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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

PRZEKRÓJ
lokalny

KOSTRZYN NAD ODRĄ              SŁUBICE              GÓRZYCA               RZEPIN

Zapraszamy do oddziałów 
firmy Audiofon  

Słubice
ul. Mickiewicza 6/4
(na parterze bu-

dynku  przychodni 
lekarskiej)

wtorki, czwartki 
i piątki w godz.  

10.00 - 14.00

W celu umówienia 
terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod 
numer tel. 605 886 011

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wyszyńskiego 23 

(Przychodnia  
Rodzinna 

MEDINCUS)
czwartki 
w godz.

10.00 - 14.30

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, 
Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

W numerze:

Nowy/stary starosta. 
Łuczyński skarży się 
wojewodzie

POWIAT SŁUBICKI

Pomimo pozytywnej dla 
Piotra Łuczyńskiego opinii 
Komisji Rewizyjnej za jego od-
wołaniem opowiedziało się 
11 rajców, co wystarczyło do 
obalenia dotychczasowego 
Zarządu Powiatu. W szranki do 
stanowiska starosty po Łuczyń-
skim stanął były wicestarosta 
Tomasz Stupieńko oraz Mar-
cin Jabłoński, który ostatecz-
nie zwyciężył. Jabłoński pełnił 
już funkcję starosty słubickiego 
w latach 2007 – 2008. Nowy 
starosta do składu Zarządu Po-
wiatu zaproponował na stano-
wisko wicestarosty Leopolda 
Owsiaka oraz na członków za-

22 marca radni Rady Powiatu rozpatrzyli wniosek o odwołanie starosty słubickiego 
zgłoszony 1 grudnia 2015 r. Piotra Łuczyńskiego odwołano, a na na czele powiatu rad-
ni postawili Marcina Jabłońskiego.

Lista Organizacji Pożytku 
Publicznego z terenu po-
wiatu

STR. 3

Z Gorzowa do Berlina pocią-
giem bez przesiadek

Zostaw 1% podatku 
w Powiecie Słubickim 

STR. 4

Nie tylko tory pro-
wadzą do Berlina

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

biurokostrzyn@wp.pl

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

www.biurouslugfinansowych.pl

rządu: Amelię Szołtun (etato-
wy członek Zarządu), Ryszarda 

Chusteckiego oraz Jana Ma-
ślakiewicza (społeczni człon-
kowie). Rada Powiatu w głoso-
waniu tajnym zatwierdziła ten 
skład Zarządu.

P. Łuczyński nie poddaje się
Już podczas sesji 22 marca 

Łuczyński twierdził, że odwoła-
nie jest bezprawne, ponieważ 
wniosek z 1 grudnia został pra-
widłowo wycofany podczas se-
sji 16 marca i radni nie mogli go 
dalej procedować. Według by-
łego starosty opozycja powin-
na była złożyć nowy wniosek o 
odwołanie. Z tego powodu 23 
marca Łuczyński… pojawił się 
w pracy. Gdy jednak wyjechał 
poza urząd na spotkanie, jego 
rzeczy zostały spakowane do 
kartonów. Łuczyński ustąpił, 
ale sprawę zgłosił do nadzoru 
Wojewody.

- Niedawno do Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego wpłynę-
ły ostatnie dokumenty, o które 
prosiliśmy w starostwie. Teraz 
nasi urzędnicy mają 30 dni na 
zbadanie sprawy i wydanie 
decyzji – informuje nas Alek-
sandra Chmielińska-Ciepły, 
rzecznik prasowy Wojewody 
Lubuskiego. 

Adam Piotrowski

Marcin Jabłoński był już raz staro-
stą słubickim w latach 2007-2008

REGION

POWIAT SŁUBICKI
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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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam gorczycę na 
poplon. Tel 603 567 127

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, 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. Piasec-
znej. Ceny od 60 000 tys. zł. 

Tel. 513 109 932

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 

szaro-ruda 7/9, 9/11, 15/17
260,00 zł

 (1 tona w opak. BIG-BAG plus transport loco Strzegom)

tel. 884-990-505

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Parkingowe zwady
Niektórzy kierowcy za nic mają 
znaki drogowe. Dotyczy to 
zwłaszcza zostawiania aut na 
parkingach. Najbardziej nik-
czemne jest oczywiście par-
kowanie na miejscu dla osób 
niepełnosprawnych przez kie-
rowców do tego nieuprawnio-
nych. Tacy z zasady powinni 
mieć odbierane prawo jazdy. 
Część miejskich parkingów na-
leży do wspólnot mieszkanio-
wych lub osób prywatnych, co 
sugerują odpowiednie znaki. 
Ludzie jednak niczym indyjskie 
„święte krowy” mają to gdzieś. 
Z takim podejściem spotykam 
się na co dzień na parkingu 
przy między ulicami Kościusz-
ki i Żeromskiego w Sulęcinie w 
pobliżu znanego w całym mie-
ście lumpeksu (prześmiewczo 
nazywanego „sulęcińską Aska-
ną”). 10 miejsc parkingowych 
jest tam przeznaczonych tylko 
dla mieszkańców pobliskiej 
kamienicy i pomimo wielu 
wolnych miejsc nieco dalej 
od second handu, jego klienci 
uporczywie zajmują właśnie 
parking wspólnoty. Ciężko ru-
szyć cztery litery i przejść parę 
kroków więcej…

Gdzie te oszczędności?
Starosta sulęciński Adam Ba-
siński zarabia najmniej z lu-
buskich starostów, w sumie 

jednak koszt wynagrodzeń 
członków Zarządu Powiatu 
przewyższa znacznie koszty 
w wielu innych powiatach. 
Dlaczego? Ponieważ oprócz 
starosty i wicestarosty do Za-
rządu Powiatu został wybrany 
również etatowy członek Za-
rządu – Grzegorz Zawadzki z 
wynagrodzeniem ok. 5000 zł 
na rękę. Starosta tłumaczy, że 
etat ten był potrzebny, bo w 
starostwie jest dużo zaległo-
ści. Na taką sytuację oburzają 
się szeregowi pracownicy sta-
rostwa zarabiający od 1700 do 
2100 zł na rękę. 

Socjalny dobrobyt
Rząd rozpoczął rozdawnictwo 
pieniędzy - 1 kwietnia ruszył 
program 500 PLUS. Zgodnie z 
obietnicą premier Beaty Szy-
dło w pierwszych 100 dniach 
od zaprzysiężenia rządu (mi-
nęło pod koniec lutego), miał 
być też obniżony wiek eme-
rytalny i podwyższona kwo-
ta wolna od podatku. Szydło 
podczas debat wyborczych 
wymachiwała plikami rzeko-
mo gotowych w tych kwe-
stiach ustaw. Politycy jednak, 
zwłaszcza PiS-u, nigdy za bar-
dzo nie przejmowali się skła-
danymi obietnicami. Może to i 
dobrze – już teraz budżet jest 
w opłakanym stanie, dalsza 
realizacja obietnic może do-

prowadzić nasz kraj na skraj fi-
nansowej przepaści. To jednak 
pokazuje, że program wybro-
czy PiS był czystą demagogią, 
skrojoną na potrzeby objęcia 
władzy za wszelką cenę.
Niestety, nadal wielu ludzi 
nie rozumie, że rząd, żeby dać 
nam 500 zł musi najpierw za-
brać 700. Władza nie produ-
kuje pieniędzy (przynajmniej 
nie powinna). Zabiera je nam 
w podatkach. By przekazać 
je z powrotem, np. w ramach 
programu 500 PLUS, trzeba za-
trudnić kolejnych urzędników, 
stworzyć procedury itp., co 
kosztuje. Dużo łatwiej, skutecz-
niej i taniej jest po prostu ob-
niżyć podatki. Ale to nie działa 
tak na wyobraźnie, jak 500 zł 
do kieszeni. 

Konie obalą rząd?
Przykład padłych klaczy Shirley 
Watts w stadninie koni arab-
skich w Janowie Podlaskim 
to klasyczny przykład „dobrej 
zmiany” PiS-u. W administra-
cji rządowej i spółkach skarbu 
państwa wymienieni zostali 
już niemal wszyscy urzędnicy, 

minął miesiąc
których dało się wymienić. Nie-
którym się należało, ale w wie-
lu przypadkach wieloletnich 
dobrych i sprawdzonych ludzi 
zastąpiono kompletnymi igno-
rantami bez znajomości branży 
w myśl powiedzenia „mierny, 
ale wierny”. Państwowe koryto 
to dla tysięcy działaczy łakomy 
kąsek. Gorzej, kiedy nowa eki-
pa doprowadza do strat i mię-
dzynarodowego blamażu, jak 
w przypadku padłych koni w 
Janowie Podlaskim. Żona per-
kusisty The Rolling Stones za-
brała pozostałe przy życiu dwie 
klacze do swojej stadniny w 
Anglii i zapowiedziała podjęcie 
kroków prawnych przeciwko 
polskim władzom w związku z 
poniesioną stratą.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolekcjoner kupi: monety, 
zegarki, złoto, srebro, złom 
i wyroby. Tel. 884 050 405. 

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

Stahl-Mont Sp. z o.o.- Sp. 
k. zatrudni:

OPERATORÓW – UP 121
Mile widziane 

uprawnienia na wózek 
widłowy  

i suwnice.
(PRACA W NIEMCZECH). 

Cv na e-mail: 
f.jamniuk@stahlmont.eu

Tel.503-154-268

W SKRÓCIE:

Od 1 stycznia PSZOK jest czyn-
ny częściej niż dotychczas. 
PSZOK funkcjonuje we wtor-
ki, środy, czwartki i piątki w 
godz. 10:00 - 18:00 oraz w so-
boty w godz. 10:00 – 15:00. 
PSZOK odbiera odpady od 
mieszkańców Kostrzyna nad 
Odrą za darmo. Można w nim 
deponować pochodzące z nie-
ruchomości odpady zielone, 

PSZOK działa już 5 dni w tygodniu

Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Kostrzynie nad Odrą zapra-
sza do wzięcia udziału w bez-
płatnych kursach: magazynier z 
obsługą wózka widłowego oraz 
kursie przedsiębiorczości. Kursy 
są przeznaczone dla osób bez-

remontowo-budowlane, nie-
bezpieczne, wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte opony, teksty-
lia oraz wszystkie inne odpady 
za wyjątkiem zmieszanych. Każ-
demu Mieszkańcowi Miasta de-
ponującemu odpady w PSZOK 
zostanie wystawione potwier-
dzenie zdania odpadów. 

(SAM)

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Bezpłatny kurs dla bezrobotnych
robotnych, w wieku 18-25 lat. 
Uczestnicy otrzymają również 
zwrot kosztów dojazdu. MCK 
mieści się przy ul. Granicznej 1A 
(była siedziba Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn.

(SAM)
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Nie tylko tory prowadzą do Berlina

Z Gorzowa Wlkp. do Berlina 
jest bliżej niż do Warszawy. Gra-
nica polsko-niemiecka od mo-
mentu wejścia Polski do strefy 
Schengen nie dzieli. – W maju 
mnie 12 lat, odkąd jesteśmy w Unii 
Europejskiej. To połączenie już od 
dawna było nam potrzebne – 
przekonuje senator Władysław 
Komarnicki.

Starania o bezpośrednie po-
łączenie kolejowe Gorzowa z 
Berlinem trwały wiele miesięcy. 
W czerwcu ubiegłego roku ów-
czesny wiceprzewodniczący sej-
miku województwa lubuskiego 
Władysław Komarnicki razem z 
radnymi województwa z półno-
cy regionu skierowali do zarządu 
województwa interpelację w tej 
sprawie, prosząc o „pilne zinten-
syfikowanie działań związanych 
z uruchomieniem bezpośred-
nich połączeń Gorzów – Berlin”. 
W sierpniu podpisy mieszkań-
ców zaczęli zbierać przedstawi-
ciele stowarzyszenia „komunika-
cja.org” i Zachodniego Ośrodka 
Polityki Regionalnej. 

– Tomasz Drost przyszedł do 
mnie i pokazał ok. 5 tys. podpi-
sów, które udało się zebrać w 
pociągach, a także w Gorzowie 

– Bardzo mnie cieszy uruchomienie bezpośredniego połączenia PKP Gorzów Wlkp. 
– Berlin. Razem z radnymi województwa z północnej części regionu i pięcioma 
tysiącami gorzowian walczyliśmy o usprawnienie komunikacji ze stolicą Niemiec – 
podkreśla senator Władysław Komarnicki.

i okolicznych miejscowościach. 
Ujął mnie swoją chęcią działania, 
taką aktywną postawą obywatel-
ską – wspomina senator.

Na początku września Wła-
dysław Komarnicki, jako radny 
województwa lubuskiego, złożył 
petycję na ręce marszałek. Kie-
dy na początku października 
marszałek Elżbieta Anna Po-
lak ogłaszała decyzję zarządu 
w sprawie dofinansowania po-
łączenia Gorzów Wlkp. – Berlin 
w 2016 r., nawiązała do społecz-
nego zainteresowania tematem. 
– Uznałam, że takiej inicjatywy 
obywatelskiej nie można zbagate-
lizować – mówiła wówczas mar-
szałek mediom.

Dzisiaj senator Komarnicki 
nie ukrywa zadowolenia z ob-

rotu sprawy. – Dobrze, że udało 
się wprowadzić do budżetu 
województwa lubuskiego 
odpowiednią kwotę potrzebną 
do dofinan-sowania połączenia. 
Ważne, że potrzeby mieszkańców 
Gorzowa Wlkp. zostały zauważone 
przez zarząd województwa – 
podkreśla senator. Bezpośrednie 
połączenie kolejowe jest zachętą 
do podejmowania podróży tą 
drogą. – Będą z niego korzystać 
nie tylko mieszkańcy Gorzowa – 
dodaje Władysław Komarnicki.

Pociąg rusza z Gorzowa Wlkp. 
o godz. 8.28, na końcowej sta-
cji w Berlinie Lichtenberg jest 
o godz. 10.28. Powrót ze stolicy 
Niemiec o godz. 18.37, w Gorzo-
wie będziemy o godz. 20.30. 

(PL)

Okradali swojego 
pracodawcę

SŁUBICE 

Zawiadomienie o 
kradzieży palet typu 
„Euro” z terenu jed-
nej z firm transpor-
towych w Słubicach 
policjanci przyjęli w 
maju 2015 roku. Jak 
ustalili mundurowi, 
z zakładu regular-
nie ginęła duża ilość 
palet. Od początku 
podejrzenia padły 
na pracowników. 
Podczas dalszych 
czynności policjanci ustalili, że 
kradzieży dokonywała grupa 
czterech osób, która była zatrud-
niona w firmie. Pracownicy do 
pomocy wzięli wspólnika - kie-
rowcę, zatrudnionego w innym 
zakładzie. Sprawcy wydawali 
z magazynu palety, a kierow-
ca wywoził je z terenu firmy i 
sprzedawał. Policjanci ustalili, 
że z zakładu zginęło blisko 5 ty-
sięcy palet o wartości około 130 
tysięcy złotych. W całym proce-
derze brało udział 5 mężczyzn w 
wieku od 32 do 51 lat – wszyscy 

Prawie 130 tysięcy złotych strat poniosła jedna z firm 
transportowych w Słubicach za sprawą nieuczciwych 
pracowników. Mężczyźni wywieźli z zakładu pracy bli-
sko 5 tysięcy drewnianych palet. 

są mieszkańcami powiatu słu-
bickiego. Łącznie w tej sprawie 
policjanci zabezpieczyli mienie o 
wartości 51 tys. złotych. Śledczy 
ustalili, że proceder kradzieży 
trwał od listopada 2014 roku do 
maja 2015 roku. 
Mężczyznom przedstawiono w 
sumie 60 zarzutów kradzieży, do 
których się przyznali. Przestęp-
stwo kradzieży zagrożone jest 
karą nawet 5 lat więzienia. 

Red. na podst. 
www.lubuska.policja.gov.pl



Świąteczne, rodzinne 
warsztaty wpisały się już 
na stałe w działania kul-
turalne biblioteki słubic-
kiej. Dlatego też i w tym 
roku, 23 marca, zaprosili-
śmy naszych czytelników 
i mieszkańców z powiatu 
słubickiego do wspólnego 
dekorowania jaj wielka-
nocnych. 

Wszyscy uczestnicy, a 
było ich ponad 80 osób, 
mieli wspaniałą zabawę 
przy tworzeniu pięknych 

Biblioteczne pisanki 
wielkanocne

i niepowtarzalnych jajek 
wielkanocnych. W swoich 
pracach wykorzystali ko-
lorowe wstążki, tasiemki, 
piórka, sztuczne kwiatki, 
błyszczące cekiny, koraliki 
itp.

Każdy uczestnik, ten 
duży i mały, wyszedł z 
warsztatów z wyjątkowym 
jajkiem wielkanocnym 
oraz uśmiechem i dumą 
na twarzy!

Zespół BPMiG Słubice
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Zbliża się końcowy okres 
rozliczania się z fiskusem 
z naszych dochodów. Na 
złożenie zeznania po-
datkowego mamy czas 
do końca kwietnia. W 
związku z tym, wielu z 
Was zastanawia się, komu 
przekazać 1% podatku ze 
swojego podatku. Zachę-
cam do zapoznania się z 
wykazem organizacji po-
zarządowych mających 
swoją siedzibę na tere-
nie gminy Słubice oraz 

Zostaw 1% podatku w powiecie słubickim 
Powiatu Słubickiego po-
siadających statut orga-
nizacji pożytku publicz-
nego uprawniający do 
otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych za rok 2015. 
Wykaz sporządzony jest 
na podstawie odpowiedzi 
na interpelacje złożoną w 
Urzędzie Miejskim w Słu-
bicach i Starostwie Powia-
towym w Słubicach:
GMINA SŁUBICE:
KRS 0000045619 - Lu-

buski Klub Sportowy 
„Lubusz” w Słubicach, ul. 
Sportowa 1.
KRS 0000289506 – 
eSMail Stowarzyszenie 
Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane w Słubicach, ul. 
Piłsudskiego 5/7.
KRS 0000361431 – Sto-
warzyszenie po PROstu 
Pracownia Rozwoju Oso-
bistego w Słubicach, ul. 
Sienkiewicza 1.
KRS 0000363064 – Sto-
warzyszanie Hospicjum 

Św. Wincentego a’Paulo w 
Słubicach, ul. 1 Maja 31.
KRS 0000400415 – Polski 
Związek Hodowców Go-
łębi Pocztowych Oddział 
Słubicko-Kostrzyński w 
Słubicach, ul. Nocznickie-
go 9c.
GMINA GÓRZYCA:
KRS 0000072912 -   Pol-
sko-Niemieckie Stowa-
rzyszenie „HUMANITAS” w 
Górzycy, ul. 1 Maja 1.
KRS 0000260311 – Fun-
dacja Zielonej Doliny 

Odry i Warty w Górzycy, 
ul. 1 Maja 1b.
KRS 0000370124 – Fun-
dacja Kształcenia Kre-
atywnego w Pamięcinie.
GMINA OŚNO LUBUSKIE:
KRS 0000062465 – Miej-
ski Klub Sportowy „SPÓJ-
NIA”  w Ośnie Lubuskim 
ul. Sportowa 5.
GMINA RZEPIN: 
KRS 0000331626 - Sto-
warzyszenie Nauczycieli i 
Przyjaciół na 
Rzecz Pomocy 
Szkole w Rze-
pinie, ul. Woj. 
Polskiego 28.

 

W pozycji 137 naszego 
zeznania podatkowego 
wystarczy wpisać numer 
KRS organizacji wybranej 
z wykazu powyżej.

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

SŁUBICE 

POWIAT SŁUBICKI

W SKRÓCIE:
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Nabory na stanowiska 
dyrektorów kostrzyńskich 
przedszkoli
Burmistrz Kostrzyna nad 
Odrą ogłosił konkursy 
na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Miejskiego nr 
3 „Ekoludki” w Kostrzynie 
nad Odrą oraz na stanowi-
ska dyrektora Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Kostrzy-
nie nad Odrą. Oferty w 
obu przypadkach należy 

składać do 9 maja 2016 r. 
do godz. 15.30. Kandyda-
ci spełniający wymagania 
formalne zostaną zapro-
szeni na rozmowę kwalifi-
kacyjną. Szczegóły na stro-
nie www.kostrzyn.pl.

(SAM)
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Już od wielu lat firma 
Maj-Haus oferuje swoim 
klientom wysokiej jakości 
energooszczędne i eko-
logiczne domy. Obecnie 
firma jest jednym z naj-
większych, w Polsce i w 
Europie, producentów 
domów. Wysoką jakość 
usług oferowanych przez 
Maj-Haus oraz ich pozycję 
na rynku budownictwa 
szkieletowego potwier-
dzają liczne nagrody i wy-
różnienia, które firma zdo-
była w ostatnim czasie. 
Innowacyjność domów 
budowanych przez  firmę 
Maj-Haus, której właści-
cielem jest Robert Majos, 
została wyróżniona przez 
kapitułę największego 
plebiscytu w regionie - 

Powierz budowę domu profesjonalistom
Nasze Dobre Lubuskie, co 
zaowocowało zajęciem 
pierwszego miejsca w 
kategorii usługa budow-
lana. Nie jest to jednak je-
dyna nagroda otrzymana 
w tym plebiscycie. Dzia-
łalność firmy Maj-Haus zo-
stała doceniona również 
przez internautów oraz 
czytelników Gazety Lu-
buskiej, dzięki czemu fir-
ma zajęła trzecie miejsce 
w rankingu najlepszych 
firm w województwie. Fir-
ma Maj-Haus jest ceniona 
nie tylko na szczeblu wo-
jewódzkim, ale również 
ogólnopolskim. W ostat-
nim czasie kapituła pro-
gramu Dobre bo Polskie 
przyznała firmie godło 
„ZŁOTEGO ORŁA”. Jest to 

prestiżowa nagroda przy-
dzielana wyłącznie naj-
lepszym polskim firmom 
świadczącym usługi w 
oparciu o najwyższe eu-
ropejskie standardy. Wie-
loletnie doświadczenie w 
budowie domów energo-
oszczędnych, setki zreali-
zowanych inwestycji oraz 
elastyczność we współ-
pracy z kontrahentami 
sprawiają, że na rynku 
budownictwa, firma  Maj-
-Haus jest firmą rzetelną i 
profesjonalną  oraz wzbu-
dzającą zaufanie wśród 
byłych i przyszłych klien-
tów. Potwierdzeniem 
tego faktu jest certyfikat 
nadający  firmie  Maj-Haus 
miano „Przedsiębiorstwa 
godnego zaufania”. Ten 

ogólnopolski  certyfikat 
jest wielkim wyróżnie-
niem, ponieważ świad-
czy o stosunku, jaki fir-
ma przejawia do swoich 
klientów. Uzyskują go 
wyłącznie firmy posia-
dające nieposzlakowaną 
opinię, których podsta-
wową zasadą działalności 
jest przestrzeganie naj-
wyższych standardów 
etycznych w prowadze-
niu działalności bizne-
sowej, a także rzetelne i 
profesjonalne podejście 
do zobowiązań wobec 
wszystkich klientów i kon-
trahentów. Wszystkich 
zainteresowanych współ-
pracą z firmą   Maj-Haus, 
zapraszamy na stronę                                                   
www.domy-majhaus.pl.

W SKRÓCIE:

POWIAT SŁUBICKI

Zmiany kadrowe w powiecie
Powołanie Marcina Ja-

błońskiego na stanowi-
sko starosty słubickiego 
rozpędziło w powiecie 

kadrową karuzelę. Woj-
ciech Dereń zrezygno-
wał z funkcji szefa rady 
powiatu, a zastąpił go… 

Wiesław Kołosza odwo-
łany z tego stanowiska 
przed trzema miesiącami. 
Co ciekawe przywrócili 
go ci sami radni, którzy 
wcześniej głosowali za 

odwołaniem. 
Zarząd powiatu od-

wołał prezesa słubickiej 
lecznicy Wojciecha Wło-
darskiego. Nowym dy-
rektorem został Walde-

mar Taborski, były szef 
Szpitala Wojewódzkiego 
w Zielonej Górze. W szpi-
talu pojawiło się też nowe 
stanowisko – dyrektor ds. 
gospodarczych i inwe-

stycji. Objął je Andrzej 
Bycka, radny powiatowy 
i były starosta słubicki.

(SAM)

http://www.domy-majhaus.pl
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Piłkarze ręczni wciąż górą

Początek meczu był dla nas 
bardzo dobry. Przez pierwsze 
cztery minuty dominowaliśmy na 
boisku gospodarzy. Po czterech 
kolejno zdobytych bramkach 
wydawało się, że będzie to łatwy 
mecz. Nic bardziej złudnego. Za-
wodnicy Spartakusa w piątej mi-
nucie zdobyli pierwszą bramkę i 
zaczęli grać o wiele skuteczniej. 
Jeszcze w 6 minucie prowadzili-
śmy 6:3 , by już w dziewiątej na 
tablicy widniał remis 6:6. Przerwa 
na życzenie trenera pozwoliła 
naszym zawodnikom uporządko-
wać poczynania na boisku, szcze-

Młodzicy z Nukleonu kroczą w lidze od zwycięstwa do 
zwycięstwa. Tym razem drugiego kwietnia w meczu z 
UKS  Spartakus II z Zielonej Góry wygraliśmy po raz  kolejny 
38:22. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek wiemy, że 
zajmiemy w województwie przynajmniej drugie miejsce, a 
to oznacza, że  w maju … „jedziemy” na ćwierćfinały Mi-
strzostw Polski. 

gólnie w obronie. Na szczęście 
do końca meczu  nie przydarzył 
się nam już dłuższy przestój. Za-
częliśmy grać coraz skuteczniej w 
obronie i mozolnie wypracowy-
waliśmy sobie przewagę. W tym 
okresie na środku rozegrania bar-
dzo mądrze kierował grą Dastin 
Płowiak. Dużą skutecznością po-
pisywał się również Piotrek Kor-
man, bombardując bramkę rywa-
la z lewego rozegrania. Pozwoliło 
to naszej drużynie po pierwszej 
połowie schodzić do szatni przy 
korzystnym wyniku 17:12. Druga 
połowa od początku przebiegała 

pod nasze dyktando. Cała dru-
żyna zaczęła grać bardzo sku-
tecznie. Tym razem na prawym 
rozegraniu bezbłędnie zaczął 
grać Wiktor Krajnik. Pozostali 
nasi zawodnicy również popisy-
wali się wysoką skutecznością. 
Bramki zdobywali, Przemek Ja-
strząbski, Olek Orbach, Michał 
Papiernik, Bartek Gołuch , Mi-
chał Piekutowski, czy Dominik 
Stańczak. Najskuteczniejszym 
zawodnikiem na boisku był jed-

nak nasz środkowy rozgrywający 
Dastin Płowiak. Bezlitośnie wyko-
rzystywał wszystkie błędy prze-
ciwnika i głównie po kontrach 
zdobywał efektowne bramki. W 
obronie również zaczęliśmy grać 
bardziej skutecznie,  uszczelnia-
jąc naszą strefę. Dzięki temu do 
końca meczu kontrolowaliśmy 
wydarzenia na boisku wygrywa-
jąc całe spotkanie 38:22.

Marek Zatylny
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Więcej pościeli 
z Kostrzyna

Firma Brinkhaus działająca w 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej już 
kilkanaście lat wybuduje w Ko-
strzynie na Odrą nową halę pro-
dukcyjną. 4 kwietnia odbyło się 
wmurowanie kamienia węgiel-
nego pod budowę hali. Inwe-
stycja ma kosztować 37 mln zł, a 
pracę znajdzie tam co najmniej 
22 osoby. Firma produkuje wy-
sokiej klasy pościel, w której śpi 
m.in. królowa angielska. 

W sumie w 2015 r. K-S SSE wy-
dała 20 zezwoleń na inwestycje 
na łączną kwotę 613 mln zł. Pra-
cę w nowych zakładach ma zna-
leźć 648 osób.                                 

 (SAM)

Biblioteka w Słubicach zapra-
sza do obejrzenia wystawy z 
cyklu „Lokalne arcydzieło arty-
styczne”, która tym razem jest 
poświęcona poetyckiej twórczo-
ści słubiczanki Agnieszki Woź-
niak. Pani Agnieszka przez całe 
swoje życie boryka się z choro-
bą oczu. Mimo to jest pogodną, 
uśmiechniętą, otwartą i bardzo 
uczynną osobą. Jej wiersze są o 
życiu, o zmaganiach z chorobą, 
o codzienności, a także o tema-
tyce duchowej i religijnej.  

(SAM)

Niecodzienna wy-
stawa w słubickiej 
książnicy

SŁUBICE 

W spotkaniu uczestniczyli tak-
że senator Waldemar Sługocki i 
przewodniczący zielonogórskiej 
Rady Miasta Adam Urbaniak. 
Przypomnijmy, że w tegorocz-
nym budżecie województwa na 
zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe Słubic zapisanych jest 
39,5 mln zł, natomiast na cały pro-
jekt dotyczący zabezpieczenia 
Słubic, który będzie realizowany 
do 2019 r., zaplanowano aż 250 
mln zł. Pieniądze udało się pozy-

Słubice będą bezpieczniejsze
SŁUBICE 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Słubic, Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej oraz pozakonkursowy 
projekt wsparcia edukacji zawodowej w Lubuskiem - były tematami spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z no-
wym starostą słubickim Marcinem Jabłońskim. 

skać z Banku Światowego. Projekt 
przewiduje budowę i wzmocnie-
nie wałów, odbudowę kanałów 
i zbiorników retencyjnych. To 
jeden z największych projektów 
przeciwpowodziowych ostatnich 
lat, bardzo istotny nie tylko dla 
bezpieczeństwa, ale i dalszego 
rozwoju miasta i powiatu.

Podczas spotkania poruszono 
także temat budowy hali sporto-
wej w Słubicach; inwestycja musi 
być najpierw wpisana do Woje-

wódzkiego Programu Rozwo-
ju Bazy Sportowej, a następnie 
może się ubiegać o dofinansowa-
nie z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, którym zarządza Mini-
sterstwo Sportu.

- Powiat słubicki jest bardzo 
ważny z uwagi na swoje przygra-
niczne położenie i polsko-niemiec-
ką współpracę transgraniczną, a 
przypomnę, że w tym roku obcho-
dzimy jubileusz 25-lecia polsko-
-niemieckiego Traktatu o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpra-
cy - mówiła marszałek Elżbieta 
Anna Polak. 

Starosta M. Jabłoński stwier-
dził, że spotkanie miało na celu 
podkreślenie nowego otwarcia 
w relacjach z samorządem woje-
wództwa i omówienie przyszłej 
dobrej współpracy.

Red. na podst. www.lubuskie.pl
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Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
•	 wykształcenie min. podstawowe,
•	 mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090

Więcej pościeli 
z Kostrzyna
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Zwycięstwo UKS „Czwórka”

W pierwszy weekend kwietnia 
zawodnicy Athletic Teamu Rze-
pin brali udział w Mistrzostwach 
Polski w Wyciskaniu Sztangi Le-
żąc Zalesie 2016. Celem, który 
chcieli zrealizować reprezentan-
ci Rzepina było 5 medali i kiedy 
przed wyjazdem okazało się, że 
ze względu na ważne sprawy 
osobiste oraz kontuzje zabraknie 
kilku ważnych zawodników, plan 
wisiał na włosku. Jednak Athletic 
Team z Rzepina to grupa profe-
sjonalistów, która nie przywykła 
do tego, aby łatwo się podda-
wać. Dopóki mistrzostwa trwają, 
walczą całym sercem. Na końcu 
okazało się, że plan został zreali-
zowany z nawiązką!

Zdobycze Athletic Teamu w 
Mistrzostwach Polski 2016:
1) Anna Szybak – złoty medal 

Mistrzostw Polski 
2) Dawid Deptuch – srebrny 
medal Mistrzostw Polski 
3) Mirosław Zakrzewski – złoty 
medal Mistrzostw Polski, Rekord 
Polski i trzeci zawodnik Mi-
strzostw Polski wszechwag 
4) Rafał Żarnowski – srebrny 
medal Mistrzostw Polski 

5) Krzysztof Zakrzewski – złoty 
medal Mistrzostw Polski 
6) Juliusz Zbierski – złoty medal 
Mistrzostw Polski 
7) Krzysztof Wolszczak – złoty me-
dal Mistrzostw Polski i Rekord Polski 
8) Dawid Urbanowicz – złoty me-
dal Mistrzostw Polski

Krzysztof Zakrzewski

RZEPIN

Sukces siłaczy z Rzepina

W rozegranym 9 kwietnia 
meczu drugiej kolejki grupy 
mistrzowskiej okręgu gorzow-
skiego Młodziki Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Czwórka” 
odniosły przekonywujące zwy-
cięstwo nad rówieśnikami z Mię-
dzyrzecza. Podopieczni trenera 

Kuśnierczaka pokonali Orła w 
stosunku 3-0.  Mecz przebiegał 
w dobrym tempie a piłkarze obu 
drużyn stworzyli ciekawe wido-
wisko. „Czwórki” dyktowały  wa-
runki gry, w większości czasu 
piłka była na połowie przeciwni-
ków a końcowy rezultat meczu 

byłby zapewne wyższy, gdyby 
nie niska skuteczność strzelecka 
kostrzyńskich piłkarzy.

Drużyna Orła Międzyrzecz po-
kazała charakter i w kilku akcjach 
zmusiła bramkarza „Czwórek” 
do ekwilibrystycznych inter-
wencji co spotkało się z dużym 
uznaniem licznie zgromadzonej 
widowni. Trener Kuśnierczak 
chwalił podopiecznych za zaan-
gażowanie i mądrą grę piłką. Do 

poprawki stałe fragmenty gry i 
skuteczność napastników. Pił-

karzom, trenerowi gratulujemy 
zwycięstwa.                             (Red.)
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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)
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