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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:

Prace maturalne sprawdzają 
nauczyciele wybrani losowo, 
często z zupełnie innej części 
Polski. Dodatkowo arkusze eg-
zaminowe, które otrzymują są 
zakodowane i nie wiadomo z 
jakiej szkoły a nawet z jakiego 
miasta mogą one pochodzić. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna unieważniła 23 prace maturalne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach. Powód: Komisja 
ustaliła, że na wszystkich pojawiały się te same błędy, a to by oznaczało, że prace były pisane niesamodzielnie.

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

Tam gdzie trafiły prace uczniów 
Rolniczaka z matematyki na-
uczyciele doszli do wniosku, że 
abiturienci musieli ściągać, po-
nieważ w 23 pracach były takie 
same rozwiązania, te same opisy 
i te same błędy.

Zgodnie z procedurą w takich 

przypadkach arkusze są przesy-
łane do analizy przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną. Eks-
perci OKE potwierdzili zarzuty i 
unieważnili prace.

W rozmowie z nami dyrek-
tor szkoły Maria Skalniak jest 
nadal bardzo poruszona spra-

STR. 7

Matura z matematyki unieważniona
POWIAT SŁUBICKI 

Kolejne kamienice odzysku-
ją swój dawny blask.

wą. - Nie było żadnego zajścia i 
incydentu na maturze. Procedu-
ralnie również nie popełniliśmy 
żadnego błędu. Sześcioosobowa 
komisja egzaminacyjna miała 
podzielone sektory i nie stwierdzi-
ła przypadków ściągania. Te 23 
osoby siedziały w różnych sekto-

rach – mówi dyrektorka. 
- Ostatnie lata pokazały, że na-

sza szkoła jest na coraz wyższym 
poziomie. Wśród innych tego typu 
szkół średnich w woj. lubuskim 
jeszcze niedawno plasowaliśmy 
się w pierwszej dziesiątce. Reali-
zujemy bardzo dużo projektów 
unijnych, wysyłamy młodzież na 
kursy i praktyki zarówno w Polsce, 
jak i do Niemiec. To efekt ogromu 
pracy jaka została wykonana 
– podkreśla M. Skalniak  – ten 
przypadek z maturami bardzo 
nam dopiekł, ale musimy z tym 
jakoś funkcjonować – dodaje 
i zapowiada, że już od lutego 
będą się odbywały kursy dla 
tych uczniów, którzy muszą po-
wtórzyć maturę z matematyki. 

Maturę z matematyki zdawało 
w tym roku 60 uczniów Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Rolni-
czych w Słubicach. W przypadku 
unieważnienia pracy przez OKE 
uczniowie mogą ją powtórzyć 
dopiero w kolejnym terminie 
majowym razem z rok młodszy-
mi kolegami. Nie mogą popra-
wiać egzaminu podczas sierp-
niowych poprawek.

Adam Piotrowski

Słubice co rok
piękniejsze…

SŁUBICE
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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)

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

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

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

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

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

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

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................

.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

10 miesięcy minęło od powo-
łania rządu Beaty Szydło przez 
prezydenta Andrzeja Dudę. 
Pamiętam jak dziś, jak podczas 
kampanii obecna pani premier 
prezentowała niebieską teczkę 
z ustawami na pierwsze 100 
dni. Część obietnic prezentu-
jemy co miesiąc w specjalnej 
tabelce na s. 2. Gołym okiem 
widać, że na liście nadal kró-
luje kolor czerwony. Jeszcze 
gorzej jednak po ponad roku 
urzędowania wygląda w zesta-
wieniu niespełnionych obiet-
nic prezydent Andrzej Duda: 
„Jeżeli w pierwszym roku mojej 
prezydentury (…) tych dwóch 
zasadniczych dla mnie, obie-
canych projektów nie przy-
gotuję i nie złożę, to ustąpię z 
urzędu” – tak mówił podczas 
kampanii o obniżeniu wieku 
emerytalnego i podwyższe-
niu kwoty wolnej od podatku.  

minął miesiąc

A. Duda w sprawie powrotu do 
poprzedniego wieku emerytal-
nego złożył projekt ustawy już 
w grudniu 2015 r. zakładając, że 
wejdzie ona w życie już 1 stycz-
nia 2016 roku. Dokument trafił 
jednak do sejmowej zamrażarki. 
Biorąc pod uwagę, że obecny 
prezydent wywodzi się z PiS-u, 
który ma obecnie pełnię władzy 
(i obiecywał to samo), jest to czy-
sta kpina z Polaków. 

Kolejna wspólna obietnica 
prezydenta Andrzeja Dudy, jak 
i Prawa i Sprawiedliwości, to 
wspomniane obniżenie kwo-
ty wolnej od podatku. Gdyby  
A. Duda miał trochę honoru, to 
zgodnie z tym co mówił pod-
czas kampanii musiałby ustąpić 
z urzędu, bo w tej sprawie ani 
on, ani rząd palcem nawet nie 
kiwnęli. „Dziś potrzebne jest 
podwyższenie kwoty wolnej od 
podatku. Ja już się do tego zo-

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

bowiązałem. To jest ulga zwłasz-
cza dla mniej zarabiających. Dla 
tych, którzy dostają choćby naj-
mniejszą emeryturę, te przysło-
wiowe 880 zł, to będzie ponad 
75 zł miesięcznie i to będzie re-
alna pomoc” - mówił Duda. Jak 
widać słowa poszły na wiatr. Jak 
dla mnie, to zwyczajnie kłamał. 

Było jeszcze kilka innych obiet-
nic prezydenta, jak m.in. repolo-
nizacja banków, pomoc „franko-
wiczom”, bezpłatne przedszkola, 
które jak dotąd nie doczekały się 
realizacji. Dziwi zatem tak wyso-
kie poparcie dla obecnego pre-
zydenta (w czerwcu br. 55 proc. 
Polaków zadowolonych z prezy-
dentury). Apeluję do rodaków, 
by się obudzili i spojrzeli trzeźwo 
na przedstawione wyżej dane. 

Niespełnianie obietnic to do-
mena wszystkich polityków, od 
prawa do lewa. Bardziej jednak 
niepokoją mnie inne działania 
obecnej władzy. Dosadnie w tek-
ście opublikowanym na łamach 
Gazety Wyborczej wypowiedział 
się w tej sprawie Zbigniew Hoł-
dys: „PiS okłada Polskę bejzbo-
lem propagandy, Kukiz tańczy 
mu w rytm jak pajacyk na sznur-
kach, a opozycja bezradnie roz-
kłada ręce”. W Polsce ruszyła in-
doktrynacja za szeroką skalę. „To 
co my obchodziliśmy z daleka, 
uznając za nie do ruszenia, PiS 
zawłaszczył bezceremonialnie” 
– mówi znajoma posłanka Plat-
formy Obywatelskiej. Dziś tego 
efekty widać na każdym kroku. 
Głównym narzędziem do PiS-
-owskiej propagandy są oczywi-
ście media. Nie przypadkowo na 
czele publicznej telewizji stanął 
PiS-owski spin doktor, mistrz w 
naginaniu rzeczywistości Jacek 
Kurski. Teraz materiały emitowa-

ne w TVP, to toporna i bezczel-
na propaganda. Nieistotne jaki 
jest stan rzeczy: że obietnice 
wyborcze są niedotrzymane, że 
łamie się konstytucję poprzez 
prób marginalizowania roli Try-
bunału Konstytucyjnego, że 
kolejne instytucje i państwowe 
spółki są opanowywane przez 
ludzi związanych z PiS. Liczy się 
sam przekaz: „Próbujemy coś 
zmienić, ale opozycja nam nie 
pozwala, poza tym były rząd 
zostawił nam katastrofalny stan 
kasy państwa”, „Prof. Rzepliński 
to „politykier” i „platformers”, a 
sędziowie Trybunału to banda 
kolesi”, ”katastrofa w Smoleń-
sku, to zamach i na pewno pal-
ce maczał w nim Tusk”  – takie 
slogany wlewa się dzisiaj do 
głów widzów telewizji publicz-
nej. Powtarzane dziesiątki razy 
budują główną narrację PiS-ow-
skiej machiny rządzącej. Wy-
pisz, wymaluj obraz Dziennika 
Telewizyjnego z Polski ludowej. 
Może się jednak propaganda 
PiS-u nieco przejechać. Jej pro-
stackość zakłada lekceważenie 
inteligencji odbiorców. Ja jed-
nak wierzę, że 500 zł i grube 
manipulacje nie zaślepią szer-
szej refleksji Polaków nad rze-
czywistością.

OgłOszenia DrObne

Szukam opiekunki do 
2 letniego dziecka w 

Międzyrzeczu. Wynagrodze-
nie około 1300 PLN/MSC 

zależne od godzin. 
Tel. 694 311 234

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

Sprzedam działkę rolną  
17 ha w Gajcu, gm. Rzepin. 

Cena 450 tys. zł
Tel. 795 95 10 15

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe (56 m2) na 

parterze w Lubniewicach 
na os. Słowiańskim. Blisko 

szkoła, jeziora. Mieszkanie w 
b. dobrym stanie. Cena 160 

tys. zł.  Tel. 790 237 918

„Dobra zmiana” - research
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Ponowna zmiana na 
stołku prezesa szpitala

SŁUBICE

Już drugi raz w przeciągu kilku miesię-
cy Wojciech Włodarski został odwołany 
ze stanowiska prezesa szpitala powiato-
wego w Słubicach. Tym razem również 
decyzję taką podjął obecny starosta Mar-
cin Jabłoński. Na razie W. Włodarskiego 
zastępuje Maciej Pawliński, ale wkrótce 
starosta ma ujawnić kandydata do objęcia 
tej posady na stałe. Według zapewnień 

Jabłońskiego ma to być osoba niezwykle 
kompetentna i z dużym doświadczeniem. 

Wojciech Włodarski został powołany za 
czasów starosty Piotra Łuczyńskiego. Po 
pierwszym przyjściu M. Jabłońskiego mu-
siał ustąpić ze stanowiska, ale wrócił, gdy 
w starostwie znów pojawił się P. Łuczyń-
ski. Teraz kolejny raz został odwołany. 

Red.

W SKRÓCIE:

Przeciwko uzależnieniom
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kostrzyn nad Odrą jako jedno z 18 miast w Polsce będzie realizował projekt w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i 
aspołecznych zachowań Razem Bezpiecznie. Celem projektu jest walka z uzależnieniami wśród młodych ludzi. 

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Sukces miasta był możliwy dzięki pozy-
tywnej ocenie Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego i osobistej rekomendacji 
wniosku przez Wojewodę Lubuskiego 
Władysława Dajczaka.  Zadanie pn. „Ko-
strzyn nad Odrą – ochrońmy młode poko-
lenie przed uzależnieniami” zostało dofi-
nansowane w kwocie 62.210 zł. 

Projekt będzie realizowany do 31.12.2016 
roku z udziałem Policji , Straży Miejskiej, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, MOSiR, 
KCK, Stowarzyszeń Sportowych i przede 
wszystkim głównych odbiorców: dzieci i 
młodzieży wszystkich kostrzyńskich szkół. 
Działania będą polegały na zaangażowa-
niu społecznym i współpracy w formie 

spotkań np. rodziców ze specjalistami ds. 
uzależnień, dyskusji i wymiany doświad-
czeń (nauczyciele, Policja, Straż Miejska, 
Prokurator, OPS, specjaliści terapii uza-
leżnień), zajęć pozaszkolnych (warsztaty 
filmowe), turniejów sportowych, konkur-
sów pod wspólną nazwą „Mój dom – bez-
pieczna przystań”.

Informacji w sprawie projektu udziela in-
spektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego 
w Kostrzynie nad Odrą Wanda Łysiak tel. 
95 727 81 57 oraz pracownicy Wydziału 
Oświaty, Kultury i Opieki.

Red.
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RZEPIN

Mszą świętą w intencji rolników 
oraz koncertem orkiestry dę-
tej z Drezdenka rozpoczęły się 
dożynki gminy Rzepin, które w 
tym roku odbyły się w Lubiechni 
Wielkiej.  Zaraz po ceremoniale 
dożynkowym na scenie pojawił 
się chór Wrzosy, a potem przy-
szedł czas na prezentację wień-
ców. Nie zabrakło sołeckich sto-
isk, gdzie swoją różnorodnością 
kusiły lokalne smakołyki.  Było 

W Lubiechni Wielkiej 
podziękowali rolnikom

wiele atrakcji scenicznych - ka-
baret, koncert zespołu Jacaro 
i oczywiście zabawa taneczna. 
Powiat słubicki reprezentował 
przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza.

Źródło: www.powiatslubicki.pl

REGION

- Rynek e-commerce w  Polsce 
rozwija się niezwykle dynamicz-
nie. Oprócz strategicznej lokaliza-
cji, dostępnej infrastruktury, ka-
dry potencjalnych pracowników 
oraz kosztów, konkurencyjność 
polskiego e-handlu była czynni-
kiem decydującym o  lokalizacji 
nowego centrum logistycznego 
–  mówi David Schröder, star-
szy wiceprezes ds. Operacji Za-
lando –  Dodatkowo, sprawna 
współpraca z  przedstawicielami 
regionu, zwłaszcza z Prezydentem 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Marszałkiem 
województwa zachodniopomor-
skiego oraz zastępcą burmistrza 
Gryfina, ułatwiła podjąć nam de-
cyzję.

Zalando nieustannie poszerza 
swoją sieć logistyczną m.in. po-
przez otwarcie w  grudniu 2015 
roku pierwszego międzynaro-
dowego centrum logistycznego 

Zalando w K-S SSE
Zalando, wiodąca platforma modowa w Europie, w sierpniu rozpoczęła budowę 
drugiego, międzynarodowego centrum logistycznego, które powstanie w Gryfinie 
w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Razem z zaufanym part-
nerem, firmą Goodman, Zalando stworzy nieruchomość o wielkości 130,000 me-
trów kwadratowych. Zalando ponownie będzie współpracowało także z dostaw-
cą usług logistycznych Fiege, który zatrudni w nowej lokalizacji około 1000 osób. 
Pierwsze przesyłki opuszczą nową lokalizację pod koniec lata 2017 roku.

w  Stradelli, we Włoszech, oraz 
rozpoczęcie budowy czwartego 
centrum logistycznego w Niem-
czech, w Lahr na południu kraju. 
Z  kolei nowy, międzynarodowy 
magazyn Zalando pod Pary-
żem zostanie oddany do użytku 
w  przyszłym roku, aby klienci 
z Paryża i okolic mogli otrzymy-
wać swoje zamówienia szybciej.

- Miesięcznie dostarczamy kilka 
milionów przesyłek do naszych 
klientów w  15 krajach w  Europie. 
W  ciągu ostatniego roku Zalan-
do zyskało aż 3  miliony nowych 
klientów. W  odpowiedzi na tak 
intensywny wzrost, wzmacniamy 
naszą europejską sieć logistyczną 
– dodaje Schröder.

- Inwestycja Zalando stworzy 
wiele nowych miejsc pracy w  Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że inwestycja 
będzie zrealizowana w  Gryfinie, 

w  województwie zachodniopo-
morskim, bo tu stopa bezrobocia 
nadal jest wysoka. Jedno nowe 
miejsce pracy w  KSSSE wygene-
ruje kolejne nowe miejsca pracy 
w  otoczeniu gospodarczym. Tak 
popularna w  całej Europie firma 
pomoże w rozwoju podstrefy KSS-
SE w  Gryfinie i  zachęci dalszych 
przedsiębiorców do inwestowa-
nia. Nie ulega wątpliwości, że zro-
bimy wszystko, co w naszej mocy, 
aby uruchomić ten imponujący 
projekt Zalando  – mówi Krzysz-
tof Kielec, prezes Zarządu KSS-
SE.

Red.



- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

DREWNO KOMINKOWE

P.P.P.H.U. HOLZMAR
Ośno Lubuskie, tel. 697 072 791
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MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

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

Zacięta walka o puchar starosty
4 września na kortach Kompleksu 
Sportowo – Rehabilitacyjnego w 
Górzycy odbył się turniej tenisa 
ziemnego dla dzieci pn. „Waka-
cyjne wspomnienie - turniej teni-
sa ziemnego dla dzieci o Puchar 
Starosty Powiatu Słubickiego”. W 
tenisowe szranki stanęło 34 mło-
dych zawodników w czterech ka-

tegoriach wiekowych. Miejsca na 
podium były uhonorowane pu-
charami i dyplomami, a tym, któ-
rym zabrakło szczęścia starosta 
Marcin Jabłoński wręczył oko-
licznościowe statuetki i dyplo-
my.  Wszyscy zawodnicy zostali 
również uhonorowani drobnymi 
nagrodami rzeczowymi, na które 

złożył się sprzęt sportowy, odzież 
sportowa i inne drobiazgi zaku-
pione w ramach dotacji pocho-
dzącej z powiatu słubickiego.  A 
teraz wyniki: w kategorii chłop-
ców do lat 16 pierwsze miejsce 
zdobył Bartosz Żukliński z Gó-
rzycy, na drugim stopniu podium 
uplasował się Ksawery Rupniak 
z Kostrzyna nad Odrą, a trzecie 
miejsce przypadło w udziale 
Maciejowi Duszyńskiemu z Gó-
rzycy. Na pozostałych miejscach 
znaleźli się: Hubert Konieczny, 
Mateusz Dereń oraz Wojciech 

Dereń. W kategorii dziewcząt do 
lat 14 pierwsze miejsce zdobyła 
Dominika Podhajecka z Górzy-
cy, drugie miejsce przypadło jej 
siostrze Wiktorii, a na trzecim 
stopniu podium stanęła Julia 
Stolarska, także z Górzycy. Kolej-
ne miejsca zajęły: Kornelia Stad-
nik, Klaudia Koryzna, Roksana 
Koryzna i Magdalena Szychow-
ska. W kategorii chłopców do lat 
12 na pierwszym stopniu podium 
stanął Jakub Mizerski ze Słu-
bic, drugie miejsce przypadło w 
udziale Jonatanowi Jabłońskie-
mu, również ze Słubic, a trzecie 
miejsce zajął Hubert Kamiński z 
Górzycy. Na kolejnych miejscach 
uplasowali się: Jakub Duszyński, 
Michał Timofiejczyk, Kacper 

Janicki i Maciej Poznański. W 
ostatniej kategorii, ale za to naj-
bardziej licznej, do 9. roku życia, 
pierwsze miejsce zdobył Jacek 
Biernacki z Ośna Lubuskiego, na 
drugim miejscu uplasowała się 
Natalia Waszak z Rzepina, a trze-
cie miejsce zajął Wiktor Łoba-
czewski z Rzepina. Na kolejnych 
miejscach znaleźli się: Daniel 
Ciesielski, Kajetan Konieczny, 
Antoni Dujicz, Mateusz Kowal-
ski, Jakub Timofiejczyk, Oliwia 
Parkoła, Bartosz Dybka, Oskar 
Czarnogrecki, Bartosz Parkała, 
Hanna Pudliszewska oraz Julia 
Stangreciak. 

 Źródło: www.powiatslubiski.pl



6 nr 9(45)/2016 9 września 2016

Kierował po narkotykach 
POWIAT SŁUBICKI

W niedzielę 21 sierpnia w go-
dzinach wieczornych w rejonie 

Policjanci z Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim zatrzymali 34-letniego kierowcę, 
który kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Oprócz tego mężczyzna 
przewoził w aucie amfetaminę i był poszukiwany listem gończym. 

parkingu leśnego na terenie 
Ośna Lubuskiego, mundurowi 

zatrzymali do kontroli drogo-
wej kierującego samochodem 

POWIAT SULĘCIŃSKI

Bądź na bieżąco z pracą Senatu!
KRAJ / REGION

Senator RP Władysław Komarnicki zachęca do odwiedzenia swojej strony inter-
netowej www.senatorkomarnicki.pl. Na niej znaleźć można wszystkie informacje 
dotyczące pracy senatora w wyższej izbie parlamentu oraz w terenie.

Senator Władysław Komar-
nicki zasiada w dwóch stałych 
komisjach: Gospodarki Naro-
dowej i Innowacyjności oraz 
Nauki, Edukacji i Sportu. – Wy-
bór nie był trudny – mówi sen-
ator – wynika z racji mojego 
zawodowego życiorysu i doświ-
adczenia. Jestem przekonany, 
że w tych komisjach na coś się 
jeszcze przydam – podkreśla. 
Dodatkowo senator bierze ud-
ział w pracach trzech zespołów 
parlamentarnych: Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Ameryki 
Środkowej i Karaibów, Lubus-
kiego Zespołu Parlamentarne-
go i Parlamentarnego Zespołu 
ds. Energetyki. 

Na stronie internetowej sen-
atora znaleźć można projekty 
ustaw, które aktualnie proce-
duje Senat. W razie potrzeby 
kontaktu z biurem senatora 
znajdziemy tam również pełne 
dane adresowe.                       (Red.)

osobowym citroenem. Podczas 
prowadzonej kontroli, rozmowa, 
wygląd i zachowanie kierowcy 
wzbudziły niepokój policjantów. 
Funkcjonariusze przeprowadzili 
szczegółową kontrolę pojazdu, 
podczas której w jego wnętrzu 
znaleźli dwa woreczki strunowe 
z amfetaminą oraz lufkę szkla-
ną. Badanie również wykazało, 
że 34 letni mieszkaniec powiatu 
słubickiego prowadził pojazd bę-
dąc pod działaniem amfetaminy 
i marihuany. W trakcie dalszych 
czynności okazało się, że męż-
czyzna jest poszukiwany listem 
gończym. Dodatkowo w trakcie 

kontroli nie posiadał on przy so-
bie wymaganych dokumentów 
do kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. Policjanci zabezpieczyli 
pojazd i zatrzymali 34-latka w po-
licyjnym areszcie. Mężczyźnie za 
kierowanie pojazdem pod wpły-
wem środków odurzających gro-
zi do 2 lat pozbawienia wolności 
oraz zakaz prowadzenia pojaz-
dów. Za posiadanie narkotyków 
wbrew przepisom określonym w 
Ustawie o przeciwdziałaniu nar-
komanii grozi kara nawet do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Źródło: 
www.lubuska.policja.gov.pl
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Słubice co rok piękniejsze…
SŁUBICE

Na słubickiej mapie wartych do podzi-
wiania nieruchomości   pojawiły się dwa 
obiekty, których osoby zaciekawione hi-
storią architektury nie mogą przegapić. 
Tym razem samo centrum i reprezentacyj-
ny (coraz bardziej) deptak - ulica Jedno-
ści Robotniczej. To właśnie tu, Wspólnoty 
Jedności Robotniczej 4 i Jedności Robot-
niczej 5 zarządzane przez Firmę Lutycz 
Nieruchomości podjęły wyzwanie, by 
podnieść się praktycznie z popiołów i od-
tworzyć zrujnowane zębem czasu fasady 
wraz z balkonami. Balkony na budynku nr 
5 już nie istniały - obcięte decyzją Wspól-
noty już w uprzednim roku z obawy o ich 
stan techniczny i groźbę zawalenia, w tym 
jakże ruchliwym punkcie miasta. Wtedy 
zabezpieczona, a dziś pieczołowicie już 
odrestaurowana (wypiaskowana i malo-
wana proszkowo) metaloplastyka balu-
strad może cieszyć oko. Sama konstrukcja 
balkonów została wykonana w całości od 
nowa – stara, po kilkudziesięciu latach 
była niemalże w całości zniszczona przez 
rdzę. Projekt kolorystyki – w związku z za-
bytkowym charakterem budynku musiał 
być zatwierdzony przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i odpowiadać 
kolorom, jakie pierwotnie istniały na nie-
ruchomości, a także współgrać z już wyre-
montowanymi kamienicami.

Dzisiaj przechodząc deptakiem serce 
rośnie z dumy, gdy widzi się Niemców za-

trzymujących się z podziwem i robiących 
zdjęcia. Parę lat temu też robili śmiejąc się 
pod nosem z tragicznego stanu nierucho-
mości w samym centrum miasta. „Ale to 
już było, już nie wróci więcej...” aż chce się 
zanucić klasyka :) 

Teraz jeszcze wymiana instalacji elek-
trycznej, remont klatek (najprawdopo-
dobniej jeszcze w tym roku) i kolejne dwie 
nieruchomości odrestaurowane niemalże 
kompletnie.

No i tak kawałek po kawałku, budynek 
po budynku udało się przywrócić blask 
praktycznie wszystkich znajdujących 
się w obrębie starówki nieruchomości. 
Odrestaurowane budynki przy ul. Jed-
ności numer 3, 4, 5, 6, 11, 16, a także ul. 
Mickiewicza 9 i ul. Mickiewicza 20. Warte 
zainteresowania są ponadto przepiękne 
budynki przy Placu Przyjaźni 6, Reja 4, Sło-
wackiego 9 – 10 czy też przy Placu Boha-
terów 13, Żeromskiego 15 – każdy z nich 

po wielu staraniach odzyskał swój dawny 
blask i przełamuje architektoniczny dra-
mat lat 70 – tych i 80 – tych.

Podkreślić należy fakt, że każda z wy-
żej wymienionych Wspólnot Mieszkanio-
wych, dzięki przygotowanej przez zarząd-
cę nieruchomości procedurze otrzymała 
ze Skarbu Państwa zwrot 15% nakładów 
poniesionych na remont. Niby kwota pro-
centowo nie powalająca, jednak dająca 
każdej ze wspólnot prawie 40 tysięcy zło-
tych oszczędności. Trochę żal, że Słubice 
nie posiadają funkcjonującego progra-
mu rewitalizacji obszarów zabytkowych, 
bo taki program umożliwiłby uzyskanie 
jeszcze większych dopłat opartych na 
specjalnych programach dofinansowań z 
środków Unii Europejskiej. Z podobnych 
programów korzysta szereg gmin w Pol-
sce, gdzie realizuje się systemowe opera-
cje odrestaurowywania całych kwartałów 
miejskich o charakterze zabytkowym, czy 
też tych, w których mieszkańcom zagraża 
wykluczenie społeczne. No ale trzyma-
my kciuki wierząc, że to wszystko jeszcze 
przed nami w jak najbliższej przyszłości.

Bartosz Lutycz

SŁUBICE ul. Bohaterów Warszawy 3 
Tel. +48 533 225 045 / 95 759 84 10
kontakt@lutycz-nieruchomosci.pl

Jedności Robotniczej 5 wczoraj ... ... i dziś.



Świat powiatowy wydaje się piękny. 
Oczywiście patrzę na niego przez pry-
zmat pogody, która w wyjątkowy spo-
sób zostawia nam na całym ciele gorącą 
pamięć wakacyjnych i urlopowych sza-
leństw. Rzeczywistość powiatowa jed-
nak nie napawa optymizmem, a wręcz 
odpycha zwykłym ludzkim brakiem na-
dziei na również zwykłą sprawiedliwość. 
Sąd wojewódzki jednak nie zgodził się 
z argumentami wojewody co w konse-
kwencji pomogło moim zdaniem nie-
słusznie wybranemu zarządowi wrócić 
na ciepłe i bardzo cenne posadki. Z wy-
rokami sądów się nie dyskutuje dlatego 
w tym miejscu mogę tylko wyrazić sza-
cunek dla Piotra Łuczyńskiego, który z 
wielką klasą po prostu ustąpił pola, choć 
prawnicy po raz kolejny są podzieleni, 
że dopiero ostateczne rozstrzygnięcie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
sprawę powinno skończyć pozytywnie 

OKIEM RADNEGO

Jest tylko jedno rozwiązanie...

Robert 
Tomczak

radny

dla jednych czy drugich. Przypominam, iż 
tej klasy zabrakło ekipie Marcina Jabłoń-
skiego, która dopiero po dramatycznych 
wydarzeniach z nocy 1 lipca opuściła gabi-
nety. Docierają również do mnie ciekawe 
informacje związane z rozstrzygnięciem 
WSA. Jeśli to prawda, że sąd stwierdził, iż 
zasada, że nad głosowaniem wniosku o 
odwołanie starosty trzeba się pochylić po 
30 dniach na pierwszej sesji jest zasadą 
dla zasady, a te 30 dni tak naprawdę nie są 
wiążące to coś mi tu jako zwykłemu oby-
watelowi nie gra. Czy jak bank do mnie 
przyjdzie i powie, że w umowie o kredycie 
mam 30 dni na spłatę kolejnej raty to czy 
ja mogę bankowi powiedzieć, że zapłacę 
za pół roku, bo te 30 dni to tak naprawdę 
nic nie znaczą… Żeby nie było, czekamy 
z utęsknieniem na uzasadnienie wyroku i 
wtedy się dokładnie dowiemy jak to było. 
W tym miejscu chciałbym serdecznie po-
gratulować Lubuszaninowi panu Witol-

dowi Pahlowi wyboru na stanowisko 
wiceprezydenta Warszawy. Pan Witold, 
doskonały adwokat i znawca prawa miał 
swego czasu zostać szefem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, a my tu w po-
wiecie mieliśmy nawet szansę zobaczyć 
efekty jego pracy, gdyż bronił Marcina Ja-
błońskiego w wygranej przez niego spra-
wie, o której piszę powyżej. 

Wracając do tematu, jako człowiek sa-
morządu nadal jestem w szoku po tym 
co się ostatnio u nas dzieje. Chciałem już 
przestać wierzyć w sprawiedliwość, ho-
nor, prawdę i tak po prostu sobie odpu-
ścić. Ten beton, kliki, mafia, układy wypra-
cowane przez kilkanaście lat w naszym 
powiecie, szczególnie mieście Słubice i 
jak się okazuje nawet w całej Polsce mają 
się dobrze i nie da się ich ruszyć. Jednak 
po kilku dniach letargu pomyślałem, że 
skoro kilkanaście lat to się cementowa-
ło, to przez kilka miesięcy trudno będzie 

rozsadzić. Już i tak udało się zrobić wiele 
dzięki determinacji wielu osób więc nie 
można tego procesu zatrzymać. Dlatego 
odpowiadając bardzo sceptycznie na brak 
odzewu ze strony Wojewody czy Ministra 
na naszą prośbę o Komisarza w powiecie z 
tak dużymi problemami (przegrany termi-
nal, miliony za drzewa, budżet w rozsyp-
ce) wracamy do tematu referendum o od-
wołanie rady powiatu słubickiego. Moim 
skromnym zdaniem obecna rada nie jest 
w stanie udźwignąć tego ciężaru. Już wie-
lokrotnie publicznie mówiłem, że zrobię 
wszystko żeby do referendum doszło. 
Informuję zatem, iż 
machina referendal-
na ruszyła. 
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Wakacje, wakacje… i po wakacjach!
SŁUBICE

Podczas spotkań dzieci mogły oglądać 
prezentacje multimedialne, bawić się przy 
kolorowej chuście Klanzy, rozwiązywać 
rebusy, kalambury oraz testy i zagadki o 
sztuce. 

Dzieci poznały co to jest kubizm, im-
presjonizm, neoplastycyzm, puentylizm, 
abstrakcjonizm, tangram, polska sztuka 
ludowa, japońska sztuka opowiadania – 
kamishibai.

Mali uczestnicy zajęć także przygotowa-
li prace plastyczne na konkurs pt. „Ogród 
moich dziadków”, zorganizowany przez 
słubicki Zarząd Działkowiczów „Jutrzenki” 
z okazji 50-lecia działalności ogródków 
działkowych.

Na zajęciach powstały piękne i twórcze 
prace inspirowane obrazami prezentowa-
nych artystów, np. „drzewo życia’ Klimta, 
”słoneczniki” Vincenta van Gogha, portrety 
Picassa.

Dzieci stworzyły również ilustracje do 
wierszy „Lokomotywa” Juliana Tuwima  i 
„Rzepka” Jana Brzechwy. Ilustracje te po-
służyły do przedstawienia tychże wierszy 
w formie papierowego teatru kamishibai. 

Na zakończenie „Małej Akademii Sztuk 
Przepięknych” uczestnicy otrzymali dyplo-
my potwierdzające ukończenie Akademii, 
tytuł Młodego Artysty za nadzwyczajne 
osiągnięcia artystyczne oraz upominek w 
formie małego zestawu plastycznego.

Atrakcją ostatniego spotkania był rów-
nież sleeveface, czyli zdjęcia przedstawia-
jące osoby fotografowane z zasłoniętą 
przez okładkę książki twarzą lub częścią 
ciała. Dzieci miały dużą frajdę z tej zabawy, 
pozując do zdjęć z wybraną przez siebie 
książką. Z pewnością zabawa 

w sleeveface zagości w słubickiej biblio-
tece jeszcze nie raz!

Akcja lato 2016 w bibliotece słubickiej dobiegła końca.  Tegoroczne spotkania przebiegły pod hasłem „Mała Akademia Sztuk Przepięk-
nych”. Zajęcia były wspaniałą  lekcją sztuki, dzięki której dzieci poprzez zabawę miały okazję poznać różne nurty, kierunki i techniki malarskie oraz  
wspaniałych artystów świata.

Mamy nadzieję, że kreatywne zabawy 
i gry przysporzyły dzieciom wiele rado-
snych chwil,  

a zdobyta wiedza o sztuce odkryła w 
nich dusze artysty. 

Kolejna edycja wakacji w słubickiej   bi-
bliotece cieszyła  się bardzo dużą frekwen-
cją. Gościliśmy nie tylko dzieci ze Słubic, ale 
odwiedziły nas dzieci z innych miejscowo-
ści Polski i z zagranicy. 

W sumie z zajęć skorzystało około stu 
osób. Dziękujemy za wspaniałe, wspólne 
artystyczne wakacje! Do zobaczenia w bi-
bliotece!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z 
wakacyjnych zajęć na stronie internetowej 
biblioteki http://www.biblioteka.slubice.pl 
oraz na Facebooku. 

Zespół BPMiG Słubice

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

http://www.biblioteka.slubice.pl
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