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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

Najlepsze ceny w okolicy

>> cd. na s. 7

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

Na scenach Woodstocku za-
grali m.in.: Black Label Socie-
ty, Illusion, Within Temptation, 
Shaggy, Modestep, ale i polscy 
reprezentanci: Lipali, Voo Voo, 
Domowe Melodie, Mela Koteluk 

Podczas tegorocznej edycji Woodstocku na scenie pojawiło się ponad 70 wyko-
nawców z Polski i zagranicy. Jedna z największych w Europie muzycznych imprez 
trwała od czwartku - 30 lipca do niedzieli - 2 sierpnia.

i Curly Heads. Wielu uczestnikom 
festiwalu pozostanie na długo 
w pamięci projekt Flower Power 
Ani Rusowicz. Koncert był hoł-
dem dla epoki hipisów i powro-
tem do korzeni Woodstocku. W 

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

728 874 295*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

bez BIK-u; dojazd do klienta

696 031 474

jego trakcie woodstockowicze 
otworzyli 10 tys. woreczków z 
kolorowym proszkiem co stwo-
rzyło wspaniałą kolorową atmos-
ferę. 

Nie tylko koncerty
Woodstock to jednak nie tylko 
koncerty. Ogromną popular-
nością cieszyły się spotkania w 
Akademii Sztuk Przepięknych. 
Z uczestnikami festiwalu roz-
mawiał m.in. mistrz rajdu Paryż-
-Dakar Rafał Sonik. Sportowiec 
zamienił przynajmniej jedno 
zdanie z każdym, kto chciał z nim 
porozmawiać. 
Tradycyjnie podczas tegorocz-
nego Woodstocku musiał być 
podbity jakiś rekord Guinnessa. 
Tym razem starano się pobić re-
kord w liczbie pomalowanych 
ludzkich ciał od stóp do głów. 
Próba zakończyła się sukcesem. 
Pomalować dało się ponad 500 
osób.
Jak zwykle też 1 sierpnia wo-
odstockowicze uczcili rocznicę 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Na pamiątkę Godziny 
„W” rozwinięta została ogromna 
flaga Polski, tzw. sektorówka, 
która była obecna na festiwalu w 
2012 r. oraz podczas inauguracji 
Mistrzostw Europy w Polsce na 
stadionie narodowym w 2012 r.
W trakcie Woodstocku odbyło 
się też spotkanie edukacyjne o 

TANIEJ NIE ZNAJDZIESZ !
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KUCHNIE NA WYMIAR

DO 7 WRZEŚNIA
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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  

Politycy pod lupą

Zgodnie z zapowiedzią w po-
przednim numerze Przekroju 
dziś na celownik trafią kolej-
ni pretendenci do stołków na 
Wiejskiej. Postaram się krótko 
przedstawić charakterystykę 
Zbigniewa Stonogi i ruchu fran-
kowiczów.
Gwiazda jednego sezonu? 
Mąciciel? Polityczny awantur-
nik? Wszystkie te stwierdzenia 
pasują do Zbigniewa Stono-
gi. Z wykształcenia tokarz, w 
przeszłości był współpracow-
nikiem Samoobrony. Częsty 
klient prokurator i sądów (tyl-
ko w prokuraturach i sądach 
w Warszawie miał 140 różnych 
spraw). Szczyt popularności 
osiągnął, gdy opublikował na 
swoim profilu na Facebooku 
kserokopie akt z afery podsłu-
chowej. Wtedy uwagę zwróciła 
na niego cała Polska, a ten wy-
korzystał to skrzętnie wygła-
szając przez ekran telewizora 
mniej lub bardziej absurdalne 
opinie. Okrzyknął się drugim 
po Kukizie „antysytemowcem” i 
zapowiedział start w wyborach 
parlamentarnych na jesieni. Te-
raz jeździ po całej Polsce, spo-
tyka się ze swoimi zwolennika-
mi i szuka następnych. Jak na 
razie jednak sam wystartować 
do Sejmu nie może, ponieważ 

Politykierów nam nie brak... cd.
został skazany prawomocnym 
wyrokiem na rok więzienia za 
oszustwo (sprzedał auto jednej 
z klientek swojego komisu w 
Warszawie i… nie oddał jej pie-
niędzy). 30 sierpnia Stonoga ma 
się stawić do więzienia na war-
szawskiej Białołęce. Jeżeli tego 
nie zrobi, pomóc w tym ma mu 
policja. W akcie desperacji na-
pisał do prezydenta Andrzeja 
Dudy apel o ułaskawienie i dzięki 
temu możliwość startu w wybo-
rach. Wiarygodność Zbigniewa 
Stonogi jest dość wątpliwa. 16 
wyroków skazujących w ostat-
nich latach raczej nie świadczy, 
jak twierdzi Stonoga, o spisku sę-
dziów, tylko o jego przestępczej 
naturze. Pomysły i opinie byłego 
członka Samoobrony mają nie-
raz charakter anarchistyczny, co 
pewnie niektórym może się po-
dobać. Czy potrzebny nam jed-
nak w Sejmie kolejny krzykacz?
Do Sejmu chcieli swoich przed-
stawicieli wprowadzić również 
„frankowicze”, czyli osoby, które 
zaciągnęły kredyty mieszkanio-
we we frankach szwajcarskich 
zanim jego kurs poszybował 
ostro w górę. Szacuje się, że 
może to być nawet 700 tys. osób. 
Oprócz zapowiedzi wystawienia 
„swoich ludzi” na listach PiSu i 
Kukiza chcieli stworzyć własną 
listę wyborczą. Wszystko po to, 
by mogli sami zadbać w Sejmie 

o zakończenie „bezprawnych 
działań banków”. Trochę im 
jednak posłowie wytrącili oręż 
z ręki przyjmując w zeszłym 
tygodniu ustawę o pomocy 
frankowiczom. Zgodnie z jej 
zapisami, jeżeli frankowicz zde-
cyduje się przewalutować kre-
dyt na złote, to bank umorzy 
aż 90 proc. różnicy pomiędzy 
wartością kredytu we frankach 
a potencjalnym kredytem w 
złotych. Decyzja posłów miała 
charakter populistyczny, trochę 
kłopotliwy dla banków (ich no-
towania na giełdzie poleciały 
na łeb, na szyję), ale niewątpli-
wie pozbawiła wielu politykom 
punktów w programach wy-
borczych.
Wybory już wkrótce. Warto 
przede wszystkim się na nie 
wybrać. Nie pozwólmy, by to 
inni decydowali o tym, w jakim 
kraju przyjdzie nam żyć. A jak 
już pójdziemy do urny, niech 
rządzi zdrowy rozsądek.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

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)

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Młodzi archeolodzy na statku
Z zaproszenia Mu-
zeum Twierdzy Ko-
strzyn na cumujący 
przy nadbrzeżu 
Warty statek „Zefir” 
skorzystała dwu-
nastka „młodych ar-
cheologów”, którzy 
14 lipca poznawali 
tajniki tego zawo-
du. Po prezentacji 
graficznej tego, co 
można znaleźć w ziemi, uczest-
nicy mieli możliwość obejrze-
nia „skarbów”, czyli wybranych 
eksponatów będących w posia-
daniu Muzeum Twierdzy. Moż-
na było wszystkiego dotknąć i 
obejrzeć z bliska, a następnie 
narysować. Zajęcia prowadziła 
para archeologów Julianna Sój-
kowska Socha i Krzysztof So-

cha. Ich obecność wykorzystali 
również rodzice i opiekunowie 
dzieci zadając pytania dotyczą-
ce znalezisk archeologicznych w 
Kostrzynie. Uczestnicy otrzymali 
drobne upominki i zaproszenia 
do odwiedzenia Muzeum.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

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 działkę budowlaną 
o powierzchni 1300 m3 w 
Ośnie Lubuskim. Cena do 
uzgodnienia.
Tel. 609 495 882

Sprzedam działkę rolno-
budowlaną w Sulęcinie o 
powierzchn 8 arów. 
Tel. 722 139 072

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

Firma P.H.U. 
SAW – SERVICE zatrudni:
ELEKTRYKÓW I HYDRAU-
LIKÓW
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZY-
KA NIEMIECKIEGO
Cv proszę wysyłać na 
e-mail: 
wolfgang.steinhauer@
ok.de
Kontakt: 508 218 903
+49 174 96 28 188
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Powiatowe dożynki 
w Santocznie
30 sierpnia 2015r. w Santocznie, 
w gminie Kłodawa o godzinie 
12.00 rozpoczynają się Dożynki 
Powiatu Gorzowskiego. 
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Wołyń 1943 – pamiętamy!

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

W przeddzień 72.rocznicy Krwawej Nie-
dzieli (11 lipca 1943 roku), kulminacyj-
nego punktu Rzezi Wołyńskiej, kostrzy-
nianie spotkali się, aby upamiętnić ofiary 

pomordowane na Kresach Południowo-Wschodniej II Rzecz-
pospolitej w latach 1943-1947. Udział w uroczystości wzięli 
przedstawiciele miasta, radni, członkowie kostrzyńskich or-
ganizacji i stowarzyszeń oraz goście. Spotkanie miało miejsce 
przy obelisku z pamiątkową tablicą. Miejsce to jak żadne inne 
upamiętnia „ofiary wołające z grobów, których nie ma”.
Uroczystość, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we współpracy z 
burmistrzem miasta Andrzejem Kuntem i przewodniczącym 
Rady Miasta Markiem Tatarewiczem miała podniosły charak-
ter i odbyła się w ramach „Roku Kresowian w Kostrzynie nad 
Odrą”.

Red.

Dożynki będą szczególne, bo połączone 
z 250-leciem wsi Santoczno. Tradycyjnie 
oceniać będziemy najpiękniejszy dożyn-
kowy wieniec, poznamy dokonania ar-
tystyczne gmin powiatu gorzowskiego. 
Zaprezentują się wtedy nasi artyści – ama-
torzy, w tym zespół Kaskada z Santoczna. 
Będą kiermasze, festyn i zabawa taneczna. 
Dzieci będą miały zapewnione bezpłatne 
atrakcje, w tym dmuchańce,  a czas nasze-
go spotkania umilać będą artyści -  Endrju, 
Cocktail Boys i gwiazda wieczoru Krzysztof 
Krawczyk.

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

Lubuskie bez dopalaczy - otwarcie kampanii

Spotkania edukacyjne zaczęły się w 
sierpniu w miejscach odpoczynku dzieci 
i młodzieży na koloniach, półkoloniach i 
obozach.

Pierwsze działania na Woodstocku
Inspektorzy lubuskich Stacji Sani-

tarno-Epidemiologicznych oprócz 
kontroli prowadzili pogadanki  
o zagrożeniach wynikających z 
zażywania dopalaczy. Dociera-
li do młodych ludzi poprzez ulotki  
z informacjami o tym, jak ustrzec się nie-
bezpieczeństwa. 

Powstał specjalny spot telewi-
zyjny (https://www.youtube.com/

watch?v=RY1iZbKPLp8), którego celem 
jest promowanie prawidłowych zacho-
wań. Akcję wspomógł swoim wizerun-
kiem Bartosz Zmarzlik – żużlowiec Stali 
Gorzów.  Spot był puszczany na Przystan-
ku Woodstock. Będą prowadzone rozmo-
wy, aby emitowany był także w lubuskich 
kinach przed projekcjami filmów.

Kampania również w szkołach
Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, za-

powiadając kampanię, podkreśla, że bę-
dzie ona długoterminowa. We wrześniu 
ruszy druga edycja działań, które tym ra-
zem będą prowadzone w ośrodkach edu-
kacyjnych. Akcją zostaną objęte wszystkie 

Rozpoczęcie szerokiej akcji edukacyjno - profilaktycznej skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale także do rodziców i nauczy-
cieli zapowiedziała Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos. Będą spotkania na koloniach i obozach, a od września w szkołach.

placówki oświatowe, w których będą or-
ganizowane spotkania dla uczniów, na-
uczycieli i rodziców. Do szkół udadzą się 
inspektorzy sanitarni, lekarze i działacze 
Monaru. Zadania zaplanowane w ramach 
kampanii będą służyć profilaktyce i edu-
kacji.

Psychiatra dr Mariusz Król podkreśla, że 
najwięcej zatruć dotyczy chłopców i mło-
dych mężczyzn. - Dopalacze doprowadza-
ją do zaburzeń psychicznych, co skutkuje 
dużą ilością popełnianych samobójstw 
– mówi lekarz. – Bardzo duży problem 
mogą powodować także lekarstwa na 
alergię lub przeciwkaszlowe, one też za-
wierają środki odurzające i mogą działać 

toksycznie.

Wyróżnia się dwa modele zachowań 
po zażyciu dopalaczy:

Majaczenia – człowiek jest zagubiony, 
nie wie jak się nazywa, ile ma lat, gdzie 
jest, ma zaburzenia świadomości.

Objawy podobne do schizofrenii – oso-
ba ma świadomość, wie jak się nazywa, 
gdzie jest, ale ma halucynacje, omamy, 
jest agresywna i pobudzona, ma pod-
wyższoną temperaturę ciała, która może 
powodować uszkodzenia organów we-
wnętrznych. Leczenie objawowe jest trud-
ne i twa długo.

- 21. Przystanek Woodstock był bezpiecz-
ny, jak na tak dużą skalę wydarzenia 
– powiedziała Wojewoda Lubuski Kata-
rzyna Osos. Wojewoda podkreśliła bar-
dzo dobrą współpracę wszystkich służb, 
organizatora i władz Kostrzyna nad Odrą 

Bezpieczny Woodstock 2015
Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo w regionie podsumowują działania na Festiwalu Przystanek Woodstock, któ-
ry odbył się w Kostrzynie nad Odrą. 

podczas zabezpieczania przedsięwzięcia.  
- Będziemy się spotykać, aby przeanalizo-
wać wnioski z zabezpieczenia festiwalu – 
dodała Wojewoda.
Wspólne kontrole prowadzili przedsta-
wiciele Policji, Inspekcji Transportu Dro-

gowego, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej, Wojska i 
Żandarmerii Wojskowej. 
Ta współpraca sprawiła, 
że po raz kolejny za-
gwarantowano bezpie-
czeństwo uczestnikom 
festiwalu.
W porównaniu do lat poprzed-
nich odnotowano mniej incyden-
tów na kolei. Nie było problemów  
(w porównaniu z rokiem poprzednim) z 
wyjazdami pociągów PKP. Komunikacja ta 
była lepiej zorganizowana, pasażerowie 
mieli dostęp do informacji o odjazdach 
pociągów.
Przy zabezpieczaniu imprezy było za-
angażowanych 1232 policjantów.  
Codziennie prowadzona była akcja 
trzeźwy kierowca. Odnotowano znacz-
ny spadek nietrzeźwych kierujących 
oraz wykroczeń w ruchu drogowym. 
Kontrole trzeźwości prowadzone były  
w 4 całodobowych punktach. Skontrolo-

wano 32 tys. osób.
Podczas trwania imprezy nie do-
szło do zdarzeń mających wpływ 
na bezpieczeństwo publiczne.  
Nie było także zdarzeń na akwenach.
W trakcie trwania festiwalu służby WOŚP, 
służby zabezpieczenia miasta i jednost-
ki systemu PRM nie zgłaszały zakłóceń w 
działaniach. Interwencje medyczne były 
realizowane na bieżąco.
Aktywność służb oraz prowadzone akcje 
profilaktyczne skutkowały ujęciem więk-
szej liczby osób posiadających środki 
odurzające.
Według danych Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gorzowie Wlkp. na Woodstocku 
bawiło się w tym roku 210 tys. osób.



Pani Rozalia ma już 109 lat
POWIAT GORZOWSKI

POZWOLENIA
NA BUDOWĘ

• zgłoszenia robót;
• projekty indywidualne;
• przebudowy, rozbudowy;
• przyłącza;
• adaptacje projektów 

typowych;
• plany zagospodarowania; 
• nadzory i odbiory budynków;
• inwentaryzacje;
• kosztorysy, specyfikacje 

techniczne.

tel. 531 643 851; 660 993 888, 
e-mail: koszt19@o2.pl

Dostojną jubilatkę odwiedziły 
władze powiatu gorzowskiego. 
Życzenia pani Rozalii złożyła 
Małgorzata Domagała, sta-
rosta gorzowski, Marcin Cyga-
niak, wicestarosta, Przemysław 
Brzozowski, przedstawiciel 
KRUS oraz Sylwia Czujko -Bury 
z Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie.
Pani Rozalia Smyrak urodziła się 
16 lipca 1906 r. w Marynkach, na 
obecnej Ukrainie. W „Domu Se-
niora” szacowna Jubilatka mieszka od 13 
lipca 2010 r. Wiele lat pracowała w gospo-
darstwie rolnym. Jest bezdzietną wdową. 
Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach 

17 lipca 2015 w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 
podopieczni domu, dyrekcja i personel świętowali 109 urodziny pani 
Rozalia Smyrak. Był tort, kwiaty, życzenia

muzykoterapii, lubi słodycze i spacery.

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

Było to osiem dni wy-
pełnionych przeróżny-
mi atrakcjami. Główna 
część imprezy miała 
miejsce na stadionie, 
gdzie odbył się koncert 
Lato Zet i Dwójki, któ-
ry przyciągnął do Słu-
bic wielu gości oraz w 
Collegium Polonicum, 
gdzie rewelacyjny kon-
cert dał Ray Wilson, wo-
kalista m.in. legendar-
nej grupy Genesis. Na 
małej scenie, która sta-
nęła na deptaku przy moście jazzem cza-
rował Raminiak Quartet, który zaprezen-
tował swoją nową płytę „Locomotive”, na 
dziedzińcu Collegium Polonicum gościli-

10 lipca koncertem Anny Marii Jopek z zespołem Kroke, zakończył 
się Międzynarodowy Festiwal Most/Die Brücke.

śmy m.in. Janusza Zaorskiego, Zbigniewa 
Zamachowskiego, Ewę Błaszczyk. Tam też 
była okazja obejrzeć filmy kina ukraińskie-
go. Festiwal to również wystawy fotografii 
i malarstwa, m.in. awangardy lwowskiej, 
warsztaty z udziałem choćby znakomite-
go fotografika Tomasza Tomaszewskiego 
i wiele innych imprez. Była to już trzecia 
edycja festiwalu, którego głównym orga-
nizatorem jest Fundacja EDM+, a współor-
ganizatorem gmina Słubice.

Red. 
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SŁUBICE

Festiwal Most za nami

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

Punkt Kasowy w Urzędzie 
Skarbowym w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice
tel. 95 758 2373

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
tel./fax 95 750 8312
gorzyca@bsosno.sgb.pl

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 9325
sulecin@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Oddział Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Zapraszamy do naszych placówek:

Więcej informacji o promocjach i konkursach na: www.bs.osno.sgb.pl

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

Zamów kartę MasterCard                     
i odbierz upominek.
(promocja trwa od 20.07.2015 do 30.09.2015 r.)

Załóż lokatę w oddziałach Banku 
Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim          
i weź udział w losowaniu jednej                   
z wielu atrakcyjnych nagród, w tym 
samochodu Ford Focus.
(promocja trwa od 27.07.2015 do 10.10.2015 r.)



Kopał w auto…
Informację o zniszczeniu samo-
chodu policjanci otrzymali w 
sobotę 25 lipca około godziny 
21:00. Natychmiast na miejsce 
został skierowany patrol. Z re-
lacji świadków wynikało, że do 
zaparkowanego przy ulicy Plac 

Bohaterów renaulta podszedł 
młody mężczyzna i zaczął kopać 
w samochód. W efekcie uszkodził 
cały bok pojazdu. Właściciel auta 
oszacował wartość strat na kwotę 
1000 złotych.
Wandal nie cieszył się długo wol-
nością, gdyż kilka chwil po zgło-

szeniu został zatrzymany przez 
policjantów. Pokrzywdzony 
wskazał mundurowym sprawcę 
uszkodzenia samochodu - okaza-
ło się, że krewki 21-latek w chwili 
zdarzenia był pijany, miał prawie 
1,5 promila alkoholu w organi-
zmie. 
Słubiczanin usłyszał zarzut uszko-
dzenia mienia. Grozi mu nawet 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Śmiertelne potrącenie rowe-
rzystki
Do tragicznego w skutkach zda-
rzenia doszło 20 lipca około go-
dziny 11:30 w Słubicach. Pierwsze 
ustalenia policjantów wskazują 
na to, że 33-letni kierujący samo-
chodem marki Opel skręcając z 
ulicy Konstytucji 3-go Maja w 
ulicę Władysława Jagiełly potrącił 
67-letnią rowerzystkę. W wyniku 
tego zdarzenia kobieta poniosła 

śmierć na miejscu. Funkcjonariu-
sze ustalili, że w chwili wypadku 
kierujący oplem był trzeźwy. Te-
raz słubiccy policjanci pod nad-
zorem prokuratury będą prowa-
dzili śledztwo i ustalą dokładnie 
jaki był przebieg tego zdarzenia.

Red. na podst.: 
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)



21. Przystanek Woodstock za nami
<< cd. ze s. 1
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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

dopalaczach i kurs udzielania 
pierwszej pomocy.
Uczestnicy mogli oddawać krew 
w mobilnych stacjach poboru 
krwi. Spisali się świetnie – ze-
brano łącznie 714 litrów krwi, w 
ubiegłym roku było to 598 litrów.

Było bezpiecznie
- 21. Przystanek Woodstock był 
bezpieczny, jak na tak dużą ska-
lę wydarzenia – powiedziała 
wojewoda lubuski Katarzyna 
Osos. W zabezpieczeniu im-
prezy oprócz 1232 policjantów 
udział wzięli przedstawiciele 
Inspekcji Transportu Drogowe-
go, Państwowej Straży Pożarnej, 

Straży Granicznej i Żandarmerii 
Wojskowej. Odnotowano mniej 
incydentów na kolei w porów-
naniu do lat ubiegłych. Podczas 
całego festiwalu policja odnoto-
wała 174 zdarzenia kryminalne. 
Wśród nich ponad połowa to sy-

tuacje związane z posiadaniem 
niewielkiej ilości narkotyków. 
Według danych Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gorzowie 
Wlkp. na Woodstocku bawiło się 
w tym roku 210 tys. osób.

Adam Piotrowski

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolejny sukces ,,Drzewiczan”

Trwa dobra passa 
Zespołu Śpiewa-
czego „Drzewi-
czanie”, który zdo-
bywa w ostatnim 
czasie liczne na-
grody. Członkowie 
zespołu jeszcze nie 
zdążyli nacieszyć 
się trzecim miej-
scem zdobytym na czerwcowym 
festiwalu w Leśnej a już zdobyli 
kolejną nagrodę! I to nie byle 
jaką, bowiem kostrzyński ze-
spół okazał się najlepszy na III 
Festiwalu Piosenki „Śpiewamy 
na ludowo”, który odbywał się 
w tarnowskiej muszli koncerto-
wej 12 lipca br. W kategorii Ka-
pele Ludowe jury przyznało co 
prawda równorzędne nagrody 
za drugie i trzecie miejsce, ale 
na najwyższym stopniu podium 
miejsce było już tylko dla „Drze-
wiczan”, którzy oczarowali pu-
bliczność swoimi strojami, grą na 
instrumentach i wielogłosowym 
wykonaniem utworów z naj-
nowszego repertuaru zespołu. 
Warto dodać, że talent „Drzewi-
czan” doceniany jest także poza 
granicami naszego kraju, czego 
najlepszym dowodem jest za-
proszenie zespołu na festyn do 

Pierwsze miejsce „Drzewiczan” na III Festiwalu Piosenki 
„Śpiewamy na ludowo”

pobliskiego Kietz, gdzie występ 
naszych ambasadorów kultury 
był nagrodzony owacjami na 
stojąco.

Red. na podst. 
www.kck.kostrzyn.pl



Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor 
GOK w Górzycy w asyście: sołtysa wsi, 
sędziego głównego oraz siostrzeńca śp. 
Czesława Jermanowskiego. Specjalne 
podziękowanie za dobroć serca i bezin-
teresowną pomoc z rąk dyrektora GOK 
otrzymał prezes Stowarzyszenia FSL- Ak-
tywni dla Powiatu - Robert Tomczak. 
Do sportowej rywalizacji stanęło pięć 
drużyn. System rozgrywek: „każdy z każ-
dym” wyłonił zwycięzcę - drużynę Stańsk 
„IMIELNO” z 25 pkt. na koncie. Na kolej-
nych miejscach uplasowały się: „ODMIEŃ-
CY” Stańsk zdobywając 20 pkt., „BŁĘKITNI” 
Trześniów 15 pkt., „AGRAFKA” Char-
tów 10 pkt.i „WALKA” Czarnów 8 pkt. 
Zapytany o podsumowanie I edycji 
sędzia główny - Amadeusz Zygmań-
ski powiedział: - Frekwencja dopisała, 
co cieszy nas organizatorów. Najbar-
dziej zaciętym pojedynkiem okazał się 
mecz o pierwsze miejsce tzw. derby 
Stańska. Wyzwolił wiele pozytywnych 
emocji zarówno wśród kibiców jak i 
samych zawodników. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został Zbigniew 
Hołowacz. Nie zabrakło także atrak-
cji dla najmłodszych mieszkańców 
Stańska. Organizatorzy przygotowa-
li gry i zabawy z chustą animacyjną, 
które ułatwiają wzajemne poznanie 

11 lipca odbyła się I edycja Turnieju Piłki Siatkowej-Parkowej im. Cze-
sława Jermanowskiego o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Górzycy. 

i integrują grupę oraz zabawy ćwiczą-
ce sprawność manualną i spostrzegaw-
czość. Dzieci bawiły się także w poszu-
kiwaczy skarbów oraz malowały kredą 
kolorowe obrazki dając upust swojej wa-
kacyjnej fantazji. Na koniec dzięki uprzej-
mości Ryszarda Fidziukiewicza wszyst-
kie dzieci otrzymały pyszne lody. Radości 
było co niemiara. Dziękujemy wszystkim 
tym, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” do 
pełnej realizacji turnieju. 

Anita Podgórska
www.facebook.com (GOK w Górzycy)

Przed nami seria imprez sportowych
POWIAT SŁUBICKI
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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

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

GÓRZYCA

Zagrali w siatkówkę i nie tylko

RZEPIN

Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar Burmistrza Rzepina
W dniach 7-8 lipca na rzepińskim Orliku 
odbył się kolejny Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar Burmistrza Rzepina. W katego-
rii dzieci wystartowało 14 uczestników. W 
grupie uczestników do lat 8 wygrał 6 latek 
z Ośna Lubuskiego Jacek Biernacki, nato-
miast drugie miejsce zajął Wiktor Łoba-
czewski. W kategorii dzieci do lat 12 pierw-
sze miejsce zajęła Dominika Zaremba, a 
drugie miejsce wywalczył Patryk Towpik. 
Do rywalizacji przystąpiło również 9 męż-
czyzn, spośród których najlepszy okazał 

się Przemek Wodara, drugie miejsce zajął 
Henryk Dobrowolski. Dyplomy i pucha-
ry uroczyście wręczył burmistrz Rzepina 
Sławomir Dudzis, serdecznie gratulując 
uczestnikom i życząc dalszych sukcesów.
Turniej zorganizowali i przeprowadzili ani-
matorzy Orlika Marcin Zerek i Henryk Do-
browolski

Tekst Henryk Dobrowolski
Foto. Marcin Zerek

www.rzepin.pl

Powiat Słubicki oraz Słubicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zapraszają wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w najbliż-
szych imprezach upowszechniających 
kulturę fizyczną i sport. Imprezy te odbę-
dą się w ramach realizacji projektu zdro-
wotnego: „Profilaktyka chorób układu 
krążenia i promocja zdrowego stylu życia 
w powiecie słubickim”.
W ich skład wejdzie 16 eventów odbywa-
jących się na terenie naszego powiatu i z 
aktualnych będą to:
22 sierpnia 2015 r. – Triathlon Ośno Lu-
buskie; 29 sierpnia 2015 r. – Zakończenie 
Wakacji – turniej piłkarski (Słubice); 12 
września 2015 r. – Maraton Fitness (Słu-
bice); 26 września 2015 r. – Turniej Break-
dance (Rzepin); 4 października 2015 r. – 
Wolność Jest w Naturze – bieg terenowy 

(Cybinka); 9 października 2015 r. – Wielki 
Piknik LA (Słubice); 11 listopada 2015 r. – 
Biegowy Festyn Niepodległości (Słubice); 
6 grudnia 2015 r. – Mikołajki na Lodzie 
(Słubice); 14 luty 2016 r.* – Wędkarstwo 
jako sposób na zdrowy tryb życia (Słubi-
ce); 20 luty 2016 r. * – Festiwal Rowerowy 
– maraton MTB ; *daty mogą ulec zmia-
nie.
Szczegółowych informacji należy szukać 
na stronach internetowych Powiatu Słu-
bickiego oraz SOSIR, a także na profilu FB 
i w lokalnej prasie. Nie może tam zabrak-
nąć nikogo kto lubi sport, rekreację, ruch 
na świeżym powietrzu, nowe wyzwania i 
każdy rodzaj aktywności – te imprezy to 
idealny sposób na zdrowe spędzanie cza-
su wolnego.

Angelika Zielińska
www.rzepin.pl

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)
KOLEKCJONER KUPI:
Monety;
Zegarki;
Złoto;
Srebro;
ZłoM i Wyroby

884 050 405

http://www.facebook.com

