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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

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

PRZEKRÓJ
lokalny

KOSTRZYN NAD ODRĄ          SŁUBICE           GÓRZYCA           RZEPIN           OŚNO LUBUSKIE

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:

Ostatnia edycja Festiwalu 
Most w Słubicach

SŁUBICE

W programie imprezy (do-
kładny program na stronie 
www.festiwalmost.pl oraz 
www.smok.slubice.pl) m.in. wy-
stawa ok. 130 plakatów wykła-
dowców i studentów Akademii 
Sztuki w Szczecinie (otwarcie 
16.06., godz.11.00, most na Od-
rze), festiwalowe kino letnie, 
a w nim „Yuma” (16.06., godz. 
17.00, SMOK) i „Letnie przesile-
nie” (16.06., godz. 19.00, SMOK). 
Tego dnia będzie też spotkanie 
z Katarzyną Figurą, Agniesz-
ką Krukówną i Bartkiem Topą 
(16.06., godz.20.30-SMOK). Na-
tomiast w piątek, 17 czerwca 
warto obejrzeć wystawę foto-
grafii Ołeksandra Kłymenko 
- Ukraina. Wojna Niezadeklaro-

13 czerwca rozpoczyna się czwarta i zarazem ostatnia edycja Festiwalu Sztuki 
Most/Die Bruecke w Słubicach. Do niedzieli 19 czerwca odbędą się liczne koncer-
ty, projekcje filmów, spotkania z aktorami, wystawy i warsztaty. 

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

wana (godz. 13.00, Collegium 
Polonicum). Tego dnia w festi-
walowym kinie letnim (godz. 
18.00, SMOK) będzie też projek-

cja filmu „Jak całkowicie znik-
nąć”. Po projekcji spotkanie z 
reżyserem tego filmu Przemy-
sławem Wojcieszkiem (19.30, 
SMOK). W sobotę o 19.00 na 
placu Bohaterów koncert Blu-
es na granicy. W pierwszej czę-
ści wystąpi zespół Black Bone 
Company (Niemcy), w drugiej 
czołowa formacja polska Se-
bastian Riedel&Cree. W sobotę 
i niedzielę, od 14.00, na placu 
Bohaterów będzie też piknik ro-
dzinny z mnóstwem atrakcji dla 
małych i dużych. W niedzielę o 
18.00 na placu Bohaterów wie-
czór muzyczny z grupą SBB.

Organizatorem imprezy jest 
Fundacja EDM+ oraz gmina Słu-
bice.

Red.

Rozmowa z senatorem 
RP Władysławem Komar-
nickim (cz. II) STR. 7

„Stal będzie w wiel-
kim finale”

ROZMOWA PRZEKROJU

STR. 12

Katarzyna Figura

Wakacje w Kostrzy-
nie nad Odrą 2016
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prowadzące działalności gospodarczej
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W służbie zdrowia bez 
zmian

Mam wrażanie, że nasza 
służba zdrowia na wielu płasz-
czyznach zatrzymała się jakieś 
x lat temu i pomimo zmian rzą-
dów, premierów i ministrów 
ruszyć z miejsca nie zamierza. 
Niedawno pewna półtora-
roczna obywatelka naszego 
kraju z powodu utrzymującej 
się przez trzy dni wysokiej 
temperatury, którą ciężko było 
zbić trafiła w piątkowy wieczór 
na SOR sulęcińskiej lecznicy 
(skierował ją tam lekarz ro-
dzinny). Dyżurny pediatra na 
podstawie badania stwierdził, 
że powodem może być wirus 
mononukleozy. Lekarz zlecił 
przeprowadzenie badań krwi 
pod kątem tego właśnie wi-
rusa i położył dziewczynkę na 
oddziale. Pech jednak chciał, 
że nasza dzielna pacjentka 
trafiła do szpitala w piątek – 
przez cały weekend próbki 
przeleżały w lecznicy, bo su-
lęcińskie laboratorium takich 
badań nie wykonuje, a do 
Zielonej Góry transport miał 
pójść dopiero w poniedziałek 
(taka procedura). 

W między czasie kilku in-
nych pediatrów d0yżurują-
cych podczas w weekendu 
(inny w sobotę i w niedzielę) 
postawiło zgoła odmienne 
diagnozy. Wszyscy kazali jed-

minął miesiąc
nak cierpliwie czekać na wyni-
ki z Zielonej Góry. Niestety, ani 
w poniedziałek, ani we wtorek 
żadne wieści z miasta woje-
wódzkiego nie nadchodziły, 
bo jak się okazało… wyniki na 
mononukleozę robione są tyl-
ko w środy. W ten sposób za-
równo pediatrzy z sulęcińskiej 
lecznicy jak i rodzice pacjentki 
przez 5 dni żyli w zawieszeniu 
nie będąc pewnym do końca co 
dziecku dolega. Fakt, że opieka 
była ok, ale dziecko było leczo-
ne tylko objawowo, a diagnozy 
się zmieniały. Ostatecznie w 
środę z laboratorium w Zielonej 
Górze przyszła informacja, że to 
jednak nie jest wirus mononu-
kleozy, bo ten dziecko przeszło 
już wcześniej. 

Nie wymagam poziomu z Dr 
Hausa czy Leśnej Góry, bo to wg 
fachowców fantastyka filmowa, 
jednak to dla mnie niezrozu-
miałe i nie do zaakceptowania, 
że na proste wyniki laborato-
ryjne, które mogą nakierować 
na dalsze leczenie trzeba cze-
kać tak długo. Ten przypadek i 
fakt, że rząd nadal nie dogadał 
się z pielęgniarkami w Centrum 
Zdrowia Matki i Dziecka w War-
szawie pokazują, że pieniądze 
na służbę zdrowia w Polsce na-
dal są źle dysponowane.

Piłkarskie szaleństwo

Karty z piłkarzami, jajka nie-

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

spodzianki z piłkarzami, dzie-
siątki reklam z piłkarzami, setki 
newsów z piłkarzami… Gdy 
jeden z komentatorów telewizji 
publicznej rozpoczynał serwis 
sportowy dramatyczną infor-
macją, że „rano nasi piłkarze 
zjedli śniadanie”, news o tym, że 
siatkarze wygrali kolejny mecz 
na turnieju w Japonii i jadą na 
Olimpiadę znalazł się na szarym 
końcu. O tym, że Vive Tauron 
Kielce gra w finale Ligi Mistrzów 
w szczypiorniaku dowiedzia-
łem się z wiadomości sporto-
wych dopiero, gdy drużyna ta 
wygrała finał i to w mega spek-
takularny sposób. Tymczasem 
mam wrażenie, że niedługo 
Lewandowski wylezie mi z lo-
dówki. Nie wiem czy to Polacy 
tak się nakręcają, czy ktoś nas 
próbuje wkręcić? Owszem, jak 
rozpocznie się Euro we Francji 
pewnie ja też dam się ponieść, 
ale ta podnieta teraz mnie już z 
lekka irytuje. Mam też nadzieję 
(ale nie chcę krakać), że nasze 
wielkie nadzieje nie zakończą 
się jak zazwyczaj w myśl popu-
larnej przyśpiewki „nic się nie 
stało, Polacy nic się nie stało”…

Nie dajmy się oszukać!

Już kilku zdezorientowanych 
początkujących przedsiębior-
ców przyszło do nas by poka-
zać wezwanie do zapłaty za 
wpis do Centralnej Ewidencji 

o Działalności Gospodarczej. 
Pismo w swojej zawiłości ob-
ligowało ich do zapłacenia 
kwoty 200 zł za ten właśnie 
wpis. Nie dajmy się oszukać! Z 
pozoru wyglądające na urzę-
dowe wezwania przychodzą-
ce zwykłym listem są próbą 
naciągnięcia nas na wpis do 
rejestru, który absolutnie do 
niczego nam się nie przyda. 
Po sprawdzeniu okazało się, że 
firma, która wysłała wezwania 
i rejestr, o którym pisała ist-
nieje i działa legalnie. Nazwa 
rejestru jest tylko zbliżona do 
nazwy państwowej Central-
nej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, za 
którą - uwaga! – nie pobiera-
na jest żadna opłata. Pozostałe 
podobne rejestry są prywatne 
i wcale nie musimy za nie pła-
cić. Organy państwowe starają 
się walczyć z tego typu nacią-
gaczami, lecz niestety, na razie 
bezskutecznie.

OgłOszenia DrObne

Sprzedam działkę budow-
laną o powierzchni 9,66 ha 

w Sulęcinie przy ul. Oko-
powej.  Przyłącze prądu  
w trakcie realizacji. Cena 

55 tys. zł. Tel. 608 275 272

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

Sprzedam mieszkanie 
30 m2 w Sulęcinie. Duży 

pokój, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, CO, balkon - II 
piętro. Cena 85.000 zł. 

Tel. 507 944 860

Działkę rekreacyjną 841 m2 
nad jeziorem Lubikowo w 

gminie Przytoczna sprzedam. 
Tel. 508 256 945

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Kolekcjoner kupi: monety, 
zegarki, złoto, srebro, złom 
i wyroby. Tel. 884 050 405. 

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
TEl. 503 372 586
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REGION Od 23 do 25 czerwca w Gorzowie odbędą się XXVII Spotkania Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2016

Wyjątkowo - jubileuszowo

 Zatrudnimy na terenie Słubic

PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
z grupą lub orzeczeniem 

o niepełnosprawności

Obowiązki:
• sprzątanie klatek schodowych w budynkach wie-

lorodzinnych

Wymagania:
• dobra organizacja czasu pracy
• solidność i dokładność

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat
• 7-godzinny dzień pracy
• elastyczne godziny pracy
• wynagrodzenie - 1.900 zł brutto/miesiąc

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 
pod nr 511 225 133

„60 lat muzycznej wędrówki 
Edwarda Dębickiego i Terno” -  to 
ważne losy naszego narodu: bie-
da i nietolerancja z jednej strony 
oraz wirtuozeria i przepiękne ko-
lory barw muzyki, tańca i poezji 
romskiej. Na program złożą się 
m.in. utwory Edwarda Dębickie-
go, które na stałe wpisały się do 
dziedzictwa kulturowego Polski 
tj. piosenki z repertuaru Anny 
German, Edyty Geppert, muzyka 
filmowa oraz muzyka sięgająca 
korzeni, stworzona dla legendar-
nej Taborowej Orkiestry Harfia-
rzy. Program wzbogacą tańce w 
unikalnej choreografii, nawiązu-
jącej do rodowych tańców tabo-
rowych m.in. Serbianki, tańców z 
chustami. Do Teatru Terno zosta-
ną zaproszeni goście specjalni 

Tegoroczna edycja Festiwalu Romane Dyvesa 2016 będzie wyjątkowa – jubileuszowa. 60-lecie Teatru Muzycznego Terno oraz pracy arty-
stycznej Edwarda Dębickiego to idealna okazja do wielkiego muzycznego święta. 

z Rosji, Szwecji, Mołdawii, Hisz-
panii, Rumunii, którzy poznali w 
Gorzowie autentyczną kulturę 
romską i są już jej ikonami. Ar-
tyści ci zaprezentują przebogaty 

repertuar oryginalnych lirycz-
nych i dramatycznych pieśni, 
romansów cygańskich i brawu-
rowych tańców, opracowanych 
zarówno w dawnych czasach, 

jak i współczesnych. Różnorod-
ność koncertu jubileuszowego 
zapewnią gościnnie zaproszone, 
największe gwiazdy muzyki rom-
skiej na świecie, razem z Terno 
wystąpią m.in. Mahala Rai Ban-
da z Rumunii, Michelle Nasci-
mento z ognistym flamenco z 
Hiszpanii, Natasha Buzyleva 
z Rosji, Witt Michaj solista le-
gendarnej Romy, Dumitru 
Harea wirtuoz fletni pana z 
Mołdawii. Koncert Cygańskie-
go Teatru Muzycznego Terno 
zwieńczy występ wszystkich 
artystów festiwalu.

Publiczność najważniejsza 
Przygotowaliśmy festiwal, któ-

ry będzie miał wyjątkową opra-
wę, zgromadzi czołowych arty-
stów romskich z całego świata, 
wrażeń artystycznych na najwyż-
szym poziomie. Zespoły zapro-
szone do tej edycji to prawdziwe 
perły w swoim gatunku. Swoją 
autentycznością, grą na żywo, 
niespotykaną oryginalnością 
oraz co najważniejsze profesjo-
nalizmem, dbając o utrzymanie 
i ochronę tradycji oraz wartości 
kultury romskiej, zjednują sobie 
wielopokoleniową, wielokultu-
rową publiczność z Gorzowa, re-
gionu, Polski i całej Europy.

RD
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RZEPIN

Wszystkie jednostki 
OSP z  terenu Gminy Rze-
pin zgromadziły się na 
placu przed wigwamem 
by wspólnie uczcić swoje 
święto.

Oficjalnego otwarcia do-
konał burmistrz Rzepina 
Sławomir Dudzis wraz z 
prezesem Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w  Rzepinie dru-
hem Witoldem Bocheń-
skim. Podczas obchodów 
najbardziej zasłużonym 

14 maja w Sułówku odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka, które poprowadził sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego ZOSP 
RP w Rzepinie druh Bogusław Baranowski.

strażakom zostały wręczo-
ne medale i odznaczenia.

Aktu dekoracji dokonał 
z-ca Komendanta Powia-
towego PSP st. kpt Michał 
Borowy wraz z  burmi-
strzem S. Dudzisem i  pre-
zesem gminnego OSP W. 
Bocheńskim.

Po części oficjalnej wszy-
scy druhowie i   goście 
zostali zaproszeni przez 
gospodarzy obchodów na 
wspólny poczęstunek.

Katarzyna Dawidowicz

„Pocztówka z Dwumiasta” w bibliotece słubickiej!
SŁUBICE

Głównym zadaniem 
uczestników było wyko-
nanie pocztówek z charak-
terystycznymi miejscami 
Słubic i Frankfurtu. Każda 
pocztówka została opa-

11 maja, w oddziale dziecięcym biblioteki słubickiej, odbyły się warsztaty twórcze, w ra-
mach tegorocznego „Dnia Europy”. 

trzona znaczkiem pocz-
towym z wizerunkiem Sy-
riusza. Dodatkowo, każdy 
biorący udział mógł na 
specjalnie przygotowanej 
pocztówce napisać własne 

postulaty - „Nowe pomysły 
dla Europy”.

W spotkaniu wzięło 
udział ponad 40 osób, 
wśród nich były dzieci, 
młodzież, rodzice oraz 

dziadkowie z wnukami z 
pogranicza Słubic i Frank-
furtu.

Zespół BPMiG Słubice

Kajetan wyróżniony
KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Kajetan Konieczny, 
uczeń z klasy I Gimnazjum 
Nr 1 w Kostrzynie nad 
Odrą 19 maja reprezento-
wał Powiat Gorzowski w 
Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim PRO ARTE 
w Kargowej. W kategorii 
klas I –III zaprezentowało 
się 44 uczestników z całe-
go województwa. Wyło-

niono trzech laureatów, a 
Kajetan jako jedyny z po-
wiatu gorzowskiego (na 
tym szczeblu był zwycięz-
cą) otrzymał wyróżnienie. 
To pierwszy taki występ, a 
jednocześnie wielki sukces 
małego recytatora. 

Źródło: www.kostrzyn.pl

9,9 proc. osób było za-
rejestrowanych na koniec 
kwietnia jako bezrobotne 
w naszym regionie. Ten 
rekordowo niski wynik 
(pierwszy raz w historii 
regionu jednocyfrowy!) 
jest mniejszy o 2,2 proc. 
od wskaźnika w ubiegłym 
roku w tym samym okresie. 
Najmniej bezrobotnych 
jest w Gorzowie Wlkp. (5,1 
proc.) i w powiecie słubic-

W SKRÓCIE:

REGION

Jednocyfrowe bezrobo-
cie w Lubuskiem

kim (5,5 proc.) Najwyższy 
poziom bezrobocia zano-
towano w powiecie żagań-
skim i nowosolskim (16,7 
proc.). Na terenie działania 
Przekroju najgorzej jest w 
powiecie międzyrzeckim 
(15,7 proc.). W powiecie 
sulęcińskim poziom bez-
robocia wynosił 11,7 proc.                       

(SAM)
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Konferencja odbyła się w dniach 19-20 
maja w Pałacu Mierzęcin w Dobiegnie-
wie. Partnerem K-S SSE przy organizacji 
wydarzenia były firmy Deloitte Doradz-
two Podatkowe Sp. z  o.o., jako Partner 
Merytoryczny oraz  IDEA HR Doradztwo 
Personalne s.c., jako Partner Srebrny. 

Konferencję otworzył Krzysztof Kielec 
prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A., witając wszyst-
kich uczestników i dziękując za tak liczne 
przybycie. Szczególne podziękowania 
skierował do partnerów konferencji, któ-
rzy aktywnie wspierali jej organizację.

Część merytoryczna konferencji obej-
mowała wystąpienia Partnerów. Oprócz 
kwestii związanych z podatkami dysku-
towano m.in. o zmieniającym się rynku 
zatrudnienia oraz o znaczeniu Specjal-
nych Stref Ekonomicznych po 20 latach 
ich działalności. – Żadne zmiany podat-
kowe nie będą wpływać na zmiany w dzia-
łalności specjalnych stref ekonomicznych 
– podkreśla Andrzej Kail, dyrektor mar-
ketingu K-S SSE – Jedno jest pewne, gdyby 
specjalnych stref nie było w Polce, nie po-
wstałoby tysięcy dobrze funkcjonujących 

Konferencja gospodarcza K-S SSE
KOSTRZYN NAD ODRĄ / REGION

zakładów i setek tysięcy miejsc pracy – do-
daje. 

Najbliższe miesiące będą bardzo inten-
sywne dla pracowników specjalnej stre-
fy w Kostrzynie. Do drzwi K-S SSE ciągle 
pukają nowi inwestorzy, a stare firmy 
zaczynają się borykać z brakiem osób 

chętnych do pracy. – Jesteśmy w trakcie 
rozmów z kilkoma znaczącymi inwesto-
rami – mówi prezes K-S SSE Krzysztof 
Kielec – mamy nadzieję, że zakończy się to 
pomyślną realizacją – dodaje.

By rozwiązać problem niedostatku 
kadr w firmach działających na terenie 

kostrzyńsko-słubickiej strefy, zarząd 
podjął współpracę ze szkołami średni-
mi i szkołami wyższymi. K-S SSE stara się 
ukierunkować szkolnictwo, by odpowia-
dało ono na potrzeby rynku pracy.

Ogromnym zainteresowaniem w cza-
sie konferencji cieszyły się panele dysku-
syjne „O Biznesie przy kawie”. Miały one 
charakter dialogu i swobodnej wymiany 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 

Konferencja gospodarcza K-S SSE jak 
zwykle cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród właścicieli i kadry firm 
działających na terenie województwa lu-
buskiego. Organizatorzy już dziś zapra-
szają wszystkich uczestników na kolejne, 
przyszłoroczne spotkaie w Mierzęcinie.

Adam Piotrowski

Czy czekają nas kolejne zmiany w podatkach i czy będą one zagrożeniem dla przedsiębiorców oraz jakie są skutki wprowadzonego 
w lutym podatku bankowego? M.in. na te tematy dyskutowano podczas tegorocznej konferencji gospodarczej zorganizowanej przez 
Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

KOSTRZYN NAD ODRĄ 
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PRZEKRÓJ (NIE) POLECA

Gdy kobieta wychodzi za mąż po dro-
dze przychodzą jej do głowy różne myśli, 
bywają głębokie i czasem budzą w przy-
szłej pannie młodej wiele wątpliwości: 
czy to na pewno „ten”? Czy on na pewno 
jest gotowy na związek? Czy ja jestem 
gotowa zostać żoną? Zdarzają się jed-
nak również nieco „płytsze” refleksje jak 
np. głównej bohaterce komedii „Kochaj” 
Sawie (Olga Bołądź), która zastanawia 
się, czy nie powinna przypadkiem rzucić 
swojego narzeczonego dla przydrożne-
go striptizera (Michał Czernecki). W koń-
cu żyje się tylko raz. Przyjaciółki Sawy są 
niemniej ekscentryczne. Anka (Roma Gą-
siorowska) uwielbia mężczyzn, stąd też, 
podobnie jak swoją garderobę, ich rów-
nież często lubi zmieniać, Weronika jest 
samotną matką, wiodąca życie youtube-
ra, a Oliwia gwiazdą telewizji. Wszystkie 
trzy nie spoczną póki nie sprawią Sawie 
niezapomnianego panieńskiego i nie 
zmuszą widza do jednej smutnej reflek-
sji po obejrzeniu filmu, a mianowicie, 
że „Kochaj” to komedia (romantyczna?) 
oparta na stereotypach, obśmiewająca 
„wyzwolone” kobiety, które suma sum-
marum okazują się znaleźć prawdziwe 
szczęście dopiero w stałym związku z 
mężczyzną. Próbując to wszystko ująć 
w jakąś jedną, w miarę zrozumiałą dla 
odbiorcy całość, „Kochaj” to  komedia, 
w której wyrazem najwyższego stopnia 

emancypacji w XXI w. jest babska popija-
wa, męski goły pośladek oraz wielka ka-
riera kosztem wielkiej miłości. Tym bar-
dziej jest szokujące to, że tak płytkiego 
spojrzenia na współczesne kobiety do-
puściła się kobieta - reżyser Marta Pluciń-
ska, tworząc całkowicie przewidywalne  
i bezrefleksyjne bohaterki oraz pozba-
wiony sensownej treści scenariusz. 

„Kochaj” to produkcja stworzona na 
potrzebę innych reżyserów, aby wiedzie-
li jak komedii kręcić nie należy.

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Jak mantrę będę przypominać Pań-
stwu o jedzeniu świeżych warzyw  
i owoców, najlepiej sezonowych. I cieszę 
się niezmiernie, że mamy właśnie taką 
porę roku, gdzie owe smakołyki można  
z łatwością znaleźć w naszych przydo-
mowych ogródkach.

Osobiście takiego nie posiadam, więc 
przy okazji wizyty u teściowej, pobuszo-
wałam trochę w Jej ogrodzie. Tym razem 
przywiozłam sporo świeżego, młodego 
szpinaku.

Długo zastanawiałam się, co z nim zro-
bić, odganiałam myśl o kolejnym maka-
ronie ze szpinakiem.

Pomyślałam, że spróbuję wykonać a’la 
tartę, tylko bez mąki i cukru. Tak oto po-
wstała moja nietypowa tarta ze szpina-
kiem.

Anna Suchy

A’la tarta ze szpinakiem 
i serem feta

SKŁADNIKI:
- dwa duże jajka
- szklanka płatków owsianych
- łyżka otrębów żytnich
- szklanka mleka
- pół kostki sera feta
- świeży szpinak
- 4 duże ząbki czosnku

Jajka, otręby, płatki i mleko wymie-
szać tak, aby się dokładnie połączyły. 
Szpinak poddusić z czosnkiem, dopra-
wić solą i pieprzem, następnie dodać do 
masy jajecznej, ser feta pokroić w kost-
kę. Wszystko razem wymieszać i wstawić  
w formie do tarty do nagrzanego piekar-
nika (180 stopni) na ok. pół godziny.

Wyjąć, podawać gorącą,

„Kochaj” i oglądaj?

Wyjątkowy dzień dla dzieci

O tym wyjątkowym dniu pa-
miętał także Zarząd Powiatu 
Słubickiego, w imiennie któ-
rego przewodniczący Rady 
Powiatu Słubickiego Wiesław 
Kołosza oraz członek Zarzą-
du Amelia Szołtun wraz z 
wolontariuszkami z Zespołu 
Szkół im. mjr. Jana Piwnika Po-
nurego w Rzepinie odwiedzili 
wychowanków Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej „Nasza 

POWIAT SŁUBICKI

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Każdy 
rodzic i opiekun dba o to, aby jego pociecha śmiała 
się jak najczęściej. W związku z tym święto wszystkich 
dzieci, przypadające na 1 czerwca jest szczególnym 
dniem w kalendarzu.

Chata” w Cybince. Tym samym 
zrobili   olbrzymią niespodzian-
kę dzieciom, a na ręce dyrek-
tor placówki Doroty Łazar-
czyk wręczyli kosz wypełniony 
prezentami oraz torby pełne 
słodkości. Nieskrywana radość 
dzieci wywołana upominkami 
ubarwiła wszystkim ten szcze-
gólny dzień.

PS

Wzruszający, pełen emocji spektakl
SŁUBICE

Spektakl został przygotowany na 
podstawie znanej powieści Erica Em-
manuela Schmitta pt. „Oskar i pani 
Róża“. Głównym bohaterem jest chło-
piec o imieniu Oskar, który pomimo 
swojego młodego wieku musi zmie-
rzyć się ze śmiertelną chorobą. Prze-
bywając na oddziale onkologicznym, 
przechodzi przyśpieszony kurs życia.

Chłopcu w ostatnich dniach to-
warzyszy wolontariuszka, nazywana 
przez niego ciocią Różą. Sceniczna hi-
storia małego chłopca, w interpretacji 
reżyserki Magdaleny Płaneta, kończy 
się trochę inaczej niż w oryginale...

Spektakl został bardzo dojrzale 
odebrany przez widzów. To sztuka, 
która uczy w nas empatii i tolerancji, 
mówi o nieuniknionym przemijaniu 
życia. Po spektaklu wywiązała się roz-
mowa aktorów z widzami na temat 
śmierci, choroby i emocjach im to-
warzyszących. Aktorzy podzielili się 
również swoimi dotychczasowymi 
doświadczeniami scenicznymi i kolej-
nymi przedsięwzięciami, nad którymi 
obecnie wspólnie pracują.

Zespół BPMiG Słubice

12 maja w słubickiej bibliotece odbył się spektakl pt. „Oskar i ciocia Róża“ w wyko-
naniu aktorów Teatru Planeta M z Poznania, w reżyserii Magdaleny Płaneta. Obej-
rzało go około 170 osób, między innymi uczniowie słubickich gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych oraz mieszkańcy gminy i powiatu słubickiego.



7nr 6(42)/2016 9 czerwca 2016

Przekrój Lokalny: Gorzów w 
końcu uzyskał bezpośrednie 
połączenie z Berlinem. Plano-
wany jest też remont zabytko-
wej estakady kolejowej … 

Władysław Komarnicki: Są do-
bre i złe wiadomości związane 
z gorzowską koleją. Do dobrych 
należy ta, że w końcu po dzie-
więciu latach Gorzów uzyskał 
połączenie z Berlinem. Ten pilo-
tażowy program będzie na pew-
no rozszerzany o ilość połączeń 
i godziny, które będą pasowały 
pasażerom dojeżdżającym do 
stolicy Niemiec. Będąc jeszcze 
w Sejmiku Lubuskim, prawie na 
każdej sesji o tym połączeniu 
rozmawiałem z panią marszałek 
Elżbietą Polak a także z panią 
wicemarszałek Alicją Makarską 
odpowiedzialną m.in. za koleje 
regionalne. Będąc już senato-
rem z żelazną konsekwencją 
spotykałem się z przedstawicie-
lami Przewozów Regionalnych 
i dyrekcją przewozów Arriva. 
Dobrą wiadomością jest także 
to, że lada moment będzie re-
montowana gorzowska esta-
kada. Ten remont spowoduje, 
że pasażerowie będą musieli 
korzystać z dworca kolejowe-
go na Wieprzycach. I tu apel do 

„Stal będzie w wielkim finale”
ROZMOWA PRZEKROJU

Prezydenta i Rady Miasta Go-
rzowa. To dworzec zapomnia-
ny przez Boga i ludzi a przede 
wszystkim przez tych, którym 
podlega, czyli PKP. Apeluję do 
władz Gorzowa, aby coś z tym 
fantem zrobili i nie czekali na 
decyzje PKP. Dworzec, który nie 
widział malarza od przynajmniej 
30 lat nie jest chlubą dla nasze-
go miasta. Jak przyjadą ludzie z 
Berlina i wysiądą na tym dworcu, 
to pomyślą, że to co pisze się o 
inwestycjach w naszym kraju to 
„ściema”. Zła wiadomość to brak 
decyzji o elektryfikacji linii Krzyż 
– Kostrzyn. Z przykrością muszę 
powiedzieć, że ci którzy rządzą 
nie wpisali się do zespołu par-

lamentarnego wspierającego tę 
inicjatywę. Nie wznieśli się nad 
podziały i jest mi za to wstyd. 
Głęboko wierzę, że jeżeli nie są 
w tym zespole, to przynajmniej 
będą nas wspierać. O tej elektry-
fikacji mówi się wiele. Wszyscy 
wiedzą, że jest ona kolejowym 
oknem na świat naszego regio-
nu. To ogromny wstyd byłych i 
obecnych parlamentarzystów za 
niemoc w tej sprawie. 

PL: Jest pan orędownikiem i ki-
bicem sportu. Ostatnio sukces 
odnieśli gorzowscy szczypior-
niści awansując do I ligi. Co 
dalej, co z budową nowej hali 
sportowej w Gorzowie? 

WK: To jest czas i wyzwanie dla 
miasta. To nie jest prywatny klub 
Stali Gorzów pana Zmory i Kugle-
ra. To jest klub przede wszystkim 
miejski. Strategia gorzowskiego 
sportu musi uwzględnić piłkę 
ręczną. Stal Gorzów sama nie 
uciągnie tej dyscypliny. Pierwsza 
liga to są już poważne koszty. 
Nie należy zapominać o innych 
sportach halowych w naszym 
mieście. W Gorzowie jest potrze-
ba budowy nowej hali, z której 
mogliby korzystać m.in. zarów-
no szczypiorniści jak i koszykarki 
i siatkarze. Wiem, że w sprawie 
hali sportowej z ministrem spor-
tu rozmawiali prezydent Gorzo-
wa Jacek Wójcicki i minister 
Elżbieta Rafalska. Wiem też, że 
mają na ten cel obiecane pie-
niądze. Jeżeli byłbym do czegoś 
potrzebny to zdecydowanie mó-
wię tak. Jestem w komisji sportu 
i nauki i na pewno będę lobbo-
wał tę inicjatywę. 

PL: W naszym mieście próbuje 
odrodzić się motocross. W sze-
regach Gorzowskiego Automo-
bilklubu jest wielu świetnych 
zawodników, którzy trenują 
przy Fabrycznej. Tor ten jednak 
jest bez homologacji i nie moż-
na tam organizować żadnych 

oficjalnych zawodów. Klub z 
Gorzowa aby organizować za-
wody musi korzystać z innych 
torów jak ostatnio chociażby w 
Więcborku. Czy uważa pan, że 
warto wesprzeć tę dyscyplinę 
sportu i czy miasto powinno się 
tym zająć ?

WK: Zapewniam pana, że tak. 
Motocross to bardzo widowisko-
wy sport, który przyciąga wie-
lu kibiców. Wiem, że mógłby w 
Gorzowie zagościć na stałe, tym 
bardziej, że coraz głośniej o na-
szych zawodnikach. 

PL: Oczywiście nie może za-
braknąć pytania na temat spe-
edwaya. Stal do tej pory nie 
przegrała meczu. Jak ocenia 
pan medalowe szanse drużyny?

WK: Stawiam sprawę jasno. Stal 
ma dobry skład i jeżeli wszyscy 
zawodnicy pojadą na poziomie 
80% umiejętności to będzie me-
dal. Martwię się trochę o Mateja 
Zagara, ale on zawsze tak zaczy-
na sezon a później jest ok. Nie-
wiadomą jest też Adrian Cyfer. 
Jeżeli nic nie zrobi w tym roku to 
będzie klasycznym zawodnikiem 
do I ligi. Osobiście uważam, że 
Stal będzie w wielkim finale. 

PL: Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z senatorem RP Władysławem Komarnickim (cz. II)

Czas rozmowy z ludźmi
REGION

Katarzyna Osos, lubuski Poseł na 
Sejm RP, chętnie wsłuchuje się w głos 
Lubuszan i spotyka się z nimi podczas 
dyżurów poselskich. Dyżury posłanka 
odbywa nie tylko w swoim biurze po-
selskim w Zielonej Górze ale również w 
terenie.

- To ważna część mojej pracy jako posła. 
Chcę wiedzieć, co jest ważne dla ludzi, z ja-
kimi problemami się borykają i jak mogę 
im pomóc. Staram się być na bieżąco i 
śledzić wydarzenia w danych gminach, 
bo potem łatwiej jest rozmawiać i poma-
gać – mówi. A problemy są różne, często 
bardzo osobiste. - Chętnie pełnię te dyżu-
ry, bo lubię być blisko ludzi. A tam gdzie 
mogę zawsze staram się pomóc. 

Aby wyjść naprzeciw obywatelom po-
seł Katarzyna Osos  razem z senatorem 
Władysławem Komarnickim i preze-
sem Stowarzyszenia Młodych Lubuszan 
Adamem Piotrowskim uruchomiła 
bezpłatne porady prawne dla wszyst-
kich chcących skorzystać z pomocy 
prawnika. O tym, jak ważny jest dostęp 

Bycie posłem to nie tylko posiedzenia Sejmu, udział w komisjach czy w uroczystościach. To przede wszystkim kontakt z wyborcami. 

do pomocy prawnej profesjonalistów, 
świadczą przeprowadzone badania. 
Okazuje się, że w Polsce większość osób 
zgłasza się do prawnika zbyt późno, gdy 
sprawy są już tak zaawansowane i po-
plątane, że nawet najlepszy adwokat 
nie jest ich w stanie wyprostować. Biuro 
ma swoją siedzibę w Kancelarii Prawnej 
adwokata Marka Świerkowskiego w 
Sulęcinie przy ul. Pileckiego 1. By skorzy-
stać z bezpłatnej porady prawnej należy 
zadzwonić na nr 511 225 133

Jeśli ktoś chciałby porozmawiać z 
poseł Katarzyną Osos, zadać jej pyta-
nie, albo uzyskać pomoc prawną może 
skorzystać z dyżurów poselskich. Stałe 
dyżury odbywają się w każdy poniedzia-
łek w biurze poselskim w Zielonej Górze 
w godz. 10:00 - 12:00. Dyżury w terenie 
będą wznowione po przerwie wakacyj-
nej, a ich harmonogram dostępny bę-
dzie na www.osos.eu.

Red.
DYŻURY POSELSKIE W TERENIE

31

DYŻURY POSELSKIE W BIURZE

54

Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos 
Komisje: Ustawodawcza; Eduka-
cji, Nauki i Młodzieży; Nadzwy-
czajna ds. zmian w kodyfikacjach.
Podkomisje: z-ca przewodniczą-
cego w podkomisji ds. kształcenia 
zawodowego

Wzruszający, pełen emocji spektakl
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HISTORIA

W Korytach odnaleziono masowy grób

Do tragicznego wy-
padku doszło w nocy 
26/27 grudnia 1941 r. w 
pobliskich Drzewcach. Z 
powodu ograniczonej wi-
doczności jadący z Berlina 
pociąg osobowy uderzył 
w stojący na stacji pociąg 
towarowy z wagonami 
zbiornikowymi z benzyną. 
Część składów stanęła w 
płomieniach, co bezpo-
średnio wpłynęło na liczbę 
ofiar śmiertelnych. Według 
różnych źródeł w katastro-
fie w Drzewcach zginąć 
mogło od kilkudziesię-
ciu do nawet 280 osób. 
Rozbieżności te wynikają 
między innymi z wysokiej 
temperatury ognia, która 
doprowadziła do całkowi-
tego zwęglenia się więk-
szości ciał. W ówczesnej 
prasie mowa była o 41 
osobach. Nic dziwnego, 
katastrofa nie była powo-
dem do chwały na pro-
pagandy III Rzeszy. Część 
ofiar stanowili żołnierze 

Na cmentarzu w Korytach w gminie Torzym odnaleziono szczątki 12 osób, które zginęły w katastrofie kolejowej w Drzewcach w 1941 r.  
W dniach 30-31 maja archeolodzy ze Stowarzyszenia Pomost przeprowadzili ekshumację szczątków.

niemieccy jadący na front. 
41 osób tuż po katastrofie 
zostało zidentyfikowanych 
na podstawie dokumen-
tów. 

Odnaleziony grób miał 
formę długiego prosto-
kąta o wymiarach 9 m x 
1,80 m, w którym ułożo-
no 11 drewnianych tru-

mien. Kończyny ofiar były 
w większości połamane, a 
część kości silnie zwęglo-
na. Przy szczątkach trzech 
osób znaleziono złote 
obrączki ślubne oraz srebr-
ny sygnet z datą „1940”. – 
Prawdopodobnie szczątki 
bezpośrednio po katastro-
fie były też oglądane przez 

prokuratorów, ponieważ 
są pozbawione większości 
przedmiotów osobistych 
– wyjaśnia Maksymi-
lian Frąckowiak, członek 
Stowarzyszenia Pomost. 
Wśród szczątków znajdo-
wały się także liczne frag-
menty stopionego szkła. 

Szczątki znalezione na 

cmentarzu w Korytach 
zostaną pochowane na 
cmentarzu wojennym w 
Starym Czarnowie w wo-
jewództwie zachodniopo-
morskim. 

Archeolodzy ze Stowa-
rzyszenia Pomost będą w 
najbliższym czasie wra-
cać do Koryt, by odnaleźć 

szczątki pozostałych osób, 
które zginęły w katastrofie. 
Według przekazanych z 
Niemiec informacji w oko-
licy musi się znajdować 
inny grób zbiorowy z ofia-
rami, których nie udało się 
zidentyfikować.

Adam Piotrowski
Fot. Archiwum Pomost
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Właśnie teraz jest najlepszy czas na gaz! 
Jeśli myślisz, że gaz ziemny jest tylko dla zamożnych, to najwyższy czas zweryfikować opinię i przekonać się o jego 
zaletach. Najlepiej, gdy zrobisz to do 30 czerwca, bo jeśli do tego czasu podpiszesz umowę o przyłączenie do sieci, 
jeszcze tej zimy będziesz mógł skorzystać z jego niezaprzeczalnych  zalet. Jakich? Zapytaliśmy o to eksperta z firmy 
EWE – dostawcy gazu w naszym regionie – który o gazie ziemnym wie wszystko.

Gdyby miał Pan wymienić cztery 
największe zalety gazu ziemnego, 
to byłyby to…

Dostępność, wygoda, oszczęd-
ność i czyste środowisko. W na-
szym regionie, ze względu na 
łatwy dostęp do sieci gazowej 
EWE, wybór gazu ziemnego, za-
miast na przykład kominka czy po-
czciwego węgla, jest oczywistym  
i najlepszym rozwiązaniem. Nie 
bez powodu działki budowlane  
z dostępem do sieci gazowej uzna-
wane są za lepsze i bardziej warto-
ściowe – klienci po prostu doceniają 
dostęp do gazu, bo to źródło energii 
najbardziej korzystne i najmniej kło-
potliwe w eksploatacji. 

Na czym polega wygoda korzy-
stania z gazu? 

Najprościej mówiąc – na tym, że 
zawsze go mamy, nie musimy robić 
zapasów, nie zajmuje nam miejsca  
i możemy łatwo kontrolować jego 
zużycie. Pamiętajmy, że dom budu-
jemy na wiele lat. Dziś może nam 
nie przeszkadzać dorzucanie opału, 
zamawianie węgla albo pamiętanie 
o uruchomieniu pieca, żeby wykąpać 
się w ciepłej wodzie. Ale za kilka- kil-
kanaście lat docenimy ten komfort, 
że wystarczy tylko ustawić termostat. 
Wygoda gazu ziemnego jest bezkon-
kurencyjna. 

A ile za tę wygodę musimy zapła-
cić?

Przeważnie mniej niż się spodzie-
wamy. Gaz niesłusznie uważany jest 
za stosunkowo drogie paliwo, a to 
nieprawda

By się o tym przekonać, wystarczy 
spotkać się z naszym doradcą, a on 
przeprowadzi bezpłatną kalkulację 
kosztów ogrzewania. Na wyliczenia 
mają wpływ takie czynniki jak  np. po-
wierzchnia oraz stan techniczny bu-
dynku, ilość zamieszkujących osób, 
dlatego symulacja kosztów jest za-
wsze indywidualna. 

A dodatkowo na gazie można łatwo 
zaoszczędzić – wystarczy zastoso-
wać parę naprawdę prostych zasad. 

Co zrobić, żeby oszczędzić  
i nie marznąć? 

Po pierwsze – nie przegrzewać, 
tylko ustawić w pomieszczeniach 
odpowiednią temperaturę na ter-
mostacie – nie za wysoką i nie 
za niską, lecz „w sam raz”. Inna 
będzie w ciasnej kuchni, a inna  
w przestronnym salonie. Odpowied-
nia temperatura to taka, która odpo-
wiada nam, ale warto znać zalecane 
temperatury, i wtedy sprawdzić, czy są 

dla nas optymalne. Po drugie, dbajmy 
o instalację grzewczą. Na szczęście 
nie jest ona zbyt wymagająca. Zwykle 
wystarczy, gdy fachowiec raz w roku 
sprawdzi systemy grzewcze i w razie 
potrzeby wyczyści. Po trzecie – nie 
pozwólmy ciepłu uciekać. 

Jak możemy kontrolować tempe-
raturę i zużycie gazu, gdy nie ma 
nas w domu?

To jedna z najważniejszych zalet 
gazu ziemnego – programowanie 
oszczędności. Bo gaz, w przeciwień-
stwie do ogrzewania choćby drew-
nem, możemy sobie „zaprogramo-
wać”. Ustawiamy niską temperaturę, 
gdy nie ma nas w domu a podkręcamy 
ją kilkanaście minut przed powrotem 
z pracy czy ze szkoły, by na wejściu 
cieszyć się ciepłem. Teraz w najno-
wocześniejszych instalacjach może-
my to zrobić nawet przez Internet –  
z telefonu czy tabletu. I nie musimy 
się bać, że kiedy wyjedziemy na ferie 
zimowe, zastaniemy po powrocie po-
pękane rury – odpowiednie ustawie-
nia zapobiegają wymrożeniu domu. 

A czy można oszczędzić na gazie 
zimą, kiedy grzejemy najwięcej? 

Oszczędzamy już na tym, że nie 
musimy kupować gazu na zapas 
albo go „domawiać” – w przeciwień-
stwie do innych nośników np. drew-
na czy węgla. Nie musimy się mar-
twić jaka przyjdzie zima, bo gazu 
na pewno nam nie zabraknie, ani 
nie będzie go za dużo. Po prostu 
płacimy za realne zużycie – za taką 
ilość paliwa, jakiej potrzebujemy.  
W naszej firmie można wybrać jed-

no z dwóch wygodnych sposobów 
rozliczeń – opłaty według licznika 
albo, jeśli ktoś lubi planować wydatki, 
i z góry wiedzieć ile zapłaci – równo-
mierne rozłożenie opłat na cały rok 
– jak w przypadku ciepła z ciepłow-
ni. Czyli po prostu z gazem wszystkie 
koszty mamy pod kontrolą i możemy 
elastycznie nimi zarządzać. 

Tylko, że niektórzy gazu się po 
prostu boją. Jest się czego bać?

Gaz ziemny jest bezpieczny. Jedy-
nie niewłaściwe korzystanie z urzą-
dzeń gazowych, podobnie zresz-
tą jak i pieców węglowych czy np.  
z urządzeń na prą,  może spowodo-
wać problemy z jego użytkowaniem. 
Urządzenia trzeba po prostu regular-
nie konserwować – czyli zazwyczaj 
zrobić raz na rok niedrogi, krótki prze-
gląd. Nie tylko będzie bezpieczniej, 
ale oszczędniej – bo czyste urządze-
nia pracują wydajniej. 

W EWE możemy się pochwalić 
jedną z najbardziej niezawodnych 
sieci gazowych. Monitorowany przez 
Urząd Regulacji Energii tzw. średni 
czas przerwy w dostawie na jedne-
go klienta był w naszej sieci blisko 
10-krotnie krótszy niż u innych do-
stawców. 

OK. Chciałbym mieć gaz ziemny 
jeszcze w tym sezonie grzewczym. 
Co muszę zrobić?  

Niewiele. Wystarczy umówić się  
z doradcą EWE i podpisać umowę o 
przyłączenie do sieci. Najważniejsze, 
żeby nie zwlekać – umowę trzeba 
podpisać najpóźniej do 30 czerwca, 
żeby już tej zimy móc cieszyć się 
ciepłem i wygodą gazu. 

Czyli już w lecie warto pomyśleć 
o zimie? 

rOZMOwA prZEkrOjU

Tak, bo choć EWE zajmuje się pra-
wie wszystkim i klient nie widzi całej 
procedury – to od podpisania umowy 
do budowy przyłącza gazowego spo-
ro się dzieje i potrzebny jest czas. Bu-
dowa przyłącza gazowego i przygoto-
wanie instalacji to normalna budowa 
wymagająca pracy kilku ludzi (projek-
tantów, firmy wykonawczej, instalato-
ra) oraz spełnienia wielu formalności. 
Ten proces trwa kilka miesięcy, dla-
tego radzimy zająć się nim znacznie 
wcześniej przed planowanym termi-
nem rozpoczęcia odbioru gazu, czyli 
przed sezonem grzewczym. Niestety, 
nie możemy przeprowadzić prac póź-
niej – prace ziemne związane z budo-
wą przyłącza gazowego, ze względu 
na możliwe niskie temperatury, nie są 
wykonywane od listopada do marca.  
A zatem – nie czekajmy, tylko już w 
czerwcu przygotujmy się do odbioru 
gazu. Bo gdy się spóźnimy, będziemy 
mogli z niego skorzystać dopiero na 
wiosnę 2017.

- Wybór gazu ziemnego jako źródła 
energii jest w naszym regionie naj-
bardziej naturalny - mówi  ekspert 
EWE Jakub Zastawny

Rozmawialiśmy z Dyrektorem 
Sprzedaży EWE Jakubem Za-
stawnym. EWE to działający 
od 17 lat w Polsce niezależ-
ny dostawca gazu, dyspo-
nujący własnymi sieciami, 
ponad 1600 km.. Działa jako 
dostawca gazu dla klientów 
indywidualnych jak i firm,  
w 49 gminach, na terenie  
6 województw. 
Wszystkie informacje doty-
czące korzystania z gazu 
ziemnego znajdą Państwo 
na stronie www.ewe.pl  
i pod numerem infolinii  
801 100 800. 

http://www.ewe.pl
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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!

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 prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 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 procentowe-
go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być dar-

mowe, a do szkół mają pow-
rócić 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 po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

Pomysłodawca imprezy Irek 
Góra nie krył radości i zdziwie-
nia. Spodziewał się wielu uczest-
ników, ale taka liczba przero-
sła jego oczekiwania. Na hasło 
odpowiedzieli wszyscy, którzy 
lubią biegać. Trasa biegu liczyła 
5 km. Biegli rodzice z dziećmi,  
z kilkulatkami na rękach i po-
ciechami w wózkach. Biegły 
całe rodziny. Biegły dzieci szkół 
podstawowych, młodzież i oso-
by w starszym wieku, a także 
niepełnosprawni. Na bieg przy-
było 29 grup zorganizowanych, 
w tym najliczniejsza – 54 – oso-
bowa – z Witnicy. Biegli żołnie-
rze w mundurach i osoby, które 
po raz pierwszy brały udział w 
Biegu Olimpijskim. Na zaprosze-
nie oprócz lokalnych samorzą-
dowców z powiatu i ościennych 
gmin odpowiedzieli polscy olim-
pijczycy. Do Kołczyna przyjechał 
mistrz olimpijski w pięciobo-
ju nowoczesnym z Barcelony  
w 1992 r. – Dariusz Goździak 
oraz dwukrotny mistrz olimpijski 
w wioślarstwie z Aten w 2000 r.  
i Sydney w 2004 r., obecnie poseł 
RP – Tomasz Kucharski. 

Wszyscy byli wygrani, bowiem 
nie miejsce się liczyło, tylko samo 
uczestnictwo. Zadziwiła najstar-
sza uczestniczka biegu – 80- let-
nia pani Janicka, która biegła  
o kijkach do nordic walking. Zdu-
miał pan, który pokonał dystans 

KOŁCZYN / REGION

W tym biegu wszyscy byli zwycięzcami
980 biegaczy wzięło udział w IX Międzynarodowym Kołczyńskim Biegu Olimpijskim. Najmłodszy uczestnik biegu miał nieco ponad miesiąc 
(pokonał dystans w wózku) a najstarszy 80 lat. Wszyscy zawodnicy dobiegli do mety. 

o kulach. Najmłodszy uczestnik 
biegu miał nieco ponad miesiąc 
(dystans pokonał, oczywiście, w 
wózku). Do mety pierwszy do-
biegł Karol Maciąg z Lubikowa, 
a pierwszą z pań była Wioletta 
Paduszyńska z Gorzowa. Nowi 
uczestnicy nie kryli zadowolenia, 
byli pozytywnie zaskoczeni. Or-
ganizatorzy biegu przygotowali 
dla wszystkich napoje, lody i cie-
pły posiłek. Nie zabrakło atrak-
cji dla dzieci: popcornu, waty 
cukrowej, malowanych buziek  
i baniek mydlanych. Po biegu na 
scenie wystąpiły przedszkolaki i 
uczniowie szkoły w Kołczynie. Na 

zakończenie wśród uczestników 
biegu rozlosowano dziesięć pu-
charów dla drużyn, dziesięć piłek 
i dziesięć rowerów górskich.

Organizatorzy: Zespół Edu-
kacyjny w Kołczynie z dyrektor 
– Beatą Brzezińską na czele, 
gmina Krzeszyce reprezento-
wana przez wójta – Stanisława 
Peczkajtisa oraz MLUKS „Posto-
mia – Kołczyn” pod wodzą pre-
zesa Klubu – Eugeniusza Sem-
bratowicza serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do sprawnej organizacji tej im-
prezy.

Organizatorzy obiecali, że na-
stępny, jubileuszowy Bieg bę-
dzie jeszcze ciekawszy.

Oprac. - Red.
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Większość nastolatków z na-
szego Ośrodka cierpi z powodu 
próchnicy. Wynika to głównie z 
niedostatecznej wiedzy na te-
mat higieny jamy ustnej oraz 
braku kontroli stomatologicznej.

Dzięki uprzejmości dr Doroty 
Mikołajczyk-Czak mogliśmy 
poprawić tę złą sytuację. Sys-
tematyczne i darmowe świad-
czenia związane z leczeniem, 
instruktażem higieny jamy ust-
nej, przeglądem kontrolnym 
itp. w trakcie roku szkolnego 
2015/2016 doprowadziły u wielu 
wychowanków internatu OSW 
do całkowitego wyleczenia zę-
bów przed okresem wakacyj-
nym. W przeciągu 3 miesięcy 
pani doktor wyleczyła ok. 40 
zębów. Opiekę objętych było 10 
osób. 

Co drugi czwartek mieliśmy 
okazję obserwować zmaga-
nia stomatologa z postępująca 
próchnicą u dzieci. Miła atmos-
fera, profesjonalne podejście do 
pacjenta i częsty kontakt z panią 
doktor sprawił, że dzieci prze-
stały bać się gabinetu denty-
stycznego i zrozumiały potrzebę 
dbania o zęby. Piękny uśmiech 

wychowanków ze zdrowymi zę-
bami to sukces dr Doroty, za co 

serdecznie dziękujemy.
B. Cichecka-Nowak

Młodzież z SOSW w Słubicach 
z wizytą u dentysty

SŁUBICE

Stadion należał 
do młodych 
lekkoatletów

POWIAT SŁUBICKI

Biegi, skoki w dal i wzwyż, 
pchnięcie kulą, a także rzu-
ty oszczepem i dyskiem - to 
dyscypliny, w których 10 maja 
zmierzyli się na słubickim 
stadionie uczniowie gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjal-
nych ze Słubic oraz Sulęcina. 
To wszystko w ramach Otwar-
tych Mistrzostw Słubic w Lekkiej 
Atletyce, które zorganizowali: 

burmistrz Słubic, starosta słu-
bicki, Słubicki Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, LKS „Lubusz” Słubice, 
Zespól Administracyjny Oświaty 
w Słubicach oraz SZS „Ziemia Lu-
buska” w Zielonej Górze. Powiat 
słubicki reprezentowali: wicesta-
rosta Leopold Owsiak oraz czło-
nek zarządu Ryszard Chustecki. 

Źródło: www.powiatslubicki.pl
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Jednostka 
organizacyjna

Forma wypoczynku podczas wakacji Termin

Szkoła 
Podstawowa nr 2

Przez cały okres wakacji będzie czynne 
boisko „Orlik” (zapewniona opieka 
nauczyciela)

poniedziałek - sobota

Szkoła 
Podstawowa nr 4

Czynne boisko szkolne (zapewniona opieka 
nauczyciela)

04.07. – 28.08.2016

poniedziałek-piątek

godz. 10.00-15.00

sobota-niedziela
godz.10.00-16.00

Gimnazjum nr 2 Półkolonie Letnie – zajęcia sportowe: 
piłka koszykowa, ręczna, Zumba (30.06.), 
przypomnienie zasad bezpieczeństwa 
podczas wakacji, konkursy i zabawy, 
wyjście na basen (01.07.), wyjazd nad 
morze (28.06.), wycieczka do kina 
(zapewniony obiad i podwieczorek)

27.06. – 08.07.2016
godz. 9.00-14.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna

„Rodzinny Rajd Rowerowy 25. 06.2016

Kostrzyńskie 
Centrum Kultury

1.Warsztaty teatralne – KCK 22.08 -26.08.2016

2.Bajkowe Poranki Lipiec -Sierpień

3. Projekcje filmów Czerwiec - Sierpień

4.Warsztaty plastyczne 27.06. – 01.07.2016

5. Animacje osiedlowe 
NOWOŚĆ!!! 5 dni-5 Osiedli!!! Finał w 
Parku Miejskim

Sierpień (dokładne terminy zostaną 
podane na stronie internetowej 
KCK)

6.Zajęcia dla dzieci w Klubie Osiedlowym 
KCK Os. Leśne 5

Lipiec - Sierpień

MOSiR 1. Turniej piłki nożnej dziewcząt 
i chłopców szkół podstawowych i 
gimnazjalnych o „Puchar Lata” – 
Gimnazjum nr 1

04.07.2016 godz. 10.00

2. Turniej piłki nożnej dziewcząt 
i chłopców szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych– Gimnazjum nr 1

06.07.2016 godz. 10.00

3 Turniej plażowej piłki siatkowej 
dziewcząt i chłopców o „Puchar Dyrektora 
MOSiR” – stadion MOSiR

08.07.2016 godz. 10.00

4. Spławikowe zawody wędkarskie 
dzieci i młodzieży „Lato z wędką” o 
„Puchar Dyrektora MOSiR” – stawik przy 
Amfiteatrze

09.07.2016 godz. 8.00

5. Turniej tenisa ziemnego dziewcząt 
i chłopców o „Puchar Lata” – stadion 
MOSiR

19.07.2016 godz. 10.00

6.Gry i zabawy w wodzie o „Nagrodę Lata” 23.07.2016 godz. 12.00

7. Ogólnopolski turniej piłki nożnej drużyn 
dziecięcych „K-S SSE SUPER CUP”

01.08. – 04.08.2016 
godz. 10.00-18.00

8. Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych 
o „Puchar Burmistrza” – Gimnazjum nr 2

20.08.2016 godz. 9.00

9. Turniej tenisa stołowego dziewcząt 
i chłopców szkół podstawowych i 
gimnazjalnych

26.08.2016 
godz. 10.00

10. Turniej zapaśniczy chłopców o „Puchar 
Lata” – stadion MOSiR

27.08.2016
godz. 11.00

11. Bieg Uliczny _”Kostrzyńska 
Dziesiątka” – stadion MOSiR

29.08.2015 godz. 11.00

12. Ogólnopolski turniej piłki ożnej 
chłopców „Torneo Lubuskie” o „Puchar 
Burmistrza”

28.08.2016
godz. 9.00

13.Wakacje w kajaku (grupa 10 osobowa) 01.07.-31.07.2016

Źródło: www.kostrzyn.pl

Turniej w Brennball
SŁUBICE

Brennball w Słubicach propagu-
je nauczyciel Ośrodka Szkolno 
-Wychowawczego Agnieszka 
Araszewska. W rozgrywkach 
udział wzięły drużyny z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego pod 
opieką Alicji Pietrzyk i Agniesz-
ki Araszewskiej i ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 z opiekunem Sarą 
Herman. Na zakończenie zawo-
dów po podsumowaniu punkta-

18 maja po raz pierwszy w Słubicach odbyły się turniej 
szkół podstawowych w BRENNBALLdzaju. 

cji wszystkie drużyny otrzymały 
puchary ufundowane przez Pre-
zesa SOSiR oraz dyplomy uczest-
nictwa ze swoimi podobiznami. 
Wszystkim biorącym udział w 
dobrej zabawie składamy ser-
deczne gratulacje i do zobacze-
nia na następnym meczu!

Organizatorzy

To był „Wielki dzień” Emilki
SŁUBICE

Były wiersze, były fotografie, 
zaproszeni goście. Wielki dzień, 
pełen emocji i wzruszeń. Były 
kwiatki i pierwsze autografy.

Zapraszamy do biblioteki do 

24 maja, w słubickiej bibliotece odbył się wyjątkowy 
wernisaż. To był wielki dzień dla 8-letniej Emilki Kusz - 
najmłodszej słubickiej artystki lokalnej.

zwiedzania wystawy Emilki do 
końca lipca, która została zre-
alizowana w ramach inicjatywy 
„Młodzi zdolni”.

Zespół BPMiG Słubice



13nr 6(42)/2016 9 czerwca 2016

POWIAT GORZOWSKI

Powiat w „Partnerstwie dla Wolontariatu”

„Partnerstwo dla Wolon-
tariatu” to lubuski projekt i 
zarazem tytuł listu intencyjne-
go podpisanego 8 czerwca 2016 
r. w Auli Rektoratu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Sygnatariusze 
listu – m.in. samorządowcy, le-
karze, adwokaci, duchowni, har-
cerze i przedstawiciele wielu 
organizacji – zobowiązali się do 
pomocy młodym Lubuszanom, 
którzy często nie  radzą sobie ze 
swoim życiem. Honorowy patro-
nat nad listem intencyjnym objął 
rzecznik praw obywatelskich dr 
Adam Bodnar.

Zawarcie partnerstwa ma na 
celu utworzenie sieci poradni 
młodzieżowych w wojewódz-
twie lubuskim. Skupią się one 
na udzielaniu pomocy terapeu-
tycznej, psychologicznej, psy-
chiatrycznej oraz prawnej.   Do 

W województwie lubuskim brakuje środowiskowych form pomocy dla młodych ludzi. Dlatego w Zielonej Górze zawiązano porozumienie 
na rzecz pomocy młodym Lubuszanom.  Dzięki utworzonym poradniom młodzieżowym i pracy wolontariuszy, lubuska młodzież ze swoimi 
problemami nie zostanie sama.

projektu zostaną zaangażowani 
w dużej mierze wolontariusze 
-   przede wszystkim członkowie 
Związku Harcerstwa Polskiego 
(Chorągwi Ziemi Lubuskiej). Or-
ganizacja ma udostępnić swoje 
lokale, które zostaną zamienione 
na poradnie.   Rozwój placówek 
będzie możliwy dzięki środkom 
unijnym.  

Jednym z sygnatariuszy Li-
stu Intencyjnego „Partnerstwo 
dla Wolontariatu” jest Konwent 
Starostów Województwa Lubu-
skiego, który w Zielonej Górze 
reprezentowała Małgorzata 
Domagała - starosta gorzowski 
i Z-ca Przewodniczącego Kon-
wentu  Starostów Województwa 
Lubuskiego.

Źródło: 
www.powiatgorzowski.pl

Turniej w Brennball

Cóż to była za biesiada!
POWIAT SŁUBICKI

„Chabry z poligonu”, „Serce 
w plecaku”, „Wojenko, wojen-
ko”, a także „Szła dzieweczka 
do laseczka” oraz „Kufelek” - ta-
kie szlagiery rozbrzmiewały w 
sobotę 14 maja w Collegium 
Polonicum. To wszystko w ra-
mach III Przeglądu Piosenki 
Biesiadnej „Biesiada bez gra-
nic”. W tym roku impreza odby-
ła się pod hasłem „na żołnierską 
nutę”. Zorganizował go Słubic-
ki Miejski Ośrodek Kultury we 
współpracy z chórem  Konso-
nans i jego instruktorem Pio-
trem Pakulskim, a patronat 
honorowy nad imprezą ob-

jęli: burmistrz Słubic Tomasz 
Ciszewicz i starosta słubicki 
Marcin Jabłoński. Ufundowali 
oni także upominki i dyplomy 
dla wszystkich występujących. 
A trzeba przyznać, że tych nie 
brakowało: na scenie pojawiło 
się 13 zespołów z całego wo-
jewództwa - prócz słubickiego 
Konsonansu wystąpili: Jerzyki 
z Kunowic, Antidotum i Lubu-
szanki z Cybinki, Wrzos z Rzepi-
na, Osoria ze Szczańca, Akolada 
z Zielonej Góry, Górzycka Kape-
la Ludowa, Kargowiacy, Retro 
ze Świebodzina oraz Nietko-
wianki z Czerwieńska. Na dużej 

auli robiło się weselej z wystę-
pu na występ. Oklaskiwali je 
m.in. członek zarządu powiatu 
Amelia Szołtun, burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Olejniczak. Po pre-
zentacjach przyszedł czas na 
wręczanie nagród i pucharów 
oraz... dalszy ciąg biesiady, tym 
razem już przy stołach.

Źródło: 
www.powiatslubicki.pl

To był „Wielki dzień” Emilki
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Oni znają się na bezpieczeństwie jak mało kto
POWIAT SŁUBICKI

Tor przeszkód, miasteczko dro-
gowe, a także pierwsza pomoc i 
część pisemna - to kategorie 
zmagań, z którymi musieli się 
zmierzyć w sobotę uczniowie 
dziesięciu podstawówek oraz 
czterech gimnazjów z terenu po-
wiatu w kolejnej edycji powiato-
wego turnieju Bezpieczeństwo 
w Ruchu Drogowym.

Turniej odbył się na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Słu-
bicach. Zorganizowało go: Sta-
rostwo Powiatowe, Komenda 
Powiatowa Policji w Słubicach, 
Słubicki Automobilklub oraz 
wspomniana „trójka”.

- Sam nie wiem, czego się bar-
dziej boję: testu czy toru prze-
szkód. Ale muszę dać radę! - śmiał 
się 11-letni Tomek. - Takie turnie-
je są bardzo fajne, bo oprócz za-
bawy możemy się naprawdę spo-
ro nauczyć - dodał jego kolega. 
W kategorii gimnazjów najlep-

sze okazało się Publiczne Gim-
nazjum w Cybince, przed Gim-
nazjum nr 2 w Słubicach oraz 
Gimnazjum w Ośnie Lubuskim. 
Wśród podstawówek zwycięży-
ła szkoła w Golicach, a kolejne 
miejsca zajęły: Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Słubicach oraz w Biał-
kowie.

Indywidualnie (wśród uczniów 
gimnazjów) nie do pokonania 
okazał się Hubert Ptak. Na po-
dium znaleźli się także: Bartosz 
Kuźmicz oraz Klaudia Bana-
szkiewicz. Jeśli chodzi o szkoły 
podstawowe, to I miejsce zajął 
Hubert Kosiński, II - Cyprian 
Jurkowski, a na III uplasował się 
Jakub Kalinowski. Nagrody i 
dyplomy wręczali m.in.: wicesta-
rosta słubicki Leopold Owsiak 
oraz dyrektorka SP-3 Hanna 
Wróbel.

Źródło: www.powiatslubicki.pl

O pisarskich inspiracjach z Anną Janko
OŚNO LUBUSKIE

8 czerwca w Miejskim Domu 
Kultury w Ośnie Lubuskim od-
było się spotkanie autorskie zor-
ganizowane przez Dyskusyjny 
Klub Książki Ośna Lubuskiego. 

Zaproszenie przyjęła Anna 
Janko – prozaik, poetka, krytyk 
literacki, autorka bestsellerów 
m.in. Dziewczyny z zapałkami 
i Małej Zagłady, nagrodzona 
wieloma nagrodami, wyróżnie-
niami i nominacjami do nagród 

literackich. Przyjęła nasze zapro-
szenie i oczarowała swoją twór-
czością. W trakcie spotkania ze-
brani czytelnicy mogli zapoznać 
się z fragmentami poezji autor-
ki, które zostały przez nią odczy-
tane. Zafascynowani dziełami 
Anny Janko zadawali pytania 
związane z motywami inspira-
cji pisarskich, genezą powsta-
wania jej najbardziej znanych 
utworów. Wiele pytań dotyczyło 

wątków autobiograficznych za-
wartych w twórczości autorki. 
Pisarka nie stroniąca od tema-
tów trudnych, kontrowersyj-
nych i problemowych w pięk-
nym i obrazowym stylu dzieliła 
się ze słuchaczami swoimi re-
fleksjami na temat procesu pi-
sania, będącego ,,dziwnym, lecz 
pięknym zjawiskiem, do które-
go dojrzewa się bardzo powoli”. 
Omawiała swoje doświadczenia 

związane z procesem tworzenia 
dzieła artystycznego. Według 
autorki książka ma być praw-
dziwa nie tylko pod kątem au-
tentyczności, ma być historią 
ludzką, osobistą, a przez to uni-
wersalną.

Czytelnicy wyrazili swoje go-
rące poparcie dla tworzenia 
utworów, które w przystępny 
sposób przybliżą młodzieży 
szkolnej wydarzenia związane 
z tragediami wojennymi, po to 
by najmłodsi czytelnicy mieli 
świadomość otaczających nas 
zagrożeń. 

Z niecierpliwością oczekuje-
my na wznowienie tomów po-
ezji Anny Janko. Wiemy też od 
niej, że pracuje nad nową książ-
ką podejmującą temat tragedii 
dziecka w czasie wojny (dzieło 
ma się ukazać jesienią) i nowym 
tomikiem poezji.

Uczestnicy spotkania autor-
skiego dziękując za spotkanie 
mogli otrzymać autografy z 
dedykacją zaproszonej autorki 
i zapewnienie ponownego spo-
tkania.

K. Jagiełło
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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



KOSTRZYN NAD ODRĄ

UKS „Czwórka” Mistrzem Okręgu Gorzowskiego

- Jesteśmy dumni z tych dzieci, 
pasja do sportu, odpowiedzial-
ność za drużynę, szacunek do 
przeciwnika; na naszych oczach 
rozwijają się sportowo i co ważne 
osobowościowo. To są już praw-
dziwi sportowcy - powiedział 
członek Zarządu Stowarzyszenia 
Rafał Wnuk.

Sobotni turniej jak i całe roz-
grywki ligi stały pod znakiem do-
minacji piłkarzy UKSu. „Czwórki” 
kolejno zwyciężyły z drużynami 
ze Strzelec, Gorzowa oraz Rze-
pina. Piękne gole, składne akcje 
całej drużyny budziły podziw u 
licznie zgromadzonej publiczno-
ści. Piłkarze z Kostrzyna co kilka 
chwil zaskakiwali wszystkich 
golami z „główki”, wspaniałymi 
strzałami z rzutów wolnych czy 
technicznymi zagraniami, po 
których nawet sam trener z nie-
dowierzaniem łapał się za głowę.

- Komplet zwycięstw nie jest 
przypadkowy - zauważył opie-
kun drużyny Adam Bogdański, 
-chłopcy na co dzień trenują trzy 
razy w tygodniu, w sezonie ligo-
wym rozegrali ponad 70 spotkań. 
Naprawdę zasłużyli na dzisiejszą 
radość ze zwycięstwa!

Drużyna Żaków UKS „Czwór-
ka” to świetna linia obrony z naj-
młodszym w drużynie bramka-
rzem.

Antek, Miro, Olo oraz Hubert 
po raz kolejny udowodnili, iż dla 
wielu przeciwników są zaporą 
nie do przejścia. Środek pola to 
królestwo Alana. To właśnie nasz 

Wspaniały sukces kostrzyńskiego klubu piłkarskiego „Czwórka”. Drużyna Żaków po raz kolejny sięgnęła po tytuł Mistrzów Ligi Okręgu Go-
rzowskiego. Chłopcy roczników 2007\2008 pod okiem trenera Adama Bogdańskiego w weekend 28-29 maja przypieczętowali końcowy 
triumf zwycięstwem w turnieju ligowym w Gorzowie.

utalentowany rozgrywający dy-
rygował linią ataku a kiedy na-
leżało to indywidualnie decydo-
wał o losach meczów. Wspaniały 
sezon zanotował bodaj najlep-
szy skrzydłowy ligi Kacper, dla 
którego strzał, dośrodkowanie 
lewą czy prawą nogą nie stano-
wią żadnego problemu. Waż-
ną częścią zespołu są również 
wiecznie uśmiechnięci napast-
nicy. Oskar, Antek, Maciek oraz 
Zdravko - podziurawili w tym se-
zonie bramkarskie siatki na nie-
mal wszystkich boiskach w re-
gionie. Z zespołem byli również 
Sebastian i Konrad, którzy swoją 
świetną postawą przyczynili się 
do końcowego sukcesu drużyny!

Złote Żaki: Antoni Detmer 
(2008), Hubert Górecki (2007), 
Kacper Sikorski (2007), Alan 
Krysiński (2007), Aleksander 
Wnuk (2007), Oskar Iwiński 
(2007), Sebastian Chuchnow-
ski (2007), Antoni Żygielewicz 
(2007), Miroslav Ogyanov 
(2007), Maciej Kozieł (2007), 
Zdravko Zdravkov (2007)

Radości nie krył również Pre-
zes UKSu Arkadiusz Kozieł, 
który jako jeden z pierwszych 
wyściskał młodych mistrzów: 
- Ten sukces to efekt pracy bar-
dzo dużej grupy osób. To ciężkie 
treningi naszych podopiecznych, 
zaangażowanie trenera. Dzisiaj 
jednak chciałbym zwrócić uwagę 
na ważną rolę jaką odegrali w tym 
sezonie rodzice naszych młodych 
piłkarzy. Przez całą ligę byli obok 

swoich dzieci, pomagali w orga-
nizacji turniejów, logistyce a nade 
wszystko swoją rozsądną po-
stawą zbudowali świetny klimat 
wokół naszych złotych Żaczków. 
Dziękujemy.

Zdobycie Tytułu Mistrzów 
Okręgu Gorzowskiego otwo-
rzyło przed drużyną „Czwórek” 
możliwość konfrontacji z naj-
lepszymi drużynami z południa 
województwa. W pierwszych 
tygodniach czerwca rozegrany 
zostanie Finał Wojewódzki zma-
gań Żaków, w którym obok ko-
strzyńskiej drużyny zagra Stilon 
Gorzów (v-ce mistrz okręgu) 
oraz dwie najlepsze ligowe dru-
żyny z okręgu zielonogórskiego. 
Stowarzyszenie UKS „Czwórka” 
wystąpiło o prawo do organizacji 
tej prestiżowej imprezy.

Źródło: www.kostrzyn.pl
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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)

Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.
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