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Jak przekonuje Wojciech Wło-
darski, prezes Szpitala Powia-
towego w Słubicach, nie ma 
żadnego projektu sprzedaży ani 
prywatyzacji placówki. W obec-
nym stanie prawnym musia-
łoby się na to zgodzić 3/4 rady 
powiatu, co według niego jest 
nierealne.
Jak tłumaczy Włodarski,                

Czy szpital 
zostanie 
sprywaty-
zowany? 
Pracownicy słubickie-
go szpitala martwią się o 
swoje miejsca pracy. Od 
jakiegoś czasu w mieście 
krąży plotka o prywatyza-
cji lecznicy. Zarząd NZOZ 
Szpital Powiatowy Sp. z 
o.o. w Słubicach demen-
tuje jednak wszelkie po-
głoski na ten temat.
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Słubice, Plac Bohaterów 15
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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

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com
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cd. na s. 4

Młody mężczyzna zmarł 
po przewiezieniu do 
słubickiego szpitala. W 
wyniku przeprowadzo-
nej sekcji zwłok okazało 
się, że przyczyną jego 
śmierci była ostra nie-
wydolność krążeniowo-
-oddechowa. Na razie 
nie wiadomo, która sub-
stancja z kryształków, 
które rozpuszczone w 
wodzie zażywał 20-latek była 
bezpośrednią przyczyną zgonu. 
Wyjaśnią to dopiero badania 
toksykologiczne.
Wiadomo natomiast, że dopa-
lacze przywiózł i dał koledze 
37-letni mieszkaniec gminy 
Górzyca. Koledzy spotkali się w 
niedzielę 31 maja w lesie pod 
Laskami Lubuskimi. Tam palili 
marihuanę i zażywali dopa-
lacze. W pewnym momencie 

20-latek z Lasek Lubuskich zmarł po zażyciu dopala-
czy. Okoliczności śmierci chłopaka sprawdzają proku-
ratorzy ze Słubic.

20-latek stracił przytomność. 
Pomoc wezwały przypadkowe 
osoby.
37-latkowi, który przywiózł do-
palacze z Niemiec zostały po-
stawione zarzuty udostępnia-
nia pokrzywdzonemu groźnej 
substancji i związanego z tym 
narażenia jego życia i zdrowia. 
Grozi mu za to 5 lat pozbawie-
nia wolności. 

Coraz więcej zatruć

Problem z dopalaczami narasta. 
Do szpitali trafia coraz więcej 
młodych ludzi po zażyciu dopa-
laczy. Często ich stan jest bar-
dzo ciężki. Przepisy w Polsce nie 
nadążają nad określaniem za-
kresu substancji, którymi obrót 
jest zakazany, a skład dopala-
czy zmienia się z dnia na dzień. 
Handel używkami coraz lepiej 
prosperuje w Internecie. Przy-
padki śmierci po zażyciu dopa-
laczy pokazują, jak groźne są te 
substancje i zarazem jak ważna 
jest edukacja na temat ich szko-
dliwości.

Adam Piotrowski
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Biorąc teraz kredyt gotówkowy w Banku 
Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim otrzymasz 
nagrody gwarantowane, a także masz szansę na 
wygranie jednego z sześciu Voucherów 
wakacyjnych firmy Grecos 
 Podpisz umowę kredytową. 
 Odbierz praktyczną torbę bawełnianą oraz 

voucher na wycieczkę fakultatywną do 
wykorzystania w czasie tegorocznych wakacji z 
Gecosem. 

 Weź udział w losowaniu nagród głównych. 
 

Promocja trwa od 25.05.2015 r. do  30.06.2015 r. 
O szczegóły zapytaj pracownika w banku. 

 

 

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie 
ul. B. Chrobrego 5, 69-220 Ośno Lub. 
tel./fax. 95 757 60 76, 95 757 74 80 

central@bsosno.sgb.pl 
 
 
Oddział Słubice 
ul. B. Krzywoustego 2,  
69-100 Słubice 
tel/fax. 95 758 27 13, . 95 750 83 17 
slubice@bsosno.sgb.pl 
 
Punkt Kasowy  
w Urzędzie Skarbowym  
ul. Wojska Polskiego 155,  
69-100 Słubice 
tel/fax. 95 758 23 73 
 
Oddział Sulęcin  
ul. Witosa  2j,  
69-200 Sulęcin 
tel/fax. 95 755 93 25, 95 755 93 48 
sulecin@bsosno.sgb.pl 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do naszych placówek 

Oddział Lubniewice 
ul. Jana Pawła II 27,  
69-210  Lubniewice 
tel./fax. 95 755 85 88 
lubniewice@bsosno.sgb.pl 
 
Oddział Górzyca  
ul. 1 Maja 1B,  
69-113 Górzyca 
tel./fax. 95 750 83 12 
gorzyca@bsosno.sgb.pl 
 
Oddział Kostrzyn  
nad Odrą 
ul. Orła Białego 22,  
66-470 Kostrzyn nad Odrą 
tel./fax. 95 728 32 56 
kostrzyn@bsosno.sgb.pl 
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OgłOszenia DrObne

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

PRACA

Sprzedam mieszkanie 
80 m2 w Lubniewicach. 
Bezczynszowe na 
dogodnych warunkach. I 
piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon. 
Tel. 601 71 84 34

Sprzedam dom i budynki 
gospodarcze - Marianki, gmina 
Krzeszyce. Powierzchnia 
działki - 23 ary. 
Tel. 693 789 816

Sprzedam 1642 m2 dużą 
atrakcyjną działkę budowlaną 
z domem 200 m2 do remontu. 
Rzepin Zapłocie 20, 110.000 
tys. zł. Tel. 508 132 618

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 32 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 3 piętro w 
Kostrzynie nad Odrą. Cena 
114 tys. zł. Tel. 504 315 117  
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   Odbierz upominek  Wygraj wakacje w Grecji   

Jeden z największych, i wy-
dawało się do nie dawna, naj-
trwalszych bastionów Platfor-
my Obywatelskiej padł. Jeszcze 
dwa miesiące temu Bronisław 
Komorowski cieszył się popar-
ciem blisko 70% Polaków. Wie-
lu znawców polityki twierdziło, 
że te wybory będą tylko for-
malnością, przetarciem przed 
ważniejszą potyczką na jesieni. 
Z tego samego założenia wy-
szedł sam kandydat i kampanię 
oraz przeciwników zwyczajnie 
zlekceważył. W efekcie wyszło 
niemrawo, bez pomysłu i bar-
dzo chaotycznie. Obudzenie 
przyszło po pierwszej, przegra-
nej turze wyborów. Obudzenie 
to przerodziło się jednak w pa-
niczne poszukiwanie recepty 
na wygraną. Jak „Filip z konopi” 
wyskoczył Bronisław Komorow-
ski z projektem wprowadzenia 
okręgów jednomandatowych, 
w czym nawet mało błyskotli-
wi domyślili się chęci przypo-
dobania się wyborcom Pawła 
Kukiza. Parę innych pomysłów, 
niektórych całkiem dobrych, 
jak np. wcześniejsze emerytu-
ry dla osób z 40-letnim stażem 

Jak przegrać wygrane wybory
pracy, rozmyły się w rozpętanej 
negatywnej retoryce straszenia 
PiS-em. Działało w poprzednich 
wyborach, tym razem okaza-
ło się, że to zbyt mało. Czy to 
oznacza, że starzy „platformersi” 
nagle pokochali PiS? Nie sądzę. 
Niezwykle irytują mnie komen-
tarze specjalistów od PR i poli-
tyki o czymś takim, jak wyborcy 
Platformy i PiS-u. Ok, może ci 
drudzy są bardziej stali w uczu-
ciach do swojej partii, ale w PO 
chyba zapomnieli, że nic nie jest 
dane na zawsze, a szczególnie 
głos w wyborach. Nagrania mini-
strów, zawłaszczenie (tak właśnie 
uważam) pieniędzy z OFE, opie-
ka medyczna jak leżała, tak leży 
(doświadczają tego szczególnie 
ci, którzy potrzebują pomocy 
lekarzy specjalistów), urzędni-
ków coraz więcej etc. Ile można 
wytrzymać? Jak ktoś stąpa od 
jednej wtopy do kolejnej, to nie 
dziwię się, że ludzie mają dość. 
Wyborcy nie są czarną masą, któ-
rej można wcisnąć każdy kit. Par-
tia rządząca tak nawykła do tej 
władzy, że chyba lekko oderwała 
się od rzeczywistości.  Jak PO nie 
przestanie zajmować się nadal 

tylko sobą, to na jesieni będzie 
krucho. 

Krajobraz po bitwie
Będę pracował do 65 roku ży-
cia, a moja żona już po 60 przej-
dzie na emeryturę, dostaniemy 
po 500 zł na każde z naszej 
dwójki dzieci, zapłacimy też 
mniejszy podatek dochodowy, 
bo zwiększona zostanie kwota 
wolna od podatku do 8 tys. zł. 
Żyć nie umierać. Tylko czy nas 
na to stać? Eksperci wyliczyli, 
że  obietnice Prezydenta Elekta 
Andrzeja Dudy będą nas kosz-
tować ok. 250 mld zł. Budżet 
Polski w 2015 wynosi niecałe 
300 mld. Ok, zlikwidujmy Se-
nat, zwolnijmy połowę posłów 
i urzędników w kraju i jestem w 
100 proc. za. Z pustego i Salo-
mon nie naleje.
Ostatnie wydarzenia wykre-
owały w naszym kraju nowe 
siły polityczne, które mogą spo-
ro namieszać w najbliższych 
wyborach parlamentarnych. 
Już chyba nikt nie lekceważy 
ruchu, który zapoczątkował Pa-
weł Kukiz. Zwolennicy tego po-
pularnego rockmena na swo-

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

ich sztandarach niosą przede 
wszystkim wprowadzenie okrę-
gów jednomandatowych. 
31 maja w Warszawie odbył się 
kongres założycielki Stowarzy-
szenia NowoczesnaPL. Na zjazd 
przyjechało kilkanaście tysięcy 
osób z całej Polski. Na czele or-
ganizacji stoi znany i popularny 
polski ekonomista Ryszard Petru. 
Według najnowszych sondaży, 
gdyby ta liberalna w poglądach 
na gospodarkę organizacji wy-
stawiła w jesiennych wyborach 
swoje listy do parlamentu, mo-
głaby liczyć na poparcie 10% 
społeczeństwa. 
Te dwa przykłady jasno poka-
zują, że obecna klasa polityczna 
odchodzi powoli do lamusa. Jak 
tak dalej pójdzie to jesienią po-
wieje świeżo-
ścią.

W maju ukończono termo-
modernizację i hydroizolację 
dachu budynku biblioteki pu-
blicznej w Słubicach. Inwesty-
cję sfinansowała Gmina Słubi-
ce.
Do remontu dachu zastosowano 
technologię bezszwowej izola-
cji pianką poliuretanową. Piankę 
nałożono na całą powierzchnię 
dachu pokrytego papą. Użyty 
materiał jest lekki, długotrwa-
ły, wypełnia wszystkie trudno 
dostępne pęknięcia i szczeliny, 
tworzy twardą, zamkniętą po-
wierzchnię dachu. Doskonale 
zabezpiecza dach przed nieko-
rzystnym działaniem warunków 
jak np. opadami deszczu i wodą 
z topniejącego śniegu. Ocieple-
nie pianką dodatkowo poprawia 
efektywność energetyczną bu-
dynku. Według dostępnych eks-
pertyz technologia ta najskutecz-
niej hamuje latem napływ energii 
cieplnej z zewnątrz i jej odpływ 
od wewnątrz zimą. Okres gwa-
rancji inwestycji wartej 55.000 zł 
obejmuje 10 lat. 

Red.

Remont dachu 
biblioteki za-
kończony
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OPIEKUNKI NIEMCY. 
Pracuj Legalnie 
i bezpiecznie w 
Aktivmed24.pl 
tel. 83 307 04 44
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Jeden z największych, i 
wydawało się do nie dawna, 
najtrwalszych bastionów Plat-
formy Obywatelskiej padł. 
Jeszcze dwa miesiące temu 
Bronisław Komorowski cieszył 
się poparciem blisko 70% Po-
laków. Wielu znawców polityki 
twierdziło, że te wybory będą 
tylko formalnością, przetar-
ciem przed ważniejszą potycz-
ką na jesieni. Z tego samego 
założenia wyszedł sam kandy-
dat i kampanię oraz przeciw-
ników zwyczajnie zlekceważył. 
W efekcie wyszło niemrawo, 
bez pomysłu i bardzo cha-
otycznie. Obudzenie przyszło 
po pierwszej, przegranej turze 
wyborów. Obudzenie to prze-
rodziło się jednak w paniczne 
poszukiwanie recepty na wy-
graną. Jak „Filip z konopi” wy-
skoczył Bronisław Komorowski 
z projektem wprowadzenia 
okręgów jednomandatowych, 
w czym nawet mało błyskotli-
wi domyślili się chęci przypo-

Jak przegrać wygrane wybory
dobania się wyborcom Pawła 
Kukiza. Parę innych pomysłów, 
niektórych całkiem dobrych, 
jak np. wcześniejsze emerytu-
ry dla osób z 40-letnim stażem 
pracy, rozmyły się w rozpętanej 
negatywnej retoryce straszenia 
PiS-em. Działało w poprzednich 
wyborach, tym razem okaza-
ło się, że to zbyt mało. Czy to 
oznacza, że starzy „platformersi” 
nagle pokochali PiS? Nie sądzę. 
Niezwykle irytują mnie komen-
tarze specjalistów od PR i poli-
tyki o czymś takim, jak wyborcy 
Platformy i PiS-u. Ok, może ci 
drudzy są bardziej stali w uczu-
ciach do swojej partii, ale w PO 
chyba zapomnieli, że nic nie 
jest dane na zawsze, a szczegól-
nie głos w wyborach. Nagrania 
ministrów, zawłaszczenie (tak 
właśnie uważam) pieniędzy z 
OFE, opieka medyczna jak leża-
ła, tak leży (doświadczają tego 
szczególnie ci, którzy potrze-
bują pomocy lekarzy specjali-
stów), urzędników coraz więcej 

etc. Ile można wytrzymać? Jak 
ktoś stąpa od jednej wtopy do 
kolejnej, to nie dziwię się, że 
ludzie mają dość. Wyborcy nie 
są czarną masą, której można 
wcisnąć każdy kit. Partia rzą-
dząca tak nawykła do tej wła-
dzy, że chyba lekko oderwała 
się od rzeczywistości.  Jak PO 
nie przestanie zajmować się 
nadal tylko sobą, to na jesieni 
będzie krucho. 

Krajobraz po bitwie

Będę pracował do 65 roku 
życia, a moja żona już po 60 
przejdzie na emeryturę, dosta-
niemy po 500 zł na każde z na-
szej dwójki dzieci, zapłacimy 
też mniejszy podatek docho-
dowy, bo zwiększona zostanie 
kwota wolna od podatku do 8 
tys. zł. Żyć nie umierać. Tylko 
czy nas na to stać? Eksperci 
wyliczyli, że  obietnice Prezy-
denta Elekta Andrzeja Dudy 
będą nas kosztować ok. 250 
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Redaktor naczelny
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mld zł. Budżet Polski w 2015 
wynosi niecałe 300 mld. Ok, 
zlikwidujmy Senat, zwolnijmy 
połowę posłów i urzędników w 
kraju i jestem w 100 proc. za. Z 
pustego i Salomon nie naleje.

Ostatnie wydarzenia wykre-
owały w naszym kraju nowe 
siły polityczne, które mogą spo-
ro namieszać w najbliższych 
wyborach parlamentarnych. 
Już chyba nikt nie lekceważy 
ruchu, który zapoczątkował 
Paweł Kukiz. Zwolennicy tego 
popularnego rockmena na swo-
ich sztandarach niosą przede 
wszystkim wprowadzenie okrę-
gów jednomandatowych. 

31 maja w Warszawie odbył 
się kongres założycielki Stowa-
rzyszenia NowoczesnaPL. Na 
zjazd przyjechało kilkanaście 
tysięcy osób z całej Polski. Na 
czele organizacji stoi znany i 
popularny polski ekonomista 
Ryszard Petru. Według najnow-
szych sondaży, gdyby ta liberal-
na w poglądach na gospodarkę 

organizacji wystawiła w jesien-
nych wyborach swoje listy do 
parlamentu, mogłaby liczyć na 
poparcie 10% społeczeństwa. 

Te dwa przykłady jasno poka-
zują, że obecna klasa polityczna 
odchodzi powoli do lamusa. Jak 
tak dalej pójdzie to jesienią po-
wieje świeżością.
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  Festyn jest cykliczną imprezą organizo-
waną przez rodziców, nauczycieli i pra-
cowników szkoły.  Odbył się już po raz 
piaty.  Uczniowie wraz z nauczycielami 
przygotowali ciekawy program artystycz-
ny. W większości były to wiersze i piosenki 
okolicznościowe związane tematycznie 
ze świętem mamy i taty. Oprócz monta-
żu słowno-muzycznego goście obejrzeli 
przedstawienie, bajkę „Rumpelstilzchen” 
w wykonaniu uczniów klasy szóstej oraz 
pokazy taneczne.  Zabawę umilały rów-
nież występy seniorów: zespołu muzycz-
nego „Młodzi Duchem” oraz Górzyckiej 
Kapeli Ludowej.
Festyn miał na celu zachęcenie rodziców, 
dziadków i dzieci do wspólnego aktywne-
go spędzania czasu.  Dzieci mogły bawić 
się na dmuchanym zamku, uczestniczyć 
w konkurencjach sportowych oraz wyka-
zać się talentami aktorskimi i muzycznymi 
podczas występów artystycznych. Chęt-
ni mogli zobaczyć z bliska wóz strażacki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy 
oraz skorzystać z krótkiej przejażdżki.  
Dzieci zabawiała również maskotka Lupo, 
która przyjechała z Powiatowej Komendy 
Policji w Słubicach. Mieszkańcy chętnie 
korzystali ze specjałów przygotowanych 
przez rodziców. Zajadali się przygotowa-
nym ciastem, pierogami, frytkami, kiełba-
skami oraz hot dogami i goframi. Wśród 
licznych stoisk było również stoisko Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Słubicach, przy którym miesz-
kańcy mogli zmierzyć ciśnienie, poziom 
cukru i zapoznać się z metodami zapobie-
gania rakowi piesi.  Wszyscy z niecierpli-
wością czekali na loterię fantową, losowa-
nie nagród oraz licytację. Jedną z atrakcji 

Festyn rodzinny w Zespole Szkół

www.drewform.pl

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Gorzowska 100 a
tel. + 48 95 752 0952, fax +48 95 752 3333
e-mail: drewform@wp.pl, info@drewform.pl
62-002 SUCHY LAS k/Poznania, ul. Obornicka 22
tel. +48 61 811 5524, fax +48 61 811 5524, kom. 509 165 516
e-mail: drewform2@wp.pl

• komputerowa optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych w systemie WOLF;
• projektowanie i wykonanie konstrukcji drewnianych;
• precyzyjne wykonanie konstrukcji na maszynie numerycznej CMC.

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

17 maja 2015 na boisku szkolnym  Zespołu Szkół w Górzycy odbył się 
festyn rodzinny pod hasłem „Mama, Tata i Ja”.

licytacji była piłka Ekstraklasy, podpisana 
przez byłego ucznia naszej szkoły Kamila 
Sylwestrzaka, obecnie zawodnika Koro-
ny Kielce. Frekwencja jak co roku dopisała. 
Rodzice i dzieci poczuli się prawdziwymi 
gospodarzami szkoły. Spotkanie upłynęło 
w miłej i serdecznej atmosferze. Impreza 
nie doszłaby do skutku gdyby nie zaan-
gażowanie rodziców, nauczycieli oraz 

pomoc licznych sponso-
rów. Pieniądze pozyska-
ne z festynu zasilą konto 
Rady Rodziców i zostaną 
przeznaczone na zakup 
sprzętu sportowo- re-
kreacyjnego. Wszystkim 
uczestnikom i darczyń-
com  serdecznie dzięku-
jemy i zapraszamy na ko-
lejne spotkania w naszej 
szkole.

Wioletta Frącala
www. gmina.gorzyca.pl



pogłoski mogły się wziąć stąd, że szpital 
ma problem z „programem dostosowaw-
czym”, który obejmował budowę nowe-
go skrzydła i wiele innych zadań. W no-
wej części szpitala miał się znaleźć m.in. 
blok operacyjny i sterylizatornia. Plan 
z 2012 miał być zrealizowany do koń-
ca przyszłego roku, tymczasem do dziś 
prawie nic nie zrobiono. Jeżeli nie uda 
się spełnić wyznaczonych standardów 
i wymogów Ministra Zdrowia, niektóre 
oddziały mogą zostać zamknięte. 

Jest plan restrukturyzacyjny

By nie dopuścić do ograniczenia zakre-
su funkcjonowania szpitala w Słubicach, 
zarząd podjął decyzję o wdrożeniu pro-
cesu restrukturyzacji placówki. Zakłada 
ona przede wszystkim redukcję kosztów 
związanych z nadmierną diagnostyką. – 
Szpital musi szukać oszczędności – prze-
konuje W. Włodarski. Oświadcza również, 
że na razie nie mam mowy o dobudowy-

waniu czegokolwiek. Program będzie re-
alizowany w obrębie obecnej infrastruk-
tury. 

Wniosek o referendum

W sprawie ewentualnej prywatyzacji 
szpitala nie może się zdecydować staro-
sta słubicki Piotr Łuczyński. Od jakiegoś 
czasu w różnych mediach przedstawia 
różne opinie w tej kwestii. Pod koniec 
marca w lokalnej telewizji HTS powie-
dział jasno, że rozmawia z prywatnymi 
firmami na temat sprzedaży lub dzierża-
wy słubickiego szpitala. 26 maja na an-
tenie TVP Gorzów Wlkp. stwierdził nato-
miast, że nie powiedział nic, co miałoby 
świadczyć o planach sprzedaży szpitala. 
W związku niejasnym stanowiskiem sta-
rosty mieszkańcy wzięli sprawę w swoje 
ręce. 25 maja w starostwie zostało zło-
żone pismo rozpoczynające procedurę 
organizacji referendum, w którym spo-
łeczność powiatu ma się wypowiedzieć, 
czy chce sprzedaży lub dzierżawy mająt-
ku Szpitala Powiatowego w Słubicach i 
udziałów w spółce NZOZ „Szpital Powia-
towy” w Słubicach sp. z o.o. prywatnemu 
przedsiębiorcy. Pod powiadomieniem 
podpisało się 30 osób. Teraz inicjatorzy 
referendum, wśród których są m.in. radni 
Rady Powiatu w Słubicach: Amelia Szoł-
tun i Leopold Owsiak oraz szef słubic-
kiego SLD Robert Włodek, mają 60 dni 
na zebranie podpisów 10 proc. upraw-
nionych do głosowania mieszkańców 
powiatu słubickiego.

Adam Piotrowski
Foto. www.szpitalslubice.pl

Czy szpital zostanie sprywatyzowany? 
cd. ze s. 1

prywatyzacji placówki. W obecnym stanie 
prawnym musiałoby się na to zgodzić 3/4 
rady powiatu, co według niego jest niere-
alne.
Jak tłumaczy Włodarski, pogłoski mogły 
się wziąć stąd, że szpital ma problem z 
„programem dostosowawczym”, który 
obejmował budowę nowego skrzydła i 
wiele innych zadań. W nowej części szpi-
tala miał się znaleźć m.in. blok operacyjny 
i sterylizatornia. Plan z 2012 miał być zre-
alizowany do końca przyszłego roku, tym-
czasem do dziś prawie nic nie zrobiono. 
Jeżeli nie uda się spełnić wyznaczonych 
standardów i wymogów Ministra Zdrowia, 
niektóre oddziały mogą zostać zamknięte. 

Jest plan restrukturyzacyjny

By nie dopuścić do ograniczenia zakresu 
funkcjonowania szpitala w Słubicach, za-
rząd podjął decyzję o wdrożeniu procesu 
restrukturyzacji placówki. Zakłada ona 
przede wszystkim redukcję kosztów zwią-
zanych z nadmierną diagnostyką. – Szpital 

musi szukać oszczędności – przekonuje W. 
Włodarski. Oświadcza również, że na razie 
nie mam mowy o dobudowywaniu cze-
gokolwiek. Program będzie realizowany 
w obrębie obecnej infrastruktury. 

Wniosek o referendum

W sprawie ewentualnej prywatyzacji szpi-
tala nie może się zdecydować starosta słu-
bicki Piotr Łuczyński. Od jakiegoś czasu 
w różnych mediach przedstawia różne 
opinie w tej kwestii. Pod koniec marca w 
lokalnej telewizji HTS powiedział jasno, 
że rozmawia z prywatnymi firmami na te-
mat sprzedaży lub dzierżawy słubickiego 
szpitala. 26 maja na antenie TVP Gorzów 
Wlkp. stwierdził natomiast, że nie powie-
dział nic, co miałoby świadczyć o planach 
sprzedaży szpitala. 
W związku niejasnym stanowiskiem sta-
rosty mieszkańcy wzięli sprawę w swoje 
ręce. 25 maja w starostwie zostało złożone 
pismo rozpoczynające procedurę organi-
zacji referendum, w którym społeczność 
powiatu ma się wypowiedzieć, czy chce 
sprzedaży lub dzierżawy majątku Szpita-
la Powiatowego w Słubicach i udziałów 
w spółce NZOZ „Szpital Powiatowy” w 
Słubicach sp. z o.o. prywatnemu przedsię-
biorcy. Pod powiadomieniem podpisało 
się 30 osób. Teraz inicjatorzy referendum, 
wśród których są m.in. radni Rady Powia-
tu w Słubicach: Amelia Szołtun i Leopold 
Owsiak oraz szef słubickiego SLD Robert 
Włodek, mają 60 dni na zebranie podpi-
sów 10 proc. uprawnionych do głosowa-
nia mieszkańców powiatu słubickiego.

Adam Piotrowski
Foto. www.szpitalslubice.pl
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Daniel Szurka
kontakt@naszeslubice.pl
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Sklep Zoologiczny
Salon Groomerski Yagnes

Pon. - Piątek
10:00 - 18:00

Sobota
10:00 - 14:00

- szeroki wybór karm
- kosmetyki dla zwierząt
- akcesoria dla zwierząt domowych

DODATKOWO:
- usługi fryzjerskie dla psów
- porady dotyczące pielęgnacji zwierząt (nieodpłatnie:)
- zniżki dla stałych klientów na kosmetyki dla zwierząt

     Tel. 604 848 045

SUlĘCIN

Oni cenią 
swe zdrowie

krZeSZYCe

Wakacje z orientem

Sulęcin, ul. Witosa 2a 
(pasaż handlowy - obok piezzeri Torino)

UWAGA ZMIA
NA ADRESU! Firma molex w Sulęcinie już po raz drugi zorganizo-

wała Dzień medyczny dla swoich pracowników oraz 
członków ich rodzin. 

Impreza odbyła się na terenie firmy 30 sierpnia, wzięło w 
niej udział ok. 250 osób dorosłych wraz z dziećmi. Można 
było wykonać: badanie EKG, poziom cukru, cholesterolu, 
pomiar ciśnienia a także badanie dotyczące osteoporo-
zy. Skorzystano także z zaleceń i wskazówek masażysty 
oraz fizjoterapeuty. Poza licznymi badaniami medyczny-
mi można było skonsultować się z dietetykiem, stylistką 
fryzur oraz wykonać makijaż. Nie zabrakło pokazu zum-
by oraz fitness. Był też czas na zdrowy posiłek. Najmłodsi 
mogli poskakać na dmuchanym zamku, malować twarze, 
a także najeść się do woli waty cukrowej. Ponadto o zaba-
wy dla dzieci zadbał zastęp sulęcińskich harcerzy. Odbyła 
się również wystawa prac konkursowych pracowników a 
także prac malarskich pracownicy firmy agnieszki Dulik.

Katarzyna Wojak
specjalista HR

Lipcowe zajęcia w muszkow-
skiej bibliotece upłynęły pod 
hasłem „Wakacyjne podróże w 
świat baśni dalekiego i bliskiego 
wchodu”.

Na zajęcia uczęszczały dzieci od 
lat 4 do 15. Każdego dnia przygo-

da była w inna. Pierwszego dnia 
byliśmy w Indiach i wykonywali-
śmy z masy solnej słonie. Gosz-
czono Renatę Jasinowską, która 
uczyła wykonania koszyczka z 
wikliny papierowej. W inny dzień 
odwiedzono Arabię, a zajęcia 
skupiły się na wykonaniu latają-

30 sierpnia w Wielowsi odby-
ło się IV Powiatowe Święto 
Pieczonego Ziemniaka, które 
zorganizowano na placu re-
kreacyjno – sportowym. 
Imprezę rozpoczął mecz piłki 
nożnej juniorów, w którym zmie-
rzyły się drużyny z Trzemeszna 
i Wielowsi (na zdjęciu). Mecz 

SUlĘCIN

Tu królował ziemniak

zakończył się wynikiem 4:3 dla 
Wielowsi. Sekcja karate Kyoku-
shin z Sulęcina pod przewodnic-
twem karola Buksztynowicza 
przygotowała pokaz sztuki walki 
oraz łamania dachówek. Z myślą 
o dzieciach, jak i dorosłych, przy-
gotowano wiele konkurencji 
sprawnościowych z nagrodami. 
Ponadto odbył się sprawnościo-
wy turniej dla rodzin, w którym 
zwyciężyła rodzina państwa 
Gryz z Wielowsi. Podczas święta 
przygotowano degustację wielu 
potraw przyrządzonych właśnie 
z ziemniaków. Swoje stoisko 
przygotowało Stowarzysze-
nie Przyjaciół Wielowsi „Nasza 
Wieś”, które za swoją aktywną 
działalność na rzecz promo-
cji gminy Sulęcin otrzymało 
nagrodę ufundowaną przez 
burmistrza Sulęcina. Na impre-
zie gościli również członkowie 
Klubu MC Boxer. Mieszkańcy 
Wielowsi i goście świętowanie 
zakończyli zabawą taneczną.

(red. na podst. www.sulecin.pl)

cego dywanu Następnie były Chi-
ny i wachlarze, lampiony oraz… 
chiński smok (na zdjęciu). Nie za-
brakło Japonii (która „znajdowała 
się” u Emilii Hładki). Tu zajęcia 
odbyły się w plenerze, malowano 
farbami oraz zjedzono pyszny de-
ser. Ostatniego dnia wykonywano 
pocztówkę z wakacji, która pod-
sumowała pierwszą część zajęć 
wakacyjnych. 

Ewelina Niemczyn

cd. na s. 1

Czy szpital zostanie sprywatyzowany?

22 maja, 
w Szkole 
P o d s t a -
wowej nr 
4 odbył 
się trady-
cyjny już 
f e s t y n 
szkolny i przegląd twórczości teatral-
nej. Dzięki zaangażowaniu rodziców, 
uczniów, nauczycieli oraz przyjaznych 
szkole firm i instytucji, na wszystkich 
gości czekało wiele atrakcji.
Pierwsi swoje talenty związane ze sztu-
ką teatralną zaprezentowali uczniowie 
klas 2b, 3a, 3b i 3d. W ramach „Przeglądu 
twórczości aktorskiej uczniów” mogliśmy 
obejrzeć spektakle: „Kukułka”, „Śpiąca 
królewna”, „Czarnoksiężnik z krainy Oz”, 
„Czerwone kapturki”. Publiczność została 
przeniesiona w świat baśni za sprawą ro-
biącej niesamowite wrażenie scenografii 
i bajecznych strojów osób występujących 
na scenie.
O godzinie 15.30 zaczęły zapełniać się 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Świątecznie w SP nr 4
gośćmi tereny wokół budynku szkoły – 
rozpoczynał się festyn. Na scenie swoje 
umiejętności wokalne zaprezentowali 
uczniowie szkoły, a prowadzący oprawę 
muzyczną sprawił, że wielu uczniów, a 
także część rodziców, bawiła się do końca, 
czyli do godz. 19.30.
Długie kolejki ustawiły się do stoisk z małą 
gastronomią oraz do stoiska pod tajem-
niczą nazwą „Szkolny arsenał rozmaito-
ści”. Nauczyciele zaprosili uczniów i ich 
rodziców do udziału w konkursach spor-
towych, plastycznych oraz zabaw z dzie-
ciństwa rodziców. Zorganizowali także 
stoiska: naukowe, twórczości dziecięcej, 
plastyczne, promujące naukę języków ob-
cych oraz kiermasz książek. Wiele osób z 
zainteresowaniem odwiedziło stanowiska 
Straży Pożarnej i Policji. Dużym powodze-
niem cieszyły się zabawy na dmuchanych 
zamkach.
Organizatorzy dziękują wszystkim za za-
angażowanie i zapraszają za rok.

Red. na podst.: www.kostrzyn.pl
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Sklep Zoologiczny
Salon Groomerski Yagnes

Pon. - Piątek
10:00 - 18:00

Sobota
10:00 - 14:00

- szeroki wybór karm
- kosmetyki dla zwierząt
- akcesoria dla zwierząt domowych

DODATKOWO:
- usługi fryzjerskie dla psów
- porady dotyczące pielęgnacji zwierząt (nieodpłatnie:)
- zniżki dla stałych klientów na kosmetyki dla zwierząt

     Tel. 604 848 045

SUlĘCIN

Oni cenią 
swe zdrowie

krZeSZYCe

Wakacje z orientem

Sulęcin, ul. Witosa 2a 
(pasaż handlowy - obok piezzeri Torino)

UWAGA ZMIA
NA ADRESU! Firma molex w Sulęcinie już po raz drugi zorganizo-

wała Dzień medyczny dla swoich pracowników oraz 
członków ich rodzin. 

Impreza odbyła się na terenie firmy 30 sierpnia, wzięło w 
niej udział ok. 250 osób dorosłych wraz z dziećmi. Można 
było wykonać: badanie EKG, poziom cukru, cholesterolu, 
pomiar ciśnienia a także badanie dotyczące osteoporo-
zy. Skorzystano także z zaleceń i wskazówek masażysty 
oraz fizjoterapeuty. Poza licznymi badaniami medyczny-
mi można było skonsultować się z dietetykiem, stylistką 
fryzur oraz wykonać makijaż. Nie zabrakło pokazu zum-
by oraz fitness. Był też czas na zdrowy posiłek. Najmłodsi 
mogli poskakać na dmuchanym zamku, malować twarze, 
a także najeść się do woli waty cukrowej. Ponadto o zaba-
wy dla dzieci zadbał zastęp sulęcińskich harcerzy. Odbyła 
się również wystawa prac konkursowych pracowników a 
także prac malarskich pracownicy firmy agnieszki Dulik.

Katarzyna Wojak
specjalista HR

Lipcowe zajęcia w muszkow-
skiej bibliotece upłynęły pod 
hasłem „Wakacyjne podróże w 
świat baśni dalekiego i bliskiego 
wchodu”.

Na zajęcia uczęszczały dzieci od 
lat 4 do 15. Każdego dnia przygo-

da była w inna. Pierwszego dnia 
byliśmy w Indiach i wykonywali-
śmy z masy solnej słonie. Gosz-
czono Renatę Jasinowską, która 
uczyła wykonania koszyczka z 
wikliny papierowej. W inny dzień 
odwiedzono Arabię, a zajęcia 
skupiły się na wykonaniu latają-

30 sierpnia w Wielowsi odby-
ło się IV Powiatowe Święto 
Pieczonego Ziemniaka, które 
zorganizowano na placu re-
kreacyjno – sportowym. 
Imprezę rozpoczął mecz piłki 
nożnej juniorów, w którym zmie-
rzyły się drużyny z Trzemeszna 
i Wielowsi (na zdjęciu). Mecz 

SUlĘCIN

Tu królował ziemniak

zakończył się wynikiem 4:3 dla 
Wielowsi. Sekcja karate Kyoku-
shin z Sulęcina pod przewodnic-
twem karola Buksztynowicza 
przygotowała pokaz sztuki walki 
oraz łamania dachówek. Z myślą 
o dzieciach, jak i dorosłych, przy-
gotowano wiele konkurencji 
sprawnościowych z nagrodami. 
Ponadto odbył się sprawnościo-
wy turniej dla rodzin, w którym 
zwyciężyła rodzina państwa 
Gryz z Wielowsi. Podczas święta 
przygotowano degustację wielu 
potraw przyrządzonych właśnie 
z ziemniaków. Swoje stoisko 
przygotowało Stowarzysze-
nie Przyjaciół Wielowsi „Nasza 
Wieś”, które za swoją aktywną 
działalność na rzecz promo-
cji gminy Sulęcin otrzymało 
nagrodę ufundowaną przez 
burmistrza Sulęcina. Na impre-
zie gościli również członkowie 
Klubu MC Boxer. Mieszkańcy 
Wielowsi i goście świętowanie 
zakończyli zabawą taneczną.

(red. na podst. www.sulecin.pl)

cego dywanu Następnie były Chi-
ny i wachlarze, lampiony oraz… 
chiński smok (na zdjęciu). Nie za-
brakło Japonii (która „znajdowała 
się” u Emilii Hładki). Tu zajęcia 
odbyły się w plenerze, malowano 
farbami oraz zjedzono pyszny de-
ser. Ostatniego dnia wykonywano 
pocztówkę z wakacji, która pod-
sumowała pierwszą część zajęć 
wakacyjnych. 

Ewelina Niemczyn
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Wojewoda z Ministrem o Regionalnym Systemie Ostrzegania 

– Alarmowanie stanowi jedno z kluczo-
wych działań służb w obliczu zagrożeń. 
Głównym celem jest zminimalizowanie 
strat w ludziach i mieniu. To może być reali-
zowane przez szybkie ostrzeganie za pomo-
cą RSO. Dajemy możliwość podjęcia działań 
zapobiegawczych, które ograniczą skutki 
różnych zdarzeń. – rozpoczęła spotkanie 
Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, pod-
kreślając jednocześnie, że województwo 
lubuskie jest pierwszym regionem, w któ-
rym system został wdrożony.

Minister Halicki podkreślał, że powsta-
nie Regionalnego Systemu Ostrzegania 
było możliwe dzięki współpracy wielu 
przychylnych osób i instytucji. – RSO ma 
duże znaczenie dla bezpieczeństwa obywa-
teli, którzy dzięki systemowi mają dostęp do 
najważniejszych informacji i poradników  
z instrukcjami jak postępować w sytuacji za-
grożenia. System jest unikalny m.in. dlatego, 
że nadzoruje go Wojewódzkie Centrum Za-
rządzania Kryzysowego. To pozwala unikać 
zapychania systemu informacjami mniej 
istotnymi. Ważne informacje są natomiast 
rozbudowywane i uzupełniane w oparciu o 
specyfikę województwa – zapewniał Mini-
ster Administracji i Cyfryzacji.

Przedstawiciele służb mundurowych za-

wracali uwagę, że RSO ułatwia pracę m.in. 
policji, straży pożarnej. Sprawny przepływ 
informacji między służbami a odbiorcami 
komunikatów ogranicza liczbę połączeń z 
numerami alarmowymi.

W spotkaniu uczestniczyli także: Marian 
Zalewski – członek zarządu TVP S.A., Wie-
sław Łodzikowski - Dyrektor TVP Technolo-

gie, Artur Koziołek – rzecznik Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego i 
służb mundurowych oraz pracownicy Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego.

RSO to usługa, która umożliwia powia-
damianie obywateli o lokalnych zagro-
żeniach, zarówno na stronach interne-

towych urzędów wojewódzkich, jak i w 
naziemnej telewizji cyfrowej, telegazecie,  
a także aplikacji na telefon. Przez 
RSO rozpowszechniane są rów-
nież poradniki postępowania  
w sytuacjach kryzysowych. W całym kraju 
aplikację RSO pobrano kilkadziesiąt tysię-
cy razy.

Dzięki Regionalnemu Systemowi 
Ostrzegania każdy, kto ma dostęp do in-
ternetu, telewizji publicznej lub posiada 
zainstalowaną bezpłatną aplikację na tele-
fon komórkowy, może być powiadamiany  
o potencjalnych zagrożeniach czy klę-
skach żywiołowych.

Komunikaty Regionalnego Sys-
temu Ostrzegania można zobaczyć 
w programach Telewizji Polskiej:  
w naziemnym multipleksie cyfrowym 
MUX-3 w programach regionalnych. Naj-
istotniejsze z nich pojawiają się na specjal-
nym pasku na ekranie telewizora.

Wszystkie komunikaty dostępne są na 
stronach telegazety w programach TVP1, 
TVP2, TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polo-
nia od str. 190, natomiast w TVP Regional-
nej od str. 430. Ostrzeżenia dostępne są 
także na stronach internetowych urzędów 
wojewódzkich.

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie w ramach RSO Road Tour – rządowego przedsięwzięcia promującego 
Regionalny System Ostrzegania. O zaletach RSO i znaczeniu systemu dla mieszkańców naszego województwa mówili m.in. Minister Admini-
stracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki i Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos.

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
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Wojewoda przeciwko handlowi ludźmi

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Świątek, dyr. Wydziału Programów Europejskich i 
Rządowych LUW, Wojewoda Katarzyna Osos oraz gen. bryg. SG Andrzej Kamiński.

Te
ks

ty
 i 

zd
ję

ci
a:

 L
ub

us
ki

 U
rz

ąd
 W

oj
ew

ód
zk

i, 
ul

. J
ag

ie
llo

ńc
zy

ka
 8

, 6
6-

40
0 

G
or

zó
w

 W
lk

p.

Wojewoda Lubuski Katarzyna 
Osos oraz Komendant Nado-
drzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzań-
skim gen. bryg. SG Andrzej 
Kamiński pod koniec kwietnia 
podpisali umowę partnerską 
dotyczącą projektu: „Lubuski 
alians służb mundurowych 
i cywilnych wobec handlu 
ludźmi i przestępczości trans-
granicznej” (LASM). – Lubuski 
Urząd Wojewódzki jest jedy-
nym, który realizuje tego typu 
projekt – podkreśliła Wojewo-
da Katarzyna Osos.

– Będzie bardzo szeroka kampa-
nia społeczna. Chcemy dotrzeć do 
jak największego kręgu odbior-
ców – zapowiedziała Wojewoda 
Lubuski Katarzyna Osos. – Będą 
szkolenia z instytucjami, które 
mają styczność z osobami nara-
żonymi na zagrożenia. W ramach 
projektu będziemy podejmować 
działania, które mają się przyczy-
nić do poprawy efektywności 
działania odpowiednich służb. 
Zorganizujemy seminaria, szko-

lenia i konferencje, które będą 
miały na celu zwiększenie zakre-
su wiedzy o metodach działania i 
zapobiegania zjawiskom handlu 
ludźmi.
Lubuski Urząd Wojewódzki za-
jął wysoką trzecią pozycję w 
rankingu z  ponad dwudzie-
stu  projektów ubiegających  się 
o dofinansowanie. Wyróżnienie 
to jest szczególnie ważne po-
nieważ Projekt „Lubuski alians 
służb mundurowych i cywilnych 
wobec handlu ludźmi i przestęp-
czości transgranicznej” jest jedy-

nym projektem finansowanym 
z Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego realizowanym przez 
Urząd Wojewódzki w Polsce.
Zagadnienie handlu ludźmi oraz 
problem zorganizowanej prze-
stępczości transgranicznej są 
zjawiskami podlegającymi dy-
namicznym przemianom, któ-
rych nasilenie zaobserwowano 
w Polsce na początku lat 90. W 
związku ze wzrostem rozwoju 
gospodarczego i ekonomiczne-
go Polska obecnie nie jest już 
tylko krajem pochodzenia ofiar, 

ale także krajem tranzytowym, 
przez który odbywa się transfer 
osób z Europy Wschodniej czy 
Azji do Europy Zachodniej oraz 
krajem docelowym dla pokrzyw-
dzonych wykorzystywanych 
głównie w prostytucji i pracy 
przymusowej. Kwestie te odno-
towywane są szczególnie w re-
gionach przygranicznych.
– Mam nadzieję, że projekt zna-
cząco przyczyni się do zwiększe-
nia skuteczności prowadzonych 
działań – powiedziała Wojewoda 
Katarzyna Osos. Z działaniami 
podjętymi przez Wojewodę zga-
dza się gen. bryg. SG Andrzej 
Kamiński, Komendant Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzań-
skim - W dzisiejszym skompliko-
wanym świecie nie można działać 
w pojedynkę, trzeba wielu innych 
służb w tym administracji publicz-
nej, aby dotrzeć do jak największej 
liczby odbiorców – podkreślił Ko-
mendant Kamiński.
Dyrektor Wydziału Programów 
Europejskich i Rządowych Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
Agnieszka Świątek zapowie-
działa natomiast specjalistyczne 
szkolenia dla służb munduro-
wych, Straży Granicznej, a także 

pracowników LUW. Szkolenia 
będą dotyczyć identyfikacji za-
bezpieczeń przed fałszerstwem 
dokumentów publicznych.
Przestępczość transgraniczna i 
handel ludźmi są kwestiami, któ-
re w wypracowanie wspólnych 
wniosków jak również nawiąza-
nie kontaktów zawodowych, w 
zakresie tematane grupy prze-
stępcze. Natomiast szkolenia de-
dykowane instytucjom samorzą-
dowym wpływają na uzyskanie 
efektu oddziaływania projektu 
wśród szerokiej grupy odbior-
ców.

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

W tym roku organizatorzy Dnia Sztuki 
postanowili połączyć go z Dniem Matki 
i Świętem Rodziny. Głównymi punkta-
mi programu był spektakl „Jaś i Małgo-
sia” oraz konkurs recytatorski „Kocha-
my Was… sercem dziecka”

Spektakl „Jaś i Małgosia” wykonali ucznio-
wie ośrodka należący do kola teatralnego. 
Sztukę pomogły przygotować nauczy-
cielki wychowania fizycznego: Alicja 
Pietrzyk i Agnieszka Araszewską. Zaję-
cia teatralne, podczas których uczniowie 
uczyli się ruchu scenicznego, pantomi-
my, oraz poszczególnych ról, odbywały 
się przez cały rok szkolny raz w tygodniu. 
Warto podkreślić, że koło teatralne w 
ośrodku działa już od czterech lat, w trak-
cie których wystawiono takie spektakle 
jak: „Cztery pory roku”, „Czerwony Kaptu-
rek’, oraz „Kopciuszek”. Każde widowisko 
teatralne odbierane jest przez widzów z 
ogromnym aplauzem.
Kolejnym ważnym wydarzeniem Dnia 
Sztuki był Szkolny Konkurs Recytatorski 
„Kochamy Was… sercem dziecka” dedy-
kowany Rodzinie. Konkurs adresowany 
był do wszystkich uczniów ośrodka oraz 
dzieci z oddziału przedszkolnego. Jego 
celem było m.in. pielęgnowanie wartości 
estetycznych i literackich języka polskiego 
oraz więzi rodzinnych. Konkurs przebie-
gał w dwóch etapach. W finale konkursu 
wzięło udział 18. uczniów. Komisja ocenia-
jąca brała pod uwagę: dobór tekstu, jego 
pamięciowe opanowanie, dykcję, inter-

Dzień Sztuki w SOSW
SŁUBICE

pretację oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Przyznano 9 nagród w trzech kategoriach 
wiekowych oraz jedną nagrodę dla laure-
ata z grupy przedszkolnej;
Gratulujemy Laureatom oraz dziękujemy 
wszystkim uczestnikom, którzy składali 
rodzicom życzenia językiem poezji. W tym 
miejscu należy podkreślić, iż wielu przy-
byłych rodziców słuchając wierszy w wy-
konaniu swoich pociech nie kryło wzru-
szenia i dumy.
Po programie artystycznym wszystkich 
przybyłych rodziców ugościli uczniowie 
działającej w ośrodku  Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej o profilu –kucharz, którzy z 
opiekunem zajęć zawodowych Anną Bąk 
przygotowali słodkie wypieki.
Podsumowując należy uznać  tegoroczny 
Dzień Sztuki w SOSW za udany i zapew-
ne wszyscy widzowie z niecierpliwością 
oczekiwać będą na kolejny , który już za 
rok.

M.Wałach, A. Araszewska, A. Pietrzyk
Fot. P. Jaremko
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Na sygnalekredyty gotówkowe

Weź
kredyt gotówkowy
z lekką ratą!
Zapraszamy do oddziału Santander Consumer Banku

w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rynek 27
pon.–pt. 9.00–17.00

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

6 nr 6(30)/2015 11 czerwca 2015

Na sygnalekredyty gotówkowe

Weź
kredyt gotówkowy
z lekką ratą!
Zapraszamy do oddziału Santander Consumer Banku

w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rynek 27
pon.–pt. 9.00–17.00

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

Aresztowany za próbę korupcji
Policjanci ze słubickiej komendy policji dokonując 
pomiarów prędkości jadących pojazdów zatrzymali 
do kontroli samochód, którego kierowca przekroczył 
dopuszczalną prędkość o 25 km/h. Okazało się, że 
53-letni mężczyzna prowadził samochód w stanie nie-
trzeźwości. Kierowca nie chcąc przyjąć do wiadomości 
możliwości utraty prawa jazdy postanowił przekupić 
policjantów i próbował wręczyć im 2000 zł. Policjanci 
zabezpieczyli banknoty, a zatrzymanego mężczyznę 
doprowadzili dona komisariat, gdzie po przesłuchaniu 
został przekazany do dyspozycji Prokuratury Rejono-
wej. Usłyszał już zarzut wręczenia korzyści majątkowej 
osobie pełniącej funkcję publiczną. Mężczyźnie grozi 
kara nawet do 10 lat wolności.

Do aresztu za rozbój
Dyżurny słubickiej komendy w godzinach wieczornych 
otrzymał zgłoszenie o rozboju na młodym mężczyźnie, 
którym okazał się 26-letni mieszkaniec gminy Cybinka. 
Sprawcy pod pretekstem zakupu wystawionych przez 
poszkodowanego rzeczy na jednej ze stron interne-
towych, wywabili mężczyznę z domu. Po nieudanej 
próbie wciągnięcia pokrzywdzonego do samochodu, 
zaczęli mężczyznę kopać i bić po całym ciele. Zabrali 
srebrny łańcuszek pokrzywdzonego oraz telefon ko-
mórkowy i uciekli. Napastników wkrótce schwytała 
policja. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu z za-
rzutami rozboju.

Jeździł bez uprawnień
19 maja policjanci z Komisariatu Policji w Cybince za-
trzymali do kontroli drogowej kierowcę, który nie po-
siadał uprawnień do kierowania pojazdami. Zgodnie 
z nowymi przepisami mężczyźnie za prowadzenie po-
jazdu pomimo cofniętych uprawnień mogą grozić na-
wet 2 lata więzienia. Jednym z przepisów, który zaczął 
obowiązywać od 18 maja br. jest dodany do kodeksu 
karnego artykuł, wskazujący, że osoba, która pomimo 
cofnięcia jej uprawnień do kierowania pojazdami me-
chanicznymi siądzie za kierownicę, popełnia przestęp-
stwo zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. Co ciekawe, 26 
- letniemu mieszkańcowi Słubic uprawnienia do kie-
rowania zostały cofnięte w związku z niepłaceniem 
alimentów.

oprac. sam na podst. 
www.slubice.lubuska.policja.gov.pl
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Spotkanie przedsiębiorców z K-S SSE
W dniach 21-22 maja 2015 
w Mierzęcinie odbyła się 
Konferencja inwestycyjna 
zorganizowana przez Ko-
strzyńsko-Słubicką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną. Tegorocz-
ne spotkanie przebiegało pod 
hasłem „Nowa perspektywa 
2014-2020. Szanse i zagroże-
nia dla przedsiębiorców stre-
fowych”.

Udział w konferencji wzięło 
ponad 100 przedsiębiorców i 
przedstawicieli firm działających 
na terenie Kostrzyń-
sko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekono-
micznej. Obecni byli 
również włodarze 
miast, w których ist-
nieją podstrefy. 
Spotkanie oficjalnie 
otworzył Artur Ma-
lec, prezes Zarządu 
K-S SSE. Przywitał 
wszystkich uczest-
ników i podzięko-
wał za tak liczne 
przybycie. Szczegól-
ne podziękowania 
skierował do Part-
nerów Konferencji: 
KPMG Polska, Banku 
Zachodniego WBK 

oraz firmy Audit Doradztwo Per-
sonalne. 
Główną częścią spotkania były 
prezentacje, które dotyczyły 
m.in. sytuacji gospodarczej w 
nowej perspektywie Unijnej, 
możliwości pozyskania środków 
na projekty inwestycyjne, rynku 
walut, zmiennej sytuacji gospo-
darczej zachodnich sąsiadów a 
także sposobów na zatrzymanie 
w kraju absolwentów (prezenta-
cja firmy Audit Doradztwo Perso-
nalne na podstawie Pilotażowe-
go Projektu Klasy Patronackiej).

Prezentacje pt. „Kostrzyńsko-
-Słubicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna – tu nie tylko grunty 
czekają na inwestorów” wygłosił 
dyrektor marketingu K-S SSE An-
drzej Kail. 
Coroczne konferencje inwesty-
cyjne Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
niezmiennie cieszą się dużym 
zainteresowaniem przedsiębior-
ców, jak również instytucji zwią-
zanych z biznesem.

Red.

REGION
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kostrzyn 
zagłosował
Ponad 50 % uprawnionych do 
głosowania Kostrzynian wzięło 
udział w ponownych wyborach 
Prezydenta RP. O godzinie 01.30 
Okręgowa Komisja Wyborcza 
w Gorzowie Wlkp. przyjęła 17 
protokołów z głosowania w na-
szym mieście. W wyborach wzię-
ły udział 6882 osoby na 13680 
uprawnionych do głosowania 
(frekwencja wyniosła 50,31 proc.). 
Wyniki wyborów w Kostrzynie 
nad Odrą wyglądają następują-
co: Duda Andrzej – 2477 głosów 
(36.52%); Komorowski Bronisław 
– 4306 (63.48%). 99 głosów było 
nieważnych.

Red. na podst. www.kostrzyn.pl

29 maja odbyło się drugie spo-
tkanie Akademii Trzeciego Wie-
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Maria Bajgierowicz
www.rzepin.pl

Kolejne spo-
tkanie ATW

RZEPIN
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Sukces gim-
nazjalistów
19 maja 2015 
roku w Go-
rzowie Wiel-
k o p o l s k i m 
odbył się X 
Międzygim-
nazjalny Kon-
kurs Infor-
matyczny. Uczniowie Gimnazjum SOSW 
w Słubicach w składzie Ewa Michalak, 
Grzegorz Tomczak i Krzysztof Soloch 
zmierzyli się w trzech konkurencjach. W 
pierwszym etapie uczniowie rozwiązywa-
li ćwiczenia z zakresu dokumentu teksto-
wego, w drugim etapie rozwiązywali test 
informatyczny składający się z 18 pytań 
i w trzecim etapie uczniowie musieli za-
projektować plakat na Dzień Matki w do-
wolnie wybranym przez siebie programie 
graficznym. Nasi uczniowie zdobyli II miej-
sce otrzymując różne gadżety szkolne i 
informatyczne. Opiekę i przygotowanie 
uczniów zapewniła Marzena Guźniczak. 

Red.

Zgodnie z nowymi przepisami od 18 maja 
kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną 
prędkość o więcej niż 50 km/h w obsza-
rze zabudowanym, prawo jazdy zostanie 
odebrane bezpośrednio przez kontrolują-
cego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie 
w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez 
prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie 
przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca 
w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za 
kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu 
uprawnień do kierowania pojazdem. Aby 
je odzyskać trzeba będzie spełnić wszyst-
kie wymagania stawiane osobom, które 
po raz pierwszy ubiegają się o prawo jaz-
dy. Na ten sam okres (3 miesięcy) upraw-
nienia do prowadzenia pojazdami utra-
cą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą 
liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc 
określoną w dowodzie rejestracyjnym).
W nowych przepisach zaostrzono kary 
dla pijanych kierowców oraz tych, którzy 
pod wpływem alkoholu spowodowali wy-
padek drogowy. Okres, na jaki orzekany 
jest zakaz prowadzenia pojazdów został 
wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą 
będą 3 lata. Osoby kierujące pojazdem 
w stanie nietrzeźwości będą musiały się 
także liczyć z wysokimi karami finanso-
wymi. Niezależnie od orzeczonej kary, 
sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w 
wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, 
w przypadku osoby, którą złapano po raz 
pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys.  zł., 
dla recydywistów. Jeśli kierowca spowo-
duje wypadek drogowy pod wpływem 
alkoholu nawiązka nie będzie mogła być 
mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane 
z tego tytułu będą przekazywane na rzecz 

osób poszkodowanych w wypadkach.
Kierowcą, którzy będą prowadzili pojazd, 
pomimo tego że prawo jazdy zostało im 
wcześniej odebrane przez starostę, po-
pełnią przestępstwo. Będzie za to grozić 
grzywna, ograniczenie wolności lub po-
zbawienie wolności do 2 lat. Do tej pory 
było to wykroczenie. Niezależnie od ro-
dzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł 
także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Nowe przepisy przewidują także moż-
liwość zmiany przez sąd orzeczonego 
wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów 
na konieczność posiadania blokady alko-
holowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z ta-
kiej możliwości będzie można skorzystać 
dopiero po upływie połowy zakazu, a w 
przypadku gdy zakaz prowadzenia pojaz-
dów orzeczono dożywotnio, po upływie 
co najmniej 10 lat. 
Nowa ustawa wprowadza także zaostrze-
nie przepisów wobec młodych kierow-
ców. Osoby, które w okresie 2 lat od uzy-
skania prawa jazdy dopuściły się jednego 
przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji (np. spowodowanie wy-
padku drogowego, kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości) lub trzech wy-
kroczeń polegających na  spowodowa-
niu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, kierowaniu w staniu po uży-
ciu alkoholu lub przekroczeniu prędko-
ści powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. 
Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 
3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, 
będą docelowo objęte nadzorem w ra-
mach okresu próbnego przewidzianego 
w ustawie o kierujących pojazdami. 

Red.

Przekroczysz prędkość o więcej niż 50 km/h lub przewieziesz 
zbyt dużą liczbę pasażerów – stracisz prawo jazdy.

Od maja w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Kostrzynie nad Odrą realizowa-
ny jest projekt „Trampolina-regionalny 
program wspierania inicjatyw obywa-
telskich”.
Dzięki inicjatywie Lidii Antropik, lidera 
grupy nieformalnej oraz Fundacji „Pomoc-
na Dłoń” grupa 20 osób starszych, samot-
nych oraz niepełnosprawnych weźmie 
udział w ciekawych przedsięwzięciach, w 
tym m.in.: w terapii zajęciowej (robienie 
na drutach, szycie, szydełkowanie, deco-
upage, haftowanie, wykonywanie drob-
nych elementów dekoracyjnych) oraz w 
ćwiczeniach fizycznych z fizjoterapeutą. 
W ramach projektu planowany jest rów-
nież wyjazd do operetki do Szczecina oraz 
wyjście do kawiarni na lody i kawę.
Udział w projekcie umożliwi prowadzenie 
twórczego i harmonijnego życia, pomo-
że w zachowaniu dobrej sprawności fi-
zycznej, a przede wszystkim zapobiegnie 
izolacji społecznej. Grupa otrzymała do-
f inansowanie 
w wysokości 
4.000 zł.

Red. 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Pomoc dla 
osób star-
szych
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