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MATERIAŁY
BUDOWLANE

WYBORY SAMORZĄDOWE
Szanowni Państwo,
Rok 2018 jest rokiem obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, po 123 latach niewoli. Główne uroczystości tej
rocznicy odbędą się oczywiście
11 listopada, w dniu największego naszego święta państwowego.
Premier Rządu RP ogłosił dzień
21.10.2018 roku jako datę wyborów samorządowych w naszym
Kraju. Świętowanie odzyskania
wolności i demokratyczne wybory- to nie tylko zbieg wydarzeń.
Zwróćmy uwagę na to, że wolne,
uczciwe wybory były jednym z
największych marzeń tych, którzy
przez 123 lata niewoli na nie czekali, o nie walczyli, tracąc wszystko, także życie. Jeśli spróbujemy
wyobrazić sobie jak bardzo wiele
pokoleń naszych rodaków pragnęło takich wyborów, to będzie
nam łatwiej zrozumieć, jak wielką
sprawą w życiu każdego narodu
jest możliwość wolnego głosowania w wolnym kraju.
Jestem przekonany, że nie ma
lepszego, bardziej prawdziwego
i uroczystego sposobu na uczczenie wielkiej 100-letniej Rocznicy
jak wzięcie udziału w wyborach synonimie wolności, a w naszych
czasach także patriotyzmu.
Zachęcam, proszę i apeluję do Państwa, Mieszkańców Kostrzyna nad
Odrą, którzy najpierw nasze Miasto budowali, a teraz rozwijają i to
w sposób budzący uznanie nie tylko w naszym kraju, weźmy udział
w wyborach - uczcijmy święto
100-lecia Odzyskania Niepodległości.

AZ

OD

1 poleca:
Przekrój

DO

BETON TOWAROWY
BLOCZKI BETONOWE
NARZĘDZIA BUDOWLANE
SUCHA ZABUDOWA
SKUP ZŁOMU
ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą
tel.: 95 728 93 85
www.alfabud.pl

Kostrzyn nad Odrą

NOWA JAKOŚĆ W MIEŚCIE!
► u nas zapłacisz kartą!
► zakupy na telefon!
► bezpłatny dojazd!
► o przybyciu TAXI
powiadomienia SMS!
► 7 dni w tygodniu / 24h!

95 73 66666 www.plustaxi.com.pl
więcej:

Andrzej Kunt
Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą

WYNAJEM

AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681

nr 9 WRZESIEŃ 2018

2

Ogłoszenia Drobne

minął miesiąc

POSZUKUJEMY OPIEKUNEK/ÓW
osób starszych w Niemczech,
wysokie wynagrodzenie,
darmowy kurs j. niem.,
składki ZUS!
LAXO Care, tel. 68 422 8111

Wybory, czyli czas przecinania wstęg

Sprzedam tanio pianino
sprowadzone z Rosji.
Wymaga jednie strojenia.
Tel. : 602 805 121

Zatrudnię pracownika ochrony (kobieta
lub mężczyzna), etat,
Słubice i okolice. Mile
widziane orzeczenie.
Tel. 512 252 866

Sprzedam
działkę ogrodową
rod OAZA

tel. 509 968 894
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, do 1500 euro na
rękę, legalnie od zaraz
535 340 311 lub 533 848
005 lub 730 340 005

Przyjmę na etat pracownika do sprzątania biura
w Kostrzynie nad Odrą.
Tel. 601 167 375

Co cztery lata w prawie wszystkich
miastach / gminach wiejskich / powiatach przerabiamy przedwyborcze przecinanie wstęg. Po latach
wytężonej pracy samorządowców
szereg inwestycji publicznych doczekuje się końca realizacji. Oddawane są ulice, chodniki, maluje się
kamienice itp. Dokonując wyboru
przy urnie pamiętajmy więc, żeby
spojrzeć na całokształt pracy samorządowców – co zostało wykonane
przez ostatnich kilka lat łącznie,
nie tylko w roku wyborczym i czy
aby prowadzone działania nie są
tylko zwykłym przedwyborczym
zaklinaniem rzeczywistości, które
w dodatku do niczego nie prowadzi i obciąża nasze, podatników
kieszenie. Z czymś takim miałem
styczność kilka dni temu. W powiecie sulęcińskim od kilku lat mówiło
się o remoncie drogi powiatowej
nr 1278F z Sulęcina do Miechowa,
która jest ważną trasa dojazdową do
Gorzowa. W zeszłym roku zdecydowano jednak, że wyremontowany zostanie tylko odcinek z Sulęcina do Żubrowa, bo na więcej nie ma
pieniędzy. Do dzisiaj efektów nie
widać, pomijając doraźne łatanie
dziur za pomocą smoły i sypanych
do dziury kamyków (ostatni raz
coś takiego widziałem poruszając
się drogami na Ukrainie.) Jadąc
wspomnianą trasą kilka dni temu
miałem nieprzyjemność natknąć się
na robotników wykonujących takie
prowizoryczne „lepienie” dziur.

Następnych kilkanaście aut sypnęło
mi w szybę garścią kamieni, które
prawdopodobnie miały załatać dziurę
w asfalcie. Skończyło się na porysowanej szybie i ochlapanym smołą
podwoziu. Ne zdziwiłbym się, gdyby
komuś tam jednak szyba w samochodzie pękła. No nie bardzo się Zarząd
Powiatu w tym przypadku popisał.
Inna sprawa to również duże inwestycje, wielomilionowe, których termin
do pełnego oddania nie da się zrobić
w czasie krótszym niż kilka lat. Proces który w skrócie obejmuje projektowanie, aplikowanie o środki z UE,
oczekiwanie nie decyzję, procedury
przetargowe, i wreszcie realizację
(obarczoną skurczonym rynkiem wykonawców) musi potrwać. W takim
przypadku przedłużenie kadencji samorządów do 5 lat ma sens.
Poza przecinaniem wstęg, kampania wyborcza z trudem ruszyła z
miejsca. W Sulęcinie jest to jednak
całkiem zrozumiałe. Zatrucie wody
bakteriami z grupy E. coli wszystkim
dało się we znaki. Na ulicach można
już jednak zobaczyć pierwsze wyborcze ogłoszenia. Szczególnie jedno zwróciło moją uwagę. „Oni już tu
rządzili, później się ze sobą pokłócili
i mieszkańców Sulęcina w nędzy
zostawili…” – taki tekst (napisany wielkimi literami) widnieje na
banerach kandydata na burmistrza
Sulęcina Karola Buksztynowicza.
Jak się nie mylę 4 lata temu, w czasie poprzedniej kampanii hasło było
identyczne. Po pierwsze więc trochę

się zdarło, po drugie nie wiem, co pan
Karol ma na myśli… Kto się obecnie
tak kłuci? A nawet jeśli, to generalnie
normalne, że w polityce ścierają się
różne poglądy i pomysły, co w konsekwencji tworzy wrogie sobie obozy.
Wystarczy spojrzeć na politykę krajową. Najbardziej jednak nie mogę
zrozumieć o co chodzi z tą „nędzą”?
To już nie lata ’90 kiedy ludziom
żyło się faktycznie ciężko. Dziś w
opiece mnóstwo zasiłków (co akurat
nie jest dobre), bezrobocia już praktycznie nie ma i kto chce, to pracę
znajdzie. Jako pracodawca w branży sprzątającej doskonale się w tym
względzie orientuję. Chętnych do
pracy jak na lekarstwo, i gdyby nie
pracownicy zza wschodniej granicy,
to moja firma i wiele innych miałoby
poważny problem.
Lepiej jednak prowadzić kampanię,
działać i proponować niż nie robić nic.
A taką strategię przyjął kandydat na
burmistrza Sulęcina, lider partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie sulęcińskim, pan Bogdan Trzpis, znany
z tego, że co 4 lata kandyduje na burmistrza Sulęcina i należy do PiS. Panu

Trzpisowi wydaje się chyba, że sam
fakt przynależności do partii prawej
i sprawiedliwej, powinien wystarczyć, żeby sięgnąć po władzę w Sulęcinie. Przez ostatnie 8 lat ani pana
Trzpisa ani partii PiS nie kojarzę z
absolutnie żadną inicjatywą, pomysłem, akcją czy czymkolwiek, co
mogłoby dać mieszkańcom przynajmniej w najmniejszym stopniu
poznać tego kandydata. W wyborach w 2010 zdobył 296 głosów, w
2014 głos na p. Trzpisa oddało 366
głosów. Tendencja jest wzrostowa
więc może teraz zdobędzie powyżej 400. By jednak myśleć o zwycięstwie trzeba mieć w granicach
3000. A nóź widelec… Jeżeli taka
samo PiS działa w innych gminach
to nie wróżę sukcesu.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
Brawa dla
Zuzi
KUPONiNAKacpra
OGŁOSZENIE
Bezpłatne ogłoszenia
mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne
nie prowadzące działalności gospodarczej

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.
Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Przemysław Mielczarek, Daniel Szurka, Anna Suchy, Bartłomiej Suski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 225 133
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 8.600 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (kolportaż do skrzynek pocztowych mieszkańców); SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki;
URZĄD MIEJSKI ul. Akademicka; ECO – SUPERMARKET ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE
SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; PIEKARNIA OSKROBA ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY ul. 1 Maja; SKLEP
SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA SUPERMARKET ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY os. 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy;
LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)
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Konsekwencja i wiarygodność
Wkroczyliśmy w okres wyborczy, a to oznacza, że Mieszkańcy
są zarzucani informacjami z niepewnego źródła jak np. ta, że w
Kostrzynie nie będzie basenu. Tego typu nieprawdziwe informacje pojawiają się w wyniku braku wiedzy o mechanizmach działania samorządu, czy mechanizmach tworzenia budżetu miasta.
W związku z powyższym nasza redakcja poprosiła o rozmowę
z burmistrzem dr. Andrzejem Kuntem na temat budowy krytej
pływalni w naszym mieście.
Przez wiele lat priorytetem był rozwój
miasta oraz szeroko pojmowane bezpieczeństwo mieszkańców, teraz możemy
pochylić się również nad innymi zadaniami jak np. rozwojem bazy sportowo-rekreacyjnej. Pierwszą dużą inwestycją
będzie Kostrzyńskie Centrum Zapaśnicze zaprojektowane jako hala sportowo-widowiskowa dla uprawiania wielu
dyscyplin sportu, a w szczególności zapasów i dofinansowana z Ministerstwa
Sportu kwotą 3.500.000 zł. Kolejną,
jeszcze większą inwestycją będzie Miejski Park Wodny. Wiele razy podkreślałem, że Kostrzyn to Mieszkańcy, którzy
wyczekują budowy basenu w naszym
mieście. Ta inwestycja to nie są tylko
działania w obecnym roku, to szereg lat
pracy poprzedzającej ogłoszony w 2018
roku przetarg. Jednak ceny proponowane
przez dwóch oferentów były zbyt wysokie
w stosunku do kosztów zaplanowanych
na realizację projektu. Mam pełną świadomość, że zaproponowane oferty mają
związek z trwającym rokiem wyborczym

i nie zgadzam się na to, aby Mieszkańcy
przepłacali za inwestycje. Jestem burmistrzem od 2002 roku, podpisywałem
wiele umów. Gdybym przyjął jedną z
tych ofert, mając tak duże doświadczenie
w samorządzie, to zapewniam, że byłoby
to nieuzasadnione wydanie publicznych
pieniędzy. Dlatego ten przetarg musi być
powtórzony. Zapewniam jednak, że w
temacie budowy krytej pływalni jestem
i pozostanę konsekwentny – basen powstanie i będzie cieszyć naszych mieszkańców już w 2021 roku.
BASEN DLA KOSTRZYNA
ZA DARMO?
Jak podliczyli kostrzyńscy urzędnicy,
od 2014 roku ze środków zewnętrznych
zdobytych przez pracowników urzędu
miasta z unijnych oraz rządowych źródeł finansowania, Miasto uzyskało ponad 30 milionów złotych(!), co pozwoliło na wykonanie ważnych dla Miasta
inwestycji za kwotę ponad 64 milionów

złotych bez ani jednej złotówki kredytu! Taka sytuacja finansowa i zdolność
kredytowa pozwoli Miastu na wykonanie dużych zadań w najbliższych latach,
w tym wybudowanie krytej pływalni.

Można rzec, że dzięki pracy naszych samorządowców basen zbudowany będzie
gratis - w nagrodę za ciężką pracę i wytrwałość – powiedział nam burmistrz
Andrzej Kunt.
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Musimy przerwać milczenie
W ostatnim czasie, a właściwie ciągle
mamy do czynienia z bardzo dynamiczną zmianą prawa. Często zmiany dotyczą
bardzo specjalistycznych i branżowych
ustaw. Jako Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. nie jesteśmy powołani i nie
jest naszym obowiązkiem ich tłumaczenie, jednak głos w sprawach wyjaśniania ustaw w oparciu o które pracują MZK
zabierała ostatnio osoba niekompetentna lub niezorientowana. Dlatego pozwalam sobie w celu wyjaśnienia dużych
przekłamań zawartych w artykule pod
tytułem „Wiele lat zaniedbań” zamieszczonym w nr 7/8 miesięcznika „Flesz gazeta kostrzyńska” („Rozmowa z dr inż.
Janem Kaczmarczykiem – prezesem
Spółdzielni Mieszkaniowej „Celuloza”
oraz Rodzinnych Ogródków Działkowych „Oaza”) na garść wyjaśnień.
W artykule tym Pan J. Kaczmarczyk przytacza między innymi procedurę ustalania i zatwierdzania taryfy dla wody i ścieków twierdząc, że burmistrz opiniuje taryfę, oraz przytacza
błędne informacje odnośnie sposobu jej uprawomocniania i
ogłaszania.
Jaka jest prawda
czyli prawo zawarte w ustawie
i rozporządzeniu taryfowym.

Otóż na początek należałoby wyjaśnić cel zmiany „regulatora” którym wcześniej był wójt/burmistrz, a obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jak czytamy
w komentarzach powołanie tzw. „centralnego regulatora”
miało na celu odpolitycznienie i duże uniezależnienie taryf
dla wody i ścieków od lokalnej polityki gmin, oraz kontrolę
nad celowością wydatkowanych pieniędzy. Dyskusje trwały
długo, ale prace nad ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
szybko ruszyły po opublikowaniu raportu kontroli NIK dotyczącego tej branży.
Przechodząc do konkretów – jak odbywa się obecnie zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków:
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
określa taryfę na okres 3 lat (wcześniej na rok).
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
przekazuje organowi regulacyjnemu to znaczy
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody
Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.
3. Organ regulacyjny, w terminie 45 dni od dnia
otrzymania wniosku ocenia projekt taryfy pod
względem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo wodne, oraz
analizuje zmiany warunków ekonomicznych
wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej,
w tym marżę zysku, oraz weryfikuje koszty pod
względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług
przed nieuzasadnionym wzrostem cen.
4. Jeżeli wynik weryfikacji lub analizy jest pozytywny, organ regulacyjny zatwierdza taryfę w
drodze decyzji.
5. Odwołanie od tej decyzji przysługuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu i burmistrzowi w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

6.

W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała
się prawomocna organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
7. Właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
zamieszcza zatwierdzoną taryfę na swojej stronie
internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów.
9. Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie
7 dni od dnia jej ogłoszenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Przytoczyłem tu najprostszą z możliwych drogę zatwierdzania taryf, czyli taką która jest stosowana przy prawidłowym
złożeniu wniosku i pozytywnej ocenie przez organ regulacyjny. Oczywiście nie ma tu miejsca na opiniowanie przez
burmistrza taryfy które sugeruje Pan J. Kaczmarczyk jak
również nie jest prawdą, że mieszkańcy mają w tej procedurze prawnej możliwość odwołania się od decyzji.
Odnosząc się do zarzutu jakoby postępowanie Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. spowodowało uniezależnienie się „dwóch największych firm z branży papierniczej” jest
bezzasadne. Nie wiem na jakiej podstawie Pan J. Kaczmarczyk wysnuł takie oszczerstwa. Dwie największe firmy? Domyślam się że są to Arctic Paper Kostrzyn S.A. i ICT Poland.
Jakie są fakty?
Odnośnie decyzji o budowie oczyszczalni ścieków dla Arctic
Paper Kostrzyn S.A. należy stwierdzić, że podjęta ona została już w roku 1998 bez konsultacji z MZK. W tym okresie MZK nie posiadało oczyszczalni biologicznej, a jedynie
przestarzałą nieefektywną oczyszczalnię mechaniczną, która
nie spełniała warunków ochrony środowiska. Budowa nowoczesnej oczyszczalni została ukończona dopiero w roku 2001.
Inaczej wyglądała sytuacja z ICT Poland. W początkowym
okresie istnienia zakład ten posiadał tylko jedną maszynę
papierniczą i wtedy korzystał z oczyszczalni miejskiej, natomiast w latach następnych – postawienie dwóch kolejnych
maszyn diametralnie zmieniło sytuację. Nie jest prawdą
twierdzenie Pana J. Kaczmarczyka że winę za decyzję podjętą
przez ICT ponosi MZK. MZK podejmowało wiele prób mających na celu zmianę decyzji ICT. Prowadziliśmy rozmowy,
negocjacje, złożyliśmy papierni bardzo korzystną ofertę, ale
polityka właścicieli firmy uniemożliwiła nam dalszą współpracę w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych. W

odpowiedzi na naszą propozycje otrzymaliśmy odpowiedź,
z informacją że „Po ponownej wnikliwej analizie doszliśmy
jednak jednogłośnie do wniosku, że nadal naszą intencją jest
zbudowanie niezależnej instalacji do poboru świeżej wody i
odprowadzania ścieków przemysłowych.” Domyślaliśmy się
na podstawie innych wyjaśnień, że była to decyzja właścicieli, którzy mają kilka papierni posiadających swoje oczyszczalnie. Jedynie zakład w Kostrzynie nad Odrą korzystał z
oczyszczalni miejskiej. Mogła więc być to również decyzja
wynikająca ze strategii właścicieli.
Ponadto należy nadmienić, że nadal współpracujemy z Arctic
Paper Kostrzyn S.A. i z ICT Poland dostarczając wodę pitną i
odbierając ścieki inne niż pochodzące z technologii produkcji
papieru.
Odnosząc się do problemów ogródków działkowych.
Nie wiem kiedy Pan J. Kaczmarczyk dowiedział się o groźbie
odcięcia wody i czy mógł zareagować dużo wcześniej, a nie
wówczas gdy susza zniszczyła wiele upraw. MZK ze swojej strony natychmiast zareagowało na prośbę Pana prezesa
ogródków działkowych i w trybie pilnym wybudowaliśmy
przyłącze wodociągowe, nie ograniczając w żaden sposób
ilości pobieranej wody (jak to miało miejsce w niektórych
gminach).
Odnośnie bezpłatnego przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Z ogródków działkowych przywożone
są odpady zielone i biodegradowalne. Pomimo stwierdzenia
Pana prezesa, że jest to kuriozum, prawo funkcjonuje. Jeżeli
jest to niejasne wyjaśniamy, że systemem zbiórki odpadów
komunalnych w Kostrzynie nad Odrą objęte są tylko nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a nie wszystkie nieruchomości. Stąd wynika konieczność zawarcia
dodatkowych umów dotyczących nieruchomości niezamieszkałych i wnoszenia odpowiednich opłat. Na marginesie chcemy zauważyć, że do tego typu kontrahentów podchodzimy
bardzo elastycznie, umożliwiając zmiany ilości pojemników
według chwilowych potrzeb, oraz zawieszając wykonywanie
usługi w okresach „martwych”.
Konieczność napisania powyższego artkułu można by spuentować słowami Marka Twain’a „Lepiej jest nie odzywać się
wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie
wątpliwości.”
Olgierd Kłaptocz
Prezes Zarządu
Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
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No i mamy koniec
No i mamy koniec kadencji. Powinienem napisać, że
długo myślałem o tym, żeby wystartować w kolejnych wyborach. Powinienem napisać, że podjąłem tę
decyzję po długich wewnętrznych rozterkach. Nie,
nie potrafię. Ja po prostu kocham tą robotę, a winni
temu są nie tylko moi wyborcy, ale i pozostali radni
kadencji, która właśnie się kończy. Z racji wykonywanej pracy współpracuję z co najmniej 52-woma
samorządami. Muszę jasno stwierdzić, że ta kadencja w Powiecie Gorzowskim była i jest najlepszym
okresem mojego samorządowego doświadczenia.
Bez względu na przynależność plemienną, czy to
PiS, PO, Nowoczesna, SLD czy my Razem dla Powiatu, wszyscy stanowiliśmy przez całe cztery lata
doskonałą polską rodzinę. Dyskusje były czasami
zawzięte, ale zawsze na wysokim merytorycznym
poziomie. Nie było wyrywania mikrofonów, dzikich
okrzyków czy tupania. Nie było dyscyplin glosowania, może poza podziałem stołków, gdzie opozycji
nie dano nawet taboretu. Nie było przepychania,
wyzywania czy dogryzania. Przez cztery lata ponad
95% z nas może powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy. Zgoda buduje. Samorząd wymaga zgody. Opozycja w samorządzie to pretekst do lenistwa. Jak
można lekceważyć swoich wyborców biorąc tylko i
wyłącznie dietę.
Kadencja prawie się skończyła. Powiat, choć biedny
żyje. Zgoda pozwoliła nam rozwiązać najtrudniejsze
sprawy. Przez cztery lata od nowa organizowaliśmy

pracę Starostwa. Uchwaliliśmy program oszczędnościowy. Uzyskaliśmy pożyczkę na zwrot wynagrodzeń dla pracowników szpitala w Kostrzynie
(wstyd, żeby ktoś na uczciwie zarobione przez siebie
pieniądze musiał czekać tyle lat – czasami nawet nie
doczekał). Wyremontowaliśmy kilka ulic, elewacji i
kotłowni w naszych ośrodkach. Z wszystkimi gminami powiatu współpracujemy doskonale – może
poza jedną. Starosta miała trochę mniej szczęścia w
dobieraniu jej zastępców, przez co pracowała na co
dzień sama – nie licząc urzędników.
Każdy z nas może powiedzieć, że załatwił to lub
tamto. Pewne jest jednak to, że samo złożenie wniosku było ważne, jednakże bez zgody w Radzie i
sprawnego zarządzania Starostwem nic by się nie
udało. Jednostka znaczy tyle, co szum w lesie. Dopiero potężna wichura jest w stanie burzyć opór niechęci. Liczy się drużyna mądrych ludzi, a z takimi
dane mi było pracować przez ostatnie cztery lata.
Dziękuję swoim wyborcom za to, że mi to umożliwili. Dziękuję Andrzejowi Kuntowi za to, że jak nie
miałem się gdzie podziać po decyzjach partyjnych
w PO on i jego ludzie mnie przygarnęli. Starowałem z pozycji nr 5. Dzisiaj postanowiłem zmienić
dotychczasowy stan rzeczy i przekonałem koleżanki
i kolegów do tego, że w grupie siła. Zaangażowałem
się całym sobą. Zjednoczyliśmy się z kandydatami
z innych miast powiatu i utworzyliśmy zespół ludzi
świetnie przygotowanych do pracy w samorządzie.

Dzisiaj z przyjemnością podziękuję burmistrzowi za
pomoc sprzed czterech lat i udzielę mu wsparcia z
całego serca na najbliższą kadencję. Mój zespół w
wyborach do Rady Powiatu to ludzie doświadczeni,
otwarci i kompetentni. Razem dla Powiatu to koalicja pozytywnych jednostek wnoszących stoicki
spokój, ludzką normalność i zdecydowanie zarazem.
Dzisiaj jestem liderem tego zespołu. Jestem przekonany jednak, że każdy z nas zasługuje na Państwa
poparcie. Jeżeli nie ja, to Zygmunt, Ela, Zbyszek,
Ada, Iza albo Marek. Będziecie Państwo zadowoleni
ze swojego wyboru. Pamiętajcie będziecie mieli tylko jeden głos. Raz jeszcze dziękuję bardzo za ostatnie 4 lata.

Andrzej Kail
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego
KWW Andrzeja Kunta Razem dla Powiatu
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Dobra edukacja – gwarancją sukcesu naszych dzieci
Miasto Kostrzyn nad Odrą prowadzi 4 szkoły podstawowe
ośmioklasowe do których uczęszcza blisko 2 tysiące dzieci i
młodzieży. Od lat kostrzyńskie szkoły są wyróżniane na olimpiadach przedmiotowych, wielu uczniów osiąga tytuł laureata
lub finalisty. Miasto docenia zaangażowanie uczniów i każdego
roku przyznawane są stypendia Burmistrza Miasta za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Liczba stypendiów wzrosła,
bo wzrasta liczba uczniów osiągających szczególnie wysokie
wyniki w nauce, sporcie i zaangażowaniu społecznym.
Bardzo dobre wyniki egzaminów przedmiotowych w kostrzyńskich szkołach,
wyróżniające nas również na tle kraju, to
efekt pracy uczniów, nauczycieli, rodziców,
ale również starań organu prowadzącego - Miasta Kostrzyn nad Odrą. Finansowanie kostrzyńskich szkół jest na dobrym
poziomie, wyróżniającym Kostrzyn wśród
innych miast. Miasto każdego roku zwiększa i opłaca liczbę godzin języka polskiego,
matematyki lub języka obcego. Uczniowie
mają możliwość korzystania z szerokiej
oferty zajęć pozalekcyjnych realizowanych
nie tylko w szkołach, ale również w MOSiR, KCK, Bibliotece Miejskiej, czy organizowanych przez organizacje pozarządowe.
Miasto dba również o bazę oświatową, każdego roku realizowane są prace remontowe.
W Kostrzynie nad Odrą funkcjonują także
4 przedszkola publiczne oraz 4 przedszkola niepubliczne oraz 1 klub przedszkolny.
Na każde dziecko w przedszkolu niepublicznym Miasto udziela miesięcznie dotację w wysokości 847,08 zł.
W maju 2018 roku Burmistrz Miasta Ko-

strzyn nad Odrą powołał Zespół d.s. opracowania „Strategii rozwoju kostrzyńskiej
oświaty na lata 2018 – 2025”. Zespół pod
przewodnictwem Marka Tatarewicza pracując w 20-osobowym składzie z udziałem
m.in. dr. Andrzeja Kunta, Iwony Bydłowskiej - przedstawiciela Kuratorium Oświa-

ty, Mirelli Ławońskiej - Skarbnika Miasta,
Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i
Opieki UM – Marzeny Brenk-Sułkowskiej,
dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli związków zawodowych ZNP,
NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ” i ZZ ”Oświata”
oraz radnej Moniki Sądej opracował dokument: „Strategia rozwoju kostrzyńskiej
oświaty na lata 2018 – 2025”, który w dniu
30 sierpnia 2018 r. został jednogłośnie zatwierdzony i przekazany do uchwalenia
Radzie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Strategia na dobrą przyszłość kostrzyńskiej edukacji będzie kontynuacją przedsięwzięć i działań już prowadzonych oraz
umożliwi stałe podnoszenie poziomu edukacji naszych dzieci i młodzieży. Uczniowie uczęszczający do kostrzyńskich szkół
podstawowych oraz dzieci w przedszko-

lach otrzymają optymalną opiekę psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną. Cele
te zostaną zrealizowane dzięki fachowej,
pracującej w dobrych warunkach i właściwe wynagradzanej kadrze pedagogicznej,
niepedagogicznej oraz zaangażowanym
w proces kształcenia i wychowania rodzicom. Ciągłość działań oraz konsekwencja
we wdrażaniu Strategii umożliwi dalsze
podnoszenie jakości kształcenia, warunków nauczania w szkołach i przedszkolach,
dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest
organem prowadzącym. Ponadto pozwoli
pozyskiwać środki finansowe przeznaczone na działania związane z przyjętymi celami strategicznymi.
Anna Suska
Sekretarz Miasta
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Powstanie Samorząd Mieszkańców Osiedla Słowiańskiego?
Kostrzyn nad Odrą posiada już jednostki pomocnicze (organy
doradcze) w postaci Samorządów Mieszkańców na następujących osiedlach: Leśne, Szumiłowo i Warniki. Niemal od początku swojej kadencji radny Bartłomiej Suski robił wszystko,
aby powstał też taki organ na Osiedlu Słowiańskim. I wszystko
wskazuje na to, że powstanie, mimo sprzeciwu ze strony lokalnej działaczki SLD, która z samorządu uczyniła „zakładnika wyborczego”. O całej sytuacji rozmawiamy z radnym.
Dlaczego tak się Pan upiera przy powołaniu Samorządu?
Bartłomiej Suski: Na początek warto przypomnieć, czym jest Samorząd
Mieszkańców. Jest to jednostka pomocnicza Rady Miasta Kostrzyn nad
Odrą, która działa poprzez Zarząd
Osiedla. Zarząd jest kilkuosobowy
(zwykle od 5-7 osób) i reprezentuje interesy Mieszkańców danego osiedla.
Skład Zarządu ustalany jest na zebraniu, podczas którego Mieszkańcy wybierają spośród siebie przedstawicieli.
Na czele Zarządu stoi Przewodniczący,
posiadający prawo zabierania głosu na
posiedzeniach Rady i zgłaszania wniosków w sprawach osiedla. Jak więc
widać, Zarząd Osiedla może stanowić
doskonałe uzupełnienie radnego miejskiego, którego okręg wyborczy nie
ogranicza się przecież tylko do danego
osiedla. Co więcej, mądry radny może
zasięgać opinii Zarządu w sprawach
osiedla zanim podejmie decyzję i złoży interpelację lub wniosek. Tak więc

Samorząd Mieszkańców Osiedla Słowiańskiego to okazja, aby Mieszkańcy
sami decydowali o swoich sprawach za
pośrednictwem Zarządu lub Radnego.
Zarząd Osiedla zastąpi Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej?
BS: NIE! Każdy pojedynczy blok na
osiedlu posiada swojego administratora, a w wielu przypadkach również Zarząd Wspólnoty. Przypomnijmy, że to
Zarząd Wspólnoty decyduje np. o planowanych remontach, opłatach czy innych, istotnych dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Ma jednak jedno poważne
ograniczenie: zakres działań i teren,
na który ma bezpośredni wpływ ograniczony jest do tego, co posiada dana
Wspólnota. Zatem Zarząd Wspólnoty
nie ma wpływu na to, czy na terenie
przy bloku będzie budowany np. plac
zabaw, boisko czy parking. Oczywiście
Zarząd może złożyć do Urzędu Miasta
wniosek o budowę placu zabaw ale co
jeśli inna Wspólnota Mieszkaniowa

ma inne zdanie w tym temacie? Bardzo często jest bowiem tak, że chcemy
budowy czegoś tam, ale pod oknem
sąsiada… I tutaj właśnie wchodzi Samorząd Osiedla, którego zadaniem jest
znalezienie kompromisowego rozwiązania. Podkreślmy to raz jeszcze: Zarząd Osiedla nie ma prawa ingerować
w teren Wspólnoty! Może natomiast
konsultować ze Wspólnotami Mieszkaniowymi sprawy, które dotyczą
wszystkich Mieszkańców osiedla, a takim jest przecież budowa placu zabaw.
Przypomnę w tym miejscu Państwu
sytuację sprzed zaledwie kilku lat, kiedy Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych
nie potrafiły się ze sobą „dogadać”,
czego skutkiem było nie wybudowanie
parkingu na terenie Osiedla Słowiańskiego. Również w sprawie lokalizacji
placu zabaw nie ma jednomyślności.
Najchętniej każdy chciałby mieć go z
dala od swoich okien…
Czy Zarząd Osiedla będzie zatem lekiem na całe zło?
BS: Niestety, aby była możliwość rozwiązania problemów Osiedla Słowiańskiego jest potrzebna zgoda. Musi być
wola Mieszkańców, aby taki organ
powołać i potem z nim współdziałać.
Jestem szczerze zdziwiony tym, ze ludzie, którzy wcześniej opowiadali się
za jego powstaniem, są teraz przeciw.
Niestety, Samorząd
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Andrzej Ludwik KUNT pełni funkcję Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą już od czterech kadencji. Również w najbliższych Wyborach Samorządowych będzie ubiegał się o to zaszczytne, wybierane w drodze demokratycznych wyborów, stanowisko. Jako lider
zawsze stawiał na sprawdzonych i kompetentnych kandydatów i nie inaczej będzie 21 października 2018 roku, gdzie z listy KWW
Andrzeja Kunta o Państwa głosy ubiegać się będzie 15 kandydatów na radnych. Na prezentację programu wyborczego przyjdzie
jeszcze czas, a poniżej prezentujemy nazwiska naszych kandydatów i ich okręgi wyborcze.

WRZUCAMY PIĄTY BIEG

ANDRZEJ LUDWIK KUNT
Kandydat na Burmistrza Miasta Kostrzyna
nad Odrą.

Kandydaci na Radnych Miasta Kostrzyn
nad Odrą KWW Andrzeja Kunta:
MAREK TATAREWICZ
Okręg Wyborczy Nr 1 w skład którego
wchodzą ulice: Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą,
Osiedle Parkowe, Parkowa, Plac Wolności,
Rzeczna, Stefana Czarnieckiego, Wędkarska, Zaułek Wodny, Żeglarska.
JOLANTA SZUKAŁA
Okręg Wyborczy Nr 2 w skład którego
wchodzą ulice: Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Berlińska, Bukowa, Chyżańska, Gimnazjalna, Gorzyńska, Graniczna,
Handlowa, Jana z Kostrzyna, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 2-7 oraz 9-41 nieparzyste, Królewska, Książęca, Mikołaja
Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja, Plac
Ratuszowy, Plac Zamkowy, Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Św. Klemensa, Władysława Sikorskiego, Wodna, Zakole, Zaułek Kościelny.

JEREMI FILUŚ
Okręg Wyborczy Nr 3 w skład którego
wchodzą ulice: Dębowa, Jana Karskiego,
Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8-40 B parzyste, od 43 do
końca, Klonowa, Księdza Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Osiedle Kolejowe,
Osiedle Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa, Tarasowa, Widokowa,
Witnicka, Wschodnia, Zaułek Klonowy.
MICHAŁ KUNT
Okręg Wyborczy Nr 4 w skład którego
wchodzą ulice: Generała Józefa Bema,
Generała Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska
od 72 do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego, Marzeń, Miła,
Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska,
Szczęśliwa, Wojska Polskiego.
BOŻENA GĘZIKIEWICZ
Okręg Wyborczy Nr 5 w skład którego
wchodzą ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Henryka Sienkiewicza,
Marii Konopnickiej, Targowa.
MONIKA SĄDEJ
Okręg Wyborczy Nr 6 w skład którego
wchodzą ulice: Gorzowska od nr 1 do nr 70,
Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki.

BARTŁOMIEJ SUSKI
Okręg Wyborczy Nr 7 w skład którego
wchodzą ulice: Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego.
PIOTR DZIEKAN
Okręg Wyborczy Nr 8 w skład którego
wchodzą ulice: Aleja Milenijna, Działkowa, Indyjska, Jaśminowa, Młyńska,
Ogrodowa, Osiedle Leśne, Północna,
Prosta, Różana, Sportowa, Tulipanowa,
Turyńska.
HELENA RUDANIECKA
Okręg Wyborczy Nr 9 w skład którego
wchodzą ulice: Dworcowa, Fabryczna,
Jana Pawła II, Niepodległości, Osiedle
Mieszka I od 37 do końca, Piastowska,
Plac im. Michała Kaczmarka, Portowa,
Solidarności, Sybiraków.
MARIUSZ STANISZEWSKI
Okręg Wyborczy nr 10 to Osiedle Mieszka I 1-36.
LESZEK NAUMOWICZ
Okręg Wyborczy Nr 11 w skład którego
wchodzą ulice: Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka, Orła Białego, Papierników.

TADEUSZ ŁYSIAK
Okręg Wyborczy Nr 12 w skład którego wchodzą ulice: Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa,
Malinowa, Słoneczna, Spokojna, Tadeusza
Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota.
RYSZARD ANDRYS
Okręg Wyborczy Nr 13 w skład którego
wchodzą ulice: Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna, Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Promienna, Przemysłowa, Sadowa, Sosnowa, St. Moniuszki,
Szwedzka, Tysiąclecia, Wiśniowa, Włoska.
ANTONI ŻOŁNA
Okręg Wyborczy Nr 14 w skład którego
wchodzą ulice: Cmentarna, Drzewicka,
Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza,
Rzemieślnicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze.
KRYSTYNA SROKOWSKA
Okręg Wyborczy Nr 15 w skład którego
wchodzą ulice: Boczna, Brzoskwiniowa,
Brzozowa, Diamentowa, Familijna, Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Kostrzyńska,
Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja, Namyślińska, Nowa, Odrzańska,
Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Szumiłowska, Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa, Wiosenna, Wilcza
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Będą nowe miejsca parkingowe

Jak już informowaliśmy naszych czytelników
w lutym tego roku w ramach składania uwag
do roboczej wersji Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Śródmiejskiej, Mariusz Staniszewski obecny kandydat
do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą (Okręg
Os. Mieszka I-go)Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Kunta spotkał się z burmistrzem Miasta rozmawiając o problemach z
jakim borykają się mieszkańcy naszego miasta a w szczególności Ci z terenu Os. Mieszka
I. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim poprawy infrastruktury parkingowej oraz uporządkowania ruchu na terenie osiedla. Już dziś
możemy przekazać informację mieszkańcom
iż do 12 października 2018 na terenie po byłym kinie powstanie tymczasowy parking
dla mieszkańców, następnym krokiem będzie
uporządkowanie ruchu na osiedlu.
Informujemy także iż do końca września odbędzie się także spotkanie z mieszkańcami o

miejscu i terminie poinformujemy wkrótce.
Os. Mieszka I-go (teren po byłym kinie) - planowane prace.
1. Przestawienie 2 pojemników na odzież
używaną,
2. Rozebranie chodnika i wykonanie wjazdu o szerokości ok. 5,5 m powierzchnia,
3. Rozebranie starych obrzeży chodnikowych,
4. Wyrównanie zapadlisk i nierówności
kruszywem 0-35mm w ilości 40 ton,
5. Wycinka drzew i krzaków wg wykazu z
usunięciem pniaków,
6. Podcięcie zwisających gałęzi na wysokość ok 2,5 m, zabezpieczenie terenu:
słupkami betonowymi h=1,0m. - skarpy od strony boiska ok. 50 mb, - terenu
od narożnika garaży do narożnika DH”
Piast”, słupki wkopać w odstępach co 1,5
m, wystające na wysokość ok. 0,5 m,
7. Zabezpieczenie terenu przy chodniku
od DH „Piast” barierami plastikowymi

8.

U-14 na długości ok. 30 m. Bariery obciążyć balastem (zalać wodą lub zasypać
piaskiem) do masy ok. 50 kg każda,
Malowanie górnej części słupka farbą

żółtą - pas szerokości 10 cm,
9. Malowanie koperty na wjeździe na parking,
10. Uporządkowanie terenu z kamieni, korzeni, gałęzi.

10
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Wolnostojący budynek zlokalizowany na działce gruntu o nr 217/24 o powierzchni 1110 m2
w rejonie osiedla Marii Konopnickiej, będący wcześniej osiedlowym węzłem ciepłowniczym. Obecnie budynek składa się z dwóch kondygnacji o powierzchni zabudowy 230m2. Możliwe jest wykonanie nadbudowy budynku, w celu uzyskania dodatkowej powierzchni oraz zagospodarowanie
przyległego terenu do potrzeb związanych z przewidzianą działalnością.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu dopuszczalna jest lokalizacja usług.
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Osoba donosi - prokuratura umarza
Co za piękny i pogodny wtorek dla
Fundacji WOŚP! Prokuratura umorzyła
śledztwo ws. Przystanków Woodstock
w latach 2010-2017.
Zdarzyło się tak, że „osoba”, bo tak został określony jegomość, który wystąpił z doniesieniem na Fundację WOŚP
ws. festiwalu Przystanek Woodstock, zapoczątkowała
wielowątkowe śledztwo dotyczące organizowanej przez
nas imprezy. Sama „osoba”, nie będąc nigdy na tym festiwalu i znając go tylko ze zdjęć, czy może z filmów, bo
raczej nie z opowiadań - bo takie „osoby” nawet nie mają
znajomych, którzy chcieliby się bawić na naszym Najpiękniejszym Festiwalu Świata - wyrabia sobie swoje zdanie
na ten temat i wyciąga jednoznaczne wnioski, które określają ten festiwal mianem najbardziej niebezpiecznego i
łamiącego wszystkie zasady jego organizacji.
Na początku doniesienie dotyczy tylko edycji festiwalu z
lat 2011 – 2015. Następnie „osoba” dokłada następne doniesienia, pisząc o latach 2010, 2016 i 2017. Badanych jest w
sumie 8 lat. Szmat czasu, ale także wszystkie te edycje były
ogromnym sukcesem nas, organizatorów, co wielokrotnie
podkreślały w swoich opiniach profesjonalne służby, takie
jak Straż Pożarna, Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny, Policja, urzędnicy Wojewody Lubuskiego oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Nic to! Na początku postępowanie po donosie wszczyna
policja z samego Kostrzyna nad Odrą. Ponieważ złamania prawa się nie dopatrzono, odmówiono wszczęcia dochodzenia. Jednak wówczas dalszego śledztwa podjęła się
Prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim oraz Prokuratura
Regionalna w Szczecinie. Żeby nie było dość zamieszania
w tej sprawie, po kilku miesiącach gorzowska prokuratura wyłącza się z tego śledztwa, więc całość postepowania
przejmuje Prokuratura w Koszalinie. Ta arcyskrupulatnie
bada kolejne segregatory przesłanych dokumentów i prowadzi liczne przesłuchania świadków.
Można powiedzieć, że trzy lata trwało bardzo intensywne badanie zdarzeń, z których część (te najstarsze edycje
festiwalu) w ogóle nie powinno być branych pod uwagę
bo „doszło do przedawnienia”. Prokurator i tak jednak
pochylił się nad wszystkimi dostępnymi dokumentami i
materiałami i... Nie dopatrzył się żadnych znamion przestępstwa. Trudno powiedzieć, ile osób ostatecznie było zaangażowanych w prowadzenie tego żmudnego postępowania. Z drugiej strony, zawsze podkreślaliśmy - nie mamy

nic do ukrycia, wszystkie dokumenty możemy udostępnić,
a sam festiwal najlepiej broni się swoimi kolejnymi edycjami i ostatecznymi komunikatami po ich zakończeniu,
z których wynika, że wszyscy czują się na nim dobrze,
bezpiecznie, dbają o siebie, innych i wystawiają nam, organizatorom, doskonałą ocenę.
Z komunikatu Prokuratury najbardziej nas ucieszył jeden
akapit. Otóż „osoba”, która złożyła doniesienie, nie jest
pokrzywdzoną, więc „nie będzie jej służyło zażalenie”.
Istotnie, na zawziętość i nieprawdopodobne pokłady złej
woli, oraz gigantycznego focha na wszystko, co „osobę”
otacza – nie ma mocnych. Jednak takie zakończenie całego tematu, z wyraźnym zaznaczeniem, że trzeba wracać
z kąta, z którego się wyszło, jest ostateczne i może tego
focha chociaż ciut utemperuje.
Kochani! Nie narzekamy na żadne kontrole, a także w sumie
nigdy Was nie niepokoiliśmy tym śledztwem. Dotyczyło to
nas i nie chcieliśmy tym nikomu zawracać głowy. Od trzech
lat nasz festiwal otrzymuje status podwyższonego ryzyka,
z czym się nie zgadzamy, ale z drugiej strony - robimy też
wszystko, aby uczestniczy festiwalu czuli się bezpiecznie i
abyśmy także my, razem z nimi, mogli bawić się jak najlepiej. I nie zepsuje tej zabawy żadna „osoba”, której najnormalniej w świecie brakuje przytulenia i przyjaźni.
Mam nadzieję, że wszyscy, którzy działali urzędowo po
stronie każdej z prokuratur zajmujących się sprawą, którzy

sprawdzali każdy dokument, którzy przesłuchiwali mnóstwo osób - mogli także zobaczyć, że z całą odpowiedzialnością i bardzo solidnie Fundacja WOŚP przygotowuje się
do festiwalu Pol’and’Rock Festival, a później go realizuje.
Jest to tylko cząstka naszej codziennej pracy, ale zasada
jest ta sama, co przy realizacji głównego statutowego celu,
którym jest ratowanie życia i zdrowia Polaków. Tu też się
wszystko zgadza, choć „osoba” i tutaj bardzo mocno próbuje wtrącić swoje trzy niepotrzebne grosze.
Jurek Owsiak,
Prezes Fundacji WOŚP

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Okres trwania promocji
1.08.2018 - 3.06.2019

Zapraszamy do naszych placówek:
Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5
69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 9325
sulecin@bsosno.sgb.pl

Oddział Kostrzyn n. Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
tel./fax 95 750 8312
gorzyca@bsosno.sgb.pl
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Nowości
wydawnicze
w bibliotece
słubickiej

Polchar sp. z o.o. firma produkcyjna z branży chemicznej
z kapitałem zagranicznym o ustabilizowanej pozycji na rynku poszukuje kandydata na stanowisko:

OPERATOR PROCESU
Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą
Region: zachodniopomorskie

OPIS STANOWISKA:
Operator procesu odpowiedzialny będzie za obsł gę poszczególnych węzłów produkcyjnych oraz dbałość o utrzymanie właściwych parametrów procesu
na każdym jego etapie.
WYMAGANIA:
•
•
•
•

wykształcenie minimum zawodowe
gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
doświadczenie zawodowe przy procesach produkcyjnych mile widziane

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•

umowę o pracę na pełen etat
pracę w stabilnej firmie
atrakcyjne wynagrodzenie
pakiet socjalny
ubezpieczenie na życie
premiujemy staż pracy

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy rekrutacja@polchar.pl z dopiskiem pracownik linii produkcyjnej.
W CV prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb bieżącej oraz przyszłych* rekrutacji.
(proszę dopisać tylko w przypadku jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach).
Informacja dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych w Polchar sp. z o. o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polchar sp. z o.o. w Policach ul Kuźnicka 1,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji (nie dłużej jednak niż przez określony przez Administratora
okres 12 miesięcy),
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6. podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Słubicach otrzymała dofinansowanie
na zakup nowości wydawniczych z Programu Biblioteki Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 18.515 zł.
Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby
czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość
systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów),
a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla
użytkowników bibliotek.
W ramach Programu biblioteka może nabyć:
1. książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a,
książki elektroniczne), multimedia, wydawnictwa
nutowe i kartograficzne, które są dostępne na rynku
księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie,
2. drukowane bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika.
W ramach Programu nie można kupować podręczników
szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych,
programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z
innych instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, licencji na dostęp do
baz danych, gazet, czasopism regionalnych, czasopism
elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż
miesięcznik, a także nie można opłacać prenumeraty.
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
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Hala warsztatowa
W Rzepinie
doczeka się remontu! podziękowali rolnikom
Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że w ramach projektu „Rozwój
infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie
słubickim” udało nam się pozyskać spore dofinansowanie na
modernizację hali warsztatowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach.

A kilkanaście dni temu, 21 sierpnia, w gabinecie starosty została podpisana umowa
z wykonawcą, który nazajutrz wszedł na
plac budowy i rozpoczął prace!
Jak zmieni się hala warsztatowa, której
stan techniczny, delikatnie mówiąc, nie
prezentuje się najlepiej?
Zacznijmy od tego, że po remoncie pomieszczeń korzystać z nich będą uczniowie kształcący się w kierunku technik
architektury krajobrazu. Powstaną tu
dwa stanowiska dydaktyczne, pracownie
oraz zaplecze sanitarne i magazynowe.
Do praktycznej nauki zawodu wykorzystywane będą również korytarze. Zo-

staną na nich zamontowane m.in. tablice magnetyczne służące do planowania
podczas praktycznych zajęć.
Remont hali będzie kosztować 964 tys.
zł, z czego ok. 300 tys. zł pochodzi ze
środków powiatu słubickiego. Prace mają
zakończyć się w połowie listopada. Wtedy ponownie odwiedzimy halę warsztatową i porównamy efekt modernizacji
ze zdjęciami, które widzicie poniżej, a
które zrobiliśmy podczas przekazania
placu budowy. Gwarantujemy, że różnica
będzie widoczna!
(red.)

- Padający dziś deszcz przypomina, w jakich często trudnych warunkach nasi rolnicy
wykonują swoją pracę. Dlatego tym bardziej
cieszę się, że nadszedł dzień, w którym możemy im podziękować – mówił 1 września
starosta Marcin Jabłoński podczas inauguracji gminnych dożynek w Rzepinie.
Staroście towarzyszył jego zastępca Leopold Owsiak oraz przewodniczący Rady
Powiatu Wiesław Kołosza. Nie zabrakło
także m.in. członka zarządu powiatu Danuty Sawickiej, wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Witolda Bocheńskiego,
wojewódzkiej radnej i dyrektora Zespołu
Szkół Licealnych w Słubicach Marii Jaworskiej oraz przewodniczącej Powiatowej
Rady Seniorów Barbary Kwiatkowskiej.
Lokalne specjały i piękne wieńce
Zaraz po mszy św. w intencji rolników głos
zabrał gospodarz święta plonów burmistrz
Rzepina Sławomir Dudzis, a na scenie pojawił się chór Wrzosy, którego występami
przeplatany był ceremoniał dożynkowy.
Potem przyszedł czas na prezentację wieńców. Wszystkie były wspaniałe, toteż nic
dziwnego, że jury wybierające trzy najlepsze kompozycje miało twardy orzech do
zgryzienia…
Wokół stadionu rozstawiono stoiska sołeckie, gdzie swoją różnorodnością kusiły
lokalne smakołyki.
- Mimo, że pada, to nie odpuszczę! Muszę
zjeść chociaż jedną kromkę tego niesamo-

witego chleba ze smalcem! – śmiał się pan
Tomasz, którego spotkaliśmy w sporej kolejce do stoiska Starościna, a który na rzepińskie dożynki przyjechał aż z Gorzowa
Wlkp. – A tam podają podobno świetne pierogi – wtrąciła towarzysząca panu Tomaszowi córka Dorota, wskazując na namiot
Drzeńska. Lokalnych specjałów próbowaliśmy i my, również z innych sołeckich stoisk.
I wszędzie było tak samo: niebo w gębie!
Działo się na scenie!
Kto już pojadł, mógł pokibicować zawodnikom biorących udział w Turnieju Wsi
lub podziwiać atrakcje sceniczne. Było w
czym wybierać – wystąpili: Mali Gorzowiacy, kapela Kaziuki, a gwiazdą wieczoru był sam Krzysztof Krawczyk! Po jego
występie przyszedł czas na zabawę taneczną przy rytmach zespołu Baila. Dziękujemy za zaproszenie!
(red.)

Patryk Lewicki
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Społecznie odpowiedzialni…
Pozyskiwanie i obsługa inwestorów, którzy zdecydują się zainwestować swoje prywatne
środki finansowe w określonym miejscu to złożone zadanie, którego sprawną realizację
należało wypracować przez wiele lat. Do momentu utworzenia Strefy nie było literatury,
która wskazałaby jednoznacznie, jakich narzędzi należy użyć, by sprawnie dotrzeć do
klienta, który podjąłby się budowy wartego wiele milionów złotych zakładu produkcyjnego w określonym miejscu. Podnoszone atuty lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie
Berlina w żaden sposób nie przełożyły się na osiągnięte wyniki Spółki w postaci nowych zakładów produkcyjnych, a co się z tym wiążę, nowych miejsc pracy potrzebnych
dla regionu. Ulokowanie Strefy w obszarze kraju, który jest stosunkowo nisko zaludniony nie jest również argumentem sprzyjającym naszemu działaniu. Do dnia dzisiejszego
trudno jest również w sposób prosty wskazać, gdzie znajduje się klient docelowy, czyli
przedsiębiorca i w jaki sposób dociera do niego informacja o ofercie Spółki.
Na przestrzeni 2o lat funkcjonowania Spółka wypracowała model marketingowo-promocyjny, który pozwolił
jej odnieść niezaprzeczalny sukces ekonomiczny. Przez
minione lata spółka każdego roku przyciągała swoją
ofertą uwagę co najmniej kilkunastu inwestorów rocznie,
co przekładało się nie tylko na jej wysoką pozycję pośród
innych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, ale zapewniało jej przede wszystkim spokojny byt ekonomiczny oraz wystarczającą ilość środków na funkcjonowanie,
w tym przygotowanie kolejnych terenów pod inwestycje,
uwzględniając przy tym środki wydatkowane na rozwój
infrastruktury technicznej.
Ważnym elementem działań marketingowo-promocyjnych była również zasada społecznej odpowiedzialności spółki wobec środowisk lokalnych. Spółka stara się
dbać o wizerunek instytucji odpowiedzialnej społecznie i swoim sukcesem, wypracowanym w dużej mierze
dzięki temu zaangażowaniu cel swój osiąga. Wypracowaliśmy w ostatnim czasie nowy brand promocyjny
pod nazwą Invest in the West, który z powodzeniem
promowany jest dzięki sponsoringowi lokalnych wydarzeń społecznych.

Sponsoring wydarzeń lokalnych takich jak „Sztuka na
Granicy”, „Strefa dobrej muzyki”, „Dni Nysy”, „Dni
Solan” czy festiwale muzyczne, „MOST” i „Transvocale” w Słubicach naszym zdaniem gwarantują nie tylko rozpoznawalność marki, ale przede wszystkim dostęp lokalnej społeczności do sztuki, trudno osiągalnej
normalnie w naszym regionie. Nasze wydatki na sport
młodzieżowy prowadzą natomiast do integracji dzieci i
młodzieży uatrakcyjniając im ofertę spędzania wolnego
czasu. Takie przedsięwzięcia, jak lokalne zawody w różnych dyscyplinach sportowych, jak piłka nożna: Polonia
Słubice, TS Celuloza Kostrzyn, Morawski Zielona Góra,
zapasy SKF OLIMP, tenis ziemny NAFTA Zielona Góra,
speedway Stal Gorzów i Falubaz Zielona Góra, karate,
dżiu-dżitsu czy wędkarstwo doprowadzają również do
integracji społeczności lokalnej uczą współzawodnictwa
dzieci i młodzież oraz dorosłych i podkreślają społeczny
charakter dobrej polityki finansowej Spółki, przynosząc
w konsekwencji wymierne korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i K-S SSE S.A.
Andrzej Kail
Dyrektor ds. Marketingu
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KOSTRZYŃSKA DZIESIĄTKA bije rekordy!
Już po raz 33. w Kostrzynie nad Odrą,
centralnymi ulicami Zatorza (Niepodległości, Fabryczną, Olczaka, Asfaltową,
Sosnową, Drzewicką, Orła Białego, Jagiellońską) biegli uczestnicy międzynarodowego biegu ulicznego „Kostrzyńska
Dziesiątka”. Impreza ta jest jedną z najstarszych biegowych imprez na Ziemi Lubuskiej i ma bardzo wysoką ocenę. Wyniki z „Kostrzyńskiej Dziesiątki” zaliczane
do klasyfikacji generalnej Grand Prix Ziemi Lubuskiej. W niedzielę na starcie tegorocznej imprezy stanęło 271 reprezentantów z siedmiu województw z Polski oraz
biegacze z Ukrainy, Mołdawii i z Niemiec,
w tym aż 87 osób z Kostrzyna nad Odrą.
Przed rozpoczęciem biegu trener personalny Workout&Fitness Krzysztof Cieślak przeprowadził z udziałem wszystkich biegających 10 - minutową rozgrzewkę, gdzie następnie wszyscy udali się na linię startu. Powitania uczestników
biegu, sympatyków, gości w osobach: Marka Tatarewicza
- przewodniczącego Rady Miasta, Michała Kunta – wiceprzewodniczącego RM, Tadeusza Łysiaka – wiceprzewodniczącego RM, Andrzeja Kaila - dyrektora marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A., radnego powiatu gorzowskiego, radnych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w osobach: Heleny Rudanieckiej,
Moniki Sądej, Krystyny Srokowskiej, Piotra Dziekana i
Leszka Naumowicza, Marzeny Brenk-Sułkowskiej - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki, Mirelli Ławońskiej - skarbnik Miasta, Olgierda Kłaptocza - prezesa
Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie
nad Odrą, Marioli Makowskiej - kierownik biura zarządu
Telemond Holding, Ewy Dzyganowicz - menager firmy ds.
sprzedaży Sam Dong Europe, Michała Wrembla - dyrektora generalnego ICT POLAND, a także Jerzego Saka - byłego wielokrotnego uczestnika i zwycięzcę w kategoriach
wiekowych „Kostrzyńskiej Dziesiątki”, Lucjana Stańczaka, byłego czołowego biegacza, wielokrotnego uczestnika
kostrzyńskich biegów.
O godzinie 11.00 nastąpił start do biegu, którego dokonał
Zygmunt Mendelski, dyrektor MOSiR, inicjator i organizator kostrzyńskiego biegu od 1986 roku. Od pierwszych

kilometrów biegu ostre tempo narzucili Dmitrij Masiatchenko (Charków - Ukraina), Michał Hulewicz z Gorzowa, oraz Yurij Blohodir (Winnica - Ukrainy) i Łukasz
Hryciuk z Dębna. Po drugim kilometrze z łatwością od
rywali „oderwał się” Masiatchenko, który na trasie biegu z każdym kilometrem zwiększał swoje przewagę nad
rywalami i na mecie wyprzedził o 1 minutę 45 sekund (!)
ubiegłorocznego zwycięzcę biegu Hulewicza, o 2 minuty
26 sekund Blohodira oraz o 3 min. 13 sek. Hryciuka.
Wśród pań na trasie biegu od początku brylowała dwukrotna
zwyciężczyni biegu (2015 i 2016 rok), Ukrainka Julia Diatlova oraz Szczecinianka Joanna Woźniak, które z każdym
metrem pozostawiały za sobą Olgę Kazimirową z Ukrainy i
w takiej kolejności te Panie zameldowały się na mecie.
Z kostrzyńskich biegaczy najszybszy był Tomasz Szmigiel
- czas 36,41 min., wyprzedzając Artura Jackiewicza - czas
37,58 min. i Sławomira Nizińskiego - czas 38,42 min.
Wśród kostrzynianek najlepszymi były: Agnieszka Jackiewicz - czas 44,52 min. (VI miejsce w Open kobiet),
Antonia Frieske - 45,33 min. (IX m. w Open) i Krispina
Zapała - 46,04 min. (XII m. w Open).
Po raz pierwszy w historii naszej „dziesiątki” rozegrano
I Mistrzostwa Pracowników Zakładów Pracy. Udział w
biegu wzięło ogółem 54 kobiet i mężczyzn, pracowników
reprezentujących Firmy: ICT POLAND, TELEMOND
HOLDING i SAM DONG EUROPE.
Najstarszym uczestnikiem 33. „Kostrzyńskiej Dziesiątki”

był 80 letni Józef Wrona z Wielenia, zaś najstarszym kostrzynianinem 76-letni Jerzy Wanat. Trójka najlepszych
biegaczek oraz najlepszych biegaczy we wszystkich kategoriach „Kostrzyńskiej Dziesiątki” została nagrodzona medalami, dyplomami-certyfikatami oraz nagrodami
finansowymi ufundowanymi przez MOSiR. Trzy najlepsze reprezentacje zakładowe otrzymały piękne, okazałe
puchary, szóstka najlepszych pań i panów w klasyfikacji
indywidualnej mistrzostw nagrodzona została nagrodzona dyplomami, zaś najlepsza trójka medalami i pucharami
ufundowanymi przez MOSiR.
W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy biegu otrzymali okolicznościowe koszulki, pamiątkowe medale, napój
energetyczny, baton energetyczny, wodę do picia. Organizator biegu zabezpieczył też dla biegaczy ciepły smakowity poczęstunek przygotowany przez Pizzerię „HEJ” prowadzoną przez właściciela Adama Frąckowiaka.
Oprócz nagród regulaminowych, organizator rozlosował
25 nagród w postaci odżywek energetycznych, napoi izotonicznych ISOSTAR ufundowanych przez MOSiR oraz
karnetów wstępu do klubu Workout&Fitness ufundowanych przez menagera klubu Michała Matysiaka. Kostrzynianie chwalili też sobie dodatkową formę nagradzania w
poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
reprezentujących nasze Miasto w biegu, tutaj także klub
Workout&Fitness ufundował specjalne wejściówki do klubu, które osobiście najlepszym wręczył Michał Matysiak.
Dla nich jest to uznanie za propagowanie czynnego wypoczynku i dowód podziękowania za promowanie Miasta.
Tak więc ogromne słowa uznania należą się 87 biegaczkom i biegaczom z Kostrzyna nad Odrą, którzy ukończyli
bieg. Dziękujemy Państwu za piękne promowanie biegu,
jako najprostszej formy na zdrowie i radosne życie. Słowa
uznania kierujemy też do najstarszego uczestnika z Kostrzyna nad Odrą 76 – letniego Pana Jerzego Wanta, który po raz trzeci wystartował w „Kostrzyńskiej 10-tce” i w
bieżącym roku ukończył nasz bieg.
Na podziękowania i pełną klasyfikację przyjdzie jeszcze
czas w najbliższym numerze „Samorządnego Kostrzyna”,
gdzie zaprezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, składa serdeczne podziękowania na ręce sponsorów,
na czele z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczna S.A. - sponsorowi strategicznemu naszego biegu.
Zorganizowanie imprezy biegowej o takim rozmachu wymaga pełnego zaangażowania, dużej czujności i ogromnego wkładu pracy wielu ludzi. Start w biegu długodystansowym jest niemałym wyzwaniem dla uczestników,
wymaga przecież mądrego, solidnego podejścia oraz długiego przygotowania się do jego udziału Wszystkich miłośników biegania zapraszamy do udziału w przyszłorocznym biegu „Kostrzyńskiej Dziesiątki”, który odbędzie się
w dniu 1 września (niedziela) 2019 roku o godzinie 11.00
w Kostrzynie nad Odrą.
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
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