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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      CYBINKA

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:

15 czerwca 2016 roku w Ko-
strzynie nad Odra odbyła się 
polsko – niemiecka konferencja 
pt. „Rozwój gospodarczy obsza-
ru Kostrzyna nad Odrą – drogo-
we i kolejowe połączenia komu-
nikacyjne z Republiką Federalną 

Władze Kostrzyna nad Odrą wspólnie z Zarządem Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A zabiegają o usprawnienie połączeń ko-
munikacyjnych miasta z Republiką Federalną Niemiec poprzez budowę ob-
wodnicy Kostrzyna nad Odrą oraz budowę nowej przeprawy mostowej na 
rzece Odrze.

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

Niemiec.”
W konferencji wzięli udział Je-

rzy Szmit - podsekretarz stanu - 
Ministerstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa, Jacek Bojarowicz 
- p.o. Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad, 

Przemysław Hamera - dyrek-
tor Oddziału GDDKiA w Zielonej 
Górze, Władysław Dajczak – 
wojewoda lubuski, Małgorzata 
Domagała – starosta gorzow-
ski, Krzysztof Kielec – prezes 
Zarządu K-S SSE S.A., Stanisław 
Iwan – wiceprezes zarządu K-S 
SSE, burmistrz Kostrzyna nad 
Odrą Andrzej Kunt, przewod-
niczący Rady Miasta Marek Ta-
tarewicz, Hans-Georg von der 
Marwitz - poseł Bundestagu 
oraz wielu innych przedstawi-
cieli najwyższego szczebla.

Inwestycje są niezbędne
Podczas spotkania debatowa-

no na temat nowej przeprawy 
mostowej oraz obwodnicy Ko-
strzyna nad Odrą. Przemysław 
Hamera poinformował o powo-
łaniu specjalnego zespołu dot. 
realizacji tych ważnych dla mia-
sta, ale też dla całego regionu 

STR. 3

DODATEK 
SPECJALNY!

Nowy most na Odrze i obwodnica 
Kostrzyna coraz bliżej

KOSTRZYN NAD ODRĄ / REGION

>> cd na s. 4

STR. 7

Senator Komarnicki 
chciał poprawić no-
welizację o OZE

KRAJ

I Piknik Centrum 
Nauki Keplera w 
Zielonej Górze  
- 23 Lipca 2016

REGION
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (INTERMARCHE ul. Sikorskiego; TESCO ul. Gorzowska; LEWIATAN ul. Piastowska; PULS ul. Wyszyńskiego; PIEKARNIA OSKROBA ul. 
Gorzowska; NETTO ul. Handlowa; URZĄD GMINY ul. Sikorskiego; CENTRUM HANDLOWE ul. Żeglarska); SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki; URZĄD MIEJSKI ul. 
Akademicka; ECO – SUPERMARKET ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; 
PIEKARNIA OSKROBA ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY  ul. 1 Maja; SKLEP SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA 
SUPERMARKET ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY os. 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy; LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)

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.

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

Gimnazja do lamusa historii
Nigdy wielkim zwolenni-

kiem gimnazjów nie byłem, ale 
szykowanie reformy edukacji, 
która zakłada likwidację tych 
szkół kolejny raz wstrząśnie 
naszą oświatą. Jeszcze dobrze 
nie ochłonęliśmy po zamiesza-
niu z sześciolatkami, które PO 
widziało w szkolnych mundur-
kach, a PiS wysłało z powrotem 
do przedszkola, a już czeka nas 
przewrót całego systemu. Bar-
dzo zastanawiające jest tempo 
planowanych zmian. W paź-
dzierniku tego roku posłowie 
mają rozpocząć pracę nad usta-
wą, a już we wrześniu 2017 roku 
szóstoklasiści z podstawówki 
pójdą do klasy 7… A gdzie pod-
stawy programowe? Czy zajęcia 
z gimnazjum będą teraz po-
mieszczone w siódmej i ósmej 
klasie podstawówki? Co z bu-
dynkami po gimnazjach? Na ja-
kich zasadach będą zatrudniani 
nauczyciele gimnazjów? Na te i 
wiele innych pytań odpowiedzi 
na razie brak. A czasu mało…

minął miesiąc
Gazetowe przekręty
Mieliśmy w ostatnim czasie dwa 

przypadki pospolitego chamstwa 
związanego z dystrybucją Prze-
kroju Lokalnego. Pierwszy miał 
miejsce w jednym z sulęcińskich 
parków. Nasz redakcyjny kolega 
zaobserwował jegomościa, który 
z naręczem gazet z czerwcowego 
wydania krążył od ławeczki do ła-
weczki oraz zaczepiał przechod-
niów oferując sprzedaż Przekroju 
Lokalnego za 2 zł. Gazety zapew-
ne gwizdnął z naszej redakcji lub 
z przychodni Hipokrates przy ul. 
Wiejskiej, gdzie wykładamy je dla 
osób, które z różnych powodów 
w danym miesiącu nie otrzymały 
ich do swojej skrzynki. Gdy nasz 
redaktor zwrócił uwagę owemu 
naciągaczowi, ten w pośpiechu 
oddalił się z parku. Naszym czy-
telnikom przypominamy, że Prze-
krój jest gazetą bezpłatną i by 
nigdy nie dali się nabrać, gdyby 
ktoś za gazetę będzie oczekiwał 
jakiekolwiek pieniądze. 

Druga sprawa, to przypadek 
niezrozumiałego dla nas po-
stępowanie jednego z radnych 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

miejskich w Międzyrzeczu, który 
zaraz po kolportażu gazet w tej 
miejscowości, krąży po przypad-
kowych budynkach wielorodzin-
nych i wyciąga Przekroje ze skrzy-
nek pocztowych. Gdy kilka osób 
zwracało mu na to uwagę, odpo-
wiadał tajemniczo, że „są mu one 
potrzebne”. Nie pomyślał tylko, 
że tym samym odbiera szansę na 
lekturę gazety innym mieszkań-
com gminy…

Uroczyście obiecuję, że gdy 
jeszcze raz dowiem się o podob-
nym przypadku, z miejsca zawia-
domię policję.

Co z tym jedzeniem?
Gdy ok. 20 lat temu chodziłem 

do podstawówki jednym z głów-
nych punktów programu szkol-
nych wycieczek była wizyta w 
popularnym fast foodzie, którego 
nazwa zaczyna się na literę „M”. 
Był to początek wprowadzania w 
naszym kraju śmieciowego żarcia 
faszerowanego całym tym ba-
dziewiem „E coś tam”, których od-
powiedniki zapełniają niemal całą 
tablicę Mendelejewa. Za cenę 
długotrwałości, ładnego koloru, 
wzmocnionego smaku wpier-
dzielamy teraz tą chemie, nie my-
śląc o prawdziwości powiedzenia, 
że jesteśmy tym co jemy i rzadko 
zastanawiając się jakie nam mogą 
grozić tego konsekwencje. Fakt, 
że świadomość w społeczeństwie 
co do naturalnych, zdrowych i 
wolnych od chemii produktów 
rośnie jest niestety wprost pro-
porcjonalny do cen, którymi taka 
żywność jest opatrzona. Nic w 
tym dziwnego biorąc pod uwagę, 
że by wyprodukować zdrową, po-
zbawioną chemii żywność trzeba 
dzisiaj przejść dziesiątki szczegó-

łowych kontroli różnych urzę-
dów i opłacić kolejne niezbędne 
certyfikaty. 

Tymczasem miałem niedawno 
okazję być kilka dni na Ukrainie, 
gdzie odniosłem wrażenie, że 
żywność dostępna w sklepach 
(przynajmniej jej większość), za-
chowała naturalność cechującą 
Polską żywność na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Nie mo-
głem najeść się zwykłego ciem-
nego chleba, którego bochenek 
waży zdecydowanie więcej niż 
chleb w Polsce (na mój gust po-
zbawiony jest wszelkiego rodza-
ju spulchniaczy i polepszaczy). 
Kilka bochenków kupiłem do 
domu i bardziej smakował kil-
kudniowy i czerstwy niż polski 
świeży produkowany w fabryce 
nazywanej powszechnie pie-
karnią, powstały z mrożonego 
ciasta, które mogło przeleżeć w 
zamrażarkach nawet kilkanaście 
miesięcy. Smak ukraińskiego 
masła ze zwykłego spożywcza-
ka przypomniał mi jak żywo 
smak masła wyrabianego przez 
moją babcię z mleka od krówki, 
która pasła się na sąsiadującej z 
posesją łączce. Dla Ukraińców 
to pewnie tak normalne jak dla 
nas dziesiątki oprysków, któ-
rymi faszerowane są wszystkie 
uprawy. Oby 
ustrzegli się 
naszych błę-
dów z „uprze-
mysłowieniem” 
żywności. 

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

OgłOszenia DrObne

Szukam opiekunki do 2 let-
niego dziecka, wynagrodze-

nie około 1300 PLN/MSC 
zależne od godzin. 

Tel. 694 311 234

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 działkę 
budowlaną w Sulęcinie przy 

ul. Sienkiewicza. 7 arów. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 722 139 072

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe (56 m2) na 

parterze w Lubniewicach 
na os. Słowiańskim. Blisko 

szkoła, jeziora. Mieszkanie w 
b. dobrym stanie. Cena 160 

tys. zł.  Tel. 790 237 918
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

I Piknik Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze - 23 Lipca 2016
REGION

Tegoroczny Piknik zo-
stał dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz 
ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Zielonej Górze i będzie 
podzielony na pięć stref 
tematycznych oraz w stre-
fę partnerów (czyli firm i 
instytucji, które włączyły 
się w organizację przed-
sięwzięcia):

- Strefa Aero – Ae-
roklub Ziemi Lubuskiej, 

Latem 2016 roku Zielona Góra po raz pierwszy stanie się miejscem, w którym za sprawą Centrum Nauki Keplera swoje święto bę-
dzie miała NAUKA, w tym roku pod hasłem: Zdrowa Ziemia, Zdrowy Wszechświat. W sobotę, 23 lipca br. w godz. 12.00 – 22.00 na 
parkingu przy jednym z obiektów CN Keplera – Centrum Przyrodniczym przy ul. Dąbrowskiego 14, odbędzie się I Piknik Centrum 
Nauki Keplera. Data wydarzenia nie jest przypadkowa gdyż rok temu, właśnie 23 lipca 2015, NASA ogłosiła odkrycie planety 
typu ziemskiego o nazwie Kepler 452b.

zaprezentuje szybowiec 
i opowie o tym, jak w róż-
ny sposób wzbić się w 
powietrze. Zostaną także 
zaprezentowane fotele 
lotnicze, a Muzeum Woj-
skowe z Drzonowa za-
prezentuje część swoich 
eksponatów z kolekcji po-
święconej lotnictwu.

- Strefa Kosmos – 
wokół sferycznej kopuły 
powstanie miasteczko 
obserwacyjne, gdzie za 

pomocą różnego rodza-
ju teleskopów będzie 
można spojrzeć prosto w 
Słońce, poszukać mete-
orytów, a w środku prze-
żyć „kosmiczną przygodę” 
w mobilnym planetarium 
lub wirtualnie zwiedzić 
międzynarodową stację 
kosmiczną.

- Strefa Eksperyment 
– animatorzy CN Keple-
ra oraz goście z Fundacji 
Profesora Ciekawskiego 

zadziwiać będą naszych 
gości prezentując najcie-
kawsze eksperymenty z 
fizyki, chemii i biologii.

- Strefa Wiedzy i Idei 
- dzięki współpracy z Uni-
wersytetem Zielonogór-
skim oraz partnerami CN 
Keplera, będzie można 
posłuchać o najciekaw-
szych odkryciach, wyda-
rzeniach czy nowinkach 
technicznych, które zmie-
niają świat dookoła nas. 

- Strefa Zdrowia i Re-
laksu – goście Pikniku 
zapoznają się z zagadnie-
niami dotyczącymi zdro-
wego trybu życia oraz 
profesjonalnej kosmetyki.

Na godz. 20:00 zapla-
nowano emisję filmu 
„Marsjanin”, która poprze-
dzona zostanie panelem 
dyskusyjnym, podczas 
którego dowiemy się, czy 
sceny przedstawione w 
filmie są całkowitą fikcją 

czy mają także swoje na-
ukowe uzasadnienie.

Przez cały dzień na te-
renie Zielonej Góry odby-
wać się będzie „Gra Miej-
ska”, której bohaterem 
będzie Johannes Kepler 
– patron Centrum Nauki.

Więcej informacji na 
stronach: www.planeta-
riumwenus.pl oraz www.
centrumprzyrodnicze.pl. 

Red.

Pochodzący ze Słubic 
Łukasz Fabiański w swo-
im rodzinnym mieście 
odpoczywa po trudach 
turnieju. Przyjechał do ro-
dziców, co natychmiast 
odkryli jego fani. Wśród 
nich jest burmistrz To-
masz Ciszewicz, który za-
prosił piłkarza na spotka-
nie z mieszkańcami, żeby 
podziękować za wspaniałą 

Słubiczanie podziękowali 
Łukaszowi Fabiańskiemu!

SŁUBICE

8 lipca o 13.00 tłum słubiczan zebrał się na placu koło urzędu miej-
skiego, żeby podziękować bramkarzowi naszej reprezentacji, dzięki 
któremu nasi piłkarze świetnie wypadli na Euro 2016.

grę. W prezencie Łukasz 
Fabiański dostał m.in. wiel-
ką maskotkę dla swojego 
półrocznego synka Jasia, 
z życzeniami, żeby wyrósł 
na tak wspaniałego męż-
czyznę jak jego tata. Pre-
zentów było zresztą dużo 
więcej. Jednym z nich była 
piosenka skomponowa-
na specjalnie dla Łukasza 
przez zespół Jerzyki z Ku-

nowic, który zaśpiewał ją 
podczas spotkania. Łukasz 
Fabiański podpisał tez kil-
ka piłek, kupionych przez 
gminę, które później rzucił 
kibicom. Tłumy ustawiły 
się też w kolejce po auto-
graf i pamiątkowe zdjęcie.

Źródło: www.slubice.pl

30 czerwca br., podczas 
XIX sesji Rady Miasta 
burmistrz Andrzej Kunt, 
uzyskał absolutorium 
z wykonania budżetu 
miasta za 2015 rok. Za 
wnioskiem o udzielenie 
absolutorium jednogło-
śnie zagłosowali wszyscy 

W SKRÓCIE:

radni. Sprawozdania z 
wykonania budżetu znaj-
dują się w Biuletynie In-
formacji Publicznej pod 
adresem www.kostrzyn.
nowoczesnagmina.pl.

(SAM)

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Absolutorium dla burmistrza
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SŁUBICE

inwestycji.
Nowy most i obwodni-

ca miasta pozwolą na mo-
dernizację infrastruktury 
drogowej i usunięcie „wą-
skich gardeł” w połącze-
niach komunikacyjnych z 
Europą Zachodnią gene-
rowanych obecnie przez 
ruch ciężkiego transportu 
towarowego z kierunku 
Szczecina, Gorzowa i Ber-
lina. 

Biorąc pod uwagę dy-
namiczny rozwój firm 
Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, których produk-
cja w ponad 70% trafia na 
zachód Europy, brak ob-
wodnicy Kostrzyna nad 
Odrą oraz nowej prze-
prawy mostowej na rzece 
Odrze wpływa negatyw-
nie na ich dalsze funkcjo-
nowanie. W ciągu doby 
tylko kostrzyńskie firmy 
obsługuje obecnie ponad 
700 tirów. Wciąż jednak 
powstają nowe zakłady i 
rozpoczynają się nowe in-
westycje na terenie strefy, 
więc ich liczba może zna-
cząco wzrosnąć.

Podpisanie umowy 
między Polską a Niemca-
mi w zakresie budowy no-
wego mostu ma nastąpić 
w trzecim kwartale bieżą-
cego roku. Budowa roz-
pocznie się w 2019 r. i po-
trwa trzy lata. Inwestycja 
będzie kosztowała około 
185 mln zł. Po wybudo-
waniu nowej przeprawy, 

Nowy most na Odrze i obwodnica Kostrzyna coraz bliżej
<< cd ze s. 1

będący w fatalnym stanie 
technicznym istniejący 
most, najprawdopodob-
niej zostanie wyburzony.

Na tą chwilę nie ustalo-
no dokładnego przebiegu 
planowanej obwodnicy. 
Bez wątpienia jednak bę-
dzie przecinać linię kole-
jową do Berlina, a wylot 
planowany jest w okolicy 
ujścia Warty do Odry. 

Władze Kostrzyn nad 
Odrą już teraz swoje ko-
lejne inwestycje planują w 
taki sposób, aby były one 
zgodne z mającą powstać 
obwodnicą. 

Most i obwodnica w 
jednym czasie?

Uczestnicy konferencji 
zastanawiali się, czy bu-
dowa mostu i obwodnicy 
miasta nie powinny być 
traktowane, jako jedna 
inwestycja, gdyż jak twier-

dzi prezes K-S SSE Krzysz-
tof Kielec, sam most nie 
rozwiązuje problemów 
komunikacyjnych Ko-
strzyna nad Odrą. 

Minister Jerzy Szmit 
zapewniał jednak, iż z 
punktu widzenia ich pla-
nowania i realizacji łatwiej 
będzie, gdy obie inwesty-
cje zostaną rozdzielone. 
Takie działanie zdecydo-
wanie przyspieszy prace 
nad budową przeprawy. 
W jego opinii nowy most 
w Kostrzynie nad Odrą 
powinien powstać już 
dawno temu. 

Nowe mosty nie za-
grożą żegludze

Most na Odrze ma sta-
nąć między istniejącym 
mostem kolejowym nad 
Odrą, a mostem drogo-
wym. Będą mogły na nie-
go wjeżdżać pojazdy o 

masie 50 ton. Przeprawa 
będzie osadzona 5,25 m 
nad lustrem rzeki. Taka 
wysokość spełnia normy 
IV klasy żeglowności Odry. 
Budowa mostu będzie się 
łączyła również z zago-
spodarowaniem miejsca 
na ścieżkę pieszo-rowero-
wą. 

Poza mostem samo-
chodowych na Odrze i 
obwodnicą w Kostrzynie 
powstanie również nowy 
most kolejowy nad rzeką. 
Będzie wybudowany w 
miejscu istniejącej prze-
prawy. Rozpoczęcie prac 
związanych z tą inwe-
stycją planowane jest na 
2017 rok, a za jej realizację 
odpowiedzialna jest stro-
na niemiecka.

Red.

Po raz pierwszy biorący 
udział w obchodach Miej-
skich Dni Hanzy Bunter 
Hering mogli zapoznać z 
działalnością Społeczne-
go Komitetu Budowy Po-
mnika Pamięci Zesłańców 
Sybiru i Niepodległości 
w Słubicach. Stoisko pro-
mocyjno – informacyjne 
cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Odwie-
dzających namiot intere-
sowała koncepcja artysty 
rzeźbiarza, forma przekazu 
i znaczenie poszczegól-
nych elementów pomnika. 
Z zaciekawieniem słuchali 
opisu projektu i oglądali 
projekcję multimedialną 
dotyczącą historii powsta-
nia inicjatywy bodowy 
pomnika. Przedstawiciele 
komitetu słuchali propozy-
cji dotyczących projektu. 
Wśród licznych gości sto-
iska był burmistrz miasta 
Tomasz Ciszewicz, który 
jest honorowym człon-

kiem Komitetu Budowy 
Pomnika i inicjatorem jego 
powstania. Punkt informa-
cyjno-promocyjny cieszył 
się największym powo-
dzeniem wśród najmłod-
szego pokolenia, dzięki 
wiatraczkom i słodyczom 
z logo komitetu. Goście z 
zainteresowaniem oglą-
dali wystawę propozycji 
wydawniczych Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Szczecinie, który po-
maga komitetowi w dzia-
łalności edukacyjnej dzieci 
i młodzieży. Wśród zainte-
resowanych budową po-
mnika była duża liczba Po-
laków mieszkających poza 
granicami kraju, a także 
wielu naszych sąsiadów z 
Niemiec. Atrakcją punktu 
okazała się drużyna rekon-
strukcyjna „Żołnierzy Wy-
klętych” z Zielonej Góry.

W imieniu S.K.B.P. 
Michał Sobociński

https://www.facebook.com/BunterHering/
https://www.facebook.com/BunterHering/
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KIERUNKI LICENCJACKIE:
	ADMINISTRACJA
	BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
	EKONOMIA 
	FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
	ZARZĄDZANIE 
	FILOLOGIA ANGIELSKA
	FILOLOGIA NIEMIECKA 
	FILOLOGIA POLSKA Z BIBLIOTEKOZNAWSTWEM
	FILOLOGIA POLSKA Z LOGOPEDIĄ
	FILOLOGIA POLSKA Z KOMUNIKACJA MEDIALNĄ,
	FILOLOGIA POLSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
	KULTUROZNAWSTWO
	PEDAGOGIKA
	TURYSTYKA I REKREACJA 

KIERUNKI MAGISTERSKIE: 
	FILOLOGIA POLSKA
	ZARZĄDZANIE
	BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

PAŃSTWOWA WYŻSZA 
SZKOŁA ZAWODOWA
IM. JAKUBA Z PARADYŻA  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
UL. TEATRALNA 25 
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
 TEL. 95 721 60 22

KIERUNKI INŻYNIERSKIE:
	ENERGETYKA 

specjalności: elektroenergetyka, odnawialne źródła energii       
	INFORMATYKA 

specjalności: tworzenie aplikacji internetowych, 
projektowanie i eksploatacja sieci i komputerowych, 
mikroprocesorowe systemy sterowania  

	INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
specjalności: bezpieczeństwo systemów informatycznych, 
bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów 
przemysłowych, inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy

	MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  
specjalności: procesy produkcyjne  
 i technologiczne,inwestycje i wdrożenia przemysłowe, 
urządzenia i systemy mechatroniczne

OFERUJEMY:
	STUDIA STACJONARNE
	STUDIA NIESTACJONARNE
	STUDIA „26+” (zajęcia w tygodniu od 15.30) 

STUDIUJ Z NAMI -
BO WARTO!

Nowy rozdział współpracy powiatu 
gorzowskiego z PWSZ

POWIAT GORZOWSKI

Celem inicjatywy jest kształ-
cenie młodzieży szkół po-
nadgimnazjalnych oraz kadry 
nauczycielskiej. W ramach 
wspólnie realizowanych pro-
jektów Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa udostępni 
licealistom własną bazę dydak-
tyczną.   Uczelnia będzie także 
realizowała część programu 
kształcenia w liceach.

- Ten list intencyjny to także 
załącznik do naszego wniosku 
aplikacyjnego, który będziemy 
składać wspólnie jako wszyscy 
starostowie województwa lubu-
skiego w ramach projektu szkol-
nictwa zawodowego. Przykłady 
wspólnych działań to m.in. koła 
i warsztaty naukowe oraz studia 
podyplomowe dla nauczycieli. ” 
- podkreśla starosta gorzowski 

7 lipca br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba  
z Paradyża został podpisany list intencyjny pomiędzy uczelnią, powiatem 
gorzowskim, powiatem strzelecko-drezdeneckim i gminą Witnica. Poro-
zumienie to stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia nowego rozdziału we 
współpracy edukacyjnej PWSZ ze szkołami ponadgimnazjalnymi położony-
mi w powiatach z północnej części województwa lubuskiego.

Małgorzata Domagała.
Sygnatariuszami listu inten-

cyjnego są rektor PWSZ Elż-
bieta Skorupska- Raczyńska, 
starosta gorzowski Małgorzata 
Domagała, wicestarosta po-
wiatu gorzowskiego Marcin 
Cyganiak, starosta strzelec-

ko-drezdenecki Edward Tyra-
nowicz oraz burmistrz Witnicy 
Dariusz Jaworski,w którego 
imieniu list podpisał wicebur-
mistrz Przemysław Jocz.

Źródło: 
www.powiatgorzowski.pl

Europejskie Dwumiasto 
Słubice-Frankfurt nagro-
dzone za współpracę!

SŁUBICE

Bieżącej edycji konkursu, który 
jest organizowany od 2006 roku, 
towarzyszy hasło: Sąsiedztwo 
– Innowacja- Współpraca jako 
model sukcesu. – Jak możemy 
wspólnie kształtować przyszłość, 
jak możemy razem pracować, jak 
się od siebie nawzajem uczyć, jak 
wspólnie prowadzić badania? Słu-
bice i Frankfurt znają doskonale 
odpowiedzi na te pytania – pod-
kreślał M. Werner uzasadniając 
zwycięstwo naszego Dwumia-
sta w tegorocznym konkursie. 
Jego organizatorzy co roku na-
gradzają pomysły oraz projekty, 
które przynoszą trwały wkład 
w rozwój Niemiec, a laureatów 
wybiera się w kilku kategoriach: 
gospodarka, kultura, nauka, 
oświata oraz społeczeństwo. 
Właśnie w tej ostatniej kategorii 

- Tutaj nad Odrą Europa istnieje bez granic – mówił 
Mario Werner, przedstawiciel Deutsche Banku, wrę-
czając, w piątek 8 lipca, burmistrzom: Tomaszowi Ci-
szewiczowi i dr Martinowi Wilke tegoroczną nagrodę 
inicjatywy „ Deutschland- Land der Ideen” (Niemcy 
– kraj idei).

przyznano nagrodę Europejskie-
mu Dwumiastu Słubice-Frank-
furt. Na polsko-niemieckim 
pograniczu odgrywa ono rolę 
lidera, a przykłady innowacyjnej 
współpracy można by mnożyć. 
M. Werner wspominał choćby 
mieszane grupy w przedszko-
lach, polsko-niemieckie klasy w 
szkołach, współpracę uniwer-
sytetów: frankfurckiej Viadriny i 
poznańskiego UAM. - To kolejna 
nagroda, która pokazuje, że obra-
liśmy sobie dobry kierunek rozwo-
ju - cieszył się burmistrz T. Cisze-
wicz. Dla niego jest szczególnie 
ważne, że organizatorzy konkur-
su docenili innowacyjność słu-
bicko-frankfurckich projektów.

Beata Bielecka
www.slubice.pl

http://portal.powiatgorzowski.pl/index.php/13-glowna/622-nowy-rozdzial-wspolpracy-powiatu-z-panstwowa-wyzsza-szkola-zawodowa
http://portal.powiatgorzowski.pl/index.php/13-glowna/622-nowy-rozdzial-wspolpracy-powiatu-z-panstwowa-wyzsza-szkola-zawodowa
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PRZEKRÓJ POLECA GOTUJ Z PRZEKROJEM

Z okazji świeżo rozpoczętych wakacji 
tym razem przygotowałam recenzję pro-
dukcji, która z pewnością przypadnie do 
gustu najmłodszym widzom. 

Choć od premiery kultowego „Gdzie jest 
Nemo” minęło już 13 lat to tylko bardzo 
dobrze świadczy o jego reżyserze i scena-
rzyście Andrew Stantonie. Widać, że autor 
historii o uroczej czerwonej rybce dokład-
nie przemyślał temat i mimo różnych na-
cisków o stworzeniu kolejnej części bajki, 
obronił się przed tzw. „odgrzewaniem 
kotletów”. Tak powstała „Gdzie jest Dory” 
świeża produkcja, która z jednej strony 
w ciekawy sposób nawiązuje do historii 
Nemo, pojawia się bowiem znany już dzie-
ciom podwodny, pastelowy świat oraz 
bohaterowie, ale z drugiej zamienia Dory 
– dotąd drugoplanową postać w główną 
i tytułową bohaterkę bajki. Co na pewno 
zainteresuje wszystkich fanów „Gdzie jest 
Nemo” to to, że „Gdzie jest Dory” odkrywa 
nieznaną dotąd widzom historię przyja-
ciółki Nemo. Skąd przybyła? Czy ma ja-
kąś rodzinę? Dlaczego nikt jej nie szukał? 
Gdzie nauczyła się języka wielorybów?

Jak dla mnie „Gdzie jest Dory” to wzoro-
wa produkcja z kategorii kina familijnego, 
na którą śmiało można wybrać się całą ro-
dziną. To co najpiękniejsze w tej bajce, a 
co może przekonać rodziców do wybrania 

się na nią ze swoimi pociechami do kina, 
to bardzo wartościowe przesłanie. „Gdzie 
jest Dory” jest bowiem nie tylko historią 
o zapominalskiej rybce, która pragnie od-
kryć tajemnice swojej przeszłości, ale jest 
również historią, która pokazuje jak waż-
ną w rolę w życiu każdego z nas odgrywa 
rodzina i jak warto jest walczyć ze swoimi 
słabościami. Nie jesteśmy idealni, dlatego 
potrzebujemy drugiego człowieka (ryb-
ki?), aby podarował nam to, czego czasem 
nam brakuje.

Głosu do bajki użyczyli m.in. Joanna 
Trzepiecińska (Dory), Rafał Sisicki (Marlin) 
oraz Karol Kwiatkowski (Nemo).

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

W lawinie codziennych obowiązków 
zawodowych i związanych z dziećmi, 
niestety mam ostatnio mało czasu na 
jakieś wykwintne gotowanie. Strasznie 
mnie to przytłacza, bo jest jedna z rze-
czy, które mnie bardzo odprężają.

W ubiegły weekend postanowiłam 
jednak, że mimo zmęczenia ugotuję 
coś, aby poprawić sobie nastrój i zaser-
wować coś specjalnego rodzinie. Wy-
brałam szybkie i smaczne, a do tego nie 
tuczące danie.

SKŁADNIKI:
•  3/4 sera feta
• pół paczki mrożonego szpinaku
• czosnek

Anna Suchy

Naleśniki z serem feta,  
łososiem i szpinakiem

• opakowanie wędzonego łososia
• mąka
• mleko
• 2 jajka
• sól, pieprz

Z mąki, jajek i mleka zrobić ciasto na-
leśnikowe i usmażyć cienkie naleśniki.
Szpinak razem z czosnkiem wrzucić na 
patelnię, przyprawić do smaku solą i 
pieprzem. Gotowy szpinak połączyć z 
serem feta i wędzonym łososiem. Tak 
przygotowanym nadzieniem smarować 
naleśniki.

Najlepiej smakują podane na ciepło.

„Gdzie jest Dory?”, czyli kino 
familijne na wakacje

Podsumowali 
„Mobilnego Europraktyka”

POWIAT SŁUBICKI

W ramach projektu 20 uczniów 
Technikum architektury krajo-
brazu i 20 uczniów Technikum 
żywienia i usług gastrono-
micznych odbyło zagraniczną 
praktykę zawodową w BFW we 
Frankfurcie nad Odrą i uzyska-
ło certyfikaty tej instytucji oraz 
Europassy Mobilności  potwier-
dzające nabyte kwalifikacje i 
kompetencje zawodowe. Do-
datkowo uczniowie biorący 
udział w przygotowaniach do 
praktyki zawodowej uczestni-
czyli w kursach języka niemiec-
kiego zawodowego oraz kur-
sach kompetencji kluczowych, 
potwierdzone zaświadczeniami.   
Uzyskane Europassy są doku-
mentami uznawanymi na eu-
ropejskim rynku pracy. Dzięki 
odbytym praktykom uczestnicy 
projektu nabyli także kompe-
tencje społeczne i językowe. 
Uczyli się w nowoczesnych 
warunkach, odmiennymi me-

Z końcem czerwca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach zakoń-
czyła się realizacja 2-letniego projektu „Mobilny Europraktyk”, realizowanego w 
ramach programu ERASMUS + sfinansowanego z funduszy Komisji Europejskiej. 

todami niż stosowane na zaję-
ciach szkolnych czy u polskich 
pracodawców na praktykach.   
Udział w projekcie oznaczał dla 
uczestników nie tylko nabywa-
nie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych, ale także ciekawy 
i bogaty czas wolny spędzany 
m.in. na wycieczkach do Berli-
na czy Podstamu, na kręglach, 
basenach czy strzelnicach, inte-
grację przy grillu czy siatkówce.   
Wszystkim uczestnikom projek-

tu gratulujemy wytrwałości oraz 
zdobytych kwalifikacji i umie-
jętności zawodowych, języko-
wych oraz interpersonalnych. 
Uczestnicy każdego z realizo-
wanych dotychczas w szko-
le projektów lepiej radzą so-
bie na rynku pracy oraz w 
życiu społeczno-gospodarczym.   
Pozostałych uczniów naszej 
szkoły zachęcamy do udziału w 
kolejnych projektach.

ZSE-R Słubice

Egzamin na kartę 
rowerową

SŁUBICE

W Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym  w Słubicach prze-
prowadzono egzamin na kartę 
rowerową. Policjant oceniał 
wiedzę i umiejętności młodych 
cyklistów. Egzamin podzielony 
był na dwa etapy. W pierwszej 
części kandydaci musieli wyka-
zać się znajomością przepisów 
ruchu drogowego i pozytywnie 
zaliczyć test. Druga część, to był 
sprawdzian umiejętności prak-

tycznych.
 Uczestnicy musieli sprawnie 

pokonać tor i sygnalizować wy-
konywane manewry pamiętając 
o obowiązujących przepisach. W 
SOSW egzamin odbywał się na 
poziomie szkoły podstawowej, a 
także gimnazjum. Do egzaminu 
uczniów przygotowywała pani 
Małgorzata Żyszkiewicz.  

Fot. A. Kobyłecka.
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Celem nowelizacji, uchwalo-
nej na 19. posiedzeniu Sejmu 
RP, 20 maja 2016 r., z inicjatywy 
poselskiej, jest wprowadzenie 
zmian w przepisach związanych 
z  odnawialnymi źródłami ener-
gii (OZE), m.in. dotyczących sys-
temu aukcyjnego wsparcia OZE 
i prosumentów, czyli osób, które 
energię wytwarzają i wykorzy-
stują. 

Poparcie senatorów PiS
Temat był rozpatrywany w po-

łowie czerwca na posiedzeniu 
senackiej komisji gospodarki 
narodowej i innowacji. W trak-
cie debaty senator Władysław 
Komarnicki oraz Mieczysław Au-
gustyn, Waldemar Bonkowski i 
Grażyna Sztark, zaproponowali 
łącznie 34 zmiany, które zosta-
ły odrzucone. – O dziwo moje 

Senator Komarnicki chciał poprawić nowelizację o OZE
KRAJ

poprawki było wysoko ocenione 
przez członków komisji. Wyda-
wało się, że w dyskusji kuluarowej 
przekonałem senatorów PiS-u, ale 
zagłosowali inaczej. I tak mam 
ogromną satysfakcję, że prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki Ma-
ciej Bando osobiście poparł moje 
poprawki, oceniając, jako racjo-
nalne – mówi senator Komar-
nicki i przyznaje, że nie udaje, że 
się na wszystkim zna. – W tym te-
macie pracowałem z ekspertami, 
działają w gospodarczych stowa-
rzyszeniach. Być może minister 
energii za chwilę się zorientuje, 
że ta nowelizacja stopuje rozwój 
i jak będą wychodzić inwestorzy 
z Polski być moje poprawki ujrzą 
wtedy światło dzienne – zastana-
wia się senator.

Puste koszyki
Kancelaria Senatu RP infor-

muje, że nowelizując ustawę, 
dokonano zmian w aukcyjnym 
systemie wsparcia w zakresie 
podziału aukcji na tzw. koszyki 
technologiczne i promowania 
w większym wymiarze techno-
logii, które wytwarzają energię 
w sposób stabilny i przewidy-
walny. 

Podczas debaty senator Ko-
marnicki zapytał podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Energii 
Andrzeja Piotrowskiego czy 
może tak się zdarzyć, że w kate-
gorii „inne instalacje”, może być 
pusty, co spowoduje, że taka 
technologia zostanie wykluczo-
na z aukcji w danym roku. – Me-
chanizm ustawowy, który może 
prowadzić do takiego rezultatu, 
według mojej wiedzy narusza re-

guły konkurencji w Unii Europej-
skiej – powiedział senator.

Przedstawiciel ministerstwa  
z jednej strony stwierdził, że Unia 
Europejska nie zabrania rządom 
prowadzenia polityki przemy-
słowej, ale jednocześnie po-
twierdził, że rząd na bazie ana-
liz będzie ogłaszał, jakie będą 
koszyki, z jakim wypełnieniem.  
– W skrajnym przypadku jakiś 
koszyk się nie pojawi. Natomiast 
bardzo mało prawdopodobne 
jest, żeby rząd powiedział: za inne 
rozwiązania to my dziękujemy – 
wyjaśniał Andrzej Piotrowski. 

Ustawę poparło 56 senatorów, 
28  było przeciw, a  1  wstrzymał 
się od głosu. Zdaniem Władysła-
wa Komarnickiego duży procent 
tych, którzy głosowali za nowe-
lizacją ustawy nie rozumie jej. 
– A ja interesowałem się, co nam 

przynosi zielona energia. Wy-
dawało mi się, że zobowiązanie, 
które Polska podpisała w Brukseli, 
ten piętnastoprocentowy udział 
OZE w energetyce w 2020 r. będzie 
spełniony. Tymczasem noweli-
zacja ustawy pod płaszczykiem 
porządkowania przepisów zatrzy-
muje inwestycje u nas w kraju. Ten 
czas na wykonanie 15 proc. został 
decyzją parlamentu skasowany. 
Pewnie będziemy znowu płacić 
kary – stwierdza senator. 

PL

Poprawki zgłoszone przez senatora Władysława Komarnickiego do zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, 
choć cieszyły się uznaniem nie przeszły. – Jeszcze może się tak zdarzyć, że minister energii przyzna mi rację – stwierdza 
senator.
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Wyżej wymienione tema-
ty dla uczniów klas: I-III Szkoły 
Podstawowej, Zespołów Eduka-
cyjno-Terapeutycznych, Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy oraz 
Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej bardzo przystępnie, pro-
fesjonalnie i rzeczowo omówił 
ratownik medyczny Łukasz  Pa-
siński, zaproszony ze Szpita-
la Powiatowego w Słubicach. 
Podczas prezentacji multime-
dialnej przedstawione zostały 
min: zasady udzielania pierwszej 
pomocy, definicja ,,złotej godzi-

Uczyli się, jak ratować życie
POWIAT SŁUBICKI

15 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach odbyła 
się pogadanka wraz z pokazem na temat: ,,Resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
i pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach”. 

ny”, prawidłowe zachowanie się 
w miejscu zdarzenia/wypadku, 
zasady powiadamiania służb 
ratowniczych oraz prawidło-
we ułożenie poszkodowanego 
w pozycji bezpiecznej. Częścią 
praktyczną spotkania były na-
tomiast ćwiczenia na fantomie 
dotyczące techniki wykonania 
bezprzyrządowej resuscytacji 
krążeniowo- oddechowej (BLS). 
Uczniowie chętnie wykonywali 
pod okiem specjalisty sztuczny 
masaż serca i oddechy ratownicze. 
Spotkanie cieszyło się dużym za-

interesowaniem wśród uczniów 
i nauczycieli. Otrzymywali oni 
wyczerpujące odpowiedzi na 
zadawane pytania. Organizato-
rzy spotkania: Dagmara Zając i 
Justyna Kulczewska serdecznie 
dziękują Łukaszowi Pasińskie-
mu za przybycie i przybliżenie 
tak ważnej i cennej tematyki. 
Wszystkim uczniom życzymy 
słonecznych, udanych i przede 
wszystkim zdrowych i bezpiecz-
nych wakacji!

SOSW Słubice
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MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

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

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

Święto Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim
POWIAT GORZOWSKI

23 czerwca na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Kamieniu 
Wielkim (gm. Witnica) odbył się 
XX Integracyjny Festyn Świę-
tojański, zorganizowany przez 
pracowników i podopiecznych 
placówki. Ideą imprezy jest po-
kazanie i uświadomienie spo-
łeczności lokalnej problemów z 
jakimi borykają się osoby niepeł-
nosprawne oraz zainicjowanie 
działań, na rzecz poprawy ich sy-
tuacji. Festyn był również okazją 
do świętowania XX-lecia funk-
cjonowania Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Kamieniu Wielkim.

W festynie wzięli udział  miesz-
kańcy zaprzyjaźnionych domów 
pomocy z Polski oraz Niemiec, 

zaproszeni goście oraz lo-
kalna społeczność. Organi-
zatorzy przygotowali wiele 
atrakcji – zabawę tanecz-
ną, puszczanie wianków na 
wodzie, warsztaty wikliniar-
skie, taniec z szarfą, naukę 
saneczkarstwa sportowe-
go  czy   puszczanie ogrom-
nych baniek mydlanych. 
Gwiazdą wieczoru był Zespół 
Pieśni i Tańca „Szczecinianie”. 
Wspólne biesiadowanie umilał 
występ chóru złożonego z pra-
cowników i podopiecznych DPS-
-u w Kamieniu Wielkim.

Wśród przybyłych gości obec-
ni byli: dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej LUW Grażyna Jelska, 

wicestarosta gorzowski Mar-
cin Cyganiak, przewodnicząca 
rady miasta Witnicy Agnieszka 
Pundyk, burmistrz Witnicy Da-
riusz Jaworski, członek zarządu 

stowarzyszenia Stephanus 
Stiftung Hanfried Zimmer-
mann oraz dyrektor domu 
opieki senioralnej Marga-
ret Gutzeit-Albrecht.

W Festynie uczestniczyli 
podopieczni domów pomo-
cy społecznej z Dobiegnie-
wa, Strzelec Krajeńskich, 
Kożuchowa Skwierzyny, 

Rokitna, Piłki, Szczawna a także 
Domu Pomocy Społecznej nr 2 z 
Gorzowa Wlkp. i  Domu Seniora 
z Kostrzyna nad Odrą. Nie zabra-
kło także uczestników Warszta-

tów Terapii Zajęciowej ze Strze-
lec Krajeńskich i Gorzowa Wlkp.

- To nie tylko święto mieszkań-
ców tutejszego Domu Pomocy 
Społecznej ale także okazja do 
integracji z mieszkańcami gminy 
Witnica i całego powiatu gorzow-
skiego.   – powiedział wicestaro-
sta Marcin Cyganiak przekazu-
jąc gratulacje dyrektor DPS-u w 
Kamieniu Wielkim, Julicie Kara-
sińskiej.

Źródło: 
www.powiatgorzowski.pl

http://portal.powiatgorzowski.pl/index.php/8-glowna/powiat/610-swieto-domu-pomocy-spolecznej-w-kamieniu-wielkim
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Koniec Festiwalu MOST. Miejskie Święto Hanzy zmienia formułę?
Zmiany w życiu kulturalnym na-

szego miasta nastąpiły i nie da się 
tego ukryć. Burmistrz zakończył 
festiwal MOST, organizując jego 
czwartą edycję w okrojonej for-
mie. Pozostawił całą otoczkę ar-
tystyczną rezygnując z koncertu 
Lato Zet i Dwójki. To był błąd i nie 
da się ukryć, że słubiczanie bar-
dziej oczekiwali dużego koncertu 
na stadionie niż niszowych warsz-
tatów ze znikomym zaintereso-
waniem. Większe emocje wzbu-
dziły rozgrywki EURO2016, które 
nałożyły się w czasie z festiwalem. 
Upust swojego niezadowolenia 
niektórzy mieszkańcy (właściwie 
powinienem napisać wandale) 
wyrazili niszcząc wystawę ok. 
130 plakatów zorganizowaną 
przez wykładowców i studentów 
Wydziału Sztuk Wizualnych Aka-
demii Sztuki w Szczecinie na mo-
ście granicznym w Słubicach. Jak 
czytamy w ulotce informacyjnej 
festiwalu: “Mamy nadzieję, że idea 
Festiwalu – dialog, pozostanie 
częscią aktywności organizmu 
Słubic”. To mieliśmy dialog - wan-
dali, ze sztuką. 

Tego dnia (w dniu otwarcia wy-
stawy) odbywał się ten najważ-
niejszy dla wszystkich Polaków 
mecz Polska - Niemcy. Miałem 
okazję oglądać pierwszą połowę 
spotkania na międzynarodowej 
plaży Radia Eins we Frankfur-
cie nad Odrą. Plaża usytuowana 
była pod mostem a mecze były 
wyświetlane na dużym telebimie. 
Na tej samej plaży zarządzający 
w imieniu targów frankfurckich 
pozwolił sobie na zbiórkę euro 
od Polaków za wypożyczenie le-
żaków. Wyszło na to, że są równi 
i równiejsi. Dużo krytyki usły-
szałem, że poruszam ten temat 

Daniel Szurka
www.naszeslubice.pl

Rodowity Słubiczanin, Absolwent Uniwersytetu  
Zielonogórskiego i Politechniki Opolskiej.  

Społecznik i zwolennik inicjatyw obywatelskich.  
Działa w Stowarzyszeniu „Nasze Słubice PL” 

PeRySkOp W gÓrĘ

w przestrzeni publicznej. Kilka 
osób za informacyjne rozpętanie 
“pierwszej polsko-niemieckiej 
bitwy o leżaki” śmiertelnie się na 
mnie obraziło, ale jak mówi przy-
słowie “punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia”.

Suma summarum Festiwalu 
sztuki MOST/Die Brucke już nie 
będzie, letniej sceny Lato Radia 
ZeT też nie będzie. Bilans na mi-
nus.

Miejskie Święto Hanzy Bun-
ter Hering/Swawolny Kogucik to 
przede wszystkim moc atrakcji… 
po niemieckiej stronie.

Choć w tym roku organizato-
rzy zadbali aby sobotni repertuar 
Święta w Słubicach był na wyso-
kim poziomie, to nie obyło się bez 
wpadki. Koncert Michała Szpa-
ka został przeniesiony z mostu 
granicznego do klubu Prowincja, 
mieszczącego się w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury. Powo-
dem było zalanie sceny podczas 
nawałnicy przechodzącej w tym 
czasie przez miasto. Decyzja o 
przenosinach wywołała na stronie 
NaszeSlubicePL burzliwą dyskusję 
nie pozostawiając na organizato-
rach suchej nitki.

W wydanym przez SMOK spe-
cjalnym oświadczeniu odnośnie 
tego incydentu czytamy: “Za tech-
nikę sceniczną na moście odpo-
wiedzialna była w tym roku strona 
niemiecka, która na realizatora 
wydarzenia wybrała firmę Bran-
denburg Sound“;

Firma była zupełnie nieprzygo-
towana na złe warunki pogodo-
we: brak plandek, siatek ochra-
niających tył i boki sceny i przede 
wszystkim doświadczonego per-
sonelu. Po przyjeździe ekipy tech-
nicznej zespołu Michała Szpaka 
rozpoczęto przygotowania do 
koncertu przerwane przez burzę. 
W jej trakcie pracownicy SMOK 
starali się zabezpieczyć własnymi 
siłami instrumenty i technikę ze-
społu, strona niemiecka zaś usi-
łowała ochronić scenę dwiema 
parasolkami… co zostawiamy bez 
komentarza.

Znowu przysłowiowa łyżka 
dziegciu we współpracę polsko-
-niemiecką. Co na to dwumiasto?

Suma summarum Miejskiego 
Święta Hanzy Bunter Hering Swa-
wolny Kogucik.

Mieszkańcy Słubic chcą powro-
tu “Dni Słubic” to raz. Dwa - most 

graniczny powinien być przejezd-
ny przez cały czas trwania świę-
ta, bo jak zapewnia organizator: 
“ryzyko pogodowe oraz komfort 
publiczności skłaniają nas do re-
zygnacji z tego miejsca dla 
realizacji koncertów gwiazd 
w przyszłości”. Trzy - bułki ze 
śledziem były bardzo roz-
moknięte a tego my - świę-
tujący Hanzę nie wybaczy-
my!
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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

Żaczki z „Czwórki” Mistrzem Województwa Lubuskiego!

Turniej finałowy ligi Żaków 
był udaną promocją dziecięcej 
piłki nożnej. Odbywające się na 
boiskach MOSiRu w Kostrzynie 
zawody zgromadziły dużą ilość 
kibiców, obfitowały w efektowne 
akcje, zagrania, bramki a nade 
wszystko dostarczyły uczestni-
kom niezapomnianych emocji.

Finał Wojewódzki z udziałem 
najlepszych drużyn okręgu go-
rzowskiego oraz zielonogórskie-
go rozpoczął się od przedsta-
wienia uczestników piłkarskich 
zmagań. Z kibicami kolejno wi-
tali się Mistrzowie Okręgu Zie-
lonogórskiego drużyna AF Fa-
lubaz Zielona Góra., V-ce Mistrz 
UKP Falubaz Zielona Góra., V-ce 
Mistrz Okręgu Gorzowskiego 
ekipa Stilonu Gorzów oraz Mistrz 
Okręgu Gorzowskiego drużyna 
gospodarzy UKS „Czwórka” Ko-
strzyn. Obsada turnieju gwaran-
towała sportową jakość a żywio-
łowy doping kibiców spotęgował 
atmosferę piłkarskiego święta.

Postrzegani za faworytów im-
prezy piłkarze trenera Bogdań-
skiego rozpoczęli od konfrontacji 
z drużyną AF Z.G. i ku zaskocze-
niu wszystkich po kilku pierw-
szych minutach przegrywali jed-
ną bramką. Strata gola podziałała 
mobilizująco. „Czwórkowe” Żaki z 
każdą chwilą grały coraz to lepiej 
czego efektem był gol na 1-1. W 
drugiej połowie meczu przewa-
ga gospodarzy była już wyraźna. 
Na bramkę zielonogórzan sunął 
atak za atakiem rozpędzonych 
„Czwórek”. Ostateczny wynik to 

Dziecięca piłka nożna w województwie lubuskim zdominowana przez piłkarzy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka”. Po tytułach 
Mistrzów Okręgu Gorzowskiego we wszystkich kategoriach wiekowych, dwóch tytułach V-ce Mistrzów Województwa przyszedł czas na 
najcenniejsze trofeum Mistrzów Województwa Lubuskiego.

4-1 dla piłkarzy z Kostrzyna. Ko-
lejny mecz to konfrontacja z ze-
społem z Gorzowa, który to jako 
jedyny w sezonie 2015\2016 zna-
lazł sposób na pokonanie naszej 
drużyny. Skoncentrowani i zmo-
bilizowani przez trenera piłkarze 
„Czwórek” rozpoczęli wzorowo. 
Wysokie prowadzenie, rozważ-
na gra - wydawało się, że mecz 
pod kontrolą. 3-1 to w dziecięcej 
piłce wynik nie dający pewności 
wygranej. Na kilka minut przed 
końcem spotkania po błędzie 
naszych zawodników prowadzi-
liśmy już tylko jedną bramką a 
w ostatnich sekundach meczu w 
zamieszaniu w polu karnym am-
bitni gorzowianie zdobyli gola 
dającego im remis.

3-3 i drużyna Stilonu po raz ko-
lejny potwierdziła, że w tym roku 
znalazła receptę na mocnych 
kostrzynian. Wynik ten sprawił, 
że marzący o tytule Mistrzów 
kostrzynianie w ostatnim turnie-
jowym meczu koniecznie musieli 
wygrać.

15 minutowa przerwa, narada 

drużyny. Na trybunach nerwowe 
przeliczanie wyników - wygrana 
to tytuł ale czy remis pozwoli na 
triumf?

Wszelkie wątpliwości rozwia-
li sami piłkarze, którzy już w 
pierwszej minucie meczu z UKP 
Zielona Góra otworzyli wynik 
spotkania. Błysk w oku naszych 
napastników mówił wszystko, 
tego meczu „Czwórki” nie prze-
grają! Gładkie 6-0 z sympatycz-
nym zespołem z Zielonej Góry 
i tytuł Mistrzów Województwa 
sprzed roku obroniony! Jeszcze 
tylko taniec radości młodych Mi-
strzów, piękne podziękowanie ki-
bicom za doping i dekoracja zło-
tych kostrzyńskich Żaków. Z rąk 
V-ce prezesa Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej pana Zygmunta 
Chmielewskiego „Czwórkowe” 
Żaczki odebrały zasłużone meda-
le oraz cenny puchar. Najlepszy 
strzelec turnieju Kacper otrzymał 
piękny tort ufundowany przez 
prezesa Stowarzyszenia UKS 
„Czwórka”. Wspólne zdjęcia, grill, 
podziękowania i kolejny ligowy 

finał przeszedł do historii podob-
nie jak „Czwórkowe” Żaki, które 
dla miasta Kostrzyn nad Odrą 
zdobyły już drugi tytuł Mistrzów 
Województwa Lubuskiego!!!

Drużynę UKS „Czwórka” pod 
wodzą trenera Adama Bogdań-
skiego reprezentowali: Antoni 
Detmer (2008), Hubert Gó-

recki (2007), Miroslav Ogny-
anov (2007), Aleksander Wnuk 
(2007), Alan Krysiński (2007), 
Kacper Sikorski (2007), Anto-
ni Żygielewicz (2007), Zdravko 
Zdravkov (2007), Maciej Kozieł 
(2007), Oskar Iwiński (2007)

Źródło: www.kostrzyn.pl
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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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