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KOSTRZYN  
NAD ODRĄ

SŁUBICE

GÓRZYCA

RZEPIN

Kostrzyn n/Odrą,  
ul. gen. T. Kutrzeby 13

Tel/fax. 95 752 9209,   
GSM: 506 198 787

www.ok-styl.eu     
www.ok-styl.pl 

UWAGA 
NOWA SIEDZIBA!

PROMOCJA 
przyjdź  
do naszego punktu  
z Przekrojem Lokalnym  
a otrzymasz  

aż 20% rabatu!!!

Okna Drzwi Rolety - montaż 
- transport

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

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

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

cd. na s. 3

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)

95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Witosa 2C
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

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

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 

Za nami 23. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku pieniądze były 
zbierane na podtrzymanie 
wysokich standardów lecze-
nia dzieci na oddziałach pe-
diatrycznych i onkologicznych 
oraz (po raz trzeci) na godną 
opiekę medyczną seniorów. 
Jak co roku w naszym regionie 
można było przyłączyć się do 

orkiestrowego gra-
nia. A było w czym 
wybierać.

Słubice: ciekawe 
występy i… Polska 
– Niemcy za 10 tys.

W Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultu-
ry przez cały dzień 

można było skorzystać z licz-
nych warsztatów plastycznych i 
tanecznych, obejrzeć programy 
artystyczne w wykonaniu słubic-
kich przedszkolaków lub udać się 
na koncerty  zespołów  Heldora-
do, Stara Wara, Riddim Baddness 
lub też RDK. Największe emocje 
jednak zaczęły się od 18:30, kiedy 
to rozpoczęto główną licytację. 
Jak co roku wielu mieszkańców 
chętnie przekazało fanty na li-
cytacje oraz wielu też licytowało 
wystawione przedmioty i usługi. 
Urząd Miejski również przeka-
zał wiele cennych rzeczy, takich 
jak: kogut z autografami gwiazd 

Opisywany niegdyś szeroko w me-
diach znak drogowy zlicytowano 
za ponad 10 tys. zł!

Wajnert-promocja

12 lutego 2015 18:45:55



2 nr 2(26)/2015 12 lutego 2015

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

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Wojciech Obremski
Redakcja: Alina Cywilko, Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Robert Tomczak, Przemysław Mielczarek, Adam Piotrowski,Daniel Szurka
Adres redakcji: ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin, tel. 509 247 682, obreb@interia.pl; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk, tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 10.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

Brawa dla Zuzi i Kacpra

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

BEZPŁATNE 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
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Jeden kupon może zawierać tylko jedno ogłoszenie
4. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

NOWOŚĆ: zarządzanie WSPÓL-
NOTAMI MIESZKANIOWYMI – je-
stem na miejscu i zawsze dostęp-
ny, nie trzeba szukać zarządcy w 
innym mieście.

Na sprzedaż:
- mieszkania w Sulęcinie :
Długoszyn x8 (okazja), ul. Dudka, 
Pl. Czarneckiego, Pl. Mickiewicza, 
ul. Lipowa, Kościuszki, Torzym, 
Osiedle Żubrów, Przęślice, Kra-
snołęg

-domy:
Drogomin, Rychlik. Lubień x2, 
Sulęcin x3, Torzym x2, Trześniów, 
Słońsk

- działki:
Ostrówek, Bobrówko, Muszkowo, 
Słońsk x5, Torzym x2, 

- obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, działka na ul. 
Daszyńskiego, hala w Ostrowiu, 
sklep ul. Kościuszki

Do wynajęcia:
mieszkania 2 i 3-pokojowe w Su-
lęcinie
mieszkanie 2-pokojowe w Torzy-
miu
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulęcinie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Kościuszki, 
Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy 
na: 
http://nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
http://lokum.tcn.net.pl

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl 

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

PRACA

Pożyczki bez BIK  z dojazdem 
do klienta również z 
zajęciem komorniczym. Tel. 
604-792-715 lub 600-500-
626

Sprzedam mieszkanie na 
Os. Żubrów (ok. 3 km od 
Sulęcina), 78 m2, parter, 3 
pokoje, osobna łazienka, 
toaleta, balkon, piwnica i 
garaż. Szczegółowe informacje 
pod nr. 505271490. Cena do 
negocjacji.

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 52 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 2 piętro w  
Kęszycy Leśnej. Cena 85 tys. zł.
Tel. 513 226 043

Sprzedam mieszkanie w 
Lubniewicach 90 m2 + garaż, 
pierwsze piętro, trzy pokoje, po 
kapitalnym remoncie. 
Tel. 698 368 497

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam 1642 m2 dużą 
atrakcyjną działkę budowlaną 
z domem 200 m2 do remontu. 
Rzepin Zapłocie 20, 110.000 
tys. zł. Tel. 508 132 618

Ogłoszenia drobne dla firm 
- od 1 zł za wyraz! Kontakt: 
reklama.progress@op.pl
lub 511 225 133

2 marca z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych odbędą się w Słubicach 
uroczystości upamiętniające 
Bohaterów Niezłomnych.
 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców do udziału 
we wspólnych uroczystościach 

patriotycznych pod pomnik Sy-
biraków, aby oddać hołd Żoł-
nierzom Niezłomnym, którzy do 
końca walczyli o wolność i suwe-
renność Polski. Gorąco zachęca-
my do aktywnego włączenia się 
w obchody młodzież szkolną 
wraz ze swoimi wychowawcami. 
Niech ta rocznica będzie lekcją 
historii oraz sposobem przybli-
żenia sylwetek Żołnierzy Nie-

Podczas styczniowego spo-
tkania DKK w słubickiej bi-
bliotece omawiano książkę 
Antoniny Kozłowskiej „Trzy 
połówki jabłka”. 

Kolejne spotkanie DKK odbę-
dzie się 25 lutego, o 16.00, w 
czytelni oddziału dla dorosłych.  
Tematem spotkania będzie 
współczesny pisarz turecki, lau-
reat Literackiej Nagrody Nobla 
Orhan Pamuk i jego książka 
„Biały zamek”.

SŁUBICE 

DKK i ferie w bibliotece
Przypominamy też, że w słu-
bickiej książnicy rozpoczęła się 
akcja Zima 2015. W jej ramach, 
we wtorki i czwartki od 11.00 
do 13.00 w oddziale dla dzieci 
odbywać się będą zajęcia dla 
dzieci. W programie m.in. gry, 
zabawy, rozwiązywanie zaga-
dek, zajęcia plastyczne oraz 
wspólne czytanie książek de-
tektywistycznych. Będą też za-
jęcia pod hasłem „Bezpieczny 
Internet”

(red.)

SŁUBICE 

Chwała bohaterom
złomnych młodemu pokoleniu 
i wzbudzenia zachowań patrio-
tycznych. Oto program uroczy-
stości: 11.50 - zbiórka pocztów 
sztandarowych – plac Sybiraków 
– pomnik, 12.00 - hymn, mo-
dlitwa w intencji Żołnierzy Wy-
klętych, apel pamięci,  złożenie 
kwiatów i  zapalenie zniczy  pod 
pomnikiem, 12.45 – zakończenie 
uroczystości.
 

K. Nowikiewicz / www.slubice.pl
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Pisząc nie tak dawno w tym 
miejscu o krajobrazach po bi-
twach, mając na uwadze minio-
ne wybory samorządowe, nie 
sądziłem, że owa powyborcza 
atmosfera będzie wisiała nad 
naszymi głowami aż do teraz. 
Bo mimo, ze głosy wreszcie 
policzone, koalicje potworzo-
ne, stołki pozajmowane, a pla-
katy pozdejmowane (choć nie 
wszystkie), to duch wyborów 
wciąż jest wśród nas i co jakiś 
czas złowieszczo zawyje, by dać 
o sobie znać. Oto bowiem nowi 
rządzący, po paru tygodniach 

„przystosowywania się” do swej 
nowej sytuacji i ochłonięciu po 
wyborczych sukcesach ze zdzi-
wieniem stwierdzają, że władza 
to nie tylko przywileje, przecina-
nie wstęg, te same mowy-trawy 
podczas lokalnych fet i spijanie 
śmietanki. Tak, tak, trzeba wypić 
coś jeszcze: piwo, które nawa-
rzyli ich poprzednicy. I nie jest 
to bynajmniej browarek ze słod-
kim sokiem, tylko gorzki, trudny 
do przełknięcia napój o nazwie 
„lokalna zmora” lub „prawdziwy 
obraz”. No bo wystarczy prze-
śledzić medialne doniesienia z 

Dziel i rządź ostatniego czasu: jedna gmina 
zadłużona, aż huczy, w innej w 
tajemniczy sposób zniknęły mi-
liony, jeszcze kolejna robi takie 
cięcia, że sam profesor Religa po-
kiwałby z uznaniem głową, gdzie 
indziej natomiast trwa wymiana 
całej załogi urzędu, no bo prze-
cież ten się nie sprawdził, tamten 
się spóźniał, a następny za długo 
przesiadywał w toalecie, nosząc 
w dodatku mało gustowny kra-
wat. Coraz częściej padają też 
zapowiedzi zgłoszenia poprzed-
nika do różnych instytucji, które 
mają przyjrzeć się dobrze lub 
niedobrze wydanej kasie, a na-
wet do prokuratora. 

Boję się, że w tym całym koło-
wrotku mało kto zwraca uwagę, 

iż obok gabinetu szefa gminy czy 
powiatu znajdują się pomiesz-
czenia, w których obsługiwani 
mamy być my, szarzy mieszkań-
cy, a urzędnicy są powoływani 
dla nas, a nie na odwrót. Miejmy 
więc nadzieję, że wewnętrzne 
sprawy urzędnicze, które nie-
kiedy, trzeba to przyznać, woła-
ją o pomstę do nieba, a przede 
wszystkim o jak najszybsze wyja-
śnienie, nie przesłonią panom w 
garniturach (lub paniom w gar-
sonkach) tego, po co znaleźli się 
w swych nowych, wygodnych 
fotelach. Na opisanie powyższej 
sytuacji wystarczy stara, rzymska 
maksyma divide et impera (dziel 
i rządź). Mimo, że w jej pierwot-
nym założeniu chodziło o coś 

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny

innego, to jej wymowa jak naj-
bardziej oddaje sens obecnej 
sytuacji w wielu magistratach. 
Chcesz rządzić? To rządź. Ale 
musisz podzielić czas na poza-
miatanie swego podwórka oraz 
na sprawy tych, którzy cię wy-
brali. Miejmy nadzieję, że taka 
równowaga 
zostanie za-
chowana.

Wygląda na to, że twórca fil-
mowego „Hobbita” Peter Jack-
son, wzorem trzeciej części 
„Władcy Pierścieni”, najlepsze 
zostawił na koniec.

Trzeba przyznać, że Jackson po-
trafi budować napięcie, a raczej 
narastającą chęć obejrzenia ko-
lejnej części cyklu. Po premie-
rze pierwszej części („Niezwykła 
podróż”), wielu, w tym my, na-
rzekało na zbytnie rozciągnięcie 
w czasie fabuły. Po co  - pisano 

PRZEKRÓJ POLECA Hobbit: Bitwa pięciu armii

Tolkiena nigdy dość
wtedy – dzielić niegru-
bą przecież książkę na 
trzy 3-godzinne filmy? 
– O kasę chodzi – mówili 
inni. I choć – zwłaszcza 
ci ostatni -  mieli rację, to 
już kolejna część (Pustko-
wie Smauga”) zachwycała 
efektami specjalnymi i 
nowozelandzkimi plene-
rami, a i o niepotrzebnym 

przedłużaniu opowieści jakoś 
ucichło. Natomiast ostatnia od-
słona dosłownie wgniata w fotel. 
Tak samo zresztą było w przy-
padku „Władcy Pierścieni”: część 
pierwsza się podobała, druga 
przyprawiała o wypieki na twa-
rzy, a po trzeciej, obsypanej 11 
Oscarami, nic już nie było takie 
same. Toteż w „Bitwie pięciu ar-
mii”, podobnie jak w „Powrocie 
króla”, nie brak spektakularnych 
scen batalistycznych, a i sama 

fabuła ponownie zbliżyła się do 
literackiego pierwowzoru. I wy-
pada tylko żałować, iż reżyser 
zapowiedział… że do świata Tol-
kiena już wracać nie zamierza.

Wojciech Obremski

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny

-indywidualne wielobranżowe 
projekty budowlane

-adaptacje projektów 
gotowych, 

-zmiany sposobu 
użytkowania, nadbudowy, 
rozbudowy

-inwentaryzacje, 
modernizacje

-projekty kolorystyki elewacji
-projekty aranżacji wnętrz
-doradztwo formalno-
administracyjne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE
Tel. +48 508 260 740
E-mail: aa.arc@wp.pl

DKK i ferie w bibliotece

3 grudnia internat Ośrod-
ka odwiedził Św. Mikołaj (na 
zdjęciu). To jednak nie jedyny 
świąteczny akcent, jaki miał 
miejsce w ostatnim czasie na 
terenie placówki.

Z pomocą dwóch śnieżynek 
(Sandry i Ewy) Mikołaj zasiadł na 
honorowym miejscu i przyglą-
dał się zabawom zorganizowa-
nym przez wychowawczynię dla 
dzieci. Były słodkości i upominki, 
które zostały zebrane przez Be-
atę Cichecką- Nowak od ludzi z 
wielkim sercem.
- W tym roku tradycyjne jasełka 

SŁUBICE 

Świątecznie i sportowo w ośrodku
przygotowała młodzież i dzieci z 
Zespołów Edukacyjno –Terapeu-
tycznych z Gimnazjum i  Szkoły 
Podstawowej pod kierunkiem: 
Magdaleny Karczewskiej, 
Dagmary Zając i Małgorzaty 
Rafalskiej. Gościnnie wystąpili 
uczniowie szkoły Podstawowej i 
Przysposabiającej do Pracy. 
- 17 grudnia wychowankowie 
internatu Ośrodka uczestniczyli 
w uroczystej wieczerzy wigilij-
nej, na którą zaproszeni byli wy-
chowawcy oraz dyrekcja placów-
ki. Przy potrawach wigilijnych 
wszyscy podzielili się opłatkiem 
oraz śpiewali kolędy.
- Spektakularny sukces odniósł 
słubicki Specjalny Ośrodek 
Szkolno- Wychowawczy, zdo-
bywając nagrodę w konkursie 
na najlepiej przeprowadzoną 
kampanię „Cała Polska czyta 
dzieciom”- jako jedyna szkoła w 
województwie Lubuskim. Jest to 

bardzo duże osiągnięcie, ponie-
waż na konkurs napłynęło blisko 
150 sprawozdań z całego kraju. 
- Od listopada do stycznia w 
Ośrodku trwał Ogólnoszkolny 
Turniej Tenisa Stołowego, w któ-
rym wzięło udział 30 uczniów 
z różnych klas. 15 stycznia od-
były się finałowe mecze. Wśród 
dziewcząt zwyciężyła Ewa Mi-
chalak, zaś wśród chłopców – 
Grzegorz Tomczak.  
- 28 stycznia w Żaganiu odbyły 
się VII Mistrzostwa Wojewódz-
twa Lubuskiego w unihokeja 
„Sprawni Razem”. Uczniowie 
Ośrodka dotarli do półfinału i 
walczyli z Lubskiem o brązowy 
medal. Mimo, że mecz osta-
tecznie zakończył się wygraną 
Lubska 3:0,to  najlepiej grającą 
zawodniczką została Ewa Mi-
chalak ze słubickiego Ośrodka. 

(red.) 
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będących na zeszłorocznym 
festiwalu Most,   obraz z limi-
towanej kolekcji przedsta-
wiający Słubice i Frankfurt z 
lotu ptaka oraz wiele innych 
gadżetów. Jak podaje sztab 
WOŚP, słubiczanie zebrali w 
tym roku 35.025 zł. Trzeba 
też doliczyć znak, który po le-
gendarnym, wygranym meczu 
z Niemcami stanął tuż za mo-
stem granicznym, a na którym widniały 
wiele mówiące cyfry: 2:0. Przedmiot ten, 
opatrzony dodatkowo podpisami grają-
cych w meczu piłkarzy, poszedł na allegro 
za… 10.200 zł.

Kostrzyn nad Odrą: bieg przeciw cu-
krzycy i zumba dla każdego

W tym roku kostrzynianie również nie za-
wiedli - udało się uzbierać 51.991,27 zł 
oraz 60 euro i 5 funtów. W akcje zaanga-
żowani byli przedstawiciele kostrzyńskich 
firm, instytucji, służby porządkowe, a tak-
że osoby prywatne. Tradycyjnie impreza 
finałowa odbyła się w amfiteatrze. Były 

licytacje, sklepik, loteria, kawiarenka z bi-
gosem, ciastem i grochówką, bieg „Policz 
się z cukrzycą”, pokaz ratownictwa wod-
nego oraz zumba dla każdego. Na scenie 
pojawiły się m.in. zespoły Orchidea oraz 
New Message, a o 20.00 miasto rozjaśniło 
się od światełka do nieba.

Rzepin: jak zwykle w czołówce

Mieszkańcy gminy Rzepin jak co roku hoj-
nie wspierali zbiórkę pieniędzy prowadzo-
ną w ramach 23.Finału WOŚP. A jak na finał 
przystało, nie zabrakło wielu scenicznych 
występów, zarówno tych najmłodszych, 
jak i trochę starszych. W wyniku prowa-

dzonej ulicznej kwesty oraz różnorodnych 
licytacji, m.in. orkiestrowych gadżetów, 
mebli, srebrnych oraz złotych serduszek, 
udało się zebrać 47.168,79 zł.
Górzyca: serduszko szczęścia i pobity 
rekord

Od 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
rozbrzmiewała orkiestra gorących serc. 
Swój kunszt wokalny i sceniczny zapre-
zentowali: solista Filip Saputa, Górzycka 
Kapela Ludowa z towarzyszeniem zespo-
łu pieśni i tańca z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Pamięcinie, klub spor-
towy „Szkoła tańca Quest” z Kostrzyna, 
przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego 

Kostrzyński bieg „Policz się z cukrzycą” to już „orkiestro-
wa” tradycja.

W Rzepinie można było wylicytować złote i srebrne serduszka. 
Nie obyło się również bez ciekawych występów.

przy Gminnym Ośrodku 
Kultury, uczniowie klas 
O,I,II,III,V ze Szkoły Podsta-
wowej w Górzycy, zespół 
„Młodzi Duchem”, zespół 
wokalny Rytmos oraz ze-
społy taneczne „Mała fraj-
da” i „Frajda” ze Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry. Dla orkiestry zatańczyły 
również dwie pary tanecz-
ne z zespołu Bohema ze 
Słubic. W czasie prezentacji 
scenicznych działał punkt 
gastronomiczny. Można 
było także kupić „serduszko 
szczęścia” czy wziąć udział 
w licytacji gadżetów poda-

rowanych przez Jurka Owsiaka oraz dar-
czyńców. Do orkiestrowych działań włą-
czył się także Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Medyk z Górzycy, przy stoisku 
którego można było dokonać pomiaru ci-
śnienia lub zbadać poziom cukru we krwi. 
Zgodnie z orkiestrową tradycją, na zakoń-
czenie odbył się pokaz fajerwerków, czyli 
„światełko do nieba”. Dzięki naszym dar-
czyńcom i wolontariuszom udało się po-
bić zeszłoroczny wynik zbiórki i przekazać 
na konto fundacji ok. 13.000,00 zł.  
 
Oprac. woj na podst. www.slubice.pl, www.

kostrzyn.pl, www.rzepin.pl, 
www.gorzyca.pl

cd. ze s. 1

Stowarzyszenie FSL- Aktywni dla Po-
wiatu już za kilka dni będzie obcho-
dziło swoje czterolecie. Z tej okazji 31 
stycznia w zaprzyjaźnionym klubie 
Prowincja odbył się Bal Charytatywny 
z udziałem członkiń, członków, przy-
jaciół i sympatyków a także zaproszo-
nych honorowych gości. 

SŁUBICE Zebrano ponad 16 tys. zł na wakacje dla dzieci

Bal nad balami
Bal jest okazją podsumowania całego 
roku działalności stowarzyszenia, a me-
rytorycznie dokonał tego podczas pre-
zentacji niżej podpisany wraz z Krzysz-
tofem Murdzą, Markiem Rydzewskim 
i Radosławem Kwiatkowskim. W tym 
roku gościliśmy wspaniałych gości hono-
rowych w osobach Artura Malca, prezesa 

K-SSSE, Tomasza Ciszewicza, burmistrza 
Słubic, Romana Siemińskiego, jego za-
stępcy, Tomasza Stupienkę, wicestaro-
stę słubickiego, a także Zbigniewa Sa-
wickiego, prezesa SOSiR. Korzystając z 
okazji podziękowaliśmy pamiątkowymi 
statuetkami zarówno w/w osobom jak i 
największym naszym mecenasom mara-
tonu rowerowego w osobach Jarosława 
Misiołka, prezesa firmy Verus Logistics i 
Marka Rydzewskiego, szefa regionalne-
go AOK w Niemczech. Wolontariuszem 
Roku FSL- Aktywnych dla Powiatu został 
Sławomir Drewalski. Niektóre licytowa-

nych przedmiotów były prawdziwymi 
rarytasami. Wymieńmy wysokiej klasy ro-
wer górski, oryginalną koszulkę Marcina 
Gortata z autografem, koszulkę starto-
wą Majki Włoszczowskiej, limitowane 
kalendarze olimpijskie, albumy i książki 
z autografami Adama Małysza czy Wła-
dysława Kozakiewicza, itp. Trzeba też 
wspomnieć o pięknym i tajemniczym ka-
lendarzu naszych wspaniałych pań z te-
amu, które na fotkach uwieczniła Elżbieta 
Tomczak. Ukazał się tylko jeden egzem-
plarz i do tego jego nabywca jako pierw-
szy mógł zobaczyć jego piękną zawar-
tość. Kalendarz „poszedł” za ponad 2000 
zł, a dla przykładu rower za ponad 3500 zł 
(pewna pani wylicytowała go jako prezent 
na 40-stkę swemu mężowi). Ogólnie uda-
ło się nam zebrać 16.285 zł na wakacje dla 
dzieciaków. Serdecznie dziękujemy!  

Robert Tomczak
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O demokracji, wolności słowa, 
uczestnictwie w wyborach i na-
szym wpływie na zmiany - z me-
cenas anną Wichlińską rozma-
wia małgorzata Stabłowicka.

- często mówi się: ,,Nie idę na 
wybory, bo to nic nie zmieni, 
mój głos nic nie znaczy, bo sam 
nie mam wpływu na zmiany, na 
władzę”. czy warto głosować?

 
a.W. Faktycznie, często słyszę 
takie głosy, nawet wśród znajo-
mych, osób bliskich, gdzie domi-
nuje  poczucie, że skoro nie my 
faktycznie wykonujemy tę wła-
dzę, to nie mamy na nic wpływu. 
Ale przecież żyjemy w demokra-
tycznym kraju i każdy z nas ma 
świadomość, że możemy mówić 
to, co myślimy bez żadnych kon-
sekwencji. Że stajemy się coraz 

bardziej tolerancyjni, głosimy 
swoje poglądy i nawet, jeśli one 
są kontrowersyjne dla innych, to 
mamy ten przywilej, że nie oba-
wiamy się wygłaszać własnego 
zdania. Tak więc warto głosować, 
bo jest to właśnie forma głosze-
nia swojego zdania.

- ale przecież wyrażanie swo-
ich poglądów, jeżeli jest kon-

każdy ma prawo głosować
rOZmOWa PrZekrOJu

trowersyjne, to może zrodzić 
pewne konsekwencje?

a.W. To jest właśnie urok demo-
kracji. Jeżeli nasze poglądy są 
kontrowersyjne, nie podobają się 
innym, to jeszcze nie rodzi kon-
sekwencji, co najwyżej dyskusję. 
Obserwuję, że stajemy się coraz 
bardziej świadomym i dojrzałym 
społeczeństwem demokratycz-

nym. Korzystamy 
z tej wolności 
- mamy szeroki 
dostęp do infor-
macji, korzystamy 
z internetu, udzie-
lamy się na forach, 
coraz więcej osób 
pisze blogi. Chęt-
nie też publikuje-
my swoje opinie 
w różnych sferach 
życia, a nawet 
własne zdjęcia, 
chcąc podzielić 
się naszym wy-
glądem, myślami, 
stylem. Dlaczego 
więc nie wyrażać 
swoich opinii np. 
w głosowaniach?

- a kiedy poja-
wiają się konse-
kwencje?

a.W. Tu muszę 
o d p o w i e d z i e ć 
przez pryzmat za-
wodu prawnika.  
K o n s e k w e n c j e 

pojawiają się wówczas, gdy na-
sze poglądy obrażą, urażą kogoś, 
tzn. zniesławią. Gdy mamy zamiar 
komuś swoimi wypowiedziami 
celowo sprawić przykrość, albo 
zwyczajnie zaszkodzić. Nie ma 
to nic wspólnego ze świadomym 
korzystaniem z wolności słowa.

- Powiedziała Pani, że pomimo, 
iż osobiście nie wykonujemy 
władzy, to mamy na nią wpływ. 
Jak Pani zdaniem ten wpływ 
jest wywierany?
a.W. Gdy decydujemy się na 
udział w wyborach, głosujemy 
na konkretną osobę, wiemy jakie 
ma poglądy, założenia, cele zwią-
zane z kandydowaniem, a potem 
wdrażaniem tych poglądów. Tym 
samym, przyjmujemy jej poglądy 
jako swoje, podzielamy je. Udzie-
lamy niejako tej osobie ,,kredytu 
zaufania”. 

- …I tym samym, rozliczamy? 

A.W. Właśnie. Osoba, której ta-
kiego ,,kredytu” udzielimy, przez 
kilka lat może być przez nas roz-
liczana, staje się osobą publicz-
ną. I to jest właśnie powód, aby 
powiedzieć, że idę na wybory, 
bo mój głos ma znaczenie i mam 
wpływ na zmiany.

- Dziękuję za rozmowę

Skończyła się laba i wychowan-
kowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w 
Słubicach wrócili do swoich za-
jęć. Jednak na brak różnorod-
ności jak zwykle nie mogli na-
rzekać.

- 25 września w Ośrodku odbyło 
się podsumowanie tegorocznej 
akcji „Sprzątanie świata”. Organi-
zatorki akcji: anna bąk, agniesz-
ka kobyłecka oraz Dagmara Za-
jąc zaprosiły na tę okazję zastępcę 
kierownika PUK-u mariusza Olej-
niczaka, który przedstawił zasady 
segregacji odpadów. Po spotka-
niu uczniowie wraz z opiekunami 
posprzątali teren wokół Ośrodka .  
- Dzień później w Ośrodku od-
była się akademia poświęcona 
75. rocznicy powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego. Ucznio-
wie, nauczyciele oraz pracownicy 
SOSW wysłuchali krótkiej historii 
genezy powstania i funkcjono-
wania PPP w czasie II wojny świa-
towej.  Akademia zakończyła się 
odśpiewaniem Mazurka Dąbrow-
skiego. Uroczystość przygotowały 

SłubIce

aktywny początek szkoły
magdalena karczewska i Joan-
na Heppner.
 - 1 października w Ośrodku 
obchodzono Światowy Dzień 
Muzyki. Tego dnia w szkole kró-
lowała muzyka. Podczas każdej 
przerwy  uczniowie mogli posłu-
chać jej różnych gatunków. Zaś w 
klasach były przygotowane sale 
z instrumentami muzycznymi. 
Inicjatorkami były: agnieszka 
Niewińska-lew oraz magdalena 
kałkowska. 
- W październiku, na zaproszenie  
klasy psychologiczno-pedago-
gicznej Liceum Ogólnokształcą-
cego w Rzepi-
nie, uczniowie 
SOSW gościli na 
pikniku w No-
wym Młynie (na 
zdjęciu). Moż-
na było zagrać 
w piłkę nożną, 
zmierzyć się w 
p r z e c i ą g a n i u 
liny, pomalować 
twarz, rysować 
oraz robić ludzi-
ki z kasztanów. 

Izba Celna przygotowała  pokaz  
pracy psa służbowego. Goście 
mogli tańczyć zumbę lub zaśpie-
wać piosenki w konkursie kara-
oke. Wszyscy zajadali się także 
pysznym ciastem. 
- 10 października, w ramach Dnia 
Edukacji Narodowej, w Ośrodku 
odbył się turniej dwóch rodzin: 
nauczyciele kontra uczniowie. 
Zawodnicy  odpowiadali  na pyta-
nia związane z funkcjonowaniem 
szkoły i  wykonywali związane z 
tym zadania.  Zwyciężyli nauczy-
ciele, zdobywając kosz pełen cu-
kierków, którymi wszystkich po-
częstowali.

(red.)
fot. Agnieszka Niewińska-Lew

brylant wśród 
bibliotek 6 września spod urzędu Gminy 

w Górzycy wyruszył, w asyście 
zespołów amatorskiego ruchu 
artystycznego, barwny koro-
wód dożynkowy. 

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy św. polowej w intencji rol-
ników, w trakcie której odbył się 
ceremoniał dożynkowy z po-
święceniem wieńców, płodów 
i darów ziemi. Było też wspólne 
dzielenie się chlebem. Starosta-
mi święta plonów byli Dorota i 
Piotr Piechota z Górzycy. Ogło-
szono konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy, w którym 
zwyciężyło sołectwo Czarnów. W 
programie artystycznym śpiewa-
li „Młodzi duchem” oraz „Górzyc-
ka Kapela Ludowa”. Swój kunszt 
wokalny zaprezentował także 
uczeń miejscowego gimnazjum 
Filip Saputa oraz zespół Blue 
Box. Wystąpiła także kostrzyń-
ska grupa Roll Dance, tance-
rze z grupy Light Style Crew ze 
Słubic oraz dzieci z Przedszkola 
przy Gminnym Ośrodku Kultury. 

GórZyca

Plon, niesiemy plon!

Wieczorną część programu zdo-
minowała zabawa taneczna z ze-
społem Volt.
Podczas dożynkek królowały 
także regionalne przysmaki i 
rękodzieło. Wszelkiego rodzaju 
pierożki, jarskie gołąbki, prze-
różne ciasta i inne smakołyki do-
mowej kuchni serwowały: Koło 
Gospodyń „Żabki” z Żabic i Koło 
Gospodyń z Kamienia Wielkiego, 
a także Gminny Ośrodek Kultury. 
Ponadto przy stoisku GOK moż-
na było wziąć udział w loterii fan-
towej. 

Anita Podgórska 
instruktor ds. działalności kultu-

ralnej

Zakończyły się prowadzone 
od końca października 2013 r. 
prace modernizacyjne na te-
renie wału przeciwpowodzio-
wego wzdłuż Odry, na odcinku 
między Górzycą a Kostrzynem 
nad Odrą.  

Na realizację inwestycji Lubu-
ski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Gorzowie Wlkp. 
otrzymał dofinansowanie z UE. 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Zobacz twierdzę w 3D
W ramach realizacji projektu 
“Forte Cultura – Capitalising of 
fortified cultural heritage for 
sustainable development and 
competitiveness of cities and 
regions” powstał Wirtualny 
Model Miasta Twierdzy (WM-
MTK).
 
Wizualizacja przedstawia ele-
menty w formacie 3D (z ze-
wnątrz), z uwzględnieniem hi-
storycznego odwzorowania z 
lat 1920 – 1925. Podczas wirtu-
alnego spaceru można zobaczyć 
m.in. 6 bastionów (Król, Bran-
denburgia, Filip, Księżniczka, 

Książę, Królowa), 3 bramy (Chy-
żańska, Sarbinowska, Berlińska), 
kościół farny, budynki poczty, ra-
tusza, komendantury, spichlerza, 
zamek i wiele innych budowli, 
które w obecnym czasie nie ist-
nieją, bądź pozostały po nich 
tylko fundamenty. Odwiedzając 
stronę będzie można poznać 
najważniejsze fakty historyczne 
oraz te związane z procesem re-
witalizacji twierdzy.
WMMTK jest dostępny na stro-
nie: http://www.wirtualnatwier-
dza.kostrzyn.pl/ . Zapraszamy!
Warto też dodać, że miasto 
Kostrzyn nad Odrą otrzyma-

Roboty zakończyły się   w dru-
giej połowie września natomiast 
23 października nastąpił odbiór 
inwestycji. Wartość wykona-
nych prac to 22.633.757,76 zł. 
Inwestycja   zdecydowanie po-
prawi bezpieczeństwo powo-
dziowe mieszkańców gminy Gó-
rzyca oraz części Kostrzyna nad 
Odrą.

(red.)

ło dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na kolejny ratun-
kowy remont Bastionu Król. 
Wniosek o udzielenie dotacji na 
dofinansowanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytku 
został złożony już w październi-
ku i dotyczył ratunkowego re-
montu wewnętrznego oskarpo-
wania muru kurtynowego przy 
Bastionie Król.

(red. na podst. www.kostrzyn.pl)
Miasto, dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych pozyskało bezpłatnie oprogra-
mowanie komputerowe o wartości niemal 20 tysięcy zł.

W skład oprogramowania wchodzą systemy opera-
cyjne Windows 7 i pakiety Office. 
A 13 listopada odbyło się przekazanie Gimnazjum 
nr 2 dziesięciu nowych komputerów. Pozyskane 
oprogramowanie wraz z zakupionym przez miasto 
Kostrzyn sprzętem pozwoli na stworzenie nowej pra-
cowni informatycznej, która będzie funkcjonować na 
terenie szkoły.

(red. na podst. www.kostrzyn.pl)

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Będzie nowoczesna 
pracownia

14 listopada jednostka OSP Słubice wzbogaciła 
się o pojazd ratowniczy typu quad. 
Pojazd przystosowany jest do ruchu drogowego wraz 
z wyposażeniem, tj. przyczepą ratowniczą i noszami 
ratowniczymi. Pozyskany sprzęt znacznie podniesie 
skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonych przez 
OSP Słubice działań w czasie akcji ratowniczych, 
zabezpieczenia 
p r z e c i w p o wo -
dziowego, po-
szukiwań, ewa-
kuacji i logistyki.

(red. na podst. 
www.slubice.pl)

SŁUBICE 

Quad dla strażaków

http://www.wirtualnatwierdza.kostrzyn.pl/
http://www.wirtualnatwierdza.kostrzyn.pl/
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Na sygnale

3 lutego dyżurny słubickiej ko-
mendy otrzymał zgłoszenie o po-
biciu w salonie gier w Słubicach. 
Na miejscu policjanci ustalili, że w 
lokalu przebywał młody mężczy-
zna, który brutalnie pobił pracow-
nicę salonu i uciekł. Mężczyzna bił 
po twarzy i dusił kobietę, która z 
ciężkimi obrażeniami trafiła do 
szpitala. Sprawca zabrał z salo-
nu 595 zł. Jeszcze w tym samym 
dniu słubiccy policjanci zatrzymali 
sprawcę tego brutalnego prze-
stępstwa. Okazał się nim 23-let-
ni mieszkaniec Słubic. Za rozbój 
może mu grozić 12 lat za kratkami.

*
30 stycznia słu-
biccy policjanci 
zatrzymali męż-
czyznę podejrza-
nego o włamanie 
do samochodu 
i kradzieży z 
jego wnętrza 50 
euro. Mężczyzna 
usłyszał zarzut 
kradzieży z wła-
maniem do auta 
Teraz może po-
siedzieć nawet 
10 lat. 

*
30 stycznia Sąd 
Rejonowy w 
Słubicach wydał 
p o s t a n o w i e -
nie dotyczące 
tymczasowego 
a r e s z t o w a n i a 

31-letniego mężczyzny oraz za-
stosował dozór policji wobec 24 
- letniego mężczyzny, których za-
trzymali 31 stycznia słubiccy po-
licjanci. Wtedy to mundurowi w 
okolicach Drzecina zauważyli kie-
rujących samochodami VW Golf, 
którzy prowadzili, mając założone 
rękawiczki. Policjanci ustalili, że 
jeden z samochodów został skra-
dziony za naszą zachodnią granicą. 
Na widok radiowozu kierowcy za-
częli przyspieszać. Nie zdało się to 
na wiele – obu zatrzymano.

*
W Kostrzynie nad Odrą nieznani 
wciąż rabusie weszli do kotłowni 
pod sklepem jubilerskim, przebili 
strop i ukradli dwa  sejfy  z kosz-
townościami. Do napadu doszło 
prawdopodobnie w nocy z 5 na 6 
lutego. To wtedy nieznani spraw-
cy otworzyli drzwi i weszli do ko-
tłowni pod sklepem jubilerskim 

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

www

PODATKI 2014

Zostaw 1 proc. podatku 
w powiecie słubickim
Początek roku to czas na skła-
danie deklaracji podatkowych 
za 2014 rok. Warto skorzystać 
z możliwości zdecydowania 
o tym dokąd trafi nasz 1 proc. 
podatku i przekazać go organi-
zacjom pożytku publicznego z 
terenu powiatu słubickiego.
W 2014 r. ponad 506 mln zł prze-
kazaliśmy organizacjom pożyt-
ku publicznego. To o 26 mln zł 
więcej niż w roku poprzednim. 
Największe kwoty trafiły do orga-
nizacji ogólnopolskich. Niestety, 
niewiele z tych środków zostaje 
w województwie lubuskim. Jesz-
cze mniej trafia do organizacji w 
powiecie słubickim. Tymczasem 
warto przekazywać środki or-
ganizacjom lokalnym. Na tere-
nie powiatu słubickiego w 2015 
r. jest ich jedenaście. O cztery 
więcej niż przed rokiem. W ubie-
głym roku OPP z terenu powia-
tu słubickiego w ramach 1 proc. 
otrzymały 23 811,20 zł. Przed 
wypełnieniem deklaracji warto 
zastanowić się, komu przekazać 
nasz 1 proc.
Gmina Górzyca:
POLSKO-NIEMIECKIE STOWA-
RZYSZENIE „HUMANITAS” KRS 
0000072912 (1% w 2014 r.: 11 
051,30 zł)
„FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY 
ODRY I WARTY” KRS 0000260311 
(1% w 2014 r.: 959,60 zł) http://
fzdow.pl/
„FUNDACJA KSZTAŁCENIA KRE-
ATYWNEGO” KRS 0000370124   
http://szkola-fkk.pl/
Gmina Ośno Lubuskie:
MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SPÓJ-

NIA” W OŚNIE LUBUSKIM KRS 
0000062465  http://www.spojnia.
osno.info/
Gmina Rzepin:
STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I 
PRZYJACIÓŁ NA RZECZ POMOCY 
SZKOLE KRS 0000331626 (1% w 
2014 r.: 1358,70 zł)
Gmina Słubice:
LUBUSKI KLUB SPORTOWY 
„LUBUSZ” W SŁUBICACH KRS 
0000045619
„ESMAIL” STOWARZYSZENIE 
CHORYCH NA STWARDNIENIE 
ROZSIANE KRS 0000289506 (1% 
w 2014 r.: 7 887,10 zł) http://
esmail.org.pl/
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH „RANCHO MAJA” 
KRS 0000332647 (1% w 2014 r.: 1 
739,70 zł) http://www.ranchoma-
ja.pl/
STOWARZYSZENIE PO PROSTU. 
PRACOWNIA ROZWOJU OSO-
BISTEGO W SŁUBICACH KRS 
0000361431  http://www.stowa-
rzyszeniepoprostu.com/
HOSPICJUM ŚW. WINCENTE-
GO A’PAULO W SŁUBICACH KRS 
0000363064  http://www.hospi-
cjumwincentego.fsl24.pl/
„POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW 
GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁ 
SŁUBICKO-KOSTRZYŃSKI” KRS 
0000400415 (1% w 2014 r.: 814,80 
zł) http://osk.firehost.pl/

Tekst przygotował „Sektor 3 Słubi-
ce – Inkubator NGO”, działający w 
ramach projektu „Modelowe taN-
GO” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

przy ul. Piastowskiej w Kostrzynie. 
Dodajmy, że we wrześniu też ktoś 
próbował napaść na tego samego 
jubilera. 

*
31 stycznia w Kostrzynie nad Odrą 
patrol policji zauważył fiata punto, 
który nie zatrzymał się przed zna-
kiem „stop” przy niestrzeżonym 
przejeździe kolejowym. Funkcjo-
nariusze postanowili zatrzymać 
do kontroli kierowcę fiata, którego 
prowadziła 25-latka. Podczas kon-
troli kobieta wydmuchała ponad 
promil alkoholu. Autem miesz-
kanki woj. zachodniopomorskiego 
podróżowały jeszcze cztery osoby, 
w tym jej dwuletni syn. Policjan-
ci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. 
Wkrótce usłyszy ona zarzut pro-
wadzenia  pojazdu  pod wpływem 
alkoholu. Odpowie też za nieza-
trzymanie się przed niestrzeżonym 
przejazdem kolejowym.

(oprac. woj na podst. www.slubice.
lubuska.policja.gov.pl oraz www.
gazetalubuska.pl)

http://fzdow.pl/
http://fzdow.pl/
http://szkola-fkk.pl/
http://www.spojnia.osno.info/
http://www.spojnia.osno.info/
http://esmail.org.pl/
http://esmail.org.pl/
http://www.ranchomaja.pl/
http://www.ranchomaja.pl/
http://www.stowarzyszeniepoprostu.com/
http://www.stowarzyszeniepoprostu.com/
http://www.hospicjumwincentego.fsl24.pl/
http://www.hospicjumwincentego.fsl24.pl/
http://osk.firehost.pl/osk/
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Kolejna karuzela wyborcza pomknęła 
przez nasz piękny kraj i niestety, jak to 
zazwyczaj bywa zaczęła się kopanina na 
argumenty niezwiązane w ogóle z mery-
toryką i powagą prezydenckiego stanu. 
Nikt jednak chyba takowych nie oczekuje, 
bo to nasza taka polska, świecka tradycja. 
Przypominam sobie niedawne, samorzą-
dowe wybory i jestem pewien, że dziś nikt 
nie pamięta, co który kandydat startujący 
tu i ówdzie naobiecywał. Bronisław i jego 
zaplecze bardzo udaje, że kolejna pięcio-
latka należy im się jak wiadomo komu co i 
właściwie nie robi nic, licząc na koniec tej 
epopei już w pierwszej rundzie. Na moje 
oko marne szanse są na takie rozstrzy-
gnięcia, wszak kandydatów ci u nas pod 
dostatkiem i już spokojnie możemy całym 
narodem zagrać w teleturnieju „Jeden z 
dziesięciu”. Towarzystwo spod znaku PO 
może się jednak srogo zdziwić, bo biorąc 
pod uwagę zainteresowanie społeczeń-
stwa wyborami, wynik może być zgoła 
inny od ich najskromniejszych wybor-
czych marzeń. Elektorat pana prezesa i 
kandydata Dudy jest cały czas zmobilizo-
wany i znając życie ma już wy-
prany, wyprasowany i eleganc-
ko powieszony na wieszaku 
strój na tę wyborczą niedzielę. 
Natomiast fanów platformia-
nych ciężko będzie tak zmobi-
lizować jak 5 czy 8 lat temu i 
jeśli nie stanie się coś spekta-
kularnego może być ciężko o 

wyborczy sukces. Gdzieś tam w tle mamy 
kolejne kandydatki i kandydatów, nawet 
kilku z nich bardzo fajnych. Panią doktor 
Ogórek pozwolę sobie ominąć, bo nawet 
moja złożona psychika nie może sobie wy-
obrazić taktyki przedwyborczej polegają-
cej na chowaniu kandydatki. Cieszę się na-
tomiast, że próbuje swych sił Paweł Kukiz, 
bo jest to działanie wybitnie oddolne i jak 
najbardziej się z nim utożsamiam. Mam 
nadzieję, że zbierze wymagane 100.000 
głosów i pojawi się na karcie wyborczej 
10 maja. Niestety, nie mam możliwości 
napisać kilka słów o każdym z przymie-
rzających się do fotela prezydenta. Może 
za jakiś czas przyjdzie napisać kilka słów 
o kolejnych z nich. Dziś nie zachęcam już 
nikogo do pójścia na wybory. Po samorzą-
dówce jestem pewien, że to i tak nic nie 
da. Mogę tylko życzyć wszystkim dobrego 
samopoczucia i uśmiechu. Wiosna wszak 
już tuż, tuż…

Wiosna tuż, tuż...
RobsoNada(je)!

Robert Tomczak
robsonsport@wp.pl

Miejscowy z urodzenia i zamiłowania,  
politolog z wykształcenia i fascynacji,  
rozrusznik społeczeństwa sportowego,  
obywatelskiego i w pełni świadomego,  
dziennikarz pisany i mówiony,  
jeden z twórców stowarzyszenia  
FSL- Aktywni dla Powiatu

RZEPIN

„Ilanka” znów 
w sieci
Strona inter-
netowa MKS 
„Steinpol - 
Ilanka” Rze-
pin znów 
działa. Głów-
nym celem 
f u n k c j o n o -
wania strony 
jest regular-
ne dostarczanie najświeższych infor-
macji z klubu dla piłkarzy i kibiców.  
 
Znajdziecie tutaj aktualne informacje o 
organizacji MKS Steinpol - Ilanka Rzepin 
oraz wszystkich drużynach w nim funk-
cjonujących. Każda drużyna ma na stro-
nie swoją zakładkę, gdzie, poza kadrą 
zespołu, podajemy takie informacje jak: 
imiona i nazwiska trenerów wraz z nr tel. 
do nich, miejsca i godziny treningów oraz 
terminarze ligowe. Informacje o drużynie 
seniorów są dodatkowo rozbudowane o 
statystyki ligowe drużyny oraz poszcze-
gólnych zawodników (bramki, asysty, 
minuty gry, kartki). Poza tym na stronie 
można obejrzeć galerie zdjęć oraz prze-
czytać aktualności, gdzie przede wszyst-
kim podajemy zapowiedzi najbliższych 
zmagań naszych drużyn, a także relacje z 
już rozegranych meczów oraz turniejów. 
Link do strony: http://steinpolilankarze-
pin.futbolowo.pl

Zarząd MKS Steinpol - Ilanka Rzepin

W akcji malowania ogromnego koguta, 
stojącego w słubickiej bibliotece wzię-
ło udział około 100 osób, wśród nich 
słubickie przedszkolaki, dzieci , mło-
dzież oraz dorośli. Efekt końcowy jest 
rewelacyjny.
Rzeźba dodatkowo została pokryta lakie-
rem odpornym na zewnętrzne warunki 
atmosferyczne.  Miejski Kogucik pozosta-
nie w słubickiej bibliotece przez okres 
jesienno-zimowy, a na wiosnę stanie w 
mieście i będzie cieszyć mieszkańców i tu-
rystów.  Zapraszamy do obejrzenia   zdjęć 
z poszczególnych etapów malowania na 
stronę internetową biblioteki www.biblio-
teka.slubice.pl oraz na facebook.
Z kolei w grudniowe popołudnie w biblio-
tece odbyło się rodzinne dekorowanie i 
pakowanie pierniczków. Specjalnie na tę 
okazję pierniczki upiekły zaprzyjaźnio-
ne z biblioteką słubicką artystki lokalne: 
Danuta Golubska i Kazimiera Staniak. 
Warsztaty odbyły sie w ramach Aktywne-
go Kalendarza Adwentowego’ 2014 Słubi-
ce - Frankfurt/O. 

 Zespół BPMiG

SŁUBICE 

Pomalowali koguta
i upiekli pierniki

http://steinpolilankarzepin.futbolowo.pl
http://steinpolilankarzepin.futbolowo.pl
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PRZYJE¯D¯AMY I ODBIERAMY

SŁUBICE

Plany „Piasta” odnalezione
Ostatnie tygodnie 2014 r. przyniosły 
nietypowe odkrycie. Przypadkowo po 
wielu latach poszukiwań i  po uznaniu 
ich za zaginione, odnalazły się oryginal-
ne plany budowlanego dawnego kina 
„Piast” w Słubicach. 
Jest to bez wątpienia zasługa dyrektora 
archiwum miejskiego we Frankfurcie nad 
Odrą Ralfa-Rüdigera Targiela. Odnale-
zienie dokumentów ma o tyle kluczowe 
znaczenie, że jednoznacznie dementuje 
pierwotne przypuszczenia powtarzane w 
mediach jeszcze kilka lat temu o zaprojek-
towaniu zabytkowej fasady przez frank-
furckiego radcę budowlanego Josefa Ge-
singa. Można już definitywnie potwierdzić, 

ze budynek wraz z fasadą i płaskorzeźbami, 
m.in. astwerkiem w stylu art déco to autor-
ski projekt architekta Augusta Rebigera, 
którego biuro mieściło się w Berlinie-Char-
lottenburgu. Przypomnijmy, że dzięki za-
angażowaniu Fundacji Dobro Kultury w 
Słubicach, Instytutu Historii Stosowanej we 
Frankfurcie nad Odrą, stowarzyszenia Słu-
biczanie.pl czy posłance Bożeny Sławiak, 
29 lipca 2013 r. Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odmówił wykreślenia za-
bytkowej fasady z rejestru zabytków woje-
wództwa lubuskiego. 

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków powiatu 

słubickiego

Na 651 zgłoszeń z całej Polski Bibliote-
ka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn 
zajęła wysokie, 30. miejsce w konkursie 
„Tablety w Twojej bibliotece”.

Dzięki temu wygraliśmy 3 iPad-y (Apple 
iPad Air 16GB Wi-Fi z akcesoriami), dzięki 
którym uatrakcyjnimy biblioteczną ofertę. 
Premiera tabletów będzie miała miejsce 
podczas zajęć dla osób w wieku 50+ orga-
nizowanych w marcu tego roku, w ramach 
ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z 
Internetem. 
Za pomocą tych narzędzi będziemy zachę-
cać do uczenia się, tworzenia treści multi-
medialnych i dzielenia się nimi z innymi.

Malwina Smycz

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Biblioteka 
wygrała 
tablety

5 listopada, w 
dużej sali ko-
s t r z y ń s k i e j 
„Kręgielni” od-
było się wyjąt-
kowe spotkanie. 
Do Kostrzyna 
przyjechali drużynowi mistrzowie Pol-
ski 2014 na żużlu – Stal Gorzów. 

Gośćmi byli m.in. Bartek Zmarzlik, Ad-
rian Cyfer i prezes Władysław Komarnic-
ki. Na sali zebrało się blisko 300 fanów Stali 
Gorzów. Wszyscy zebrani mogli podziwiać 
puchar oraz specjalnie na tę okazję przy-
wieziony motocykl żużlowy. Przedstawi-
ciele klubu Stal Gorzów opowiedzieli wie-
le ciekawych historii, a także odpowiadali 
na pytania zadawane przez miłośników 
żużla. Po części oficjalnej nastąpił czas na 
autografy i pamiątkowe zdjęcia.

(red. na podst. www.kostrzyn.pl)
 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Odwiedziny
„Stali”

13 listopada na hali sportowej przy 
ZSO w  Rzepinie odbył się halowy tur-
niej piłki nożnej, w którym uczestniczy-
ło osiem zespołów z  gminy.
  
Turniej przebiegał pod hasłem, ,Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. Jego patronem była gmi-
na Rzepin, która ufundowała wszystkim 
zespołom poczęstunek w  postaci pizzy.   
Zespoły uczestniczące w  turnieju zostały 
podzielone na dwie grupy, a  następnie 
w  fazie finałowej gra toczyła się o  osta-
teczne miejsca. I miejsce zajęła drużyna TL 
96, II - Young Boys, a III – Wagon Damia-
na. Mistrzowie turnieju otrzymali okazały 
puchar, a najlepsi zawodnicy poszczegól-
nych zespołów zostali wyróżnieni koszul-
kami sportowymi. 

Organizator 
Krzysztof Didyk 

RZEPIN

Puchar dla 
najlepszych

SŁUBICE

Pół wieku razem
17 października w sali kameralnej Słu-
bickiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
odbyło się uroczyste spotkanie par ob-
chodzących w bieżącym roku 50 lecie 
pożycia małżeńskiego. 

Burmistrz Słubic wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej, w imieniu prezydenta RP 
wręczyli jubilatom medale „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. W tym roku ju-
bileusz świętowało 30 par małżonków z 
całej gminy. Jubileusz uświetniły występy 
zespołu tanecznego i wokalnego z ZSE-
-R w Słubicach, a po uroczystości jubilaci 
udali się na obiad, aby świętować swoje 
Złote Gody.

(red. na podst. www.slubice.pl)

21 listopada rozegrano I turniej tenisa 
stołowego z cyklu Grand Prix Górzycy 
w tenisie stołowym. Zawody rozegrano 
w 4 kategoriach, w których uczestni-
czyło 32 zawodników.
Do Górzycy zawitali  miłośnicy celuloido-
wej piłeczki z terenu gminy Górzyca (Czar-
nów, Pamięcin, Żabice) ale także z okolicz-
nych miejscowości -  ze Słubic, Słońska, 
Witnicy i Rzepina. A oto zwycięzcy: Kobie-
ty (open): Kuderska Weronika (Witnica), 
Krajewska Milena (Witnica), Piechota 
Marta (Górzyca). Chłopcy do lat 13: Sto-
janowski Daniel (Pamięcin), Tomków 
Karol (Słubice), Kamiński Hubert (Gó-
rzyca). Mężczyźni 14 – 25 lat: Tatarewicz 
Krystian (Słońsk), Tatarewicz Cyprian 
(Słońsk), Kubicki Aleksander (Słońsk). 
40 lat i powyżej: Tomków Wojciech (Słu-
bice), Piechowiak Mirosław (Witnica), 
Wojtczak Robert  (Czarnów).

Robert Tomczak

GÓRZYCA

Mistrzowie
ping-ponga
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