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

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 połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

Po zimowej przerwie odrzań-
skie statki wycieczkowe Zefir 
i Laguna wypłyną w pierw-
sze rejsy w sezonie 2015 już 
17 kwietnia. Laguna ruszy z 
Nowej Soli, z portu w którym 
obecnie cumują oba wyciecz-
kowce, Zefir natomiast ze swo-
jego macierzystego portu w 
Krośnie Odrzańskim.
To będzie drugi pełny sezon obu 
statków. Pierwszy zakończył się 
dużym sukcesem. Przewiezio-

nych zostało 
ponad 30 tys. 
pasażerów. W 
nowej ofercie 
z n a j d z i e m y 
nowe jednost-
ki rejsowe, 
będzie można 
popłynąć w 
jedno, dwu lub 
trzygodzinne 
rejsy. Ponad-
to będą rejsy 

przepływowe z jednego miasta 
portowego do następnego oraz 
rejsy czarterowe.
Ceny biletów za godzinny rejs to 
16 zł (normalny), 13 zł (ulgowy), 
12 (grupowy powyżej 20 osób) 
i 38 zł (dwie osoby plus dziecko, 
każde kolejne dziecko to dopłata 
10 zł). Rejs dwugodzinny kosz-
tuje odpowiednio 21 zł, 18 zł, 
14 zł i 44 zł a trzygodzinny 25zł, 
20zł, 15zł i 50 zł. Pełny harmono-
gram rejsów w sezonie 2015 oraz 
cennik rejsów przepływowych 
znajduje się na stronie   www.
odradlaturystow.pl lub na www.
facebook.com/Odradlaturystow

Kilka nowości
W roku 2015 stowarzyszenie 
przygotowuje kilka nowości. 

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 694

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................

.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

O emigracji, czy też 
jak kto woli, wielkiej 
emigracji zarobko-
wej powiedziano i 
napisano już wiele. 
Nakręcono kilka 
filmów i seriali, a 
wieści, które przy-
wożą nasi rodacy z 
krajów tzw. starej 
Unii przypominają 
nieraz amerykański 
sen „od pucybuta 
do milionera”, a czasami słu-
cha się ich jak pełen życiowych 
przeciwności melodramat, nie-
rzadko przechodzący w thriller. 
Te ostatnie historie to losy Pola-
ków, którym nie udało się zna-
leźć odpowiedniego zajęcia, 
nieznających języka czy po pro-
stu, tak, tak, nieporadnych ży-
ciowo. Często jednak ich pech 
nie zależy jednak od nich sa-
mych – wszak znane jest chyba 
wszystkim powiedzenie „Polak 
Polakowi  wilkiem”.  Ta „krwio-
żerczość” nie objawia się tylko w 
postaci nieudzielania pomocy 
czy celowym spychaniu konku-
renta na zawodowe manowce. 
Doszło bowiem już do tego, że 
jak grzyby po deszczu zaczęły 
powstawać firmy, które najzwy-
czajniej w świecie chcą zarobić 
na nieszczęściu rodaka. I tak 
niedawno do naszej redakcji 
zgłosił się mieszkaniec Sulęcina 
(dane do wiadomości redakcji), 
którego córka wróciła niedaw-
no z pracy w Holandii.  Według 
niego warunki, w jakim przy-
szło jej żyć w kraju tulipanów, 
urągały godności człowieka. 
– Nocami po mieszkaniach krą-
żyły myszy i karaluchy. Z kolei 
koordynator zajmujący się pra-

Ciemna strona saksów

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
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

Sprzedam mieszkanie 80 m2 w 
Lubniewicach. Bezczynszowe 
na dogodnych warunkach. 
I piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon. 
Tel. 601 71 84 34

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

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

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 32 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 3 piętro w 
Kostrzynie nad Odrą. Cena 
114 tys. zł. Tel. 504 315 117

Sprzedam działkę budowlaną 
3000 m w Słubicach. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 504 368 504

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

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

cownikami i zakwaterowaniem 
miał głęboko gdzieś swoich pod-
opiecznych – opowiadał nam 
mężczyzna o działaniach jednej 
z opolskich agencji pośrednic-
twa pracy. Jako dowody pokazu-
je nam zdjęcia z holenderskiego 
lokum córki, które publikujemy. 
Warto dodać, że w ww. firmie 
nikt nie odbiera telefonu, a nasze 
maile pozostały bez odpowiedzi. 
Wprawdzie nasz sulęcinianin nie 
zadeklarował jednoznacznie, czy 
będzie dochodził zadośćuczy-
nienia od nieuczciwej agencji, 
jednak my mamy nadzieję, że 
prędzej czy później poniesie ona 
konsekwencje swoich poczynań, 
a znani w Europie ze swej praco-
witości nasi rodacy będą mogli 
zarabiać na życie w godnych wa-
runkach.

Zefir i Laguna podnoszą kotwicę!
cd. ze s. 1

Jedną z nich będzie sklepik z pro-
duktami regionalnymi jak miody, 
dżemy, wino czy piwo. Produkty 
regionalne będzie można zamó-
wić również na życzenie podczas 
rejsów czarterowych. Ponadto 
w ofercie czarterowej znajdą się 
rejsy z przewodnikiem,  muzyką 
na żywo oraz z możliwością kon-
ferencji i spotkań integracyjnych. 
Stowarzyszenie nie zapomina o 
najmłodszych, dla których przy-
gotowana została specjalna ofer-
ta rejsów szkolnych oraz możli-
wość zorganizowania urodzin w 
pirackim stylu.
Na obu statkach pojawi się nowa 

aranżacja pokładu dolnego, a 
dzieci skorzystają z kącika zabaw. 
Na pokładach będzie można 
skorzystać z bezprzewodowego 
Internetu. W tym roku powstanie 
dziesięć małych przystani, które 
zostaną wybudowane w nadod-
rzańskich gminach. Infrastruktu-
ra ta powstaje głównie z myślą 
o rozkręceniu turystyki rzecznej. 
Zefir i Laguna będą mogły tam 
cumować już od września.

(red. na podst. www.slubice.pl)
fot. GL 
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Jeśli słyszysz, a nie rozumiesz...
Ubytek słuchu to dziś powszechny problem społeczny, dotyczący coraz większej liczy osób, 

także w coraz młodszym wieku. 
Sprawia on osobom niedosłyszącym wiele problemów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
Z badań naukowych wynika, że osoba, która ma ubytek słuchu, ale nie używa aparatów słuchowych, 

narażona jest na odcięcie układu słuchowego od świata dźwięków i tym samym powolny proces 
degeneracji swoich zdolności słyszenia i rozumienia mowy. 

Im dłużej trwa ten stan, tym trudniej powrócić do świata dźwięków, nawet po zastosowaniu 
aparatów słuchowych. 

Badanie słuchu jest bezpłatne i niezobowiązujące, trwa zaledwie kilka minut, 
a tak wiele może zmienić na lepsze! 

Bezpłatne, profilaktyczne badanie słuchu można wykonać w firmie Audiofon, 
w ramach umowy podpisanej z Fundacją na Rzecz Pomocy Osobom 

z uszkodzeniem Słuchu ,,Beethoven".

Zapraszamy do oddziału firmy Audiofon 
w Słubicach - na parterze budynku przychodni lekarskiej

przy ul. Mickiewicza 6/4
we wtorki, czwartki i piątki w godz. od 10.00 - 14.00

W celu umówienia terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod numer tel.: 605 886 011
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Serdecznie zapraszamy do Bibliote-
ki Publicznej Miasta i Gminy Słubice, 
gdzie od lutego prezentowana jest ma-
kieta pola bitwy pod Kunowicami. 

Eksponat powstał podczas warsztatów 
modelarskich, które odbyły się w listopa-

SŁUBICE 

Zobacz jak wyglądała bitwa
dzie. w Collegium Polonicum. Fragment 
makiety przedstawia atak na Młyńskie 
Wzgórza 12 sierpnia 1759 r. Budowniczymi 
makiety byli starsi oraz młodsi mieszkań-
cy Słubic i Kunowic. Prace zostały sfinan-
sowane przez Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich w ramach programu „Trampolina”. 

Pomysłodawcą projektu był dr 
hab. Grzegorz Podruczny z 
Polsko-Niemieckiego Instytutu 
Badawczego w Collegium Po-
lonicum, który przy współpra-
cy ze słubicką Fundacją „Dobro 
Kultury” i innymi partnerami lo-

kalnymi planuje stworzyć całą ekspozycję 
na temat bitwy pod Kunowicami. 

Zespół BPMiG

www.drewform.pl

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

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

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

3 marca kostrzyńskie przedszkola nr 1 
i 2 odwiedzili funkcjonariusze Straży 
Ochrony Kolei. 

Podczas spotkania, dzieci miały okazję do-
wiedzieć się w jaki sposób zachować bez-
pieczeństwo na przejazdach kolejowych 
oraz jak należy zachowywać się na dwor-
cach kolejowych i w pociągach. Przed-
szkolaki poznały również, wyposażenie 
ubioru służbowego pracowników SOK.  

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Uczyli się o bezpieczeństwie
Podczas spotkania dzieci obejrzały rów-
nież film animowany podsumowujący 
zdobyte wiadomości, a na koniec spotka-
nia otrzymały książeczki edukacyjne „Bez-
pieczny przejazd” z zagadkami i rebusami, 
które będą rozwiązywały z rodzicami w 
domach.

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

Podczas tegorocznych 
rozgrywek powiatowej 
gimnazjady doszło do 
niespotykanego do-
tychczas wydarzenia. 

Kostrzyńskie Gimna-
zjum nr 2, które od kilku 
lat regularnie wygrywa 
generalną klasyfikację 
sportową w powiecie, 
dokonało wyczynu do-
tychczas niespotykane-
go: popularna „Dwójka” 
wywalczyła złote medale 
w Mistrzostwach Powiatu 
Gorzowskiego, w grach 
zespołowych: siatkówka, 
koszykówka i piłka ręcz-
na, zarówno w kategorii 
dziewcząt jak i chłopców. 
Nigdy wcześniej nie uda-
ło się to żadnej ze szkół w 
regionie. Gratulujemy!

(red. na podst. www.ko-
strzyn.pl)

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Złota „Dwójka
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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

40 osób stanęło w szranki zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy konkursu na 
najładniejszą pisankę i stroik wielkanocny.

Jury   w składzie: Marta Myśliwiec -   wychowawca 
małego dziecka Oddziału Przedszkolnego przy GOK, 
Wioletta Sitko-Wrótniak – Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Katarzyna Grundo - nauczyciel biologii i plastyki 
w Zespole Szkół w Górzycy oraz Teresa Kocan – na-
uczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół,   
miało naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Wśród 
pisanek dominowały te zdobione metodami wykle-
jania, quillingu, decoupage,   oklejania makaronem, 
cekinami i koralikami natomiast stroiki wielkanocne 
przybierały różne charakterystyczne  kształty, formy, 
wzory i kolory. Decyzją jury nagrodzono aż 31 uczest-
ników. Pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnio-
nych znajduje się na stronie www.sport.kultura.go-
rzyca.pl. Konkurs zwieńczono wspólnym śniadaniem 
wielkanocnym przygotowanym dla uczestników i 
gości. Miłą niespodzianką okazał się występ Matyl-
dy Bernackiej z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Pamięcinie.

 Anita Podgórska 
instruktor ds. działalności kulturalnej

GÓRZYCA

Konkurs z jajem

20 marca Słubice i Frankfurt 
nad Odrą odwiedziła unijna 
komisarz ds. polityki regional-
nej Corina Creţu. Podczas kil-
kugodzinnej wizyty spotkała 
się z burmistrzami obu miast 
oraz władzami woj. lubuskie-
go i Brandenburgii.

Podczas wizyty zaprezentowane 
zostały projekty transgraniczne, 
w tym projekt „Dom Bolfrasa 
& Wieża Kleista“, „Edukacja bez 
granic“ oraz „Odra dla turystów 
2014”, które są modelowymi dla 
pogranicza polsko-niemieckie-
go. W programie wizyty znalazł 
się również Europejski Uniwer-
sytet Viadrina i Collegium Polo-
nicum. Po prezentacji dr Marci-
na Krzymuskiego dotyczącego 
jednego z projektów uniwersy-
tetu goście udali się autobusem 
transgranicznym na most łączą-
cy oba miasta. W tym symbo-
licznym miejscu pani komisarz 
została przywitana przez mar-
szałek Elżbietę Polak oraz pre-
miera Brandenburgii dr Dietma-

ra Woidke. Chwilę później cała 
delegacja była już w Collegium 
Polonicum, gdzie dr Krzysztof 
Wojciechowski opowiedział o 
instytucji. W sali parkietowej Col-
legium odbyła się również kon-
ferencja prasowa. 

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

SŁUBICE - FRANKFURT NAD ODRĄ

Gość z Brukseli

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Słubice zaprasza do bi-
blioteki słubickiej na wystawę 
rękodzieła artystycznego o te-
matyce wielkanocnej. 

Prace przygotowały i przekazały 
na wystawę lokalne artystki: Ire-
na Rocha z Sułowa, Danuta Go-
lubska ze Słubic, Kazimiera Sta-
niak z Drzecina oraz  Stanisława 
Rosiak i Ewa Chrustowska ze 

SŁUBICE 

Koronkowo w bibliotece
Słubic. Ekspozy-
cję można po-
dziwiać w holu 
głównym i w 
oddziale dla do-
rosłych słubic-
kiej biblioteki.  
 

Zespół BMIG 
Słubice

Złota „Dwójka



6 nr 4(28)/2015 9 kwietnia 2015

Na naszych drogach rocznie dochodzi do blisko 
100 zdarzeń z udziałem rowerzystów, z czego aż 
5 kierujących jednośladem ponosi śmierć. Jed-
ną z głównych przyczyn jest słaba widoczność 
osób poruszających się rowerami. Przed nami se-
zon rowerowy, dlatego zwracam się do Państwa z 
ogromną prośbą o włączenie się do mojego ape-
lu „Do każdego roweru kamizelka odblaskowa”. 
 
Proszę, aby kamizelka odblaskowa (cena 5-7 zł) 
stała się standardowym elementem wyposażenia 
roweru. Liczę, że Państwo podejmiecie wszelkie 
starania, aby każdy rower produkowany, sprzeda-
wany przez Was posiadał kamizelkę odblaskową. 
 
Państwa udział w tym przedsięwzię-
ciu przyczyni się na pewno do zwiększe-

Apel Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos do 
wszystkich producentów i sprzedawców rowerów 
w województwie lubuskim

nia bezpieczeństwa na naszych drogach. 
 
Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie!
Katarzyna Osos
Wojewoda Lubuski

Od  1 kwietnia 2015 r. do 30 
września 2015 r. obowiązuje 
nowy wskaźnik przeliczenio-
wy 1m2 powierzchni użytko-
wej budynków mieszkalnych. 
Dla województwa lubuskiego 
wynosi on 3295 zł, a dla Miasta 
Gorzowa Wlkp. i Miasta Zielo-
na Góra 3684 zł . 

Wysokość wskaźnika przelicze-
niowego ma istotne znaczenie 
dla ustalania stawek czynszu lo-
kali mieszkalnych, kaucji miesz-
kaniowych, dodatków mieszka-
niowych, uzyskania kredytów 
mieszkaniowych i innych zagad-
nień związanych z określeniem 
wartości odtworzeniowej lokali 
mieszkalnych.
Wysokość wskaźnika przelicze-
niowego ustalana jest na pod-

Nowy wskaźnik przeliczeniowy 
1m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych 

stawie :
danych   uzyskiwanych   z   Urzę-
du  Statystycznego  dotyczącego  
średniej ceny 1 m kw. powierzch-
ni użytkowej budynków miesz-
kalnych w województwie za 
kwartał poprzedzający kwartał w 
którym obliczony jest wskaźnik,
danych z GUS / wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych wg województw,
danych wynikających z własnej 
analizy Urzędu opartej o infor-
macje przekazane przez inwe-
storów budynków wielorodzin-
nych.
W poprzednim półroczu (od 1 
października 2014 r. do 31 marca 
2015 r.) wskaźnik wynosił 3295 
zł dla województwa lubuskie-
go i 3684 zł dla Miasta Gorzowa 
Wlkp. i Miasta Zielona Góra.

Wojewoda Lubuski Katarzyna 
Osos ogłosiła otwarty konkurs 
ofert na dofinansowanie reali-
zacji zadań pomocy społecz-
nej w 2015 roku i zaprasza do 
składania ofert. Termin mija 22 
kwietnia.

Na wsparcie organizacji pozarzą-
dowych i podmiotów uprawnio-
nych w 2015 r. przeznaczona jest 

Ruszył konkurs grantowy dla NGO
kwota 150.000 zł. W dniach od 13 
do 21 kwietnia pracownicy Wy-
działu Polityki Społecznej udzie-
lać będą konsultacji dot. założeń 
formalnych i merytorycznych 
oczekiwanych projektów. Kon-
takt: Wydział Polityki Społecz-
nej, pok. 1029, mail: leszek.bon-
czuk@lubuskie.uw.gov.pl Tel. 95 
711 53 86.

Wojewoda Katarzyna Osos ob-
jęła honorowym patronatem 
obchody Dnia Europy, które 
odbędą się 8 i 9 maja 2015 r. 
w Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą. Współorganizatorem 
szeregu działań: spotkań, 
warsztatów, wystaw i gier edu-
kacyjnych jest Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct 
działający w Lubuskim Urzę-
dzie Wojewódzkim.
Patronat nad Dniem Europy 2015 
wraz z Wojewodą Lubuskim ob-
jęli także Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego Elżbieta Anna 
Polak i Premier Kraju Związko-
wego Brandenburgii dr Dietmar 
Woidke. Jak co roku impreza 
będzie cieszyć się zainteresowa-
niem mieszkańców obu stron 
granicy polsko-niemieckiej i nie 
tylko. Przyjadą uczniowie z Bran-
denburgii, województwa lubu-
skiego, Berlina czy ukraińskiego 
miasta Szostka. Organizatorzy, 
Słubicko-Frankfurckie Centrum 

W Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą odbędzie się Dzień Europy 

Kooperacji i Punkt Informacji 
Europejskiej Europe Direct dzia-
łający w Lubuskim Urzędzie 
Wojewódzkim, dzięki wsparciu 
wielu instytucji, szkół i różnych 
organizacji przygotowali bogaty 
program wydarzeń. Przez dwa 
dni w obu przygranicznych mia-
stach będą odbywały się liczne 
wydarzenia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Będą wieczory filmo-
we, dyskusje, polsko-niemiecka 
wycieczka rowerowa, bazar eu-
ropejski i m.in. Powiatowy Piknik 
NGO. Motywem przewodnim te-
gorocznej edycji jest Europejski 
Rok na Rzecz Rozwoju. Tematy 
spotkań będą dotyczyły polityki 
pokojowej, uchodźctwa w Euro-
pie, praw dziecka a także zrów-
noważonej produkcji.
Uroczysty początek nastąpi 8 
maja 2015 r., o godz. 9.00 przed 
Collegium Polonicum w Słubi-
cach. Szczegółowy program do 
dostępny na stronie 
www.lubuskie.uw.gov.pl

Mniej samochodów wjeżdża-
jących bezpośrednio na wood-
stockowe pole i jednocześnie 
więcej miejsc pod namioty to 
jedna ze zmian tegorocznego 
Przystanku Woodstock (30 lip-
ca – 1 sierpnia). Taką informa-
cję przekazał, podczas wspól-
nego z Wojewodą Lubuskim 
briefingu Jurek Owsiak, prezes 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. - Przystanek Wood-
stock to nie tylko święto muzy-
ki, to wielkie przedsięwzięcie 
organizacyjne i logistyczne. 
Dla nas najważniejsze jest żeby 
przystanek był bezpieczny – 
przyznaje wojewoda Katarzyna 
Osos.
Dla strażaków każdy przysta-
nek Woodstock to możliwość 
sprawdzania nowych rozwiązań 
i podnoszenia kwalifikacji, co 
podkreśla st. bryg. Hubert Harasi-
mowicz, Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej   w 
Gorzowie. Policja, jak zapewnił 
insp. Sebastian Banaszak, I Za-
stępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Gorzowie, pracuje 
nad usprawnieniem komunikacji 
podczas imprezy.
Muzycznie tegoroczny przy-
stanek Woodstock będą napę-
dzać: Black Label Society, Within 
Temptation, Illusion, Voo Voo, 
Grubson, Mela Koteluk, Big Day, 
Mrozu, Proletariat. Wystąpi także 
Urszula, która przypomni swoją 
najlepszą płytę Biała Droga.

50 fantomów
Podczas spotkania Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy wsparła jednostki lubu-
skiej Straży Pożarnej. Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej otrzymała 50 fantomów 

Wojewoda z Orkiestrą zadbają o bezpieczeństwo 
na Woodstocku

do nauki pierwszej pomocy, które 
będą wykorzystywane do prowa-
dzenia szkoleń oraz doskonale-
nia umiejętności ratowniczych 
strażaków w regionie lubuskim. 
Ponadto 4 jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Kłodawy, Kożu-
chowa, Bogdańca i Witnicy otrzy-
mały torby ratownicze PSP R-1 
rozbudowane o zestaw do tle-
noterapii. Wartość przekazanych 
darów wynosi ok. 60 tys. złotych.
- Cieszymy się bardzo, że dziś 
my możemy pomóc strażakom, 
którzy pomagają nam co roku 
przy organizacji zabezpieczenia 
Przystanku Woodstock – mówi 
Krzysztof Dobies, rzecznik praso-
wy WOŚP – Mamy pewność co 
do tego, że przekazane przez nas 
dary będą doskonale wykorzy-
stane. Profesjonalizm lubuskich 
strażaków obserwujemy co roku 
na Przystanku Woodstock, wiemy 
jak doskonale są zorganizowani, 
jak doskonałym zapleczem dys-
ponują prowadząc akcje ratow-
nicze. Jesteśmy dumni z tego, że 
dzięki naszym darom zwiększy 
się bezpieczeństwo mieszkań-
ców regionu Lubuskiego – przy-

znaje rzecznik Orkiestry.

Międzynarodowa współpraca
Bezpieczeństwo przeciwpożaro-
we organizowane i koordynowa-
ne przez Lubuską Straż Pożarną 
od wielu lat stanowi niezwykle 
istotną cześć zabezpieczenia fe-
stiwalu Przystanek Woodstock. 
Pracę polskich strażaków od kilku 
lat wspierają także ich niemieccy 
koledzy - strażacy z Berlina oraz 
Brandenburgii, a model zabez-
pieczenia ppoż festiwalu uzna-
wany jest za wzorcowy dla innych 
imprez masowych w Polsce.
Zestaw PSP R-1 przeznaczony jest 
dla przeszkolonych strażaków-ra-
towników i umożliwia udzielenie 
kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy poszkodowanym na miejscu 
zdarzenia, zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami. Konstruk-
cja torby została opracowana w 
oparciu o doświadczenie ratow-
ników, a do jej produkcji zastoso-
wano sprawdzone elementy bar-
dzo dobrej jakości, dzięki którym 
torba będzie służyć bezawaryjnie 
przez długie lata.

Wojewoda Katarzyna Osos i Jerzy Owsiak, prezes WOŚP podczas wspólnego 
briefingu prasowego
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21 marca w hali kostrzyńskie-
go MOSiR-u odbył się zapaśni-
czy Turniej Międzywojewódz-
kiej Regionalnej Ligi dzieci i 
młodzików. 

Swoją obecnością zaszczyciły 
halę wszystkie ekipy z woje-
wództwa lubuskiego, wielkopol-
skiego i dolnośląskiego. W zawo-
dach wzięło udział ponad 120 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Deszcz medali dla kostrzynian

zapaśników, którzy toczyli swoje 
pojedynki na trzech matach pod 
czujnym okiem 10 sędziów. Or-
ganizatorami imprezy były UKS 
„Jedynka” i SKF „Olimp”, a tak-
że dyrektor MOSiR-u Zygmunt 
Mendelski. Kostrzyńscy zawod-
nicy stanęli na wysokości zada-
nia, zdobywając aż 11 medali. 
Złote medale zdobyli: Kewin Me-
tel 38 kg, Kacper Miklaszewski 

42 kg, Radosław Kwiek 100 kg. 
Srebrne: Mateusz Borysewicz 
38 kg, Konrad Kruszakin 66 kg, 
Patryk Redzicki 50 kg. Brązowe: 
Filip Gała +60 kg, Konrad Rojek 
53 kg, Bartosz Pieczonka 73 kg, 
Radosław Niedużak 85 kg, To-
masz Lewandowski 100 kg.

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

Załatwić sprawę w urzędzie, 
sprawdzić prognozę pogody, 
dowiedzieć co w mieście pisz-
czy, zarezerwować bilet do 
kina, przetłumaczyć coś na ję-
zyk obcy lub z obcego na pol-
ski, obejrzeć ulubiony serial, 
posłuchać muzyki… Jak to 
zrobić przez internet? 

Tego i wielu innych rzeczy moż-
na się było  dowiedzieć w czasie 
zajęć przygotowanych specjal-
nie dla naszych czytelników – 
osób 50+, które uczyły się sa-
modzielnie korzystać z internetu 
i komputerów. Zajęcia prowadził 
wykwalifikowany instruktor. 
12-osobowa grupa uczestników 
przez cały tydzień poznawała 
nowoczesne technologie komu-
nikacyjno-informacyjne. Zada-
nia, jakie trzeba było wykonać, 
łączyły przyjemne z pożytecz-
nym, a nauka odbywała się po-
przez zabawę. Uczestnicy zajęć 
podchodzili do zadań bardzo 
ambitnie i każde starali się wyko-
nać samodzielnie. Niektórzy ko-
rzystali z własnych komputerów 
przenośnych.
Ogólnopolski Tydzień z Interne-
tem był doskonałą okazją, żeby 
zaprezentować czytelnikom 
nowy nabytek Biblioteki – nowo-
czesne tablety z akcesoriami, 
dzięki którym będziemy mo-
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Internet bez tajemnic

gli uatrakcyjnić biblioteczną 
ofertę. Uczestnicy zajęć korzy-
stali z tabletów jako pierwsi, 
a już niebawem zostaną one 
udostępnione wszystkim czy-
telnikom. Premiera nowych 
urządzeń odbyła się w ostatnim 
dniu zajęć, na który zaplano-
wano naukę korzystania z urzą-
dzeń mobilnych, toteż niektórzy 
uczestnicy przyszli tego dnia ze 
swoimi tabletami i smartfonami. 
Najpierw jednak czekała na nich 
słodka niespodzianka w postaci 
tortu, którego degustacja była 
świetną okazją do integracji gru-
py. Na tym nie koniec: tydzień 
z Internetem 2015 już za nami, 
jednak zajęcia będą kontynu-
owane w formie stałego kursu. 

Spotkania pierwszej grupy będą 
się odbywać w każdy wtorek w 
godzinach od 13.00 do 15.00 
(pierwsze zajęcia odbyły się 7 
kwietnia).
Osoby chętne, które również 
chciałyby uczestniczyć w kursie, 
mogą się zapisać do drugiej gru-
py – osobiście w bibliotece lub 
telefonicznie pod nr tel.  95 752 
10 10. Zapisy do 30 kwietnia, 
liczba miejsc ograniczona – o 
terminie pierwszego spotkania 
poinformujemy po zakończeniu 
zapisów.

Michał Słupczyński
www.biblioteka.kostrzyn.pl
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Latarnia zakończona
30 marca w dużej auli Colle-
gium Polonicum odbyło się 
uroczyste zakończenie VIII 
edycji projektu „Latarnia” dla 
uczniów Gimnazjum nr 2 im. 
Marka Kotańskiego w Słubi-
cach oraz Gimnazjum im. Karla 
Liebknechta we Frankfurcie na 
Odrą.

„Latarnia” to polsko-niemiecki 
projekt edukacyjny, w ramach 
którego już od 2005 r. ucznio-
wie obu gimnazjów doskonalą 
swoje umiejętności językowe, 
a także wspólnie poznają swo-
ją kulturę, sztukę, zwyczaje, czy 
lokalną historię. Każdego roku w 
projekcie „Latarnia” biorą udział 
po 24 osoby z obu stron Odry. 
Poza dodatkowymi godzinami 
języka sąsiada uczniowie mają 
również wspólne lekcje plastyki, 
matematyki czy wiedzy o regio-
nie, a nauczyciele spotykają się 
na wspólnych radach pedago-
gicznych. Uroczystość zainaugu-
rowała popularna w obu krajach 
i zaśpiewana w obu językach 
„Oda do radości” Ludwika van 
Beethovena w wykonaniu chóru 

„Eurythm” i klasy 9c pod opieką 
Barbary Weiser-Lada, która od-
powiadała również za oprawę 
muzyczną podczas dalszej części 
spotkania. Uczniowie obu szkół 
przedstawili pokaz slajdów „To 
my/ Das sind wir” ukazujący ich 
wspomnienia z ostatnich 3 lat na-
uki. Były to m.in. warsztaty wiel-
kanocne, obóz językowy w Po-
bierowie, wróżby andrzejkowe, 
gra terenowa we Frankfurcie nad 
Odrą, zwiedzanie muzeum Via-
drina, spotkanie z frankfurckim 
historykiem Eckardem Reißem 
czy rywalizacja sportowa w jed-
nej z kręgielni. Współpracujący 
ze słubickim Gimnazjum nr 2 re-
gionalista Roland Semik wygło-
sił krótki referat w obu językach 
pt.: „Polacy i Niemcy – wspólna 
edukacja. Dlaczego procentuje 
na przyszłość?”. Na koniec polscy 
i niemieccy uczniowie odebrali 
certyfikaty udziału w projekcie, 
podziękowali swoim nauczycie-
lom i wykonali krótki, ale cieka-
wy program taneczno-kabareto-
wy.

Roland Semik

16 kwietnia Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Słubice 
zaprasza na spotkanie z wybit-
nym aktorem telewizyjnym, 
teatralnym i filmowym Janem 
Nowickim.
Warto dodać, że J. Nowicki jest 
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Wielki Szu wśród książek
też autorem książek: „Między 
niebem a ziemią”, „Mężczyzna i 
one” oraz „Białe walce”.  Spotka-
nie w słubickiej bibliotece roz-
pocznie się o 16.30.

(red.)
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Nikt nie słucha, a każdy zna 
– ten cytat z, nomen omen , 
pewnej piosenki nurtu disco 
polo najlepiej oddaje stan, w 
jakim znalazła się dziś polska 
muzyka rozrywkowa. Ten stan 
to nic innego jak discomania, 
która powoli, a jednak sku-
tecznie, ponownie opanowuje 
rodzimy show biznes.

Ponownie, bo mniej więcej 20 
lat przez nasz kraj przetoczyła 
się prawdziwa fala disco polo. 
Fala muzyki lekkiej, łatwej i 
przyjemnej, która spod strzech 

PRZEKRÓJ POLECA „Disco polo”

Śpiewać każdy może

strażackich remiz, wiejskich we-
sel  i dożynek szturmem wkradła 
się praktycznie w każdy aspekt 
ówczesnego życia rozrywko-
wego. Tematyczne czasopisma, 
telewizyjne programy w porze 
największej oglądalności, aż 
wreszcie koncerty, które swym 
rozmachem przypominały dzi-
siejsze występy Madonny czy 
Depeche Mode – to wszystko 
sprawiło, że o disco polo mówiło 
się wszędzie. I, co paradoksalne, 
w większości… źle. Niby każdy 
gardził, każdy się śmiał, a jednak 
nie było wesela bez „Majteczek 

w kropeczki” lub „Szalonej”.
Dziś, kiedy mamy do czynienia z 
kolejną ekspansją tego gatunku, 
a w ofercie telewizyjnej królują 
już nie półgodzinne programy, 
a całodobowe kanały tematycz-
ne, nikt nie ma już nic przeciwko 
disco polo. Mało tego: nawet, je-
śli ktoś „odważy się” stwierdzić, 
że to obciach, to będzie w swej 
opinii niestety odosobniony. 
Dlaczego niestety? Cóż, to moje 
subiektywne odczucie. Wy nato-
miast możecie je sobie wyrobić 
oglądając film „Disco Polo”, w 
którym, nie bez śmiechu, moż-
na zaobserwować to, jakby nie 
patrzeć, ciekawe zjawisko od 
kuchni.  I nieważne, czy lubimy 
ten rodzaj muzy, czy nie. Disco 
polo, czy ktoś chce czy nie, jest z 
pewnością marketingowo – kul-
turowym fenomenem i choćby 
dlatego warto prześledzić, jak 
twórcy discopolowych „hitów” 
pięli się na sam szczyt. Nawet, 
jeśli dane jest to nam obejrzeć 
przez lekko skrzywione zwier-
ciadło.

Wojciech Obremski

GÓRZYCA

Siłownie pod chmurką
W Owczarach, Radówku i La-
skach Lubuskich zostały za-
montowane urządzenia siłow-
ni zewnętrznej.

W skład siłowni wchodzą: bie-
gacz (wzmacnia mięśnie nóg 
i bioder ) i orbitrek (wzmacnia 
mięśnie górnych i dolnych koń-
czyn), wahadło (wzmacnia mię-

śnie brzucha, bioder oraz koń-
czyn dolnych i górnych) i twister 
(wpływa korzystnie na stawy 
biodrowe). Wartość prac wynio-
sła ok. 25 tys. zł, z czego – w przy-
padku Lasek Lubuskich – aż 80 
proc. kosztów pochodziło z Unii 
Europejskiej.

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

28 lutego dwa zespoły Ste-
inpolu – Ilanki Rzepin uczest-
niczyły w Turnieju Orlików o 
Puchar Burmistrza Ośna Lubu-
skiego. 

Rzepińskie drużyny walczyły 
systemem ,,każdy z każdym” z 
rówieśnikami z Torzymia, Gó-
rzycy, Słońska, Słubic oraz Ośna 
Lubuskiego. Kolejny udany wy-
stęp zanotował pierwszy zespół 
rzepińskich orlików, pokonując 
zdecydowanie wszystkie pozo-
stałe zespoły.

RZEPIN - OŚNO LUBUSKIE

Orliki z pucharem
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
Steinpol-Ilanka Rzepin I, Polonia 
Słubice, Toroma Torzym, Warta 
Słońsk, Spójnia Ośno Lubuskie, 
Steinpol-Ilanka II Rzepin, Odra 
Górzyca.
Wśród wyróżnionych zawod-
ników królem strzelców został 
Bartosz Dziemidowicz (11 bra-
mek), zaś statuetkę najlepszego 
bramkarza dostał Staś Grabow-
ski.

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

5 marca w Ośrodku odbyło się 
spotkanie integracyjne mło-
dzieży klas gimnazjalnych z 
młodzieżą partnerskiej szkoły 
Hansa-Schule we Frankfurcie 
nad Odrą. 

Uczniowie obu szkół konku-
rowali na słowa - młodzież 
niemiecka wymawiała i pisa-
ła polskie wyrazy, a uczniowie 
Ośrodka - niemieckie. Zabawę 
przygotowała Agnieszka Ara-
szewska,  za tłumaczenia od-
powiedzialna była Magdalena 
Starosta, a za słodki poczęstu-
nek Maria Buszczak i klasa III 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
- 20 marca uczniowie wraz z 
nauczycielami zebrali się w sali 
gimnastycznej, by przystąpić 
do konkursu na najpiękniejszy 
plakat o tematyce wiosennej. 
Każda klasa wraz z wychowaw-
cą zajęła osobne stanowisko i 
przygotowała do startu zebrane 
przez siebie wcześniej materiały 
plastyczne. Na gwizdek organi-
zatorki Joanny Heppner, kto 
żyw łapał za kredki, farby, wyci-
nanki  i czym prędzej kleił, malo-
wał, rysował słoneczka, ptaszki, 
kwiatki, motylki i inne oznaki 
wiosny. Wszystkie prace były tak 
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Co słychać w Ośrodku?

kolorowe i wiosenne , że jury 
postanowiło przyznać równo-
rzędne I miejsca... wszystkim 
dzieciom. Nagrodą w postaci 
wielkiej torby cukierków zwy-
cięzcy podzielili się bez trudu. 
Następnie spalono Marzannę i 
podziwiano zaćmienia Słońca. 
A 3 kwietnia, wśród wiosennej 
scenografii, ukazał się suto za-
stawiony stół wielkanocny, na 
którym nie zabrakło smakoły-
ków i dekoracji.
- W marcu uczniowie i nauczy-
ciele Ośrodka wzięli udział w 
Ogólnopolskich Wyborach Ksią-

żek. Akcja została poprzedzona 
zajęciami czytelniczymi, pod-
czas których uczniowie przy-
pominali sobie swoje ulubione 
książki oraz zachęcali innych w 
sposób kreatywny do ich prze-
czytania. 

(red.)

21 marca w Miej-
skiej Bibliotece 
Publicznej w Ko-
strzynie nad Odrą 
odbyły się pierw-
sze warsztaty szy-
dełkowania. 
Grupa 15 uczestni-
czek pod okiem Ta-
deuszy Dziadosz, 
niezwykle cierpliwej 
prowadzącej, po-
znawała podstawy 
techniki szydełko-
wania. Na pierwszych z cyklu 
warsztatach pani Tadeusza poka-
zała uczestniczkom jak stawiać 
pierwsze kroki w tej niezwykle 
wciągającej sztuce, jaką jest 
szydełkowanie. Każda z pań wy-
konała małą serwetkę. Dla ama-
torek nawet słownictwo mogło 
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Szydełka poszły w ruch

być niezrozumiałe, jednak pani 
Tadeusza podchodząc do każdej 
z osób z wielkim spokojem, wy-
jaśniała wszelkie niejasności. W 
czasie trwania zajęć można było 
podziwiać gotowe prace – pięk-
ne szydełkowe serwety.

Dobrawa Grześkowiak 
uczestniczka warsztatów
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Siłownie pod chmurką

Orliki z pucharem

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 orga-
nizacjom pożytku publicznego 
z terenu powiatu słubickiego.

W 2014 r. ponad 506 mln zł prze-
kazaliśmy organizacjom pożytku 
publicznego. To o 26 mln zł wię-
cej niż w roku poprzednim. Naj-
większe kwoty trafiły do organi-
zacji 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 powiatu 
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-
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Zostaw 1 proc. podatku
w powiecie słubickim!

NIA” W OŚNIE LUBUSKIM KRS 
0000062465  http://www.spoj-
nia.osno.info/
Gmina Rzepin:
STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI 
I PRZYJACIÓŁ NA RZECZ POMO-
CY 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 NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH „RANCHO 
MAJA” KRS 0000332647 (1% w 
2014 r.: 1 739,70 zł) http://www.
ranchomaja.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 OD-
DZIAŁ 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.

7 lutego został powołany do 
życia Społeczny Komitet Budo-
wy Pomnika Pamięci Zesłań-
ców Sybiru i Niepodległości. 

Z inicjatywy mieszkańców i sto-
warzyszeń działających na te-
renie Słubic zrodził się pomysł, 
aby dokonać zmiany w obecnym 
wyglądzie pomnika i placu Sy-
biraków, godniej uhonorować 
zesłańców i czyny niepodległo-
ściowe po 1918 r. oraz nadać 
temu miejscu bardziej harmonij-
ną całość. Komitet tworzą osoby 
reprezentujące Związek Sybira-
ków Koło w Słubicach, Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Słubic-
kiej, Komisję Zakładową NSZZ 
„Solidarność przy PEKAES S.A. w 
Słubicach,  Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w 
Słubicach, Stowarzyszenie „Na-
sza Mała Ojczyzna” i przedstawi-
ciele środowisk patriotycznych. 
W skład Zarządu weszli: Józef 
Stupienko -    przewodniczący, 
Wiesław Zackiewicz – zastępca 
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Powstanie nowy pomnik?

przewodniczącego, Krzysztof 
Nowikiewicz - sekretarz, Bog-
dan Zduńczyk - skarbnik i Lucy-
na Żukowska - członek. Komitet 
ma charakter otwarty i zaprasza 
do współpracy. Pierwszym kro-
kiem zaangażowania w dzieło 
pomnika młodego pokolenia 
słubiczan  jest rozpisanie kon-
kursu plastycznego na wykona-
nie koncepcji „Pomnika Pamięci 
Zesłańców Sybiru i Niepodległo-
ści”.    Konkurs jest kierowany do 

dzieci i młodzieży słubickich 
szkół.
Zostało otwarte konto    na fa-
cebooku, dzięki któremu wszy-
scy zainteresowani będą mogli 
uzyskać informacje o pracach 
komitetu i sami przesyłać swoje 
sugestie, opinie, pomysły i pro-
pozycje: www.facebook.com/
pomnikslubice.
 

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

W tym roku przypada jubileusz 
70 lat istnienia samodzielnego 
miasta Słubice. Z tej okazji, 21 
stycznia do gimnazjalistów ze 
Słubic i Frankfurtu, biorących 
udział w  projekcie edukacyj-
nym „Latarnia”, z referatem o 
genezie miasta przybył frank-
furcki regionalista i znawca hi-
storii Słubic Eckard Reiß.

E. Reiß to frankfurtczyk od pię-
ciu pokoleń, który od końca lat 
60. XX w. bada historię Słubic, 

członek Towarzystwa Historycz-
nego we Frankfurcie nad Odrą i 
autor dwujęzycznej monografii 
„Makom tow” o historii cmenta-
rza żydowskiego w Słubicach. W 
ramach nauki o regionie prze-
widziano dwa spotkania prele-
genta z grupami uczniów Gim-
nazjum nr 2 im. w Słubicach oraz 
Karl-Liebknecht-Gymnasium we 
Frankfurcie nad Odrą. Pierwsze 
z nich odbyło się 21 stycznia, a 
drugie zaplanowano na 4 mar-
ca. Było to już kolejne spotkanie 

uczniów obu szkół celem bliż-
szego poznania wspólnej historii 
lokalnej. W czerwcu ubiegłego 
roku miała miejsce lekcja poka-
zowa o miejscach pamięci w Słu-
bicach, zaś w listopadzie 2014 r. 
uczniowie odwiedzili muzeum 
regionalne Viadrina we Frankfur-
cie nad Odrą, mając okazję m.in. 
zobaczyć makietę średniowiecz-
nego Frankfurtu i spróbować gry 
na historycznych instrumentach.

Roland Semik
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Poznawali historię Slubfurtu
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Remontują szkoły i przedszkola
3,8 mln złotych – tyle wynosi 
ogólna wartość zaplanowa-
nych inwestycji w obszarze 
edukacji w roku 2015. Oto, na 
co te pójdą te środki.

W  Gimnazjum nr 1  w Słubicach 
zaplanowano wykonanie czę-
ściowej modernizacji oświetle-
nia, remont toalet dla uczniów 
i budowę przeciwpożarowej 
drogi wewnętrznej.  Na wyko-
nanie zadań zaplanowano 158 
tys. zł. W  Szkole Podstawowej 
nr 1  w Słubicach zaplanowano 
budowę windy dla uczniów nie-
pełnosprawnych, remont toalet 
dla uczniów, wymianę części rur 
instalacji zimnej wody, częścio-
wą modernizację oświetlenia i 
częściową naprawę pokrycia da-
chowego szkoły. Na wykonanie 

zadań zaplanowano 250 tys. zł. 
W  Szkole Podstawowej nr 2  w 
Słubicach zaplanowano wyko-
nanie instalacji ciepłej wody w 
budynku. Na wykonanie zadania 
zaplanowano 100 tys. zł. W Szko-
le Podstawowej nr 3  w Słubi-
cach zaplanowano kontynuację 
wymiany wykładzin w salach i 
korytarzach oraz wymianę ogro-
dzenia boiska „Orlik” i częścio-
wo terenu szkoły. Na wykonanie 
zadań zaplanowano 100 tys. zł. 
W Szkole Podstawowej w Kuno-
wicach zaplanowano wykonanie 
nowego ogrodzenia terenu szko-
ły, od strony ulicy Słubickiej. Na 
wykonanie zadania zaplanowa-
no 18 tys. zł. W Przedszkolu Sa-
morządowym nr 1  w Słubicach 
zaplanowano remont pomiesz-
czeń kuchennych. Na wykonanie 

zadania zaplanowano 90 tys. zł. 
W Przedszkolu Samorządowym 
nr 4 na modernizację obiektu za-
planowano kwotę 40 tys. zł. Ogól-
na wartość wyżej zaplanowanych 
remontów i inwestycji wynosi 
756 tys. zł.
Dodatkowo do końca roku za-
kończy się II etap remontu Żłob-
ka Samorządowego za ok. 500 
tys. zł. W tym roku na odbiór cze-
kają jeszcze termomodernizacje 
obiektów Szkoły Podstawowej nr 
1, Gimnazjum nr 1, Przedszkola 
Samorządowego nr 4 oraz Żłobka 
Samorządowego. Wartość termo-
modernizacji wyniesie około 2,6 
mln złotych
Większość z prac zostanie prze-
prowadzona w okresie wakacyj-
nym.

(www.slubice.pl) 

W dniach 27-28 marca 
w  Technikum Leśnym 
w  Starościnie odby-
ły się  III Mistrzostwa 
Polski Szkół Leśnych 
w  piłce ręcznej chłop-
ców.

Do   zmagań o  puchar 
w  Mistrzostwach  zgło-
siło się sześć szkół le-
śnych z  różnych stron 
Polski. Końcowa klasyfikacja:
I miejsce TL Starościn
II miejsce TL Milicz
III miejsce TL Warcino
IV miejsce ZSL Zagnańsk
V miejsce TL Białowieża
VII miejsce ZSL Goraj
Puchar Fair Play,  ufundowany 
przez Komisję Sędziowską Lu-
buskiego Związku Piłki Ręcznej, 
trafił   do drużyny z  Białowieży. 
W kategoriach indywidualnych 
sędziowie tytuł najlepszego za-

RZEPIN

Starościn na podium

wodnika przyznali  Łukaszowi 
Ostapowi ze  Starościna, królem 
strzelców został  Krystian  Kuź-
niak z  Goraja, a  najlepszym 
bramkarzem Mirosław  Dybow-
ski z Warcina.
Na zakończenie w  hali widowi-
skowo-sportowej w  Rzepinie 
odbyło się uroczyste uhonoro-
wanie drużyn i  ich opiekunów 
nagrodami, pamiątkowymi me-
dalami i pucharami.

Karolina Kryk / www.rzepin.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/
http://www.facebook.com/pomnikslubice
http://www.facebook.com/pomnikslubice
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Na sygnale
6 marca, w jednym 
z rzepińskich warsz-
tatów, mieszkaniec 
powiatu słubickiego 
ukradł elementy alu-
miniowe wyposaże-
nia silników o wartości 1050 zł. Mężczyzna załadował 
skradzione części do jednego z aut wstawionych do 
naprawy, a następnie odjechał.  Policjanci szybko za-
trzymali mężczyznę, który w dodatku był pijany. Jed-
nak skradzione części zdążył już sprzedaż w skupie zło-
mu. Na szczęście je także odzyskano. Teraz złodziejowi 
grozi do 5 lat za kratkami. 

*

14 marca oficer dyżurny KPP w Słubicach otrzymał 
zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego na 
jednej ze słubickich ulic. Szybko zatrzymano 19-latka, 
który stwierdził, że dzwonił na numer alarmowy dla za-
bawy. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji 
oraz poręczenie majątkowe.

*

19 marca, na odcinku drogi Ośno Lubuskie - Serbów 
doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
kierujący VW Transporterem 25-letni mieszkaniec po-
wiatu sulęcińskiego, jadąc w kierunku Serbowa, pod-
czas wyprzedzania prawdopodobnie zjechał na lewy 
pas ruchu i uderzył w bok jadącego w tym samym 
kierunku VW Multiwana, którym kierujący 55- letni 
mieszkaniec powiatu słubickiego skręcał w lewo. W 
pojazdach, oprócz kierowców, znajdowało się po 7 
pasażerów. Obrażeń w postaci ogólnych potłuczeń 
doznało 9 osób (w tym kierowca samochodu VW Mul-
tivan). Jeden z pasażerów został zabrany śmigłowcem 
do szpitala w Gorzowie Wlkp., natomiast pozostali do 
lecznic w Słubicach i Sulęcinie.  25 – letni kierowca VW 
Transportera został zatrzymany w areszcie. Za spowo-
dowanie katastrofy w ruchu lądowym grozi mu do 10 
lat więzienia. 

*

22 marca policjanci udali się na klatkę schodową do 
jednego z bloków w Słubicach, gdzie zgłoszono inter-
wencję. Na miejscu zastali mężczyznę, który pilnował 

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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Na sygnale

bagaży należących do jego zna-
jomej. W jednej z walizek poli-
cjanci znaleźli marihuanę. Wła-
ścicielka bagaży oraz mężczyzna 
zostali zatrzymani. Okazało się 
też, że oboje mają na swym kon-
cie styczniową kradzież wózka 
dziecięcego wartego 3 tys. zł.

*

25 marca dyżurny słubickiej ko-
mendy otrzymał informację o 
włamaniu do jednego z domów 
w Rzepinie. Policjanci, podczas 
penetracji pobliskiego terenu, 
zauważyli na ziemi skradzioną 
biżuterię. Wkrótce zatrzymali 
też sprawcę, 40-letniego rzepi-
nianina, który po wybiciu szyby, 
dostał się do mieszkania, skąd 
ukradł biżuterię i pieniądze. Wła-
ścicielka oszacowała straty na 
ponad 3 tys. zł. Skradzione mie-
nie odzyskano.

*

28 marca policjanci na jednej z 
ulic w Słubicach zatrzymali do 
kontroli osobowe audi. Na dy-
waniku w aucie znaleźli kokainę. 
Kierowca tłumaczył, że zawiniąt-
ko znalazł na chodniku.  Teraz 
grożą mu 3 lata więzienia.

oprac. woj na podst. 
www.slubice.lubuska.policja.gov.

pl

SŁUBICE Pod patronatem „Przekroju”

Nie tylko dla cyklistów
Ruszył projekt „Jutro zaczęło 
się wczoraj”, realizowany w ra-
mach programu Lokalne Part-
nerstwa PAFW. 

28 marca grupa 12 osób, na tra-
sie Świecko – Kłopot - Świecko, 
zwiedziła okoliczne miejsco-
wości, lasy i dolinę rzeki Odry. 
Uczestnikami wycieczki byli 
mieszkańcy gminy Słubice. Ko-
lejne wycieczki odbyły się 11 i 12 
kwietnia (tereny gmin Słubice i 

Cybinka). 
Do grona realizatorów przedsię-
wzięcia „Jutro zaczęło się wczo-
raj” dołączyło Stowarzyszenie 
Przyjaciół Świecka. Jego człon-
kowie nie tylko zdecydowali się 
skorzystać z oferty wycieczek i 
warsztatów, ale również podej-
mą strudzonych cyklistów pod-
czas  wycieczki rowerowej 25 
kwietnia.  Z kolei na 23 maja za-
planowano imprezę podsumo-
wująca, połączoną z warsztata-

mi kulinarnymi oraz występami 
lokalnych zespołów.  - Biesiada 
odbędzie się w Białkowie. Już te-
raz wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy! - dodaje Liliana 
Głowacka, członkini zespołu z 
ramienia Miejsko- Gminnego 
Ośrodka Kultury w Cybince. By 
umożliwić udział mieszkańcom 
obydwu gmin, został wynajęty 
autokar A 18 kwietnia o 7.00  roz-
poczną się dwuczęściowe warsz-
taty fotograficzne, które popro-
wadzi fotograf przyrody Piotr 
Chara. Wycieczka wpierw wyru-
szy do Krzesińskiego Parku Kra-

jobrazowego, gdzie jej uczest-
nicy zapoznają się z tajnikami 
fotografowania przyrody, na-
stępnie w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Polesia i Białkowa w 
Białkowie poznają nowoczesne 
metody obróbki zdjęć. 
Wszelkie informacje o wydarze-
niach oraz o zapisach na kolej-
ne imprezy można znaleźć na 
stronie fundacji na rzecz Colle-
gium Polonicum –  www.funda-
cjacp.org  oraz Sektora 3 Słubice 
– www.sektor3.slubice.pl. Można 
też dzwonić pod nr tel. 95 75 
92 444.

http://www.fundacjacp.org/
http://www.fundacjacp.org/
file:///C:/Users/adam/Documents/Przkr%c3%b3j%20Lokalny%20sklady/2015/Przekr%c3%b3j%204B/Przekroj%2028%20B/../../../Sektor 3 SĹ‚ubice/Dysk Google/Jutro zaczeÅ‚o siÄ
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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

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY TRANSPORT!

Oferujemy:
  umowę o pracę
  trzy zmianowy system pracy
  atrakcyjne wynagrodzenie + premie

  PRACOWNIK PRODUKCJI - Sulęcin
  MONTAŻYSTKA/MONTER - Kostrzyn nad Odrą
  MAGAZYNIER (uprawnienia na wózki widłowe UDT)
  - Kostrzyn nad Odrą

Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Agencja zatrudnienia nr 412

Praca czeka na Ciebie!

Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i 
Gminy w Słubi-
cach otrzymała 
dofinansowanie w 
ramach programu 
Biblioteki Naro-
dowej i Narodo-
wego Programu 
Rozwoju Czytel-
nictwa „Zakup 
nowości wydaw-
niczych do biblio-
tek” w wysokości 
15.988 zł.

W ramach dotacji biblioteka może nabyć 
każdą publikację, która ukazała się dru-
kiem lub 
na innym nośniku (książki mówione, pisa-
ne alfabetem Braille’a, książki elektronicz-
ne, wydawnictwa multimedialne, wydaw-
nictwa nutowe i kartograficzne), dostępną 
na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest 
to pierwsze wznowienie, a także nieza-
leżnie od roku wydania. Minimum jedna 
trzecia kwoty dotacji przyznana bibliote-
ce będzie przeznaczona na publikacje dla 
dzieci i młodzieży. 
Słubicka książnica znalazła się również w 
gronie laureatów ogólnopolskiego kon-
kursu „Tablety w Twojej Bibliotece”, zor-

SŁUBICE 

Tysiące na nowe ksiązki
i nowe tablety w bibliotece

ganizowanego przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego i zreali-
zowanego w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek. 
Dzięki temu biblioteka słubicka otrzyma-
ła dla swoich użytkowników trzy tablety 
wraz 
z akcesoriami (na zdjęciu), które będą 
umożliwiać czytelnikom dostęp do Inter-
netu, a także korzystać z  wielu zainstalo-
wanych już aplikacji o charakterze eduka-
cyjnym i użytkowym.

Zespół BPMiG Słubice

SŁUBICE 

Ping-pong na zimowo
W pierwszym turnieju tenisa stołowego 
w ramach akcji „Zima z SOSiR-em” wzię-
ło udział 11 zawodników.
Uczestników podzielono na dwie 
grupy, z których po dwóch najlep-
szych awansowało do półfinałów. 
Oto najważniejsze rozstrzygnięcia: 
półfinały:
Bartosz Tomków- Wojciech Tomków 3-1
Robert Tomczak- Waldemar Borkowski 
3-0
mecz o III miejsce:

Wojciech Tomków- Waldemar Borkowski 
1-3
mecz o I miejsce:
Robert Tomczak- Bartosz Tomków 3-1
Końcowa klasyfikacja: Robert Tomczak, 
Bartosz Tomków, Waldemar Borkow-
ski, Wojciech Tomków, Roman Lisowski, 
Piotr Dunajewski, Jerzy Niewiadomski, 
Dawid Pankowski, Szymon Mroczkow-
ski, Marek Wilk, Ariel Ślęzak.

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