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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

>> cd. na s. 2

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

PRZEKRÓJ
lokalny

KOSTRZYN NAD ODRĄ              SŁUBICE              GÓRZYCA               RZEPIN

Zapraszamy do oddziałów 
firmy Audiofon  

Słubice
ul. Mickiewicza 6/4
(na parterze bu-

dynku  przychodni 
lekarskiej)

wtorki, czwartki 
i piątki w godz.  

10.00 - 14.00

W celu umówienia 
terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod 
numer tel. 605 886 011

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wyszyńskiego 23 

(Przychodnia  
Rodzinna 

MEDINCUS)
czwartki 
w godz.

10.00 - 14.30

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, 
Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

W numerze:

„Stop islamizacji” – w Słubicach 
demonstrowali przeciwko imigrantom

REGION

Uczestnicy marszu sprzeci-
wiali się polityce imigracyjnej 
Unii Europejskiej nakazującej 
unijnym krajom przyjmowanie 
uchodźców. Są też zwolennika-
mi wystąpienia Polski z Unii Eu-
ropejskiej. W manifestacji wzię-
ło udział ok. 200 osób ze Słubic 
i wielu innych miejscowości z 
całej Polski. Wśród nich znaleźli 
się przedstawiciele prawico-
wych ugrupowań i organizacji, 
m.in. poseł Kukiz’15 Sylwester 
Chruszcz. W asyście policji ma-
nifestanci przeszli głównymi 
ulicami Słubic w okolice mostu 
granicznego nad Odrą. Marsz 
był spokojny i nie wymagał in-
terwencji mundurowych. Na 
koniec uczestnicy wspólnie od-
śpiewali rotę.

Negatywną opinię na te-

 „Polska dla Polaków”, „Polska wolna od islamu”, „Bóg, honor i ojczyzna” – m.in. z 
takimi hasłami na ustach 7 maja ulicami Słubic maszerowali uczestnicy manifesta-
cji „Polacy przeciw imigrantom”. Pochód zorganizowała nieformalna grupa Naro-
dowe Słubice przy wsparciu Młodzieży Wszechpolskiej. 

Rozmowa z senatorem RP 
Władysławem Komarnic-
kim (cz. I) STR. 5

„Współpracuję  
zarówno z opozycją 
parlamentarną jak 
też z obecną ekipą 
rządzącą”

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

biurokostrzyn@wp.pl

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

www.biurouslugfinansowych.pl

mat manifestacji, która odbyła 
się w Słubicach 7 maja, zanim 
jeszczd do niej doszło przed-
stawili wspólnie Tomasz Ci-
szewicz, burmistrz Słubic, dr 

Martin Wilke, nadburmistrz 
Frankfurtu nad Odrą prof. Ale-
xander Woell, prezydent Uni-
wersytetu Viadrina, dr Krzysz-
tof Wojciechowski, dyrektor 
Collegium Polonicum, Mariusz 
Olejniczak, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Słubicach oraz 
Wolfgang Neumann, prze-
wodniczący Rady Miejskiej  we 
Frankfurcie nad Odrą. „Z niepo-
kojem przyjęliśmy informację, że 
nieformalna organizacja „Naro-
dowe Słubice” organizuje 7 maja 
manifestację, żeby wyrazić swój 
sprzeciw wobec faktu, że w sąsia-
dującym ze Słubicami Frankfurcie 
zamieszkali uchodźcy. Dzielenie 
ludzi na „swoich” i „obcych” na-
kręca spiralę nienawiści i temu się 
sprzeciwiamy. Słubice i Frankfurt 
są dziś wzorem polsko-niemiec-
kiego pojednania właśnie dlate-

ROZMOWA PRZEKROJU
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (INTERMARCHE ul. Sikorskiego; TESCO ul. Gorzowska; LEWIATAN ul. Piastowska; PULS ul. Wyszyńskiego; PIEKARNIA OSKROBA ul. 
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OgłOszenia DrObne

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam gorczycę na 
poplon. Tel 603 567 127

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Układanie psów
tel. 601 772 559

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Sprzedam uzbrojone działki 
budowlane 1000 oraz 1029 

m3 w Dębnie przy ul. Piasec-
znej. Ceny od 60 000 tys. zł. 

Tel. 513 109 932

Franczak Design Sp. z o.o.
zaprasza do zakupów

grys jasny ogrodowy 8-16mm 349,00 zł 

(1 tona w opak. BIG-BAG, w cenie dostawa kurierska)

kostka granitowa szara lub 

szaro-ruda 7/9, 9/11, 15/17
260,00 zł

 (1 tona w opak. BIG-BAG plus transport loco Strzegom)

tel. 884-990-505

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Pani Marzena (imię zmienio-
ne) samotnie wychowuje 5-let-
niego syna. Ojciec wyrzekł się 
dziecka i ani myśli płacić alimen-
ty. Matka stara się jak może za-
pewnić utrzymanie sobie i swo-
jemu synkowi. Pracuje na etacie, 
wyłącznie na nocki, wyrabiając 
co miesiąc dziesiątki nadgo-
dzin. Na szczęście ma kocha-
nych rodziców, którzy opiekują 
się wnukiem, gdy matka jest w 
pracy i gdy ją odsypia. To oni 
zgłosili się do naszej redakcji, bo 
jak przyznają, ich córka nie żali 
się na swój los i nikogo o pomoc 
prosić nie chce. A sytuacja pani 
Marzeny pokazuje jak patolo-
giczny system funkcjonuje w 
naszym kraju.

Ale od początku. W związku z 
faktem, że ojciec dziecka to bez-
robotny leser, który nie zapłacił 
jeszcze ani złotówki alimentów, 
pani Marzena tylko do września 
tego roku będzie otrzymywać 
400 zł z Funduszu Alimenta-
cyjnego. Później świadczenie 
to zostanie pani Marzenie ode-
brane, ponieważ dzięki swojej 
pracowitości i uczciwości prze-
kroczyła próg dochodowy w 
wysokości 725 zł miesięcznie 
na osobę w rodzinie. No do-
brze, pech. Mamy jednak nowy 
pogram, który w założeniu ma 
wspierać wychowanie nowych 
pokoleń Polaków. NO WAY, jak 

mówią amerykanie. Pani Marze-
na nawet nie złożyła wniosku 
na świadczenie z programu 500 
PLUS, ponieważ jej dochód nie-
znacznie przekracza kwotę 800 
zł na osobę w rodzinie i z tego 
źródła też nie dostanie ani zło-
tówki. Więc komu to państwo 
ma służyć? Wygląda na to, że 
pracującej dzielnej matce, sa-
motnie wychowującej dziecko 
żadna pomoc potrzebna nie 
jest... Przez nieludzkie i bzdurne 
przepisy pani Marzena ma być 
zdana tylko na własne siły. 

W życiu człowieka różnie 
może się potoczyć. Czasami 
mamy trochę pecha, innym ra-
zem świadomie wybieramy taką 
a nie inną drogę, ale państwo 
nie ma prawa nas za to karać. 

Wnioski: Nasz rząd premiu-
je obiboków i kombinatorów. 
Gdyby pani Marzena pracowa-
ła na czarno dostałaby 400 zł z 
Funduszu Alimentacyjnego, 500 
zł z Programu 500 PLUS i zapew-
ne jakiś comiesięczny zasiłek z 
OPS, ponieważ 500 zł na dziecko 
nie jest wliczane przy wylicza-
niu dochodów rodziny. Miałaby 
więc ekstra od państwa ok. 1100 
zł. Dodatkowo pracując w szarej 
strefie nie płaciłaby podatków 
(ok. 400 zł). Strata państwa wy-
nosiłaby więc łącznie ok 1500 zł 
miesięcznie. To czy lepiej przy-
znać osobie w takiej sytuacji, jak 

pani Marzena 500 zł z programu 
500 PLUS, doceniając tym sa-
mym jej wysiłek wychowawczy 
i pracowitość, czy stracić 1500 
zł i zyskać kolejnego „bezrobot-
nego”? Jak widać logika, to nie 
jest najsilniejsza strona naszego 
rządu. 

Pani Marzena zapewne się nie 
zmieni i nadal będzie ciężko pra-
cować, obawiam się jednak, że 
grom osób w podobnej sytuacji 
przyjęło zgoła odmienny sposób 
działania. Trudno jednak mieć do 
nich pretensje. Tak beznadziej-
nie skonstruowanymi przepisa-
mi zachęca ich do tego nasz kraj. 

Pewnie się powtórzę, ale trud-

minął miesiąc

no. Dużo sensowniej i spra-
wiedliwiej byłoby zrobić np. 
bezpłatne żłobki i przedszkola, 
darmowe obiady w szkołach, 
darmowe leki dla dzieci itp. Ale 
to już nie działa tak na wyobraź-
nię wyborców, 
jak 500 zł do 
kieszeni.

Posprzątam dom 
lub rozniosę ulotki. 

Tel. 722 106 696

Sprzedam mieszkanie 
30 m2 w Sulęcinie. Duży 

pokój, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, CO, balkon - II 

piętro. Cena 85.000 zł. Tel. 
507 944 860

Socjalny dobrobyt cz. II. Gdzie jest sprawiedliwość?

„Stop islamizacji” – w Słubicach 
demonstrowali przeciwko imigrantom
<< cd. ze s. 1

go, że otworzyliśmy się na „ob-
cych” i z determinacją burzyliśmy 
w naszych głowach mury uprze-
dzeń i stereotypów.” – czytamy 
w oświadczeniu władz Słubic i 
Frankfurtu nad Odrą.

Wydarzenie wzbudziło spore 

zainteresowanie regionalnych 
oraz krajowych mediów pol-
skich i niemieckich. 7 maja w 
Słubicach pojawili się m.in. re-
porterzy TVP, Polsat News oraz 
niemieckiego RBB.

Red.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Filmowa Noc Muzeów
Tegoroczna Noc Muzeów 

w twierdzy Kostrzyn będzie 
mieć charakter nocy filmowej. 
Oprócz bezpłatnego zwie-
dzania Bastionu Filip będzie 
można obejrzeć plenerowe 
projekcje filmowe. Na począ-
tek zaprezentowany zostanie 
niemy film z Charlie Chaplinem 
„Charlie żołnierzem” („Shoulder 
Arms”) przy akompaniamen-
cie grającego na żywo zespołu 
„Czerwie”. Następnie wyświe-
tlimy znany obraz produkcji 
niemieckiej pt. „Upadek” („Der 
Untergang”) przedstawiają-
cy kilkanaście ostatnich dni 
wodza III Rzeszy w bunkrze w 
podziemiach jego berlińskiej 
kancelarii. Filmy prezentowane 
będą na dużym ekranie przy 
Bastionie Filip, organizatorzy 
zapewniają miejsca siedzące.

Program „Filmowej Nocy Mu-
zeów”
Muzeum Twierdzy Kostrzyn – 
21 maja 2016
19:00 – 21:00 Zwiedzanie eks-
pozycji w Bastionie Filip
21:00 – „Charlie żołnierzem” 
(1918) – 50 min.
22:00 – „Upadek” (2004) – 2 
godz. 40 min.

Organizatorzy przypominają, 
by pamiętać o ciepłym okryciu 
oraz o źródle światła w drodze 
powrotnej. Dojście do parkin-
gów przy ul. Granicznej będzie 
oświetlone dopiero po projek-
cji filmowej.

Red. na podst. 
www.muzeum.kostrzyn.pl

Działkę rekreacyjną 841 m2 
nad jeziorem Lubikowo w 

gminie Przytoczna sprzedam. 
Tel. 508 256 945
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POWIAT SŁUBICKI

W powiecie nadal rządzi 
dwóch starostów

22 kwietnia wojewoda Wła-
dysław Dajczak unieważnił 
uchwały odwołujące Piotra 
Łuczyńskiego ze stanowiska 
starosty i drugą powołującą 
na to stanowisko Marcina Ja-
błońskiego (do głosowań w 
sprawie uchwał doszło podczas 
sesji Rady Powiatu Słubickiego 
w dniu 22 marca). Większość 
radnych nie zgadza się z decy-
zją wojewody i zaskarżyła ją do 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Zarówno Dajczak 
jak i Łuczyński uważają, że to 
rozstrzygnięcie powinno być 
wykonane z trybie natychmia-
stowym, ale Jabłoński i wybrany 
na sesji 22 marca zarząd powia-
tu nie zamierzają wyprowadzać 
się z urzędu. Uważają, że sprawę 
tę powinien wyjaśnić sąd. 
P. Łuczyński czyni starania, by 
ekipa M. Jabłońskiego nie mo-
gła realizować żadnych płatno-

Sytuacja w powiecie słubickim nadal jest patowa. Jeżeli starostów jest 
dwóch, to kto powinien pobierać wynagrodzenie za rządzenie powiatem?

ści. W tej sprawie powiadomił 
Regionalną Izbę Obrachunko-
wą i bank obsługujący powiat. 
Marcin Jabłoński przychodzi 
codziennie do urzędu i pracuje. 
Uważa, że ma do tego mandat 
Rady Powiatu, która wybrała 
nowy zarząd 22 marca. – Wyko-
nywanie uchwały jest zadaniem 

zarządu i starosty i to właśnie ro-
bię – przekonuje. 
Wojewoda rozważa wprowa-
dzenie w powiecie słubickim 
zarządu komisarycznego.

Adam Piotrowski

„Stop islamizacji” – w Słubicach 
demonstrowali przeciwko imigrantom

Marcin Jabłoński Piotr Łuczyński 

POWIAT SŁUBICKI

W SKRÓCIE:

Radna Rady Powiatu Słubickie-
go Amelia Szołtun skrytyko-
wała decyzję wojewody Wła-
dysława Dajczaka w sprawie 
unieważnienia wyboru Marci-
na Jabłońskiego na starostę. 
Szołtun i Dajczak są członkami 

PiS wyrzuci radną PiS?

Do Akademii Sztuk Przepięk-
nych w tym roku zawita m.in. 
Janina Ochojska, założycielka 
Polskiej Akcji Humanitarnej. 
Ochojska miała być na Wo-
odstocku już rok temu, ale ze 

PiS-u. Zarówno członkowie słu-
bickiego PiS jak i przewodniczą-
cy partii w woj. lubuskim Marek 
Ast ostro skrytykowali radną. M. 
Ast zapowiedział wykluczenie 
Amelii Szołtun z partii.          (SAM)

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kogo zobaczymy na Woodstocku?
względu na problemy zdrowot-
ne ostatecznie nie dotarła. Pew-
niakami na tegorocznej Aka-
demii są też aktorzy filmowi i 
teatralni Maciej i Jerzy Stuhro-
wie.                                          (SAM)

Filmowa Noc Muzeów
KOSTRZYN NAD ODRĄ

K-S SSE wspiera Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski 
w zapasach

W mistrzostwach bardzo do-
brze zaprezentowali się ko-
strzyńscy zapaśnicy, zajmując 
w klasyfikacji generalnej wyso-
kie VII miejsce. Indywidualnie 
Sebastian Urbański zajął III 
miejsce w kategorii wagowej 
50 kg. Zawody stały na bar-
dzo dobrym poziomie orga-
nizacyjnym i sportowym, były 
profesjonalnie przygotowane i 
przeprowadzone. Uczestnikom 
zapewniono dobrą rywaliza-
cję sportową. Sędzią głównym 
zawodów był dwukrotny złoty 
medalista Igrzysk Olimpijskich 
Andrzej Wroński. Zmagania 
zawodników obserwował czło-
nek Zarządu Polskiego Związku 
Zapaśniczego Michał Jaworski. 
Organizatorem imprezy był ko-
strzyński Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, a głównymi spon-

sorami miasto Kostrzyn nad 
Odrą oraz Słubicko-Kostrzyńska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Dyrektor MOSiR składa ser-
deczne podziękowania zawod-
nikom, trenerom, sponsorom, 
pracownikom ośrodka i kibicom 
za wkład w zorganizowanie i 

przebieg Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Juniorów i Ju-
niorek w zapasach.

Red. na podst. 
www.mosir-kostrzyn.pl

Dzięki pomocy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 9 kwietnia  
w Kostrzynie nad Odrą po raz kolejny odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów w zapasach w stylu klasycznym i Juniorek w zapasach kobiet. W zawodach 
wzięło udział 131 zapaśniczek i zapaśników z Białorusi, Danii, Holandii, Czech i Polski.

Słubice i Frankfurt nad Odrą  
obchodziły Dzień Europy

SŁUBICE / FRANKFURT NAD ODRĄ

Już po raz szósty 9 maja te dwa 
miasta wspólnie świętowały 
Dzień Europy. Obchody mają na 
celu upamiętnić pokój i jedność 
w Europie. Słubice i Frankfurt 
współpracują ściśle na wielu 
polach. W obu miastach dzia-
łają polsko-niemieckie szkoły i 
przedszkola. Między Słubicami 
a Frankfurtem powstała tran-
sgraniczna linia autobusowa, 

z której skorzystało już ponad 
1 milion obywateli z obu stron 
Odry. Podczas obchodów  od-
było się uroczyste wręczenie 
Nagrody Viadriny, którą w uzna-
niu zasług na rzecz stosunków 
polsko-niemieckich otrzymał 
prof. Dr hab. Anna Wolff-Powę-
ska z Uniwersytetu im. AdamA 
Mickiewicza w Poznaniu.   (SAM)



W bibliotece słubickiej świętowaliśmy Światowy Dzień Książki!

Współpraca z uczniami HANSA - 
SCHULLE FRANKFURT
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SŁUBICE 

W SKRÓCIE:

SŁUBICE

Maj „miesiącem  
przebaczenia”
Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy w Słubicach 
ogłasza „Maj – miesiącem 
przebaczenia”. W maju, 
biblioteka słubicka nie 
będzie pobierać żadnych 
regulaminowych opłat od 
czytelników za przetrzy-
mywane książki. Jest to 
dobra okazja, aby uregu-

lować zaległości i oddać 
książki, których zwrot już 
dawno minął. Zatem Czy-
telniku, jeśli masz w domu 
zaległe książki jest to dla 
Ciebie szansa, by bez żad-
nych konsekwencji, oddać 
je do biblioteki.           (SAM)

Odwiedziły nas dzieci 
ze słubickich przedszkoli 
(„Jarzębinka”, „Pinokio”), 
pierwszoklasiści ze szko-
ły podstawowej nr 2 i 3 i 
„Euregio” oraz najmłod-
sze dzieci z bibliotecznej 
Grupy Zabawowej i Klubu 
Plastusia.  Podczas wizyt 
dzieciom czytane były 
bajki pt. „Franklin i książ-
ka z biblioteki” i „Wizyta 
w bibliotece” oraz obej-
rzały ciekawą prezentację 
nt. „Od pisarza do czy-
telnika”. Dowiedziały się 
ciekawych informacji nt. 
powstawania książki, po-
znały zasady zapisania się 
do biblioteki i korzysta-
nia z jej zasobów, a także 

Z okazji Światowego Dnia Książki, który przypada 23 kwietnia, w bibliotece słubickiej  w tym dniu i przez kilka kolejnych, odbyło się wiele 
atrakcyjnych spotkań. 

o szeroko prowadzonej 
działalności kulturalnej 
dla dzieci i młodzieży.

Grupa młodych aktorów 
z pierwszej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Słu-
bicach przedstawiła bajkę 

czytelniczą pt.”Dziwny sen 
Michasi”, przygotowaną 
pod kierunkiem wycho-
wawcy Halinki Samsono-
wicz, których kunszt ak-
torski podziwiały słubickie 
przedszkolaki. 

W oddziale dziecięcym 
biblioteki spotkali się rów-
nież laureaci wyróżnio-
nych prac plastycznych 
w IV edycji Gminnego 
Konkursu Plastycznego 
pt. „Baśniolandia, kraina 

moich marzeń - w szkole”, 
zorganizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 
3 w Słubicach.  Autorzy 
prac otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz nagro-
dy książkowe. Następnie, 

wspólnie z rodzicami i wy-
chowawcami,  podziwiali 
wyróżnione prace zebra-
ne na przygotowanej wy-
stawie.

Wszyscy uczestnicy spo-
tkań w bibliotece otrzy-
mali pamiątkowe zakład-
ki do książek, słodkości 
oraz kolorowe baloniki, 
przygotowane z okazji 
jubileuszu 70-lecia biblio-
teki słubickiej. Natomiast 
biblioteka została obda-
rowana różnokolorowymi 
laurkami i pięknymi ży-
czeniami.

Zespół BPMiG Słubice

27 kwietnia uczniowie z 
Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w 
Słubicach kolejny już raz 
gościli uczniów z Frankfur-
tu. W ramach współpracy i 
integracji młodzieży, pod-
opieczni wzięli udział w 
warsztatach kulinarnych 
„Żyj smacznie i zdrowo”. 
Uczniowie wspólnie do-
skonalili swoje umiejętno-

SŁUBICE / FRANKFURT NAD ODRĄ

ści zawodowe oraz zapo-
znawali się ze sposobami 
łączenia różnych składni-
ków w tworzeniu nowych 
potraw. Dzięki tego typu 
współpracy poznajemy 
gusta kulinarne innych na-
rodów oraz doskonalimy 
język naszych sąsiadów. 
Warto też wspomnieć, że 

wspólne gotowanie to 
świetny sposób na spę-
dzanie czasu i wzajemne 
poznawanie się. Nad bez-
pieczeństwem i higieną 
czuwała opiekun praktyk 
Maria Buszczak, a tłuma-
czyła Magdalena Staro-
sta.

Organizatorzy

Policja poszukuje 16-letniej Zuzanny Gap, która zaginęła 19 kwietnia. 

Tego dnia około godziny 
12.00 dziewczyna wyszła 
ze szkoły w Sulęcinie. Wte-
dy widziano ją ostatni raz. 
Do wydania tego numeru 
gazety nie nawiązała żad-
nego kontaktu z rodziną. – 
Cały czas prowadzimy po-
szukiwania 16-latki – mówi 
Alina Słonik z sulęcińskiej 
policji. 

Poszukiwana Zuzanna 
ma ok. 165 cm wzrostu, 
zwykłą sylwetkę, czarne 
włosy sięgające do ramion 
i niebieskie oczy. W chwi-

li zaginięcia ubrana była 
w czarną skórzaną kurt-
kę z kapturem, dżinsowe 
niebieskie spodnie i szare 

Zaginęła Zuzanna Gap z Sulęcina

sportowe buty.
Osoby, które mogłyby 

udzielić informacji na te-
mat miejsca pobytu za-
ginionej proszone są o 
kontakt osobisty lub tele-
foniczny z najbliższą jed-
nostką policji.  Wszelkie in-
formacje mogące pomóc 
w odnalezieniu poszuki-
wanej osoby policja prosi 
zgłaszać bezpośrednio do 
oficera dyżurnego sulęciń-
skiej komendy pod nr 95 
755 06 11 lub 997.        (Red.)
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Przekrój Lokalny: Od wyborów 
parlamentarnych minęło już 
ponad pół roku. Jak odnajduje 
się pan w roli senatora? 
Władysław Komarnicki: Jestem 
dumny z bycia senatorem. Od 
dawna do tego dążyłem bo 
uznałem, że zawodowo i spo-
łecznie jestem spełnionym 
człowiekiem. W swojej działal-
ności staram się prezentować 
jako człowiek przede wszystkim 
gospodarki oraz jako osoba, 
który dobrze czuje się w przed-
sięwzięciach społecznych. Nie 
jestem rasowym politykiem 
i nigdy z polityki nie żyłem.  
Jeżeli chodzi o samą współpracę 
w Senacie, mam dobry kontakt 
zarówno z ludźmi reprezentują-
cymi opozycję parlamentarną, 
jak też z obecną ekipą rządzącą
PL: Może pan podać kilka kon-
kretnych działań podjętych w 
ostatnim czasie? 
WK: W dwóch sprawach moje 
kontakty okazały się bardzo 
owocne. Z senatorem Alek-

„Współpracuję zarówno z opozycją parlamentarną jak też  
z obecną ekipą rządzącą”

ROZMOWA PRZEKROJU

Rozmowa z senatorem RP Władysławem Komarnickim (cz. I)

sandrem Bobko – obecnym 
wiceministrem szkolnictwa 
wyższego kontaktujemy się w 
sprawie utworzenia Akademii 
Gorzowskiej. Zanim został wi-
ceministrem podzieliłem się z 
nim naszym problemem zwią-
zanym z utworzeniem Akade-
mii. Cieszę się, że możemy liczyć 
na poparcie pana ministra w tej 
sprawie. Obecnie podejmuję 
działania zmierzające do lob-
bowania w Senacie na rzecz tej 

słusznej i jakże ważnej inicjatywy.  
Drugą osobą z którą nawiązałem 
bardzo dobry kontakt jest mini-
ster zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł. Współpraca dotyczy przede 
wszystkim powstania oddziału 
onkologii na terenie Szpitala Wo-
jewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
Spotkałem się tu z bardzo po-
zytywnym odbiorem, gdyż pan 
minister dobrze rozumie nasze 
potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców regionu. Jak pan widzi 

staram się realizować moje ha-
sła, z którymi startowałem do 
wyborów. Głęboko wierzę, że w 
Gorzowie powstanie zarówno 
Akademia jak i radioterapia on-
kologiczna. 
PL: W jakich komisjach senac-
kich pan pracuje? 
WK: Idąc do Senatu chciałem 
brać czynny udział w pracach 
dwóch komisji: gospodarki oraz 
nauki i sportu. Tak też się stało. 
Szczęśliwie się zdarzyło, że je-
stem także w podkomisji parla-
mentarnej d.s. energetyki. Myślę, 
że został doceniony mój doro-
bek działacza gospodarczego i 
zostałem wiceprzewodniczącym 
tej podkomisji. 
PL: Chciałbym na moment jesz-
cze wrócić do tematu radiotera-
pii. Czy rok 2019 jest aktualnym 
terminem rozpoczęcia działal-
ności tego oddziału ?
WK: Sprawa radioterapii jest 
bardzo złożona, ale zapewniam 
mieszkańców subregionu go-
rzowskiego, że cały czas o tym 

myślę. Pan minister Radziwiłł na 
moją prośbę osobiście potwier-
dził mi, że gorzowska radiotera-
pia znalazła się na onkologicznej 
mapie Polski. Ostatnio trzykrot-
nie rozmawiałem na ten temat 
z panią marszałek Elżbietą Po-
lak. Są już wyliczone kamienie 
milowe, które należy pokonać, 
aby ten oddział powstał. W po-
łowie kwietnia zaprosiłem panią 
marszałek do mojego gabinetu. 
Przyjechała i złożyła historyczny 
podpis jednocześnie zapewnia-
jąc, że radioterapia w Gorzowie 
powstanie zgodnie z planowa-
ną datą. Nie wyobrażam sobie, 
aby pani marszałek wycofała się 
z danej obietnicy. To jest bardzo 
ważna inwestycja dla północnej 
części naszego regionu. Wielu 
Lubuszan nie będzie już musiało 
podróżować do oddziałów on-
kologii w Poznaniu czy też Szcze-
cinie.
Druga część rozmowy w czerw-
cowym numerze Przekroju Lo-
kalnego
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W zmaganiach udział wzięła 
rekordowa liczba 125 osób, które 
we wspaniałym stylu ustanowiły 
nowy rekord maratonu - 762 km 
650 m. Padł również kolejny re-
kord indywidualny ustanowiony 
przez Roksanę Kolber, należą-
cą do grona medalistów Polski, 
która przepłynęła dystans 50 km. 
Marek Gołdon walcząc ze swoimi 
słabościami i ogromnym zmę-
czeniem pokonał dystans, który 
jest w zasięgu niewielu osób w 
naszym kraju. - Pływam od dziec-
ka – mówi sulęcinianin - nato-
miast pierwsze kroki w pływaniu 
długodystansowym rozpocząłem 
na obozie sportowym w ośrodku 
AWF Poznań nad jeziorem Chyciń-

Przepłynął ponad 46 km!
W dniach 9-10 kwietnia sulęcinianin Marek Gołdon uczestniczył w VI Mikołowskim 24-Godzinnym Maratonie Pływackim na krytej pływalni 
Aqua Plant w Mikołowie (Górny Śląsk) w biciu rekordu długości dystansu. Przepłynął dystans 46 km 600 m uzyskując 2 pozycję i pokonując 
tym samym własny rekord z poprzednich edycji maratonów.

skim – dodaje. 
Do Mikołowskiego Maratonu 

Pływackiego M. Gołdon przygo-
towywał się nie tylko uprawiając 
pływanie długodystansowe na 

pływalniach m.in. w Między-
rzeczu i w Gorzowie Wlkp., a 
latem na jeziorach w pobliżu 
Sulęcina, ale także podnosząc, 
tak potrzebną przy tego typu 

dyscyplinach sportowych, wy-
trzymałość, siłę i elastyczność 
poprzez bieganie, gimnastykę, 
jazdę na rowerze i podnoszenie 
ciężarów. Sport to dla pana Mar-
ka wielka pasja, dlatego regular-
nie uczestniczy w różnych impre-
zach sportowo-rekreacyjnych, 
m.in. w zawodach pływackich, 
zawodach w biegach długody-
stansowych i mistrzostwach w 
regatach żeglarskich. Brał udział 
w nocnym maratonie pływackim 
„Otyliada”, Biegu Niepodległości 
w Warszawie w kategorii Nordic 
Walking oraz w bieszczadzkich 
rajdach pieszych.

- Cennych wskazówek w zakre-
sie doskonalenia technik pływa-

nia udzielał mi instruktor pływa-
nia Bartosz Wojtal, który trenuje 
też moją córkę Marlenę na mię-
dzyrzeckim basenie – mówi M. 
Gołdon – pływanie to nie tylko 
dobra zabawa, ale też jedna z 
najbardziej ogólnorozwojowych, 
wszechstronnych i bezpiecznych 
dyscyplin sportowych, dlatego 
bardzo ubolewam nad tym, iż w 
Sulęcinie do tej pory nie wybudo-
wano basenu – dodaje.

Podzielamy zdanie pana Mar-
ka Gołdona dot. basenu w Su-
lęcinie i życzymy mu kolejnych 
sukcesów.

Red.

PRZEKRÓJ (NIE) POLECA

„Wszystko (nie) gra”

Przyznam szczerze, że czekałam 
na ten film już od dawna. Kiedy 
2 miesiące temu zobaczyłam w 
kinie zwiastun „Wszystko Gra” 
Agnieszki Glińskiej, naprawdę 
byłam do niego pozytywnie na-
stawiona. Niestety, jak zawsze 

staram się w każdej produkcji 
znaleźć coś pozytywnego i god-
nego polecenia widzowi, tak w 
tym przypadku trudno mi o to. 
„Wszystko Gra” to historia trzech 
kobiet: babci (Stanisławy Celiń-
skiej), matki (Kinga Preis) i córki 
(Eliza Rycembel), które walczą 
o uratowanie swojej rodzinnej, 
przedwojennej posiadłości, na 
którą rękę chce położyć pazerny 
biznesmen (Antoni Pawlicki). 
W tle zaś snuje się opowieść o 
trzech pokoleniach kobiet i pro-

blemach każdego z nich. Dodać 
do tego musicalową scenerię, 
wątek miłosny i brzmi całkiem 
zachęcająco prawda? 
„Wszystko Gra” to film, który w 
założeniu miał być kolejnym po 
dłuższej przerwie polskim musi-
calem i miał zachwycić swoją wi-
downię światowym poziomem, 
przy jego tworzeniu pomagał 
bowiem znany juror z  progra-
mu „You can dance – Po prostu 
tańcz!” i choreograf Agustin 
Egurrola oraz nominowany do 

Oscara operator Paweł Edel-
man, znany z pracy przy takich 
produkcjach jak „Katyń” czy 
„Pianista”. To są jednak jedyne 
plusy tego filmu, które dawały 
mu zaledwie szansę dorównać 
takiemu musicalowi jak „Mam-
ma Mia”. Niestety „Wszystko Gra” 
to film w którym nic nie gra. Za-
czynając od niewykorzystanego 
potencjału głównych postaci ich 
historii, luk w scenariuszu, które 
sprawiają że widz ma wrażenie 
jakby przespał część filmu, koń-
cząc na tym, co najtrudniej mi 
wybaczyć, czyli rozdźwięku mię-
dzy piosenkami wykorzystanymi 
w filmie, a scenariuszem.   

Niestety charyzmatyczni akto-
rzy, w szczególności mam tu na 
myśli bardzo popularną ostat-
nio Kingę Preis to nie jest klucz 
do sukcesu, a przynajmniej nie 
jedyny. W przypadku „Wszystko 
gra” zawiódł scenariusz, który 
powinien wprowadzić widza, 
pomóc mu lepiej poznać głów-
nych bohaterów oraz motywy 
ich postępowania, a także po-
układać akcję.  Tego zabrakło. 
Może następnym razem pójdzie 
lepiej, ale wtedy Pani Glińskiej 
już podziękujemy.

Anna Suchy
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Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
•	 wykształcenie min. podstawowe,
•	 mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090
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Nukleon coraz silniejszy

W sobotnim meczu faworytem 
była drużyna z Gorzowa, ale to 
nasi zawodnicy pokazali charak-
ter. Pierwszą bramkę zdobyli go-
ście po przechwycie piłki i szyb-
kiej kontrze. Ale jak się później 
okazało,  było to jedyne prowa-
dzenie Gorzowa w tej połowie. 
Szybko zdobyliśmy dwie bramki 
z rzędu , obejmując prowadze-
nie. Obie wrzucił Dastin Pło-
wiak ze środka rozegrania. Do 8 
minuty na naszą zdobytą bram-
kę, przeciwnik odpowiadał cel-
nym trafieniem, doprowadzając 
do remisu. W 9 minucie Piotrek 
Korman  pięknym rzutem z dy-
stansu wyprowadził nasz zespół 
na dwubramkową przewagę. Za-
wodnicy Misia przyspieszyli grę 
starając się zmienić niekorzystny 
dla siebie rezultat. W ataku szalał 
Michał Olejniczak.  Nasi zawod-
nicy odpowiedzialni za obronę 
skutecznie go powstrzymywali. 
Szczególnie Michał Moczulski 
i Olek Orbach robili to bardzo 
skutecznie. Cała nasza drużyna 
pracowała w obronie bardzo am-

Ostatnie mecze w lidze wojewódzkiej, to pokaz siły drużyny młodzika z Nukleonu. 
Bez większych problemów ograliśmy 33:17 drużynę UKS Czarni Żagań, by następnie 
odnieść zwycięstwo nad drużyną z Gorzowa. Szczególnie druga wygrana jest dla 
nas bardzo cenna. Po bardzo emocjonującym i stojącym na wysokim poziomie 
meczu wygraliśmy 27:25 z medalistą Mistrzostw Polski, który wcześniej przez cały 
sezon nie schodził z boiska pokonany.

bitnie, grając również uważnie 
w ataku. Pod koniec pierwszej 
połowy bardzo dobrą skutecz-
nością popisywał się nasz prawy 
rozgrywający, Wiktor Krajnik. 
Dzięki bojowej postawie na-
szych chłopaków schodziliśmy 
na przerwę z korzystnym wyni-
kiem 15:13. Początek drugiej od-
słony to bramka Wiktora i pierw-
sze trzy bramkowe prowadzenie 
w meczu. Niestety kolejne minu-
ty przyniosły zawirowania w na-
szej drużynie. Już w 30 minucie 
czerwone kartki z wykluczeń uj-
rzało dwóch naszych podstawo-
wych obrońców, Olek i Michał. 

Skorzystali na tym przeciwnicy, 
zdobywając trzy bramki z rzę-
du i doprowadzając do remisu. 
Przemeblowanie ustawień w 
obronie i dobre wejście w mecz 
zmienników spowodowało, że 
mecz znowu zaczęliśmy kontro-
lować. Wychodziliśmy jednak 
tylko na jedną bramkę przewagi, 
by później przeciwnik doprowa-
dzał do remisu. Przełomem była 
41 minuta, kiedy Gorzów zdoby-
wając dwie bramki wyszedł na 
prowadzenie. Nie załamało to 
naszych chłopaków, wręcz prze-
ciwnie, ostatnie 9 minut zagra-
liśmy  rewelacyjnie. Praktycznie 

wszyscy grali bezbłędnie. Bar-
dzo dobrą zmianę na prawym 
skrzydle dał Michał Piekutow-
ski a Dastin Płowiak tak pokie-
rował drużyną, że na efekty nie 
trzeba było długo czekać. Pięć 
zdobytych bramek, przy tylko 
jednej straconej i na dwie minu-
ty przed końcem prowadziliśmy 
26:23. Już wszyscy wiedzieli, że 
tego meczu przegrać nie mo-

żemy. Gorzów wrzucił jeszcze 
dwie bramki z rzutów karnych, 
my dorzuciliśmy bramkę z gry, 
ostatecznie wygrywając spotka-
nie 27:25. Po meczu była radość i 
świadomość, że tworzymy nową 
historię w klubie. Brawo... .

Marek Zatylny
 trener
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NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)
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