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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

W listopadzie Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gorzowie 
Wlkp. oddalił skargę inicjatorów 
referendum na uchwałę Rady 
Powiatu Słubickiego w sprawie 
odrzucenia wniosku o przepro-
wadzenie powiatowego referen-
dum. 
Przypomnijmy: kilkunastu po-
lityków i samorządowców z 
Amelią Szołtun i Robertem 
Włodkiem na czele planowa-
ło zorganizować referendum w 
sprawie przyszłości słubickiej 
lecznicy. Jego przedmiotem mia-
ła być „sprzedaż lub dzierżawa 
majątku Szpitala Powiatowego i 
udziałów w spółce NZOZ „Szpital 
Powiatowy” Sp. z o.o. prywatne-
mu przedsiębiorcy”. Inicjatorzy 
zebrali ponad 4 tys. podpisów i 

złożyli wniosek do Rady Powiatu. 
Ta go jednak odrzuciła z powo-
du wadliwie skonstruowanego 
pytania referendalnego. Wnio-
skodawcy odwołali się do sądu, 
który skargę odrzucił.
- To było zupełnie niepotrzebne 
działanie, wprowadzało miesz-
kańców w błąd. Nie zamierzali-
śmy nigdy prywatyzować szpi-
tala. Mieliśmy jednak w ręku 
dokumenty, z których wynikało, 
że do prywatyzacji szykowała się 
poprzednia władza – mówi Piotr 
Łuczyński, starosta słubicki.
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884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

POWIAT SŁUBICKI

Sąd: referendum w sprawie szpitala nie będzie 
Jest już pisemny wyrok i jego uzasadnienie dotyczące referendum w sprawie słu-
bickiego szpitala powiatowego. Wcześniej wniosek o referendum oddaliła Rada 
Powiatu w Słubicach.

R. Włodek i A. Szołtun przyjęli de-
cyzję sądu, ale zapowiadają, że 
nadal będą się przyglądać dzia-
łaniom starostwa związanym z 
przyszłością szpitala.
Prywatyzacji ani referendum nie 
będzie – będzie za to nowocze-
śniej. W planach jest utworzenie 
Transgranicznego Ośrodka Pe-
diatrycznego, lądowisko dla śmi-
głowca, rozwój ortopedii, a także 
termomodernizacja szpitala. Za 
wisienkę na torcie można uznać 
plany stworzenia nowoczesnego 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego. To wszystko za kilkanaście 
milionów złotych. Kasa ma po-
chodzić z Brukseli, a także ze źró-
deł publicznych oraz kredytów. 

AdAm 
Piotrowski

Kupię 
grunty rolne 
powyżej 2 ha

Tel. 
883 492 865

Zapraszamy do oddziału 
firmy Audiofon 

w Słubicach 
- na parterze budynku  
przychodni lekarskiej

przy ul. Mickiewicza 6/4
we wtorki, czwartki i piątki 

w godz.  10.00 - 14.00

W celu umówienia 
terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod 
numer tel.: 605 886 011

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

wszystkim naszym Czytelnikom, 
Kontachentom i Współpracownikom 

życzy 
redakcja „Przekroju Lokalnego”.

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 4 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, 
Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

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

OgłOszenia DrObne

Opiekunki dO niemiec Am-
BeRcARe24 , wymAgAny 
j. niem. kOmunikAtywny, 
dO 1500 eurO na rękę, 
legAlnie Od zARAz 535 340 
311 luB  533 848 005 luB 
730 340 005

Serdecznie zapraszamy na kolejny 
Teatralny Podwieczorek. Wieczór 
będzie wyjątkowy, bo oprócz mo-
nodramu Julii Adamczyk, na scenie 
„kręgielni” będzie można zobaczyć 
film, w którym udział wzięli gimna-
zjaliści z Kostrzyna oraz posłuchać 
utworów kobiecej grupy wokalnej 
z Kostrzyńskiego Centrum Kultu-

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Teatralny Podwieczorek 15 grudnia, zapraszamy!
ry, prowadzonej przez Katarzynę 
Olejnik. START: godz. 19.00, ECS 
Kręgielnia. ZAPRASZAMY!
„Szukam kogoś na stałe” to mono-
dram poetycki o poszukiwaniu mi-
łości, o jej wielu obliczach. Miłość 
niewinna, miłość erotyczna, miłość 
nieszczęśliwa...

KCK Kostrzyn nad Odrą

„Idealne miejsce do życia”

A jaką wizję przedstawił 
Marcin Szmel w swojej 
książce „Idealne miejsce 
do życia”?  Ewidentnie ty-
tuł tutaj jest przewrotno-
ścią, a opisywane  miejsca 
wcale nie są idealne. 
Z wyglądu niepozorna 
książka jest zbiorem czter-
dziestu sześciu krótkich 
opowiadań. Jednak autor 
udowodnił, że nawet małe 
formy mogą zawierać całe 
bogactwo treści. Na kolejnych 
kartkach niezmiernie plastycznie 
opisuje naszą codzienność, w 
szarych barwach wnikliwie ana-
lizuje nasze zachowania. To opo-
wiadania niczym migawki z życia 
polskiego miasta. 
Klubowicze stwierdzili, że nie da 
się ciągiem przeczytać wszyst-

SŁUBICE Dyskutowali o książce

kich opowiadań. To lektura, 
którą najlepiej czytać powoli, w 
niewielkich dawkach. Wręcz za-
sugerowali, aby po każdym opo-
wiadaniu zrobić sobie przerwę 
na krótką refleksję. 
Warto zwrócić uwagę na styl 
autora. Krótkie zdania z dużą 
dawką ironii i sarkazmu. Lekki, 
błyskotliwy język z ogromną ilo-

Jakie jest idealne miejsce do życia? Takie pytanie zadaliśmy sobie na  listopadowym spo-
tkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki w słubickiej bibliotece. I jak się okazuje każdy ma swoje 
własne wyobrażenie o idealnym świecie. 

ścią skojarzeń. Autor udo-
wodnił, że potrafi bawić 
się słowem.
Nie wszystkim klubowi-
czom książka przypadła 
do gustu. Jeśli jednak nie 
mamy czasu na dłuższą 
lekturę, to warto po nią 
sięgnąć.
Zapraszamy na kolejne 
spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki, które 
odbędzie się w Bibliote-

ce Publicznej Miasta i Gminy w 
Słubicach 27 stycznia 2016 r. o 
godz. 16.00 w oddziale dla do-
rosłych. Tematem spotkania bę-
dzie książka  „Jej wszystkie życia”  
Kate Atkinson.

Moderator DKK
Małgorzata Dobosz

BPMiG Słubice

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

• Przedszkola mają być dar-
mowe, a do szkół mają pow-
rócić dentyści i pielęgniarki;

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

Ja oraz kilkaset tysięcy innych 
rodziców 6-letnich dzieci, które 
1 września tego i ubiegłego roku 
poszły do szkoły. 

Nasze dzieci, zgodnie z re-
formą rządu PO-PSL rozpoczę-
ły edukację rok szybciej. Jak to 
rodzice, wszyscy byliśmy pełni 
niepokoju. 6-latki w szkolnych 
warunkach poradziły sobie jed-
nak doskonale. Dzieci uczą się 
głównie przez zabawę, rodzicom 
zapewniony jest stały kontakt z 
nauczycielem, nie ma natłoku 
materiału, a efekty są coraz bar-
dziej widoczne. I co nam dzisiaj 
proponuje nowy rząd? Żebyśmy 
nasze 6-letnie dzieci w przy-
szłym roku puścili do pierwszej 
klasy jeszcze raz(!) Ustawy au-
torstwa Prawa i Sprawiedliwości 
nakłada obowiązek szkolny dla 

7-latków. PiS w ten sposób chce 
„uratować maluchy” zgodnie z du-
chem i nazwą szerokiej kampanii 
społecznej, która niedawno prze-
toczyła się w naszym kraju. Tylko 
przed czym tu ratować? Uważam, 
że prawda w tym przypadku jest 
znacznie bardziej prozaiczna. PiS 
chce cofnięcia reformy, bo po 
pierwsze takie są nastroje społecz-
ne (a partia ta obiecała wszystko, 
byle tylko wygrać wybory), po 
drugie wprowadziło ją PO. Zatem 
stworzony nowy program naucza-
nia, efekty nauki dzieci, ogromne 
pieniądze, które zostały wydane 
na wprowadzenie zmian, wszyst-
ko to pójdzie na marne. 

Od 26 lat po transformacji nie 
dorobiliśmy się w Polsce porząd-
nej klasy politycznej. Program PiS-
-u zakłada stopniowe odwracanie 

decyzji, nieraz trudnych, które 
wprowadził poprzedni rząd, 
tylko po to by przypodobać się 
niektórym grupom społecznym. 
Nie ma, jak w innych krajach o 
ugruntowanej demokracji, sza-
cunku do dokonań poprzed-
ników i ciągłości władzy. Jest 
zupełnie na odwrót – politycz-
ny kapitał zbija się w głównej 
mierze na kontestowaniu pracy 
i osiągnięć przeciwników.

Jakie jeszcze negatywne skut-
ki przyniesie powrót do obo-
wiązku nauki od 7 roku życia? 
Można ich wymienić całkiem 
sporo, np. w przyszłym roku 
nie powstaną, albo powstaną w 
stopniu znikomym klasy pierw-
sze w szkołach podstawowych. 
Pracę może stracić wielu nauczy-
cieli. Dzieci, które miały wyjść do 
szkoły w wieku 6 lat zostaną w 
przedszkolu, co zmniejszy ilość 
dostępnych miejsc w tych pla-

Zostaliśmy oszukani

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł po-

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

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

cówkach. Oznacza to też większe 
wydatki dla samorządów, które 
na dziecko w szkole dostają śred-
nio 5258 zł, a na dziecko w przed-
szkolu – jedynie 1273 zł. Dzieci, 
które miały we wrześniu 2016 
iść do szkoły wyczerpią program 
przedszkolny i co dalej? Będą po-
wtarzać materiał? Zmiany miały 
wspierać rozwój naszych dzieci, 
a powtarzanie tego samego roku 
w szkołach i przedszkolach tylko 
je uwsteczni. W tym roku wiele 
przedszkoli zdecydowało się na 
przyjęcie 2,5-latków. Pozosta-
wienie 5-latków na jeszcze jeden 
rok uszczupli i tak niedużą liczbę 
miejsc w przedszkolach, co z pew-
nością zablokuje przyjmowanie w 
przyszłym roku 3-latków. 

Reforma poprzedniego rządu 
zadziałała i ma się świetnie, więc 
po co to zmieniać?

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 11 arów na oś. 
domków jednorodzinnych w 
Gliśnie. Tel. 791 295 111

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

Sprzedam Forda Focusa com-
bi, rok produkcji 2011, bezwy-
padkowy. Tel. 512 258 987

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kostrzyński Sztab 24. Finału WOŚP już działa

Kostrzyński Sztab 24. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
działa w składzie: Zdzisław Gar-
czarek, Anna Żytkowiak, Kasia 
Olejnik, Marcin Kleczkowski. 
Trwają zapisy wolontariuszy - 
chętnych powinni szgłosić się do 
Anny Żytkowiak - Biblioteka Gim-
nazjum nr 1.
Wszystkich, którzy chcieliby w 

Rozpoczęłu się działania związane z 24. Finałem Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, którego hasłem jest ,,Pediatria, 
diagnostyka ludzi w podeszłym wieku”

jakikolwiek sposób wesprzeć ko-
strzyński Finał WOŚP (np. przeka-
zać gadżety na licytacje) organiza-
torzy proszą o kontakt telefoniczny 
- 603 663417 - Zdzisław Garczarek. 
Siedzibą Sztabu jest Kostrzyńskie 
Centrum Kultury ul. Sikorskiego 
34. Niebawem więcej wieści.

Red.
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Planowany termin rozpoczęcia kursu i doskonalenia:
styczeń 2016

Najlepszym absolwentom oferujemy pomoc 
w zatrudnieniu w firmach, z którymi współpracujemy

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Na terenie Kostrzyna nad Odrą nie ma 
noclegowni, jednak od wielu lat Ośro-
dek Pomocy Społecznej współpracuje 
ze schroniskami, gdzie kieruje osoby po-
trzebujące schronienia min.: schronisko 
dla bezdomnych w Dębnie (ul. Demokra-
cji 12, 74-400 Dębno, tel.: 95 760 30 86), 
schronisko „Brata Alberta” w Gorzowie 
Wlkp. (Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wiel-
kopolski, tel.: 95 723 97 47) oraz innymi 
schroniskami i noclegowniami na terenie 
całego kraju.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzy-
nie nad Odrą posiada Jadłodajnię, gdzie 
wydawane jest 150 posiłków dla osób 
potrzebujących, z czego 50 posiłków 
zabezpieczanych jest dla osób bezdom-
nych oraz magazyn odzieży (ul. Niepod-
ległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 
95 752 30 33, e-mail: kontakt.ops@gmail.
com, godziny pracy: od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00).
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 
osoby bezdomne mogą skorzystać z na-
stępujących form pomocy:
- świadczenia niepieniężne: pomoc w 
naturze, poradnictwo specjalistyczne, 
schronienie, posiłek, niezbędne ubranie 
i obuwie, - świadczenia pieniężne: zasiłki 
stały, okresowy, celowy - praca socjalna
i wszelkie działania skierowane na po-
moc osobie bezdomnej, które mają na 
celu poprawę jej sytuacji życiowej np. po-
moc : - w wypełnianiu i kompletowaniu 
dokumentów do uzyskania orzeczenia o 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Przygotowanie do sezonu 
zimowego 2015/2016

stopniu niepełnosprawności, - w uzyska-
niu schronienia, w złożeniu wniosku na 
mieszkanie,
- w nabyciu uprawnień do świadczenia 
rentowego lub emerytalnego z ZUS,- w 
wyrobieniu dowodu osobistego, - umoż-
liwieniu korzystania ze świadczeń zdro-
wotnych, pomoc w zakupie leków,za-
pewnienie środków higienicznych.

www.kostrzyn.pl

Uczniowie SOSW zdobyli medale we 
wszystkich możliwych barwach. Udział 
w prawdziwej szermierce to wydarzenie 
niezwykle rzadkie. Tym bardziej mieli-

śmy ogrom-
ną frajdę. 
U c z n i o w i e 
gościli po-
jechali na 
tórniej pod 
opieką Kata-
rzyny Kac-
przak oraz 
Magdaleny 
Starosta.

Magdalena 
Starosta

Zmierzyli się 
na szpady

SŁUBICE

30 listopada uczniowie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Słubicach gościli na tur-
nieju szermierki w zaprzyjaźnionej 
szkole Hansa-Schule we Frankfur-
cie nad Odrą. 
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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

Obchody odbyły 4 
grudnia na sali wido-
wiskowej Miejskie-
go Domu Kultury  w 
Rzepinie. Na uro-
czystości zaproszeni 
zostali uczestnicy 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Sulęci-
nie i Stowarzyszenie 
„Razem”, uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Żabicach, Powiatowy Ośro-
dek Wsparcia w Rzepinie, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Bieganowie, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Górzycy 
oraz wielu gości, którzy na co dzień wspie-
rają  Stowarzyszenie ”Słoneczko”. Podczas 
gali, którą poprowadzili Wioletta Nowak 
oraz Andrzej Pych nie obyło się bez po-
dziękowań dla ludzi wielkiego serca. Dla 

RZEPIN

III Rzepiński Dzień Osoby Niepełnosprawnej
Stowarzyszenie na rzecz osób  Niepełnosprawnych „Słoneczko” w 
Rzepinie było organizatorem III Rzepińskiego Dnia Osoby Niepełno-
sprawnej, w ramach obchodów Światowego Święta Osób Niepeł-
nosprawnych. 

osób niepełnosprawnych, które tego dnia 
świętowały wystąpili podopieczni pani 
Wioletty Nowak, grupa Celtic Dance, oraz 
Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich. 
Swoje talenty zaprezentowali również 
sami świętujący – ich piosenki oraz wier-
sze nagrodzone zostały gromkimi brawa-
mi.

Angelika Zielińska
www.rzepin.pl
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Oferty będą dotyczyć m.in. modernizacji 
budynków, wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii – tutaj do dyspozycji jest 64 
mln zł dla firm znajdujących się m.in. na te-
renach ZIT Gorzowa i Zielonej Góry.
Natomiast w nowym roku wystartują 43 
konkursy z pulą do podziału ponad 730 
mln zł. Harmonogram konkursów w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego – Lubuskie 2020 został już ogło-
szony. Od marca 2016 ogłoszone zostaną 
nabory na projekty inwestycyjne dla firm. 
Już w pierwszym kwartale 2016 r. będzie 
można się ubiegać się o dofinansowanie w 
zakresie e-zdrowia, poprawy bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego czy edukacji w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Red.

Już od 31 grudnia można ubie-
gać się o dotacje z funduszy 
unijnych. To właśnie w ostatni 
dzień roku zostanie ogłoszonych 
9 konkursów z pulą ponad 128 
mln złotych

Narodowa Loteria Paragonowa to akcja 
edukacyjna Ministerstwa Finansów, która 
ma uświadomić Polakom jak ważna jest 
ich rola w kształtowaniu uczciwego ob-
rotu gospodarczego i promować uczciwą 
konkurencję między przedsiębiorcami. 
Dlatego nagrody czekają na tych konsu-
mentów, którzy zachowują się odpowie-
dzialnie i biorą paragony lub proszą o nie 
w sytuacji, gdy sprzedawca sam ich nie 
wręcza. 
Dotychczas odbyły się już dwa losowania 
w Narodowej Loterii Paragonowej. Do 
uczestników powędrowały: Opel Astra, 
siedem notebooków Lenovo ThinkPad i 
sześć tabletów iPad Air 2. Miesięczna pula 

KRAJ

Trwa loteria paragonowa
W październiku w naszym kraju wystartowała loteria paragonowa. 
W pierwszym miesiącu po uruchomienia loterii Polacy zarejestrowali 
blisko 17 mln paragonów fiskalnych. 

nagród w każdym losowaniu wynosi 100 
tys. zł. 
By wziąć udział w loterii wystarczy zrobić 
jednorazowo zakupy w sklepie za min. 
10 zł i zarejestrować paragon w miesiącu 
zakupu na www.loteriaparagonowa.gov.
pl. Paragon trzeba koniecznie zachować. 
Losowania będą się odbywały co miesiąc. 
Do wygrania pozostało jeszcze 11 Opli 
Astra, 4 Ople Insignia i wiele innych na-
gród.
Loteria potrwa do listopada przyszłego 
roku.                      

Red.

http://www.loteriaparagonowa.gov.pl
http://www.loteriaparagonowa.gov.pl


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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Lubuskie jest jednym z głównych ekspor-
terów do Niemiec w branży spożywczej, 
drzewnej, meblowej, prym wiedziemy 
też w branży szklarskiej, przemyśle lek-
kim, produkcji maszyn i urządzeń czy w 
branży budowlano-konstrukcyjnej. Mię-
dzy innymi z uwagi na bliskość do na-
szego zachodniego sąsiada, producenci 
chętnie szukają tam rynków zbytu – to 
właśnie tam trafia ponad 70 % towarów. 
- Zarząd Strefy z satysfakcją odnotowu-
je sukces inwestorów Strefowych w ran-
kingach najlepszych eksporterów wśród 
przedsiębiorców ziemi lubuskiej. Położenie 
geograficzne stwarza doskonałe warunki 
do partnerstwa transgranicznego z duży-
mi koncernami zachodnimi. Widzimy dal-
szą, dobrą perspektywę do instalowania 
nowych firm, które stworzą nowe miejsca 
pracy dla mieszkańców regionu  – powie-
dział nam wiceprezes zarządu KS-SSE Ro-
man Dziduch
Do działalności lokalnych przedsiębior-
ców, eksporterów dużą uwagę przywią-
zuje Departament Infrastruktury i Ko-
munikacji w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego. Wspiera 
nasze firmy, ale ostatecznie to od kre-
atywności przedsiębiorców, a także ich 
skłonności do podejmowania ryzyka 
zależy sukces eksportowy – mówiła wi-
cedyrektor Departamentu Danuta We-
sołowska-Wujaszek podczas wręczania 
nagród w konkursie Regionalne Orły 
Eksportu w województwie lubuskim. We-
dług Renaty Iwaniuk z Departamentu 
Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie 
Gospodarki zmienia się polityka wspie-

rania lokalnych przedsiębiorców, już nie 
tylko naciska się i zaprasza inwestorów w 
nasze rejony, ale skutecznie szuka stałych 
zachodnich rynków zbytu i odbiorców. 
Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
działają przy urzędach marszałkowskich 
15 województw (poza Pomorzem) – to 
tam przedsiębiorca może uzyskać wiele 
instrumentów wspierających zagranicz-
ny handel, otrzymać pomoc poprzez 
m.in. współpracę informacyjną z wydzia-
łami promocji handlu i inwestycji działa-
jącymi przy ambasadach – która staje się 
narzędziem wspierającym w gospodarce 
i handlu a nie tylko instytucją polityczną. 
Ministerstwo Gospodarki oferuje tak-
że inne projekty wspierające lokalnych 
eksporterów, nie tylko środki dofinanso-
wujące, ale także plany promocyjne czy 
informacyjne. Pomocne pakiety tworzy 
też Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 
potencjał dla tych form rozwoju gospo-
darczego zaczyna wzrastać.
Laureatami konkursu Regionalne Orły 
Eksportu przyznawanej przez Rzeczpo-
spolitą z województwa lubuskiego zosta-
li: 
1. Najlepszy eksporter i produkt ekspor-
towy: Stelmet, Zielona Góra, producent 
drewnianej architektury ogrodowej; 2. 
Najlepszy eksporter i debiut eksportu: 
Kaskat, Gorzów Wielkopolski, producent 
mleka w proszku natłuszczanego i jego 
zamienników; 3. Najlepszy eksporter: 
LUG, Zielona Góra, producent opraw 
oświetleniowych; 4. Najlepszy eksporter 
SZPMiD: Balcerzyk i Spółka, Sława, spółka 
mięsna; 5. Najlepszy i najdynamiczniej-

szy eksporter: Faurecia Gorzów, Gorzów 
Wielkopolski, producent części do samo-
chodów; 6. Najlepszy eksporter: SECO/
Warwick Europe, Świebodzin - najwięk-
szy na świecie producentów urządzeń do 
obróbki cieplnej metali; 7. Najdynamicz-
niejszy eksporter: PUP Gotech, Gorzów 
Wielkopolski - budowa zakładów „pod 
klucz”; 8. Najdynamiczniejszy eksporter: 
Gedia Poland, Nowa Sól, firma działająca 
w branży motoryzacyjnej; 9. Najdyna-
miczniejszy eksporter i debiut E: PPPH 
Lamix, Witnica - dystrybutor arty-
kułów higieniczno-papierniczych; 
10. Najdynamiczniejszy eksporter: 
Sprick Rowery, Świebodzin, pro-
ducent rowerów; 11. Produkt ek-
sortowy: Bomadek, Trzebiechów, 
producent mięsa indyczego; 12. 
Produkt eksportowy: ADB Polska, 
Zielona Góra, branża telekomuni-
kacyjna; 13. Produkt eksportowy: 
A.Z. Iwaniccy Meble Tapicerowa-
ne, Gubin; producent mebli tapi-
cerowanych; 14. Produkt ekspor-
towy: Rockwool Polska, Cigacice; 
producent wyrobów ze skalnej 
wełny mineralnej; 15. Debiut eks-
portu: PPK WGM, Zielona Góra; 

producent butelek PET oraz nakrętek; 16. 
Osobowość eksportu: Stanisław Bień-
kowski, Stelmet; 17. Osobowość ekspor-
tu: Ryszard Wtorkowski, LUG; 18. Oso-
bowość eksportu: Stanisław Franczak, 
Kaskat; 19. Osobowość eksportu: Miro-
sław Laszko, PPPH LAMIX; 20. Osobo-
wość eksportu: Ryszard Gongor, Gedia 
Poland.

Ewa Kaczmarzyk
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Lubuskie Asy Eksportu według 
Rzeczpospolitej

REGION

Poznaliśmy listę „Orłów Eksportu Województwa Lubuskiego”. 
Konkurs zorganizował dziennik Rzeczpospolita we współpracy z 
Ministerstwem Gospodarki. Na czele listy uplasował się zielonogórski 
Stelmet.

REGION

Miliony do podziału

Trwa loteria paragonowa



Przemyt heroiny

W środę 9 grudnia policjanci za-
trzymali 30-letniego mieszkań-
ca Kostrzyna, który przemycił 
z Niemiec do Polski 39 kulek z 
heroiną - w żołądku…
Policjanci posiadali informację, 
że 30-letni mężczyzna posiada 
narkotyki, które wcześniej prze-
mycił z Niemiec do Polski. Kry-
minalni w mieszkaniu 30-latka 
znaleźli ponad 18 gramów he-
roiny - narkotyki, poporcjowa-
ne w małe kulki, ukryte były w 
kuchence gazowej. W toku dal-

szych czynności policjanci usta-
lili, że mężczyzna połknął kulki z 
heroiną w Niemczech i przemy-
cił w ten sposób narkotyki do 
Polski. Przestępstwo, którego 
się dopuścił zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności do lat 5.

Próbowali wyłudzić kredyt 
metodą „na słupa”

Funkcjonariusze zwalczający 
przestępczość gospodarczą 
ustalili, że w jednej z słubickich 
placówek bankowych, miało 
dojść do wyłudzenia kredytu 

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

w wysokości prawie 40 tys. zło-
tych. Ze wstępnych informacji 
wynikało, że 56-letni mężczyzna 
bez stałego miejsca zamieszka-
nia chcąc nielegalnie uzyskać 
pieniądze przedłożył w banku 
dowód osobisty i prawo jazdy 
innej osoby oraz sfałszowane 
zaświadczenie o zatrudnieniu i 
zarobkach. Policjanci zatrzyma-
li 56-latka w placówce jeszcze 
przed wypłatą gotówki. Jak się 
okazało, w fałszywe dokumenty 
poświadczające nieprawdę co 
do faktu zatrudnienia i wysoko-
ści osiąganych dochodów męż-
czyznę zaopatrzyła 33-letnia 
mieszkanka powiatu żarskiego. 
Policjanci ustalili, że „słup” za 
wyłudzenie kredytu miał otrzy-

mać od 33-latki 600 złotych.
Zatrzymane osoby już usłysza-
ły zarzut usiłowania oszustwa 
oraz wyłudzenia kredytu. Za 
popełnione przestępstwo po-
dejrzanym grozi do 8 lat pozba-
wienia wolności.

Sąd zadecyduje o karze

W poniedziałek 30 listopada 
policjanci zatrzymali kierow-
cę, który znacznie przekroczył 
prędkość w terenie zabudowa-
nym. W Radachowie kierujący 
audi jechał 126 km/h, czyli aż 
76 km/h za szybko. Zatrzyma-
ny 27-letni mieszkaniec powia-
tu gorzowskiego stwierdził, że 
nie ma przy sobie prawa jazdy. 
Funkcjonariusze sprawdzili to 
w systemach informatycznych. 

Okazało się, że policjanci lubu-
skiej komendy w kwietniu 2015 
r. sporządzili wniosek o spraw-
dzenie kwalifikacji kierowcy. 
Kolejne sprawdzenie kierowcy 
w policyjnych bazach danych 
pokazało, że nie jest to pierwsze 
przewinienie 
27-latka. Kierujący ma na swo-
im koncie aż 22 wykroczenia, 
z czego 7 w 2015 roku. Ostatni 
mandat za przekroczenie pręd-
kości funkcjonariusze nałożyli 
29 października. Tym razem 
kontrola na mandacie się nie 
zakończyła, bo mógłby on być 
nieadekwatny do popełnionych 
wykroczeń. Funkcjonariusze 
skierowali wniosek o ukaranie 
do sądu.

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

Świętowali niepodległość
10 listopada w Specjal-
nym Ośrodku Szkol-
n o - W y c h o w a w c z y m 
w Słubicach odbył się 
uroczysty apel z okazji 
Narodowego Święta Nie-
podległości. Uczniowie 
ośrodka wspólnie z na-
uczycielami przygotowa-
li inscenizację pt. „Jesz-
cze Polska nie zginęła”, 
która miała na celu upamiętnie-
nie wydarzeń sprzed 97 lat. Dzię-
ki odwadze i determinacji na-
szych przodków możemy cieszyć 
się tym, iż żyjemy w suweren-
nym kraju i z dumą powiedzieć: 
„Jestem Polakiem”. Wychowan-
kowie recytując wiersze pt. „11 
listopada”, „Barwy ojczyste” oraz 
śpiewając pieśni patriotyczne od-
dali hołd żołnierzom, powstań-
com oraz wszystkim rodakom 

SŁUBICE

poległym w walce za ojczyznę. 
Odzyskanie niepodległości jest 
bardzo ważne dla każdego Pola-
ka, ponieważ pozwoliło na nieza-
leżne funkcjonowanie ojczyzny, 
wyzwolenie się spod zaborów, a 
tym samym stworzyło możliwość 
dla narodu na realizację własnych 
marzeń. Tym darem możemy się 
cieszyć po dzień dzisiejszy. 

B. Rapa.



Rok 2015 był dla biblioteki 
słubickiej pełen wyzwań pod 
względem modernizacji i uno-
wocześniania instytucji. Biblio-
teka słubicka w roku 2015 otrzy-
mała dotację celową z lokalnego 
samorządu - Gminy Słubice w 
wysokości 80.000 zł. Dotacja 
przeznaczona została na moder-
nizację budynku biblioteki.
Największą bolączką biblioteki 
od wielu lat był przeciekający, 
nieszczelny dach. Dzięki dotacji, 
zrealizowana została całkowita 
termomodernizacja dachu pła-
skiego biblioteki poprzez zasto-
sowanie najnowszej technologii 
bezszwowej izolacji pianką po-
liuretanową. 
Kolejne, zrealizowane duże 
przedsięwzięcie, to rozbiórka 
nieczynnego szybu windowe-
go. Dzięki temu pomieszczenia, 
zarówno oddziału dla dorosłych 
jak i oddziału dla dzieci, zyskały 
dodatkową powierzchnię i moż-
liwość nowej, praktycznej aran-
żacji miejsc pracy i dostępu dla 
użytkowników. 
Duża zmiana wizualna i este-
tyczna nastąpiła po rozebraniu 

Współczesne biblioteki to nie tylko jednostki odpowiedzialne za gromadzenie, prze-
chowywanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych. Są to 
instytucje kulturalno-oświatowe, aktywnie uczestniczące i angażujące się w życie 
społeczeństwa, stwarzające przytulne, praktyczne i nowoczesne warunki obcowa-
nia i korzystania z biblioteki.

dwóch niekonstrukcyjnych ścia-
nek działowych, stanowiących 
wejścia do oddziałów dla doro-
słych i dla dzieci. Na ich miejsce 
powstały szklano-aluminiowe 
zabudowy z drzwiami.
Zastosowanie przeszklonych 
ścian z wejściem na oddziały 
oraz jasne kolory powodują, że 
oprawa wydaje się być lekka i 
świetlista. Wnętrzom nadały lek-
kości, jasności, ciepła oraz no-
woczesności. Na nowym wejściu 

oddziału dla dzieci pojawił się 
kolorowy witraż z postaciami z 
ulubionych bajek.
W oddziale dla dorosłych udało 
się również zrealizować częścio-
wą wymianę oświetlenia sufi-
towego. Nowe światło nadało 
lepsze oświetlenie obejmujące 
szersze pole zasięgu, co pozy-
tywnie wpływa na komfort pracy 
bibliotekarzy oraz użytkowni-
ków biblioteki. 
Ostatnim elementem moderni-

zacji był remont sufitu i ścian w 
holu głównym oraz zakup oświe-
tlenia.
Biblioteka to nie tylko półki wy-
pełnione książkami. Obecnie ta 
instytucja ma bardzo wiele do 
zaoferowania nie tylko swoim 
sympatykom, ale każdemu, kto 
zechce skorzystać z jej propozy-
cji. Dzięki pomysłowym aranża-
cjom i funkcjonalnemu wypo-

sażeniu w nowych warunkach 
lokalowych przy przychylnym 
stanowisku samorządu słubicka 
biblioteka ma możliwość znacz-
nego poszerzania swoich usług, 
rozwijania działalności kultural-
nej oraz stawania się nowocze-
snym i europejskim ośrodkiem 
wiedzy 
i informacji.

Zespół BPMIG Słubice
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MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

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

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

- 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

SŁUBICE

Biblioteka słubicka w nowej odsłonie 
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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

Pieniądze nawet w 15 minut!

3
pierwsza rata po

miesiącach

Znajdź swój powód 
do uśmiechu!

kredyty gotówkowe

Ostrowiec Świętokrzyski
Rynek 27
czynne pon.–pt. 9.00–17.00

Propozycja kredytu gotówkowego z karencją w spłacie pierwszej raty ważna jest dla umów zawartych w oddziale Santander Consumer Banku 
w okresie od 20.11.2015 do 31.12.2015  r. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu gotówkowego z karencją w spłacie pierwszej raty zostanie 
podjęta w oparciu o wyniki badania zdolności kredytowej. Szczegóły w oddziałach Banku i na www.santanderconsumer.pl.

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

Sobotnie spotka-
nie naszych do tej 
pory niepokona-
nych młodzików 
przebiegało zgod-
nie z planem. Od 
początku meczu 
to my kontrolowa-
liśmy jego prze-
bieg realizując 
swoje założenia 
przedmeczowe. W 
pierwszej minucie 
indywidualną ak-
cją wynik otworzył 
Bartek Gołuch. 
Dwie minuty póź-
niej po rozegraniu ataku po-
zycyjnego bramką popisał się 
Dastin Płowiak. I chociaż celnie 
na 2:1 trafił z dystansu zawodnik 
Czarnych Żagań to kolejnych 10 
minut należało do nas. Bardzo 
dobrą  grą  w obronie  zatrzyma-
liśmy przeciwnika i konsekwent-
nie atakiem pozycyjnym zdoby-
waliśmy bramki. Kolejno rzucali 
Przemek Jastrzębski, Olek Or-
bach i Michał Papiernik, zdo-
bywając łącznie 5 bramek. Dzięki 
temu już w  14 minucie odsko-
czyliśmy rywalowi na 7:1. Tak wy-
soka przewaga trochę nas uśpiła 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Nukleon nie zwalnia
Pracowity weekend Mikołajkowy mieli zawodnicy UKS Nukleon. Najpierw w sobotę 
we własnej hali w Zespole Szkół młodzik podejmował UKS Czarni Żagań, dzień później 
w Gorzowie młodzik młodszy walczył w turnieju ligowym. Bilans potyczek jest zdecy-
dowanie dodatni a nastroje w klubie wyjątkowo dobre. 

co wykorzystali zawodnicy Czar-
nych Żagań . Mecz się trochę wy-
równał i na dwa nasze trafienia 
przeciwnik odpowiadał jednym. 
Po syrenie kończącej I połowę 
na tablicy widniał korzystny dla 
nas wynik 13: 6. Drugą odsłonę 
rozpoczęliśmy od 2 bramek lecz 
w 29 minucie dopadł nas mały 
przestój. W przeciągu 4 minut to 
przeciwnik celnie rzucił kolejno 
trzy razy doprowadzając do wy-
niku 16:9. Nasi chłopcy nie mogli 
sobie poradzić z wbiegnięciem 
drugiego obrotowego, który po 
otrzymaniu piłki skutecznie koń-

czył akcję. Wystarczyło 
kilka korekt w obro-
nie i  do końca meczu 
było już dobrze. Prak-
tycznie ostatnie 17 
minut w wykonaniu 
naszej drużyny było 
bezbłędne. Przy bar-
dzo dobrej obronie 
zaczęliśmy skutecznie 
grać kontry i atak szyb-
ki. Do bramki trafiali 
kolejni nasi zawodni-
cy: Piotrek Korman, 
Dominik Stańczak, 
Michał Piekutowski 
czy Miłosz Radziukie-

wicz. Popisywał się celnymi rzutami 
również kapitan drużyny Przemek 
Jastrzębski, Michał Papiernik i Da-
stin Płowiak. Przy tylko 3 bramkach 
przeciwnika my celnie trafiliśmy 15 
razy ustalając wynik końcowy na 
31:12. Po pięciu meczach w lidze 
mamy komplet 10 punków przy 183 
bramkach zdobytych i tylko 89 stra-
conych. Brawo.

Marek Zatylny
Trener UKS Nukleon

W akcji drużyna młodzików młodszych


