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Kostrzyn nad Odrą
• Do skrzynek
pocztowych
• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje
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Pełnych spokoju i radości, zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka, wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość
życzy redakcja Przekroju Lokalnego

POWIAT SŁUBICKI
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

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

sprzedaż i serwis

Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl

www.m-tech.sklep.pl

Powiat ma wreszcie budżet
24 lutego Regionalna Izba Obrachunkowa ustaliła budżet powiatu. To efekt nie
spełnienia tego obowiązku przez Radę Powiatu Słubickiego, która miała na to
czas do 30 stycznia br. Budżet jednostki na 2016 r. pozwala powiatowi tylko na pracę w podstawowym zakresie.
RIO na 2016 rok zaplanowało
42 mln zł dochodów i ok. 41 mln
zł wydatków. To pierwszy taki
przypadek w historii województwa lubuskiego, by samorząd nie
wykonał swojego podstawowego obowiązku, jakim jest uchwalenie budżetu.
- Działania dziewięciu radnych
opozycji, którzy uchylili się od
uchwalenia budżetu powiatu na
2016 r. praktycznie pozbawiły nas
możliwości realizacji planowanych
w tym roku inwestycji – mówi starosta słubicki Piotr Łuczyński
– nie będzie też możliwości dofinansowania przez powiat stowarzyszeń, organizacji oraz przedsięwzięć sportowych i kulturalnych
– dodaje.
Na organizacje pozarządowe w
planowanym przez część radnych
budżecie powiatu było przeznaczonych 70 tys. zł. Żadne stowarzyszenie nie dostanie jednak ani
złotówki, ponieważ RIO zaplanowała tylko podstawowe zadania,
jak opieka zdrowotna, oświata i
zarządzanie kryzysowe.
- Nie rozumiem intencji niektórych radnych, przecież takie rozwiązanie zaszkodzi nam
wszystkim – komentuje oburzona Aleksandra Wiśniewska ze
Słubic – to po co oni są, jeżeli o na-

szych pieniądzach decyduje ktoś z
Gorzowa – pyta rozgoryczona.
Przypominamy, że prób uchwalenia budżetu powiatu było kilka.
Dwa razy 9 radnych nie przyszło
na prawomocnie zwołaną sesję
Rady.
- Jesteśmy zażenowani tą sytuacją, bo nie dano nam szansy, by
rozwijać nasz powiat – mówi wicestarosta powiatu Tomasz Stupieńko.
Na szczęście Regionalna Izba
Obrachunkowa daje możliwość
dokonywania zmian w budżecie.
W planie budżetu zabezpieczono 2,4 mln rezerwy, którą Rada
Powiatu będzie mogła dysponować (1,6 mln zł z tej kwoty RIO

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

zarezerwowało na poczet spłaty
zadłużenia dotyczącego terminala w Świecku). Miejmy nadzieję,
że radni pomimo różnicy zdań
dojdą do kompromisu dla dobra
mieszkańców powiatu.
Adam Piotrowski

W numerze:
ROZMOWA PRZEKROJU

„Chcemy postawić na
firmy z branż innowacyjnych”
Rozmowa z nowym prezesem K-S SSE Krzysztofem
Kielcem
STR. 3

Program Rodzina
STR. 6
500 PLUS
Wyjaśniamy krok po kroku
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Ogłoszenia Drobne
Sprzedam dom w stanie
surowym zamkniętym o
pow. 190 m2 (część powierzchni wykończona!).
Cena 200 tys. zł.
Tel. 608 275 272. Sulęcin.
Kawalerka do wynajęcia na
parterze w Świebodzinie.
20 m2, umeblowana, mały
aneks kuchenny, piwnica.
Tel. 724 411 718 (wieczorem)
Sprzedam mieszkanie 30
m2 w Sulęcinie. Duży pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka, CO, balkon II piętro. Cena
85.000 zł. Tel. 507 944 860
Sprzedam gorczycę na
poplon. Tel 603 567 127

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, do 1500 euro na
rękę, legalnie od zaraz
535 340 311 lub 533 848
005 lub 730 340 005
Układanie psów
tel. 601 772 559
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
Sprzedam uzbrojone działki
budowlane 1000 oraz 1029
m3 w Dębnie przy ul. Piasecznej. Ceny od 60 000 tys. zł.
Tel. 513 109 932
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minął miesiąc
Mount Everest hipokryzji
Ta historia zaczyna się w 2008
r. Wtedy 18-letni Patryk Lewicki
z małego Wędrzyna w gminie
Sulęcin zdecydował się wstąpić
do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Organizacja ta do dziś
jest młodzieżową przybudówkę
Platformy Obywatelskiej. Działania Młodych Demokratów
miały charakter prospołeczny,
były jednak firmowane przez
rządzącą wtedy opcję polityczną. Rok później jednak Lewicki
odkrył w sobie poglądy lewicowe. Razem z kilkoma osobami
odszedł z SMD i założył w Sulęcinie struktury Federacji Młodych Socjaldemokratów, czyli
młodzieżowej
przybudówki
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wkrótce wstąpił też do SLD.
Nadal w tym czasie był ministrantem i członkiem przykościelnego chóru w Wędrzynie.
O młodym działaczu było coraz
głośniej. Stał się twarzą wielu
imprez i inicjatyw realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i dotacji
krajowych. Przez pewien czas
był szefem Federacji Młodych
Socjaldemokratów na województwo lubuskie. Po wyborach samorządowych w 2014 r.
jego krótka i intensywna kariera polityczna doszła do punktu
kulminacyjnego – radni wybrali
go na stanowisko starosty sulę-

cińskiego i został tym samym
najmłodszym starostą w Polsce.
Ponad rok temu w wywiadzie
dla Gazety Wyborczej Lewicki
mówi: - Od początku wiedziałem, że dla mnie odpowiednia
będzie partia lewicowa. I tak
wybrałem. Nie patrzę na to, że
dzisiaj SLD ma niższe notowania.
Nie można podchodzić do takich
spraw w sposób koniunkturalny. To nie jest podejście na długi
dystans. Ja jestem w SLD z przekonania. Miłość do lewicowych
ideałów skończyła się jednak u
Lewickiego wraz z odwołaniem
ze stanowiska starosty. Dwa dni
później Lewicki oświadczył na
swoim profilu facebookowym,
że odchodzi z SLD. - Patryk zachował się jak dziecko – obraził
się na wszystkich, pozbierał swoje zabawki i wyszedł z piaskownicy – mówi nam polityk SLD,
znajomy Lewickiego. Bardziej
jednak niż samo odejście z SLD
sulęcińską społeczność zelektryzowała informacja, że P. Lewicki zamierza wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości. - Lewicki
zadeklarował chęć wstąpienia
do partii Prawo i Sprawiedliwość,
ale jego kandydatura została
odrzucona – mówi nam prominentny polityk PiS. Przyczyną
ma być polityczna przeszłość,
ale przede wszystkim toczące
się w gorzowskiej prokuraturze

BEZPŁATNE
OGŁOSZENIA
DROBNE
Franczak
Design
Sp. z o.o.

zaprasza do zakupów
grys jasny ogrodowy 8-16mm

349,00

zł

(1 tona w opak. BIG-BAG, w cenie dostawa kurierska)

kostka granitowa szara lub

260,00
szaro-ruda 7/9, 9/11, 15/17
(1 tona w opak. BIG-BAG plus transport loco Strzegom)

tel. 884-990-505

zł

postępowanie dot. podejrzenia
niezgodnego z przeznaczeniem
wydatkowania dotacji przez trzy
organizacje, w których P. Lewicki
jest jednym z głównych działaczy. Łączna suma pobranych dotacji wynosi 300 tys. zł.
Jeżeli działania Lewickiego nie
nazwać koniunkturalnymi, to
jak? SLD i PiS światopoglądowo
znajdują się na dwóch różnych
biegunach. Jeżeli Lewicki do
niedawna podpisywał się pod
takimi hasłami jak laicyzacja
państwa, aborcja, czy powszechny dostęp do zabiegów in vitro,
to twierdzenie dzień później
czegoś zupełnie na odwrót jest
szczytem hipokryzji. Ktoś, kto
z dnia na dzień zmienia swoje
wartości o 180 stopni w oczach
ludzi kompletnie traci wiarygodność. Może jestem idealistą, ale
nie mieści mi się w głowie by w
imię kariery, pieniędzy, władzy
czy czegokolwiek innego robić
coś takiego.

Większość samorządowców i
polityków może tylko pomarzyć
o objęciu stanowiska starosty.
Patrykowi Lewickiemu udało
się tego dokonać w wieku 24
lat. Tak błyskawiczna kariera
niewątpliwie świadczy o jego
wielu zdolnościach. Zapewne P.
Lewicki mógłby je wykorzystać
nie tylko na stołkach za publiczne pieniądze, ale też na wolnym
rynku. Tymczasem do naszej redakcji dotarły informacje, że Lewicki szykuje się na z-cę dyrektora DPS w Tursku. Mamy jednak
nadzieję, że to
tylko plotki.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Projekty ważne dla miasta
Możliwości realizacji projektów ważnych dla Kostrzyna
nad Odrą w ramach środków z nowego unijnego rozdania to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny
Polak i członek zarządu Alicji Makarskiej z burmistrzem
Andrzejem Kuntem, starostą gorzowskim Małgorzatą Domagałą i Romanem Dziduchem.
Marszałek Elżbieta Anna Polak potwierdziła, że w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
istnieje możliwość realizacji projektów
związanych z
rozwojem terenów inwestycyjnych w mieście w partnerstwie
ze strefą ekonomiczną
Burmistrz Kunt pytał także o
możliwość realizacji projektów
dot. wyrównywania dysproporcji w jakości kształcenia na
poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do
potrzeb uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. Jak dotąd Kostrzyn

nie mógł sięgnąć po te środki
bo… wyniki z egzaminów w
kostrzyńskich szkołach są zbyt
wysokie. Marszałek powiedziała,
że projekt ma szansę realizacji
w ramach formuły Kontraktu
Lubuskiego. Podczas spotkania
rozmawiano również o projektach dotyczących przeciwdziałania katastrofom naturalnym i ich
skutkom.
Red.; foto: www.lubuskie.pl
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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)
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ROZMOWA PRZEKROJU

„Chcemy postawić na firmy z branż innowacyjnych”
Z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawia Adam Piotrowski.
Przekrój Lokalny: Pod koniec
lutego został pan powołany na
stanowisko prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jak Pan ocenia,
czy pomoc publiczna oferowana
przez specjalne strefy ekonomiczne wciąż jest potrzebna?
Krzysztof Kielec: Europa funkcjonuje dzisiaj w takich warunkach,
że pomoc, którą oferują różne
instytucje, takie jak np. strefy, jest
oczekiwana przez inwestorów.
Pokazuje to przykład dużej inwestycji w przemyśle motoryzacyjnym, która niedawno ominęła
Polskę, bo gdzieś indziej oferta
była bardziej konkurencyjna.
Strefy są sposobem na pozyskanie tych inwestycji, których gospodarka bardzo potrzebuje.
PL: KSSSE powstała w 1997 r. i
miała funkcjonować do 2017
r. To dobrze pana zdaniem, że
działalność spółki została przedłużona do roku 2026?
KK: Intencje poprzedniego rządu
zmierzały do tego, by ten model
wsparcia dla przedsiębiorców
przedłużyć przynajmniej o dekadę. Wydaje się że przesłanki
do tego były oczywiste. Obecnie
trwają dodatkowe uzgodnienia
dotyczące jeszcze szerszego wy-

korzystania stref. Oczekiwania w
tym zakresie nadal istnieją więc
myślę, że nasza rola będzie znacząca.
PL: Czego dzisiaj od stref oczekują przedsiębiorcy?
KK: Wymagania przedsiębiorców
są spore. Przede wszystkim oczekują na pomoc w wyszukiwaniu
potencjalnych lokalizacji oraz
przygotowaniu terenu pod inwestycję - najlepiej pełnego uzbrojenia działki. Bardzo ważne są
też udogodnienia w załatwianiu
spraw formalno-prawnych.
PL: Czy dzisiejsza oferta K-S SSE
różni się mocno od tej u zarania
jest działalności?
KK: Dzisiejsza oferta różni się nawet od tej sprzed trzech, czterech
lat. Zmieniają się przepisy wyko-

nawcze dotyczące funkcjonowania takich spółek, jak nasza. To
się bezpośrednio przekłada na
atrakcyjność oferty skierowanej
do inwestora. Jest trochę trudniej
z kuszeniem przedsiębiorców niż
było wcześniej, dlatego prowadzimy wzmożone działania, by
nadal się rozwijać.
PL: Jakie inwestycje planowane
są na terenie K-S SSE w najbliższym czasie?
Jesteśmy w trakcie procedowania
kilku inwestycji na terenie strefy,
na razie jednak jest za wcześnie,
by o tym mówić.
PL: K-S SSE, to jedna z trzech największych stref w Polsce. Przez
lata bardzo się rozrastała, teraz
obejmuje swoim zasięgiem 3
województwa. Jest kres tej ekspansji? A może strefy już konkurują między sobą?
KK: Rzeczywiście, naszą spółkę
można ulokować jako jedną z
bardziej wiodących w Polsce. Jeżeli chodzi o konkurencję, ma ona
dość specyficzny charakter, bo
strefy oparte są na jednej ustawie. Więcej mamy podobieństw
niż różnic, ale są pewne niuanse,
które skłaniają inwestora do przyjęcia oferty tej spółki, a nie innej.

PL: Niektórzy politycy i ekonomiści, czy nawet część Polaków
dochodzą do przekonania, że
Polska jest „wyrobnikiem” Europy, krajem, w którym wykorzystuje się tanią siłę roboczą,
a nie potencjał ludzi. Patrząc na
charakter większości zakładów
produkcyjnych z kapitałem zachodnim, w których często nadal zarabia się najniższą pensję
krajową wydaje się że to stwierdzenie ma swoje uzasadnienie…
KK: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak również zmieniają się gusta. W okresie przemian i w latach
90’ było wiele przeszkód, które
nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu. Dodatkowo na rynku
pracy panowało duże bezrobocie. Takie instrumenty jak specjalne strefy ekonomiczne powołano
po to, żeby problemy społeczne
i gospodarcze rozwiązać. W miarę upływu czasu jednak zaczęto
dostrzegać niedoskonałości. Nazywa się to pułapką średniego
rozwoju, która związana jest z
brakiem polityki gospodarczej
zabezpieczającej interesy społeczeństwa. Dzisiaj widzimy wady
części przedsiębiorstw, które są
nastawione na wykorzystanie taniej siły roboczej. Dlatego większą

wagę zaczęto przykładać rozwojowi naturalnemu, czyli bazowaniu na przedsiębiorstwach rodzimych, małych i średnich, które
tworzą najbardziej pożądany
model rozwoju gospodarczego.
Na terenie K-S SSE również pojawia się coraz więcej inwestorów z
Polski. Oczywiście nie zabraniamy
inwestowania podmiotom zagranicznym. Na szczęście część tych
negatywnych skutków, wynikających ze specyfiki niektórych
zakładów pracy zaczyna weryfikować rynek. Dziś niektóre firmy
na naszym terenie już ściągają do
pracy osoby zza wschodniej granicy. Stawki też zaczynają rosnąć.
PL: Proszę zdefiniować główne
wyzwania stojące przed K-S SSE?
KK: Jesteśmy świadomi, że w rozwoju regionu oraz takiej spółki
jak nasza, decydujące znaczenie
będzie miał charakter innowacyjny przedsiębiorstw tu inwestujących. Dlatego skupimy się na
budowaniu potencjału regionu
do przyciągania firm, które zapewnią duże możliwości rozwoju
kadry pracowniczej. Na razie biorąc pod uwagę nasze położenie
blisko granicy z Niemcami i inne
możliwości, nie odzwierciedla to
oczekiwań co do poziomu płac,
jakie są w naszym województwie.
Naszą intencją jest zmienić to.
Chcemy też zacieśnić współpracę
z podmiotami, które są zainteresowane rozwojem regionu.
PL: Dziękuję za rozmowę
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SŁUBICE / FRANKFURT NAD ODRĄ

Przekroczyłeś prędkość we Frankfurcie nad Odrą?
Zaparkowałeś w niewłaściwym miejscu?
Otrzymałeś mandat z fotoradaru?
Co teraz? Takie pytania coraz częściej trafiają do skrzynki e-mailowej NaszeSlubicePL. Postanowiłem prześledzić drogę, jaką muszą pokonać “ukarani” i pomóc w pozytywnym załatwieniu sprawy.
Mandat
przeważnie
przychodzi pocztą (np. za
przekroczenie prędkości),
choć zdarzają się mandaty wkładane “za wycieraczkę” - (to najczęściej w
przypadku niewłaściwie
zaparkowanego pojazdu).

Mamy dwie możliwości:
Zapłacić mandat na poczcie lub w banku licząc
się z prowizją wynoszącą
nawet do 15 EUR (opłaty
w banku pobierane są od
osób, które nie posiadają
konta w niemieckim ban-

ku - jeżeli takie posiadamy
to przelew na konta miasta nie kosztuje nas nic).
Zapłacić bezpośrednio
w kasie Urzędu Miasta
Frankfurt nad Odrą, Goepelstraße 38 bez dodatkowych opłat.

Polecam drugie rozwiązanie. W tym celu udajemy się do ratusza, gdzie
na 3 piętrze w pokoju 312
znajduje się kasa urzędu i tu uwaga - kasa jest
otwarta tylko we wtorek
(9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00)

10 marca 2016

i czwartek (9:00 - 12:00 , wiście bez prowizji. I bez
13:00 - 16:00 ). Tam opła- stresu.
cimy mandat, ale tylko
Na koniec życzę, żeby
gotówką (niech nie zmyli nasi czytelnicy nie musieli
Was stojący przy okienku korzystać z zamieszczoterminal płatniczy, gdyż nych wyżej porad.
on przyjmuje tylko niemieckie EC karty, więc nie
ma możliwości zapłacenia
kartą Maestro, Mastercard,
Visa). Nie musimy zbytnio
znać języka niemieckiego,
wystarczy pokazać mandat w okienku, a po opłaDaniel Szurka
ceniu kwoty
d o s t a n i e m y Rodowity Słubiczanin. Radny Rady Miejskiej w
d o d a t k o w e Słubicach VII kadencji (2014-2018). Absolwent
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Politechniki
pot wierdze Opolskiej. Działa w NaszeSlubicePL.
nie uiszczenia
email: daniel@szurka.pl
opłaty. Oczywww.szurka.pl
SŁUBICE

„ALKOHOL - TWÓJ
WRÓG!”
Pod takim tytułem w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Słubicach zrealizowano kolejny w projekt edukacyjny dla
młodzieży.
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W ostatnich latach możemy
zaobserwować
wyraźny wzrost zagrożeń alkoholowych wśród
młodzieży. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z roku na rok
wzrasta liczba młodych,
którzy sięgają po napoje
alkoholowe a maleje liczba
abstynentów. Dlatego w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach zrealizowano projekt – „Alkohol-Twój wróg!” w ramach
którego przeprowadzone
zostały zajęcia nt. uzależnień (od alkoholu i dopalaczy). Punktem centralnym
projektu było spotkanie
starszych uczniów Ośrodka z Sabiną Matkowską
– kierownikiem ds. społecznych w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Podczas
spotkania pani Matkowska
w sposób interesujący i
dostępny
przedstawiła informacje dotyczące

uzależnienia od alkoholu.
Podkreśliła istotną rzecz:
jak bardzo młodzież jest
podatna na uzależnienie
od alkoholu, jakie są tego
konsekwencje i jak bardzo
trudno wyjść z nałogu. Na
zakończenie spotkania zostały rozdane nagrody dla
uczestników konkursu plastycznego, który dotyczył
uzależnienia od alkoholu.
Oglądając wysiłek nagrodzonych trzeba przyznać,
że uczniowie bardzo się
postarali. Prace można
było jeszcze obejrzeć w
galerii w holu szkoły. To
nie koniec działań profilaktycznych, bowiem na
najbliższym zebraniu z rodzicami zostaną rozdane
ulotki jak postępować z
dziećmi i młodzieżą , aby
nie dochodziło do skrajnych przypadków uzależnienia alkoholu.
Piotr Jaremko
Organizator
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzę Państwu dużo zdrowia, radości
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech te Święta upłyną Państwu
w spokojnej i rodzinnej atmosferze
oraz będą okazją do wielu
serdecznych spotkań

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Pogodnych, radosnych
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.
Niech przyniosą wytchnienie od codzienności
i będą pełne miłej atmosfery spotkania z bliskimi.
Niech będą dla nas wszystkich czasem
odrodzenia tego co piękne i dobre
oraz źródłem nadziei i optymuzmu na przyszłość.

Władysław Komarnicki
Senator RP
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Program Rodzina 500 PLUS
1 kwietnia zacznie obowiązywać Program 500 PLUS zakładający wypłatę świadczeń wychowawczych
w wysokości 500 złotych (kwota ta nie będzie opodatkowana) na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie
w każdej gminie będą wypłacać ośrodki pomocy społecznej. Wniosek będzie trzeba składać co roku.
Pieniądze już na pierwsze dziecko otrzymają tylko te rodziny, których dochód na
osobę nie przekracza 800 zł netto (tu do
rodziny wliczani są rodzice i ich dzieci do
momentu ukończenia 25. roku życia).
Wiele kontrowersji budzi kwestia, do kiedy rodzicom przysługiwać będzie świadczenie. Pieniądze otrzymywać będą do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku
życia. By móc je otrzymać (nie uwzględniając progu dochodowego), w rodzinie musi
być co najmniej dwoje niepełnoletnich
dzieci.
Przykład: Małżeństwo Nowaków ma dwoje dzieci w wieku 10 i 18 lat. Świadczenia
nie otrzymają. Zgodnie z ustawą starsze
dziecko uważane jest już bowiem za osobę
dorosłą, w związku z czym młodsze dziecko traktowane jest tak samo, jak dziecko
pierwsze.
W skrajnych przypadkach może zdarzyć
się więc i tak, że rodzina nawet z trójką czy
czwórką dzieci na utrzymaniu nie otrzyma
ani złotówki.
Dziecko niepełnosprawne
Dobra wiadomość dla rodzin, gdzie wychowują się dzieci z niepełnosprawnością.
Będą mogły otrzymać świadczenie już na
pierwsze dziecko, ale dochód na osobę w
rodzinie nie będzie mógł przekroczyć 1200
zł netto.
Przykład: Małżeństwo Kowalskich ma trójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne.
Dochód na osobę w rodzinie wynosi 1100
zł. Rodzina miesięcznie otrzymywać będzie
łącznie 1500 zł – po 500 na każde dziecko,
także zdrowe.
Dziecko adoptowane
W przypadku rodziny, która adoptowała
dziecko, jest ono traktowane na identycznych zasadach, jak biologiczne.
Przykład: Małżeństwo Wiśniewskich ma
jedno dziecko biologiczne, drugie adoptowane. W tej sytuacji otrzymają 500 zł na

drugie dziecko (jeśli nie dotyczy ich kryterium dochodowe).
Dziecko w domu dziecka lub zakładzie
poprawczym
W momencie, gdy dziecko trafi do zakładu poprawczego, domu dziecka lub zostanie umieszczone w innej pieczy zastępczej,
rodzicom świadczenie nie będzie wypłacane. W takich sytuacjach koszty utrzymania
dziecka spoczywają na powiecie lub gminie.
Przykład: Sąd odebrał pani Barbarze prawo do opieki nad 12-letnim dzieckiem. Od
tego momentu kobieta przestaje pobierać
500 złotych. Gdy dziecko wróci pod jej kuratelę, znów będzie otrzymywać pieniądze.
Samotny rodzic
Rządowy program nie uprzywilejowuje
rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Obowiązuje ich takie samo kryterium dochodowe, jak rodziny pełne.
Przykład: Pan Wojtek jest samotnym ojcem wychowującym trzyletniego syna.
Jego dochody to ok. 2 tys. zł netto miesięcznie, czyli ok. 1 tys. miesięcznie na osobę w rodzinie. 500 zł nie otrzyma, zarabia
bowiem więcej niż próg dochodowy przyjęty przez rząd.
Rodzice po rozwodzie
W przypadku rodziców, którzy wzięli rozwód, pieniądze otrzymywać będzie osoba
sprawująca rzeczywistą opiekę nad dzieckiem (zazwyczaj z nim mieszka). W takim
przypadku rodzic do wniosku będzie musiał dołączyć orzeczenie sądu ws. opieki. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad
dzieckiem, każde z nich ma prawo złożyć
wniosek o świadczenie. Wtedy urząd podzieli je proporcjonalnie do liczby dni, w
których zajmują się dzieckiem.
Przykład 1: Pani Anna i pan Jan mają troje
dzieci. Połowę miesiąca mieszkają z matką,
połowę z ojcem. W tym przypadku i pani
Anna, i pan Jan otrzymywać będą po 250

złotych miesięcznie.
Przykład 2: Pani Anna i pan Jan mają troje
dzieci. Z ojcem widują się tylko w weekendy. W tym przypadku matka otrzyma całe
świadczenie.
Związki nieformalne i rodzina patchworkowa
Najwięcej pytań ws. programu „Rodzina
500 plus” mają rodzice w tzw. rodzinach
patchworkowych, w których wychowywane są dzieci z wcześniejszych związków ich
rodziców. Rząd poinformował, że „jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków
będzie miała jeszcze wspólne dziecko, do
składu rodziny wliczane będą wszystkie
dzieci”. Jeśli jednak nie będą mieć dziecka
wspólnego i nie są małżeństwem, każde z
nich otrzyma pieniądze tylko na swoje drugie i kolejne dziecko.
Przykład 1: Pani Katarzyna i pan Janusz
są w związku, mają po jednym dziecku z
poprzedniego związku, a także dziecko
wspólne. W takiej sytuacji do składu rodziny (którą „scala” wspólne dziecko) wliczane
są wszystkie dzieci, a rodzice otrzymają
1000 złotych – na drugie i trzecie dziecko.
Przykład 2: Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy pani Katarzyna i pan Janusz
mają po dziecku z poprzednich związków,
ale nie mają wspólnego dziecka. W tym
przypadku – jak wyjaśnił wiceminister Bartosz Marczuk – są dwa rozwiązania. Jeśli
kobieta i mężczyzna są małżeństwem (więc
według prawa są rodziną), wtedy otrzymają 500 zł – czyli świadczenie na drugie
dziecko. Jeśli jednak małżeństwem nie są i
wspólnego dziecka nie mają, świadczenia
nie dostaną (jeśli nie dotyczy ich kryterium
dochodowe). W ten sposób rząd chce też
zachęcić obywateli do zawierania małżeństw.
Rodzina poza Polską
Świadczenie na dzieci przysługuje wszystkim osobom z polskim obywatelstwem

– także rodzicom, jak i całym rodzinom
przebywającym za granicą na terenie Unii
Europejskiej. Warunkiem jest, żeby nie pobierali podobnego zasiłku w kraju, w którym przebywają. Ewentualne nadużycia
kontroluje unijna praktyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która
eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.
Przykład 1: Małżeństwo Dąbrowskich wyjechało do pracy do Wielkiej Brytanii. Ich
dwoje dzieci przebywa w Polsce pod opieką dziadków. Należy im się 500 zł na drugie
dziecko. Wniosek, który złożą w odpowiednim organie na Wyspach, zostanie przekazany do Polski, do marszałka województwa.
Przykład 2: Rodzina Dąbrowskich wraz z
dwójką dzieci wyjechała do Wielkiej Brytanii. Rodzicom należy się 500 zł na drugie
dziecko. Wniosek, który złożą w odpowiednim organie, zostanie przekazany do Polski,
do marszałka województwa.
Kiedy jeszcze świadczenie jest zabierane?
500 zł przestaje być wypłacane rodzicom,
których uprawnione do świadczenia dziecko zawrze związek małżeński (jest to możliwe od 17. roku życia), a także gdy urodzi
dziecko. Zgodnie z ustawą w takich sytuacjach dziecko zaczyna być traktowane jak
osoba dorosła.
Przykład: 15-letnia Kasia zaszła w ciążę. Z
chwilą, gdy urodzi dziecko, jej rodzice tracą
prawa do świadczenia. Jeśli Kasia nie pracuje, przez co jej dochód jest mniejszy niż
800 zł, nabywa prawa do pobierania 500 zł.
500 zł już od kwietnia?
Program „Rodzina 500 plus” ma ruszyć 1
kwietnia. Od tego momentu będzie można
składać wnioski. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy
trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.
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Statki z zapałek
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach zaprasza do obejrzenia prac wykonanych przez młodego, zdolnego mieszkańca
Drzecina Grzegorza Trzmielewskiego.
Jest to już druga wystawa w słubickiej bibliotece, promująca Tego utalentowanego
młodego człowieka. Wystawa jest zorganizowana w ramach cyklu „Młodzi zdolni”.
Grzegorz Trzmielewski ur. w 1998 r.,
mieszka w Drzecinie, uczy się w Zespole
Szkół Budowlanych w Gorzowie. W wieku
6 lat „zbudował” po raz pierwszy statek.
Była to prosta konstrukcja z desek, która,
jak twierdzi Grzegorz, mało przypominała
prawdziwy statek.
Do budowania statków powrócił trzy
lata temu. Pomysł, aby zająć się tworzeniem statków z zapałek wziął się, jak twierdzi młody konstruktor, z nudów. Pierwszym modelem był żaglowiec, następnie
powstał most. Do zbudowania jednego
modelu potrzebuje ok. 7000 zapałek.
Grzegorz chciałby zostać konstruktorem
domów i mostów, dlatego po technikum
pragnie studiować na politechnice.
Poniżej prezentujemy wypowiedź Grzegorza, nad czym obecnie pracuje:
„...Modelarstwem zajmuję się od 14 roku
życia, ale to od ostatnich 2 lat buduję z zapałek. Początkowo konstruowałem mosty i
samoloty, jednak postanowiłem pozostać
przy statkach. Jak dotąd moim największym dziełem jest torpedowiec ,,ORP Anna”,
który jak sama nazwa mówi został zbudo-

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:

wany dla Anny - mojej dziewczyny. Jego budowa pochłonęła około 9000 zapałek.
Swoje umiejętności postanowiłem sprawdzić podejmując się budowy największego
statku z zapałek w Polsce. Wiele osób podziwia to co buduję. ale także wiele mi pomaga, a w szczególności moja dziewczyna,
która daje mi motywację. Dziennie zużywam nawet do 800 zapałek i buduję około
4 godzin. W najbliższym czasie chciałbym
zbudować flotę, składającą się z lotniskowców, niszczycieli itp. Przełomowym momentem w mojej pracy modelarskiej będzie budowa miniatury istniejącego okrętu.
...Obecnie pracuję nad statkiem, który buduję już od września 2015 roku. Planowany
termin zakończenia jego budowy to czerwiec 2016 roku. Będzie to największy statek
jaki zbudowałem do tej pory, mający prawie
2 metry długości.
(Zespół BPMiG)

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
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Historyczne zwycięstwo UKS Nukleon
Kolejny turniej ligowy najmłodszych piłkarzy ręcznych już za nami. W niedzielę 14 lutego w hali
sportowej Zespołu Szkół gościliśmy drużyny UKS Miś Gorzów Wlkp., UKS Czarni Żagań oraz UKS Szczypiorniak Zielona Góra. Rozgrywki stały na wysokim poziomie , było dużo walki, emocji i serca zostawionego na parkiecie. I wcale nie chodziło o walentynki , ale o twardą rywalizację sportową.
Już w pierwszym meczu UKS
Nukleon spotkał się ze zdecydowanym faworytem całych rozgrywek, drużyną z Gorzowa. Drużyną,
która jeszcze nigdy nie doznała w
lidze goryczy porażki. Nasi chłopcy w zdecydowanej większości o
rok młodsi, wyszli do meczu bardzo zmotywowani. Waleczną grą
tak zaskoczyliśmy przeciwnika,
że to my objęliśmy prowadzenie
i nie ustępowaliśmy rywalowi w
żadnym elemencie. Najtrudniej
było w obronie, gdzie nasi chłopcy przy dużo gorszych warunkach
fizycznych musieli zatrzymać przeciwnika. Po pięciu minutach gry
na tablicy widniał remis 4:4. I wtedy nastąpił okres rewelacyjnej gry
naszych chłopaków. Cała drużyna
funkcjonowała bezbłędnie, realizując założenia taktyczne. Przy
obowiązku gry w obronie „każdy
swego” byliśmy nie do zatrzymania dla przeciwnika. Z łatwością
uwalnialiśmy się od przeciwnika i
przy zaangażowaniu całej drużyny
wypracowywaliśmy sobie pozycje
rzutowe, które zamienialiśmy na
bramki. Ten okres gry wygraliśmy
6:1 ustalając wynik do przerwy na
10:5. Na uwagę zasługuje ostatnia
akcja, gdzie grając w osłabieniu
zdołaliśmy na dwie sekundy przed
końcem pierwszej połowy zdobyć

efektowną bramkę. Druga połowa
przy obronie strefą była dla nas
ze względu na warunki fizyczne
przeciwnika zdecydowanie trudniejsza. Gorzów zaczął odrabiać
straty. Podjęliśmy walkę i przez
pewien okres na bramkę przeciwnika odpowiadaliśmy celnym
trafieniem. Niestety, w końcówce
meczu nie wykorzystaliśmy karnego, dwa razy trafiliśmy w poprzeczkę i przeciwnik na minutę
przed końcem meczu doprowadził
do remisu 14:14. Nie załamało to
naszych chłopaków. Po pięknym
rozegraniu piłki zdobyliśmy piętnastą bramkę. Gorzów miał jeszcze 40 sekund na doprowadzenie
do remisu ale nasi chłopcy niesieni
dopingiem kibiców im na to nie
pozwolili. Wielka radość ze zwycięstwa udzieliła się nie tylko zawodnikom. Wygraliśmy 15:14.
W kolejnym meczu z Żaganiem,
drużyną również starszą i silniejszą fizycznie było zdecydowanie

trudniej. Początek nie zwiastował tak
dotkliwej porażki. Coś się w naszych
w naszych zawodnikach zacięło. Sytuacji mieliśmy mnóstwo. Trudno zliczyć
poprzeczki, słupki czy niecelne rzuty.
Uciekała gdzieś motywacja, a tak naprawdę pewnie zabrakło również sił.
Całe spotkanie przegraliśmy wysoko
16:5.
Do ostatniego meczu podeszliśmy
już dużo spokojniej. Wreszcie zagraliśmy z drużyną zbliżoną wiekowo. Do
rywalizacji z UKS Szczypiorniak z Zielonej Góry na parkiet wyszli zawodnicy Nukleonu mniej doświadczeni.
Na ławce odpoczywali ci którzy walczyli w dwóch pierwszych meczach
a zmiennicy godnie ich zastąpili. Po
ciekawej grze obfitującej w wiele ciekawych zagrań odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo 17:4.
Drużyna młodzika młodszego wystąpiła w składzie:
Sienkiewicz Damian, Tadla Patryk, Terażniewski Kacper, Grzelczak Szymon (2), Baszyński Piotr
(3), Kościelski Jakub (4), Żylewski
Kacper (1), Jabłoński Sebastian (5),
Filipowski Mateusz (1), Wróbel Konrad (9), Moczulski Kuba (1), Sulmiński Mateusz (2), Ogorzałek Filip (2),
Biskowski Piotr (1), Krajnik Paweł,
Miłosz Masłowski (6), trener – Marek Zatylny
UKS Nukleon

DREWNO KOMINKOWE

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

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Państwowych 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

NAPRAWA PLANDEK
(drobna produkcja)
dOstawcze
namiOty
PrzyczePki

Paweł Olszewski

stelarze
gabaryty
naczePy

Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie
tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl
(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

