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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Chronić drzewa,
czy prowadzić inwestycje?
Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16; sobota 8 - 13

Zaobserwowaliśmy, iż na portalach społecznościowych trwa dyskusja o wycince drzew w ulicy Tadeusza Kościuszki. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg.

tel. 95 728 93 85
ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą

BETON TOWAROWY
POMPA DO BETONU

MATERIAŁY
BUDOWLANE
USŁUGI SPRZĘTOWE • SKUP ZŁOMU
WAGA SAMOCHODOWA

www.alfabud.pl

ul. Krótka 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 717 6791
kom. 501 199 239

OFERUJEMY:

√ kredyty dla ﬁrm
√ kredyty hipoteczne
√ kredyty konsumenckie
√ ubezpieczenia na życie
√ ubezpieczenia majątkowe

PONAD 25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU !

W ramach projektu przewiduje
się wzmocnienie jezdni poprzez
rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi i wykonanie nowych
warstw konstrukcyjnych z masy
mineralno-bitumicznej i kruszywa łamanego z ujednoliceniem
szerokości oraz przebudową ciągów pieszych i zjazdów zatok postojowych, zatoki autobusowej
oraz budowę ścieżki rowerowej.
Chcemy zabrać głos w tej dyskusji odnosząc się do faktów, a nie
bazując na ludzkich emocjach...
Ulica Tadeusza Kościuszki jest
własnością Powiatu Gorzowskiego, w zarządzie Burmistrza
Miasta Kostrzyn nad Odrą. Fakt
ten wymagał złożenia wniosku
o wycinkę drzew przez Zarząd
Powiatu Gorzowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które do rozpatrzenia
wniosku wyznaczyło Urząd Miasta i Gminy Witnica. Ten ostatni
wydał decyzję administracyjną
„na usunięcie w terminie do dnia
31.12.2017 r. 43 sztuk drzew, rosnących w pasie drogowym drogi
gminnej nr 101453F, na działce

>> cd na s. 4

W numerze:
RZEPIN / STAROŚCIN

TL ze Starościna
najlepsze w Polsce
w umiejętnościach
STR. 5
leśnych!

STR. 8
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Ogłoszenia Drobne
Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe i
koperty ze znaczkami: polskie, rosyjskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

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

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

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

Przyszła drożyzna
Pensje powoli, ale rosną,
w kieszeni 500+ (tylko u niektórych), nieznacznie wzrosły
emerytury, ale co z tego jak
nadwyżki w portfelu są zżerane przez podwyżki. Najpierw
zmiany zauważyłem z rodzinnym stadle (w sumie raczej
żona, bo to ona robi częściej
zakupy). Doszliśmy do wniosku, że za tą samą kwotę kupi
się obecnie mniej niż rok temu.
Niby podstawowe produkty,
a już nawet w popularnej sieci dyskontów można odczuć
zmiany. Na pierwszy rzut oka
podwyżki w cenach widać przy
warzywach i owocach, mięsie,
wędlinach i żółtym serze. By
być pewnym porównałem
ceny w GUS z tymi sprzed roku
i wyszło „szydło” w worka.
Bardzo znacząco wzrosły
ceny mięsa. Średnia cena skupu żywca wieprzowego (dla
niewtajemniczonych – cena
żywych świnek na skupie)
średnio na koniec kwietnia
wyniosła 5,15 zł za kilogram. W
porównaniu z ceną 3,97 w tym
samym okresie przed rokiem
jest to podwyżka o niespełna
30 procent! Nic dziwnego więc,
że podwyżkę widać również w
sklepach. Za kilogram karkówki na grilla przed majówką trze-

ba było zapłacić minimum 18 zł.
Wyraźne podwyżki widoczne
są również w przypadku mleka
oraz produktów pochodzenia
mlecznego. Mleko w skupie jest
droższe niż przed rokiem o ponad 24 proc. Taki wzrost wpłynął
oczywiście na podniesienie cen
produktów mlecznych, zwłaszcza cen masła, która poszybowała o ponad 40 proc.
Ogólnie żywność według
wskaźników GUS podrożała o
4,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Jak już porównujemy, to trzeba też zestawić ceny za paliwo.
Litr benzyny bezołowiowej 95
przed majówką 2016 r. kosztował średnio 4,28 zł. Za olej napędowy płaciliśmy przeciętnie
3,89 zł, a za litr gazu LPG 1,6 zł.
W tym roku na majówkę ceny
poszybowały w górę. Litr bezołowiowej 95 kosztował 4,65 zł,
oleju napędowego 4,48 zł, a autogazu 2,13 zł. Razem z cenami
za paliwo podrożały też koszty
transportu. Jeżeli jesteśmy przy
samochodach to najbardziej
drastyczne podwyżki kierowcy
odczuwają w tym roku w przypadku opłat za OC. Tutaj ceny
wzrosły w niektórych przypadkach nawet o 100 proc.! Średni
wzrost wyniósł ok. 50 proc. (naj-

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

wyższe wzrosty w autach o du- szy spadek bezrobocia i wzrost
żych silnikach).
wynagrodzeń. Oby nam zdołaPodwyżki odczuliśmy też w ły zrekompensować drożyznę.
mediach. Od stycznia podrożał
gaz, energia, wzrosły opłaty za
wodę i ścieki.
Lata 2014 – 2016 przyzwyczaiły nas zerowej inflacji lub
wręcz deflacji. Musimy jednak
zapomnieć o sielance cen stojących w miejscu. Narodowy
Adam Piotrowski
Bank Polski przewiduje średnią
inflację w 2017 r. na poziomie
Redaktor naczelny
1.6 proc. Pocieszający jest dal- Adam.Piotrowski2@gmail.com

Strzyżenie TRAWNIKÓW
• od 30 gr. za m2
• możliwość stałego abonamentu

693 903 681
www.progress24.eu

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.
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 (kolportaż do skrzynek pocztowych mieszkańców); 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

Pokazali się z największymi w Europie
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. była obecna na targach w charakterze Partnera strategicznego Smart means Poland at Hannover Messe 2017.
Hannover Messe, czyli największe w Europie targi innowacyjnego przemysłu to przedsięwzięcie
dedykowane przedsiębiorcom
poszukujących i wdrażających
najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne w przemyśle.
W tym roku Polska była gościem honorowym targów. Było
to szczególne wyróżnienie dla
naszego kraju, ale też i wyjątkowa okazja do tego aby pokazać,
co najlepszego i najciekawszego
dzieje się w polskiej gospodarce.
23 kwietnia odbyło się oficjalne
otwarcie targów, dzień później
otwarcie naszego stoiska narodowego. W obu tych wydarzeniach jak również w czasie trwania całych targów wziął udział
Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
wraz z pracownikami marketingu.
Na stoisku K-S SSE obecna była
zielonogórska firma LUG Light
Factory Sp. z o.o. zajmująca się

Na targach nie zabrakło członków polskiego rządu. Na zdjęciu z min.
Jarosławem Gowinem (w środku)
produkcją najnowocześniejszych
rozwiązać oświetleniowych m.in.
dla przemysłu. Produkty marki
LUG charakteryzują się wysokimi
parametrami technicznymi, energooszczędnością i designem na
najwyższym światowym poziomie.
Na stoisku narodowym obecnych było również kilkuna-

stu polskich przedsiębiorców,
w większości z obszaru „Internetu rzeczy”, nowoczesnych
technologii,
nowoczesnego
bez-emisyjnego transportu. Ministerstwo Rozwoju zapewniło
miejsce start-upom, młodym
spółkom technologicznym, które
w czasie targów mogły zaprezentować wytworzone przez siebie

innowacyjne rozwiązania dla
przemysłu. Można tu było podziwiać rozwiązania z zakresu software, hardware, robotyki, oraz
wszystkie technologie związane
z energetyką i tak zwaną czystą
energią.
- To nowa twarz polskiej gospodarki, dlatego hasłem Hanoweru
jest Smart Means Poland” – posumowała Jadwiga Emilewicz
wiceminister rozwoju – To my
możemy dzisiaj programować
i projektować gospodarkę 4.0.
Stoisko Kostrzyńsko-Słubickiej
SSE i LUG Light Factory cieszyło się dużym zainteresowaniem
zwiedzających.
- Była to dla nas niewątpliwie
wielka możliwość zaprezentowania zarówno oferty naszej spółki
jak również innowacyjnych rozwiązań, produktów które powstają w zakładach funkcjonujących
na naszych terenach – podkreślał Stanisław Iwan wiceprezes
Zarządu K-S SSE – Rola Partnera

strategicznego zobowiązywała
i jestem przekonany o tym, iż godnie się z tego zobowiązania wywiązaliśmy.”
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997 roku i od ponad 20 lat
z sukcesem wspiera inwestorów
zarówno krajowych jak i zagranicznych. W trakcie 20-stu lat działalności Zarząd K-S SSE wydał 318
zezwoleń na prowadzenie dzielności gospodarczej w strefie. Łączne
poniesione nakłady inwestycyjne
w K-S SSE wynoszą ponad 7 mld
zł a zatrudnienie na terenie Strefy
znalazło ponad 32tys. osób. K-S
SSE jest najszybciej rozwijającą
się polską specjalną strefą ekonomiczną, zarówno pod względem
finansowym, jak i terytorialnym.
Branże wiodące w K-S SST to
branża: automotive, papiernicza,
drzewna, tworzyw sztucznych
oraz elektroniczna.
Źródło: K-S SSE
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Chronić drzewa, czy prowadzić inwestycje?
<< cd. ze s. 1
o numerze ewidencyjnym 152, położonej w obrębie 4 Śródmieście”.
Działka ta nie jest zlokalizowana
na obszarach objętych ochroną
krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu
przyrody. Usunięcie drzew nie
wymaga uzgodnień z Dyrektorem Parku Narodowego oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska. Zezwolenie nie wymaga również procedury udziału
społeczeństwa, jak również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W szczegółowym uzasadnieniu decyzji zezwalających
na wycinkę drzew czytamy m.in.
o konieczności usunięcia drzew
ze względu na ich zły stan zdrowotny, stwarzanie zagrożenia dla
ruchu drogowego czy ich kolidowanie z planowaną ścieżką rowerową. Oględziny wykazały, iż na
43 drzewa rosnące w pasie drogowym, aż 35 jest drzew chorych
- są spróchniałe i posiadają duże
ubytki, natomiast 8 rośnie bezpośrednio przy krawędzi jezdni.
Poprosiliśmy o komentarz do
całej sprawy burmistrza miasta
Andrzeja Kunta. Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy: Przebudowa ulicy T. Kościuszki była
planowana od kilku lat. Informowaliśmy Mieszkańców o takim
zamiarze. W tym czasie odbyły się
spotkania z Mieszkańcami - w Pałacu Ślubów i w Gimnazjum nr 1, w
którym również odbyły się konsultacje społeczne opracowywanego
programu rewitalizacji miasta,
w tym przebudowy ul. Kościuszki. Udział Mieszkańców, na tego
typu ważnych wydawałoby się
spotkaniach, jest niestety niewielki. Tymczasem właśnie w trakcie
bezpośrednich spotkań burmistrz,
zastępca, urzędnicy i radni Rady
Miasta są do Państwa dyspozycji,
by wyjaśniać, rozmawiać ale także

poznawać opinię w danym temacie. Zawsze też jesteśmy do Państwa dyspozycji w Urzędzie Miasta.
Przypominam, że Miasto zabiegało
o środki zewnętrzne na przebudowę ulicy Kościuszki i w ubiegłym
roku nie uzyskaliśmy dofinansowania. Wniosek ponowiliśmy w tym
roku proponując partnerstwo w
przebudowie drogi Powiatowi Gorzowskiemu. Wojewoda Lubuski,
w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2020” przyznał dotację w wysokości 50%. Inwestycję
musimy zakończyć w tym roku. W
przetargu dokonano wyboru firmy,
wykonawcy zadania który deklaruje zakończenie zadania przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
Rozumiemy i podzielamy troskę o
otaczającą nas zieleń. Niestety w
mieście mamy bardzo dużo starych
kilkudziesięcioletnich drzew, które
były wysadzane w latach, gdy na
naszych ulicach nie było takiego
nasilenia ruchu samochodów jak
obecnie, a przepisy nie były tak
szczegółowe jak obecnie. Drzewa te
nie zawsze są bezpieczne i tak jak w
Parku Miejskim będziemy je musieli
stopniowo eliminować. Poza tym
nowe inwestycje budujemy na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów, które ściśle wyznaczają

szerokości jezdni, chodników i odległości dla drzew. Przepisów tych
w każdej nowej inwestycji musimy
przestrzegać. Wycinka drzew nie
jest sprawą obojętną, zwłaszcza
gdy media informują o różnych
przypadkach bezmyślnej wycinki
drzew (jak w centrum Warszawy).
Ale te same media informują nas o
niebezpieczeństwach powstałych
w związku z zaniechaniem wycinki wydawałoby się zdrowych, bo
zieleniejących się drzew (np. przypadek śmierci 10-latka przygniecionego konarem drzewa w Łodzi).
Zapewniamy, że zanim wytniemy drzewa dokonujemy badania
wniosku, przyczyn usunięcia, oględzin na miejscu, często najpierw
dokonujemy cięć pielęgnacyjnych,
które nie zawsze przynoszą efekty
i drzewo należy usunąć. Natomiast
tym, którzy wyrażają pogląd, że
Kostrzyn staje się pustynią bez
drzew, mówimy zdecydowane nie.
Kostrzyn nad Odrą był, jest i będzie
jednym z najbardziej zalesionych
polskich miast. Mamy to szczęście,
że niemal połowę obszaru miast
jest zadrzewione i raczej jest to powód do zadowolenia niż straszenia, że będziemy pustynią.”
Ze swojej strony przypominamy, że Burmistrz Miasta wydając
zezwolenia na wycinkę drzew
bardzo często nakazuje w decyzji

Kolorowe palmy wielkanocne

tatach spotkały się tak licznie
wszystkie pokolenia.
Każdy w tym dniu wyszedł z biblioteki z piękną, kolorową, a
przede wszystkim samodzielnie
wykonaną palmą wielkanocną.

SŁUBICE

Świąteczne, rodzinne warsztaty
wpisały się już na stałe w działania
kulturalne biblioteki słubickiej.
Dlatego też i w tym roku, 5
kwietnia, zaprosiliśmy naszych
czytelników i mieszkańców
z powiatu słubickiego do
wspólnego wykonania palm
wielkanocnych.
Wszyscy uczestnicy, a było ich
ponad 100 osób, mieli wspaniałą
zabawę przy tworzeniu pięknych
i niepowtarzalnych palm wielkanocnych! Do stworzenia palm
wykorzystali między innymi
bukszpan, trzciny, zboża, gałązki wierzbowe, kolorowe wstążki,
ozdoby i kwiaty z bibułki.
Świąteczne warsztaty to wspa-

niały moment na rodzinne spotkanie, podtrzymywanie i przekazywanie tradycji. Dlatego też
cieszymy się bardzo, że na warsz-

Zespół BPMiG w Słubicach

tzw. nasadzenia kompensacyjne,
mające właśnie chronić naszą
miejską przestrzeń, a nie ją wydrzewiając. Obecnie ustalane są
miejsca do wysadzenia ponad
250 sztuk drzew, które w części
upiększą również nasze ulice.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nasz głos w tej dyskusji nie
będzie tak popularny jak wołania
niektórych populistów ale punkt
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widzenia np. zza biurka w pewnej gorzowskiej redakcji znacznie
różni się od stanu faktycznego.
Wszystko wskazuje więc na to,
że zamiast zajmować się sprawami naprawdę ważnymi redakcje
wolą obecnie szukać „dziury w całym” skupiając się na zwiększaniu
sprzedaży swoich gazet.
Red.

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
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RZEPIN / STAROŚCIN

TL ze Starościna najlepsze w Polsce w umiejętnościach leśnych!
W dniach 20-23 kwietnia w Starościnie odbyły się najważniejsze, największe i najbardziej prestiżowe zawody, organizowane co roku przez szkoły leśne podległe
Ministrowi Środowiska. Chodzi oczywiście o IX Mistrzostwa Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych. Zawody obejmowały całość wiedzy i umiejętności leśnych i trwały
3 dni podczas których przeprowadzonych zostało 21 konkurencji, w tym 5 z użyciem pilarek.
Tak jak zawsze wystartowały
wszystkie reprezentacje szkół
leśnych, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska (tj. gospodarz Tl Starościn,
ZSL Goraj, TL Milicz, TL Białowieża, TL Warcino, ZSLiE Brynek,
ZSL Zagnańsk, TL Tuchola, ZSL
Rogoziniec, ZSL Lesko i ZSL Biłgoraj) oraz zespół ZSL z Rucianego-Nidy. Honorowy patronat
nad mistrzostwami objął m.in.
pan Sławomir Wencel, Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
Zespół gospodarzy nie okazał
się zbyt gościnny i zwyciężył w
ogólnej klasyfikacji. Dream Team
ze Starościna będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Eu-

ropy w umiejętnościach leśnych
w Szwajcarii. Członkowie zespołu zajęli również wysokie miejsca
indywidualnie. Dawid Januszewicz był drugi w kategorii ścinka
drzew a Igor Ostromecki zajął
trzecie miejsce w kategorii przerzynka kombinacyjna.
Mistrzostwom towarzyszyły
dodatkowe imprezy takie jak
pokaz broni z XIX i XXw. (m.in.
z okresu wojny secesyjnej w
USA oraz I i II WŚ) ze zbiorów p.
Wojciecha Pokrzywki; wystawa
bonsai oraz pokaz ich formowania w wykonaniu Alfreda i Jacka
Rostkowskich- Szkółka Bonsai
Sulęcin oraz dzień otwarty TL
podczas którego można było
obejrzeć ciekawe gabinety leśne

Damian Utracki
TL Starościn

SŁUBICE

Szkolenie z pierwszej pomocy w bibliotece
26 kwietnia w oddziale dla dorosłych biblioteki słubickiej odbyło się bezpłatne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadził
instruktor, licencjonowany ratownik medyczny Jacek Balcewicz.
Nasz gość
w niezwykle
ciekawy, rzeczowy i praktyczny
sposób przekazał najistotniejsze
aspekty udzielania pierwszej
pomocy w różnych sytuacjach
życiowych. Prezentacja, która
została wsparta autentycznymi
przykładami z ratowniczej codzienności wywołała swoistego
rodzaju dyskusję.
W nagłych sytuacjach zagrażających nasze życie najważniejsze
są pierwsze minuty. Jeśli tylko
będziemy potrafili wykorzystać
ten czas, mamy szansę uratować
ludzkie życie. Dzięki spotkaniu
można było zyskać podstawową
wiedzę i śmiałość do czynnego
Usatysfakcjonowani i zadowreagowania i podejmowania oleni uczestnicy spotkania zospierwszych kroków w udzielaniu tali obdarowani drobnymi uppomocy. PL_advert_172 x 128.pdf 1 2014-09-08 10:37:03 ominkami ufundowanymi przez

RZEPIN

Pobiegli dla Szymona
W ramach Obchodów Świąt
Majowych Urząd Miejski zorganizował charytatywny „Bieg
Dla Szymona”. Na apel burmistrza Sławomira Dudzisa, który
sam także wziął udział w biegu,
mieszkańcy miasta odpowiedzieli entuzjastycznie, tłumnie
stawiając się na starcie.
Szczytny cel imprezy zmobilizował wszystkich. A celem
była zbiórka pieniędzy
przeznaczonych na pomoc dla małego Rzepinianina – Szymona. Szymon
uległ ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu
i teraz przed nim długa,
kosztowna rehabilitacja.
Dzięki wspaniałej frekwencji (104 osoby na

i ich nowoczesne wyposażenie.
Dodatkowo można było także
obejrzeć sprzęt renomowanych
firm, takich jak m.in. Makita,
Husqvarna, Motorola.

starcie) biegaczy, nie tylko z
Rzepina, udało się zebrać ponad
4000 zł!
Współorganizatorami
akcji
byli: Parafia Rzepin, Caritas, SKF
„Omega”, Catering Dietetyczny
„Zdrowe”. Dzięki nim możliwa
stała się realizacja całego przedsięwzięcia.
Źródło: www.rzepin.pl
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słubicką Aptekę Centrum Zdrowia.
Zespół BPMiG w Słubicach
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Burmistrz Kostrzyna nad Odrą o ratownictwie medycznym
Jednym z zasadniczych elementów wpływających na bezpieczeństwo jest system ochrony zdrowia ludności, którego zadaniem jest m.in.
podejmowanie działań w sytuacjach nagłych zagrożeń życia lub zdrowia. Sposób organizacji tych działań określa się mianem systemu
ratownictwa.
We współczesnym świecie istnieją różne rodzaje zagrożeń,
począwszy od znanych i przewidywalnych, których przykładem
mogą być zagrożenia związane
z wypadkami komunikacyjnymi,
do zupełnie nowych, które są
wyzwaniem dla współczesnych
społeczeństw, którego przykładem jest zorganizowany terroryzm międzynarodowy zwany
dżumą XXI wieku.
Jednym z zasadniczych elementów wpływających na bezpieczeństwo jest system ochrony zdrowia ludności, którego
zadaniem jest m.in. podejmowanie działań w sytuacjach nagłych
zagrożeń życia lub zdrowia.
Sposób organizacji tych działań
określa się mianem systemu ratownictwa.
Skuteczność systemu ratownictwa zależy od efektywności współpracy różnych służb
zaangażowanych w ratowanie
życia lub zdrowia. Ze względu
na zmienność rodzaju zagrożeń
system ratownictwa musi być
bardzo elastyczny. W nowych założeniach organizacyjnych działań ratunkowych tworzony jest
w Polsce zintegrowany system
ratownictwa. Za funkcjonowanie
tego systemu odpowiedzialne są
struktury organizacji państwa,
takie jak wojsko, policja, państwowa straż pożarna, system
ochrony zdrowia oraz instytucje,
inspekcje i straże, dysponujące
wyspecjalizowanymi jednostkami ratowniczymi. Istnieje również wiele organizacji pozarządowych wnoszących wkład w
podniesienie bezpieczeństwa
jak GOPR, WOPR,PCK,OSP i inne.
Siły, środki oraz zadania i kompetencje zintegrowanego systemu ratownictwa zostały pogrupowane zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju na ogólnokrajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Ratownictwo medyczne jest
jednym z elementów systemu
ratownictwa w Kraju i jednocześnie stanowi składnik systemu
ochrony zdrowia, a jego skutecz-

Tak silny jest łańcuch , jak silne jest najsłabsze ogniwo.
ność zależy w znacznej mierze
od efektywności współpracy z
innymi służbami ratowniczymi.
W latach 60 XX wieku w Stanach Zjednoczonych opracowano i rozpowszechniono
koncepcję łańcucha przeżycia,
która podkreśla równe znaczenie
wszystkich jego ogniw w realizacji celu, którym jest ratowanie
życia i zdrowia.
Pierwszym ogniwem są działania świadków zdarzenia, którzy
udzielają pierwszej pomocy oraz
, nadając sygnał „na ratunek”
uruchamiają system ratownictwa. Sygnał ten odbierany jest w
Centrum Powiadamiania Ratunkowego ( CPR), które, w zależności od potrzeb dysponuje do
akcji ratunkowej odpowiednią
liczbą zespołów ratownictwa
medycznego ( ZRM) i w razie
potrzeby jednostek państwowej
straży pożarnej ( PSP) lub innych
specjalistycznych służb ratunkowych oraz koordynuje działania
tych jednostek.
Działania CPR są drugim ogniwem łańcucha przeżycia. Trzecim i czwartym ogniwem są
działania zespołów ratownictwa
medycznego na miejscu zdarzenia i w czasie transportu.
Ogniwem piątym jest szpitalny
oddział ratunkowy ( SOR), a przekazanie pacjentów do dalszego
leczenia w oddziałach specjali-

SŁUBICE

Kiermasz Wielkanocny
Tradycyjnie przy okazji świąt
uczniowie Szkoły Przyspasabiającej do Pracy przy SOSW w Słubicach wraz z wychowawczyniami:
p. Joanną Heppner i p. Beatą
Sznajder wykonali i przygotowali
wiosenne i świąteczne dekoracje,

które sprzedawali na szkolnym
kiermaszu. Słodkie pyszności dla
wszystkich uczestników kiermaszu
przygotowały wychowawczynie
przedszkolaków p. Elżbieta Jakubowicz i p. Agnieszka Napierała.
Opr. J. Heppner.

stycznych stanowi ostatni etap
akcji ratunkowej i kończy czynności wykonywane przez podmioty zintegrowanego systemu
ratownictwa.
Na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z lipca 2001r., utworzono w
naszym Kraju system ratownictwa medycznego składający się
z 3 zasadniczych podmiotów: 1
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 2 Zespołów Ratownictwa medycznego 3. Szpitalnych
Oddziałów Ratunkowych .Ustawa ta określa też, że niezależnie
od miejsca zdarzenia, w którym
doszło do nagłego zagrożenia
życia i zdrowia obywatela, powinien on mieć możliwość uzyskania kwalifikowanej pierwszej
pomocy w czasie nie dłuższym
niż 8-10 minut w mieście; 20-30
minut poza miastem ( w 85%
wszystkich przypadków). W tym
miejscu trzeba podkreślić to,
że ratownicy państwowej straży pożarnej są przygotowani i
uprawnieni do udzielania pomocy medycznej na poziomie właśnie kwalifikowanej pierwszej
pomocy (jest pierwsza pomoc,
kwalifikowana pierwsza pomoc i
medyczne czynności prowadzone przez ZRM). Wg w/w Ustawy,
oprócz kryterium czasu przy
planowaniu miejsc stacjonowania ZRM bierze się pod uwagę

także gęstość zaludnienia: 1 Zespół Ratownictwa Medycznego
na 100 tysięcy mieszkańcowi
obszar działania (1 ambulans na
3-14 km 2).
Podsumowując
Równie ważne jak najbardziej
nowoczesna aparatura medyczna i doskonale wyszkoleni ratownicy w „łańcuchu przeżycia”
są świadkowie zdarzenia – ich
umiejętności wezwania i udzielenia pierwszej pomocy. Aby to
poprawić konieczna jest edukacja.
Coraz
częściej
będziemy
świadkami udziału strażaków
PSP w akcjach udzielania pomocy, bo taka tez jest ich rola w systemie ( II ogniwo).

Coraz częściej w akcjach ratunkowych będą brały udział helikoptery (HEMS).
System nie przewiduje gminnych czy miejskich ambulansów ratunkowych i nie ma takiej
możliwości prawnej abyśmy jako
Miasto mogli stworzyć coś na
kształt dawnego pogotowia ratunkowego.
Zespołami Ratownictwa Medycznego w karetkach dysponuje dyspozytornia w Gorzowie
Wlkp. i nie ma już dyspozytorni
w kostrzyńskim szpitalu. CPR w
Gorzowie dysponuje wszystkimi
karetkami w swoim rejonie oraz
zespołem ratownictwa lotniczego w zależności od potrzeb
( nie ma już podziału na karetki
kostrzyńskie, słubickie czy gorzowskie – są tylko miejsca ich
rozlokowania tzw. sieć ambulansów i zdarzać się będzie, jeśli
taka będzie potrzeba, że karetka z Kostrzyna nad Odrą będzie
dysponowana w odległe miejsce
podobnie jak i to, że karetka z innego miasta będzie przyjeżdżać
do nas.
Dr Andrzej Kunt
Burmistrz Kostrzyna nad
Odrą Andrzej Kunt jest lekarzem chirurgiem, dr nauk
medycznych, wykładowcą na
kierunku ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Zawodowej w Kostrzynie nad
Odrą.
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SŁUBICE / Frankfurt nad Odrą

Wyróżnienie za troskę o pamięć o słubickich cmentarzach
W poniedziałek 24 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Leopolda Brunszwickiego (Leopold-Medaille), przyznawanego przez
Rotary Club Frankfurt (Oder) dla osobistości zasłużonych dla naszej części pogranicza. Tegorocznym laureatem został Eckard Reiß, autor
dwujęzycznej monografii cmentarza żydowskiego w Słubicach „Makom tow – dobre miejsce”, współdokumentujący również dziedzictwo
miejscowego cmentarza komunalnego.
Zgodnie z oficjalnym
komunikatem
Eckard
Reiß został wyróżniony za
wieloletnie i niezmordowane zaangażowanie na
rzecz opieki i zachowania
cmentarza żydowskiego
w Słubicach:
„Stowarzyszenie docenia
w szczególności wybitne
zasługi Eckarda Reißa na
rzecz dwumiasta Frankfurt
nad Odrą - Słubice przez
zaangażowanie dla cmentarza żydowskiego, m.in.
przez osobiste poszukiwania i przywrócenie usuniętych lub zarośniętych
nagrobków, przez dokładne zlokalizowanie grobu
rabina Josepha ben Meir
Theomima, przez wsparcie
rabinów przy przywróceniu trzech głów macew
nekropolii, przez opiekę
nad kluczami cmentarza w
pierwszych latach po jego
ponownym ogrodzeniu, jak
i za współpracę z polskim
popularyzatorem historii
lokalnej (Rolandem Semikiem) w stworzeniu miejsca
pamięci dla pochowanych
na dzisiejszym polskim

cmentarzu komunalnym w
okresie niemieckim”.
Eckard Reiß ma 75 lat,
jest frankfurtczykiem w
szóstym pokoleniu, choć
jego przodkowie żyli
również w Saksonii i Żarach (Sorau) na Dolnym
Śląsku.
Współtworzył
ścieżkę edukacyjną po
historycznych miejscach
Słubic (2012) oraz współorganizował pierwszy trzy
polsko-niemieckie spacery pojednania z okazji
Dnia Wszystkich Świętych
(2012-2014).
Medal Leopolda przypomina o księciu Leopoldzie
Brunszwickim, siostrzeńcu królewskim i komendancie frankfurckiego garnizonu, który 27 kwietnia
1785 r. podczas wielkiej
powodzi roztopowej jako
jedyna jej wówczas ofiara
utonął w nurtach Odry,
niosąc ratunek mieszkańcom obu brzegów. Jego
ciało znaleziono kilka dni
później w okolicach dzisiejszego skrzyżowania
ul. Mickiewicza i ul. Kopernika w Słubicach. Książę

Cmentarz żydowski w Słubicach

Eckard Reiß (2013)

Leopold wybudował m.in.
szkołę dla ubogich dzieci
z rodzin wojskowych i sierot po poległych żołnierzach (dzisiejsze Muzeum
Kleista) oraz zasłynął z

obywatelskiego i humanistycznego zaangażowania.
Od 2002 r. stowarzyszenie Rotary Club Frankfurt
(Oder) wybija i przyzna-

je medal osobistościom
zasłużonym dla miasta i
regionu. Promuje w ten
sposób poszerzanie świadomości
historycznej,
docenia dokonania kon-

kretnego człowieka i propaguje własną działalność
wśród szerszej publiczności.
Tekst i foto. Roland Semik
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Będą zmiany na S3
jeszcze przed wakacjami
Budowa drugiej nitki obwodnicy
Gorzowa miała się zakończyć na wiosnę. Są jednak opóźnienia i termin oddania drogi musiał zostać wydłużony.
Drogowcy zapewniają, że nowymi pasami pojedziemy jeszcze w tym roku.
- Zakończyliśmy już negocjacje z
wykonawcą, w przyszłym tygodniu
powinien zostać podpisany aneks do
umowy, w którym zostaną zawarte
konkretne terminy zakończenia prac na
jezdni oraz na węzłach – mówi Anna
Jakubowska z GDDKiA w Zielonej
Górze.
W ciągu najbliższego miesiąca kierowców mają czekać zmiany w organizacji ruchu. Przede wszystkim częściowe przeniesienie ruchu na nowo

wybudowaną jezdnię. Nowa organizacja przewiduje również ustawienie
urządzeń służących do odseparowania kierunków ruchu. O pojawienie
się specjalnych separatorów oddzielających pasy jezdni wnioskowali policjanci, po ostatnim tragicznym wypadku na S3 w którym zginęły dwie
osoby. Mają one przede wszystkim
uniemożliwić kierowcom wyprzedzanie na całej długości rozbudowywanej obwodnicy.
W czasie, kiedy ruch zostanie przeniesiony na nową jezdnię, stara nitka
zostanie zamknięta, tak aby wykonawca mógł zająć się wymianą górnej
warstwy nawierzchni.
Red.

SŁUBICE

Sto lat panie Adamie!

Coolturalny przegląd
Szanowni Czytelnicy,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od bieżącego miesiąca rozpoczynamy nową, stałą rubrykę
w której znaleźć będzie można ofertę kulturalną z miast, w których powstaje nasza gazeta. Zapraszamy
do współpracy instytucje kultury, stowarzyszenia sportowe i inne organizacje oraz instytucje, które chciałyby
wspólnie z nami tworzyć comiesięczny „Kulturalny przegląd”.

KOSTRZYN NAD ODRĄ
WARSZTATY DECUPAGE
20 Maja „Drugie
życie bibliotecznych mebli”

MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI
26 Maja omawiana
książka:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

10:00, 13:00, 16:00

w godz.18:00-20:00 „Całkiem obcy człowiek”
Rebecca Stead

KLASY OKRĘGOWEJ
20 Maja MECZ
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą

KLASY OKRĘGOWEJ
27 Maja TSMECZ
Celuloza Kostrzyn nad Odrą

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

godz. 17:00

vs. Warta Gorzów

POLSKA BIEGA”
20 Maja „CAŁA
Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży
godz. 11:00

i dorosłych „Cała Polska Biega”

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

KLUB KSIĄŻKI
23 Maja wDZIECIĘCY
maju czytamy:

w godz.16:00-17:30 „Dlaczego oczy kota świecą w nocy?
Dorota Sumińska
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

24 Maja

godz. 17:00

vs. Warta Słońsk

TURNIEJ ZAPAŚNICZY
27-28.05 POLAND
OPEN – Puchar Polski

w godz. 9:00-20:00 Juniorów i Juniorów młodszych
w zapasach styl klasyczny
Hala sportowo-widowiskowa Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą

KLUB KSIĄŻKI
30 Maja wDZIECIĘCY
maju czytamy:

w godz.16:00-17:30 „Dlaczego oczy kota świecą w nocy?
Dorota Sumińska
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

SPOTKANIA DOJRZAŁYCH
WSPANIAŁYCH (OD LAT 60)

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
31 Maja omawiana
książka:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

godz. 16:00

25 Maja

„Jak żyć? Z mądrości przodków.”

godz.16:00

„Białystok. Biała siła, czarna pamięć”
Marcin Kącki

DZIEŃ DZIECKA
1 Czerw Konkurs
Piosenki „O Złoty Lizak”

KLUB MŁODYCH
KSIĄŻKOŻERCÓW

w godz.16:00-18:00 w maju czytamy:

godz.17:00

występ formacji Roll Dance

„Mity dla dzieci” G. Kasdepeke

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Amﬁteatr im. Jerzego Trepczyka

Był wielki tort, toasty i łzy wzruszenia... Tak świętowano 90. urodziny Adama Soplicy, jednego z pierwszych nauczycieli na ziemi lubuskiej. - Obchodzenie tak doniosłej rocznicy zdarza się
w naszym gronie po raz drugi - mówił Mieczysław Pazda, ze
Stowarzyszenia Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
w Słubicach. To właśnie ono zorganizowało w swojej siedzibie
urodzinowe przyjęcie dla pana Adama.
Życiorysem
Adama Soplicy można by
spokojnie
obdzielić
kilka osób: w 1946 r.
ukończył wieczorową
szkołę dla dorosłych w
Ośnie Lubuskim, a już
rok później rozpoczął
pracę w tutejszej szkole podstawowej. W
1951 r. otrzymał nakaz
pracy w szkole podstawowej w Szprotawie,
trzy lata później objął
stanowisko inspektora
w Wydziale Oświaty w Rzepinie, a następnie w Słubicach. Będąc już na emeryturze,
od 1985 r. uczył w szkole w Kowalowie.
Pan Adam za swoją pracę i działalność
społeczną otrzymał wiele odznaczeń wymieńmy tylko najważniejsze z nich:
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, złota odznaka
Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz
złota odznaka Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci.
Podczas swoich urodzin solenizant
podkreślił rolę kombatantów we współczesnej Polsce. Jednocześnie, nie kryjąc
łez wzruszenia, podziękował wszystkim

Szczegóły na www.kck.kostrzyn.pl

OŚNO LUBUSKIE

3 czerw DZIEŃ DZIECKA

w czasie trwania festynu:
gra terenowa, malowanie twarzy,
strażacy i inne atrakcje dla dzieci

NOMADYCZNY
10 czerw wOGRÓD
czasie trwania projektu:

w godz.11:00-17:00 warsztaty, sadzenie drzew, wymiana książek, rozłożona jurta

Plaża Jeziora Reczynek

Skwer przed Ratuszem w Ośnie Lubuskim

Szczegóły na www.mdkosnol.naszgok.pl

za pamięć. Sam również usłyszał wyrazy
wdzięczności.
- Trudno znaleźć słowa, które byłyby dość
piękne, aby podziękować Ci za Twoją pracę,
poświęcenia, serce i miłość - mówił w imieniu wszystkich gości M. Pazda.
W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Starostwa Powiatowego: naczelnik
Wydziału Oświaty Grażyna Bajon, która
wręczyła jubilatowi wielki bukiet kwiatów
i list gratulacyjny od starosty.
Źródło: www.powiatslubicki.pl

26 Maja KONCERT
Zespół Plateau
godz. 20:00
wstęp: 25/30 zł

SULĘCIN

„Projekt Grechuta”

OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE
6 Czerw więcej:
pięć seansów!

www.soksulecin.pl

Sala Widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury

Sulęciński Ośrodek Kultury

Szczegóły na www.soksulecin.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów i godzin
wymienionych powyżej wydarzeń kulturalnych!
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Agresywni napastnicy w urzędzie
Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do Starostwa Powiatowego w Słubicach, wzięli zakładników – takie zgłoszenie
otrzymał dyżurny słubickiej komendy. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie
przebiegu ewakuacji oraz wypracowanie odpowiednich metod współdziałania, w przypadku wystąpienia
zdarzeń nadzwyczajnych.
W środę (26 kwietnia) dyżurny słubickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że do budynku
Starostwa Powiatowego w Słubicach wtargnęli uzbrojeni napastnicy, wzięli pracowników
za zakładników i zagrozili wysadzeniem posiadanych ładunków wybuchowych, jeżeli nie
zostaną spełnione ich żądania.
Z relacji pracowników wynikało,
że dwóch napastników wraz z
zakładnikami zabarykadowało
się w pomieszczeniach biurowych. Agresorzy zagrozili, że
wysadzą budynek, zażądali również kontaktu z przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury

i Budownictwa. Natychmiast zarządzono ewakuację budynku i

powiadomiono Policję. Policyjni
pirotechnicy rozpoczęli prze-

SŁUBICE

Stypendia pomostowe dla maturzystów
Agencja Nieruchomości Rolnych, we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, będzie kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację
programu „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych.
O tę pomoc mogą się ubiegać
tegoroczni maturzyści, którzy

spełniają następujące kryteria:
są obywatelami polskimi lub

posiadają Kartę Polaka, są dziećmi byłych pracowników pań-

szukiwanie całego budynku.
Przez cały czas bezpieczeństwa
w wyznaczonej strefie pilnowali
strażacy i policjanci. Na miejsce
wezwano również karetkę pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze zamknęli drogi dojazdowe
do obiektu i wskazywali kierującym objazdy. Policjanci przeszukali wszystkie pomieszczenia
oraz teren przyległy. W wyniku
policyjnych działań napastnicy
zostali obezwładnieni, wszyscy
zakładnicy zostali odbici z rąk
przestępców.
To były tylko ćwiczenia. Dzięki
takim działaniom możliwe jest
sprawne przeprowadzenie akcji

stwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli tam
zatrudnieni przez co najmniej
2 lata na umowie, mieszkają na
terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców
(potwierdzone
zameldowaniem – okres zameldowania nie
może być krótszy niż 2 lata od
daty ogłoszenia programu na
stronie: www.stypendia-pomostowe.pl), pochodzą z rodzin,
w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby
uczącej się nie jest wyższy niż
1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności

w sytuacji realnego zagrożenia.
Ćwiczenia wykazały, że wypracowany model współpracy pomiędzy wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
mieszkańców skutecznie zadziałał - ich przebieg na koniec został podsumowany i omówiony
przez kierownictwo.
Źródło: KPP w Słubicach

(dochód wyliczony z czerwca
2017 r.), osiągnęli na egzaminie
maturalnym liczbę punktów nie
niższą niż 90. Wnioski o stypendia pomostowe można składać
na formularzach on line, które
będą dostępne od 3 lipca do 18
sierpnia 2017 r. na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl Wydrukowany wniosek
wraz z załącznikiem należy przesłać do najbliższego oddziału
terenowego ANR do 25 sierpnia
2017 r. Szczegółowe informacje
o programie można uzyskać w
Oddziale Terenowym Agencji
Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25,
pok. 109, tel. 95 782 22 85
Źródło: www.slubice.pl

Pod patronatem Przekroju

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!

Zapraszamy na
Piknik Ekologiczny
Celowy Związek Gmin CZG-12
jak co roku w szczególny sposób
pragnie podziękować za zaangażowanie w akcję edukacyjno-konkursową „Zielona Szkoła,
Zielone Przedszkole” zapraszając
reprezentacje placówek oświatowych biorących czynnie udział
w akcji na Piknik Ekologiczny,
który odbędzie się 8 czerwca
w Gliśnie (Pałac ODR). W tym
roku będzie to wydarzenie pod
hasłem REDUCE, REUSE, RECYCLE, nawiązujące do zasady 3R.
Zasada ta mówi głównie o uni-

kaniu powstawania odpadów, o
używaniu ponownie opakowań
oraz o unieszkodliwianiu odpadów. Działając w codziennym
życiu według zasady 3R możemy
znacznie ograniczyć ilość odpadów w naszych gospodarstwach
domowych, co ma szczególne
znaczenie w dzisiejszych czasach. Więcej informacji na temat
Pikniku: www.czg12.pl.
(K.R.)
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UKS „Czwórka” wyróżniona
10 maj 2017 r. to kolejna data, która na stałe zapisała się na złotych kartach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka“. Na zaproszenie
Prezesa LZPN pana Roberta Skowrona „Czwórkowa“ drużyna chłopców do lat 10 uczestniczyła w spotkaniu z piłkarskimi władzami województwa.
- Jestem tu dzisiaj po to aby
wam pogratulować i podziękować za godne reprezentowanie
województwa lubuskiego na arenie ogólnopolskiej. Jesteśmy z
Was bardzo dumni - tymi słowami
prezes Skowron przywitał młodych piłkarzy, sztab szkoleniowy,
pracowników klubu oraz licznie
zgromadzonych rodziców. -To
największy sukces dziecięcej piłki nożnej w skali województwa,
sukces, który przypomniał Polsce
o piłkarskiej Ziemi Lubuskiej - kontynuował. Na uroczystym poczęstunku byli obecni również V-ce
Prezes Okręgowego Związku
Piłki Nożnej Zenon Chmielewski, przedstawiciel Wydziału
Gier Kamil Żebereski oraz gość
specjalny burmistrz Miasta Andrzej Kunt. Wszyscy panowie
nie szczędzili słów pochwał dla
naszej drużyny. Podkreślali jak
wielki oddźwięk towarzyszył występom kostrzyńskich Orlików
na PGE Narodowym. 220 tyś.
osób przed telewizorami, jeszcze
więcej przed komputerami śle-

dziło poczynania dzieci w finałowym turnieju „Z Podwórka Na
Stadion O Puchar Tymbarku“
- jesteście najlepszymi ambasadorami miasta oraz regionu - podsumowali wspólnie.
W imieniu klubu głos zabrał
prezes Stowarzyszenia, który

podziękował gospodarzom spotkania za przyjazd do Kostrzyna
i docenienie osiągnięć Orlików
trenera Adama Bogdańskiego.
Podkreślił przy tym, iż osiągnięty sukces w żadnym stopniu
nie jest dziełem przypadku lecz
zwieńczeniem ciężkiej pracy na

treningach, zaangażowania trenerów, rodziców w działania na
rzecz młodych sportowców.
Po części oficjalnej prezes Robert Skowron przekazał na ręce
dzieci biało-czerwoną koszulkę z
numerem 9 podpisaną przez Roberta Lewandowskiego! Entu-

zjazm w oczach dzieci był nie do
opisania. Jeszcze większy pojawił się już po chwili gdy wszyscy
nasi piłkarze zostali obdarowani
oryginalnym kompletem piłkarskim Młodzieżowej Kadry Polski!
„Czwórki“ w reprezentacyjnych
trykotach, Orzeł na piersiach naszych bohaterów - tego jeszcze
nie było! Radość u dzieci, łzy w
oczach rodziców.
Indywidualnie
wyróżniony
został trener Adam Bogdański
oraz asystujący mu Warszawie
Mariusz Krysiński i Tomasz
Sikorski. Z rąk Prezesa LZPN
odebrali pamiątkowe dyplomy
podpisane przez Zbigniewa
Bońka. Sympatyczne spotkanie
zakończył słodki deser oraz pamiątkowe zdjęcie. „Czwórkowi“
sportowcy wręczyli upominki raz
jeszcze dziękując piłkarskim władzom województwa za okazaną
serdeczność!
Źródło: UKS „Czwórka”
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REKRUTACJA DO 4-13 HUFCA PRACYW SŁUBICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Rozpoczęto akcję rekrutacyjną do 4-13 Hufca Pracy w Słubicach. Oferta skierowana jest
do młodzieży w wieku 15-18
lat. Uczestnicy którzy posiadają
opóźnienia edukacyjne w nauce
na poziomie szkoły gimnazjalnej,
są w trudnej sytuacji życiowej
mogą uzupełnić wiedzę ogólną
z zakresu szkoły podstawowej,
i gimnazjalnej, łącząc naukę z
pracą zarobkową. Młodzież OHP
otrzymuje zarówno wsparcie w
realizacji obowiązku szkolnego, praktyk zawodowych oraz
rozwiązywania trudności życiowych.
Po reformie oświaty kształcenie ogólne od 1 września 2017r.
rozpocznie się w Publicznej
Szkole Podstawowej dla Dorosłych, mieszczącej się w Zespole
Szkół Technicznych w Słubicach.
Praktyczne przyuczenie do wykonywania określonej pracy
kontynuowane jest w ponad 20
zakładach pracy na terenie Powiatu Słubickiego, lub w miejscach zamieszkania uczestników. 4-13 HP oferuje możliwość
przyuczenia do pracy w następujących zawodach: blacharz

Wycieczka do stacji uzdatniania wody w Słubicach

samochodowy, cukiernik, fryzjer,
kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, wulkanizator, murarz, piekarz, sprzedawca oraz stolarz. Ze względu
na dynamiczne zmiany na rynku
pracy dla młodzieży przygotowana jest indywidualna ścieżka
rozwoju zawodowego. Uczestnik
po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum może kontynuować naukę w szkole branżowej, bądź średniej.
Młodzież, która nie ma możliwości codziennego dojazdu do
szkoły może starać się o przyję-

cie do Internatu Zespołu Szkół
Technicznych w Słubicach.
Młodzież Hufca Pracy ma możliwość uczestnictwa w różnorodnych konkursach edukacyjnych
i sportowych oraz formach spędzania czasu wolnego. Uczestnicy Hufca Pracy w Słubicach biorą
także udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży w
ramach Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży.
Kandydatów
zainteresowanych kontynuowaniem nauki w
ramach OHP zapraszamy wraz
z rodzicem, bądź opiekunem

Wymiana międzynarodowa młodzieży - Frankfurt nad Odrą w ramach PNWM

prawnym do siedziby Hufca (Al.
Niepodległości 13, Słubice), w
której można uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty
edukacyjnej oraz wypełnić dokumenty niezbędne przy przyjęciu uczestnika. Każdy kandydat
ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej: 3 fotografie
legitymacyjne, opinia pedagoga szkoły, opinia z Poradni PsychologicznoPedagogicznej,
zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki
w OHP. Podanie, oraz inne do-

kumenty kandydat oraz rodzice
wypełniają osobiście, w siedzibie
Hufca.

Szczegółowe informacje
udzielane są w siedzibie
Hufca :
4-13 Hufiec Pracy ul. Niepodległości 13 (budynek
Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach)
tel. 95 758 31 34
e-mail :hp.slubice@ohp.pl
w godz. 8.00-15.00
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Moja lista z nazwiskami
Nie pytam czy się stęskniliście, bo
wiem, iż odpowiedzi będą różne. Ja
bynajmniej tak i brakowało mi tych kilku chwil, które mogłem raz w miesiącu dzięki naczelnemu Adamowi Wam
poświęcić. Nie powiem, miałem kilka
pozdrowień z nutką tęsknoty za moimi wypocinami, więc krotko mówiąc
wracam. Myślałem, myślałem o czym
by tu tym razem zagaić i myślę, że na
początek może kilka zdań jednak jako
radny, choć już raczej bezradny...
Któż jednak bezradnemu zabroni napisać o kilku grzechach głównych naszego powiatowego samorządu. Ekipa rządząca ma się bardzo dobrze, na
zewnątrz widać wszystko jest ok i nie
ma się do czego przyczepić. Jednak
wewnątrz ta bomba związana z brakiem kasy tyka i już raczej końcowe
odliczanie zmierza do wielkiego wybuchu. Nie będzie to jednak wybuch,
który przyniesie początek czegoś jak
to było miliardy lat temu z naszym
światem, a raczej coś co po prostu z
hukiem zakończy żywot naszego po-

wiatu. Dług za terminal rośnie z każdą
godziną, rozłożenia go na raty jakoś nie
widać. Fakt ten nie przeszkadza jednak
ekipie rządzącej przyjmować do pracy
kolejne osoby i wydawać na to grubą
kasę. Nawet nie chce mi się już wspominać, że radni dostali robotę w „powiatowych drogach”, a kolejny jest dyrektorem w szpitalu i uważam to akurat
za największy skandal i nie potrafię ich
i ich sumienia zrozumieć. Jednak to ich
sumienie... Ja mogę tylko obiecać, że
nie będę się bał mówić o tym bardzo
głośno przed kolejnymi wyborami i do
tego po nazwiskach. Kilka kolejnych
nazwisk również pojawi się na tej liście hańby, na pewno szefa powiatowego SLD, który to po tym jak bierze
kasę powiatową na swoją gazetę nie
widzi w/w patologii, nie zapomnę również o szefie powiatowym PO, którego
żona pracuje w starostwie, pozdrowię
również nie z inicjałów szefa powiatowego PSL, z której to partii rodziny
prominentnych działaczy i w ostatnim
czasie również działacz z Bieganowa

dołączyli do wielkiej rodziny pracowników starostwa. Nie zapomnę również
o pani płatnej członkini zarządu, która
jeszcze będąc w opozycji grzmiała, że
to stanowisko wtedy zajmowane przez
byłego burmistrza Rzepina jest zupełnie niepotrzebne, po czym „za chwilę”
sama je zajęła inkasując co miesiąc 5
czy 6 tysięcy. Oj, chyba ta lista z nazwiskami będzie naprawdę długa, nie
zawaham się jednak jej codziennie w
kampanii wyborczej odczytywać na
głos i przy użyciu mego megafonu,
który tak niektórzy polubili. Tyle jako
bezradny radny i zwykły obywatel choć
będę mógł zrobić. Nasz powiat i działania tej ekipy, która zajęła najważniejsze
gabinety w budynku przy Piłsudskiego
20. To doskonały przykład na bezsens
funkcjonowania tworu zwanego POWIATEM. Tak naprawdę jego zadania
równie dobrze by mógł realizować
kolejny wydział np. gminy. Mamili nas
likwidacją powiatów swego czasu rządzący koalicji PO i PSL, jednak jak z
wieloma innymi obietnicami nie wyszło.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Sukces młodzika Nukleonu
Po zdecydowanym wygraniu ligi wojewódzkiej, młodzik Nukleonu bardzo
dobrze zaprezentował się w 1/16 Mistrzostw Polski. W dniach 5-7 maja w
Ostrowie Wielkopolskim po bardzo dobrej grze nasza drużyna awansowała
do ćwierćfinałów rozgrywek centralnych.
O dwa premiowane awansem
miejsca walczyły cztery drużyny:
KPR Ostrovia Ostrów Wlkp., SPR
Grunwald Ruda Śląska, UKS Iskra
Bydgoszcz, UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą. W pierwszym
meczu spotkaliśmy się z drużyną
z Rudy Śląskiej. Przeciwnik o bardzo dobrych warunkach fizycznych wydawał się ciężką przeszkodą. Nic bardziej mylnego.
Od początku zagraliśmy twardą
obroną i już od siódmej minuty
zdobyliśmy znaczną przewagę.
Rewelacyjna gra i w 20 minu-

cie zapowiadało się na pogrom.
Prowadziliśmy już 15:4. Małe
rozluźnienie i przeciwnik rzuca
nam 5 bramek. Pierwszą połowę
kończymy wynikiem 15:9. Druga
odsłona od początku, to uważna
gra z naszej strony. Ciągle bardzo
dobra obrona i kombinacyjna
gra w ataku tylko powiększała naszą przewagę. Końcowy
wynik 31:21 i wielka radość po
zdobyciu pierwszych punktów w
Mistrzostwach Polski. Następnego dnia czekała nas trudniejsza
przeprawa. To przeciwnik, Iskra

Bydgoszcz przez wielu typowana była na zdecydowanego
faworyta. I znowu zagraliśmy
znakomicie. Do świetnej gry
w obronie dołożyliśmy jeszcze
mądrą taktykę. Całkowicie narzuciliśmy swój styl gry wytrącając przeciwnikowi jego atuty.
Praktycznie rozbiliśmy drużynę z
Bydgoszczy , wygrywając 31:19.
Radość niesamowita. Już byliśmy
w ćwierćfinale Mistrzostw Polski.
W ostatnim meczu z gospodarzem Ostrovią Ostrów działo się
bardzo dużo. Niestety nie za-

Jeszcze bym zrozumiał powyższe
ruchy kadrowe gdyby rzeczywiście
były jakieś sukcesy, gdyby ta rzesza
pracowników wytwarzała w pocie
czoła jeszcze większą górę kasy. Tu
jednak jak widzę powstają tylko kolejne tablice, na których widać co w
danym miejscu powstanie ale kiedy,
to już raczej nie wiadomo. To jakaś
groteska pachnąca czasem słusznie
minionym. Co ja jednak mogę, jestem tylko radnym bezradnym. No i
skłamałem Was obiecując kilka tylko
zdań o powiatowym środowisku. Nie
panuję jednak nad tym co kłębi się w
mej radnego głowie.

Robert Tomczak

wsze sportowo. Praktycznie obie
drużyny wywalczyły awans już
wcześniej. Niemniej mecz był zacięty a ”ściany” dosłownie pomagały gospodarzom. Ostatecznie
przegrywamy mecz 20:19. Przegrywamy, chociaż pozwalamy
sobie rzucić pierwszą bramkę
dopiero w 9 minucie!
Podsumowując. Najlepszy turniej młodzika w historii jego występów. Już jesteśmy w gronie
16 najlepszych drużyn w Polsce
i ciągle jesteśmy w grze. To też
największy sukces naszego młodego klubu. W całym turnieju
rzuciliśmy najwięcej bramek.

Najmniej również ich straciliśmy.
Było to wynikiem bardzo dobrej
gry w obronie całej drużyny. Michał Papiernik, kapitan zespołu
został królem strzelców turnieju
zdobywając 25 bramek.
W ćwierćfinałach spotykamy
się z potęgami : SPR Wybrzeże
Gdańsk, KS SPR Chrobry Głogów
oraz z drużyną UKS Wiertmet
Libusza. Dwa pierwsze zespoły
to czołowe drużyny w Polsce.
Ćwierćfinały już w dniach 19-21
maja w Głogowie. Będziemy walczyć. Prosimy o doping.
Źródło: UKS Nukleon

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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Zespół Szkół otworzył drzwi dla gimnazjalistów
28 kwietnia w kostrzyńskiej szkole ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie odbył się tradycyjny już dzień drzwi otwartych. Dyrekcja, grono pedagogiczne, Samorząd Uczniowski i uczniowie zaprosili gimnazjalistów poszukujących szkoły, aby przybliżyć im
ofertę szkoły: liceum ogólnokształcącego, technikum czy zasadniczej szkoły zawodowej. Swoją ofertę zaprezentowały także firmy działające w naszym mieście. Podczas trzech godzin setki gimnazjalistów mogły przekonać się, że kostrzyński zespół szkół jest szkołą przyjazną,
nowoczesną i warto się w niej uczyć!
Punktualnie o godzinie 9:00 pierwsze grupy
Gimnazjalistów przybyły
do Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą, gdzie
czekali na nich uczniowie,
którzy byli przewodnikami poszczególnych grup.
W tym szczególnym dniu
poszczególne profile liceów, kierunki szkół zawodowych i typy szkół
technicznych starały się
przekonać gości do złożenia papierów właśnie
tutaj. Ważne było to, że
wszystkie prezentacje były
przygotowane przez młodzież dla młodzieży, były
też różnorakie testy, zadania i atrakcje. I tak w holu
można było dowiedzieć
się ogólnych informacji o
szkole, aby już po chwili
uzyska informacji o współ-

pracy międzynarodowej,
obejrzeć pokaz zumby czy
podziwiać obszerne korytarze. Po chwili kandydaci mogli na własne oczy
przekonać się, że poza
nauką szkoła oferuje także
bogatą ofertę sportową o
czym opowiadał osobiście
Marek Zatylny. Młodzież
mogła także zobaczyć
nowoczesną salę widowiskowo-sportową a także
odwiedzić bogato wyposażone zaplecze sportowe:
szatnie, salkę fitness czy
siłownię. Po takim wstępie
przyszedł czas na poznanie zalet poszczególnych
kierunków. Profil humanistyczny zachwycił uczniów
elokwencją, a biochem zapraszał do odpowiedzi na
ciekawe pytania, uczestnictwo w eksperymentach

czy oglądania eksponatów
pod mikroskopem. Ciekawie wyglądało również

stoisko klasy językowej,
cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem.

Tuż obok prezentowali się
harcerze, którzy bardzo aktywnie działają przy szkole
i chętnie dzielili się swoimi
doświadczeniami,
opowiadali anegdotki a nawet
grali i śpiewali. Zachęcające do odwiedzin były
także klasy technikum hotelarskiego czy logistycznego, które przedstawiły
bardzo nietypowo swoją
ofertę. Na uczniów czekali
także uczniowie szkół zawodowych
uzupełniani
przez pracowników firm:
Stenqvist, Raven i Tele-

mond, co udowodniało
nauczanie, że w naszym
mieście teorię można łatwo połączyć z praktyką. Na dniach otwartych
obecny był także Bank Pekao ze specjalną ofertą dla
młodzieży. Gimnazjaliści
uzyskali więc szczegółowo
informację nt. oferty szkoły i jestem przekonany, że
wielu z nich tutaj właśnie
będzie kontynuować naukę. Dlaczego? Bo warto!
naszkostrzyn.pl
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Uwaga kierowcy! Remont węzła A2 w Świecku
Przez około trzy miesiące remontowana będzie nawierzchnia łącznic węzła Świecko, na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą krajową DK29.
Inwestycja rozpoczęła się 15 maja i została podzielona na trzy etapy. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu.
Do 8 czerwca ma zostać wyremontowana
nawierzchnia
łącznic węzła Świecko, od 9 do
23 czerwca trwać będzie remont
nawierzchni drogi krajowej nr 29,
a od 24 czerwca do 15 sierpnia

remont nawierzchni DK nr 2. Inwestor – Autostrada Wielkopolska S.A zastrzega, że są to daty
orientacyjne, a harmonogram
prac może się zmienić z powodu
niesprzyjającej pogody. Jedno

jest jednak pewne. Choć żaden
odcinek drogi nie zostanie zamknięty, a jedynie wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu – kierowcy muszą się liczyć z
korkami. Prace remontowe mają

polegać na wzmocnieniu nawierzchni. Wykonawcą jest firma
Strabag. Aktualne informacje o
prowadzonych pracach, płynności przejazdu na odcinku A2 Konin - Świecko dostępne są pod

adresem: www.autostrada-a2.pl
oraz pod numerem infolinii: +48
504 422 022 (codziennie w godz.
8.00 – 20.00).
Red.
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Mamy drugą ligę siatkówki!

Internet nie ma dla nich tajemnic

InvestInTheWest WENA Kostrzyn wywalczyła awans do finałów z drugiego miejsca.
Przez trzy dni w Kostrzynie nad Odrą trwały zmagania siatkarskie w półfinałowym
turnieju Play-Off o II ligę. Do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły: InvestInTheWest
WENA Kostrzyn, MKS „Pogoń” Góra, KS Triumf Nakło, NKS Start Namysłów a stawką
turnieju był awans do rundy finałowej dla dwóch zespołów.
Siatkarze Weny rozpoczęli
bardzo dobrze, w pierwszym
meczu pokonali zespół „Pogoń” Góra 3:0, następnie NKS
Start Namysłów 3:2 i wydawałoby się, że awans jest już
pewny ale w drugim dniu
układ tabeli zrobił się bardzo
ciekawy i o tym, kto awansuje
i jakie zajmie miejsce w tabeli
zależało od ostatniego meczu pomiędzy InvestInTheWest
WENA Kostrzyn vs KS Triumf
Nakło Śląskie 1:3. W przypadku porażki naszego zespołu aż
trzy drużyny miały by po dwa
zwycięstwa i o miejscu decydowałby sety lub małe punkty.
Zespołowi Weny wystarczało do
awansu zdobycie choć jednego
seta z Nakłem i udało się. Pod-

czas otwarcia turnieju członek
zarządu PZPS Zbigniew Wolski, dyrektor MOSIR Zygmunt
Mendelski oraz przewodniczący
Rady Miasta Marek Tatarewicz
uhonorowali Michała Przymuszałe Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Piłki Siatkowej podpisaną przez samego
Prezesa PZPS.

Dekoracji najlepszych zespołów oraz wyróżnionych
zawodników dokonali zastępca burmistrza Zbigniew
Biedulski, dyrektor MOSiR
Zygmunt Mendelski, prezes
InvestInTheWest WENA Kostrzyn Michał Przymuszała.
InvestInTheWest Wena Kostrzyn nad Odrą wystąpiła
w składzie: Michał Przymuszala, Adam Borek, Adam
Kierski, Przemek Boguta, Mateusz Wesołowski, Arkadiusz
Sztoban, Rafał Kulczycki, Arkadiusz Nawrot, Tomasz Ziencina, Andrzej Klepacki, Marcin
Łukasiewicz, Szymon Marczyk,
Yevhenii Falko, trener Jerzy Boguta.
Mariusz Staniszewski

Najwytrwalsi uczą się już dwa lata, choć pierwszej grupy
już dawno nie ma, bo jej członkowie nauczyli się wszystkiego, czego potrzebowali. Inni chodzą nadal i nie zamierzają przestać. Z każdym tygodniem stają się coraz
bardziej samodzielni w obsłudze komputera i internetu.
W pierwszy piątek kwietnia odbyło uroczyste zakończenie „roku szkolnego” Klubu Początkującego Internauty
działającego w bibliotece.
Wydarzenie było okazją do
spotkania wszystkich uczestników, którzy na co dzień mają zajęcia w trzech różnych grupach.
Chwilę później wielka niespodzianka w postaci podziękowań
i prezentów dla prowadzącego
– bardzo przemyślanych i wzruszających, po prostu od serca.
Na uczestników również czekała
niespodzianka w postaci okolicznościowego tortu ze zdjęciami
wszystkich grup z różnych etapów zajęć.
Kiedy już wszyscy się rozluźnili
i niczego nie spodziewali, znowu
przyszło zaskoczenie – czas na
egzamin. W końcu jakoś trzeba
otrzymać „promocję” na następny rok. Egzamin okazał się nie
taki straszny i był to raczej quiz

w postaci krzyżówki z hasłem, za
rozwiązanie którego czekały nagrody. Rywalizacja trwała prawie
godzinę, a po ogłoszeniu wyników sami zwycięzcy byli zaskoczeni, że to właśnie oni okazali
się lepsi od innych.
W tym roku to już koniec zajęć
Klubu Początkującego Internauty. Kolejne odbędą się dopiero
w styczniu w nowym budynku
Biblioteki. O szczegółach poinformujemy na naszej stronie internetowej.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim
za wspaniałe prezenty i piękne
słowa podziękowania. Do zobaczenia wkrótce.
Michał Słupczyński
www.biblioteka.kostrzyn.pl

