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SULĘCIN / WYSOKA

Kręcą lody na medal
Wyrobem lodów własnej produkcji, tzw. rzemieślniczych, zajmują się od roku. To jednak
wystarczyło, żeby nieźle zamieszać w polskiej czołówce mistrzów lodziarstwa.

Adam
Piotrowski
Paulina i Martyna Saj, jak mówią o sobie, są trochę z Sulęcinie
i trochę z Wysokiej w gminie

Międzyrzecz. 27 lutego wzięły
udział w VIII Lodziarskich Mistrzostwach Polski podczas targów cukierniczych Expo Sweet
2017 w Warszawie – najważniejszej w branży lodziarskiej imprezie w Polsce. Ku zaskoczeniu wieloletnich uczestników konkursu i
samych sióstr „Lody z Gościńca”
dały im III lokatę i wymarzone
miejsce na podium.

Lody zaczęły wyrabiać w prowadzonej przez rodzinę restauracji „Gościniec na Półwyspie” w
Wysokiej. – W menu restauracji
brakowało jakiegoś nadzwyczajnego deseru (takiego, jakim jest
to miejsce – dop. red.). Wtedy
zaczęłyśmy
eksperymentować
z lodami – opowiada Paulina.
>> cd. na s. 4

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Tutaj nauka to bajka!
Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16; sobota 8 - 13

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

sprzedaż i serwis

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

www.m-tech.sklep.pl
Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY
MINISTRA FINANSÓW
NR 68813/2015
Kostrzyn nad Odrą

663 914 947
biurokostrzyn@wp.pl
facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

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

www.biurouslugfinansowych.pl

Szkoła Podstawowa Nr2 w Kostrzynie nad Odrą zmienia się nie do poznania. Miło
nam poinformować, że do wyremontowanej w zeszłym roku czytelni trafią nowe
książki, dzięki dofinansowaniu z projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Szkoła pozyskała również środki na dodatkowe zajęcia sportowe dla swoich
uczniów. Wszystko to po to, aby odciągnąć uczniów od tabletów, komputerów,
smartfonów i ich aktywność skierować w stronę książek i sportu.
- Priorytet polityki oświatowej państwa w zakresie rozwoju
czytelnictwa jest celem działań
społeczności szkolnej od zeszłego
roku. W poprzednim roku szkolnym, dzięki funduszom, sponsorów i miasta wyremontowaliśmy
czytelnie tworząc „bajkowy” i
niepowtarzalny klimat tego miejsca - podkreśla dyrektor szkoły
Elżbieta Naumowicz - Chcąc
doposażyć naszą bibliotekę w ciekawe i interesujące książki przystąpiliśmy w tym roku do projektu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”. Miłą wiadomością
dla nas było, że nasza szkoła uzyskała dotacje na zakup książek do
biblioteki szkolnej w wysokości aż
12 tysięcy złotych.
Byliśmy na miejscu i szkolna czytelnia już od wejścia robi
wrażenie ciepłego, domowego pomieszczenia. Odbywają
się tutaj lekcje biblioteczne,
konkursy oraz inne zajęcia. Nie
ma się więc co dziwić, że chętnie korzystają z niej uczniowie.
Duża w tym zasługa dyrekcji i
zatrudnionych tutaj pań, które
włożyły w wystrój wiele serca.
To z pewnością przekłada się na
to, że miejsce jest nie tylko bajkowe, ale będzie jeszcze bardziej
atrakcyjne dla uczniów, bowiem
również to oni zdecydują, jakie

książki znajdą się na półkach.
Podczas uroczystego podsumowania rywalizacji sportowych
za rok 2016/2017, SP2 odebrała
puchar za zdobycie 3 miejsca
wśród szkół podstawowych w
Województwie Lubuskim. Przypomnijmy, ze przy szkole działa
sekcja piłki nożnej dziewcząt
(MUKS „Przyjaciół sportu”) i prężna sekcja siatkarska. Szkoła również na polu sportu chce rozwijać swoich uczniów, ponieważ,
jak tłumaczy E. Naumowicz: - Kolejnym priorytetem naszej szkoły
jest aktywność fizyczna naszych
uczniów. Dlatego też złożyliśmy
wniosek do Ministerstwa Sportu
i Turystyki na realizacje projektu

pn. „Szkolny Klub Sportowy”, który
został pozytywnie oceniony przez
Komisję. Otrzymaliśmy finanse
na prowadzenie dodatkowych
zajęć sportowych w wymiarze 4h
tygodniowo do końca 2017 roku mówi z dumą pani dyrektor - Już
od stycznia w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia
dla naszych uczniów z siatkówki i
piłki nożnej. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem uczniów a
rodzice i nauczyciele mają świadomość korzyści płynących dla
zdrowia dzieci.
Tekst i foto: www.naszkostrzyn.pl
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Ogłoszenia Drobne
Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe i
koperty ze znaczkami: polskie, rosyjskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

Praca na magazynie
(wykładanie towaru)BEZ DOŚWIADCZENIA i
dla każdego!- CV można
przesyłać na adres katarzyna.dylewska@akcjajob.
pl lub kontakt
tel. 797 286 828.
Poszukuję pracy: posprzątam
dom lub roznoszenie ulotek
lub jako opiekunka do dziecka. Tel. 722 106 696
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760

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

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

Wyborcze obietnice PiS

Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony
• Program „500plus” – 500 zł
miesięcznie na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie
(na pierwsze przy zarobkach
na osobę w rodzinie nie przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od

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

wynagrodzenia na poziomie
12 zł brutto;
• Przewalutowanie
„frankowiczów” na korzystnych dla
nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, a do szkół mają powrócić dentyści i pielęgniarki;
• 1,2 mln nowych miejsc pracy
dla młodych ludzi do 35 roku

życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł poprzez np. reaktywację stoczni
szczecińskiej, pomoc kopalniom, brak zgody na ich
zamykanie.
• Zwiększenie wydatków na
armię do ok. 3 proc. PKB.

minął miesiąc

Tuska wybrali w 20 minut!
Stało się. Donald Tusk bez
problemów ponownie został
wybrany przez szefów państw
należących do Unii Europejskiej
na Przewodniczącego Rady
Europejskiej. Na 28 państw
należących do UE poparło go
27. Wszystkie oprócz własnej
ojczyzny. Dla mnie to jakiś
schizofreniczny obraz sytuacji.
Praktycznie cała Unia Europejska uznała, że Tusk sprawdził
się i jestem dobrym kandydatem na drugą kadencję na stanowisko Przewodniczącego RE,
tylko jego własny kraj doszukał
się jakichś wyimaginowanych
przewinień, zdrad czy co tam
jeszcze. Zastanawiam się co planował Jarosław Kaczyński i co
myślał, że osiągnie wystawiając kandydaturę Jacka Saryusz

Wolskiego? Czy liczył, że w imię
partykularnych interesów PiS-u
przywódcy Europejscy ugną się
pod żądaniami polskiego rządu? Czy cała awantura miała być
okazją do pozbycia się Tuska z
prominentnego stanowiska nawet za cenę wyboru przewodniczącego RE z innego kraju (w
zasadzie od początku kandydatura Saryusz-Wolskiego była bez
szans)? Czy Kaczyński ze względu na osobiste urazy do Tuska
jest w stanie poświęcić pozycję
Polski w Europie? Cokolwiek to
było, PiS odniósł w swoich knowaniach spektakularną porażkę.
Do tego skompromitował nas
na arenie międzynarodowej. J.
Kaczyński okazał się za krótki
(bez podtekstów) na europejskie salony. Pal go jednak licho z

RZEPIN / STAROŚCIN

Pilarki pójdą w ruch
W dniach 20-23 kwietnia w Technikum Leśnym
w Starościnie odbędą się
Mistrzostwach Polski Szkół
Leśnych w umiejętnościach
leśnych. to najważniejsze,
największe i najbardziej prestiżowe zawody, które organizowane są przez szkoły
leśne podległe Ministrowi
Środowiska w każdym roku.
Obejmują całość wiedzy i
umiejętności leśnych. Trwają 3 dni, w ciągu których
przeprowadzonych zostaje 21 konkurencji, w tym 5
z użyciem pilarek. Zawsze
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startuje w nich komplet reprezentacji szkół leśnych.
Zwycięzca zawodów będzie reprezentował Polskę
na Mistrzostwach Europy
w umiejętnościach leśnych.
Wśród zaproszonych gości
organizatorzy spodziewają
się przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Środowiska, DGLP, RDLP w Szczecinie oraz wielu leśników
oraz przedstawicieli branży
drzewnej.
(Red.)

PiS-em. Najgorsze, że dzięki tej „prywatnych” drzew móc sobie
strategii rządu nasz kraj znalazł pozwolić. I będę ubolewał jeżeli
się w niespotykanej wcześniej rząd te przepisy obostrzy.
izolacji. Kandydaturę Tuska poTyle w kwestii polityki krajoparły nawet Węgry – najwięk- wo-międzynarodowej. Miałem
szy sojusznik obecnego układu niedawno przyjemność spotkać
rządzącego w Polsce. W obliczu się z dwoma młodymi, pomydeklaracji największych państw słowymi, kreatywnymi i przedUnii Europejskie o Europie siębiorczymi
dziewczynami.
dwóch prędkości oznaczałoby Paulina i Martyna Saj udowadto, że znajdziemy się wkrótce niają, że pracując z pasją i zaanw jej ogonie. Chyba, że to miała gażowaniem można osiągnąć
na celu strategia PiS-u – żeby sukces. I to nie w 20 czy 15 lat.
„brukselscy biurokraci” w końcu Im wystarczył rok by zachwycić
się odczepili i pozwolili „poukła- jurorów i zająć 3 miejsce w Lodać Polskę po naszemu”.
dziarskich Mistrzostwach PolPo wprowadzeniu przepi- ski. Dziewczynom jeszcze raz
sów pozwalających na wycię- gratuluję i zachęcam do art. na
cie drzewa na własnej działce „jedynce”.
(tylko osobom fizycznym) na
rząd posypały się gromy. Mam
wrażenie, że za bardzo ulegamy
pojękiwaniom pseudoekologów. To jedna z niewielu ustaw,
która się temu rządowi udała.
Wolność Tomku w swoim domku. Jak mnie wkurza drzewo na
Adam Piotrowski
moim podwórku mam prawo
Redaktor naczelny
je wyciąć. Mamy wystarczająco dużo lasów by na wycięcie Adam.Piotrowski2@gmail.com

DREWNO KOMINKOWE

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

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Państwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe,
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30%
mniej

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

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (INTERMARCHE ul. Sikorskiego; TESCO ul. Gorzowska; LEWIATAN ul. Piastowska; PULS ul. Wyszyńskiego; PIEKARNIA OSKROBA ul.
Gorzowska; NETTO ul. Handlowa; URZĄD GMINY ul. Sikorskiego; CENTRUM HANDLOWE ul. Żeglarska); SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki; URZĄD MIEJSKI ul.
Akademicka; ECO – SUPERMARKET ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza;
PIEKARNIA OSKROBA ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY ul. 1 Maja; SKLEP SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA
SUPERMARKET ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY os. 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy; LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)
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SŁUBICE

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Z.I.M.A. w słubickiej bibliotece!

Kino za Rogiem w “Kręgielni”

ZI.M.A. – Zimowe Inspiracje Młodych Artystów to tegoroczne hasło zimowych ferii,
w których licznie uczestniczyły dzieci ze Słubic i nie tylko.

Po latach bez kina w mieście, postanowiliśmy uruchomić
małe, kameralne Kino za Rogiem, które urządziliśmy w
sali na parterze ,,Kręgielni”. Kino za Rogiem, to sieć niewielkich kin, których celem jest popularyzowanie filmu i
sztuki filmowej. Jest to kino animacyjne, reagujące na
Państwa oczekiwania, a nawet na wspólne kształtowanie repertuaru.

W programie znalazło się wiele
ciekawych atrakcji, m.in. zajęcia
plastyczne, podczas których dzieci mogły wykonać zimowe drzewa metodą kirigami oraz miasto
nocą.
Bardzo ciekawe zajęcia odbyły się z udziałem Grzegorza
Trzmielewskiego - modelarza
zapałczanego, który wprowadził
dzieci w tajniki swojej pasji budowania statków z zapałek. W
trakcie zajęć plastycznych Grzegorz pomagał uczestnikom w
projektowaniu i szkicowaniu różnych modeli statków, które dzieci
następnie wyklejały zapałkami.
Uczestnicy mieli wielką satysfakcję ze spotkania, podczas którego
otrzymali również autografy na
papierowych statkach.
Podczas ferii do biblioteki zawitał Teatr EDU-ARTIS z Krakowa
ze wspaniałym, interaktywnym
spektaklem dla dzieci pt. „Witajcie
w naszej bajce”. Mottem przewodnim spektaklu było zachęcenie
do czytania, pokazując jak można
ciekawie spędzić czas z książką.
Widownia bawiła się doskonale,
wypełniając salę gromkim śmiechem. W tym dniu odwiedziły nas

dzieci ze słubickich przedszkoli,
szkół oraz mieszkańcy miasta.
Wielką frajdą dla dzieci było
„odkrycie na nowo” gier planszowych. Gry sprawnościowe, manualne i logiczne sprawiły wszystkim ogromną radość i dały dużo
satysfakcji podczas rywalizacji ze
sobą oraz rozwiązywania szeregu
zadań. Cieszymy się bardzo, że
gry planszowe stają się atrakcyjną formą zajęć nie tylko dla dzieci, ale również ich rodziców, co
można było zauważyć podczas
naszych spotkań.
Na zajęciach nie zapomnieliśmy o książkach, które były
wspólnie czytane oraz licznie wy-

pożyczane.
Po Zimowych Inspiracjach
Młodych Artystów, i nie tylko, pozostały miłe wspomnienia, pamiątkowe zdjęcia oraz
wspaniałe prace plastyczne,
które można oglądać w oddziale
dla
dzieci
słubickiej biblioteki. Cieszymy się,
że kolejne ferie w bibliotece dały
dużo radości młodym uczestnikom.
Ferie przeprowadzone zostały
w ramach „Małej Akademii Sztuk
Przepięknych”.
Zespół BPMG w Słubicach

Filmy, które będziemy prezentować znaleźć można
na stronie www.
kinozarogiem.pl
Seanse odbywają
się w piątki, soboty i
niedziele. Na początek proponujemy
filmowe komedie,
filmy sensacyjne oraz bajki dla
dzieci i kino familijne.
Bilety na seanse w naszym Kinie za Rogiem kosztują tylko 5
złotych! Można je nabyć na godzinę przed każdym seansem
oraz w przedsprzedaży w “Kręgielni” ul. Fabryczna 5 (biuro nr
33 na I piętrze), w środy w godz.
15.00 - 19.00 i w czwartki w godz.
9.00 - 13.00
Kontakt:
Telefon do kina: 95 752 1775
e-mail:kino_kostrzyn@onet.pl
Serdecznie zapraszamy, zapewniamy świetny obraz i doskonały dźwięk i wrażenia, które

dostępne są tylko w kinie! Repertuar ,,Kina za Rogiem” znajdą
Państwo na naszym profilu FaceBook oraz stronie internetowej
www.kck.kostrzyn.pl
Kostrzyńskie Centrum Kultury
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TŁUMACZENIA przysięgłe - wszystkie języki
Międzyrzecz, ul. Waszkiewicza 23
tel. 503 372 586

Kręcą lody na medal
<< cd. ze s. 1
Restauracja bazuje na lokalnych
produktach z ekologicznych
upraw. Z lodami nie mogło być
inaczej. - Stawiamy na tradycję,
smak i naturalne, ekologiczne
produkty – podkreślają siostry.
Zdecydowana większość lodów,
którymi jesteśmy raczeni w sezonie jest wyrabiana z proszku,
w którym znajdziemy mnóstwo
sztucznych, niezbyt dla nas zdrowych składników. – Polega to na
tym, że do maszyny wsypuje się z
takiego 20-kilogramowego worka
proszek, dolewa się wodę i po wymieszaniu i schłodzeniu pseudolody włoskie są gotowe – mówi P.
Saj – „Lody z Gościńca” wyrabiamy wyłącznie z naturalnych składników: mleka, jajek, śmietany i np.
aktualnie dostępnych owoców –
dodaje Martyna.
Dziewczyny w zeszłym roku
w sezonie letnim spróbowały
swoich sił na szerszym rynku.
Swoje lody sprzedawały w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i w
Łagowie w odrestaurowanych,
klimatycznych Citroenach HY. –
Nasze lody cieszyły się bardzo bardzo dużym powodzeniem. Wiele
starszych osób przyznawało, że
w smaku są takie, jak ich z dzieciństwa – mówi Paulina. W tym
roku dziewczyny chcą zwiększyć
liczbę lokalizacji ze swoimi lodami – Prowadzimy nadal rozmowy
z wieloma miastami. Na dzisiaj
na pewno będziemy w Łagowie –
mówi Martyna. W planie są też
Lubniewice, za które nasza redakcja szczególnie trzyma kciuki.
Podstawowe smaki „Lodów z
Gościńca”, to śmietanka, czekoladowe i truskawkowe. W sezonie
dziewczyny codziennie przygotowywały dodatkowy rodzaj lodów – smak dnia. Były to np. lody
mascarpone przekładane bezą,
panna cotta z truskawkami lub
lody chałwowe. Tymi ostatnimi
dziewczyny zachwyciły jurorów
Lodziarskich Mistrzostw Polski.
– Po przygotowaniu obowiązkowych lodów waniliowych i czekoladowych oraz sorbetu nadszedł
czas na ostatnią konkurencję w
ramach mistrzostw – deser z autorskimi lodami w roli głównej.
Na sześciu drewnianych deskach
podałyśmy lody chałwowe z plastrem miodu, sosem z malin i fig
i świeżymi owocami – opowiada
Martyna. –Najbardziej zachwycony naszym deserem był obserwator z ramienia organizatora
Mistrzostw Świata w Lodziarstwie
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FILTRY

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
NISKIE CENY NA FILTRY

DO MASZYN
ROLNICZYCH
nick: phurobex99
MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

Paulina i Martyna Saj z pucharem za zajęcie 3-go miejsca w VIII Lodziarskich Mistrzostwach Polski

Jeżeli chcecie skosztować „Lodów z Gościńca” na wakacyjnych szlakach
szukajcie takich samochodów

Deser z lodami chałwowymi w roli
głównej
Pier Paolo Magni. Okazało się, że
w tej kategorii przyznał nam naj

więcej punktów – dodaje Paulina
Na co dzień Paulina Saj jest
absolwentką prawa i studentką
studiów podyplomowych. Martyna Saj studiuje psychologię. Lodziarstwo to ich pasja. Tej trudnej
sztuki uczyły się same, choć nie
wykluczają w przyszłości specjalistycznych szkoleń.
Na tą chwilę „Lody z Gościńca”
można skosztować w weekendy w restauracji „Gościniec na
Półwyspie” w Wysokiej. Z nadejściem sezonu dziewczyny w
swoich zabytkowych citroenach,
miejmy nadzieję, że spotkamy na
naszych wakacyjnych szlakach.
W kolejnych numerach Przekroju
opublikujemy listę miejsc, gdzie
będzie można nabyć „Lody z Gościńca”.

Bezpłatne porady prawne

Sulęcin - każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca - tel. 511 225 133
Zapraszają: senator RP Władysław Komarnicki, poseł na Sejm RP Katarzyna Osos, prezes SML Adam Piotrowski
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SŁUBICE

Lutowe spotkanie słubickiego DKK
Słubice, jak każde miasto, dla swoich mieszkańców posiada swój urok. Spacery po
nim to nasza codzienność. Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca.
Na lutowym spotkaniu (22 luty
2017 r.) słubickiego Dyskusyjnego Klubu Książki klubowicze odbyli nietypowy spacer, którego
trasę wytyczył Soeren Bollman,
autor omawianej tym razem
książki „Morderstwo w Dwumieście”.
Akcja powieści toczy się w Słubicach oraz we Frankfurcie/O.
Po polskiej stronie Odry zostają
znalezione zwłoki niemieckiego
przedsiębiorcy. Śledztwo prowadzą dwaj komisarze – Bernd
Matuszek z Frankfurtu/O oraz
Wojtek Miłosz ze Słubic. Powieść
wciąga, nie tylko dzięki świetnie
uchwyconemu wątkowi kryminalnemu, ale również dzięki scenerii, w której toczy się śledztwo.
Dla nas, słubiczan, jak szczegól-

nie zaznaczyli klubowicze, największym
atutem omawianego
kryminału jest jego
oprawa.
Znakomicie się czyta powieść
znając
topografię
opisywanych miejsc.
Autor od wielu lat
mieszka we Frankfurcie/O, pracuje przy
wspólnych projektach Słubic i
Frankfurtu. Nic dziwnego, że fabuła jego kryminału tętni wprost
życiem codziennym obu miast.
Polecamy, nie tylko słubiczanom!
Zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
które odbędzie się 29 marca w
oddziale dla dorosłych biblioteki

słubickiej. Tym razem będziemy
mieli okazję poznać twórczość
poetycką słubiczan. Na spotkaniu będziemy gościć poetów z
naszego miasta. Serdeczne zapraszamy.
Małgorzata Dobosz
Moderator DKK
BPMiG Słubice

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Eksperymentalne ferie w bibliotece
W bibliotecznym Laboratorium Młodego Odkrywcy przez całe ferie mali naukowcy prowadzili różne ciekawe i zaskakujące eksperymenty, poznawali prawa fizyki i
reakcje chemiczne. A wszystko w atmosferze śmiechu i doskonałej zabawy.
Eksperyment, który zdecydowanie najbardziej spodobał się
dzieciom, to tzw. pasta dla słonia.
Dlaczego? Z niewielkich ilości
użytych surowców otrzymaliśmy
wielką masę, która ciągle się powiększała do rozmiaru olbrzymiej pasty – w sam raz jak dla
słoni.
Równie ekscytujące było doświadczenie pod hasłem „chemiczna ciuchcia” imitujące wydobywanie się gęstej pary jak
w tradycyjnych lokomotywach.
Wystarczyło tylko zmieszać niewielką ilość 30% wody utlenionej
z niewielką ilością manganianu
(VII) potasu. Efekt eksperymentu
bardzo widowiskowy.
Otrzymanie własnych perfum
wcale nie jest takie trudne! Przekonaliśmy się o tym sami. Wystarczy mieć tylko odpowiedni flakonik, etanol oraz olejki eteryczne.
Najtrudniejszym etapem jest
dobór odpowiedniej kompozycji
olejków eterycznych, co gwarantuje nam, uzyskanie odpowiedniego zapachu perfum.
Tęcza w szklance to dosyć pracochłonny eksperyment, ale jego
efekt jest naprawdę widowiskowy. Można go także przeprowadzić samemu w domu – wystarczy mieć tylko cukier, wodę,
szklankę, barwniki spożywcze
oraz pipetkę do nalewania przygotowanych mikstur.
Równie ciekawe były eksperymenty z suchym lodem, którym
można nawet napompować ba-

lony. A kiedy umieścimy suchy
lód w owocowych koktajlach,
zaczyna się z nich wydobywać
intensywna biała para. Dlaczego
tak się dzieje? Suchy lód to zwykły dwutlenek węgla w postaci
ciała stałego, który w kontakcie z
temperaturą pokojową, zamiast
topnieć, natychmiast sublimuje,
zamieniając się w intensywną
białą parę.
A oto, jak tegoroczne Laboratorium Młodego Odkrywcy
wspominają sami uczestnicy:
„Podobało mi się , kiedy mieliśmy wybuchowy dzień i wkładaliśmy do szklanki suchy lód, który
potem wybuchał. I jeszcze podobało mi się, jak robiliśmy diamenty. Najtrudniej było zrobić pastę
dla słonia”.
Kuba, 9 lat
„Najbardziej mi się podobała
wybuchająca ciuchcia, z której
wylatywał dym. I jeszcze pasta dla
słonia”.
Szymon, 9 lat
„Bardzo podobało mi się, kiedy
robiliśmy pastę dla słonia i rafę
koralową. Niektóre eksperymenty
wydawały się trudne, np. tęcza w
szklance, ale kiedy pani nam pokazała, jak się to robi, to wtedy już
wszystko było łatwe”.
Filip, 11 lat
„Robiliśmy perfumy, dawaliśmy
różne olejki, alkohol i trochę wody.
Pani nam powiedziała, żebyśmy
poczekali przez dwa tygodnie, zanim zaczniemy ich używać, bo na
początku zapachy toczą ze sobą
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

wojnę i później zapach może być
jeszcze ładniejszy. Ale ja już ich
używam, bo bardzo mi się podobają”.
Nelli, 8 lat
„Bardzo podobało mi się, kiedy
robiliśmy diamenty. Najbardziej
zapamiętam lokomotywę, która
wystrzeliła tak wysoko, że aż przykleiła się do sufitu”.
Mateusz, 9 lat
„Najbardziej podobała mi się ale za to efekt był superowy”.
Robert, 12 lat
pasta dla słonia. Fajnie było, kiedy
Następne zajęcia w Laboratorobiliśmy diamenty, bo każdy mógł
sobie wybrać kolor. No i tęcza w rium Młodego Odkrywcy odbęx 128.pdf
1 2014-09-08
10:37:03 dą się w przyszłym roku.
szklance,PL_advert_172
którą było
trudno
zrobić,

Michał Słupczyński
www.biblioteka.kostrzyn.pl
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Regionalizacja w kostrzyńskiej oświacie
Od 1 września 2017 roku w
Kostrzynie nad Odrą będą funkcjonowały 4 szkoły podstawowe.
Obecne gimnazja zostaną przekształcone w 8 – klasowe szkoły
podstawowe. Sieć szkół Uchwałą
Nr XXVI/192/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 stycznia 2017 r. został przyjęty projekt
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Miasto
zostało podzielone na 4 obwody
szkolne:
Szkoła Podstawowa Nr 1,
im. Przyjaciół Kostrzyna w
Kostrzynie nad Odrą (ul. Kościuszki 7)
Mickiewicza, Aleja Milenijna, Bastionowa, Czarnieckiego,
Działkowa, Gimnazjalna, Gorzowska numery nieparzyste do
13, Graniczna, Handlowa, Indyjska, Królewska, Krótka, Książęca,
Kopernika, Młyńska, Mostowa,
Niepodległości,
Ogrodowa,
Osiedle B, Osiedle C, Osiedle Leśne, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Parkowa, Piastowska,
Północna, Prosta, Przyforteczna,
Spichrzowa, Sportowa, Strzelecka, Sybiraków, T. Kościuszki,
Targowa, Turyńska, Wędkarska,

W. Sikorskiego, Wodna, Zakole,
Żeglarska.
Szkoła Podstawowa Nr 2, im.
Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie
nad Odrą (ul. Banaszaka 1)
Akacjowa, Asfaltowa numery
parzyste do 18 oraz nieparzyste
do 39, Chemików, Czereśniowa, Drzewicka numery parzyste
do 38 oraz nieparzyste do 37,
Drzewna, Dworcowa, Energetyków, Olczaka, Fabryczna, F. Chopina, Główna, Jagiellońska, Jana
Pawła II, Jaśminowa, Kwiatowa,
Banaszaka, Malinowa, Morelowa, Niepodległości, Orła Białego,
Orzechowa, Osiedle Mieszka I,
Owocowa, Papierników, Promienna, Różana, Słoneczna, Solidarności, Spokojna, Szwedzka,
Zawadzkiego, Tulipanowa, Turkusowa, Tysiąclecia, Wiśniowa,
Zielona, Złota.
Szkoła Podstawowa Nr 3, im.
Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą (ul. M. Reja
32A)
Asfaltowa numery parzyste
powyżej 18 oraz nieparzyste
powyżej 39, Belgijska, Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa,
Cmentarna, Drzewicka numery
parzyste powyżej 38 oraz nieparzyste powyżej 37, Familijna,

G. Narutowicza, Grzybowa, Jagodowa, Kostrzyńska, Kościelna,
Leśna, Lipowa, Łączna, M. Reja,
Namyślińska, Nowa, Odrzańska,
Piaskowa, Polna, Poziomkowa,
Przemysłowa,
Rzemieślnicza,
Sadowa, Sosnowa, S. Moniuszki,
Szkolna, Szumiłowska, Środkowa, Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa, Wiosenna, Włoska, Zacisze.
Szkoła Podstawowa Nr 4, im.
Wojsk Ochrony Pogranicza w
Kostrzynie nad Odrą (ul. Sienkiewicza 6)
Aleja Kasztanowa, Chrobrego, Bukowa, Dębowa, Kutrzeby,
Gen. Bema, Gorzowska numery nieparzyste powyżej 13 oraz
wszystkie numery parzyste, H.
Sienkiewicza, Jana Karskiego,
Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kard.
Wyszyńskiego, Klonowa, Komisji
Edukacji Narodowej, Królowej
Jadwigi, Ks. F. Skałby, Łódzka,
Majora H. Sucharskiego, M. Konopnickiej, Marzeń, Miła, Na
Skarpie, Nadbrzeżna, Osiedle
3 – go Maja, Osiedle Kolejowe,
Osiedle nad Wartą, Osiedle Warniki, Plac Grunwaldzki, Pogodna,
Południowa, Przyjazna, Radości,
Rzeczna, Saperska, Szczęśliwa,
Świerkowa, Tarasowa, Widoko-

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

wa, Witnicka, Wojska Polskiego,
Wschodnia, Zaułek Klonowy, Zaułek Wodny.
W roku szkolnym 2017/2018
dzieci 6-letnie roczny obowiązek przedszkolny będą mogły
realizować w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach
publicznych lub niepublicznych.
W związku z wdrażaniem reformy systemu edukacji, w obecnej
chwili trudno jest zaplanować
liczbę oraz wskazać szkoły, w
których będą zorganizowane
oddziały przedszkolne ( będzie
to zależało od liczby zgłoszonych
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dzieci ). W związku z powyższym
wszystkie szkoły w Kostrzynie
nad Odrą ( GM 1/SP1, SP 2, GM
2/SP 3 i SP 4 ) przyjmują wnioski od rodziców lub opiekunów
prawnych dzieci, które od 1
września 2017 r. będą uczęszczać
do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Po
zakończeniu procesu rekrutacji
zostaną wskazane szkoły, w których będą takie oddziały zorganizowane.
Źródło: www.kostrzyn.pl

OŚNO LUBUSKIE

700 tys. zł na zabytki
Ośna Lubuskiego
Znamy już wyniki I naboru wniosków w ramach programu
„Dziedzictwo Kulturowe” - priorytet „Ochrona Zabytków”
ogłaszanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwie dotacje trafią do powiatu słubickiego.
200 tys. zł zdobyła gmina Ośno
Lubuskie na remont murów
miejskich wraz z basztą Zwinger,
polegający na zabezpieczeniu,
wzmocnieniu i renowacji muru
obronnego z basztą.
Parafia rzymskokatolicka pw.
św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim otrzyma jeszcze więcej,

bo 500 tys. zł na kontynuację
ratunkowego remontu kościoła
św. Jakuba Apostoła (72,6 pkt.).
Środki będą przeznaczone na remont więźby dachowej nad korpusem nawowym i prezbiterium
oraz wymianę części pokrycia
hełmu wieżowego.
Red.

nr 3(51)/2017

7

9 marca 2017

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Premiera studia „Mali Europejczycy”
W tym roku szkolnym w Przedszkolu Niepublicznym nr 1 ,,Mali Europejczycy”
dzień 14 lutego był wyjątkowy nie tylko z powodu Walentynek. Tego dnia grupa
pierwsza zaprezentowała zebranym gościom swój autorski film pt. ,,Strach ma
wielkie oczy”. Był on zwieńczeniem projektu edukacyjnego, którego głównym
celem było uświadomienie dzieciom potrzeby rozsądnego korzystania z telewizora.
Przygodę z filmem
przedszkolaki rozpoczęły
od poznania charakterystycznego słownictwa i
tajników kinematografii.
Dokonania braci Lumière,
historia kina czy sekrety powstawania filmu to
jedne z wielu poruszanych zagadnień. W tych
działaniach, rodzice dzielnie wpierali swoje dzieci, uczestnicząc licznie
w zajęciach otwartych.
Wspólna praca pozwoliła
na doświadczenie, czym
tak naprawdę są efekty
specjalne. Mali i wielcy
filmowcy z zaskakującą
precyzją odtworzyli sceny,
które nieustannie zdumiewają widzów. Należą do
nich: znikanie ludzi, unoszenie się w powietrzu czy
ożywianie zabawek. Tworzenie scenografii, hasło:
cisza na planie, udział w
castingu to kolejne etapy
realizacji projektu, którego
zwieńczeniem był nakręcony w grupie pierwszej
film fabularny.
„Strach ma wielkie oczy”
to pomysł inspirowany
,,Bajkami dla dorosłych”,
programem
rozrywkowym z lat 70tych. Jego
istotą są, krótkie monologi
narratora wprowadzające
w fabułę filmu oraz morał
wygłoszony w jego ostatniej scenie. A nie mówiłem?
Strach ma wielkie oczy i tak
na wszelki wypadek oglądajcie programy tylko te
dla dzieci, taki morał wybrzmiewa z ust narratora
w końcowej scenie.
Dzieci z wielkim entuzjazmem angażowały się w
pracę nad filmem, dlatego
dzień premiery był szcze-

gólnie wyczekiwanym momentem. W tym dniu sala
grupy pierwszej zamieniła
się w prawdziwe kino. Mali
Artyści jak na prawdziwą
premierę przystało mieli
okazję zaprezentować się
na czerwonym dywanie w
pięknych kreacjach, czemu towarzyszyły oklaski
od najwierniejszych fanów- rodziców oraz zaproszonych gości. Z wielką
dumą dzieci dzieliły się z
zebranymi zdobytą wiedzą oraz swoim wkładem
na rzecz filmu. Z bijącym
sercem wszyscy realizatorzy oczekiwali oceny publiczności oraz właściciela
,,Studia filmowego” Mali
Europejczycy.
Gromkie
brawa, uśmiechy na twarzach, złoty deszcz oraz
honorowy Oskar były najlepszą nagrodą za włożony
trud i wysiłek. Mali filmowcy składają serdeczne podziękowania, wszystkim,
którzy dopingowali im
podczas realizacji projektu.
Maria Cicha
Sandra Ginter

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH
792 805 381
zci.biuro@wp.pl
www.zci.com.pl
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Filus Metal zgarnia puchar
4 marca z udziałem blisko 80 zawodników reprezentujących 7 drużyn zakończyły się 36. Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej drużyn 5-osobowych o „Puchar Burmistrza”.
Łącznie odbyły się 42 spotkania w dwóch rundach, strzelono 204 bramki.
Mecze stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i przysporzyły kibicom wielu wrażeń,
nie brakowało szybkich akcji,
dramatycznych zwrotów sytuacji czy efektownych goli i parad
bramkarskich. Od samego początku najlepiej prezentowały
się zespoły Ravenu(15 pkt), Filius
Metal(13 pkt) oraz grający po
raz pierwszy w naszym turnieju
zespół Rypard(10 pkt). Tak więc
runda finałowa zapowiadała się
naprawdę ciekawie, ale nikt nie
przypuszczał że aż tak. Od samego początku praktycznie „łeb w
łeb” szły zespoły Ravenu i Filius

Metal, które miały na swoim koncie po 4 zwycięstwa i po 1 remisie tak więc na ostateczny wynik
turnieju trzeba było czekać aż
do bezpośredniego pojedynku
pomiędzy tymi zespołami a był
to przedostatni mecz więc do
ostatnich minut nie było wiadomo kto zwycięży.
Hitem drugiego dnia można
śmiało określić mecz pomiędzy
liderem zespołem Ravenu a zespołem Decory, który zajmował
ostatnie miejsce w tabeli i nie
wygrał żadnego meczu ale to co
pokazał w pojedynku z Ravenem
naprawdę rozgrzało całą salę. W

pierwszej połowie bramkarz Decory wyczyniał cuda w bramce
broniąc wszystkie strzały i wprawiając w nie małą konsternację
przeciwnika. Jeszcze większą
niespodzianką było objęcie prowadzenia przez Decore, która
ostatecznie uległa liderowi 2:1.
Każda z drużyn biorących
udział w mistrzostwach została nagrodzona pucharem oraz
dyplomem, zawodnicy 3 najlepszych drużyn zostali dodatkowo
udekorowani
pamiątkowymi
medalami, pamiątkowe statuetki wręczono także najlepszym
zawodnikom z poszczególnych

drużyn. Wręczenia pucharów,
dyplomów oraz pamiątkowych
statuetek dokonali zastępca burmistrza Zbigniew Biedulski, dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski oraz radny Rady Miasta Piotr
Dziekan.
Pamiątkowymi
statuetkami
wyróżniono zawodników w następujących kategoriach:
Najlepszy zawodnik: Robert

Budzałek – Filius Metal
Najlepszy bramkarz: Marek
Wilczek – Filius Metal
Najlepszy strzelec: Piotr Witkowski – Raven – 24 bramki
Klasyfikacja końcowa:
1.Filius Metal, 2. Raven, 3. Rypard, 4. Polchar, 5. Arctic Paper,
6. Os. Leśne, 7. Decora
Mariusz Staniszewski

REGION

W jeden dzień z lubuskiego do Brukseli, Paryża, Londynu i innych miast Europy
LOT uruchomił połączenia z Babimostu do Warszawy i powroty z Warszawy wieczorem, które umożliwią mieszkańcom regionu podróżowanie do miast europejskich w zaledwie jeden dzień. Ze stolicy pierwszy samolot tego przewoźnika wystartował 2 marca punktualnie o 22.35.
Prezes LOT-u Rafał Milczarski
nie krył radości z uruchomienia
nowych połączeń. – Taka oferta
połączeń z Zielonej Góry to prawdziwa rewolucja. Do tej pory pasażerowie podróżujący z województwa lubuskiego mogli dotrzeć
drogą lotniczą tylko do Warszawy.
Dziś mają do dyspozycji kilkadziesiąt innych miast. Wczesnoporanne wyloty z Zielonej Góry i późnowieczorne powroty sprawiają, że
podróż do Paryża, Pragi, Londynu
czy Amsterdamu można odbyć w
ciągu zaledwie jednego dnia, bez
noclegu – mówi.
Zadowolenia ze współpracy

podjętej z LOT-em jest też marszałek województwa Elżbieta
Anna Polak - Jesteśmy regionem
najbardziej dostępnym transportowo: mamy A2, S3, ale Lubuskie
jest wciąż regionem nieodkrytym.
Mamy parki narodowe, krajobrazowe, geopark wpisany na listę
UNESCO. Połowę powierzchni regionu zajmują lasy, jest 500 jezior,
bogactwo ścieżek rowerowych.
W Lubuskiem odbywa się Przystanek Woodstock – na festiwalu jest
nawet 800 tys. odwiedzających.
Przyjeżdżają do nas tysiące ludzi, a
przecież mogą przylecieć samolotem – podkreśla E. Polak.

Zgodnie z rozkładem lotów
samolot z Babimostu będzie latał codziennie (bez czwartków i
niedziel) o godz. 5:45. Lądowanie
w Warszawie o godz. 6:50. Samolot z Warszawy startować będzie
codziennie (bez śród i sobót) o
godz. 22:35. W Babimoście wyląduje o godz. 23:35.
Dzięki temu, że połączenie z
Lubuskiego do stolicy obsługiwać będzie LOT, znalazło się ono
w siatce połączeń międzynarodowych. Oznacza to, że wylatując z
Babimostu mamy szansę na przelot w różnych kierunkach Europy,
m.in. do Amsterdamu, Sztokhol-

mu, Brukseli, Paryża, Londynu,
Zurichu, Krakowa, Wilna, Wiednia,
Mediolanu i innych miast europejskich.
Możliwość podróżowania na
jednym bilecie przez Warszawę,
oprócz dostępu do atrakcyjnych ofert przewoźnika, chroni
pasażera przed niechcianymi
problemami w podróży, np. spowodowanymi złymi warunkami
pogodowymi lub innymi komplikacjami technicznymi. W tej sytuacji przewoźnik zapewnia opiekę
klienta od początku do końca
podróży, w tym. min. wygodną
zmianę rezerwacji.

Istnieje także szansa, że z czasem przewoźnicy obcy oferujący
loty z Warszawy mogą uzgodnić
z PLL LOT nowe atrakcyjne taryfy
dla podróżujących z i do Zielonej
Góry. Od teraz jest to możliwe.
Cena biletu samolotowego z
Babimostu do Warszawy i z powrotem to koszt niespełna 150
zł. Dla porównania tyle samo zapłacimy za połączenie pociągiem
PKP Intercity z Zielonej Góry do
Warszawy (w klasie 2), ale… tylko
w jedną stronę. Dodatkowo pociąg będzie jechał aż 4 godziny, a
samolotem dolecimy w godzinę.
Red. na podst. www.lubuskie.pl

