Od 
razu poczułam się jak u siebie. 
Nie było tam narzekania, pomi-
mo, że spotkałam w kole wiele 
osób doświadczonych przez ży-
cie. Czułam, że właśnie dlatego 
mogę z nimi o wszystkim poroz-
mawiać. Bo jak zdrowy mówi – 
rozumiem Cię – to nie do końca 
jest prawda. Trzeba coś przeżyć, 
czegoś dotknąć, żeby to poczuć 
– dodaje.

Ta dobra atmosfera w kole 
stała się dla niej lokomotywą 
do działania. W organizowaniu 
innym czasu wolnego miała 
już doświadczenie, bo od lat 

Nasi niepełnosprawni energią mogliby zarażać zdrowych
SŁUBICE

W słubickim kole Towarzystwa Walki z Kalectwem jest już ponad 90 osób. Kiedyś wielu chorych siedziało w domach, dziś razem fantastycz-
nie spędzają czas, a ich energia jest dla innych jak magnes. Mają też swoje motto, którym stały się słowa, powtarzane często przez zmarłą 
niedawno szefową słubickiego TWK, Bogusię Flieger: - Jak nie my, to kto?! 

90. ze swoim partnerem Ada-
mem Poholskim, który tak jak 
ona jest byłym pracownikiem 
Poczty Polskiej, działają w mię-
dzynarodowym Stowarzysze-
niu EuroJumelages. Organizują 
rajdy rowerowe, spływy kaja-
kowe, wycieczki. - Adam, jako 
pierwsza osoba, która nie jest 
niepełnosprawna, został człon-
kiem naszego słubickiego koła 
TWK – mówi pani Ula i opowia-
da, jak do tego doszło. Gdy trzy 
lata temu wyjechała na miesiąc 
na rehabilitację ktoś musiał ją w 
kole zastąpić. Zgodził się Adam. 
Od razu poczuł potrzebę działa-
nia. 

– Zauważyłem, że przydała-
by się tam jakaś zmiana, żeby 
działalność koła nie ograniczała 
się do cotygodniowych spotkań 
przy kawie i ciastku i od czasu do 
czasu jakiegoś wyjazdu – wspo-
mina. – Skoro już nazwa towa-
rzystwa mówi, że walczy ono z 
kalectwem, to pomyślałem, że 
trzeba coś zrobić w tym kierunku, 

żeby faktycznie przeciwdziałać 
temu wykluczeniu społecznemu, 
jak to się dziś ładnie nazywa – 
opowiada. Zaczął od wieczorów 
z karaoke, a potem worek z po-
mysłami sam się rozwiązał. Słu-
biczanie, do których dołączyła 
też grupa mieszkańców sąsied-
nich miejscowości, regularnie 
jeżdżą choćby na basen do nie-
mieckiego Bad Saarow. 

– Te nasze wyjazdy to m.in. 
zasługa gminy Słubice, od której 
dostaliśmy dofinansowanie na 
koszty transportu, w ramach 
napisanego przez nas projek-
tu – dodaje słubiczanin. Dzięki 
temu w tym roku można było 
zorganizować aż sześć wy-
jazdów do term. Sąsiedztwo 
Niemiec zaowocowało też na-
wiązaniem współpracy ze sto-
warzyszeniem Lebenshilfe z 
Frankfurtu nad Odrą. – W grud-
niu, podczas jarmarku bożona-
rodzeniowego, wystawialiśmy 
specjały kuchni polskiej i pre-
zentowaliśmy nasze rękodzieło 

– mówi pani Urszula. 
Dzięki gminie, drugi rok z rzę-

du, koło realizuje też projekt 
„TWK rekreacja, czyli mobilni 
niepełnosprawni”. To cykl spo-
tkań z ciekawymi ludźmi, wy-
kłady, warsztaty plastyczne i 
literackie, nauka tańców świata 
i gimnastyka umysłu podczas 
główkowania nad sudoku. TWK 
tropiło też niedawno lokalną 
historię, objeżdżając najciekaw-
sze miejsca w okolicy. – Lubimy 
organizować wycieczki, bo w ta-

kich, które oferują na przykład 
biura podróży, osoby niepełno-
sprawne niechętnie biorą udział. 
Nie są w stanie nadążyć za zdro-
wymi – tłumaczy pan Adam. – 
My gdy wybieramy się na spacer 
po mieście, do którego przyjecha-
liśmy, dzielimy się na dwie grupy: 
tych, którzy mogą bez kłopotu się 
poruszać, i tych, którym chodze-
nie sprawia trudność. Gdy spraw-
niejsza grupa jeszcze zwiedza, 
słabsi mają czas, żeby posiedzieć 
i odpocząć – dodaje. 

TWK namówiło też członków 
słubickiego koła do udziału w 
projekcie „Bezpieczne przejście 
w moim mieście”, który realizo-
wało na przełomie ubiegłego i 
tego roku ze Stowarzyszeniem 
Partnerstwo dla Bezpieczeń-
stwa Drogowego. W ramach 
tego projektu była nauka jazdy 
na rowerze po mieście, spotka-
nia z policjantami, zakupiono 
odblaskowe kamizelki, żeby 
niepełnosprawni byli bezpiecz-
ni na drodze. 

Słubickie koło liczy już ponad 
90 osób i stale się rozrasta. Dzię-
ki temu co proponuje stało się 
dla wielu osób miejscem, gdzie 
lubią być i gdzie często zapomi-
nają o swojej chorobie. 

Beata Bielecka
www.slubice.pl
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Wyprawa na dorsze. Kuter czy motorówka?

Mały i średni dorsz nie jest szcze-
gólnie trudną do złowienia rybą. 
Jego połów nie wymaga dalekich 
i celnych rzutów. Dorsz raczej nie 
wybrzydza też w przynętach, 
chociaż są takie, które w konkret-
nym dniu preferuje bardziej niż 
inne (zależy to w głównej mierze 
od rodzaju dostępnego w danej 
chwili pokarmu). Technika łowie-
nia również jest sprawą drugo-
rzędną. Można nawet łowić na 
tzw. leniucha – oprzeć wędkę o 
burtę lub reling, a dzięki bujaniu 
fal przynęta pracuje przy dnie 
i w każdej chwili możemy spo-
dziewać się brania. Co jest więc 
receptą na owocną wyprawę na 
dorsze? Przede wszystkim szyper. 
To on decyduje, w którym miej-
scu łowimy. Od jego znajomości 
morza i umiejętności napływania 
na łowisko zależy powodzenie 
naszej wyprawy. Jeżeli trafimy na 
doświadczonego i obeznanego 
z morzem szypra, możemy się 
spodziewać udanych połowów. 
Pozostaje nam już tylko zdecy-
dować o wyborze jednostki, któ-
rą wypłyniemy w rejs. Jest kilka 
zasadniczych różnic pomiędzy 
motorówką a kutrem. Na kutrze 

Od wielu lat w środowisku wędkarzy popularne są wyjazdy na dorsze nad nasz ro-
dzimy Bałtyk. Oprócz niesamowitej frajdy jest to też sposób na zaopatrzenie się w 
tę smaczną słonowodną rybę.

zdecydowanie będzie nam wy-
godniej. W ramach rejsu często 
przewidziany jest ciepły posiłek. 
W razie złej pogody można zejść 
pod pokład i się trochę ogrzać. 
Kuter ma jednak jedną zasadni-
czą wadę. Porusza się po morzu 
dość wolno, zazwyczaj w grani-
cach 7 km/h. By tylko dopłynąć 
do łowiska i spłynąć do portu 
zmarnujemy kilka a nawet kilka-
naście godzin. Dorszy trzeba też 
cały czas poszukiwać, ponieważ 
ryby te przemieszczają się w ła-
wicy. Zatem na napływania na 
kolejne łowiska też zmarnujemy 
sporo czasu. Zupełnie inaczej 
sprawa ma się z łodzią motoro-
wą. Może nie ma na niej wygód 
(rzadko kiedy na motorówce jest 
WC), i nieraz dość mocno buja, to 
na jej pokładzie przemieszczamy 
się błyskawicznie. Wypłynięcie 
nawet na dalekie łowiska pochło-
nie kilkakrotnie mniej czasu niż 
podczas wyprawy kutrem. 
Zanim wybierzemy się na wypra-
wę zapytajmy kolegów, którzy 
łowili już dorsze, o odpowied-
nią dla nas jednostkę. Jeżeli nie 
mamy takich znajomych warto 
zajrzeć na fora wędkarskie, gdzie 

„starzy wyjadacze” podpowiada-
ją, którą łajbę i szypra warto wy-
brać. Najlepiej jechać w grupie 
zorganizowanej – 4 lub 5 osób 
może wtedy wynająć całą moto-
rówkę. Warto wcześniej skorzy-
stać z noclegu nad morzem. Wy-
jazd na noc a później całodzienne 
wędkowanie może być bardzo 
męczące. Jechanie w ciemno jest 
zbyt ryzykowne. Wyprawę trzeba 
umówić wcześniej. Zresztą, dzień 
przed wyjazdem zawsze dzwoni 
się do szypra, czy na morzu nie 
ma sztormu. Osobom wrażliwym 
na podróże i bujanie fal polecam 
przed wypłynięciem zażyć od-
powiedni specyfik (np. avioma-
rin). Nudności i wymioty mogą 
zepsuć całą wyprawę. Koszt ok. 
10-godzinnego wypłynięcia w 
morze to przeważnie od 150 do 
250 zł. Noclegi nawet w sezonie 
w miejscach oddalonych od pla-
ży zaczynają się od 25 zł za oso-
bę. 
Jeżeli ktoś lubi dużą dawkę adre-
naliny, chce przeżyć niesamowitą 
przygodę i niestraszne mu fale, 
zachęcam do wyprawy na Bałtyc-
kie dorsze. 

Adam Piotrowski

Z PRZEKROJEM NA RYBY

Tylko dzięki Tobie i Two-
jej pomocy Ania ma 
szansę na normalne ży-
cie. 
27 letnia mama trójki dzie-
ci przeszła ciężką opera-
cję z powodu krwawienia 
tętniaka mózgu, w wy-
niku którego wystąpiło 
krwawienie podpajęczy-
nówkowe, przez co czeka 
ją bardzo długa i żmudna 
rehabilitacja. Ania nie jest 
w stanie dziś opiekować 
się swoimi trzema malu-
chami, które tylko czekają 
aż mama wróci zdrowa do 
domu. Będzie to możliwe 
tylko wtedy, gdy zdecydu-
jesz się pomóc. Pamiętaj 
również, że pomagając 
Ani, wspierasz również jej 
rodzinę i przyspieszasz 
moment, w którym będzie 
mogła wrócić do Bartka, 
Leny i Oliwii. 

Słysząc wołanie o pomoc – 
pomagamy... wołać 

Dobrowolne wpłaty, bądź 

1% podatku: 

Fundacja Światło, ul. Grun-
waldzka 64, 87-100 Toruń
Bank PKO S.A.: 34 1240 
4009 1111 0000 4490 

9943
 

Nr KRS: 0000183283                
z dopiskiem 

,,na leczenie Anny Du-
biec”

Nie bądź obojętny!
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Zakres obowiązków:
• zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia;
• podejmowanie doraźnych, niezbędnych działań dla 

zabezpieczenia placówki;
• bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb 

interwencyjnych oraz dyrekcji firmy w przypadku zaistnienia 
stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Firma ILTRANS 
z siedzibą w Ośnie Lubuskim

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres:                 
info@iltrans.eu  Tel. kontaktowy: 95 755 87 11

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami

Dozorca

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• zatrudnienie na okres próbny z możliwością stałego 

zatrudnienia;
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Wymagania:
• odpowiedzialność, sumienność, umiejętność organizacji czasu 

pracy;
• gotowość podjęcia pracy w godzinach nocnych.

9nr 10(34)/2014 9 października 2014

ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

Zakończyła się kolejna inwestycja dot. bu-
dowy dróg w mieście. Zadanie pn. „Budo-
wa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą ul. Turkusowej wraz z łącznikiem do ul. 
Akacjowej w Kostrzynie nad Odrą”. Obej-
mowało następujący zakres robót:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- nawierzchnie jezdni z kostki brukowej 
betonowej szarej na odcinku o szerokości 
5,00 m, długości km 0+117,658 oraz na 
długości km 0+87,063 na podbudowie z 
kruszywa łamanego oraz kruszyw ulep-
szonych,

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolejna nowa ulica
- nawierzchnie z kostki brukowej betono-
wej kolorowej obejmującej chodniki, zjaz-
dy oraz skrzyżowanie wyniesione i próg 
zwalniający na podbudowie z kruszywa 
łamanego oraz kruszyw ulepszonych,
- roboty wykończeniowe. Budowa linii 
oświetlenia drogowego na trasie o długo-
ści 370 mb, montaż 11 słupów oświetle-
niowych o masie do 300 kg.
Za budowę ul. Turkusowej odpowiedzial-
na była firma TERBUD. Inwestycja koszto-
wała 390.661,27 zł.

Red. na podst. www.kostrzyn.pl



Spokojny Sylwester
Tegoroczna noc sylwestrowa 
oraz Nowy Rok przebiegł bar-
dzo spokojnie i bezpiecznie. 
Funkcjonariusze nie odnotowali 
żadnych poważniejszych zda-
rzeń, zbiorowych zakłóceń po-

rządku publicznego i zbyt wielu 
incydentów z fajerwerkami. Po-
licjanci interweniowali głównie 
wobec nietrzeźwych uczestni-
ków imprez. W tym czasie na 
terenie powiatu słubickiego nie 
odnotowano żadnego wypadku 
drogowego, nie doszło również 
do żadnej kolizji drogowej. W te 
świąteczne dni policjanci na Na-
szych drogach zatrzymali trzech 
nietrzeźwych kierujących. 

Zwróć uwagę na osoby potrze-
bujące pomocy 
Termometry od kilku dni wska-
zują temperaturę poniżej zera. 
Nastał wyjątkowo trudny okres 
dla osób bezdomnych, bezrad-
nych i samotnych. Pamiętajmy, 
że są osoby, które mogą potrze-
bować naszej pomocy. 
Nie bądźmy obojętni i informuj-
my Policję, Straż Miejską, OPS, 
pogotowie ratunkowe, gdy za-
uważymy osobę narażoną na 
utratę zdrowia, życia. 
Wystarczy zadzwonić pod nu-
mer 112, 997 lub 986, podjęta 
interwencja i udzielona tej
osobie pomoc, być może ura-
tuje jej życie

Policjanci uratowali życie 35 – 
letniej kobiecie
22 grudnia 2015 r. w godzinach 
porannych policjanci z Komisa-
riatu Policji w Rzepinie otrzyma-
li zgłoszenie od córki kobiety, 
która twierdziła, że jej 35-letnia 
matka chce popełnić samobój-
stwo. Z informacji wynikało, że 
w dniu dzisiejszym jej matka wy-
słała wiadomość do koleżanki, 
że popełni samobójstwo. W tym 
celu kobieta miała zażyć dużą 
ilość różnych leków. Rodzina na-
tychmiast sprawdziła mieszka-
nie oraz zakład pracy, w którym 
mogła przebywać kobieta. Na-
stępnie policjanci niezwłocznie 
rozpoczęli poszukiwania. Poli-
cjantom udało się dodzwonić 
do „ niedoszłej samobójczyni”, z 
którą kontakt był bardzo utrud-
niony – kobieta cały czas płakała. 
Mimo tych utrudnień funkcjo-
nariuszom udało się wytypować 
dwa miejsca, w których mogła 
ona przebywać. Po około 30 mi-
nutach od zgłoszenia udało się 
w jednym z typowanych lasów, 
przy torach kolejowych odna-
leźć kobietę. Szybkość działania 

rzepińskich policjantów pozwo-
liła uniknąć tragedii. Okazało się, 
że policjanci dotarli w ostatniej 
chwili. Kobiecie natychmiast 
udzielono pierwszej pomocy a 
następnie przewieziona została 
do szpitala.

O krok od tragedii... 
St. post. Łukasz Mejsner i asp. 
Radosław Kosz z Komisariatu Po-
licji w Rzepinie uratowali rodzinę 
z płonącego domu. 22 grudnia 
o godz. 0:40 funkcjonariusze z 
Komisariatu Policji w Rzepinie 
patrolując miejscowość Drzeń-
sko zauważyli na dachu jednego 
z budynków wydobywający się 
z komina ogień. Policjanci na-
tychmiast podjęli działania, obu-
dzili mieszkańców i pomogli im 
bezpiecznie opuścić dom oraz 
wezwali ma miejsce straż pożar-
ną, która ugasiła pożar. Szybka 
reakcja policjantów zapobiegła 
tragedii ośmioosobowej rodziny.

Nie uniknie więzienia
Policjanci z Ośna Lubuskiego za-
trzymali poszukiwanego naka-
zem doprowadzenia do aresztu 
śledczego. Mężczyzna w zakła-
dzie penitencjarnym ma do od-
bycia karę pozbawienia wolno-
ści. Policjanci z Ośna Lubuskiego 
podczas służby pełnionej w dniu 
17.12.2015 r. na terenie gminy 
zatrzymali poszukiwanego męż-
czyznę. 34-letni mieszkaniec 
Ośna był poszukiwany pięcio-
ma nakazami doprowadzenia 
do aresztu śledczego wydanymi 
przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie. 
34-latek ma na swoim koncie 
liczne kradzieże.

Napadł na kuriera
Trzy miesiące aresztu dla spraw-
cy rozboju, to efekt pracy poli-
cjantów z Ośna Lubuskiego i de-
cyzji Sądu. Sprawca usłyszał już 

zarzut - za popełnione przestęp-
stwo grozi do 12 lat pozbawienia 
wolności. Do zdarzenia doszło 7 
grudnia 2015 r. kilka minut przed 
godziną 17, w Ośnie Lubuskim. 
Dostawca przesyłek jednej z firm 
kurierskich wracał samochodem 
służbowym do domu, gdy po 
drodze zauważył idącego po-
boczem mężczyznę. Na widok 
nadjeżdżającego auta nieznajo-
my zaczął machać rękoma, aby 
kierowca zatrzymał samochód. 
Po zatrzymaniu mężczyzna 
gwałtownie wtargnął do kabiny i 
zaczął bić kierowcę pięściami po 
całej głowie i twarzy.  Następnie 
sprawca ukradł pokrzywdzone-
mu portfel z pieniędzmi z utar-
gu i uciekł z miejsca zdarzenia. 
Wartość poniesionych strat po-
krzywdzony oszacował na 5 ty-
sięcy złotych.
Kilkanaście godzin od zgłoszenia 
policjanci zatrzymali podejrze-
wanego o rozbój mężczyznę w 
Gorzowie Wielkopolskim. Oka-
zał się nim 27–latek, bez stałego 
miejsca zameldowania, który 
wielokrotnie wchodził w konflik-
ty z prawem. W trakcie zatrzyma-
nia okazało się, że 27-letni męż-
czyzna posiada przy sobie środki 
odurzające w postaci marihuany 
i amfetaminy.
Policjanci z Posterunku Policji 
w Ośnie Lubuskim po zabraniu 
materiału dowodowego   przed-
stawili zatrzymanemu mężczyź-
nie zarzuty dokonania rozboju 
oraz posiadania narkotyków. 
Mężczyzna decyzją sądu trafił do 
aresztu.

Red. na podst. 
www.slubice.lubuska.policja.pl 
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Na sygnale



Po prawie czterech latach za-
kończyło się postępowanie 
przed Urzędem Patentowym RP 
w sprawie nazwy „Kostrzyńskie 
Pompeje”. Prawo ochronne do 
znaku towarowego otrzymało 
Miasto Kostrzyn nad Odrą. Przy-
pomnijmy, iż w roku 2011 miała 

miejsce próba zawłaszczenia so-
bie tej nazwy przez jedną z firm 
działającą na terenie Kostrzyna. 
W porę wniesiony z inicjatywy 
Muzeum Twierdzy sprzeciw, a 
następnie zaangażowanie przez 
miasto kancelarii patentowej za-
pobiegło temu przejęciu. Miasto 

może teraz jako właściciel znaku 
towarowego żądać wstecz od 
2011 r. naprawienia szkody wy-
nikłej z bezprawnego używania 
tej nazwy przez konkurenta. 

Red. na podst. 
www.muzeum.kostrzyn.pl
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Nazwa „Kostrzyńskie Pompeje” 
zastrzeżona

Obniżenie cen gazu jest następ-
stwem utrzymujących się niskich 
cen ropy naftowej, z czym wiążą 
się również niskie ceny zakupu 
gazu na rynku polskim. W efek-
cie końcowi klienci EWE zapłacą 
mniejsze rachunki za gaz. 

Red.

EWE obniża ceny gazu 
ziemnego na rok 2016

REGION

15 grudnia Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził ta-
ryfę dla paliw gazowych dla EWE energia sp. z o.o. 
Zgodnie z nową taryfą klienci spółki zapłacą od no-
wego roku, w zależności od grupy taryfowej, średnio 
o 9,2% mniej niż dotychczas za gaz wysokometanowy 
wraz z dystrybucją. 

Ta wystawa pokazuje pasje i emocje
SŁUBICE

Dzięki zdjęciom Elżbiety Tomczak możemy zajrzeć 
na scenę Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie w końcówce listopada odbyła się premiera 
sztuki Izabeli Degórskiej, którą wyreżyserowała 
Olga Cichowicz. To ona była pomysłodawczynią wy-
stawienia komedii, która przyciągnęła wielu widzów 
(bilety na trzy spektakle rozeszły się błyskawicznie). 
Bo i cel był szczytny – bilety stanowiły cegiełki, dzię-
ki którym kupiono sprzęt gospodarstwa domowego 
(pralki, lodówki itp.). Trafił do domów ubogich słubi-
czan. Inicjatywę wsparła gmina, która na realizację 
projektu przekazała 7,9 tys. zł. 

Beata Bielecka
www.slubice.pl

Do końca stycznia w urzędzie miejskim (1 piętro) oglądać można wystawę foto-
graficzną, dzięki której możemy poznać bohaterów sztuki „Mąż zmarł, ale już mu 
lepiej”. W ramach Inicjatywy Lokalnej wystawiła ją grupa słubiczan. 
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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)

Pieniądze nawet w 15 minut!

3
pierwsza rata po

miesiącach

Znajdź swój powód 
do uśmiechu!

kredyty gotówkowe

Ostrowiec Świętokrzyski
Rynek 27
czynne pon.–pt. 9.00–17.00

Propozycja kredytu gotówkowego z karencją w spłacie pierwszej raty ważna jest dla umów zawartych w oddziale Santander Consumer Banku 
w okresie od 20.11.2015 do 31.12.2015  r. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu gotówkowego z karencją w spłacie pierwszej raty zostanie 
podjęta w oparciu o wyniki badania zdolności kredytowej. Szczegóły w oddziałach Banku i na www.santanderconsumer.pl.

Słubice
ul. Wojska Polskiego 167/2
pon.-pt. 9.00-17.00
kasa 9.15-16.45 (przerwa 12.15-12.30)

44.474,18 zł – to wynik, za który 
podziękowania należą się hoj-
nym mieszkańcom, ale również 
artystom występującym podczas 
24. finału, darczyńcom, wolon-
tariuszom, sztabowi organiza-
cyjnemu oraz wszystkim, którzy 
zaangażowali się w zbiórkę.
Serdeczne podziękowania 
mieszkańcom gminy Rzepin za 
udział w 24. finale WOŚP składa 
burmistrz Rzepina Sławomir Du-
dzis.

Angelika Zielińska
www.rzepin.pl

RZEPIN

Największy finał w województwie!
Rzepin w przeliczeniu na mieszkańca zebrał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
najwięcej pieniędzy!

- 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
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