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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Czytelnikom
jak najwięcej radości, rodzinnego nastroju, smacznego jajka
i refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze
redakcja Przekroju Lokalnego

TORZYM / REGION

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16; sobota 8 - 13

Pacjenci z chorobami płuc
znajdą tu pomoc
29 mln zł kosztowała modernizacja i doposażenie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu. Prace trwały od 2007
roku. Otwarcie Lubuskiego Centrum Pulmonologii odbyło się 5 kwietnia.

Adam
Piotrowski

- Budynek szpitala robi wspaniałe wrażenie. Do tego świetny personel i piękna okolica. To
wszystko daje jeszcze więcej siły
do walki z chorobą – mówi pani
Anna, jedna z pacjentek.
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp.
z o.o. tradycjami leczniczymi

Przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): wicewojewoda Robert Paluch,
Halina Batura-Gabryel (specjalista chorób płuc), prezes szpitala Katarzyna Lebiotkowska oraz wiceszef sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

PRZEKRÓJ POLECA:

sięga początku dwudziestego
wieku. Usytuowanie pośród
lasów i obecny tu mikroklimat rzeki Ilanki, stwarzają doskonałe warunki do leczenia
schorzeń pulmonologicznych
oraz kardiologicznych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej
działalności, szpital w Torzymiu jest wiodącą jednostką w
województwie lubuskim, zajmującą się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń
pulmonologicznych, a w ramach tworzonej „sieci szpitali”
będzie jedynym szpitalem pulmonologicznym w naszym regionie. Z tego powodu, na bazie tutejszego szpitala zostało
utworzone Lubuskie Centrum
Pulmonologii, specjalizujące
się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu większości
schorzeń z zakresu chorób
płuc, w tym nowotworów
płuc. Modernizacja szpitala
>> cd na s. 4

nr 4(52)/2017

2

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
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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

Kasa o jakiej Kowalskiemu się nie śniło…
Po ostatnich meczach kwalifikacyjnych do Mistrzostw
Świata w piłce nożnej w Rosji
w 2018 r. polska reprezentacja
awansowała na historyczne
11 miejsce w rankingu FIFA
(było to możliwe również
dzięki kilku porażkom innych
drużyn). Wyprzedzamy takie
tuzy światowego futbolu jak
Włochy czy Anglia. Jest się z
czego radować, bo piłka nadal
cieszy się największą popularnością wśród sportów drużynowych w Polsce. Niestety,
w parze za rosnącą pozycją
i popularnością poszły ceny
biletów za mecze. Chcieliśmy
się wybrać ze znajomymi na
mecz Polska – Rumunia na
Narodowym 10 czerwca. Miny

nam zrzedły, jak zobaczyliśmy
jakie koszty się z tym wiążą –
najtańsze wejściówki (daleko
za bramkami) zaczynają się od
390 zł za osobę. Żeby zasiąść
na trybunie wzdłuż boiska
trzeba wyłożyć przynajmniej
800 zł (miejsca na samej górze
trybun) a nawet 1500 zł (dolne
sektory).
Tymczasem ceny biletów na
mecz Holandii z Bułgarią lub
Holandii ze Szwecją zaczynają się od 150 zł. Za najtańszą
wejściówkę na mecz Włochy –
Izrael trzeba zapłacić 180 zł. Na
mecz Izrael – Albania można
wejść już za 80 zł. Chyba nikomu nie trzeba mówić jakie są
zarobki we Włoszech, Izraelu
czy Szwecji, a jakie w Polsce.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
Brawa dla
Zuzi
i Kacpra
KUPON NA
OGŁOSZENIE
Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
prowadzące działalności gospodarczej

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.

Cóż, trzeba za coś opłacić pen- Można to jednak uznać za kosje działaczy PZPN, a tobie Ko- lejną niespełnioną obietnicę,
walki i Nowaku popcorn i tele- bo Jasiński zarobił w 2016 tyle
wizor muszą wystarczyć.
samo co jego poprzednik JaPomimo szumnych zapo- cek Krawiec w 2014 r.
wiedzi nie zmieniło się za to
Ale przynajmniej Jasińskiewiele w spółkach skarbu pań- go spokojnie stać na bilety
stwa. Obecna ekipa rządząca, na mecze reprezentacji Polski.
jeszcze w czasach opozycji Chociaż nie zdziwiłbym się
krytykowała rozbuchane do jakby dostawał darmowe wejniewyobrażalnych rozmiarów ściówki do loży VIP…
pensje prezesów państwoDostałem kilka dni temu
wych spółek. Zapowiadano anonimowy list do redakdrastyczne obniżenie wyna- cji. Autor objechał Przekrój z
grodzeń władz i koniec ko- góry do dołu. Sprawiał wrażelesiostwa. Nie wiem czy tak nie, jakby pozjadał wszystkie
można nazwać pensję Woj- rozumy i miał monopol na
ciecha Jasińskiego (prywat- prawdę, chociaż nie powiem,
nie wierny druh i wieloletni że niektóre kwestie dają do
towarzysz partyjny Jarosława zastanowienia. Nie zamieKaczyńskiego), prezesa Or- rzam jednak odnosić się do
lenu, który za 2016 rok zain- konkretnych zarzutów, bo nie
kasował 1,7 mln zł pensji i 1,6 lubię polemizować z kimś, kto
mln zł premii. Do tego za za- nie ma odwagi pisać z imienia
siadanie w radzie nadzorczej i nazwsika. Listy podpisane
PKO BP wpadło mu do kie- praktycznie zawsze publikuszeni dodatkowe 100 tys. zł. jemy w gazecie (jeżeli nikogo
Średnio zarabiał więc w tam- nie obrażają itp.)
tym roku „jedyne” 283 tys. zł
Na koniec życzę wszystkim
miesięcznie! To kasa na którą czytelnikom wielu wspaniaKowalski z minimalną krajową łych chwil w nadchodzące
musi pracować prawie 12 lat! Święta Wielkanocne, wyNic bym nie powiedział gdyby tchnienia od codzienności
to była spółka prywatna, ale i radości ze spotkania z bliskiOrlen taką nie jest – większość mi.
udziałów należy do skarbu
państwa. Chyba nie takiej
sprawiedliwości oczekiwał nawet elektorat PiS-u… Jeszcze
po ostatnich wyborach parlamentarnych minister skarbu
Dawid Jackiewicz zapowiadał cięcie pensji prezesów
Adam Piotrowski
przynajmniej o połowę w poRedaktor naczelny
równaniu do tych, które były
wypłacane za rządów PO-PSL. Adam.Piotrowski2@gmail.com

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, Bartłomiej Suski
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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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Będzie basen w Kostrzynie nad Odrą?
30 marca na XXVIII Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia woli wybudowania krytej pływalni
w naszym mieście. Jest to zaledwie pierwszy krok ku budowie kostrzyńskiego basenu i nic nie wskazuje na to, żeby inwestycja rozpoczęła się
w najbliższym czasie. Nie znaczy to jednak, że krytej pływalni nie będzie. Władze miasta chcą jednak podjąć tę decyzję odpowiedzialnie,
bez narażania mieszkańców na kolosalne dopłaty do jej utrzymania.
Jakiś czas temu gruchnęła w mieście
wiadomość, że w Kostrzynie nad Odrą
rusza budowa basenu. Niestety, „dobrze
poinformowane osoby” nie sprawdziły,
że na komisji w listopadzie 2016 roku
burmistrz miasta Andrzej Kunt mówił o
jednej z możliwości i rozgłosiły, że inwestycja zakończy się w roku 2018(!). Prawdopodobnie to medialne zamieszanie
spowodowało, że przekazanie projektu,
który miał być nam udostępniony bezpłatnie przez Trójmiasto, ostatecznie nie
doszedł do skutku. Przygotowania do inwestycji trwały jednak nadal, a w marcu
radni poznali szczegóły kolejnej propozycji, którą zaprezentował Leszek Kraszewski. „Studium przedrealizacyjne budowy krytej pływalni w Kostrzynie nad
Odrą” nie spotkało się jednak z akceptacją - zbyt mały obiekt na nasze potrzeby (trzy tory do pływania i mało atrakcji towarzyszących) przy ogromnych
kosztach utrzymania (zakładano ok. 1,5
mln zł dotacji rocznie) spowodowały, że

projekt nie doczeka się realizacji. Przy tej
okazji okazało się jednak, że sama faza
przygotowawcza projektu to minimum
rok czasu i od niej zależy, czy kryta pływalnia będzie spełniać swoją rolę.

W kwietniu delegacja miasta w składzie: Zbigniew Biedulski, Małgorzata
Kraszewska, Mirella Ławońska, Bartłomiej Suski oraz Marek Tatarewicz
odwiedziła istniejące już pływalnie w

Sulechowie i Międzyrzeczu. W obu przypadkach zwiedzono nowoczesne obiekty, zlokalizowanych przy kompleksach
sportowych i zarządzane przez odpowiedniki kostrzyńskiego MOSiR. Obie
pływalnie posiadają sześciotorowe baseny, co wydaje się optymalne również
w przypadku naszego miasta. W trakcie
tego wyjazdu potwierdzono również, że
obok basenu ważna jest tzw. infrastruktura towarzysząca - mocnymi elementami obu obiektów były sauny i jacuzzi czy
rozbudowana strefa rekreacyjna. Jak w
świetle wyjazdu odpowiedzieć na tytuł
artykułu? Pływalnie należy budować bez
pośpiechu, wbrew krzykom populistów
o natychmiastowe rozpoczęcie inwestycji. Nasze miasto stać na basen i z pewnością taki powstanie, będzie jednak
skrojony na miarę możliwości i potrzeb.
BS.
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Pacjenci z chorobami płuc znajdą tu pomoc
<< cd. ze s. 1

wzmocniła placówkę w zakresie kompleksowej usługi nastawionej nie tylko na wczesne
wykrywanie, diagnozowanie i
leczenie chorób płuc, ale również kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej, jedynej
tego rodzaju w naszym województwie. Centrum dysponuje
nowoczesną bazą diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną.
Dzięki stworzonej szerokiej
bazie leczniczej poprawi się
dostęp do świadczeń medycznych zarówno stacjonarnych,
jak i ambulatoryjnych, a także

do specjalistycznej diagnostyki
w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc – choroby nowotworowej, na którą każdego
roku umiera najwięcej mieszkańców województwa lubuskiego.
W Lubuskim Centrum Pulmonologii jest miejsce dla 101
pacjentów z chorobami płuc.
Do niedawna szpital funkcjonował w kilku obiektach
rozlokowanych na znacznym
terenie. To zwiększało koszty funkcjonowania placówki
i wiązało się z koniecznością
transportowania
pacjentów
na badania. Dzięki rozbudo-

wie i modernizacji głównego
budynku oddziały i pracownie
diagnostyczne (m.in. rentgen,
tomograf komputerowy, spirometria) znalazły się w jednym
budynku.
Prace związane z modernizacją szpitala trwały prawie 10 lat.
Wraz z doposażeniem placówki
kosztowały blisko 29 mln. zł. Inwestycja sfinansowana została
ze środków własnych Szpitala,
z bankowego kredytu inwestycyjnego oraz ze środków
zewnętrznych, w szczególności
z pieniędzy unijnych i dotacji
Marszałka Województwa.
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TŁUMACZENIA przysięgłe - wszystkie języki
Międzyrzecz, ul. Waszkiewicza 23
tel. 503 372 586

WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

FILTRY

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
NISKIE CENY NA FILTRY

DO MASZYN
ROLNICZYCH
nick: phurobex99
MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

KOSTRZYN NAD ODRĄ

“NIE nowotworom u dzieci”
W dniach 9-10 kwietnia burmistrz Andrzej Kunt oraz Fundacja Ronalda McDonalda
zaprosiła ponad setkę kostrzyńskich dzieciaków (w wieku od 9 miesięcy do 6 lat)
na badania w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych dla dzieci. Ambulans Fundacji stał na parkingu przed MOSiR, gdzie
lekarze przeprowadzili bezpłatne badania obejmujące tarczycę, węzły chłonne,
narządy jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo mosznę.
Fundacja Ronalda McDonalda
już od 2005 roku prowadzi Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych
Dzieci. Zaprasza dzieci na pokład
specjalistycznego
ambulansu
medycznego, daru amerykańskiej Fundacji RMHC dla polskiej
fundacji. Przekazanie ambulansu,
który ma 11 metrów długości i 3
metry wysokości miało miejsce w
listopadzie 2005, a wzięła w nim
udział Sarah Ferguson, Księżna Yorku. Pojazd mieści w sobie
dwa gabinety lekarskie służące
do ultrasonograficznych badań
przesiewowych małych dzieci i
poczekalnię. Pojazd jest klimatyzowany i całkowicie niezależny
od zewnętrznych źródeł energii
i wody. Mobilność pozwala na
prowadzenie badań w pobliżu
miejsca zamieszkania dzieci. Nowoczesny ambulans medyczny,
w którym prowadzimy badania
ultrasonograficzne dla dzieci, to w
polskich warunkach najlepsze rozwiązanie.W wielu miejscowościach
brakuje nie tylko odpowiedniego
sprzętu, aby przeprowadzić takie
badanie, ale co najważniejsze brakuje także lekarzy-specjalistów.
- mówi prof. Adam Jelonek, prezes Fundacji Ronalda McDonalda.

Program badań ultrasonograficznych dzieci znakomicie
wpisuje się w linię programową
Fundacji pod nazwą “NIE nowotworom u dzieci”. Jego pomysłodawcą jest krajowy konsultant ds.
onkologii i hematologii dziecięcej
prof. Jerzy Kowalczyk. Badaniami objęte są dzieci w wieku od 9
miesięcy do 6 lat. Wykonują je radiolodzy, na co dzień pracujący w
szpitalach pediatrycznych.W czasie badania lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu tarczycy i
węzłów chłonnych, narządów
jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny. W badaniach
wzięło już udział blisko 50.000

dzieci w ponad 200 polskich
miastach. Partnerem akcji jest
Top Medical, co jest dowodem
zaangażowania placówki w promocję profilaktyki i wczesnego
wykrywania chorób onkologicznych u najmłodszych. Podczas
każdej akcji rodzice otrzymują
dodatkowe porady, związane z
koniecznością wykonania innych
specjalistycznych badań i dalszej
diagnostyki. Każdy taki przypadek to dowód, że badania profilaktyczne u zdrowych dzieci mają
ogromny sens.
na podst. www.frm.org.pl

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

Wiersze z szuflady …
„Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka - i do siebie samego” - ks. Jan Twardowski. Tymi słowami rozpoczęło się niezwykłe spotkanie poetyckie pt. „Wiersze z szuflady”, które odbyło się w bibliotece słubickiej 29 marca.
W niezmiernie ciepłej, wiosennej
atmosferze o swojej pasji i wierszach opowiedzieli lokalni artyści ze Słubic i Rzepina: Elżbieta
Nowak, Jan Rzeszutek, Anna
Łazdowska-Elińska,
Lucyna
Żukowska oraz Mieczysław Antonowicz.
Prezentacji poezji towarzyszyły
wspomnienia artystów, między
innymi o tym, kiedy rozpoczęła
się ich przygoda z pisaniem wierszy, co ich inspiruje, o czym lubią
pisać. Emocjonalnym akcentem
dla nich było publiczne czytanie swoich wierszy, które zostały
przyjęte z ogromnym auplazem!
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prezentująca sylwetki twórców lokalnych i ich poezję, którą
można oglądać do końca kwiet-

nia w oddziale dla dorosłych słubickiej biblioteki.
Biblioteka słubicka zachęca i zaprasza artystów lokalnych, którzy mają pasje, aby dzielili się

Nasz Świat

Przepiękny jest krajobraz,
przyroda malowana,
to wszystko dla człowieka
do życia układana.
Otwórz okna szeroko,
popatrz słońce świeci.
Nie zamykaj się w sobie,
niech ci promień świeci.
Świat jest tak piękny,
radosny człowieku.
Wykorzystaj tę chwilę,
nie czekaj na jutro,
bo stracisz nadzieję.

Zapomnij o troskach,
o chwilach tych smutnych,
a radość wspomoże
i przyjdą chwile radosne.
A kiedy to wszystko poukładasz
w sobie,
podziękuj przyrodzie
i pomyśl przez chwilę,
że Świat nasz jest piękny
na ogół w przyrodzie.

swoją twórczością, wyjęli ją z
przysłowiowej „szuflady” i pokazali na światło dzienne.
Zespół BPMiG w Słubicach

Kocham nad życie

Kobiety

Obraz doliny

Taka piękna
Pachnąca jak kwiat
Każdego dnia
Okazując naszą miłość
Przy Tobie jestem
Moim sercem

O kobiety, boginie wszechświata
Powstałyście z boskiego marzenia
Jesteście piękne i dobre
W każdej z was jest iskra Boża
Potraficie mężczyzn kochać inaczej
Umiecie zmieniać ich i wszystko
wybaczać
Naprawicie błędy Adama i Ewy
Kobiety, boginie wy świat zmienicie
Dusze macie jasne i czyste
W sercach waszych dobro nigdy nie
zagaśnie
O kobiety, boginie wszechświata
Składam wam hołd

Budzi się dzień ze snu,
przeciera zaspane oczy,
słychać potoku szum,
z echem myśli drąży.
Śpiewają ptaki od rana
I kogut w zagrodzie pieje,
Dolina w słońcu skąpana,
Wiatr kołysze knieje.

Lucyna Żukowska

Elżbieta Nowak

Kocham nad życie
Rozkwitam przy Tobie
Zawsze blisko Ciebie
Miłość zawsze istnieje.

Mieczysław Antonowicz

Jan Rzeszutek
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Obraz w wersy wplatam,
By zatrzymać chwile
I mój zakątek świata
W zielonej dolinie.

nr 4(52)/2017

6

13 kwietnia 2017

SŁUBICE

„Taśmy Ciszewicza”- polityczna bomba czy kapiszon?
1 kwietnia światło dzienne ujrzała strona internetowa www.jawneslubice.pl. Jej autorzy zapowiadają walkę o jawność i przejrzystość w gminie Słubice. Na początek jednak hitem okazało się nagranie z udziałem burmistrza Słubic.
Strona z założenia ma pomagać w dostępie do informacji
publicznej mieszkańcom Słubic. Obok załączonych wzorów
wniosków o dostęp do informacji publicznej ukazuje szereg dokumentów związanych z
działalnością burmistrza, Urzędu Miejskiego, spółek gminnych i zakładów budżetowych.
W każdej z zakładek umieszczone są informacji z których
można dowiedzieć się m.in,
kto z urzędników podległych
burmistrzowi otrzymał premię
i jaka była jej wysokość, jakie
były wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w ZUWŚ czy
w Gminie Słubice. Znajdziemy
też nagranie rozmowy ze „spotkania dyscyplinującego” (pod
wymowną nazwą „dywanik”)
członka Rady Nadzorczej Zakładu Usług Wodno-Ściekowych
Arkadiusza Rojny u burmistrza
Tomasza Ciszewicza oraz z posiedzenia Rady Nadzorczej po
kontroli NIK w ZUWŚ Sp. z o. o.
- Kiedy rozpoczęliśmy nierówną
batalię z obecną władzą gminną,
staliśmy się niepożądanymi osobami. Traktuje się nas jak oszołomów. Jednak dokumenty nie
kłamią – piszą o sobie autorzy
jawneslubice.pl. I zapowiadają

Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra i burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz
też, że na stronie będą się ukazywać kolejne informacje, które
będą sukcesywnie zamieszczać.
Co na to wszystko burmistrz
Ciszewicz? Urząd wydał w sprawie taśm oświadczenie.
„W styczniu 2017 roku Pan
Arkadiusz Rojna, wówczas pracownik Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach - jak
sugeruje tytuł, którym opatrzył
nagranie umieszczone na wspomnianej stronie - był u mnie na
„dywaniku”. Prawda jest taka, że

sam poprosił o spotkanie, a następnie upublicznił, co ciekawe,
tylko fragmenty rozmowy, którą nielegalnie nagrał. To nawet
zrozumiałe, bo gdyby udostępnił całe nagranie ujawniłby cel
tej wizyty, a to nie stawiałoby
go w dobrym świetle. Pan Rojna
przyszedł do mnie, bo miał ambicje, żeby awansować w ZUWŚ.
Już wcześniej oczekiwał, że dostanie kierownicze stanowisko.
Gdy tak się nie stało, zaczął pisać donosy na spółkę sugerując,

że dochodzi tam do nieprawidłowości. Zajmowała się tym,
na jego wniosek, kilka razy prokuratura, ale rzekomych nieprawidłowości się nie dopatrzyła.
Sprawa trafiła też do Najwyższej Izby Kontroli. Sprawozdanie pokontrolne NIK zaczyna
się od stwierdzenia, że “Spółka
właściwie realizowała zadania
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie
dostawy wody. Jednak głównie
brak dofinansowania zewnętrznego ograniczał istotnie możliwości realizacji planu rozwoju i
modernizacji urządzeń na lata
2012–2015, skutkując przesunięciem realizacji znacznej części zadań na kolejne lata”. Nota
bene niedługo po tym spółka
zdobyła dofinansowanie z Unii
Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego o wartości 68 mln zł. Dzięki niemu będzie można poprawić to, o czym
wspominała w swoim raporcie
NIK, a co widziała też spółka i
dlatego zabiegała o dofinansowanie. Muszę przyznać, że
sprawa Pana Rojny jest dla mnie
bardzo przykra, bo odbieram to
jako zemstę za to, że nie dostał
on stanowiska, na które liczył.
To wówczas zaczął pisać donosy

na spółkę, krytykować działalność Rady Nadzorczej, w której
zasiadał. Wcześniej przez dwa
lata nie miał żadnych uwag,
nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń podczas posiedzeń Rady
Nadzorczej. To się diametralnie
zmieniło dopiero wtedy, gdy
nie otrzymał oczekiwanej posady kierownika w ZUWŚ. Na tym
stanowisku nie widział Pana
Rojny ani prezes spółki, którego
pracę oceniam wysoko, jak również załoga, z którą na ten temat
prezes rozmawiał. Z nagrania
jasno wynika, że namawiałem
Pana Rojnę do porozumienia się
z szefem spółki i do dalszej pracy. Prosiłem też, żeby Pan Rojna
nie szkalował firmy, w której dostał zatrudnienie. Wcześniej był
wdzięczny za zaufanie, którym
został obdarzony i przykre jest
dla mnie, że zaufanie to stracił.
Złamał też prawo upubliczniając w internecie nagranie naszej rozmowy, bez mojej zgody.
Naruszył m.in. art. 267 Kodeksu
Karnego o czym powiadomię
prokuraturę”.
O rozwoju sprawy będziemy
informować.
Red.
foto: www.slubice.pl
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Międzynarodowe Targi Firm symulacyjnych w Pradze
W marcu przedstawiciele firmy symulacyjnej Heban działającej w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą: Klaudia Borecka, Martyna Nagirna,
Milena Kołodziejczyk oraz Marlena Korzeniewska wraz z opiekunami Katarzyną Dziadosz i Moniką Kardas, uczestniczyły w Radzie Programowej Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych w Jeleniej Górze oraz na Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Pradze. Wyjazd nie
byłby możliwy bez wsparcia finansowego, jakiego udzielił nam nasz Patron - Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, za które
serdecznie dziękujemy.
Rada Programowa PCFS odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na
Wydziale Ekonomii, Zarządzania
i Turystyki w Jeleniej Górze. Ważnym punktem spotkania była
prezentacja działalności naszej
firmy, podczas której pracownice firmy Heban przedstawiły w
formie prezentacji multimedialnej wszystko to, co działo się w
naszym przedsiębiorstwie od
dnia jego powstania do chwili obecnej. Kolejnym istotnym
wydarzeniem było zwiedzanie
Wirtualnej Studenckiej Firmy
Konsultingowej, która w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wygrała milion
złotych, a pomysł firmy symulacyjnej został nazwany „nowo-

czesnym programem kształcenia
menedżerów”. Zarząd „V-student
consulting” pokrótce przedstawił

nam schemat działania firmy, a
następnie kierownik działu analiz dokładnie opowiedział nam

o jednym z realizowanych zadań
dla prawdziwej a nie wirtualnej
firmy. Prezentacja ta była bardzo
cenna dla pracowników naszej
firmy, bo uświadomiła nam, że
zdobywając umiejętności i kwalifikacje w wirtualnych przedsiębiorstwach bardzo łatwo i z
sukcesem można je wykorzystać
na prawdziwym rynku biznesowym.
W drugim dniu uczennice profesjonalnie reprezentowały firmę
symulacyjną Heban na Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Pradze. Oprócz nas
na targach było ok. 200 wystawców m.in. z Czech, Niemiec, Austrii, Rumunii, Szwajcarii, Włoch,
Belgii oraz Holandii. Pracy było
dużo, ale dzięki doskonałym

umiejętnościom negocjacyjnym
oraz dobrej znajomości języka
angielskiego dziewczyny zawarły wiele kontraktów handlowych. W trakcie targów mieliśmy
okazję spotkać się z Prezesem
EUROPEN-PEN INTERNATIONAL
- SCOTTEM MITCHELLEM. Po intensywnym dniu pracy nastał
czas na relaks, czyli odkrywanie
magii zabytkowej Pragi oraz zakupić kilka pamiątek. Wyjazd
nie był długi ale wiele się działo
przez te dwa dni a nawiązane
kontakty krajowe i międzynarodowe będę procentowały w dalszej działalności firmy symulacyjnej Heban.
Katarzyna Dziadosz
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Wyłudzili 26 mln podatku VAT Zimę pożegnaliśmy
na dobre
Służby Administracji Celno - Skarbowej i CBŚ z Gorzowa Wlkp. rozbiły grupę kolejną
przestępczą. Procederem zajmowało się kilkanaście podmiotów gospodarczych z terenu województwa lubuskiego oraz z zagranicy. Przestępcy legalizowali i przeklasyfikowywali na fakturach olej, który oficjalnie miał być smarowym, a docelowo sprzedawany był na stacjach jako napędowy.
Zorganizowana grupa przestępcza działała od lutego 2015
do lutego 2016. Nieuczciwi
handlarze wprowadzali na na
obszar Polski produktu ropopochodnego (oleju smarowego) z
terenu Niemiec oraz Belgii. Aby
uniknąć konieczności zapłaty
podatku VAT i akcyzy, formalnie produkt dostarczany był
do innych krajów unijnych. W
rzeczywistości jednak dystrybuowano go do wielu stacji paliw,
gdzie był wykorzystywany jako
olej napędowy i pod tą nazwą
sprzedawany do odbiorców
detalicznych. Proceder polegał
zatem na legalizowaniu i przeklasyfikowaniu na fakturach
produktu
ropopochodnego
innego niż olej napędowy, aby
jako olej napędowy mógł trafić
na rynek.
Grupa przestępcza utworzyła
kilkanaście podmiotów gospodarczych (także poza granica-

mi kraju) powiązanych ze sobą
kapitałowo i osobowo, które
wykorzystywane były do nabywania, sprowadzania, transportu i sprzedaży otrzymywanego
przez sprawców produktu. W
oparciu o zebrane dowody śledczy ustalili, że skarb państwa
mógł być uszczuplony (podatek
akcyzowy, opłata paliwowa, podatek VAT) o niespełna 26 mln

zł. Dotychczas zabezpieczono
mienie na kwotę 3 mln i 300 tys.
zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy i prowadzona jest pod
nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.
Adam Piotrowski

28 marca odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie
Powiatowego
Konkursu Plastycznego „Magia
bezpiecznej i urokliwej zimy”.
Organizatorem był Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Konkurs skierowany był do
dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Celem było rozbudzanie wyobraźni plastycznej,
uwierzenie we własne możliwości oraz integracja środowiska
szkolnego i przedszkolnego z
powiatu słubickiego.
Na konkurs wpłynęło 168 prac
z 16 placówek, wykonanych do-

wolną techniką płaską. Niezależna komisja konkursowa w składzie: Anna Panek-Kusz, Izabela
Van de Pol, Tomasz Fedyszyn
dokonała wyboru najładniejszych prac, spośród których wyłoniła 19 laureatów w czterech
kategoriach wiekowych.
Wręczone nagrody zostały
ufundowane przez organizatora konkursu, Straż Miejską oraz
prywatnych sponsorów za co
serdecznie dziękujemy.
Alicja Lange- Lelokas
Beata Cichecka-Nowak
Katarzyna Konieczna
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Co o zdrowiu wiedzą
przedszkolaki?

Poznaję miasto, w którym
mieszkam

W marcu w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Pod Topolą” odbyły
się zajęcia otwarte dla rodziców
w ramach realizacji innowacji
pedagogicznej „Żyj zdrowo na
sportowo” poświęcone zdrowiu.
Tym razem dzieci przystąpiły do
konkursu, w którym musiały
wykazać się znajomością zasad
prawidłowego żywienia, dbania
o higienę osobistą i zdrowie. Rywalizacja między grupami okazała się bardzo emocjonująca.
Drużyny prezentowały swą wiedzę w licznych konkurencjach:
rozwiązywały zagadki, quizy,
wykonywały różne zadania ruchowe, aerobik, taniec. W ramach współpracy z rodzicami w
zajęciach uczestniczyli rodzice
naszych podopiecznych, którzy
mogli poza aktywnym udziałem
w zajęciach obserwować metody i formy pracy z dzieckiem w
wieku przedszkolnym. Podczas
konkursu panowała wyśmienita atmosfera, na zakończenie

Słubice, to nie tylko samo miasto. to także otaczająca okolica i
sąsiedzi zza Odry. Przedszkole Pinokio jest jedyną tego typu placówką w Słubicach, która może
poszczycić się wychowankami
zarówno z polskiej, jak i niemieckiej strony.
- Opowiedziałem dzieciom o
tym, jak ja widzę Słubice, jakie miasto ma potencjał i na co ma wpływ
jego przygraniczne położenie –
mówi Daniel Szurka, współprzewodniczy Polsko-Niemieckiej Komisji Integracji Europejskiej rad

zmagań dzieci otrzymały pełne
witamin plasterki cytryny, po
której każdy miał kwaśne minki.
Nie zabrakło również okazyjnych pucharów dla zwycięzców
a, że konkurs zakończył się remisem, zwycięzcami byli tego dnia
wszyscy. Konkurs był świetną
okazją do propagowania wśród

przedszkolaków zdrowego stylu życia, integracji zespołów
grupowych oraz społeczności
przedszkolnej ze środowiskiem
rodzinnym.
Marta Smycz

W ramach tematu “Poznaję miasto, w którym mieszkam” dzieci z grupy “Elfów” Przedszkola Samorządowego nr 2 “Pinokio” z panią Manuelą zaprosiły radnego Daniela Szurkę.
miejskich Słubic i Frankfurtu.
Dzieci dowiedziały się, ilu
mieszkańców liczą Słubice, jakie
plany ma burmistrz na najbliższe
miesiące, jak wygląda praca radnych i jakie są ich zadania. Radny wspólnie z dziećmi oglądał
mapę miasta, na której maluchy
wyszukiwały ulice, przy których
mieszkają. Na koniec przedszkolaki otrzymały drobne upominki
- kolorowanki z herbem Słubic i
logiem dwumiasta Słubic i Frankfurtu.
Red.
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GOTUJ Z PRZEKROJEM

Wierna Piękna i Bestia Szarlotka w roli głównej
Przyznam szczerze, że z przyjemnością piszę recenzję właśnie tego filmu,
gdyż „Piękna i Bestia” to moja ulubiona
disneyowska bajka z dzieciństwa.
Ogólnie jestem sceptykiem jeśli
chodzi o filmowe wersje klasycznych
bajek Disneya. Ich obejrzenie zawsze
kończyło się dla mnie lekkim rozczarowaniem. Po „Kopciuszku”, „Królewnie
Śnieżce” oraz przyprawiającej o niezbyt
przyjemny zawrót głowy „Królewnie
Śnieżce i Łowcy” z Kristen Stewart powinnam podchodzić również nieufnie
do pierwszych informacji na temat
ekranizacji „Pięknej i Bestii”, jednak gdy
tylko zobaczyłam zwiastun zrozumiałam, że w końcu mamy do czynienia
z produkcją inną niż poprzednie. „Piękna i Bestia” w reżyserii Billa Condona to
ekranizacja która nie odcięła się od tradycyjnej konwencji swojego bajecznego pierwowzoru i zachowała w blisko
90% oryginalny scenariusz. Począwszy
od głównych postaci Belli, Bestii i złego Gastona widz od razu wie do jakiej
bajki trafił. W każdej scenie odnajdujemy niezwykłość tej znanej wszystkim
historii w nowej formie pełnej efektów
wizualnych, które pomogły stworzyć
bajkowy świat zaczarowanych miesz-

kańców strasznego zamku. Wrażenie robi
również znana widzom na całym świecie
scena wspólnego tańca Pięknej i Bestii,
która jest kluczowym momentem bajki,
osobiście uważam, że była ciut za krótka,
ale przynajmniej efektowna i był czas aby
móc popodziwiać charakterystyczną złotą
suknię Belli.
Co do gry aktorskiej to przyznam szczerze, że najbardziej przyłożył się do swojej
roli aroganckiego Gastona Luke Evans.
Natomiast sama Emma Watson, choć
urocza i wizualnie pasująca do tytułowej
roli mogła dać z siebie ciut więcej, bo momentami jej postać umykała mojej uwadze, szczególnie gdy na scenę wkraczali
zaczarowani w przedmioty mieszkańcy
zamku: Płomyk, Trybik czy Pani Imbryk.
Podsumowując film polecam widzom
małym i dużym, choć ci starsi spaczeni
swoim dojrzałym spojrzeniem dopatrzą
się kilku „poprawnościowych” fragmentów jak chociażby
ciemnoskóre panny
na XVIII-wiecznym
francuskim dworze.

Anna Piotrowska

Tym razem w naszej rubryce „Gotuj z
Przekrojem” publikujemy przepis sprawdzony w słubickiej książnicy podczas comiesięcznych „Kulinarnych Czwartków”.
Podczas marcowego spotkania klubowiczki wspólnie upiekły jabłecznik. Podczas przygotowywania ciasta dzielono się
dobrymi radami, dzięki czemu ten przepis
jest optymalnie skomponowany, i co równie ważne, bardzo łatwy w przygotowaniu.
Przepis na pyszną szarlotkę:
•
1 szklanka mąki
•
1 szklanka cukru
•
1 szklanka kaszy manny
•
1 łyżeczka proszku do pieczenia

•
•
•

kostka margaryny
1 kg jabłek
2-3 łyżeczki cynamonu

Mąkę, kaszę, cukier oraz proszek do
pieczenia dokładnie mieszamy w misce. Przygotowaną mieszankę dzielimy
na trzy równe części. Obrane jabłka
trzemy na grubej tarce. Na wyłożoną
papierem do pieczenia blaszkę wysypujemy 1/3 masy, wykładamy połowę
startych jabłek, posypujemy cynamonem. Na wierzch wysypujemy kolejną
warstwę masy, wykładamy drugą połowę startych jabłek, posypujemy cynamonem. Następnie wysypujemy ostatnią porcję masy. Na wierzchu układamy
obok siebie pokrojoną w
cienkie plasterki margarynę
tak, aby cała zawartość blachy była dokładnie przykryta. Pieczemy około 45 minut
w temperaturze 180 ºC.
Zamiast świeżych jabłek
możemy wykorzystać jabłka
prażone.
Nadesłała: Małgorzata
Dobosz
BPMIG Słubice

nr 4(52)/2017

10

13 kwietnia 2017

KOSTRZYN NAD ODRĄ

To takie proste - podaj dalej!
W filmie „Podaj dalej” chłopiec, w ramach zadania domowego, musiał pomóc
trzem osobom, uruchamiając tym samym łańcuszek szczęścia. Zasada była prosta - trzy osoby, którym chłopiec pomógł miały za zadanie przekazać dobry uczynek kolejnej trójce i tak dalej… aż piramida wymyka się w końcu spod kontroli
i tak właśnie zadziałali Kostrzynianie w kolejnej akcji zbierania nakrętek, którą w
naszym mieście koordynuje Magdalena Jarek-Rogowska, na co dzień pracująca
w kostrzyńskim Przedszkolu Miejskim Nr 3. Kolejna zbiórka zakończona sukcesem to
jednak nie koniec!
Nakrętki zamykają niejedną
butelkę, są obecne praktycznie
wszędzie. Musimy je odkręcić
aby napić się wody mineralnej, soku czy mleka… Z pozoru
wydają się niepotrzebne - ot
zwykły kawałek plastiku. Ale
czy na pewno powinniśmy je
wyrzucać tak od razu do śmieci? W roku 2010 Galeria Askana
i Fundacja Nakrętki wpadła na
prosty pomysł, który można zawrzeć w jednym zdaniu: „przekażcie nam plastikowe nakrętki
a środki z ich sprzedaży przeznaczymy na pomoc chorym
dzieciom”. Akcja tak „nakręciła”
na pomaganie ludzi, że od tamtej pory udało się pomóc już
ósemce dzieci!
Pomoc otrzymały również kostrzyńskie dzieci: w czerwcu
2014 Damian Baran otrzymał
od organizatorów skuter elektryczny, który bardzo ułatwił
mu życie. Na ten cel musieliśmy
zebrać 10 ton nakrętek. Potem
przyszedł czas na Mateusza

Laskowskiego, który potrzebował specjalistycznego wózka. Koordynatorzy akcji (Andrzej Sowiński i Bartłomiej
Bunicki z Fundacji nakrętki.pl)
prowadzili już zbiórkę, która została niespodziewanie, ale niezwykle miło, przerwana. Otóż
Bartłomiej
Wojciechowski,
prezes firmy Agreco service Sp.
z o. o. postanowił pomóc i wręczył czek na brakującą kwotę,

dzięki czemu wózek trafił do
chłopca już w grudniu 2014
roku! Następnie zbieraliśmy
nakrętki dla Agatki i Natalki,
które potrzebowały stelażu i
bieżni aby podjąć skuteczną
rehabilitację. Po blisko roku
zbiórki, w styczniu 2016 roku,
zebraliśmy wspólnie ponad
12,5 mln nakrętek a ich sprzedaż i ponowne przetworzenie
pozwoliło uzyskać środki, które

przeznaczono na zakup stelaża.
Akcja trwała jednak nadal i w
marcu 2017 roku uzbieraliśmy
(tak, my, wszyscy razem!) dwadzieścia cztery tony nakrętek.
Trwało to prawie dwa lata, ale
marzenie dziewczynek zostało
spełnione.
- To nie koniec tej historii. Będziemy dalej nakręcać się na pomoc

innym - mówi Magdalena Jarek-Rogowska – Tym razem zbieramy na kamizelkę oscylacyjną dla
Kacpra Gulajewa, który cierpi na
mukowicydozę. Dorzuć się do
wspólnego sukcesu… podaj dalej, to takie proste!
BS.

PRACA SEZONOWA PRZY KWIATACH DLA KOBIET

w Holandii

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

zapraszają do korzystania

z bezpłatnych
porad prawnych
W celu umówienia się na spotkanie w Sulęcinie
prosimy o kontakt pod nr tel. 511 225 133

Pytaj o wszystko, to nic nie kosztuje!

Dla holenderskiego pracodawcy poszukuję kobiet do pracy
przy układaniu bukietów.
Praca całkowicie legalna, bez żadnych pośredników
i bez ukrytych kosztów (jak to w zwyczaju mają
wyspecjalizowane biura pośrednictwa pracy).
Stawka godzinowa - 7,5 euro netto na godzinę. Zakwaterowanie bezpłatne na terenie gospodarstwa.
Duża ilość nadgodzin.
Praca na około 6-8 tygodni, rozpoczęcie pracy początek
lub w okolicach połowy maja.
Jedyny wymóg pracodawcy – rzetelna i sumienna praca.
Nie ma wymogu doświadczenia. Nie ma wymogu posługiwania się językiem obcym (choć jest to mile widziane.
Miejsce pracy to prowincja - Zeeland,
miejscowość-Kruiningen
CV plus zdjęcie i numer telefonu proszę przesyłać
pod adres email: slonyjeden@gmail.com
ewentualne pytania proszę kierować na numer tel.:

+48798420392

NAJWIĘKSZE PLUSY: w krótkim czasie można dobrze zarobić, sympatyczni ludzie i fajna atmosfera :)
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Ze Starościna prosto na Wiejską

Kolejne pieniądze
na zabytki powiatu

Sejm Dzieci i Młodzieży
(SDiM) to projekt edukacyjny realizowany przez
Kancelarię
Sejmu
we
współpracy z innymi instytucjami. Jego celem już
od ponad 20 lat jest ukazywanie, na czym polega
odpowiedzialność obywatelska przez aktywizowanie młodych ludzi na rzecz
społeczności lokalnej oraz
upowszechnianie wiedzy
wśród młodzieży na temat
zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji
parlamentarnej.
Co roku uczestnicy projektu muszą wykonać zadania, które bezpośrednio wynikają z tematu
sesji SDiM, który w tym
roku brzmi: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne
od symboli propagujących
systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Celem
tegorocznego projektu jest
m.in. nagłośnienie wśród
społeczności lokalnej konieczność zmiany nazw
ulic nadanych w czasach
funkcjonowania
komu-

nizmu oraz poszerzenie
wiedzy na temat lokalnych
bohaterów.
W rekrutacji do XXIII sesji
SDiM biorą udział uczniowie klas II Technikum Leśnego im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie:
Karolina Staszak oraz
Amadeusz Bednarczyk.
Uczniowie pod okiem opiekuna historyka i regionalisty Damiana Utrackiego
od dłuższego czasu zgłębiają tematykę sesji, analizują materiały źródłowe
oraz opracowują prezentację podsumowującą działania projektu będącą jednocześnie sprawozdaniem
z realizowanych po kolei

zaplanowanych szczegółowych etapów.
Do tej pory uczniowie
poza nakreśleniem harmonogramu prac i analizą
źródeł przeprowadzili liczne rozmowy i spotkania,
m.in. z przedstawicielami
Rady Miejskiej w osobach
Przewodniczącego, jego
zastępcy i Przewodniczącej Komisji sfery społecznej,
przedstawicielami
Nadleśnictwa, lokalnych
organizacji i stowarzyszeń.
Niewątpliwie istotnym elementem były bezpośrednie konsultacje społeczne
z mieszkańcami Rzepina
oraz ankiety jakie zostały
przeprowadzone pośród

lokalnej społeczności dotyczące omawianej tematyki. Uczniowie przeanalizowali nazwy ulic objęte
zmianami oraz propozycje
nowych nazw. Dodatkowo
uczniowie wybrali lokalnego bohatera, uczestnika walk pod Westerplatte
dowodzącego obroną placówki „Łazienki” kpr. Henryka Chrula, który nota bene
po przybyciu po wojnie na
tzw. „Ziemie Odzyskane”
zamieszkiwał przez długie
lata w Rzepinie przy ulicy
Bohaterów
Radzieckich.
Przedstawienie tej postaci
dla społeczności lokalnej,
szkolnej i zaproszonych
gości, miało miejsce 7
kwietnia w auli szkolnej TL
w Starościnie.
Wyniki rekrutacji do XXII
Sejmu Dzieci i Młodzieży zostaną ogłoszone 28
kwietnia. Komisja wybierze
230 zespołów dwuosobowych z całej Polski. Posiedzenie zaplanowano 1
czerwca, oczywiście w sejmowym gmachu przy ul.
Wiejskiej w Warszawie.
Damian Utracki

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. na sesji sejmiku województwa lubuskiego radni
podjęli uchwałę o podziale 950 tys. mln
zł środków na remonty lubuskich zabytków. Wśród nich znalazło się także 82 tys.
zł na zabytki powiatu słubickiego.
Do końca stycznia z całego województwa wpłynęło 65 wniosków o dotacje
celowe, z czego 33 zostało
rozpatrzonych pozytywnie. Każdorazowo kwota
dofinansowania przyznana projektom stanowi co
najmniej 50% wartości całej inwestycji.
47 tys. zł trafi na remont
dachu klasycystycznego
dworu w Białkowie (wpis
do rejestru z 09.03.1964),
ufundowanego w latach
80. XVIII w. przez ówczesnego właściciela Białkowa Friedricha Bogislava
von Tauenstein. W okresie
PRL był to magazyn PGR, a
obecnie swoją siedzibę ma
tu Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II.

20 tys. zł wyniesie dotacja celowa na zabezpieczenie,
wzmocnienie i renowację odcinka
muru obronnego z Basztą
Zwinger w Ośnie Lubuskim (wpis do rejestru z
27.03.1961 i 25.10.1976).
15 tys. zł dotacji przewidziano zaś na odtworzenie
okien z witrażami w zabytkowym kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Starych Biskupicach.
Jego wpis do rejestru zabytków nastąpił zaledwie
cztery lata temu, 29 lipca
2013 r. na wniosek ks. proboszcza Andrzeja Gereja.
Roland Semik
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Z marihuaną w plecaku i… „jaśku”
Ponad 1,2 kilogramy marihuany o wartości blisko 40 tysięcy złotych usiłował wwieźć do kraju mieszkaniec województwa mazowieckiego. Wpadł podczas kontroli w pobliżu Świecka.
Do zatrzymania doszło na terenie byłego przejścia granicznego
w Świecku. Lubuscy funkcjonariusze celno – skarbowi zatrzymali w niedzielę 26 marca do
kontroli autobus, który jechał z
Holandii do Polski. Podróżowało
nim około 30 pasażerów. Jednym z wytypowanych do kontroli był mieszkaniec województwa
mazowieckiego. Po przeszukaniu jego bagażu podręcznego okazało się, że pod odzieżą
wierzchnią były ukryte cztery foliowe worki z suszem roślinnym.
Łącznie funkcjonariusze celno
- skarbowi ze Świecka ujawnili
1210,7 g marihuany o wartości
szacunkowej 36 321,00 złotych.
Mężczyzna został zatrzymany a

wczoraj sąd zastosował wobec
niego trzymiesięczny areszt.
Grozi mu od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej
sprawie prowadzi Komenda Po-

wiatowa Policji w Słubicach pod
nadzorem tamtejszej Prokuratury Rejonowej.
W ciągu ostatnich kilku dni
to już druga ujawniona próba

KOSTRZYN NAD ODRĄ

wwiezienia do Polski Środków
odurzających.
Tydzień wcześniej blisko 2
kilogramy marihuany usiłował
wwieźć do kraju mieszkaniec
Warszawy. Wpadł około 3:30
nad ranem podczas kontroli w
pobliżu Świecka. Lubuscy funkcjonariusze celno – skarbowi
zatrzymali do kontroli ciężarowe
iveco, którym oprócz kierowcy
podróżowało jeszcze trzech pasażerów. Wszyscy zostali poproszeni o przedstawienie do kontroli swoich bagaży i pakunków.
Wśród rzeczy trzydziestolatka
z Warszawy była foliowa torba
z pluszakami i „jaśkiem” (mała
poduszeczka, której nazwa nie
pochodzi od zdrobnienia ma-

łego Jana, lecz jest przysposobieniem do języka polskiego
tureckiego słowa poduszeczka).
Wypełnienie owej poduszeczki
nie było ani z naturalnego pierza, ani z gąbki lecz… z suszu
marihuany. Znalazło się tu 642,4
grama narkotyku, natomiast
w plecaku było jeszcze 1319,7
grama. Funkcjonariusze szacują
wartość przemytu na około 60
tysięcy złotych. Trzydziestolatek
z Warszawy został już tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolności.
Źródło: Ewa Markowicz
Rzecznik Izby Administracji
Skarbowej w Zielonej Górze

SŁUBICE / FRANKFURT NAD ODRĄ

Nasi chłopcy najlepsi U sąsiadów zmiany
W sobotę 25 marca nasze Miasto było
organizatorem drugiej rozgrywki Międzywojewódzkiej Regionalnej ligi dzieci
i młodzików w zapasach i mocowaniu.
Współorganizatorami tego turnieju byli
także MOSiR oraz UKS „Jedynka” i SKF
„Olimp” Kostrzyn. O puchar Burmistrza
Kostrzyna nad Odrą rywalizowało dziesięć
drużyn i 125 młodych zapaśników. Walki
rozgrywane były na trzech matach przez
blisko pięć godzin. Uroczystego otwarcia
imprezy dokonał burmistrz miasta Andrzej Kunt, który wspólnie z małżonką
przez cały czas trwania zawodów mocno
dopingował naszych zapaśników.
Duże wsparcie otrzymaliśmy także od
kibiców, którzy bardzo żywiołowo reagowali na zwycięskie pojedynki kostrzyńskich zawodników. Tym bardziej było nam
miło, że mogliśmy odwdzięczyć się naszym wiernym fanom zdobyciem pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej

wyprzedzając na podium Śląsk Wrocław
i Agros Żary. W gronie medalistów z Kostrzyna nad Odrą znaleźli się: Oskar Piekutowski 1 m-ce, Nikodem Suchomel 1
m-ce, Alan Borkowski 1 m-ce, Marcel Kaczmarek 1 m-ce, Kewin Metel 2
m-ce, Adam Szymański 2 m-ce, Wojciech Cudak 2m-ce, Filip Iwaszko 2
m-ce, Konrad Adamczewski 3m-ce, Jakub Frąckowiak 3 m-ce, Mateusz Borysewicz 3 m-ce, Bartosz Zwoliński 3
m-ce, Łukasz Sawicki 3 m-ce, Jakub Sroka 3 m-ce, Aleksander Kolano 3 m-ce.
Rozwój naszego klubu i wysokie osiągnięcia sportowe nie byłyby możliwe,
gdyby nie środki finansowe otrzymane od
Burmistrza Kostrzyna nad Odrą oraz od
naszego sponsora Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dziękujemy.
Zapasy Kostrzyn

W marcu 2017 r. we Frankfurcie nad Odrą doszło do zmiany na stanowisku kierownika marketingu miejskiego, kulturowego i turystycznego, którym został Stephan Felbserg. Jak sam twierdzi, jego nowa
misja będzie „sfokusowana” na transgraniczność, współpracę ze
Słubicami i wspólny marketing turystyczny dla dwumiasta Frankfurt
nad Odrą – Słubice.
Stephan Felberg pochodzi z Berlina. Absolwent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; studiował
kulturoznawstwo i historię we Frankfurcie
nad Odrą, na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie oraz na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, zajmując się badaniami o
kulturze pamięci i polityce historycznej w
Polsce i Republice Czeskiej.
W latach 2005-2015 był członkiem zarządu Instytutu Historii Stosowanej, a w latach 2009-2013 sprawował funkcję prezesa Instytutu w jego obu siedzibach – we
Frankfurcie nad Odrą i Berlinie.
W pracy dla Instytutu Historii Stosowanej
interesuje go przede wszystkim wymiana
na temat obchodzenia się z narracjami historycznymi w dialogu interkulturowym
Europy Środkowo-Wschodniej. Stowarzyszenie w tym czasie skupiło wokół siebie
wielu studentów i absolwentów Viadriny, pasjonatów historii z obu stron Odry,
wśród których jest także wielu Polaków.
Przykłady jego aktywności to m.in. inicjatywa wpisania budynku dawnego kina
„Piast” w Słubicach do rejestru zabytków
województwa lubuskiego (2008), poparcie dla projektu „Ścieżki edukacyjnej po
historycznych miejscach Słubic” (2010),
nieoceniona pomoc w wydaniu dwujęzycznej monografii cmentarza żydowskiego w Słubicach „Makom tow – dobre
miejsce” autorstwa Eckarda Reißa (2012),

czy Festiwal Kina Utraconego „NO PIAST”
w Słubicach (2013).
W ostatnich latach pracował w firmie
„Die Kulturingenieure”, zajmującej się produkcją klipów wideo i komiksów o tematyce historycznej.
Jak sam twierdzi, do nowego wyzwania
zawodowego, czyli pracy jako kierownika marketingu miejskiego, kulturowego
i turystycznego przekonał go jej polsko-niemiecki charakter, a także możliwość
współorganizowania wydarzeń dwumiasta w Forum Kleista, Hali Koncertowej,
halach targowych czy na wspólnych festiwalach pod wspólną marką Frankfurt nad
Odrą-Słubice.
Oba miasta prowadzą już wspólną Polsko-Niemiecką Informację Turystyczną i
są członkami wspierającymi Towarzystwa
Turystycznego we Frankfurcie nad Odrą.
Oprócz ojczystego języka niemieckiego
Felsberg biegle zna języki polski, czeski i
angielski.
Roland Semik
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Więcej miejsc do wędkowania
- Cieszymy się bardzo, że po latach
nareszcie udało się załatwić tę
kwestię – mówi prezes zarządu
okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. Jan
Włodarczak.
Powodem radości prezesa gorzowskiego okręgu PZW było
podpisanie ze starostą umowy
na wydzierżawienie jeziora Czystego Wielkiego i Czystego Małego w gminie Ośno Lubuskie gorzowskiemu okręgowi Polskiego
Związku Wędkarskiego. Dokument określa przeznaczenie prowadzenia działalności rekreacyj-

no-oświatowej i amatorskiego
połowu ryb na tych akwenach.
- Wielu próbowało uregulować
tę kwestię bezskutecznie przez
lata, a starosta dokonał tego w
kilka miesięcy - mówił obecny
przy podpisaniu umowy Ryszard
Płaczkowski, prezes słubickiego
koła PZW nr 2.
- Kiedy tylko dowiedziałem się o
tym problemie, uznałem, że trzeba coś z tym zrobić. Cieszę się, że
się udało - odpowiadał Marcin
Jabłoński, który zapewne sam
chwyci teraz za wędkę: dostał
bowiem od prezesa gorzowskie-

go okręgu PZW kartę wędkarską.
- Dzięki tej umowie nasz okręg ma
do dyspozycji 40 hektarów wody
do połowów. Wody atrakcyjnej,
wśród pięknej przyrody - podkreślał prezes J. Włodarczak. Zapewnił, że wędkarze będą dbać o jeziora - wyremontują m.in. kładki
i pomosty.
Polski Związek Wędkarski skupia
na terenie powiatu słubickiego
ok. 2.000 członków.
Źródło: www.powiatslubicki.pl
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UKS „Czwórka” zagra na Narodowym!
Dwa złota i brąz dla UKS „Czwórka” w Finale Wojewódzkim Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku“ oraz bilet na wielki finał na
Stadionie Narodowym w Warszawie dla chłopców w kategorii U-10 to efekt dwudniowych zmagań młodych piłkarzy.
W dniu 30-31 marca na stadionie MOSiR Kostrzyn nad Odrą
odbył się Finał Wojewódzki XVII
edycji Turnieju „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku“, w czwartek młodzi piłkarze
rywalizowali w kategorii U-12
chłopców i U-10 chłopców a w
piątek U-10 i U-12 dziewcząt
oraz U-8 chłopców i dziewcząt.
Do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 młodych piłkarzy i
piłkarek. Kostrzyn nad Odrą
reprezentowało 5 zespołów:
UKS Celuloza Kostrzyn w
U-12 i U-8, UKS „Czwórka”
U-8, U-10, U-12. Znakomicie
zaprezentowały się zespoły UKS
„Czwórka”, które trzykrotnie
stawały na podium.
Jak przystało na wielki turniej młodych adeptów sztuki
piłkarskiej na płytę boiska wyprowadzili sędziowie. Całość
turnieju to naprawdę wielkie
święto futbolu, podczas którego
młodzi piłkarze z całego województwa mogli rywalizować o
wspaniałe trofea sportowe oraz
możliwość rozegrania wielkiego
finału na Stadionie Narodowym
w Warszawie. Na wszystkich
uczestników czekały medale,
puchary oraz nagrody rzeczowe, w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzono
także najlepszych bramkarzy,
strzelców oraz zawodników.
Na oficjalnym otwarciu swoją
obecnością na turnieju zaszczycali nas: Burmistrz Miasta
Kostrzyna nad Odrą Andrzej
Kunt, z-ca burmistrza Zbigniew
Biedulski,
Przewodniczący

W Kostrzynie nad Odrą najlepsze okazały się zespoły:
• kategoria U-8 - SP Jasień
(dziewczęta) i UKS 4 Kostrzyn nad Odrą (chłopcy),
• kategoria U-10 - MUKS
Stilon Gorzów Wielkopolski(dziewczęta) i UKS 4 Kostrzyn nad Odrą (chłopcy),
• kategoria U-12 - MUKS
Stilon Gorzów Wielkopolski(dziewczęta) i UKS Polonia Słubice (chłopcy).

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
Marek Tatarewicz, Prezes LZPN
Robert Skowron, w-ce prezes
Zenon Chmielewski, dyrektor
MOSiR Kostrzyn Zygmunt Mendelski.
Podopieczni Adama Bogdańskiego w kategorii U-10
stanęli na najwyższym stopniu
podium zapewniając sobie grę
w wielkim finale na Stadionie
Narodowym, podopieczni Ro-

berta Guźniczaka zwyciężyli
w kategorii U-8 (dla tej kategorii niestety gra kończy się na
etapie wojewódzkim) a zespół
Radosława Bułgajewskiego
zdobył brązowe medale w U-12
i naprawdę niewiele zabrakło by
walczyć o wielki finał. Dzielnie
walczyli też chłopcy z UKS Celuloza Kostrzyn, którzy w U-12
dotarli do ćwierćfinału a w U-8
do ¼ finału.

Dzięki temu zwycięstwu
drużyny do lat 10 i 12 będą reprezentować
województwo
lubuskie podczas Finału Ogólnopolskiego, w dniu 2 maja na
stadionie PGE Narodowym w
Warszawie.
Mariusz Staniszewski

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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Policja w szkole? Rozmawiano o bezpieczeństwie
14 marca 2017 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą –
starszym aspirantem Anną Suroń i aspirantem Piotrem Piaseckim. Opowiedzieli o bezpiecznej jeździe na rowerze, motorowerze i quadzie.
Spotkanie miało niecodzienny charakter. Było zaplanowane i przeprowadzone przez uczestników koła dziennikarskiego. Alicja Biegalska i
Dajana Bielas przeprowadziły wywiad z policjantami. Chętni uczniowie mogli wysłuchać rozmowy, a później zadać swoje pytania. Na koniec mundurowi sprawdzili wiedzę wszystkich uczniów i najlepszym wręczyli „policyjne” upominki.
Czy można jeździć rowerem bez karty rowerowej?
Rowerem bez karty rowerowej mogą jeździć dzieci
w wieku do 9 lat, natomiast po ukończeniu 10
roku życia należy posiadać
kartę rowerową.
Czy można jeździć quadem po drogach publicznych?
Quadem oczywiście można jeździć, trzeba mieć jednak do tego odpowiednie
uprawnienia czyli prawo
jazdy, uprawnienia AM.
Trzeba mieć ukończone 14
lat. Jeśli quady mają mocniejszy silnik trzeba mieć
ukończone 18 lat i prawo
jazdy kategorii B1.
Jak należy przygotować
się do dłuższej wycieczki
rowerowej?
Po pierwsze należy wziąć
ze sobą picie i jedzenie.
Nie wolno nam zapomnieć o kasku, o środkach
pierwszej pomocy czyli
bandażu, wodzie utlenio-

nej. Ważny jest również
wygodny strój, mapa, żeby
wiedzieć gdzie jedziemy i
telefon. Należy poinformować rodziców lub kogoś
dorosłego,
znajomego,
gdzie się wybieramy, kiedy planujemy tam dotrzeć,
kiedy planujemy powrót i
przede wszystkim sprawdzić czy telefon mamy naładowany, aby być w stałym kontakcie z osobami
najbliższymi.
Czy można rowerem przejeżdżać po pasach?
Na przejściu dla pieszych
możemy przejechać rowerem, gdy jest tam wyznaczona droga dla rowerów.
Jeśli nie ma takiego specjalnego pasa wówczas
należy zejść z roweru i
przeprowadzić go przez
przejście dla pieszych.
Jaka kara grozi komuś,
kto jeździ po drodze bez
potrzebnych dokumentów?
Za brak każdego wyma-

ganego dokumentu kara
wynosi 50 zł. Należy mieć
prawo jazdy, ubezpieczenie pojazdu, badania techniczne pojazdu. Natomiast
jeśli zatrzymane zostaną
osoby niepełnoletnie, wtedy nie mogą odpowiadać
z kodeksu wykroczeń za
popełniane wykroczenia,
karę ponoszą rodzice, bo
jako opiekunowie prawni
są zobowiązani do tego,
aby nie narażać dziecka
na niebezpieczeństwo i
ponoszą wówczas odpowiedzialność za jego czyny. Mandat wynosi wtedy

500zł, ponieważ taka osoba porusza się bez wyma-

ganych uprawnień.

Uczestnicy koła dziennikarskiego w SP2
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Drużyna z Rzepina 3 w kraju!
W dniach 1-2 kwietnia w Zalesiu odbyły się Mistrzostwa
Polski Polskiej Unii Trójboju
Siłowego, w których uczestniczyło prawie 300 zawodników z
całej Polski. Startując w tych zawodach dostaliśmy wiele telefonów oraz wiadomości od naszych kibiców, za które serdecznie Wam dziękujemy. Dzięki tak
wielkiemu wsparciu zyskujemy
jeszcze więcej sił do startu bez
względu na to, w której części
Polski czy świata jesteśmy.
Mistrzostwa Polski jest to
wielka impreza sportowa ściągająca najlepszych reprezentantów z dużych ośrodków
sportowych. Oczywiście nie
mogło tam zabraknąć również
zawodników naszego Teamu z
Rzepina. Dla niektórych z nas,
był to debiut w tak dużych zawodach, dla innych kolejny
krok w przygotowaniach do
czerwcowych Mistrzostw Europy.
Jak to mamy w zwyczaju,
walczyliśmy o każdy kolejny kilogram dając z siebie wszystko,
co wypracowaliśmy podczas
długich treningów. Dzięki czemu, po raz kolejny, mogliśmy
przywieźć trochę złota do Rzepina, oraz postawić wisienkę
na torcie w postaci rekordu
świata Dawida Urbanowicza
w konkurencji Deadlift w kat.
junior 16-17 lat. Po podliczeniu
wszystkich punktów okazało
się, że mamy kolejne podium,
ponieważ zostaliśmy trzecią
drużyną Polski!
Konkurencja Benchpress

(wyciskanie leżąc)
• Krzysztof Wolszczak kat
67,5 kg – złoty medal w
formule RAW i EQ
• Rafał Żarnowski kat 90
kg – złoty medal w formule
EQ
• Juliusz Zbierski, kat. 100
kg – złoty medal w formule
EQ
• Wiesław Kiwacki, kat 75
kg – złoty medal w formule
RAW
• Krzysztof Wieczorek, kat
75 kg – 7 miejsce w formule RAW
• Dawid Urbanowicz, kat. Junior 67,5 kg – złoty medal
w formule RAW
• Dominik
Wasilkiewicz,
kat. Junior 75 kg – złoty
medal w formule RAW
Konkurencja Deadlift (martwy ciąg)
• Dawid Urbanowicz, kat. Ju-

nior 67,5 kg – złoty medal
w formule RAW (ustanowiony Rekord Świata Juniorów 16-17 lat)
• Dominik Wasilkiewicz, kat.
Junior 75 kg – złoty medal
w formule RAW
Wielkie podziękowania nale-

żą się tym, bez wsparcia których
to wszystko byłoby niemożliwe.
Z dumą możemy na naszych
koszulkach prezentować loga
firm, których właściciele rozumieją i doceniają profesjonalny
sport. Tymi osobami są:
Edward Kozłowicz z Firmy

W-K Auto-Import, Bartosz Wojsznis z Firmy Eco-Trans, Wanda
Damm i Marek Damm z Firmy
A-Z Personalservice GmbH,
Gmina Rzepin, Powiat Słubicki.
Krzysztof Zakrzewski

