
SŁUBICE – FRANKFURT NAD ODRĄ Kolejny ważny etap we współpracy obu miast

Przez Odrę popłynęło ciepło bez granic

Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom, 
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją 

i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, 
Ale przede wszystkim, by Wielkanoc 

umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu 
i napełniła Wasze życie radością!
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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. 2

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 

To pierwszy w Polsce, a trzeci 
w Europie taki transgraniczny 
projekt: zakończyła się budo-
wa połączenia systemów cie-
płowniczych Słubic i Frankfur-
tu nad Odrą.

4 marca, podczas uroczystej 
konferencji prasowej we Frank-
furcie nad Odrą, symbolicznym 
przyciskiem uruchomiono prze-
sył ciepła po obu stronach Odry. 
Oznacza to, że począwszy od tej 
zimy ciepło z Niemiec dogrzeje 
słubiczan, a latem SEC Słubice 
zaopatrzy sąsiadów w ciepłą 
wodę. Umowa pomiędzy należą-
cym w 100 proc. do Szczecińskiej 
Energetyki Cieplnej - SEC Słubice 
oraz Stadtwerke Frankfurt (Oder) 

PREMIA
NA DALSZE ZAKUPY
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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........................................................

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

PRACA

Sprzedam Nissana Almerę, 
rocznik 1998, diesel 2.0, stan 
licznika 185.000, cena do 
negocjacji
tel. 510 387 294

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

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

na wzajemną sprzedaż ciepła i 
świadczenie usług przesyłania 
została zawarta w kwietniu 2013 
r. Będzie obowiązywać przez 15 
lat. Roczny bilans sprzedaży stro-
ny określiły na ok. 57 tys. GJ. W 
połączenie systemów strona nie-
miecka zainwestowała około 2,8 
mln euro, strona polska 1,4 mln 

zł. Projekt przebiegał sprawnie, 
na co szczególną uwagę zwrócił 
i co podkreślił burmistrz Słubic 
Tomasz Ciszewicz  - Zaledwie w 
maju zeszłego roku miało miej-
sce symboliczne wbicie łopaty, 
rozpoczynające budowę sieci, a 
już dziś ciepło popłynęło w obie 
strony. Jestem zadowolony z 
postępu prac. To bardzo ważne 
zadanie inwestycyjne dla Słubic. 
Zapewni naszym mieszkańcom 
poczucie bezpieczeństwa ener-
getycznego, podniesie komfort 
ich życia, a ponadto przyczyni 
się do dalszego rozwoju Słubic – 
mówił. Z kolei Mariusz Majkut, 
prezes Szczecińskiej Energetyki 
Cieplnej dodał: - Wzajemność 
dostaw ciepła pomiędzy spół-
kami zaplanowana jest tak, by 
w okresie letnim słubicki SEC 
dostarczał ciepło na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody w 
obu miastach, natomiast zimą 
niemiecka firma dostarczy Słu-
bicom ciepło, na które zapotrze-
bowanie ciągle rośnie. Dzięki tej 
inwestycji nie musimy ponosić 
kosztów na rozbudowę naszej 
ciepłowni, tylko ją zmoderni-
zowaliśmy, dostosowując do 
nowych warunków pracy. Nato-

miast Stadtwerke nie musi mar-
twić się o niewykorzystywaną u 
siebie moc cieplną. 

red. na podst. 
informacji prasowej SEC

Ciepło w liczbach

Modernizacja ciepłowni SEC 
Słubice 

Czas realizacji projektu: 1,5 
roku.
Koszt modernizacji: 5,2 mln 
PLN, w tym 1,1 mln PLN dofi-
nansowania.
Moc cieplna zmodernizowa-
nego źródła: 8 + 6 MW = 14 
MW.

Budowa magistrali łączącej 
systemy ciepłownicze  

Czas realizacji projektu: 6 
miesięcy.
Koszt modernizacji: 1,4 mln 
PLN.
Długość sieci: 624 m.

cd. ze s. 1

NOWOŚĆ: zarządzanie 
WSPÓLNOTAMI MIESZKA-
NIOWYMI – jestem na miejscu 
i zawsze dostępny, nie trzeba 
szukać zarządcy w innym mie-
ście.

Najnowsze:
działka z pawilonem handlo-
wym ul. Żeromskiego
dom w Wystoku
działający zakład przy ul. Wito-
sa (działka, budynki, wyposa-
żenie)
dom bliźniak w Lubniewicach

- obiekty komercyjne:
działka na ul. Daszyńskiego, 
hala w Ostrowiu, sklep ul. Ko-
ściuszki

Do wynajęcia:
mieszkania 2-pokojowe w Su-
lęcinie
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulę-
cinie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Ko-
ściuszki, Kupiecka

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

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

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 dom i budynki 
gospodarcze - Marianki, gmina 
Krzeszyce. Powierzchnia 
działki - 23 ary. 
Tel. 693 789 816
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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

Podczas styczniowej sesji Rady 
Miejskiej trzech mieszkańców 
gminy Słubice odebrało z rąk 
burmistrza Słubic Tomasza 
Ciszewicza, wicestarosty słu-
bickiego Tomasza Stupienko 
oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej Mariusza Olejnicza-
ka specjalne podziękowanie.

10 stycznia dyżurny Powiato-
wego Stanowiska Kierowania w 
Słubicach otrzymał zgłoszenie, 
iż z lokalu mieszkalnego przy 

SŁUBICE 

Z nimi choćby w ogień

ul. Paderewskiego 39 wydo-
bywa się dym. Ogniem zajęte 

były dwa po-
mieszczenia na 
parterze - kuch-
nia oraz pokój. 
Wydobywający 
się dym zauwa-
żyła 4 osobowa 
grupa młodych 
ludzi przebywa-
jąca na pobli-
skim podwórku. 
I to właśnie oni 
: Mateusz Szym-

czak, Mariusz Rodzeń, Piotr 

Nie od dziś wiadomo, że korzyści, które 
niesie ze sobą Internet, coraz częściej kłó-
cą się z ciemną stroną tego globalnego 
okna na świat. Większą jej część, groźną 
szczególnie małoletnim, opisywano już 
wielokrotnie, dlatego nie widzimy sen-
su po raz setny przytaczać listy wszyst-
kich sieciowych plusów i minusów, któ-
rej początek znajduje się gdzieś obok 
niebezpiecznych czatów,  a kres wśród 
nielegalnego ściągania z sieci czy wszę-
dobylskich stron dla dorosłych. Jednak 
mimo tej łopatologicznej rozpiski wciąż 
pojawiają się nowe internetowe możli-
wości, w których aż roi się od przepisów, 
jak kogoś zgnoić, poniżyć czy obśmiać. I 
tak, jedna ze stron oferuje tzw. wygene-
rowanie sensacyjnego lub komicznego 
tekstu prasowego, którego głównym bo-

haterem możesz być ty lub też uczynić z 
niego twego kumpla (lub wroga, czemu 
nie?) 
Ostatnio na wspomnianym portalu moż-
na było przeczytać, jak to 24-letnia miesz-
kanka Sulęcina (tu podano jej pełne imię i 
nazwisko), korzystając z nieuwagi świętu-
jących w jednej z restauracji policjantów, 
zwinęła im radiowóz, po czym ruszyła 
nim w ostry rajd po mieście. Po drodze 
przebrała się w znaleziony w aucie mun-
dur, dzięki czemu wyłudziła w jednym ze 
sklepów drogą whisky. Następnie, wypiw-
szy sporą jej część, ruszyła dalej w dro-
gę, wyzywała ludzi przez samochodowy 
megafon, przepychała się przez stojące 
na światłach inne auta, uzbierała 1000 zł 
z wystawianych przez siebie mandatów 
(!), aż wreszcie spowodowała kolizję i… 

Jak to z radiowozem było...
rozpłynęła się w pobliskiej dyskotece. W 
tekście jest też wzmianka: „W miejskiej 
komendzie toczy się postępowanie wy-
jaśniające w sprawie nieodpowiedniego 
zabezpieczenia policyjnego mienia oraz 
spóźnionej reakcji służb”. I to powinno 
naszym zdaniem dać do myślenia sulę-
cińskim stróżom prawa, by tej sprawy nie 
zostawiać w spokoju. Jakby nie patrzeć, 
tekst robi z nich nieudaczników, a osoba, 
która pozuje na jego „bohaterkę”, istnieje 
naprawdę i rzeczywiście mieszka w Sulę-
cinie, o czym można się przekonać wcho-
dząc na popularny portal społecznościo-
wy. To niestety dodaje temu żałosnemu 
newsowi wiarygodności, a mieszkańcy, 
którzy z Internetem często są na bakier, 
niechybnie wyrobią sobie o munduro-
wych własne, nierzadko fałszywe zdanie. 

Pikanterii dodaje też fakt, że pod tek-
stem zamieszczono komentarze, chwa-
lące lub negujące zachowanie 24-latki. 
Ba, wpisali się tam również „świadkowie” 
wydarzenia! Sprawdziliśmy: także te 
wpisy zostały sfabrykowane – te same 
osoby i te same opinie widnieją również 
przy innych „generowanych” tekstach. 
Pozostaje tylko pytanie, kto stoi za tą 
„sensacją” – jej bohaterka czy też jej nad-
zwyczaj dowcipni znajomi…  Na szczę-
ście wygląda na to, że 
ktoś w porę zareago-
wał – na drugi dzień 
tekstu już nie było, 
pozostał tylko sza-
blon. Szablon, który 
zapewne zostanie 
wykorzystany jeszcze 
nie raz…

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny

Stuczyński oraz Radosław Ko-
natowski do przyjazdu straży 
pożarnej ewakuowali z palą-
cego się lokalu 2 osoby, a tak-
że wskazali strażakom miejsce 
zdarzenia. - Troska o drugiego 
człowieka, jaką wykazali się ci 
młodzi ludzie bez wątpienia bu-
dzą podziw i szacunek, a także 
mogą być powodem do dumy i 
wzorem do naśladowania dla in-
nych -  podkreślał burmistrz. - Za 

ich bezinteresowną pomoc oraz 
godną naśladowania postawę 
związaną z ochroną zdrowia i 
życia ludzkiego postanowiłem w 
sposób szczególny podziękować 
oraz uhonorować tych młodych 
mieszkańców gminy Słubice – 
dodał T. Ciszewicz.

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

2 lutego w siedzibie SPZOZ (w 
likwidacji) w Kostrzynie nad 
Odrą odbyło się spotkanie 
pracowników byłego szpitala 
z dyrektorem Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gorzowie Wlkp. Danielem 
Olejniczakiem. 

Dyrektor podpisywał umowy z 
byłymi pracownikami ZOZ-u w 
ramach realizacji postanowień 
programu osłonowego wdrożo-
nego w 2013 roku przez Radę 
Powiatu Gorzowskiego. Udział 
w spotkaniu wzięła również rad-
na Rady Powiatu Gorzowskie-
go Anna Wichlińska. Program 
osłonowy został uchwalony na 
lata 2014 -2017 przez Radę Po-
wiatu Gorzowskiego pod nazwą 
,,Wsparcie byłych pracowników 
powiatowych jednostek organi-
zacyjnych” i dotyczy jednostek 
postawionych w stan likwidacji. 
Program ten zaadresowany zo-
stał do osób, które są lub były pra-
cownikami likwidowanych lub 
przekształcanych powiatowych 
jednostek organizacyjnych, są 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Pomoc dla byłych pracowników szpitala
w trudnej sytuacji życiowej, a 
także nie otrzymały zaległych 
należności pracowniczych z Fun-
duszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych. Obecnie 
istnieją dwie formy udzielania 
pracownikom SPZOZ w likwida-
cji pomocy: poprzez udzielaną 
pracownikom pożyczkę oraz w 
formie różnorodnego wsparcia 
(m.in. zapewnienie przewozu 
pracowników na wizyty i konsul-
tacje medyczne, a także zabiegi 
(w tym: chemioterapia, radiote-
rapia), prowadzenie mediacji ro-
dzinnych, prowadzenie krótko- i 
długoterminowej psychoterapii 
pracowników, jak i członków ich 
rodzin, zapewnienie poradnic-
twa psychologicznego i pedago-
gicznego, itp.)
W tym roku staraniem Rady i 
Zarządu Powiatu Gorzowskiego 
w uchwale budżetowej przewi-
dziano wyższe niż dotychczas 
wsparcie finansowe na realizację 
programu osłonowego w kwo-
cie 300.000 zł. Rada Powiatu oraz 
Zarząd Powiatu Gorzowskiego 
zachęcają osoby potrzebujące 

wsparcia finansowego lub innej 
formy pomocy do skorzystania 
z programu. Wszystkie niezbęd-
ne informacje można znaleźć na 
stronie internetowej powiatu:  
www.powiatgorzowski.pl.  

(red.)
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Nie tylko Grey miał wiele twarzy
plusy, fusy i minusy

Robert Tomczak
robsonsport@wp.pl

da? Niekoniecznie. Gołe pier-
si? Tak, choć stosunek panów 
do pań na sali był 80 do 20 
proc., więc nie o biust za-
pewne tu chodzi. Na sali trzy 
„młodociane”. Usiadły nieda-
leko mnie, wraz z Kinder Bu-
eno i chipsami oraz co chwilę 
odkręcanym i popijanym 
nieokreślonym napojem, 
który co chwilę robił „tsyt”. 
Trafił się też pewien pan, 
który przytaszczył ze sobą 
podobny zestaw. Ale on, 
w przeciwieństwie do pań, 
poczekał aż zgasną światła 
i wtedy dopiero postanowił 
uraczyć widownię gromkim 
szeleszczeniem. Pan dodatkowo miał ciągoty 
internetowe, bo nie odstępował swego smar-
ta na krok. Ale byłbym zapomniał o naszych 
„młodocianych”: za każdym razem, gdy poja-
wiała się scena erotyczna (a było ich sporo), 
robiły „chi chi”. Komentarze zostawiam czytel-
nikom. I to by było na tyle.

Daniel Szurka
kontakt@naszeslubice.pl

Przyznam się bez bicia – książki 
nie czytałem i nie zamierzam. 
Dopytując się mojej drugiej po-
łówki orientuję się, że jest jakiś 
cykliczny ciąg książek o Greyu 
i jego przygodach (sic!) Coś na 
wzór Tolkienowskiego „Władcy 
Pierścieni”. I o ile ci, co czytali 
Tolkiena wiedzą, jak trudno i 
długo wychodziło się w książce 
wraz z Hobbitami z Shire to ci, 
którzy Greya nie czytali, łatwo 
przełkną jego przygodę… Ale 
od początku: jestem zaskoczo-
ny, i to bardzo miło, liczbą osób 
odwiedzających słubickie kino. 
Jak widać przejście z projekcji 
analogowej na cyfrową dało 
wspaniały rezultat. Tym dobry, 
że filmy są wyświetlane w chwi-
li ich światowych premier. I tu 
jest chyba pies pogrzebany.
Tłumy dziś, tłumy wczoraj, tłu-
my przedwczoraj. Na Greyu? 
Skąd te tłumy? Walentynki? 
Może. Wspaniały film? Nie 
wiem. Rewelacyjna gra aktor-
ska? Możliwe. Światowa obsa-

Pójście do kina ze swą ukochaną połów-
ką w dniu nie wiedzieć czemu zwanym 
walentynkami, i nie myślę tu o przed-
miocie szklanym, również zdarzyło się i 
mnie. Nie będę jednak powielać Daniela 
osądów, co do jakości dzieła o pięćdzie-
sięciu twarzach lekko chorego jegomo-
ścia. Powiem tylko, że samo dzieło kiep-
skiej jakości, a społeczeństwo kinowe 
żyje swoim życiem i za nic ma innych 
współtowarzyszy kinowej niedoli. Tak 
sobie pomyślałem przy okazji tego filmu, 
że każdy z nas chyba ma wiele twarzy, 
a już szczególnie nasi kochani polity-
cy. Dostałem ostatnio pozdrowienia od 
przedstawiciela słubickiej PO po moich 
przemyśleniach dotyczących kandydata 
Bronka. Do całego arsenału kampanij-

nych wpadek doszedł jeszcze niejaki „Bronkobus”, a wła-
ściwie 17 jego twarzy. Mówi się, że w jednym z tych po-
jazdów będzie się poruszał ich patron, jednak w którym?! 
Tego nie wie nikt oprócz zainteresowanego. Tak czy ina-
czej kampania prezydencka nabiera coraz większych ru-
mieńców. Żeby nie było, że zajmuję się tylko słusznie (?!) 
rządzącymi, pozdrawiam nowe władze słubickiego SLD. 
To, co się tam wydarzyło ogłasza się jako rewolucję, więc 
czekam na rewolucyjne działania lubiących czerwony 
kolor. Nowy szef, czyli mój imiennik i wydawca konku-

rencyjnej gazetki, musi pokazać 
nową jakość, bo w przeciwnym 
razie może stać się grabarzem 
SLD na poziomie naszej prowin-
cji, co się wróży zresztą i tym w 
centrali po jesiennych wybo-
rach. Czy te wszystkie partie są 
potrzebne tu na dole? Już kie-
dyś pisałem, że moim zdaniem 
w ogóle nie. Więcej z tego pro-
blemów niż korzyści, więc nadal 
twierdzę, że szyldy partyjne tu 
na dole w samorządzie są bez-
sensowne. Wiem to dobitnie, bo 
sam próbowałem oddać kawa-
łek siebie na rzecz dwóch z nich 
i nic dobrego z tego nie wyni-
kało. Choć zarówno jednym jak 
i drugim serdecznie dziękuję za 
te doświadczenia. Dzięki nim 
wiem, że już nigdy nie zasilę 
partyjnych szeregów kogokol-
wiek… no chyba, że ktoś założy 
partię niechcących być w żad-
nej partii. Wtedy poważnie to 
rozważę. 

25 lutego członkowie Dyskusyjnego 
Klubu Książki, działającego przy Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy w Słubi-
cach, omawiali książkę Orhana Pamuka 
„Biały zamek”. 

SŁUBICE 

„Biały zamek” w DKK
Czy książka przypadła do gustu naszym 
klubowiczom? Z pewnością nie należała 
do tych łatwych, które chwytamy jednym 
haustem. Brak dialogów znacznie spowal-
nia czytanie. Ale jak każda książka znalazła 
swoich entuzjastów, jak również przeciw-

ników. 
Zapraszamy na ko-
lejne spotkanie DKK, 
które odbędzie się w 
Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Słu-

bicach 25 marca o 16.00 w czytelni od-
działu dla dorosłych. Tematem spotkania 
będzie książka Jana Grzegorczyka „Jezus 
z Judenfeldu”.

Małgorzata Dobosz
Moderator DKK

BPMiG Słubice
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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

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Dyskutują już 5 lat
4 lutego w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Kostrzynie 
nad Odrą obchodzono piąte 
urodziny Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych.

Skoro okrągłe, to nie mogły być 
zwyczajne, bo tak się składa, 
że klubowicze obchodzą swoje 
urodziny co rok – odkąd 3 lute-
go w roku 2010 zawiązała się 
pierwsza w mieście grupa osób 
mających potrzebę dyskusji o 
przeczytanych książkach, do 
tego w dobrym towarzystwie i 
przyjemnej atmosferze. Formu-
ła tych spotkań 
przyjęła się na 
tyle, że zaczęły po-
wstawać kolejne 
grupy (kostrzyń-
ska biblioteka jest 
pod względem 
swoistym feno-
menem, ponieważ 
obecnie działają 
w niej aż cztery 
kluby – jeden dla 

dorosłych, dwa młodzieżowe 
i jeden dziecięcy). Jak każde 
urodziny, tak i te nie mogły się 
obyć bez prezentów. Klubowi-
cze otrzymali  prezentacje, które 
wcześniej oglądali, wydrukowa-
ne w formie książeczek. A kiedy 
wszyscy zajęci byli oglądaniem, 
na sali pojawił się tort. Od mar-
ca  moderatorem klubu będzie 
nowy pracownik biblioteki Mi-
chał Słupczyński.

Michał Słupczyński 
Miejska Biblioteka Publiczna w 

Kostrzynie nad Odrą

Ferie w pracowni plastycznej Miejskiego Domu 
Kultury w Rzepinie upłynęły pod znakiem cieka-
wych warsztatów skierowanych do różnych grup 
wiekowych. 
Zajęcia odbywały się w trzech kategoriach: dzieci od 
5 do 7 lat, dzieci od 8 lat oraz młodzież. Uczestnicy 
zajęć mogli wypróbować swoich sił m. in. w deco-
upagu, glinie, odlewie gipsowym, malowaniu na por-
celanie, szkle oraz na tkaninie czy zdobieniu ramek 
na zdjęcia. Ponadto dla najmłodszych przygotowane 
były ciekawe bloki artystyczne: cuda z papieru, forma 
przestrzenna oraz zabawy plastyczne.

(MDK Rzepin) 

RZEPIN

Artystyczne ferie

W pierwszym tygodniu ferii 
zimowych zajęcia w hali spor-

RZEPIN

Ferie na sportowo
towej odbywały się według 
preferencji uczniów, którzy 
wybierali gry zespołowe, tenis 
stołowy lub zajęcia w siłowni. 

Największym zainteresowaniem 
cieszyła się koszykówka i piłka 
nożna, dlatego w tych dyscypli-
nach odbyły się turnieje dla po-
szczególnych grup wiekowych. 
Wszystkie zwycięskie zespoły 

i wyróżniający się zawodnicy 
otrzymali statuetki oraz drob-
ne upominki, które ufundowała 
Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych działająca 
przy Urzędzie Miejskim w Rze-
pinie. Zajęcia sportowe na hali 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, o czym świadczy obecność 
ponad trzydziestu uczestników 
w każdym dniu zimowych ferii.
Koordynatorem zajęć sporto-
wych był Krzysztof Didyk.

Karolina Kryk / fot. www.rzepin.pl
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Na sygnale
O próbie kradzieży peugeota 306 poinformował telefo-
nicznie policjantów 5 lutego mieszkaniec Rzepina. Za-
uważył on, jak na jednym z parkingów młody mężczy-
zna próbuje otworzyć auto. Następnie, wybijając szybę, 
dostał się do jego wnętrza. Spłoszony przez jednego z 
mieszkańców zaczął uciekać. Policjanci z komisariatu 
w Rzepinie bardzo szybko zatrzymali sprawcę, którym 
okazał się 23-letni rzepinianin. Teraz grozi mu 10 lat za 
kratkami.

*

KPP w Słubicach prowadzi czynności w sprawie znale-
zienia 12 lutego na os. Krasickiego zwłok nieznanego 
mężczyzny. Denat nie posiadał przy sobie żadnych do-
kumentów. Rysopis: Wiek mężczyzny określono na ok. 
60 lat, wzrost ok 180 cm, sylwetka krępa, braki w uzę-
bieniu (w górnej szczęce). Włosy ciemne, szpakowate. 
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu toż-
samości mężczyzny proszone są o kontakt z KPP w Słu-
bicach: tel. (0-95) 759-28-38, oficer dyżurny jednostki 
(0-95) 759-28-11 lub bezpośrednio pod numerem alar-
mowym 997 lub 112.

*

47-letni mieszkaniec powiatu słubickiego utrudniał ży-
cie swoim bliskim od ponad roku. Będąc pod wpływem 
alkoholu wszczynał awantury domowe. Wyzywał swo-
ich rodziców, szarpał, bił i poniżał. Zdesperowani rodzi-
ce w trosce o swoje życie uciekali z mieszkania. Funkcjo-
nariusze w końcu zatrzymali awanturnika, który w 2013 
r. był już karany za podobne  przestępstwo. Tym razem 
może posiedzieć nawet 5 lat.

*

Policjanci z komisariatu w Rzepinie chcieli zatrzymać 
przy ul. Kilińskiego do kontroli volkswagena polo. Kie-
rowca na widok radiowozu przyspieszył, skręcając w 
las. Po zatrzymaniu okazało się, że 22- letni mężczyzna 
był pod wpływem narkotyków.  Ponadto w trakcie kon-
troli wyrzucił z kieszeni kurtki woreczek z amfetaminą. 
22-latek niebawem odpowie przed sądem za jazdę pod 
wpływem narkotyków i ich posiadanie. Grożą mu 3 lata 
więzienia.

*

Na początku marca funkcjonariusze straży granicznej 
patrolowali nocą ulice w Kostrzynie nad Odrą. Jeszcze 
po stronie niemieckiej  kierowca  volkswagena craftera 
nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po pol-
skiej stronie pościg kontynuowali funkcjonariusze z 

kredyty gotówkowe

Weź
kredyt gotówkowy
z lekką ratą!
Zapraszamy do oddziału Santander Consumer Banku

w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rynek 27
pon.–pt. 9.00–17.00

w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 167/2
pon.-pt. 9.00-17.00
kasa 9.15-16.45 (przerwa 12.15-12.30)
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jednostki w Gorzowie Wlkp.  Kie-
rowca  busa nagle zatrzymał auto 
i zbiegł w stronę lasu. W busie 
pogranicznicy znaleźli 106 wol-
framowych paneli słonecznych o 
wartości 30 tys. euro. Okazało się, 
że zostały skradzione pod koniec 
lutego w Brandenburgii. 

*

26 lutego 25-latek wszedł do jed-
nego z kostrzyńskich sklepów 
przy ul. Kopernika i zaczął chować 
pod kurtkę maszynki do golenia, 
dezodoranty i żele pod prysznic. 
Zauważyła to jedna z pracownic, 
która chciała uniemożliwić męż-
czyźnie wyjście z towarem. Przy 
próbie zatrzymania mężczyzna 
odepchnął i przewrócił kobietę. 
Uciekł, ale w czasie szamotaniny 
zgubił portfel. Były tam dokumen-
ty z danymi rabusia. Policjantom 
znalezienie 25-latka zajęło kilka-
dziesiąt minut. Na widok policjan-
tów mężczyzna zaczął uciekać, ale 
szybko wpadł w ich ręce. 

*

5 marca, na skrzyżowaniu ul. Si-
korskiego z Mickiewicza w Ko-
strzynie nad Odrą, doszło do 
kraksy. Kierowca citroena wymusił 
pierwszeństwo, w wyniku czego 
w jego lewy bok uderzył volkswa-
gen golf. Z Dwie osoby (w tym 
5-letnie  dziecko), zostały odwie-
zione do szpitala. 

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

gazetalubuska.pl)

Rzadko kiedy mówi się ciepło 
o filmowych kontynuacjach, a 
gdy chodzi o kino rodzime, to 
samo słowo „dwójka” często 
przyprawia nas o ból głowy. 
Na szczęście są wyjątki. I - co 

PRZEKRÓJ POLECA „Wkręceni 2”

Wkręcajcie nas dalej
cieszy szczególnie – coraz czę-
ściej na naszym podwórku.

Za klasyczny przykład nacią-
ganego sequelu niech posłu-
ży kontynuacja legendarnego 
„Sztosu” Olafa Lubaszenki, 
która to może stanowić obrazę 
dla dopieszczonego pierwo-
wzoru z lat 90. Poradził sobie za 
to jakoś Jerzy Machulski, któ-
ry z „Kilerów dwóch” wycisnął 
niemałą dawkę śmiechu, czym 

obronił honor pechowego tak-
sówkarza Jurka Kilera z „jedyn-
ki”. Podejrzewam jednak, że w 
razie, gdyby pokusił się o „Kilera 
3”, albo, nie daj Bóg, „Seksmisję 
2”, poległby na całej linii. Niech 
więc zostanie, tak jak jest. A jest, 
drodzy Państwo, na ekranach, 
druga część „Wkręconych” Pio-
tra Wereśniaka (wcześniejsze-
go scenarzysty wspomnianych 
„Kilerów”), która stanowi naj-
lepszy dowód, że jeśli się chce, 
to można zrobić udany ciąg dal-
szy i nie zabić fajnego wrażenia 
po obejrzeniu części pierwszej. 
Bo nawet, jeśli w drugiej brak 
niektórych aktorów z pierwo-

wzoru (Adamczyk), to pojawia-
ją się nowi (Socha, Żmuda – 
Trzebiatowska, Królikowski), 
którzy także dają radę. A jeśli 
dodamy do tego niezastąpio-
nego Pawła Domagałę, który 
od jakiegoś czasu jest marką 
samą w sobie, to mamy gotowy 
hicior. Bo i scenariusz dobrze 
obmyślany, wartka akcja, no i 
teksty, które naprawdę śmieszą. 
Po raz pierwszy nie boję się, co 
zobaczę w trzeciej odsłonie cy-
klu – bo mam cichą nadzieję, że 
takowa powstanie.

Wojciech Obremski

2 marca w Słubicach uroczyście 
obchodzono Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Konspiracji 
Antykomunistycznej. Na placu 
Sybiraków apelem poległych 
i modlitwą pod Pomnikiem 
Sybiraków uczczono pamięć i 
oddano hołd Żołnierzom Nie-
złomnym.
Wszyscy w  ciszy i  skupieniu 
wysłuchali poruszającej modli-
twy odmówionej przez    księdza 
proboszcza Tomasza Partykę 
z parafii NMP Królowej Polski w 
Słubicach    i apelu poległych od-
czytanego przez komendanta 
Straży Miejskiej Wiesława Zac-

SŁUBICE

Oddali cześć bohaterom
kiewicza. Kolejnym punktem 
uroczystości było przybliżenie 
ostatnich słów ppłk Łukasza Cie-
plińskiego (prezesa IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”) kierowanych do 
żony i syna przed śmiercią. W 
trakcie uroczystości odsłuchano 
„Przesłanie Pana Cogito” Zbignie-
wa Herberta w wykonaniu akto-
ra Jerzego Zelnika. Dodajmy, że 
słubiccy uczniowie wykonali oko-
licznościowe gazetki i wystawy 
mające na celu przedstawienie 
historię podziemia antykomuni-
stycznego i walk tego okresu.

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

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Przebudują Wodną
Miasto Kostrzyn nad Odrą 
przystępuje do realizacji kolej-
nej, piątej już „schetynówki”. 

W najbliższych miesiącach zo-
stanie przebudowana ul. Wodna 
wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą. W ramach realizacji projektu 
zaplanowane są następujące ro-
dzaje prac: budowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Wodnej – kard. Stefana Wyszyń-
skiego, budowa drogi asfaltowej 
z ciągami pieszymi i ścieżką ro-
werową, wykonanie przyłącza 

kanalizacji deszczowej, budowa 
chodników z kostki brukowej 
oraz budowa zajazdów na pose-
sje. Całkowita wartość projektu 
wynosi 2 143 106,33 zł z czego 
50 proc. zostanie dofinansowa-
ne z Narodowego Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych - Etap 
II Bezpieczeństwo - Dostępność 
- Rozwój. Zakończenie projektu 
planowane jest w lipcu.

(www.kostrzyn.pl)

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1894&w=dziecko&s=5158
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Weż udział w obchodach 70. 
rocznicy zdobycia miasta

SŁUBICE

Kolędy po golicku
Tradycją Szkoły Podstawowej w Goli-
cach stało się prezentowanie programu 
wigilijnego przed mieszkańcami Golic, 
Lisowa, Drzecina oraz innych okolicz-
nych miejscowości.

8 stycznia w sali gimnastycznej zjawiła 
się spora grupa babć, dziadków, rodzi-
ców i gości. W pierwszej kolejności swoje 
przedstawienie jasełkowe zaprezentowały 
przedszkolaki, następnie wystąpiły dzieci 
z klasy od pierwszej do szóstej. Widzowie 
usłyszeli sporą ilość polskich kolęd i pasto-
rałek oraz piosenek świątecznych. Wspa-
niała scenografia – przygotowana przy 
współpracy Joanny Żak – dodała uroku 
występom świętej rodziny, aniołów, pa-
stuszków i trzech króli, a także wprawiła 
wszystkich gości w doskonały nastrój.

E. Mierzejewska / www.slubice.pl

BRUKARSTWO

tel. 796 924 748

Górzyca
os. 40-lecia PRL 18a/4

- układanie 
kostki brukowej
- docieplenia i inne 
usługi remontowo-
budowlane

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

www 12 lutego w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyły się eliminacje gmin-
ne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega poża-
rom”. 
Turniej został przeprowadzony w formie 
testu składającego się z 30 pytań – zadań 
otwartych i zamkniętych. Na poziomie 
szkół podstawowych  zwycięzcą został 
uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1 Cyprian 
Jurkowski. Natomiast  na poziomie szkół 
gimnazjalnych  zwyciężyła Paulina Reus. 
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
najlepszy okazał się Dominik Kossiński. 
Turniej zorganizowany został przez Biuro 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe-
go. 

(red.) 
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Jak walczyć z żywiołem?

Po dwumiesięcznych krwawych wal-
kach Kostrzyn został zdobyty przez jed-
nostki armii czerwonej 30 marca 1945 r. 
W tym roku mija 70. rocznica tamtych 
wydarzeń. 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn organizuje z 
tej okazji, przy współudziale Urzędu Mia-
sta oraz muzeum-Miejsca Pamięci „Wzgó-
rza Seelowskie”, obchody upamiętniające 
zakończenie walk o Kostrzyn. Impreza roz-
pocznie się w Kostrzynie, a następnie prze-
niesie do Seelow. Poniżej prezentujemy 
program obchodów:
Sobota, 28 marca:
Kostrzyn
10:00 Pochówek szczątków ludz-

kich z terenu Starego Miasta - cmen-
tarz komunalny (ul. Sportowa) 
11:00 Nabożeństwo ekumeniczne na 
Starym Mieście - ruina kościoła NMP 
12:00 Wycieczka szlakiem bojowym lejt-
nanta Michaiła Czepanowa - Bastion Filip 
13:00 Poczęstunek dla uczestników 
Seelow
13:45 Wycieczka autokarowa do Mu-
zeum w Seelow (wyjazd z parkingu 
Muzeum Twierdzy, ul. Graniczna 1) 
14:30 Zwiedzanie Muzeum i Miej-
sca Pamięci, złożenie kwiatów na 
cmentarzu żołnierzy radzieckich 
15:30 Prezentacja książki Gerda-Ulricha 
Hermanna „Twierdza Kostrzyn 1945. Ocze-

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Szydełka pójdą w ruch
Miejska Biblioteka Publiczna w Ko-
strzynie nad Odrą zaprasza młodzież i 
dorosłych na bezpłatne warsztaty szy-
dełkowania. 
Warsztaty odbędą się 21 marca o 10.00. 
Poprowadzi je Tadeusz Dziadosz. Zapi-
sać się można bezpośrednio w bibliotece 
(ul. Dworcowa 7) lub pod nr tel.: 95  752 
10 10. Zapisy: osobiście: w bibliotece – ul. 
Dworcowa 7                                                (red.)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Słubicach realizuje cykl wystaw pn. 
„Młodzi zdolni”.

Jeśli masz duszę artysty, malujesz, rzeź-
bisz, fotografujesz lub posiadasz inne 
hobby artystyczne i chciałbyś podzielić 
się swoim talentem - zapraszamy do słu-
bickiej biblioteki. Chętnie wypromujemy 
Twoją twórczość i zorganizujemy Ci wy-
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Zapraszamy młodych i zdolnych!
stawę! 
Jest to szansa dla Ciebie, dla Was!  Wy-
korzystaj ją! Masz okazję zabłysnąć. 
Spróbuj!
Kontakt:  Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy w Słubicach, ul. Jedności Robot-
niczej 18,  69-100 Słubice, tel. 95 758 23 
72,  e-mail:bpmig-slubice@o2.pl

Zespół BPMiG Słubice

kiwania a rzeczywistość”
Uwaga! Poczęstunek oraz przejazd do 

Seelow odbędzie się na koszt organiza-
torów. Ilość miejsc jest ograniczona (50). 
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc 
telefonicznie +48 95 752 0045 lub ma-
ilem  muzeum@kostrzyn.um.gov.pl. Pro-
jekt współfinansowany przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

(Muzeum Twierdzy Kostrzyn)

mailto:muzeum@kostrzyn.um.gov.pl
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