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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

Sprawa sięga 2013 r., kiedy 
ówczesny wiceburmistrz Słubic 
Piotr Łuczyński namówił biz-
nesmena Marka Ławreszuka, 
by ten wynajął część budynku 
warsztatu znajomym urzędnika. 
Przez półtora roku współpraca 
układała się dobrze. Jednak w 
2014 r. M. Ławreszuk wypowie-
dział umowę najmu. Wtedy Łu-
czyński zaprosił przedsiębiorcę 
do urzędu miejskiego i oznajmił 
mu, że jest nie tylko znajomym 
właściciela kantoru, ale też jego 

wspólnikiem i 
będzie „w czarnej 
d…”, jeżeli Ławre-
szuk zrezygnuje 
z wynajmowania 
lokalu. W kolej-
nych rozmowach 
Łuczyński już nie 
był tak miły i pod 
adresem przed-
siębiorcy padło 
kilka gróźb do-
tyczących m.in. 
rodziny M. Ławreszuka. Na nie-
szczęście starosty biznesmen 
rozmowy nagrywał. 

Przedsiębiorca pierwszy raz 
ujawnił sprawę na nadzwyczaj-
nej sesji rady powiatu, która 
odbyła się 28 maja. Wtedy zo-
stał wyprowadzony z sali przez 
powiatowego komendanta po-
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KOLEKCJONER KUPI:

Monety; Zegarki; Złoto; 
Srebro; ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

POWIAT SŁUBICKI Czy staroście słubickiemu zostaną postawione zarzuty?

Prokuratura podjęła na nowo 
śledztwo w sprawie „afery taśmowej” 
Sprawę obecnego starosty Słubic Piotra Łuczyńskiego oskarżonego przez prywat-
nego przedsiębiorcę o stosowanie gróźb i podejrzanego o łączenie pracy urzęd-
niczej z wykonywaniem działalności gospodarczej prokuratura umorzyła, by…                     
4 listopada podjąć postępowanie na nowo.

licji. Sprawę zgłosił do słubic-
kiej prokuratury, a ta przekazała 
ją do prokuratury w Gorzowie 
Wlkp. Ta z kolei zleciła przepro-
wadzenie postępowania pew-
nemu sierżantowi z gorzowskiej 
policji. Policjant po kilkunastu 
dniach skierował sprawę do 
umorzenia, pod czym podpisa-
ła się gorzowska prokuratura. 
W uzasadnieniu do umorzenia 
sierżant ten stwierdził, że Łu-
czyński będąc wiceburmistrzem 
nie był funkcjonariuszem pu-
blicznym, co oczywiście jest 
nieprawdą. Sprawę prowadził 
przez dokładnie 13 dni, w tym 
czasie nawet nie przesłuchał 
starosty.

Najbardziej zastanawiające w 
sprawie jest to, dlaczego Proku-
ratura w Gorzowie tak pochop-
nie umorzyła postępowanie. 
Zostało ono wszczęte ponownie 
dopiero po proteście i interwen-
cji mediów. Można z tego wnio-
skować, że gdyby nie patrzenie 
niektórym na ręce, wiele osób w 
naszym kraju mogłoby czuć się 
zupełnie bezkarnie. 

 

DOM W GÓRACH - DO WYNAJĘCIA
Podgórzyn (11 km do Karpacza, 15 km do Szklarskiej Poręby)
Dom o powierzchni 120 m2 - ogrzewanie gazowe + kominek, 

miejce dla 8-10 osób, komfortowe warunki!
Cena od 300 zł za dobę!

601 974 329
(TERMIN SYLWESTROWY ZAJĘTY)

AdAm 
Piotrowski

Nagrania mogą pogrążyć słubickiego starostę

Kupię 
grunty rolne 
powyżej 2 ha

Tel. 
883 492 865
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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. 
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OgłOszenia DrObne

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

Sprzedam dom w stanie su-
rowym zamkniętym o pow. 
190 m2 (część powierzchni 
wykończona!). Cena 200 tys. zł. 
Tel. 608 275 272. Sulęcin.

Pożyczka, chwilówka dla 
każdego. Dojeżdżamy. 
Tel. 600-500-626

Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 7 arów w 
Sulęcinie. Tel. 722 139 072

Sprzedam działkę budowlaną   
o powierzchni 4,31 ara w 
Sulęcinie przy ul. Paska (na 
przeciwko kotłowni Kopernik)
Tel. 697 767 180

Opiekunki dO niemiec AmBeR-
cARe24 , wymAgAny j. niem. 
kOmunikAtywny, dO 1500 
eurO na rękę, legAlnie Od 
zARAz 535 340 311 luB  533 
848 005 luB 730 340 005 Adam Piotrowski

Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Ufaj i … kontroluj
• 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 emerytal-
nego – 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 procento-
wego podatku VAT na ubran-
ka dla dzieci;

• Obniżenie z 19 do 15 proc. 
podatku CIT dla małych firm;

• Minimalna stawka godzino-
wa wynagrodzenia na pozio-
mie 12 zł brutto;

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

• Przedszkola mają być darmo-
we, a do szkół mają powrócić 
dentyści i pielęgniarki;

• 1,2 mln nowych miejsc pracy 
dla młodych ludzi do 35 roku 
życia.

• Walka o polski przemysł po-
przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc kopal-

niom, brak zgody na ich zamy-
kanie.

 
Powyżej wymieniłem najważniej-
sze obietnice wyborcze Prawa 
i Sprawiedliwości. Dzięki temu 
programowi partii tej udało się 
odnieść ogromny sukces wybor-
czy. Pierwszy raz od 1989 r. w 
Polsce rząd stowrzyło tylko jed-
no ugrupowanie. PiS z nikim nie 
musi dzielić się władzą, ale też w 
razie problemów nie będzie miał 
z kim podzielić się częścią odpo-
wiedzialności. A jest ona olbrzy-
mia – wyrażona w rozbudzonych 
nadziejach Polaków. Rozwiązania 
proponowane przez PiS są bar-
dzo kosztowne i dla wielu spe-
cjalistów wręcz niemożliwe do 
realizacji. Z niektórych kolejni 
PiS-owscy politycy już po cichu 
się wycofują. Postanowiliśmy, że 
Przekrój zostanie rzecznikiem 
zmian obiecanych przez PiS. Po-
wyższe zestawienie będziemy 
przez najbliższe dwa lata publiko-
wać w każdym kolejnym wydaniu 
PL. Na razie wszystkie są na czer-
wono. Każda kolejna spełniona 
obietnica będzie zmieniała kolor 
na zielony. Życzę nowemu rządo-
wi powodzenia a poszczególnym 
ministrom myślenia w perspek-

tywie życia kolejnych pokoleń 
Polaków, a nie tylko kolejnych 
wyborów. 

„Święte krowy”
Podczas ostatniej kampanii wy-
borczej padało sporo ciosów 
poniżej pasa, ale w jednym przy-
padku zirytowałem się w spo-
sób szczególny. 6 października 
policja zatrzymała 11 rolników 
spod Pyrzyc w Zachodniopo-
morskim. Trafili oni na dwa mie-
siące do aresztu za utrudnianie 
przetargów organizowanych 
przez Agencję Nieruchomo-
ści Rolnych i prawdopodobnie 
ich ustawianie. Takie zarzuty 
postawiła prokuratura. I co się 
wydarzyło? Wszyscy święci z 
ówczesnej opozycji, ale również 
z tańczącej dla rolników PSL za-
częli naciskać, by rolników wy-
puszczono. Bez uzasadnienia z 
pewnością ich nie aresztowano, 
a w Polsce jak się nie mylę sądy 
nadal są suwerenne i niezawi-
słe. O co więc chodziło? O wy-
wołanie politycznej awantury, 
w świetle której PO kolejny raz 
miało być ciemiężcą obywateli. 
Poziom naszej klasy politycznej 
jest żenujący…

minął miesiąc
Ekstra ferie
Lekko się niedawno zdziwiłem 
i wzburzyłem, gdy usłyszałem, 
że z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, potocznie nazywanego 
Dniem Nauczyciela w sulęciń-
skiej podstawówce i gimna-
zjum wolny od nauki (i pracy 
dla nauczycieli) był nie tylko 14 
października (środa), ale też 15 i 
16… Wiem, że dyrektorzy szkół 
mogą ustalić dodatkowe dni 
wolne laby w roku szkolnym (w 
podstawówce jest ich 6, w gim-
nazjum 8 do wykorzystania), 
ale czy przypadający w środku 
tygodnia Dzień Nauczyciela 
warto świętować przez prawie 
tydzień? Za moich czasów na-
wet 14 października szło się do 
szkoły…

W ramach nagrody POKOT 2015 
- Ponoworoczne Konfrontacje 
Teatralne, organizowany przez 
RCAK,   Grupa Teatralna MASKA 
z MDK w Rzepinie na początku 
października uczestniczyła w   
dwudniowych warsztatach te-
atralnych, które odbyły się w Za-
kładzie Animacji Kultury i Andra-
gogiki UZ „Mrowisko” w Zielonej 
Górze.
Szczególne podziękowania na-
leżą się pani Ani Zadłużnej oraz 

RZEPIN

Warsztaty dla miłośników teatru
panu Markowi Zadłużnemu  za 
wspólnie spędzony czas, za wy-
zwoloną kreatywność oraz in-
tensywny trening ciała i umysłu.
W zajęciach uczestniczyli:  Jakub 
Borowiec, Katarzyna Brzóz-
ka, Adriana Darol, Michał Do-
wnar-Zapolski, Alicja Łagow-
ska, Jakub Łagowski, Karolina 
Maścianica, Wojciech Sidorkie-
wicz, Jagoda Wąsowicz, Majka 
Wąsowicz oraz Agnieszka Wo-
dara (instruktor).                   (Red.)

Polacy i Niemcy wspólnie odwiedzili słubicki cmentarz

Dobrej frekwencji w zeszłym 
roku sprzyjał jubileusz 200-le-
cia cmentarza komunalnego w 
Słubicach, na którego terenie 
pierwsze pochówki odbyły się 
już w maju 1814 r. Niemałą atrak-
cją było też zapalenie zniczy pod 
ostatnim niemieckim grobem, 
zachowanym w całości w swoim 
oryginalnym miejscu, na terenie 
obecnego parku miejskiego. Jed-
nocześnie był to ostatni spacer 
współprowadzony przez jego po-
mysłodawcę 74-letniego Eckarda 
Reißa z Towarzystwa Historycz-
nego we Frankfurcie nad Odrą, 
który ze względów zdrowotnych 
przekazał prowadzenie spaceru 
jego współtwórcy Rolandowi Se-
mikowi, społecznemu opiekuno-
wi zabytków powiatu słubickie-
go. W bieżącym roku do licznego 
udziału w spacerze skłoniły m.in. 
piękna jak na tę porę roku sło-

SŁUBICE

neczna pogoda, możliwość zoba-
czenia kamieni nagrobnych wy-
łowionych niedawno z Odry oraz 
nowość – udział delegacji Hufca 
ZHP Słubice, którego przedsta-
wicielki opowiedziały przybyłym 
gościom o tradycji dbałości o 
groby w Polsce i na dawnych Kre-
sach Wschodnich. Liczba gości za-
równo ze Słubic jak i sąsiedniego 
Frankfurtu nad Odrą na różnych 
etapach wydarzenia wyniosła 
ponad 60 osób. Mieszkańcy obu 
miast minęli dawne wejście głów-
ne na teren nekropolii (obecnie 
park miejski), a także fundamenty 
dawnej kaplicy cmentarnej z 1901 
r. Przy okazji była też krótka mowa 
o tradycjach kultury cmentarnej 
społeczności cygańskiej, kresowej 
a nawet pogańskiej (przedchrze-
ścijańskiej). Nie zabrakło informa-
cji o pierwszych pochówkach po 
zakończeniu II wojny światowej. 

W Dniu Wszystkich Świętych odbył się po raz czwarty w Słubicach spacer pojednania i wza-
jemnego szacunku. - To dwujęzyczne polsko-niemieckie wydarzenie na dobre wpisało się 
w kalendarz naszego miasta i za każdym razem przyciąga zainteresowanie kolejnych osób 
– podkreśla Roland Semik, który zorganizował to spotkanie

Wchodząc na szczyt słubickiej 
nekropolii można było podziwiać 
kolorową łunę zachodu słońca, 
która urokliwie współgrała ze 
światłem zapalonych na grobach 
zniczy. Zmrok zastał uczestników 
spaceru dopiero pod kamiennym 
murem, który do 1928 r. stanowił 
południowo-wschodnią granicę 
cmentarza, a obecnie rzuca cień 
na lapidarium przedwojennych 
tablic nagrobnych. W ciągu ostat-
nich 4 lat udało się zebrać aż 44 
relikty dawnego Dammvorstadt-
-Friedhof. Ostatnim akcentem wy-
darzenia były odwiedziny grobów 
komendanta wojennego Słubic 
Józefa Krupy, pierwszego dyrek-
tora LO w Słubicach Szczepana 
Grześkowiaka oraz 7 nieznanych 
żołnierzy WP.

Beata Bielecka
www.slubice.pl
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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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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 CNC.

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

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

SŁUBICE

Słubicka książnica nagrodzona
Biblioteka słubicka otrzymała certyfikat  
„Biblioteki z p@sją” przyznany przez Fun-
dację Orange. Certyfikat potwierdza, że 
książnica jest przyjazna 
i otwarta dla internautów w każdym 
wieku. W ramach programu Orange dla 

bibliotek zapewniła użytkownikom moż-
liwość włączenia do świata cyfrowej edu-
kacji. Biblioteka zaprasza w swoje progi, 
gdzie w dalszym ciągu w ofercie jest dar-
mowy Internet oraz wiele innych atrakcji.

Red.
O ile samochody w mia-
stach takich jak Sulęcin, 
Słubice czy Międzyrzecz 
nie są poważnym proble-
mem, to jakość paliwa 
spalanego w domowych 
piecach już tak. Problem 
jest szczególnie odczuwal-
ny w centrach miast, na 
osiedlach domków jedno-
rodzinnych oraz na innych 
miejskich terenach nie ob-
jętych scentralizowanym 
systemem zaopatrzenia w 
ciepło. Nikt nie kontroluje co niektórzy 
wrzucają do palenisk. A są to często szma-
ty i inne tekstylia, opakowania po mleku, 
plastikowe butelki typu pet itp. Ostatnim 
hitem, o którym poinformował nas jeden 
z czytelników są framugi starych drewnia-
nych okien, malowanych może z dziesięć 
razy olejną farbą. W efekcie z kominów do 
powietrza i docelowo do naszych płuc do-
stają się szkodliwe pyły zawieszone (PM10 
i PM2,5), tlenki azotu, dwutlenek siarki, 
benzo(a)piren i tak dalej można wyliczać 
przynajmniej pół tablicy Mendelejewa. 
Gdy zauważymy, że z jakiegoś komina 
wydobywa się gęsty ciemny dym lub po-
czujemy nieprzyjemny duszący zapach, to 
znak, że ktoś pali w piecu śmieciami i przy 
okazji nas podtruwa. Eksperci szacują, że 
rocznie w Polsce umiera ponad 45 tys. 
osób na choroby związane z wdychaniem 
zanieczyszczonego powietrza. 
Problem został dostrzeżony przez ustę-
pujący rząd i parlament. W październiku 
weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa 
– nowelizacja Prawa ochrony środowiska. 
Ustawa przyznaje szerokie kompetencje 
samorządom w kształtowaniu polityki 
związanej z czystym powietrzem. Sejmi-

Śmiercionośny dym
Wraz z nastaniem chłodniejszych dni, jak bumerang wraca do nas 
problem zanieczyszczonego  powietrza w miastach. Jego powo-
dem jest trujący dym wydobywający się z niektórych kominów oraz 
intensywny ruch samochodów.

ki województw określą w 
uchwale jakim paliwem bę-
dzie można palić w piecach 
i wyznaczą standardy tech-
niczne dla kotłów. 
Czy przez to jednak mniej 
osób będzie palić w piecach 
śmieciami? Ustawa tego nie 
reguluje, bo już wcześniej 
było to nielegalne. Co więc 
możemy zrobić? O instruk-
cje zapytaliśmy Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Nasze podej-

rzenie o spalaniu w piecach śmieci mo-
żemy zgłosić do samej Inspekcji. Problem 
w tym, że najbliższy oddział znajduje się 
w Gorzowie Wlkp., a tutaj liczy się szybka 
reakcja, by winowajców złapać na gorą-
cym uczynku. Inspektorzy WIOŚ poradzili 
nam zatem, by o sprawie zawiadomić bez-
pośrednio policję. Ta ma prawo wejść do 
domu i sprawdzić rodzaj spalanego pali-
wa. Wobec delikwenta złapanego na go-
rącym uczynku policja może podjąć sank-
cje karne wynikające z art. 191 ustawy o 
odpadach, w myśl którego za termiczne 
przekształcanie odpadów poza spalarnia-
mi do tego przystosowanymi grozi kara 
aresztu lub grzywny. Kara może wynieść 
nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie 
sprawcy następuje w trybie określonym 
w Kodeksie postępowania w sprawach o 
wykroczenia. 
Jak widać nie opłaca się palić śmieciami w 
piecach. Po pierwsze dlatego, że trujemy 
tym również siebie i naszych bliskich, po 
drugie może nas to sporo kosztować i pie-
niędzy i wstydu. 

Adam Piotrowski

Badania archeologiczne realizowane 
przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn nie 
ograniczają się wyłącznie do terenu Ko-
strzyna nad Odrą. Aktualnie prowadzo-
ne są badania w Gliniku k. Gorzowa i w 
Górzycy. Czasami są to prace doraźne, a 
czasami objęte wieloletnim programem 
badawczym. Taki właśnie charakter mają 
wykopaliska prowadzone w Górzycy. 16 
października archeolog Muzeum Twier-
dzy Krzysztof Socha zaprezentował 
mieszkańcom tej miejscowości dotych-
czas dokonane odkrycia i odnalezione 
„skarby”, jakie skrywa ziemia, na której 
mieszkają. Ziemia górzycka stanowi bo-
wiem swoiste „archeologiczne eldorado” 
i należy spodziewać się w miarę postępu 
prac kolejnych ważnych odkryć, które nie 
tylko wzbogacają naszą wiedzę, ale rów-
nież zbiory Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

www.muzeum.kostrzyn.pl

GÓRZYCA / KOSTRZYN NAD ODRĄ

„Archeologiczne el-
dorado” w Górzycy



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
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Otrzymałem odpowiedź od burmistrza 
Słubic na złożoną przez mnie interpela-
cję w dniu 26 października podczas sesji 
rady miejskiej (wyjazdowej w Świecku) w 
sprawie parkującego od lat na ulicy Że-
romskiego samochodu ciężarowego (cią-
gnik siodłowy, tzw. “TIR”), z której wynika, 
że lada moment (14 dni od daty odebra-
nia pisma – data na piśmie 5 listopada 
br.) pojazd ten ma zostać usunięty przez 
prawnego właściciela a jeśli nie, zrobi to 
na koszt właściciela miasto.
Pojazd ten od dłuższego czasu stwarza re-
alne zagrożenie dla życia i zdrowia miesz-
kańców utrudniając swobodny podjazd 
pod nieruchomość różnego rodzaju służb 
(straż pożarna, karetka, policja), nie wspo-
minając o stanie technicznym i zagroże-
niu ekologicznym.
Mam nadzieję, że ten długoletni etap wy-
czekiwania z „TIRem” w tle, lada chwila bę-
dziemy mieć już za sobą.
Będę zabiegał, aby w miejscu gdzie stał 
„TIR” w porozumieniu z mieszkańcami 
stworzyć łącznik pomiędzy podwórkami 
Żeromskiego, Oś. Słowiańskim, Słowiań-
ską, ponieważ także utwardzenia wyma-
ga plac parkingowy pomiędzy tymi nie-

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Żeromskiego!
SŁUBICE

ruchomościami (zwiększy się ilość miejsc 
parkingowych). Latarnię rozświetlająca 
egipskie ciemności pomiędzy podwórka-
mi już tam macie ;)
Mieszkańcy ulic Podchorążych i Reja 
mogą także zauważyć, że ze względów 
bezpieczeństwa zniwelowany został 
klomb (obok wieżowca podchorążych). 5 
lutego br. odbyły się ćwiczenia straży po-
żarnej, które wykazały niemożność pod-
jechania wozu strażackiego z drabiną co 
w razie zagrożenia nie pozwalało na sku-
teczne podjęcie interwencji. Teraz sytu-
acja znacznie się poprawiła. Przeniesieniu 
uległy dwie ławki przy chodniku, (są one 
teraz posadownionie w obrębie placu za-

Daniel Szurka
Rodowity Słubiczanin. Radny Rady Miejskiej w 
Słubicach VII kadencji (2014-2018). Absolwent 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Politechniki 

Opolskiej. Działa w NaszeSlubicePL.
email: daniel@szurka.pl

www.szurka.pl

Biały “TIR” przestanie już straszyć. Złożona na sesji rady miejskiej interpelacja odniosła pozytywny skutek.

baw), a także zamontowany zo-
stał doświetlacz na latarni przy 
boisku do koszykówki. Ma to 
bezpośredni związek z sytuacją 
notorycznego zakłócania ciszy 
nocnej przez osoby pijące alko-
hol, na co mieszkańcy skarżyli 
się już od dawna. 
Możecie Państwo zgłaszać do 
mnie wszelkie swoje pomysły i 
uwagi dotyczące naszego mia-
sta. Można to zrobić osobiście, 

a także zapraszam do 
kontaktu na Facebo-
oku – Daniel Szurka, 
czy też przez pro-
fil Nasze Słubice PL 
(www.naszeslubice.
pl) oraz emailem: da-
niel@szurka.pl

16 października słubicka Fundacja Hospi-
cyjna „Dajmy Nadzieję”, już po raz drugi, 
zasiała nadzieję przed Biblioteką Publicz-
ną Miasta i Gminy w Słubicach. 
Zaproszeni goście, dzieci i młodzież po-
sadzili wspólnie cebulki kwiatów   przy 
bibliotece. Wiosną, kiedy żonkile zakwit-
ną, będą przypominały naszym mieszkań-
com   o potrzebie opieki nad chorymi i o 
wrażliwości na ich cierpienie.
„Pola Nadziei” to kampania na rzecz opie-

SŁUBICE

Żonkil - symbol Nadziei
ki paliatywnej i hospicyjnej nad 
ciężko chorymi 
i ich rodzinami. Jej głównym ce-
lem jest szerzenie idei działań 
hospicyjnych oraz uwrażliwie-
nie społeczeństwa na potrzeby 
osób chorych.  
Żonkil będący międzynarodo-
wym symbolem nadziei ma przypominać 
o ludziach cierpiących, oczekujących na-
szej pomocy i opieki w trudnym okresie 

ich życia, jakim jest choroba. 

Zespół BPMiG Słubice



Areszt za znęcanie się nad ro-
dziną
Jak wynika z relacji pokrzywdzo-
nej kobiety, 30-latek od kilkuna-
stu miesięcy stosował wobec niej 
i syna przemoc, obrażał i groził 
pozbawieniem życia. Do awantur 
dochodziło głównie, kiedy podej-
rzany był pod wpływem alkoho-
lu.
Mężczyzna został zatrzymany, a 
zebrany materiał dowodowy po-
zwolił policjantom na postawie-
nie mu zarzutów z art. 207 kk.
Krośnieński sąd, na wniosek pro-
kuratury, zastosował wobec po-
dejrzanego środek zapobiegaw-

czy, w postaci tymczasowego 
aresztowania, na okres 2 miesię-
cy.

Właściciel odzyskał swoją wła-
sność
30 października br. dyżurny słu-
bickiej komendy otrzymał zgło-
szenie o kradzieży telefonu.
Sprawą zajął się policjant z Ze-
społu ds. Wykroczeń. Mundu-
rowy dokładnie rozpytał zgła-
szającego, przesłuchał świadka. 
Ustalenie i wytypowanie sprawcy 
przywłaszczenia wartego 400 
zł. telefonu, zajęło mu niespełna 
cztery godziny. Jak się okaza-

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 Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@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:

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

www.bs.osno.sgb.pl

Dzięki kredytowi gotówkowemu spełnisz marzenia i zyskasz jeszcze więcej!
Skorzystaj z kredytu objętego loterią w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, 

który w łatwy i szybki sposób zapewni Ci dodatkowe środki na dowolny cel.
Teraz nie tylko możesz zrealizować swoje plany, ale także wziąć udział w loterii oraz 

wygrać 1 z 10 wysokiej klasy telewizorów Panasonic oraz setki innych nagród.
Szczegóły w regulaminie (promocja trwa od 12.10.2015 do 31.12.2015 r.)

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

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

ło zgłaszający pożyczył telefon 
koleżance, która następnie dała 
aparat na przechowanie 44-let-
niemu mieszkańcowi Słubic. Z 
uwagi na to, że mężczyzna po-
trzebował pieniędzy zastawił 
komórkę w lombardzie. Jeszcze 
tego samego dnia 44–latek usły-
szał zarzut przywłaszczenia mie-
nia, a telefon powrócił do prawo-
witego właściciela.

Kolejny kierowca stracił prawo 
jazdy za przekroczenie prędko-
ści
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami za rażące przekroczenie  
(powyżej 50 km/h) dopuszczal-
nej prędkości  w obszarze zabu-
dowanym przewiduje się zatrzy-
manie dokumentu prawa jazdy w 

trakcie przeprowadzanej kontroli 
drogowej. Tak właśnie dokument 
uprawniający do kierowania sa-
mochodem stracił 41-letni miesz-
kaniec województwa lubuskiego. 
Mężczyzna pędził drogą nr K-29 z 
prędkością 115 km/h, w miejscu 
gdzie obowiązuje dozwolona 
prędkość do 50 km/h. W związku 
z popełnionym wykroczeniem 
mundurowi nałożyli na kierowcę 
volkswagena mandat karny w 
wysokości 400 zł oraz 10 punk-
tów karnych. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, 41-latek 
musiał pożegnać się z prawem 
jazdy, które może odzyskać do-
piero po 3 miesiącach.

Czujni seniorzy nie dali się 
oszukać
22 października b.r. - dwoje senio-
rów odebrało telefony od oszu-
stów, rozmówcy telefonowali na 

numer stacjonarny. Dzwoniący 
mężczyzna podczas rozmowy 
informował, że ktoś bliski z rodzi-
ny spowodował wypadek i aby 
uniknąć konsekwencji prawnych 
muszą przekazać mu pieniądze. 
Na szczęście czujność seniorów 
nie zawiodła. Od razu po zakoń-
czonej rozmowie informacje po-
twierdzali u swoich krewnych, a 
następnie o całym zdarzeniu in-
formowali policjantów.
Pamiętaj! Nigdy nie przekazuj 
pieniędzy ludziom, których nie 
znasz. Zawsze potwierdzaj proś-
bę „o pomoc”, kontaktując się 
osobiście z członkami rodziny. 
Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie 
lub pojawia się podejrzenie, że to 
może być oszustwo, koniecznie 
powiadom Policję (tel. 997 lub 
112).

Red. na podst. 
www.slubice.lubuska.policja.pl 
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Na sygnale

Mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z bezpłatnej 
pomocy prawnej
Starostwo powiatowe w Gorzo-
wie Wlkp., wspólnie z gminami 
organizuje nieodpłatne punkty 
pomocy prawnej w powiecie. 
Organizacja punktów jest reali-
zacją ustawy o nieodpłatnej po-
mocy prawnej i edukacji praw-
nej, przyjętej przez Sejm w dniu 
5 sierpnia 2015 roku. Ustawa 
zakłada stworzenie 1524 takie 
punkty. Sejm w załączniku do 
ustawy określił liczbę punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej w 
powiatach. Władze powiatu go-
rzowskiego są w trakcie uzgod-
nień z władzami gmin, co do wa-
runków lokalizacji, finansowania 
i dostępu do informacji prawnej 

POWIAT GORZOWSKI

w gminach i powiecie. Aktualnie 
finalizowany jest harmonogram 
działania takich punktów. Trwają 
również uzgodnienia w sprawie 
obsługi z Radą Okręgowej Izby 
Radców Prawnych, Okręgową 
Radą Adwokacką i organizacjami 
pozarządowymi. Punkty pomocy 
prawnej w powiecie gorzowskim 
zaczną działać od stycznia.

Red. na podst. www.portal.po-
wiatgorzowski.pl



Najskuteczniejsi w naszej druży-
nie byli czterej zawodnicy, którzy 
awansując do strefy medalowej 
zajęli kolejno następujące lo-
katy: Tomasz Lewandowski 2 
m., Sylwester Borkowski 3 m., 
Kewin Metel 3m., Kacper Ko-
pyra 3m. Pozostali zawodnicy 
również zaliczyli dobry start lecz 
nie udało im się dostać do strefy 
medalowej. Na przykład Kacper 
Miklaszewski 42 kg. i Bartosz 
Pieczonka 73 kg. również wal-
czyli o brąz, ale nieznacznie na 
punkty ulegli swoim przeciwni-
kom zajmując piąte lokaty. Trzy 
wygrane i dwie przegrane zali-
czył Adrian Jaworski w efekcie 
plasując się na siódmym miej-
scu. Po dwa zwycięstwa i dwie 
porażki zanotowali Marcel Kacz-
marek 47 kg i Filip Rychterski 
53 kg. Natomiast Karol Goraj-
ski nie do końca w pełni sił po 
przebytej chorobie z jednym 
zwycięstwem sklasyfikowany 
został w drugiej dziesiątce. Pod-
sumowując turniej w Piotrkowie 

„Bardzo dobre zawody” tak można by zacząć streszczenie kolejnego startu na-
szych zapaśników. W dniach 23-24 października przemierzyliśmy blisko 500 km w 
jedną stronę, aby godnie reprezentować Kostrzyn nad Odrą na matach Ogólno-
polskiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych w Piotrkowie Trybunalskim. Każ-
dego roku w turniejach tak wysokiej rangi biorą udział wszystkie największe kluby 
zapaśnicze z całego kraju. Tym bardziej należy cieszyć się z osiągniętego wyniku, 
ponieważ chłopaki zgarnęli aż cztery medale w tym jeden srebrny i trzy brązowe.

Trybunalskim, jako trener cieszę 
się po pierwsze z medali, które 
w sporcie odgrywają tak istotną 
rolę w kontekście końcowego 
wyniku, natomiast po drugie za-
dowolony jestem z możliwości 
rywalizowania z najlepszymi za-
paśniczymi klubami sportowymi 
w kraju. W turnieju chłopcy sto-
czyli wiele zaciętych i emocjonu-
jących pojedynków z klasowymi 

zawodnikami, którzy mają na 
koncie już nie jeden medal rangi 
ogólnopolskiej i międzynarodo-
wej. Zarówno nasi zawodnicy jak 
i działacze klubu, ale także kibice 
sportowi doskonale wiedzą, że 
tylko rywalizacja z najlepszymi 
daje olbrzymią satysfakcję i wy-
sokie wyniki sportowe. A my do 
tego dążymy ! Rozwój naszego 
klubu i wysokie osiągnięcia spor-

towe nie byłyby możliwe, gdyby 
nie środki finansowe otrzymane 
od burmistrza Kostrzyna nad 
Odrą oraz naszego sponsora 
Kostrzyńsko - Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.               

Dziękujemy !!!
Artur Żołna

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

- 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 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

DREWNO KOMINKOWE

P.P.P.H.U. HOLZMAR
Ośno Lubuskie, tel. 697 072 791

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolejne medale UKS „Jedynki”
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NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

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

Sześć medali zapaśników na Mistrzostwach 
Makroregionu Młodzików w Brójcach

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)

„Czwórkowa” dzie-
cięca delegacja z 
Kostrzyna zmierzyła 
się między innymi z 
mocnymi ekipami ze 
Szczecina, Gorzowa, 
Zielonej Góry, Wałcza, 
Gryfina. „Czwórkowe” 
Orliki po raz kolejny 
potwierdziły swoją 
przynależność do ści-
słej krajowej czołówki.
- Jesteśmy bardzo dumni, chłopcy 
wykonali naprawdę świetną pracę 
- mówi trener Orlików Radosław 
Bułgajewski - To były piękne 
chwile dla nas wszystkich, wiwat 
„Czwórka” - dodali rozentuzja-
zmowani rodzice , których bar-
dzo duża grupa udała się wraz z 
dziećmi do Gryfina.
„Czwórkowe” Orliki w niedzie-
le nie znalazły pogromcy. Na 
dziewięć rozgranych meczów, 
Kostrzynianie ośmiokrotnie 
triumfowali raz kończąc z bez-
bramkowym remisem. W fazie 
grupowej w pokonanym boju 
nasza drużyna pozostawiła 
Energetyka Gryfino, Pogoń II 
Szczecin, Sokoła Pyrzyce, AP Gry-
fino oraz piłkarzy z Czaplinka. 
Komplet grupowych zwycięstw 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Młodzi Kostrzynianie z „Czwórki” na fali!
Wielki sukces klubu piłkarskiego UKS „Czwórka” z Kostrzyna. Chłopcy rocznika 2005 pod 
okiem trenera Radosława Bułgajewskiego zwyciężyli w podszczecińskim Gryfinie w pre-
stiżowym Turnieju Jager Cup. W imprezie udział wzięły drużyny z najsilniejszych ośrodków 
piłkarskich trzech województw

stawiał drużynę „Czwórek” w 
gronie głównych faworytów do 
zwycięstwa w turnieju jednak 
dopiero faza mistrzowska zma-
gań pokazała prawdziwe umie-
jętności i charakter drużyny. W 
bezpośrednich pojedynkach o 
medale Orliki pokonały mistrza 
woj. zachodniopomorskiego, 
pierwszy zespół gospodarzy oraz 
zaprzyjaźniony zespół z ziemi 
lubuskiej Polonię Słubice. Remis 
z zespołem z Zielonej Góry przy-
pieczętował piękny triumf druży-
ny Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Czwórka”!
Radość ze zwycięstwa wielka - 
sportowy Kostrzyn ponownie 
zwycięski.
Wyniki sportowe Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Czwórka” nie 

uszły uwadze Lubuskie-
go Związku Piłki Nożnej. 
Trener drużyny Orlików 
Radosław Bułgajewski 
otrzymał zaproszenie 
do udziału w projekcie 
sportowym „Lubuska Ka-
dra Czeka”. Nominację na 
Trenera Kadry Północnej 
województwa Lubuskie-
go chłopców rocznika 
2004 odebrał w Zielonej 

Górze dnia 19.10.2015. Gratulacje!
Piłkarze Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Czwórka” wystąpili w skła-
dzie: Bartosz Szymaniuk, Jakub 
Szymaniuk, Jakub Gawlik, Paweł 
Naumowicz, Konrad Słowiński, 
Igor Bambecki, Denis Sowiński, 
Mikołaj Hipsz, Marek Raczykow-
ski, Krystian Sokołowski, Alan Kry-
siński, Oskar Krysiński.
Najwartościowszym piłkarzem tur-
nieju zdaniem trenerów został ko-
strzynianin Oskar Krysiński.
Faza medalowa: UKS „CZWÓRKA” Ko-
strzyn nad Odrą - Falubaz Z.G. 0 – 0; 
UKS „CZWÓRKA” Kostrzyn nad Odrą 
- Polonia Słubice 3 – 0; UKS „CZWÓR-
KA” Kostrzyn nad Odrą - A.P.Przechle-
wo 5-1; UKS „CZWÓRKA” Kostrzyn 
nad Odrą - Energetyk Gryfino 2 – 0.

UKS „Czwórka”
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