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KOSTRZYN NAD ODRĄ SZPITAL MIEJSKI
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CZYNNE:
PON. 9.30-17.00, WTOREK 14.00-17.00
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Najlepsze ceny w okolicy

Wiemy, jacy artyści za-
grają na Dużej i Małej 
Scenie 21. Przystanku 
Woodstock w tym roku. 
Impreza odbędzie się tra-
dycyjnie w Kostrzynie nad 
Odrą między 30 lipca a 1 
sierpnia.

Na każdym Przystanku Wood-
stock występuje kilkadziesiąt 
zespołów z całego świata. To 
największy w Europie festiwal 
muzyczny. Artyści występują na 
czterech scenach: Dużej, Małej, 
Pokojowej Wioski Kryszny i sce-
nie ASP. Organizatorem jest Fun-
dacja Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy, która w ten sposób 
chce podziękować wolontariu-
szom i darczyńcom wspierają-
cym jej działania.

Duża Scena
Tegoroczny Przystanek rozpocz-
nie koncert polskiej legendy roc-
kowej Illusion. 30 lipca na dużej 
scenie zagrają również Shaka 
Ponk i Molotov. Na koniec prze-
widziany jest koncert holender-
skiego zespołu grającego me-
tal symfoniczny i gothic metal 
Within Temptation. W drugim 
dniu festiwalu na scenie poja-
wią się: (hed) P.E, AfroCeltSo-
undSystem, Congo Natty aka 
Rebel MC - The Official Page, 
Voo Voo, Decapitated i Fury-
on. Koncerty na dużej scenie w 
sobotę 1 sierpnia zamkną Black 
Label Society i Eluveitie. 

Koncerty na Małej Scenie
W czwartek 30 lipca na Małej 
Scenie wystąpią: Mrozu, Lipa-
li oraz Big Day. Kolejnego dnia 
zagrają Grubson, Canailles 
oraz Frontside Pl Metalcore. W 
ostatnim dniu festiwalu zoba-
czymy: Melę Koteluk, Scarecrow, 
Proletaryat (kolejna legenda pol-
skiego rocka), a także O.Torvald, 
Eminence, Domowe Melodie i 
Curly Heads

>> cd. na s. 4

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

Zaległości finansowe będące-
go w likwidacji kostrzyńskiego 
szpitala wobec pracowników 
wynoszą 7 mln. zł. Jak informu-
je Wiesław Ciepiela, rzecznik 

Starosta Małgorzata Domagała 7 lipca podpisała umowę 
z Ministrem Finansów na udzielenie 47-milionowej pożyczki. 
Powiat od 8 lipca przyjmuje wnioski o spłatę zobowiązań 
wobec pracowników.

starostwa powiatowego, proces 
spłaty zadłużenia może trochę 
potrwać, ponieważ pieniądze z 
ministerstwa będą spływać tran-
szami.                                            Red.

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

DO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCA



2 nr 7(31)/2015 9 lipca 2015

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. 
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Alina Cywilko, Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Robert Tomczak, Przemysław Mielczarek, Daniel Szurka
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 12.600 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

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.

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem na 
miejscu i zawsze dostępny, nie 
trzeba szukać zarządcy w innym 
mieście. 

Najnowsze:
• działki budowlane w Lubniewi-

cach
• dom bliźniak w Lubniewicach
• dom w Ostrowiu
• mieszkanie w Świerczowie
• mieszkanie na II piętrze w Sulę-

cinie
• domy szeregowe w Sulęcinie ul. 

Młynarska
• pawilon handlowy ul. Żerom-

skiego
• zakład przy ul. Witosa (działka, 

budynki, wyposażenie)
• myjnia TIR i restauracja w Pnio-

wie
• dom w Torzymiu ul. Łąkowa
• dom w Wystoku
• dom w Łukominie gm. Krzeszy-

ce

Obiekty komercyjne:
• działka na ul. Daszyńskiego, hala 

w Ostrowiu, sklep ul. Kościuszki

Do wynajęcia:
• hala handlowa 300m w Sulęci-

nie
• kawiarnia Bajka
• sklep ul. Kilińskiego,

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy:
http://nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
http://lokum.tcn.net.pl

Biuro Nieruchomości 
LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  

Opiekunki j. niemiecki 
minimum komunikatywny, 
legalnie do 1500 euro, 
opiekunka za nic nie płaci ! od 
zaraz 730 497 771

PRACA

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe o powierzchni 
48 m2, na Os. Centrum w 
Międzyrzeczu. Sprzedam 
również garaż i ogród 
działkowy o powierzchni 5a. 
Tel. 95 742 2267

Posiadam do wynajęcia 
mieszkanie 3-pokojowe 
w bloku w miejscowości 
Wędrzyn. Czynsz 1000 zł + 
prąd. Mieszkanie nie jest 
umeblowane. Dla żołnierzy 
lub prywatnie. Bez kaucji
Tel. 504 373 702

Jak grzyby po deszczu na na-
szej scenie politycznej pojawiają 
się nowe osoby, tudzież grupy 
osób aspirujące do objęcia wła-
dzy w kraju. Wszystkie uważają, 
że jako jedyne mają receptę na 
uzdrowienie Polski. Postanowi-
łem nieco przyjrzeć się tym two-
rom i krótko przeanalizować ich 
dotychczasową działalność oraz 
plany na przyszłość.

Na pierwszy ogień weźmy 
Pawła Kukiza. Zrobił niesamo-
wity wynik w wyborach prezy-
denckich. Duża część Polaków 
zniesmaczona sytuacją w kraju i 
ciągłymi kłótniami na szczytach 
władzy postanowiła dać obec-
nej klasie politycznej prztyczka 
w nos i poprzeć „antysytemow-
ca”. Kukizowcy nie kryją, że wy-
startują w jesiennych wyborach 
parlamentarnych. Co zatem 
kryje się za Pawłem Kukizem? 
Przede wszystkim powtarzane 
jak mantra plan na utworzenie 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych. A poza tym… ude-
rzyła mnie wielka pustka. Na 
żadnych oficjalnych stronach 
nie znajdziemy innych planów 
niż JOW. Trochę więcej ujawnia 
sam Kukiz. W jednym z wywia-
dów przyznał, że w kwestiach 
przywiązania do ojczyzny i 
patriotyzmu, oraz tradycyjnej 
hierarchiczności społecznej 
jest prawicowcem, natomiast 
w sprawach społecznych i go-
spodarczych serce ma „po lewej 
stronie”. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy niedawno pojawiła 
się informacja, że kukizowcy 
poważnie zastanawiają się, 

Politykierów nam nie brak...
czy nie przejąć postulatów pro-
gramowych Centrum im. Adam 
Smitha - niezależnego instytu-
tu naukowo-badawczego, który 
zdecydowanie propaguje ide-
ały gospodarki wolnorynkowej 
i stroni od założeń lewicowych. 
Chyba jeszcze całkiem się nie do-
określili. Same JOW-y natomiast, 
to zdecydowanie za mało. Zresztą 
obawiam się, że takie rozwiąza-
nie doprowadzi do jeszcze więk-
szego zabetonowania sceny poli-
tycznej i może się okazać, że małe 
ugrupowania/ruchy, jak Kukiza, 
tylko na tym stracą (taką sytuację 
obserwowaliśmy niedawno w 
Wielkiej Brytanii).

Kolejnym, na razie jeszcze 
stowarzyszeniem, nie kryjącym 
chęci startu w wyborach parla-
mentarnych jest NowoczesnaPL, 
na której czele stoi znany polski 
ekonomista Ryszard Petru. Idee 
i wartości  zawarte na stronie in-
ternetowej ruchu są nader gład-
kie i miło się je czyta, ale jak tak 
pogrzebię trochę w pamięci, to 
jak żywo stają mi przed oczami 
pierwsze programy i założenia 
Platformy Obywatelskiej RP. No-
woczesnejPL dąży do jeszcze 
większej przedsiębiorczości i 
nowoczesności Polaków. Nawo-
łuje do innowacyjności gospo-
darczej, klarownych przepisów i 
mniejszej uciążliwości ze strony 
urzędników. To hasła przyjemne 
dla ucha, ale brakuje konkretów - 
Co? Jak? Kiedy? Petru zapowiada, 
że całościowy program pojawi się 
na konwencji 11 lipca. Wiele osób 
uważa, że NowoczesnaPL będzie 
szalupą dla tych, którzy uciekną z 

PO, gdyby ta zaczęła tonąć. Na 
razie jednak nie widać szczegól-
nego ruchu „malowanych lisów”. 
Musimy zapewne poczekać na 
ogłoszenie list wyborczych. Zło-
śliwi dodają, że będzie to partia 
bogatych, a szczególnie ban-
kowców, którzy chcą mieć jesz-
cze większy wpływ na władzę. 
Zastanawia mnie postać prof. 
Leszka Balcerowicza, która na 
początku pojawiał się, jako je-
den z twórców NowoczesnaPL, 
później, jako osoba wspierająca, 
a ostatnio w ogóle go nie wi-
dać. Albo więc Petru obawia się 
konkurencji, albo negatywnych 
skojarzeń, jakie niesie za sobą 
nazwisko Balcerowicza.

Na razie oba przywołane ru-
chy są notowane w sondażach 
dot. wyborów parlamentar-
nych. Popularność obu jednak 
spadła w porównaniu z sonda-
żami z początku czerwca. Czyż-
by pierwszy urok minął? W na-
stępnym numerze przyjrzę się 
dwóm kolejnym pretendentom 
do stołków na Wiejskiej: niestru-
dzonemu mącicielowi Zbignie-
wowi Stonodze i stowarzysze-
niu „frankowiczów” Pro Futuris, 
skupiającemu 
osoby, które 
zaciągnęły kre-
dyty hipotecz-
ne we frankach 
szwajcarskich.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

OPIEKUNKI NIEMCY. 
Pracuj Legalnie 
i bezpiecznie w 
Aktivmed24.pl 
tel. 83 307 04 44

Firma zatrudni płytkarzy 
do pracy w Niemczech 
na dużych powierzch-
niach.
Wymagana podstawo-
wa znajomość języka 
niemieckiego.
Szczegóły pod numerem 
tel. 513 165 222 

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (INTERMARCHE ul. Sikorskiego; TESCO ul. Gorzowska; LEWIATAN ul. Piastowska; PULS ul. Wyszyńskiego; PIEKARNIA OSKROBA ul. 
Gorzowska; NETTO ul. Handlowa; URZĄD GMINY ul. Sikorskiego; CENTRUM HANDLOWE ul. Żeglarska); SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki; URZĄD MIEJSKI ul. 
Akademicka; ECO – SUPERMARKET ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; 
PIEKARNIA OSKROBA ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY  ul. 1 Maja; SKLEP SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA 
SUPERMARKET ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY os. 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy; LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)
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Jeśli słyszysz, a nie rozumiesz...
Ubytek słuchu to dziś powszechny problem społeczny, dotyczący coraz większej liczy osób, 

także w coraz młodszym wieku. 
Sprawia on osobom niedosłyszącym wiele problemów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
Z badań naukowych wynika, że osoba, która ma ubytek słuchu, ale nie używa aparatów słuchowych, 

narażona jest na odcięcie układu słuchowego od świata dźwięków i tym samym powolny proces 
degeneracji swoich zdolności słyszenia i rozumienia mowy. 

Im dłużej trwa ten stan, tym trudniej powrócić do świata dźwięków, nawet po zastosowaniu 
aparatów słuchowych. 

Badanie słuchu jest bezpłatne i niezobowiązujące, trwa zaledwie kilka minut, 
a tak wiele może zmienić na lepsze! 

Bezpłatne, profilaktyczne badanie słuchu można wykonać w firmie Audiofon, 
w ramach umowy podpisanej z Fundacją na Rzecz Pomocy Osobom 

z uszkodzeniem Słuchu ,,Beethoven".

Zapraszamy do oddziału firmy Audiofon 
w Słubicach - na parterze budynku przychodni lekarskiej

przy ul. Mickiewicza 6/4
we wtorki, czwartki i piątki w godz. od 10.00 - 14.00

W celu umówienia terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod numer tel.: 605 886 011
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GOTUJ Z PRZEKROJEM PRZEKRÓJ POLECA

„Patrzycie czasem na kogoś i myślicie co 
tam mu siedzie w głowie?” - pytają twórcy 
ze studia Pixar w  swojej najnowszej pro-
dukcj „W głowie się nie mieści”, nad której 
scenariuszem pracował Pete Docter zna-
ny ze współpracy nad takimi hitami jak 
„Potwory i spółka” czy „Odlot”. Co ujrzeli-
byśmy w  głowie zakochanego w swoim 
dziecku rodzica, spontanicznej nastolatki, 
nerwowego kierowcy autobusu lub ener-
gicznej nauczycielki biologii? Rozbudo-
wane centrum dowodzenia, w którym 
stery dzierżą cztery niestabilne emocje: 
Radocha, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, 
a każde z nich jedyne w swoim rodzaju i 
dające o sobie znać stosownie lub też nie-
stosownie do sytuacji. To one  kolekcjonu-
ją nasze dobre wspomnienia, odrzucając 
w niepamięć te, które są przykre, dbają o 
wysoką jakość naszych marzeń sennych i 
ogólnie starają się utrzymać pewną rów-
nowagę emocjonalną w naszej głowie, co 
wychodzi im z różnym skutkiem, szcze-
gólnie gdy między emocjami dochodzi do 
przepychanek jak w przypadku głównej 
bohaterki bajki. 11-letnia Riley całe swoje 
dotychczasowe dzieciństwo spędziła w 
Minnesocie, gdy nagle jej rodzice podjęli 
decyzję o przeprowadzce do odległego 
San Francisco. Z dala od przyjaciół i zna-
jomych kątów świat dziewczynki staje na 
głowie, a co za tym idzie, również jej „we-
wnętrzne centrum dowodzenia”, którego 

„W głowie się nie mieści”
POLECAMY NA WAKACJE

stery przez przypadek opuszczają dwie 
najważniejsze emocje: Radocha i Smutek.
Bajka „W głowie się nie mieści” to produk-
cja, która nie przebiera w publiczności. Łą-
czy w sobie bowiem inteligentny humor, 
któremu nie oprą się dorośli jak i dyna-
miczną, wartką akcję która z  pewnością 
nie zanudzi ich dzieci. Nie wspominając 
już o oryginalnym pomyśle, dzięki które-
mu cały film, pomimo dozy szaleństwa, 
zyskuje również na mądrym przesłaniu. W 
polskiej wersji językowej produkcji głosu 
użyczyli m.in. Małgorzata Socha, Cezary 
Pazura, Kinga Preis, Maja Ostaszewska 
i Szymon Kuśmider.
Po wyjściu z kina będzie rzeczą normalną, 
że zaczniemy się zastanawiać co jest nie 
tak z naszym „centrum 
dowodzenia”, że na fil-
mie dla dzieci śmialiśmy 
się głośniej niż nasze 
pociechy.

Anna Suchy

1. ZUPA Z PIECZONEJ PAPRYKI I POMIDO-
RÓW
 
Składniki:
2 papryki, pomidory w puszce, czosnek, sól, 
pieprz, świeża bazylia, prażone płatki mi-
gdałów, oliwa z oliwek
 
Papryki wstawić do nagrzanego do 180 
stopni piekarnika i piec aż skórki staną się 
pomarszczone i podpieczone. Wystudzone 
papryki obrać, pozbawić pestek i pokroić. 
Na rozgrzaną oliwę wrzucić paprykę, dodać 
pomidory i dusić, aż wszystko zmięknie. Pod 
koniec wycisnąć czosnek, doprawić solą, 
pieprzem i posiekaną bazylią, a następnie 
zblendować na gładki krem. Podawać po-
sypane świeżą bazylią i płatkami migdałów.
 

Niedawno biecałam sobie, że przypilnuję, aby moja rodzina odżywiała się 
zdrowo. Nie chodzi mi o zmniejszanie porcji jedzenia, czy stosowanie spe-
cjalnej diety - wręcz przeciwnie. Aby być zdrowym trzeba jeść, ale należy 
zwracać uwagę, co nakładamy sobie i swoim bliskim na talerz. Sztuczne 
barwniki, tłuszcze utwardzane, czy chociażby powszechnie dostępny glu-
taminian sodu są szkodliwe dla naszego organizmu.

Dlatego postanowiłam gotować sama dla mojej rodziny. Oczywiście mam 
mało czasu, zwłaszcza od momentu powrotu do pracy, jednak staram się 
gotować dania szybkie, łatwe, a przede wszystkim gotuję na dwa dni.

Dziś przedstawię Państwu smaczny i zdrowy duet na obiad. 

2. ROLADKI Z PIERSI INDYKA NADZIEWANE 
PASTĄ Z OLIWEK
 
Składniki: 1kg fileta z indyka, słoik oliwek bez 
pestek (mogą być nadziewane papryką), sól, 
pieprz, świeża szałwia, bazylia, tymianek i ore-
gano, czosnek,oliwa z oliwek, pestki słoneczni-
ka
 
Pierś z indyka pokroić i rozbić jak na kotlety, 
doprawić solą, pieprzem i odstawić w chłodne 
miejsce. Oliwki, czosnek, posiekane zioła oraz 
oliwę z oliwek zblendować( w konsystencji ma 
przypominać pesto). Do powstałej pasty do-
dać podprażone ziarna słonecznika, posmaro-
wać filety, zwinąć w roladki (można spiąć wy-
kałaczką), i ułożyć w naczyniu żaroodpornym. 
Polecam przed pieczeniem podlać wodą, aby 
nie były suche.
Należy piec ok. 45min. w piekarniku nagrza-
nym do 180 stopni. Można podawać z różnymi 
kaszami, bądź ryżem. Ja bardzo lubię je z ka-
szą jaglaną i świeżymi warzywami, skropiony-
mi octem balsamicznym 
połączonym z sokiem z 
cytryny.

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

- minimalna pensa: ok 4000 zł
- minimalna emerytura: 2200 zł
- zasiłek dla bezrobotnych: 2100 zł
- minimalna renta: 2200 zł
- wzrost gospodarczy: ujemny
- oficjalny dług publiczny: 400 mld euro
- nieoficjalny dług publiczny: +1000 mld euro
- biedacy zarabiają tam: 1500 euro

- minimalna pensja: 1286 zł
- minimalna emerytura: ok. 500 zł 
- zasiłek dla bezrobotnych: ok. 700 zł
- minimalna renta: ok. 550 zł
- wzrost gospodarczy: dodatni
- oficjalny dług publiczny: 820 mld zł
- nieoficjalny dług publiczny: ok. +4000 mld zł
- biedacy to grupa społecza z zerowym dochodem

POLSKAGRECJA

A mówi się, że to Grecy mają kryzys...
NA WESOŁO:

Żona dzwoni do męża:  
- Marian, kochanie, w naszym 
samochodzie lusterko odpadło...  
- Jak to się stało?  
- Policjant w protokole napisał, że 
dachowałam...

Rodzina siedzi przy stole. Mały 
Tomek pyta się taty:  
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z 
mamą?  
Tata odkłada widelec i patrząc na 
żonę mówi:  
- Widzisz, nawet dziecko tego nie 
rozumie...

Panie doktorze, czy operacja się udała?  
Tak. Jest pan od wczoraj 100% kobietą.  
Ale ja miałem mieć wyrostek robaczko-
wy usunięty!  
No masz. Babie nigdy nie dogodzisz?

ASP
Jednym z waż-
niejszych miejsc 
każdego roku 
na Przystanku 
Woodstock jest 
Akademia Sztuk 
P r z e p i ę k n y c h . 
To miejsce spo-
tkań i dyskusji. 
Dotychczas w 
rozmowach z wo-
odstockowiczami 
brali udział m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, 
czy Leszek Balcerowicz. W tym roku również nie za-
braknie znamienitych gości. W ASP pojawią się m.in. 
Kasia Kowalska, Tymon Tymański, Janina Ochojska, 
ks. Jan Kaczkowski, dr Irena Eris, Rafał Sonik, Maria 
Rotkiel i Marcin Iwiński. Na deser Teatr 6. piętro za-
prezentuje na scenie ASP spektakl „Central Park West” 
Woody’ego Allena, w którym wystąpią: Małgorzata Fo-
remniak, Joanna Żółkowska, Michalina Sosna, Piotr 
Gąsowski i Wojciech Wysocki. Pierwszy raz teatr poja-
wił się na Woodstocku w zeszłym roku i pobił rekordy 
oglądalności.

Jak widać Przystanek Woodstock, to nie tylko ciężkie 
metalowe granie. Oprócz wielu koncertów i innych 
atrakcji, to też niesamowita atmosfera, której nie da się 
opisać – trzeba to po prostu przeżyć.

Adam Piotrowski

<< cd. ze s.1
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GÓRZYCA

Pierwszy z cyklu Turniejów Siatkówki 
Plażowej w ramach Lubusika za nami!

www.drewform.pl

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Gorzowska 100 a
tel. + 48 95 752 0952, fax +48 95 752 3333
e-mail: drewform@wp.pl, info@drewform.pl
62-002 SUCHY LAS k/Poznania, ul. Obornicka 22
tel. +48 61 811 5524, fax +48 61 811 5524, kom. 509 165 516
e-mail: drewform2@wp.pl

• komputerowa optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych w systemie WOLF;
• projektowanie i wykonanie konstrukcji drewnianych;
• precyzyjne wykonanie konstrukcji na maszynie numerycznej CMC.

tarcica - wiązary - więźby dachowe - wiaty - altany
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - PROJEKTOWANIE - WYCENA - DORADZTWO TECHNICZNE - PRODUKCJA

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 5 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Biblioteka Publiczna MiG Słubice bie-
rze udział w Programie „Orange dla bi-
bliotek”. Od Fundacji Orange otrzymała 
dotację finansową na pokrycie kosztów 
dostępu do szerokopasmowych łączy 
internetowych w bibliotece, materia-
łów informacyjnych i promocyjnych, a 
także na prowadzenie projektów o cha-
rakterze edukacyjnym. Głównym celem 
programu jest wspieranie rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego poprzez 
zwiększenie dostępu do nowych tech-
nologii komunikacyjnych i promocję ich 
wykorzystania tak, by gminne biblioteki 
publiczne stały się nowoczesnymi, wie-
lofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, 
kulturalnymi i edukacyjnymi.

Red.

26 czerwca w Laskach Lubuskich roze-
grano Turniej Siatkówki Plażowej w ra-
mach LUBUSIKA – Lubuskie Sportowe na 
lato. Uroczystego otwarcia dokonała dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury –Mał-
gorzata Gniewczyńska w towarzystwie 
wójta gminy Roberta Stolarskiego i 
sołtysa - Anny Kuzioła.  Do sportowej 
rywalizacji stanęły cztery drużyny,  któ-

re  stoczyły dość wyrównany pojedynek. Najlepsza okazała 
się drużyna „ORKAN Laski Lubuskie”. Drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, puchary, a zdobywcy pierwszego miej-
sca dodatkowo piłkę ufundowaną przez wójta. Równolegle 
odbywały się gry i zabawy integracyjne dla dzieci. Radości 
było co niemiara. Na koniec wspólnie pieczono kiełbaski przy 
ognisku.

Anita Podgórska
www.gmina.gorzyca.pl

SŁUBICE

Dotacja 
na internet 
w bibliotece



Geoportal pozwala na dostęp do usług 
dotyczących danych przestrzennych. 
Dzięki niemu można wyszukiwać, prze-
glądać, pobierać i przekształcać dane 
przestrzenne.
Prace nad geoportalem w powiecie go-
rzowskim trwają od 2010 roku, ale 15 
czerwca 2015r. został rozbudowany o 
nowe, ważne dla zainteresowanych moż-
liwości. Każdy osoba może skorzystać 
z tej e-usługi po wypełnieniu prostego 
formularza. Po weryfikacji, można już 
be problemu logować się do systemu. 
Weście na geoportal następuje poprzez 
stronę starostwa powiatowego: http://
portal.powiatgorzowski.pl/
Dzięki geoportalowi uzyskać można do-
stęp do map topograficznych, hydrolo-
gicznych, geologiczno-gospodarczych, 
map glebowo-rolniczych. Możemy się 
dowiedzieć, jakiego pochodzenia jest 
ziemia, z czego została wytworzona. To 
ważne dla potencjalnych inwestorów.
Geoportal pokazuje rozmieszczenie 
dróg, budynków. Mówi o istniejącym i 
projektowanym uzbrojeniu terenu pod 

inwestycje.
System ten porządkuje również obieg 
dokumentów i korespondencji z osoba-
mi zainteresowanymi.
O tym, że jest to usługa oczekiwana 
świadczy statystyka wejść na stronę ge-
oportalu. Po jego rozbudowaniu z tej 
usługi przez internet korzysta już 92% 
zainteresowanych.
Do pełnej funkcjonalności geoportalu 
w powiecie gorzowskim brakuje jeszcze 
jednego elementu, umieszczenia na nim 
w formie elektronicznej wszystkich ope-
ratów technicznych o charakterze histo-
rycznym. W ten sposób cały archiwalny 
zasób geodezyjny będzie miał postać 
cyfrową. Stanie się to jesienią 2015 roku.
W przygotowanie geoportalu w powie-
cie gorzowskim zaangażowani byli Po-
wiatowego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej pracownicy 
oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Gorzowie.

Red. na podst. 
www.portal.powiatgorzowski.pl

Geoportal – baza wiedzy 
o danych przestrzennych

POWIAT GORZOWSKI

W powiecie gorzowskim uruchomiono kolejne nowoczesne narzę-
dzie ułatwiające dostęp do usług za pośrednictwem internetu. Tym 
narzędziem jest Geoportal

W  środę 24.06.2015 r. w Kostrzynie 
nad Odrą została otwarta filia wydziału 
komunikacji .  Będą tam obsługiwani 
wszyscy interesanci z tego miasta. -  Od 

Filia wydziału komunikacji 
w Kostrzynie nad Odrą już działa

POWIAT GORZOWSKI

rana stale obsługujemy interesantów fi-
lii. To dowód na to, że otwarcie placówki 
było potrzebne - mówi Tadeusz Rybiński, 
naczelnik wydziału komunikacji staro-
stwa powiatowego.

Red. na podst. 
www.portal.powiatgorzowski.pl
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SŁUBICE

Stop wulgaryzmom!

We współpracy z nauczycielami ośrodka i 
samorządem szkolnym wytypowano wzo-
ry do naśladowania uczniów z każdej kla-
sy. Zorganizowano i przeprowadzono po-
gadanki  na godzinach wychowawczych 
na temat kultury słowa w naszej szkole. 
Odbył się konkurs polegający na napisa-
niu wypracowania „Dlaczego nie powin-
niśmy używać  wulgarnych słów”, którego 
zwycięzcami zostali uczniowie: Karolina 
Radziszewska, Krzysztof Soloch, Kata-
rzyna Wasilewska, Monika Buchowiec-
ka. Dnia 11 czerwca 2015r. we współpra-
cy z Marią Wałach odbyła się prelekcja 
prowadzona przez zaproszonego gościa 
- psycholog Sabinę Matkowską, która 
zakończyła naszą akcję w tym roku szkol-
nym. Podczas tego spotkania wyłoniono 
zwycięzców konkursu na wykonanie pla-
katu przekonującego do nie używania 
brzydkich słów. Pierwsze  miejsce zdobyła 
klasa ZET gimnazjum pani Zając, drugie: 
III gimnazjum p. Guźniczak,  trzecie: I-II 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Słubicach w II 
semestrze roku szkolnego  2014/15 realizowano program „Stop wul-
garyzmom - nie używam brzydkich słów”, której autorem jest M. Guź-
niczak.

Gimnazjum p. Karczewska oraz IV-VI ZET 
szkoła podstawowa, opiekun p. B. Rapa. 
Wszystkim , którzy wzięli udział w przed-
sięwzięciach podjętych podczas realizacji 
programu  dziękuję za współpracę.

Marzena Guźniczak

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia bi-
blioteka czynna będzie od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 9.00 do 
17.00. W soboty biblioteka będzie nie-
czynna.

SŁUBICE

Zmiana godzin pracy biblioteki
Słubicka biblioteka informuje, że w związku z okresem wakacyjnym 
zmianie uległy jej godziny pracy.
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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

Litwa, rok 1733 i dwie bohaterki całkowi-
cie sobie przeciwstawne. Cecylia, bogata 
szlachcianka, córka kasztelana uosabia-
jąca kobietę bezwzględną  i skromna 
Zofia, która z pokorą przyjmuje koleje 
swojego losu. Barwne postaci kobiece 
to tylko część powieści. Całą siłę napędu 
fabuły tworzą mężczyźni. To ich dome-
ną są tutaj knowania, najazdy, porwania. 
Ówczesne burzliwe czasy sprzyjają takim 
poczynaniom, bo właśnie tłem historycz-
nym powieści jest śmierć króla Augusta 
II i wolna elekcja. Klubowicze szczególną 
uwagę zwrócili na wierność historycznym 
faktom, które przekazuje autorka w swo-
jej powieści. Niezmiernie barwnie opisuje 
czasy naszej odległej, szlacheckiej prze-

Najnowsza powieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk „Fortuna i namięt-
ności. Klątwa” potrafi zauroczyć.  - To najlepsza książka, jaką do tej pory 
mieliśmy okazję przeczytać w naszym klubie DKK – jednogłośnie stwierdzili 
klubowicze.

szłości. Zadbała o najmniejszy szczegół 
ówczesnej obyczajowości, dzięki czemu 
wprowadza czytelnika w atmosferę życia 
codziennego polskiej szlachty. A do tego 
napisana językiem adekwatnym do uka-
zanych czasów. Czyta się błyskawicznie, 
zaskakujące zwroty akcji wciągają czytel-
nika. Jest dobrze skonstruowana i rewela-
cyjnie osadzona w realiach. Klubowiczom 
nasunęło się skojarzenie z Sienkiewiczem 
– to współczesny Kmicic. Nie dziwi tutaj 
fakt, że „Klątwa” wygrała plebiscyt „Najlep-
sza książka na wiosnę – edycja 2015”.
Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać 
na tom drugi, który  został już zapowie-
dziany na przyszły rok.

Małgorzata Dobosz

SŁUBICE

Kolejne spotkanie DKK w słubickiej 
książnicy

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Organizacja ruchu na czas 
Woodstocku zmieniona

Tymczasowa organizacja ruchu na czas 
trwania imprezy masowej Przystanek Wo-
odstock zostanie wprowadzona 29 lipca 
br. (wtorek) ok. godz. 11:00. Zamknięte 
dla ruchu będą ulice:-Północna na całej 
długości,-Sportowa na odcinku od Cmen-
tarza Komunalnego do Ronda Woodstock 
(objazd z Ronda Unii Europejskiej ulicami: 
Niepodległości, Jana Pawła II, Narutowicza 
do Ronda Woodstock), -Dworcowa i Pia-
stowska (nie dot. PKS, TAXI i mieszkańców 
z wjazdem od ul. Niepodległości), w przy-
padku dużego natężenia ruchu pieszego 
(sobota/niedziela), uniemożliwiającego 
przejazd ww. pojazdów, będą one kiero-
wane na tymczasowy przystanek zorgani-
zowany przy ul. M. Kopernika, -Prosta (od 
młyna) i Milenijna (nie dot. pojazdów BUS, 
TAXI, służb komunalnych, zaopatrzenia i 
pracowników zakładów z wjazdem i wy-
jazdem na ul. Sportową), autobusy dojazd 
do tymczasowego przystanku zorgani-
zowanego przy firmie Taconic-zjazd w ul. 
Sikorskiego - zjazd z Ronda Unii Europej-
skiej w kierunku Szczecina.
Przywrócenie organizacji ruchu do stanu 
pierwotnego nastąpi 3 sierpnia. W tym 
roku organizator imprezy planuje do-

W związku z organizacją kolejnego Przystanku Woodstock Urząd 
Miejski informuje, że od dnia 28 lipca 2015r. zamknięta zostanie dla 
ruchu ul. Północna na odcinku od Al. Milenijnej do drogi krajowej nr 
31 (Rondo Woodstock).

datkowe zamknięcie, swoimi służbami, 
Al. Milenijnej na odcinku od firmy NOVO 
TECH Sp. z o.o. do ul. Północnej. Ustalo-
no, że dojazd do zakładów pracy zlokali-
zowanych przy ul. Prostej i Al. Milenijnej 
odbywać będzie się na podstawie kart 
wystawianych przez poszczególne firmy. 
Karty te należy umieścić w pojeździe za 
przednią szybą. Karty będą obowiązywały 
na obu posterunkach (ul. Prosta i Al. Mi-
lenijna). 
Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu, w tym uczestników imprezy, nie 
należy parkować pojazdów w pasie dro-
gowym Al. Milenijnej. Stosowne znaki 
zostaną ustawione wzdłuż drogi, a pojaz-
dy kierowców niestosujących się do tych 
znaków będą odholowywane za odpłat-
nością.
Magistrat prosi o ograniczenie liczby po-
jazdów pracowników dojeżdżających do 
pracy w dniach trwania Woodtocku.

Red.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Konkurs historyczny „ Kostrzyn 
dawniej i dziś” za nami
9 czerwca w auli Gimnazjum nr 1 odbyła 
się 22 edycja Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Kostrzynie nad Odrą, który w 
tym roku przebiegał pod hasłem 70 rocz-
nicy bitwy o Kostrzyn. W turnieju wzięły 
udział reprezentacje Szkoły Podstawowej 
nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum 
nr 2 oraz gospodarz konkursu Gimnazjum 
nr 1. Uczniowie rywalizowali w pięciu 
punktowanych konkurencjach, w których 
sprawdzili swoja wiedzę z zakresu historii 
Kostrzyna, bastionów na Starym Mieście, 
przyrody okolic Kostrzyna oraz walk o Ko-
strzyn w 1945 roku.
Wiele pozytywnych emocji wzbudziły 
przygotowane przez trzyosobowe dru-
żyny prezentacje multimedialne pt.: „Je-
steśmy dumni z naszego Miasta”. Jury, w 

skład którego weszli: Marek Tatarewicz, 
Jerzy Wanat oraz autor pytań Mariusz 
Sądej było pod ogromnym wrażeniem 
merytorycznego przygotowania uczniów 
oraz przygotowanych prezentacji. W kate-
gorii szkół podstawowych zwyciężyła SP 
4 przed SP 2. Wśród gimnazjów pierwsze 
miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 przed Gim-
nazjum nr 2. Uczniowie zostali nagrodze-
ni dyplomami i albumami historycznymi. 
Duże podziękowania należą się również: 
Annie Szymańskiej, Małgorzacie La-
dowskiej, Irenie Walencik oraz Konra-
dowi Musielakowi, którzy przygotowali 
uczniów do konkursu. Już za rok kolejna 
edycja tego ciekawego, promującego wie-
dzę o naszym pięknym mieście Konkursu.

Red. na podst.: www.kostrzyn.pl



8 nr 7(31)/2015 9 lipca 2015

Organizatorami spotkania byli: 
Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy w Słubicach,  Związek 
Nauczycielstwa Polskiego w 
Słubicach, w tym sekcja Emery-
tów i Rencistów, Stowarzysze-
nie Miłośników Ziemi Słubickiej, 
w-ce przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich w Drzecinie - 
Kazimiera Staniak
Wstępem do  spotkania był 
przygotowany bardzo ciekawy 
program artystyczny nawią-
zujący do starosłowiańskiej 
tradycji Nocy Świętojańskiej. 
Na scenie, którą chwilowo sta-
ła się biblioteczna przestrzeń 
oddziału dla dorosłych, można 
było zobaczyć występy arty-
styczne w wykonaniu dzieci z 
Przedszkola Samorządowego 
nr 2 „Pinokio” oraz  uczniów ze 
Społecznej Niepublicznej Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej 
w Słubicach.
Po brawurowym występie dzie-
ci rozpoczęło się wspólne bie-
siadowanie. Muzykę na żywo 
zapewnił Rafał Cegielski, chór 
seniorów „Konsonans” wraz 
ze Zespołem Muzycznym ze 

SŁUBICE

Świętojańskie wianki 2015
19 czerwca na tarasie słubickiej biblioteki odbyło się wspólne biesiadowanie ph.: „Świętojańskie wianki  2015”, w ramach V Spotkania Inte-
gracyjnego Lokalnych Organizacji Pozarządowych z terenu gminy Słubice.

SMOK-a. Uczestnicy spotkania 
mogli dokonać degustacji tra-
dycyjnych, regionalnych po-
traw przygotowanych przez Ka-
zimierę Staniak oraz przekąsek 
z grilla, przygotowanych  przez 
firmę K&P Europa S.C.
Tradycyjnie już zaproszeni go-
ście dzięki niezwykłej inwencji 
twórczej wykonali urocze , kolo-
rowe wianki z polnych kwiatów. 
Ze śpiewem na ustach, z po-
chodniami w dłoniach i wianka-
mi na głowach wszyscy przeszli 

na most i rzucili je w nurt rzeki.
Celem spotkania było między 
innymi integracja związków, 
grup i stowarzyszeń działają-
cych na terenie Gminy Słubice, 
jak również kultywowanie tra-
dycji „Nocy Świętojańskiej”.
W ramach projektu został zre-
alizowany konkurs plastycz-
ny pod hasłem „Świętojańskie 
wianki 2015” skierowany do 
przedszkoli, gimnazjum oraz 
szkół średnich z gminy Słubi-
ce. Na konkurs wpłynęło 144 

prace. Powołane jury, po obej-
rzeniu wszystkich prac, biorąc 
pod uwagę  kryteria zawarte w 
regulaminie przyznało nagrody 
i wyróżnienia (wyniki można 
znaleźć się stronie interneto-
wej www.biblioteka.slubice.pl). 
Uroczystość wręczenia nagród 
osobom nagrodzonym i wyróż-
nionym odbyła się w dniu 22 
czerwca br. w Starostwie Powia-
towym w Słubicach. Wszystkie 
prace, które wpłynęły na kon-
kurs, można obejrzeć w od-

dziale dla dorosłych biblioteki 
słubickiej.
Przedsięwzięcie ph.: ‘Święto-
jańskie wianki 2015” zostało 
zrealizowane dzięki dotacji 
Starostwa Powiatowego w Słu-
bicach. Dziękujemy wszystkim 
gościom, organizatorom i spon-
sorom za współpracę i okazaną 
pomoc.

Zespół BPMiG Słubice

http://www.biblioteka.slubice.pl
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Program „Maluch” - Wojewoda podpisała umowy

– Powrót do pracy po narodzi-
nach dziecka i pierwszym okre-
sie opieki nad nim to wyzwanie 
dla rodziców. Dlatego tak ważny 
jest rozwój sieci placówek świad-
czących opiekę dla najmłod-
szych – powiedziała Wojewoda 
Lubuski Katarzyna Osos.
Program MALUCH 2015 jest 
realizowany w jednej edycji, 
podzielonej na cztery modu-
ły. Pierwszy dotyczy tworze-
nia nowych miejsc opieki nad 
najmłodszymi, drugi i trzeci 
– utrzymania już istniejących.   
Dwa pierwsze skierowane są 
do gmin, trzeci do przedsię-
biorców i organizacji, a czwarty 
do uczelni.
Wojewoda Lubuski Kata-
rzyna Osos podpisała dziś 
21 umów na dofinasowa-
nie żłobków, przedszkoli  
i klubów dziecięcych w ramach 
resortowego program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 „MALUCH”. Ko-
lejne 4 umowy są w przygoto-
waniu i zostaną podpisane w 
najbliższym czasie.
W tym roku wysokość środków 
przeznaczonych na program 
„MALUCH” jest rekordowa – to 

151 mln zł, czyli o 50 mln zł wię-
cej niż rok temu. Pieniądze tra-
fią do gmin, przedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych 
oraz po raz pierwszy do uczel-
ni wyższych. W tegorocznej 
edycji utworzony został moduł 
czwarty, czyli dofinansowa-
nie żłobków, klubów dziecię-

cych i zatrudnienie dziennych 
opiekunów na uczelniach. To 
wsparcie w opiece nad dziećmi 
dla studentów i pracowników 
uczelni wyższych.  
– Wielu młodych rodziców stu-
diuje lub zdobywa nowe kwali-
fikacje na studiach zaocznych  
i podyplomowych, dlatego mu-

simy im pomagać w taki sposób, 
żeby wychowując swoje dzieci 
mogli jednocześnie kontynu-
ować naukę i realizować swoje 
zawodowe plany – podkreśliła 
Wojewoda Lubuski.

Cele Programu „Maluch”
– Stworzenie warunków 
dla rozwoju zróżnicowa-
nych instytucji opiekuńczo-
-edukacyjnych dla dzieci  
w wieku do lat 3 (w wyjątko-
wych przypadkach do lat 4),
– poprawa standardów funk-
cjonowania instytucji opieki 
nad małymi dziećmi oraz pod-
niesienie jakości oferowanych 
usług,
– umożliwienie rodzicom i 
opiekunom dzieci podjęcie 
aktywności zawodowej (a w 
szczególności ułatwienie ko-
bietom powrotu na rynek pra-
cy po urlopie macierzyńskim),
– wsparcie jednostek samorzą-
du terytorialnego w tworzeniu 
instytucji opiekuńczo - edu-
kacyjnych dla małych dzieci, 
zgodnie z potrzebami lokalnej 
społeczności,
– zapewnienie dzieciom w wie-
ku do lat 3 miejsc w instytucji 
opieki do czasu osiągnięcia 
poziomu rozwoju i umiejętno-
ści niezbędnych do edukacji 
przedszkolnej.

21 umów na dofinasowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podpisała dziś Wojewoda Lubuski 
Katarzyna Osos. Środki pochodzą z resortowego programu „Maluch”. Rząd przeznaczył na jego realizację 
rekordową kwotę 151 mln zł.

Wszyscy zainteresowani wy-
stępem mieli dwa tygodnie na 
wybranie utworu wokalisty lub 
zespołu, który chcieliby zapre-
zentować przed publicznością. 
Zgłosiło się kilkunastu uczestni-
ków. W ostateczności wystąpiło 
12 wokalistów i jeden zespół. 
Artyści wykazali się znajomością 
tekstu, dobrym ruchem scenicz-
nym, a niektórym naprawdę uda-
ło się upodobnić do oryginału. 
Wykonawcy przełamali własne 
obawy i wstyd, zaprezentowali 
swoje ukryte talenty, publicz-
ność dobrze się bawiła, a jury 
miało twardy orzech do zgry-
zienia wyłaniając zwycięzców. 
Uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody. Nie zabrakło słodkości 
dla wszystkich uczniów ośrodka. 
Po występach odbyło się wspól-
ne grillowanie. Na terenie ośrod-

SŁUBICE

„Twoja twarz brzmi znajomo”
1 czerwca 2015 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach obchodzili-
śmy Dzień Dziecka. Z tej okazji zała społeczność uczniowska wraz z nauczycielami 
uczestniczyła w ogólnoszkolnym konkursie muzycznym pt.: „Twoja twarz brzmi zna-
jomo”. 

ka tak ładnie pachniało pie-
czonymi kiełbaskami, że każdy 
bez ociągania pomaszerował 
w kierunku grilla. Na świeżym 
powietrzu wszystko lepiej sma-
kuje. Uczniowie żałowali tylko, 
że dzień dziecka nie odbywa się 

częściej, gdyż następnego dnia 
musieli wrócić do zwyczajnych 
lekcji.

Agnieszka Araszewska

Niedawne manewry Połączo-
nych Sił Zadaniowych Bardzo 
Wysokiej Gotowości, czyli tzw. 
szpicy NATO na poligonie Ża-
gań-Świętoszów „zahaczyły 
odłamkiem” również o kostrzyń-
ską twierdzę. 18 czerwca grupa 
oficerów brytyjskich Wielona-
rodowego Korpusu Północno-
-Wschodniego stacjonującego 
w kwaterze NATO w Szczecinie 
odbyła w drodze na manewry 
wyprawę szkoleniową na te-

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Sojusz Muzeum Twierdzy z NATO
ren Starego Miasta Kostrzyn. Po 
omówieniu taktyki zastosowanej 
przez Armię Czerwoną w 1945 r. 
wojskowi obejrzeli naszą ekspo-
zycję w Bastionie Filip. W zamian 
za bezpłatne udostępnienie te-
renu Starego Miasta zawarliśmy 
z siłami NATO ustny pakt o nie-
agresji, co niewątpliwie wzmoc-
niło nasze poczucie bezpieczeń-
stwa.

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



Zatrzymani za kradzieże z wła-
maniem
24 maja w Słubicach policjanci 
ustalili i zatrzymali dwóch męż-
czyzn, mieszkańców Słubic w wie-
ku 24 i 26 lat podejrzanych o wła-
manie do samochodu. Ukradli z 
auta radio samochodowe i laptopa. 

Policjanci z Wydziału Kryminalne-
go ustalili, że jeden z mężczyzn do-
konał również w tym dniu w godzi-
nach popołudniowych kradzieży z 
włamaniem do drugiego samocho-
du na terenie miasta. Tym razem 
łupem padły tylko dokumenty od 
pojazdu. Mężczyźni zostali zatrzy-

mani, jak ustalili policjanci 24 latek 
był już wcześniej karany za tego 
typu przestępstwa. Mężczyźni usły-
szeli zarzut kradzieży z włamaniem 
do samochodu. Kradzież z włama-
niem zagrożona jest karą do 10 lat 
pozbawienia wolności, natomiast 
za kradzież z włamaniem w warun-
kach recydywy grozi do 15 lat po-
zbawienia wolności. Imponujący 
biznes…

Szczęśliwe zakończenie poszuki-
wań
W poniedziałek 1 lipca około 
godz. 17:30 policja w Słubicach 
otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 
28-letniego niepełnosprawnego 
mężczyzny, który wykorzystując 
nieuwagę opiekuna, oddalił się 
z miejsca zamieszkania. Sytuacja 
była poważna, gdyż w związku 
z zaburzeniami, na które cierpiał 
mieszkaniec powiatu słubickiego, 

był on osobą nieporadną i istniało 
realne zagrożenie jego życia i zdro-
wia. Słubiccy policjanci, wspierani 
licznie przez strażaków, rozpoczęli 
poszukiwania.                   Sprawnie 
zorganizowane działania przynio-
sły oczekiwany efekt i 28-latek po 
niespełna kilku godzinach został 
odnaleziony około 6 km od domu, 
a następnie przekazany opiekuno-
wi prawnemu. 

www.slubice.lubuska.policja.gov.pl
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Na sygnale

kredyty konsolidacyjne

Zapraszamy do oddziału Santander Consumer Banku

w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rynek 27
pon.–pt. 9.00–17.00

JEDNA  
MAŁA RATA

JEDEN  
TERMIN SPŁATY

DODATKOWA  
GOTÓWKA W PORTFELU

Weź kredyt
konsolidacyjny 
– jeden za wszystkie!

w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 167/2
pon.-pt. 9.00-17.00
kasa 9.15-16.45 (przerwa 12.15-12.30)



11 czerwca 2015 kostrzyńskie 
Żaki były gospodarzem Finału 
Okręgowego GOZPN. Do Ko-
strzyna zjechały najlepsze ekipy 
8-9 latków północy wojewódz-
twa.
1.Stilon Gorzów, 2.Puks Maksy-
milian Gorzów, 3.Orzeł Między-
rzecz, 4.Łucznik Strzelce Kraj., 
5.Progres Gorzów., 6.UKS 4 Ko-
strzyn.
Żaki trenera Adama Bogdań-
skiego walczyły o dwa miejsca 
premiowane awansem do fina-
łu wojewódzkiego jednak nikt 
z licznie zgromadzonej widow-
ni nie ukrywał iż wielką sprawą 
byłoby zdobycie tytułu Mistrza 
Okręgu przed własną publicz-
nością w Kostrzynie. Młodzi 
piłkarze zaczęli bardzo pewnie. 
Zwycięstwa z Łucznikiem Strzel-
ce oraz Maksymilianem Gorzów 
napawały optymizmem. Kolejne 
dwie konfrontacje z Międzyrze-
czem i Stilonem Gorzów zakoń-
czyły się podziałem punktowym 
i rozpoczęło się nerwowe podli-
czanie punktów.
Przed ostatnią kolejką meczów 
sprawa awansu była otwarta : 
UKS4 , Orzeł i Stilon miały po 8 
punktów, natomiast Progres 7 
punktów!

Niesamowite emocje zapewnili kibicom młodzi piłkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka”.
Orzeł w ostatnim meczu po-
konuje Stilon i tym samym za-
pewnia sobie awans do finału 
wojewódzkiego – czy zwycię-
ży w całym turnieju i odbierze 
upragniony tytuł piłkarzom UKS 
„Czwórki” odpowiedź miał dać 
ostatni tego dnia mecz.
Starcie gospodarzy z gorzow-
skim Progresem to tzw. „wisienka 
na torcie” czwartkowego turnie-
ju.
Krzyki dopingujących rodziców, 
brak straconych piłek dla piłka-
rzy obydwu ekip, wspaniałe in-
terwencje a nawet niestrzelony 

przez gospodarzy rzut karny to 
sól dziecięcej piłki nożnej.
Na 60 sekund przed końcem 
meczu, po składnej akcji UKS 
wyszedł na prowadzenie. Bram-
kę zdobył Bartek Wieliczko 
po wspaniałej asyście Kacpra 
Sikorskiego. Radość w obozie 
czwórkowych żaków trwała jed-
nak tylko kilkanaście sekund. Tuż 
po wznowieniu gry zawodnik 
z Gorzowa popisał się pięknym 
strzałem przez pół boiska zdo-
bywając bramkę na 1-1! Gdy do 
końca meczu pozostawało kilka 
sekund UKS wznawiał grę od 

środka boiska .. potężna bom-
ba Kamila Maja i piłka ląduje w 
okienku Progresu! Goool!
Sędzia kończy mecz, UKS „Czwór-
ka” Kostrzyn w niesamowitych 
okolicznościach zdobywa tytuł 
mistrzów okręgu gorzowskiego.
Mistrzowski skład UKS „Czwórka” 
Kostrzyn : Szczerba Kamil, Stę-
pięń Michał, Sobczyk Kacper, 
Oskar Iwiński, Wnuk Aleksan-
der, Krysiński Alan, Sikorski 
Kacper, Bułgajewski Krystian, 
Maj Kamil, Kościukiewicz Ka-
mil, Górecki Hubert, Lencewicz 
Łukasz, Wieliczko Bartek.

Zarząd Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Czwórka” sukces 
młodych sportowców dedyku-
je wszystkim tym, którzy swoją 
pracą, zaangażowaniem wspie-
rają na co dzień Stowarzyszenie. 
Podziękowania dla Urzędu Mia-
sta, dyrektorowi i pracownikom 
MOSiR-u, dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej nr 4 oraz rodzicom, którzy 
wiernie wspierają swoich małych 
mistrzów!

UKS „Czwórka”
www.kostrzyn.pl
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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

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

Boczów k. Torzymia, Pl. Konstytucji
tel./fax +48 68 341 4082
kom. +48 502 62 86 66

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Horror w końcówce meczu - 3 bramki w 60 sekund!



W finale starło się 8 drużyn. Zawodniczki 
Szkoły Podstawowej w Rzepinie znalazły 
się w grupie A,  gdzie rozegrały trzy me-
cze. Pierwszy mecz Rzepin - Brody został 
rozegrany zwycięsko 7:2, drugi z drużyną 
z Sulęcina, również wygrany, przyniósł 
wynik 4:2 dla rzepińskiej drużyny, a trzeci 
z zespołem ze Strzelec Krajeńskich zakoń-
czył się wynikiem 3:5. 
W półfinale zawodniczki z Rzepina wygra-
ły z drużyną  z  miejscowości Bobrówko 
5:3,  natomiast  w meczu finałowym roz-

15 czerwca dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepinie w składzie: 
Natalia Leśniewska, Natalia Jędrzejewska, Patrycja Leszczyńska, Klaudia 
Przybylska, Martyna Kozakiewicz, Klaudia Gzowska, Agnieszka Michalska, 
Wiktoria Choina, Dominika Seklecka wzięły udział w finale wojewódzkim w 
mini piłkę nożną, który odbył się w Gubinie.

gromiły dziewczęta ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3  z Żar, kończąc świetnym wyni-
kiem 6:3.
Dzięki temu występowi Rzepinianki zy-
skały tytuł najlepszej drużyny w woje-
wództwie oraz  awansowały do finałów 
ogólnopolskich, które odbędą się w Głu-
chołazach.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki 
za dalsze sukcesy!

Angelika Zielińska
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BRUKARSTWO

tel. 796 924 748

Górzyca
os. 40-lecia PRL 18a/4

- układanie 
kostki brukowej
- docieplenia i inne 
usługi remontowo-
budowlane

Po raz kolejny okazało się, że Rzepin 
Athletic Team ma zawodników, którzy li-
czą się nie tylko w Polsce ale też i w Euro-
pie. Rzepin nie jest wielkim miastem, ale 
można powiedzieć, że stał się gigantem 
nowoczesnej myśli treningowej w spor-
tach siłowych. Ta nowoczesna myśl jest 

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)

Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp. K.
zatrudni

SPAWACZY TIG-141
Praca w Niemczech (Schwedt)
CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu

tel. 503 154 268
RZEPIN

Mistrzowie w zapasach
Plan wykonany z nawiązką. Sekcja atletyczna K. S. Steinpol – Ilanka 
Rzepin wróciła z Mistrzostw Europy w wyciskaniu sztangi, które odby-
wały się w angielskiej miejscowości Eastbourne, z 4 tytułami Mistrza 
Europy, 2 tytułami v-ce Mistrza Europy i jednym IV miejscem. 

poparta wieloma latami praktyki, nowo-
czesną wiedzą z dziedziny psychologii, 
fizjologii, dietetyki i metodologii trenin-
gu sportowego. W Rzepinie tworzy się 
również dobra atmosfera wokół Athletic 
Teamu. Tą dobrą atmosferę tworzą kibice, 
którzy są z drużyną w chwilach sukcesów 

i podczas codziennych żmudnych i cięż-
kich treningów. Pozostaje mieć tylko na-
dzieję, że do poziomu sportowego zosta-
nie dopasowany poziom budżetu sekcji, 
ponieważ większość kosztów wyjazdów i 
przygotowań zawodników jest pokrywa-
nych z ich budżetów prywatnych. Wszyst-
kich chętnych, którzy zechcą wesprzeć 
Athletic Team i jednocześnie wykorzystać 
wizerunek drużyny do promocji swojej fir-
my prosimy o kontakt. 
 
Łukasz Kozłowski – złoty medal Mi-
strzostw Europy, trzeci zawodnik Mi-

strzostw wszechwag
Krzysztof Zakrzewski – złoty medal Mi-
strzostw Europy
Krzysztof Wolszczak – złoty medal Mi-
strzostw Europy
Juliusz Zbierski – złoty medal Mistrzostw 
Europy
Mirosław Zakrzewski – srebrny medal Mi-
strzostw Europy
Dawid Deptuch – srebrny medal Mi-
strzostw Europy
Przemysław Komarski – IV miejsce Mi-
strzostw Europy

Athletic Team Rzepin

RZEPIN

Rzepinianki najlepsze
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Radni udzielili absolutorium 
zarządowi powiatu

Głównym punktem obrad było głoso-
wanie rady powiatu w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego oraz w spra-
wie sprawozdania z wykonania budżetu 
powiatu gorzowskiego za 2014 rok. Radni 
przyjęli obydwa sprawozdania i jedno-
myślnie udzielili zarządowi powiatu abso-
lutorium.
W kolejnych punktach sesji radni powiatu 
zatwierdzili roczne sprawozdanie Szpi-
tala w Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji 

30 czerwca 2015 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyła się VIII Sesja Rady powia-
tu gorzowskiego. Do Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu przybyła 
starosta gorzowski Małgorzata Domagała, wicestarosta Marcin Cyganiak, 
radni powiatowi wraz z zarządem powiatu, a także szef spółki Nowy Szpital 
w Kostrzynie. Pojawili się też zainteresowani sesją mieszkańcy.

za 2014 r. Wysłuchali także informacji na 
temat działalności spółki Nowy Szpital w 
Kostrzynie nad Odrą w minionym roku 
wraz z założeniami na rok 2015 r.
Na koniec sesji przewodniczący rady po-
wiatu przekazał wszystkim radnym „legi-
tymacje radnego”.

Red. na podst. 
www.portal.powiatgorzowski.pl


