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PONAD 25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU !

ul. Krótka 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 717 6791
kom. 501 199 239

Przekrój poleca:

KOSTRZYN NAD ODRĄ  więcej:

www.plustaxi.com.pl95 73 66666

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! ►

Ciepłych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy redakcja 

“Przekroju Lokalnego”

WYNAJEM 
AGREGATÓW 

PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681

Nie daj się 
zaskoczyć!
W powiecie słubickim 
ruszył nowoczesny sys-
tem powiadamiania  
i ostrzegania mieszkań-
ców przed zagrożeniami. 
Aplikację BLISKO można 
pobrać na smartfon zu-
pełnie za damo! 

SŁUBICE / REGION

Zefir i Laguna to  
turystyczne perły
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W kraju zawierucha. No 
może bardziej na szczycie kra-
ju, albo jak kto woli szczycie 
władzy. Trochę to dla mnie po-
lityczna hipokryzja. Z jednej 
strony rządzący obóz chwalił 
swoją panią premier Szydło 
jako najlepszą (zaraz rzecz ja-
sna po samym J. Kaczyńskim), 
by następnego dnia odwołać 
ją ze stanowiska. W zasadzie 
to pani premier podała się 
do dymisja sama, bo odwo-
łać dzień wcześniej chciała ją 
opozycja stawiając wniosek 
o wotum nieufności, ale… 
partia rządząca ja od tego 
wybroniła. Logika już dawno 
nabrała w tym kraju drugiego, 
głębszego znaczenia. 

I tak to po wielu odcinkach 
telenoweli pt. Rekonstruk-
cja, żadnemu ministrowi na 
razie włos z głowy nie spadł, 
a poleciał jeden z głównych 
autorów „dobrej zmiany”. Jest 
rewolucja, muszą być ofiary… 
No dobrze, a kim jest nowy 
szef polskiego rządu. Mateusz 
Morawiecki? Złośliwi powie-
dzieliby, że nieźle awansował. 
W rządzie Tuska był członkiem 
Rady Gospodarczej przy pre-
mierze. U początków swojej 

minął miesiąc

kariery zawodowej pełnił funk-
cję prezesa Banku Zachod-
niego WBK, banku w 100% 
obcym kapitałowo. To raczej 
zaprzeczenie ideału PiS-osw-
skiego polityka. Dwa lata temu 
został w rządzie Beaty Szydło 
wicepremierem i ministrem 
rozwoju, a rok później również 
ministrem finansów. W tym 
czasie znany był z prezentacji 
pokazujących wielkie, ambit-
ne projekty (np. Centralny Port 
Komunikacyjny), w których 
brakowało szczegółów i źródła 
finansowania. Bez wątpienia 
jednak przyczynił się do więk-
szej ściągalności podatków i 
ukrócenia karuzeli podatko-
wych. Początkowo sceptyczny 
wobec programów socjalnych 
(w tym również 500 PLUS) i nie-
chętny wobec obniżeniu wieku 
emerytalnego, dziś próbuje się 
uwiarygodniać w oczach głę-
boko socjalnego elektoratu PiS.

Trudno powiedzieć co zade-
cydowało, że w oczach Jaro-
sława Kaczyńskiego Mateusz 
Morawiecki zasłużył na najwyż-
sze wykonawcze stanowisko w 
kraju. I to do tego stopnia, że 
sam prezes PiS zrezygnował z 
teki Prezesa Rady Ministrów. 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Jest pewne jednak, że nowy 
premier będąc członkiem 
PiS dopiero od półtora roku 
raczej nie zdążył zbudować 
swojego zaplecza politycz-
nego, a to oznacza, że będzie 
w pełni zależny od prezesa. 
Było to wyraźnie widać pod-
czas exposé Morawieckiego. 
Nowy premier podkreślał zna-
czenie programu Mieszkanie 
Plus (na razie kuleje), mówił 
o powstrzymaniu emigracji 
najzdolniejszych Polaków na 
Zachód i o dążeniu Polski do 
bycia rozgrywającym w Unii 
Europejskiej. To sprawy, które 
z pewnością chciał usłyszeć 
prezes.

Osobiście mam nadzieję, że 
z nowym premierem przyj-
dą pozytywne zmiany dla 
tworzenia i rozwoju małych i 
mikroprzedsiębiorstw. Nasza 
gospodarka nabrała rozpędu, 
a ta jej działka może spowo-
dować, że jeszcze szybciej do-
gonimy zachód, szczególnie 
pod względem zasobności 
portfela.

Kotłuje się w sprawie zmian 
w ordynacji wyborczej do sa-
morządów. Poza dość kon-
trowersyjnym zapisem o wy-
borze najwyższych członków 
Państwowej Komisji Wybor-
czej w głównej mierze przez 
Sejm (dotąd politycy nie mie-
li takiego wpływu na skład 
PKW) najbardziej absurdal-
nym pomysłem jest likwidacja 

jednomandatowych okręgów 
wyborczych do rad gmin i rad 
miejskich. Uważam, że system 
JOW doskonale się sprawdził 
w samorządach. Wreszcie 
mieszkańcy mieli bezpośred-
ni wpływ na to, kto będzie ich 
radnym. Zanim wprowadzo-
no JOW-y często spotykałem 
się z pytaniami, kto jest rad-
nym miejskim tej czy tamtej 
ulicy. Gdy mieszkańcy kilku 
ulic mogli wybrać swojego 
jednego reprezentanta w ra-
dzie, ten problem zniknął. 
Poza tym do rad startowali 
lokalni społecznicy, osoby za-
angażowane, które nie musia-
ły wplątywać się w politykę, 
wiązać z partią czy inną gru-
pą. Wystarczyło, że założyli 
nawet jednoosobowy komi-
tet i mogły startować. To co 
było krokiem w XXI wiek teraz 
rządzący chcą zaprzepaścić. 
Mam nadzieję, że w porę się 
opamiętają.

I tymi politycznymi akcen-
tami (przyznam, że średnio 
lokalnymi) kończę roczek 
2017. Ser-
deczności ży-
czę Państwu 
na Święta  
i pomyślności 
na Nowy Rok!

OgłOszenia DrObne

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

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Zatrudnię pracowni-
ka ochrony (kobieta 

lub mężczyzna), etat, 
Słubice i okolice. Mile 
widziane orzeczenie. 

Tel. 512 252 866

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe, 46 m2 pier-

wsze piętro, balkon. Gorzów 
Wlkp, ul. Grottgera. Opła 

ekspl. 220 zł. Tel 95 7523571

Likwidacja JOW-ów cofa nas w rozwoju
Skup aut, motorów  

i busów wszystkich marek 
i roczników

Gotówka i formalności  
od ręki

tel. 791 545 424

OGŁOSZENIA KOMERCY-
JNE - TYLKO 15 ZŁ
TEL. 511 225 133

 
 
 
 
 
 

 
 

Dynamicznie rozwijająca się sieć franchisingowa 
 skupiająca 100 punktów sprzedaży 

 

poszukuje Partnerów do prowadzenia   
atrakcyjnie zlokalizowanego  salonu  prasowego 

 

w Kostrzynie 

Zaoferujemy Ci: 
 

- zabudowany  i wyposażony w meble obiekt, 
- sprawdzonych dostawców towarów handlowych, 
- atrakcyjną lokalizację w markecie dyskontowym! 

 
 

Informacje: 501 55 88 44 
 
 

www.euro-salon.pl 

Ostrzenie łańcuchów 
pilarek spalinowych i 

elektrycznych już od 6 zł.
Kozia Zagroda Grochowo,
odbiór także w Sulęcinie.

Kontakt Tomasz
531 800 714

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 

w Sulęcinie
Oferty, zdjęcia i opisy na: 
www.lokum.tcn.net.pl
Biuro Nieruchomości LOKUM  
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl 
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• codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
• nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje 

dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapo-
trzebowania na energię i składniki odżywcze, a także stanu zdrowia 
I stylu życia

• posiłki, które dla Ciebie przygotujemy, będą nie tylko zdrowe 
ale i smaczne

• stawiamy na sezonowość i różnorodność
• daj się zaskoczyć każdego dnia
• realizuj swoje Cele i ciesz sic etefektami
• nie musisz już dłużej zastanawiać się czy Twoja dieta jest odpo-

wiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie 
posiłków

• zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyni-
ków sportowych?

DORABIANIE KLUCZY    - -WYRÓB PIECZĄTEK DATOWNIKÓW

Kostrzyn nad Odrą - Osiedle Słowiańskie (garaże)
                         tel/fax. 95 752 0895   kom. 601 793 627

> LAMINOWANIE
> OTWIERANIE AUT
> OSTRZENIE NOŻY, NOŻYCZEK, ITP.
> DORABIANIE WKŁADEK DO KLUCZY
> GRAWEROWANIE (szkło, metal, plastik)
> SPRZEDAŻ KŁÓDEK, WKŁADEK, ZAMKÓW itp.
> DORABIANIE KLUCZY KODOWANYCH DO AUT
> DORABIANIE KLUCZY NA PODSTAWIE ZAMKA

SZYBKO
TANIO

SOLIDNIE

Nie daj się zaskoczyć!
POWIAT SŁUBICKI

 - O! Widzi pan? Właśnie dostałem smsa... 
chwileczkę... no tak, znów trasa na Rzepin 
zablokowana, tir stoi w poprzek drogi... - 
mruczy pod nosem pan Tomasz, ale po 
chwili się rozpromienia: - dzięki powiado-
mieniu, które przyszło na mój telefon, poja-
dę inną drogą!

Coraz więcej pobrań!
Odkąd w powiecie słubickim ruszył no-

woczesny i - uwaga - bezpłatny system po-
wiadamiania i ostrzegania mieszkańców 
przed zagrożeniami, aplikację BLISKO po-
biera coraz więcej osób. - Przyda się zwłasz-
cza teraz, zimą pogoda jest taka niepewna... 
- kiwa głową nasz rozmówca. 

Przypomnijmy: system SIMS to kolejny 
mocny punkt realizowanego przez nas 
projektu „Rozwój e-usług w powiecie słu-
bickim”.

- Potrzeba rozbudowania systemów 
ostrzegawczych w zakresie lokalnym jest 
niezbędna. Nasza aplikacja jest na to do-
skonałym przykładem - tłumaczy starosta 
Marcin Jabłoński.

- Nareszcie! Odkąd pobrałem tę aplikację wiem, czego się spodzie-
wać w pogodzie. No i jestem na bieżąco, jeśli chodzi o ostrzeżenia 
przed różnymi zagrożeniami! - mówi nam pan Tomasz z Rzepina, po-
kazując nam swojego smartfona, na ekranie którego widnieje ikon-
ka aplikacji BLISKO.

Czym jest SISMS? Najkrócej mówiąc, to 
teleinformatyczny system do komunikacji 
masowej, wykorzystywany przez admini-
strację samorządową i służby mundurowe 
do błyskawicznego przekazywania infor-
macji mieszkańcom na telefony komórko-
we.

Na e-maila lub komórkę
System jako jedyny w Polsce umożliwia 

zintegrowane przesyłanie wiadomości 
przez różne kanały. Użytkownicy otrzymu-
ją powiadomienia w postaci SMS, e‑mail 
oraz SMS Cloud czyli multimedialne wia-
domości na aplikację mobilną. System jest 
używany również w komunikacji niepu-
blicznej przez służby porządku publiczne-
go.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia 
i ostrzeżenia za pośrednictwem telefonu 
lub e-maila, postępuj zgodnie z instruk-
cjami podanymi poniżej. Bądź na bieżąco! 
Nie daj się zaskoczyć!

Wojciech Obremski
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Grzyby wpisują się w tradycyjny kanon 
kuchni polskiej. To wyjątkowo smakowite 
dary lasu. Cenimy je za ich niepowtarzalny 
smak i jedyny w swoim rodzaju  aromat. 
Jednym ze sposobów utrwalenia świe-
żych grzybów, których długo nie można 
przechowywać, jest ich suszenie. Dzięki 
suszeniu zyskują wręcz na swoich właści-
wościach odżywczych. Potrawy przyrzą-
dzone z suszonych grzybów mają rewe-
lacyjny aromat. O tym, że bardzo prosta 
zupa z suszonych grzybów zaspokoi sma-
kowe zmysły największych łasuchów prze-
konaliśmy się na listopadowym spotkaniu 
Kulinarnych Czwartków w bibliotece słu-
bickiej.

Przyrządzona wspólnymi siłami przez 
klubowiczki zupa  
z suszonych grzy-
bów według przepisu 
pani Kazimiery Sta-
niak smakowała jak 
marzenie! Wymiana 
doświadczeń kulinar-
nych przy wspólnym 
gotowaniu jest niesa-
mowicie wartościowa. 

Serdecznie zapra-
szamy do biblioteki 
słubickiej na spotkania 
Kulinarnych Czwart-
ków. Spotykamy się, 

SŁUBICE

Grzyby w roli głównej
wymieniamy kulinarnymi doświadczenia-
mi, gotujemy i kosztujemy samodzielnie 
sporządzone potrawy. Jest to świetna oka-
zja do rozmowy o potrawach regionalnych 
i nie tylko, a także o książkach kucharskich 
autorstwa m.in. znanych mistrzów kuchni, 
do których warto zajrzeć szukając inspira-
cji kulinarnych.

Klubowicze spotykają się w pierwszy 
czwartek każdego miesiąca o godz. 15.00 
w oddziale dla dorosłych. Spotkania są 
o charakterze otwartym, dla wszystkich 
miłośników smacznej, domowej kuchni.  
W każdej chwili można dołączyć do klubu.

Zespół BPMiG Słubice

RZEPIN

O krok od potrącenia

Dla policji bardzo ważny jest każdy sy-
gnał czy zgłoszenie o wszelkich niebez-
piecznych sytuacjach czy zdarzeniach, 
których jesteśmy świadkami bądź o któ-
rych mamy wiedzę. Zwłaszcza, gdy wiedza 
taka dotyczy rażących naruszeń przepi-
sów ruchu drogowego. 

Taką reakcją wykazała się jedna z miesz-
kanek Rzepina, która powiadomiła swoje-
go dzielnicowego - asp. Radosława Kosza 
o tym, że była świadkiem, jak kierujący 
samochodem osobowym nie zważając na 
czerwone światło nadawane przez sygna-
lizator wjechał na przejście dla pieszych, 
po którym przechodziła grupa dzieci z 
rodzicami. Piesi zmuszeni byli uciekać aby 
uniknąć zderzenia. W związku ze zgłosze-
niem policjanci przejrzeli zapis z monito-
ringu miejskiego w rejonie przejścia dla 
pieszych przy ulicy Wojska Polskiego w 
Rzepinie, na którym doszło do zdarzenia. 
Funkcjonariusze ustalili markę oraz wła-
ściciela pojazdu. W toku dalszych czynno-
ści okazało się, że oplem kierował kolega 
właściciela – 18-letni mieszkaniec powia-

18-letni kierowca, który uprawnienia do kierowania uzyskał miesiąc wcze-
śniej, stracił je po tym jak niemal potrącił dzieci będące na wyznaczo-
nym przejściu dla pieszych. Młodego kierującego czeka także sprawa w 
sądzie. Warto zauważyć właściwą reakcję świadka tego zdarzenia, który 
poinformował o nim swojego dzielnicowego. Nieodpowiedzialne zacho-
wanie 18-latka zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. 

tu krośnieńskiego. Młody kierowca swoje 
pierwsze uprawnienia do kierowania po-
jazdami mechanicznymi zdobył niewiele 
ponad miesiąc temu. 

Za rażące naruszenie przepisów ruchu 
drogowego policjanci zatrzymali pra-
wo jazdy 18-latkowi. Sporządzili również 
wniosek do sądu o ukaranie za popełnio-
ne przez niego wykroczenie. 

Każdy sygnał czy zgłoszenie o niebez-
pieczeństwie na drodze, kierowaniu w 
sposób zagrażający bezpieczeństwu in-
nych użytkowników ruchu jest traktowany 
priorytetowo przez policjantów. 

Red. na podst. www.lubuska.policja.gov.pl
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Nie przegap okazji!

Ty, Twoje życie, Twoje mieszkanie
Nowa inwestycja miesz-
kaniowa firmy ALFABUD 
realizowana jest przy 
ulicy Stanisława Mo-
niuszki w Kostrzynie nad 
Odrą. Obejmuje budowę 
czterech kameralnych 
budynków trzykondy-
gnacyjnych, jedno klat-
kowych, w zabudowie 
bliźniaczej. Nowoczesna 
architektura, dobór wyso-
kiej jakości materiałów, 
niepowtarzalna lokaliza-
cja, niskie koszty utrzy-
mania zapewnią wysoki 
standard zamieszkania 
i są jednocześnie gwa-
rancją utrzymania dobrej 
ceny nieruchomości po 
latach.

Z myślą o wygodzie przy-
szłych mieszkańców wszystkie 
mieszkania zostały starannie 
zaprojektowane według indy-
widualnego projektu pracowni 
ARCHENIKA z siedzibą w Po-
znaniu, który charakteryzuje 

przede wszystkim przemyślana 
architektura oraz funkcjonal-
ność każdego z pomieszczeń 
zapewniająca komfort i wy-
godę mieszkania. W ofercie 
posiadamy mieszkania trzy- i 
dwu- oraz jednopokojowe (ka-
walerki). Mieszkania posiadają 
balkony, ponadto lokale zlo-
kalizowane na parterze dają 
możliwość zagospodarowania 
przydomowego ogródka. Do 
wszystkich mieszkań przynale-

żą  przestronne komórki loka-
torskie (piwnice).

W otoczeniu budynków prze-
widziane są miejsca parkingo-
we do każdego mieszkania oraz 
plac zabaw dla najmłodszych. 
W celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa i wygody mieszkańców 
cały teren (dojścia, parking) zo-
stanie objęty monitoringiem. 
Nowe Osiedle to urokliwe 
miejsce, w otoczeniu zieleni i 
terenów rekreacyjnych (dawny 

teren uzdrowiska). Kameralna 
lokalizacja w otoczeniu przyro-
dy zapewni nabywcom wysoki 
komfort mieszkania. Będzie to 
miejsce idealne dla osób, któ-
re cenią sobie ciszę i spokój, a 
jednocześnie potrzebują mieć 
w zasięgu ręki dostęp do pełnej 
infrastruktury miejskiej.

Mieszkania spełniają kryteria 
rządowego programu „Miesz-
kanie dla Młodych”

Szczegóły inwestycji do-
stępne na stronie inter-
netowej www.alfabud.pl, 
chętnie udzielimy także 
dodatkowych informacji. 
Udziela ich nasz wykwali-
fikowany personel, w sie-
dzibie firmy ALFABUD przy 
ulicy Jana Pawła II 68, oraz 
pod numerami telefonów: 
95 728 9385, 601 777 948, 
695 755 770, 609 783 950.

RZEPIN
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Darmowa pomoc prawna

Adwokat i radca prawny 
przyjmują w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach 
od 9:00 do 13:00. W dniu 
20 listopada br. pomiędzy 
starostą gorzowskim Mał-
gorzatą Domagałą a burmi-
strzem Kostrzyna nad Odrą 
dr Andrzejem Kuntem zo-
stało zawarte porozumie-
nie o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej oraz edukacji 
prawnej na 2018 rok. 

Zgodnie z uchwaloną 
dnia 5 sierpnia 2015 r. usta-
wą o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej oraz edukacji 
prawnej  darmową pomoc 
prawną (na etapie przedsą-
dowym) otrzymają:
• młodzież do 26. roku ży-

cia,
• osoby fizyczne, którym w 

okresie roku poprzedza-
jącego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy spo-
łecznej,

• osoby, które ukończyły 
65. lat,

• osoby posiadające ważną 
Kartę Dużej Rodziny,

• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodo-

wani katastrofą natural-

Od 4 stycznia 2016 roku w naszym mieście ist-
nieje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Na mocy Porozumienia zawartego z Powia-
tem Gorzowskim oraz Miastem Kostrzyn nad 
Odrą siedzibą biura jest Kostrzyńskie Centrum 
Kultury - biuro nr 23. 

ną, klęską żywiołową lub 
awarią techniczną,

• kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc praw-
na polega na:
• poinformowaniu osoby 

uprawnionej o obowią-
zującym stanie praw-
nym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obo-
wiązkach;

• wskazaniu osobie upraw-
nionej sposobu rozwią-
zania dotyczącego jej 
problemu prawnego;

• pomocy w sporządzeniu 
wymagającego wiedzy 
prawniczej projektu pi-
sma w zakresie niezbęd-
nym do udzielenia po-
mocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w po-
stępowaniach przygoto-
wawczym lub sądowym i 
pism w postępowaniu są-
dowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu 
pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub o 
ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać 
informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do roz-

poczęcia działalności go-

spodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecz-

nego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z 

wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych 
z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje 

spraw z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.

Źródło: UM Kostrzyn 
nad Odrą
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 Firma Metal System, jedna z nielicznych firm w Polsce, która zajmuje się 
technologią fasad wentylowanych z metali i innych tworzyw, 

w związku z ciągłym rozwojem i rozbudową zakładu
produkcyjnego, poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska: 

ślusarz
spawacz

operator maszyn CNC

WYMAGANIA:
ź dyspozycyjność do podjęcia pracy od zaraz
ź gotowość do pracy zmianowej (06:00-14:00, 14:00-22:00)
ź mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym

OBOWIĄZKI:
ź obsługa linii i maszyn produkcyjnych
ź proste prace produkcyjne związane ze ślusarstwem
ź przygotowanie produktów gotowych do pakowania, transportu i magazynowania

OFERUJEMY:
ź stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
ź szkolenie do stanowiska pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego
ź atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do kwalifikacji i stanowiska
ź możliwość rozwoju poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
ź praca w doświadczonym zespole fachowców
ź pakiet świadczeń socjalnych w tym opieka medyczna dla pracowników                   

oraz członków rodzin

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia CV w siedzibie firmy:

Metal System Sp. z o.o.
Ul. Prosta 1

66-470 Kostrzyn nad Odrą

lub przesłanie drogą mailową 
biuro@ms-kostrzyn.pl
metalsystem@onet.pl

Prosimy pamiętać o umieszczeniu w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 
883 z późniejszymi zmianami)”.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Mikołajkowy Jarmark
Mikołajki tego roku spędziliśmy zupeł-

nie inaczej niż zwykle. Na Placu Wojska 
Polskiego odbył się Jarmark Świąteczny. 
Do magistratu zgłosiło się 19 wystawców, 
przede wszystkim z własnymi wyrobami 
rękodzielniczymi. Było też grzane wino, 
świąteczne potrawy takie jak krokiety, 
barszcz czy pierogi domowej roboty. Po-
mimo złej pogody mieszkańcy chętnie od-
wiedzali stoisko Urzędu Miasta, na którym 
wręczano Koperty Życia oraz kalendarze. 
Na przeciwko stoiska, swoje sanie przy-
cumował Święty Mikołaj z dwoma prze-
pięknymi reniferami. Zarówno dzieci jak i 
dorośli bardzo chętnie się fotografowali, a 
piękne fotografie były drukowane w małej 
chatce przez elfy.

W Jarmarku uczestniczyły także przed-
szkolaki z PM nr 1 i PM nr 4, które chętnie 
brały udział w konkursach prowadzo-
nych przez pracowników Kostrzyńskiego 

Centrum Kultury. W towarzystwie gru-
py 6-latków z PM nr 4 „Bajka” o godzinie 
12:00 wiceburmistrz dokonał uroczystego 
otwarcia Jarmarku. Punktualnie o godzi-
nie 17:00 po złożeniu życzeń świątecznych 
przez zastępcę burmistrza, mieszkańcy 
głośnym liczeniem 6,5,4,3,2,1 - rozświe-
tlili choinkę. W trakcie imprezy odbył się 
również I Bieg Mikołajkowy organizowany 
przez MOSiR, w którym udział brały całe 
rodziny. Wszystkim uczestnikom Jarmar-
ku serdecznie dziękujemy. Już od dzisiaj 
zastanawiamy się nad formułą takiej im-
prezy w przyszłym roku. Chętnie dowiemy 
się w jakiej formie widzieliby to nasi miesz-
kańcy. Prosimy o państwa opinie i sugestię 
na adres promocja@kostrzyn.um.gov.pl 
z dopiskiem w temacie „JARMARK ŚWIĄ-
TECZNY”.

UM Kostrzyn nad Odrą

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Gry korytarzowe w SP nr 4

Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko lekcje, 
sprawdziany i inne obowiązki. To również 
wspólne przerwy czyli czas między zaję-
ciami. Dotychczas wielu uczniów wykorzy-
stywało czas przerwy jako 
pauzę na granie w gierki na 
komórkach lub tabletach. 
Jednak to nie wpływało po-
zytywnie na ogólnie pojęty 
rozwój uczniów. Dlatego po 
konsultacjach z rodzicami 
uczniów SP4 rada pedago-
giczna wprowadziła zapis 
do nowego Statutu Szkoły 
o zakazie używania sprzę-
tów typu telefon komórko-
wy przez uczniów w szkole. 
Czas odpoczynku podczas 
przerw uczniowie mogą 
wykorzystać m.in. korzysta-

Ostatnie miesiące, to czas zmian w szkole. Rozwijamy się poprzez wiele cie-
kawych i ważnych przedsięwzięć i inicjatyw. Wszystkie mają spełnić jeden 
cel, mianowicie pozytywnie wpływać na rozwój naszych uczniów. Oprócz 
corocznego odnawiania wnętrza SP4, systematycznego jej doposażania 
w sprzęt multimedialny, nowy monitoring, tablety do nauki programowa-
nia, pojawiło się coś nowego. Są to gry „korytarzowe”, które usytuowane 
zostały na podłodze trzech pięter szkoły.

jąc z gier ,,korytarzowych”, które powodu-
ją, że po 45 minutach siedzenia w ławkach 
zaczerpnął trochę ruchu.

Marzanna Senger
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PRZEKRÓJ (NIE) POLECA

Pierwsza ekranizacja „Morder-
stwa w Orient Expressie” jednego z 
bestsellerów wirtuoza  kryminałów 
Agathy Christie weszła do kin w 1974 
r., a za kamerą stanął wówczas Sid-
ney Lumet. O tym, że film nie prze-
szedł bez echa i to w pozytywnym 
znaczeniu, świadczą liczne nomina-
cje do nagród oscarowych, BAFTA i 
Grammy, jak również nagrody, które 
wpadły aktorom drugoplanowym. 
Czy najnowsza wersja kinowa powie-
ści Agathy Christie ma szansę okazać 
się tą lepszą? 

Gdy zasiadłam w kinie oczekując na 
seans, nie byłam po lekturze „Morder-
stwa w Orient Expressie”, uznałam że 
skoro reżyser Kenneth Branagh odwa-
żył się na przeniesienie powieści Chri-
stie na wielki ekran, to zdaje sobie spra-
wę, że jego publiczność to nie tylko fani 
autorki, którzy z wypiekami na twarzy 
„pochłaniają” jej książki. Sądziłam, że 
film ten jest odpowiedni także dla zwy-
kłych zjadaczy chleba takich jak ja, któ-
rzy po prostu lubią, w środku tygodnia 
po ciężkim dniu w pracy, wybrać się do 
kina na dobry, w tym akurat przypad-
ku kryminał. Niestety, przeliczyłam się, 
Branagh nie ma w sobie za grosz empa-
tii. W czym problem? W tym, że reżyser 
uznał, iż skoro tak wybrednie dobierał 

obsadę i  zmieścił w niej plejadę najwięk-
szych gwiazd Hollywood, a mam tu na my-
śli  prawdziwą śmietankę: Michelle Pfeiffer, 
Johnny Depp, Judi Dench, Willem Dafoe i 
Penélope Cruz to może już sobie odpuścić 
dopieszczenie istotnych szczegółów w 
scenariuszu. Jaki więc był tego efekt? Ano 
taki, że wychodząc z kina czułam niesmak, 
że coś mnie ominęło, bo nie przeczytałam 
wcześniej powieści, że otrzymałam roz-
wiązanie zagadki i nie miałam możliwości 
zaobserwowania jak do tego rozwiązania 
doszło. Nie wytykając już kompletnego 
braku napięcia w filmie i natarczywej po-
prawności politycznej. 

Nie zdradzę z fabuły za wiele, jeśli napi-
szę, że film jest o tajemniczym morderstwie 
w tytułowym Orient Expressie i intensyw-
nym śledztwie prowadzonym w ciasnej 
przestrzeni dyliżansu. Jednak w  jaki spo-
sób detektyw rozwiązuje poszczególne 
zagadki, po nici dochodzi do kłębka i łączy 
ze sobą poszczególne fragmenty brutalnej 
historii zbrodni to ja zielonego pojęcia nie 
mam. 

I niestety, ale 
pierwszy raz prawie 
zasnęłam w kinie… 

Chaos w Orient Expressie

Anna Piotrowska

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Wielkimi krokami zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia. Przez większość z 
nas uznawane za najpiękniejsze Święta 
w roku. Osobiście uwielbiam je z kilku 
powodów: kojarzą mi się z domem peł-
nym ludzi, ciepłem i blaskiem świec, 
pachnącą choinką, miłością i oczywiście 
z Pasterką.

Z moimi córkami zaczęłyśmy przygo-
towania już dawno piekąc pierniki, które 
muszą „odleżeć” kilka tygodni, aby móc je 
schrupać później z choinki :)

Uwielbiam zbierać informacje na temat 
tradycyjnych przepisów na potrawy wigi-
lijne. Przerobiłam już chyba większość od 
czerwonego barszczu, przez zupę rybną, 
grzybową, karpia w galarecie, ale zawsze 
wracam do tych potraw, które pamiętam 
z domu.

U każdego z nas Wigilia wygląda inaczej, 
mimo iż przeżywamy ją tak samo. W moim 
rodzinnym domu kolacja ta zaczyna się 
nietypowo, bo zupą owocową. I właśnie 
przepis na tą zupę 
chciałabym Pań-
stwu przedstawić.

SKŁADNIKI:
• susz z owoców 

(jabłka, gruszki i 
śliwki)

• przyprawy ko-

Wigilia inaczej
rzenne (anyż, goździki, cynamon)

• cukier
• woda 2l
• makaron domowy lub kluski kładzio-

ne 

WYKONANIE:
Susz z owoców namoczyć na noc w 

zimnej wodzie. Następnego dnia wlać 
owoce z wodą do garnka, dolać 2l wody 
i gotować na małym ogniu dodając 
gwiazdki anyżu, cynamon i goździki. 
Gotować ok. 1 godziny. W razie potrze-
by dosłodzić na koniec cukrem.

Podawać z makaronem i owocem wy-
łowionym z zupy.

Życzę wszystkim wesołych, pachną-
cych i ciepłych Świąt Bożego Narodze-
nia, oraz wielu udanych kuchennych 
eksperymentów kuchennych w nad-
chodzącym Nowym Roku!

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska
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Niezwykła wystawa w Galerii Małej
POWIAT SŁUBICKI

Wykonane różnymi tech-
nikami obrazy, grafiki, a 
także wspaniałe rękodzieło 
- to wszystko można po-
dziwiać w galerii do końca 
grudnia. 

- Kiedy niedawno otwie-
raliście państwo Środowi-

Już dawno w Galerii Małej w Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury nie było tak kolorowo. 
To za sprawą wystawy przygotowanej przez 
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkol-
no - Wychowawczego oraz Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Słubicach. Na 
ścianach galerii zawisły też prace uczniów 
słubickich podstawówek, którzy wzięli udział 
w konkursie plastycznym „Każdy inny - wszy-
scy równi”.

skowy Dom Samopomocy, 
już wtedy byliście swoistą 
marką w Słubicach. Dziś 
udowodniliście, że nie 
spoczęliście na laurach - 
mówił podczas wernisażu 
wystawy starosta Marcin 
Jabłoński Joannie Sierżant 

- Rekret, szefowej stowa-
rzyszenia „po PROstu”, które 
wraz ze Specjalnym Ośrod-
kiem Szkolno - Wycho-
wawczym i gminą Słubice 

zorganizowało tę niezwy-
kłą ekspozycję.  Podczas 
otwarcia wystawy nie za-
brakło też części artystycz-
nej, o którą zadbali wycho-

wankowie Ośrodka. Galerię 
odwiedzili także, m.in. dy-
rektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach Anna Gołębiow-

ska, przewodniczący Rady 
Miejskiej Mariusz Olejni-
czak oraz burmistrz Słubic 
Tomasz Ciszewicz, który za-
proponował, by część prac 
przeznaczyć na licytację 
z okazji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Tekst i fot. 
Wojciech Obremski
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Oddział Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

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

Zapraszamy do naszych placówek:

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

www.bs.osno.sgb.pl

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

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

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

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

Mikołaj odwiedził dzieci 
z rodzin zastępczych 
i „Naszej Chaty”

POWIAT SŁUBICKI

 Impreza odbyła się 1 grudnia  
w Rodzinnym Centrum Rozrywki 
w Kunowicach.

- Wszystkim z państwa należą 
się słowa uznania za to, że dzielicie 
dobro z innymi, wykonując trudny, 
lecz szlachetny obowiązek tworze-
nia rodzin zastępczych - mówi na 
początku spotkania jego gospo-
darz starosta Marcin Jabłoński. 
Starosta podkreślił, że wraz z 
podległymi jemu instytucjami 
będzie się starać pozyskiwać nie-
zbędne środki finansowe, które 
posłużą wsparciu naszych rodzin 
zastępczych. 

Towarzyszący Marcinowi Ja-
błońskiemu przewodniczący 
Rady Powiatu Wiesław Kołosza 
przekazał wszystkim świąteczne 
życzenia, dodając, że jest pod 
wrażeniem działalności osób, 
które wzięły na siebie niełatwą 

Wizyta św. Mikołaja, poczęstunek, świąteczne ani-
macje i zabawy integracyjne, a także wspólne gry i 
konkursy z nagrodami - to wszystko, a nawet więcej, 
czekało na uczestników Mikołajkowej Zabawy Inte-
gracyjnej dla rodzin zastępczych z terenu naszego 
powiatu oraz dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wycho-
wawczej „Nasza Chata” w Cybince.

rolę rodzica zastępczego. 
A potem na sali rozległo się 

gromkie: „już jest!” i w drzwiach 
ukazał się... św. Mikołaj, który raź-
no zabrał się do rozdawania pre-
zentów. 

- Cieszymy się, że te przedświą-
teczne spotkania stały się już 
tradycją. I cieszymy się, że o nas 
pamiętacie - śmiali się uczestni-
cy zabawy. Cała przyjemność po 
naszej stronie!

Spotkanie zorganizowano w 
ramach projektu „Aktywna inte-
gracja realizowana przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach”, współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Tekst i fot. Wojciech Obremski

RZEPIN

Koncert patriotyczny
W niedzielę 19 listopada 2017 

w kościele parafialnym w Górzy-
cy zagrał kwartet smyczkowy Con 
Amabile. Koncert zatytuowany 
„99 LAT NIEPODLEGŁOŚCI” był 
podróżą w czasie, od najstarszej 
polskiej pieśni „Bogurodzicy”, po-
przez „Mazurek Dąbrowskiego”, 
pieśni legionowe: „O mój rozma-
rynie”, „Marsz Pierwszej Brygady”, 
„Rozkwitały pąki białych róż”, tak-
że pieśń „Dziś do Ciebie przyjść 
nie mogę”, słynne „Czerwone 

maki na Monte Cassino”, czy „War-
szawskie dzieci”, a skończywszy 
na utworze „Żeby Polska była 
Polską”. W programie znalazło się 
również kilka melodii z polskich 
filmów, bogatych w wątki pa-
triotyczne. Kwartet smyczkowy 
Con Amabile wystąpił w składzie: 
Daria Krzysztoń prowadzenie i 
I skrzypce, Yi Ding – II skrzypce, 
Paweł Gaca – altówka i Agniesz-
ka Lasek – wiolonczela.

Źródło: www.gorzyca.pl
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Podsumowując 2017 rok 
chciałbym wspomnieć tych 
ludzi, którzy to miasto odbu-
dowywali, budują i prężnie 
rozwijają, a w bieżącym roku 
obchodzą okrągły jubileusz. 

70 lat temu do Kostrzyna 
przyjechali kolejarze i wojsko-
wi z innych części Polski, po 
to, żeby na ruinach dawnego 
Kostrzyna wybudować nowe 
miasto. To im zawdzięczamy 
początki nowożytnej historii 
naszej małej ojczyzny. Oni pra-
cą własnych rąk odbudowywali 
osiedla, tworzyli zalążki gospo-
darki i dbali o bezpieczeństwo 
granic. Nasi dziadkowie i rodzi-
ce poradzili sobie z tymi ogra-
niczeniami i dzisiaj możemy 
cieszyć się wolnością w miejscu, 
które stało się dla nas domem. 
Dziękuję im w imieniu młodsze-
go pokolenia. 

55 lat temu w Kostrzynie po-
wstała sekcja zapaśnicza. Przez 
szeregi kostrzyńskiego klubu za-
paśniczego przewinęło się tysią-
ce mieszkańców naszego miasta. 
Jestem dumny z tego, że konty-
nuując rozpoczętą kiedyś historię 
kostrzyńskich zapasów mogę kie-
rować dzisiaj sekcją SKF OLIMP, w 
której na co dzień trenuje ponad 
100 młodych mężczyzn. Dla nich 
warto jest poświęcać swój pry-
watny czas.

25 lat temu z przekształcenia 
PGKiM powstały Miejskie Zakła-
dy Komunalne. Grupa ponad 170 
fachowców dba o to, by miesz-
kańcy mieli wodę, ciepło, i czysto 
w swoim mieście. Przykład MZK 
to przykład równomiernego, sta-
łego i zdeterminowanego na suk-
ces rozwoju. Gratuluję pracow-
nikom wytrwałości i życzę, by 
potknięcia, które się czasami tra-

fiają, zdarzały się bardzo rzadko. 
Prezes zarządu tej spółki Olgierd 
Kłaptocz pełni swoją funkcję nie-
przerwanie 15 lat – gratuluję.

20 lat temu powstała Kostrzyń-
sko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. Strefa powstała 
wysiłkiem pracy ówczesnych 
kostrzyńskich samorządowców 
z burmistrzem Marianem Firsz-
tem na czele. Dzisiaj to świetnie 
funkcjonująca maszyna do przy-
ciągania inwestorów, tworzenia 
nowych miejsc pracy. Cieszy fakt, 
że kostrzynianie stanęli ponad 
własnymi interesami i swoją Stre-
fą podzielili się z 55 innymi samo-
rządami w Północno-Zachodniej 
Polsce. Pamiętajmy jednak o tym, 
że gospodarcza historia Kostrzy-
na rozpoczęła się w momencie 
wybudowania Kostrzyńskich Za-
kładów Papierniczych. My tylko 
kontynuujemy tę wspaniałą tra-

Okiem radnego powiatowego
dycję. 

15 lat temu jako 32-latek 
współuczestniczyłem w rozmo-
wach z dr Andrzejem Kuntem, 
jako ówczesnym kandydatem 
na burmistrza. Z perspektywy 15 
lat uważam nasz wybór za trafny 
a rządzący od tamtej pory bur-
mistrz udowodnił, że powierzone 
mu zaufanie społeczne wyko-
rzystał dla dobra miasta i jego 
mieszkańców. Na szczęście nie 
popadł w rutynę. 

10 lat temu zaczęła grać Strefa 
Dobrej Muzyki. Zaczęło się nie-
winnie od krótkiego, aczkolwiek 
bogatego w treści spotkania z 
dyr. Zdzisławem Garczarkeim 
z KCK. Strefa Dobrej Muzyki gra 
dla naszych mieszkańców i dzię-
ki niej mamy dostęp do artystów 
światowej sławy. Mogę zapewnić, 
że w przyszłym roku SDM będzie 
grała równie wspaniale, co do-

tychczas. Jestem zadowolony z 
tego, że ten projekt się udał.

Wspomniane powyżej wyda-
rzenia są ważne dla mnie i mam 
nadzieję, nie tylko dla mnie. O 
tych, którzy odeszli pamiętajmy 
długo, a tym, którzy są wśród 
nas życzę:
wszystkiego najlepszego na 
nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia oraz spełnienia 
życiowych planów w nadcho-
dzącym 2018 roku. 

Andrzej Kail

SŁUBICE

Przyjaciele Misia Uszatka 

I tak też dobiegł końca 
powiatowy, rodzinny kon-
kurs plastyczny pt. „Mój 
przyjaciel Miś Uszatek”, 
zorganizowany z okazji Ju-
bileuszu 60. Urodzin Misia 
Uszatka. Organizatorami 
konkursu była Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy 
w Słubicach i Przedszkole 
Samorządowe nr 3 „Miś 
Uszatek” w Słubicach. Ce-
lem konkursu było między 
innymi popularyzacja kla-
syki literatury dziecięcej 
wśród najmłodszych.

W piątek, 29 listopada 
2017 r., do słubickiej bi-
blioteki przybyli uczestni-
cy konkursu, zaproszeni 
goście oraz przedstawicie-
le bibliotek Powiatu Słu-
bickiego. Wszystkich w 
progach biblioteki witał 
osobiście sam Jubilat Miś 
Uszatek!

Podczas uroczystości 
dzieci obdarowane zosta-
ły dyplomami i prezenta-
mi. Były podziękowania 
za wspaniałą współpracę, 
uściski i zdjęcia z Misiem 
Uszatkiem, a na koniec 
toast za zdrowie Jubilata  
i oczywiście misiowe, słod-
kie przekąski.

Laureatami rodzinnego 
konkursu plastycznego pt. 
„Mój przyjaciel Miś Usza-

 „Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci, dzieci lubią misie, misie lubią 
dzieci…” – piosenka przez ostatnie miesiące, codziennie rozbrzmiewała 
w słubickiej bibliotece podczas licznych spotkań z dziećmi z przedszkoli i 
szkół podstawowych z terenu gminy Słubice. Była wystawa konkursowa 
Misiów i było głosowanie mieszkańców na najpiękniejszego Misia Uszatka.

tek” zostali:
I miejsce (praca nr 18) – 

Wojciech Mikulski (3 lata) 
z Cybinki, razem z mamą 
Małgorzatą, tatą Mirosła-
wem i babcią Henią;

II miejsce (praca nr 25) – 
Wiktoria Głodna (4 lata)  
z Ośna Lubuskiego, razem 
z mamą Agnieszką i siostrą 
Małgorzatą;

III miejsce (praca nr 24) – 
Wojciech Koszela (4 lata)  
z Ośna Lubuskiego, ra-
zem z mamą Moniką i tatą 
Krzysztofem.

Wyróżnienia otrzymali:
- praca nr 13 – Nikola 

Dziubińska (6 lat) ze Słu-
bic, razem z mamą Anetą

- praca nr 21 – paulina 
Broniewska (7 lat) ze Słu-
bic, razem z mamą i tatą

Podczas spotkania Lau-
reat Wojtuś Mikulski wylo-
sował spośród wszystkich 
głosów jednego szczęśliw-
ca, który otrzymał nagrodę 
niespodziankę. Nagrodę tę 
otrzymała pani Irena 

z Górzycy.
Serdecznie dziękuje-

my dzieciom i ich rodzi-
nom za zaangażowanie. 
Mieszkańcom powiatu 
słubickiego za aktywność  
w głosowaniu.

Nie zapomnijmy o Misiu 
Uszatku. Czytajmy kolej-

nym pokoleniom wspania-
łe, misiowe opowiadania  
i nućmy piosenkę „Pora 
na dobranoc, bo już księżyc 
świeci, dzieci lubią misie, mi-
sie lubią dzieci…”.

Zespół BPMiG Słubice

MIESZKAŃCOM ŻYCZĄ BURMISTRZ
ANDRZEJ KUNT WRAZ Z RADĄ MIASTA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Prezes Stowarzyszenia Odra 
dla Turystów, słubiczanin Łu-
kasz Kozłowski, tak podsu-
mował zakończony niedawno 
sezon. Był niezwykle obfity w 
wydarzenia. Obie jednostki wy-
płynęły w swoje rejsy grubo po-
nad sześćset razy (!), goszcząc 
na swoich pokładach łącznie 
ponad dwadzieścia dwa tysią-
ce pasażerów. W tym sezonie 
do dyspozycji mieliśmy dzie-
więć portów oraz dodatkowo 
dziesięć tak zwanych małych 
przystani. Oferta rejsów Stowa-
rzyszenia była bardzo bogata. 
Obok tradycyjnych codziennych 
rejsów harmonogramowych, 
organizowane były liczne rejsy 
tematyczne, takie choćby jak 
rejsy z muzyką country, koncer-
ty jazzowe czy pokazy tańca to-
warzyskiego. Były także szanty, 
rejsy do winnic, możliwość de-

SŁUBICE / REGION

Zefir i Laguna to turystyczne perły
Nasze pływające po Odrze statki zacumowały na zimę w porcie w Nowej Soli. 
Mają za sobą bardzo udany sezon. Oprócz typowych codziennych rejsów, orga-
nizowane też były m.in. rejsy z muzyką country, szanty, rejsy do winnic, możliwość 
degustacji lokalnych potraw czy koncerty jazzowe i pokazy tańca towarzyskiego. 
Z oferty tej skorzystało ponad 22 tysiące pasażerów. Nie dziwi więc fakt, że trze-
ci rok z rzędu, Stowarzyszenie Odra dla Turystów, do którego należy także gmina 
Słubice, otrzymało Lubuską Perłę Turystyczną dla najlepszej atrakcji turystycznej w 
województwie lubuskim. 

gustacji lokalnych potraw oraz 
rejsy z regionalnymi produktami 
i rękodziełem. Jak co roku, nie 
zabrakło także specjalnej ofer-
ty dla dzieci i młodzieży, która 
m.in. dzięki organizowanym 
przez nas konkursom mogła po-
znawać historię swojego regio-
nu. Najmłodsi mogli natomiast 
przenieść się w świat piratów 
podczas specjalnych rejsów z 
animacjami. Swoją ofertę kie-
rowaliśmy także dla seniorów, 
którzy bardzo licznie korzystali 
z naszych usług. Specjalne rejsy 
z prelekcją na tematy związane 
z profilaktyką zdrowotną przy-
ciągały rzesze nieco starszych 
amatorów odrzańskiej przy-
gody. Statki były oczywiście 
obecne na wszystkich ważnych 
wydarzeniach, takich jak np. dni 
miast.

Dolina Odry ma swoją Miss 
Równolegle do pracy nad 

ofertą stricte wodniacką, stara-
my się na wielu płaszczyznach 
popularyzować Odrę, jej walo-
ry turystyczne oraz turystykę 
wodniacką w szerszym znacze-
niu, dlatego w sezonie 2017 
wyszliśmy z kilkoma ciekawymi 
inicjatywami, nie do końca zwią-
zanymi z samym pływaniem. 
Dla najmłodszych stworzyliśmy 
bajkowe postacie piratów, pod 
wdzięczną nazwą Piracka Banda 
Odrzaków. Zabawa polegała na 
zbieraniu poszczególnych pirac-
kich bohaterów w specjalnym 
albumie. Dla turystów stworzyli-
śmy bardzo intuicyjną i prostą w 
obsłudze Turystyczną Mapę Do-
liny Środkowej Odry, gdzie z po-
działem na kategorie ujęliśmy 
wszystkie atrakcje turystyczne 
oraz miejsca ważne i ciekawe 

dla odwiedzających nasz region. 
Zorganizowaliśmy także zabawę 
w Miss Doliny Środkowej Odry, 
która pod kątem popularności 
okazała się strzałem w dziesiąt-
kę. Godnym odnotowania jest 
także fakt, iż mijający sezon 
był dla nas bardzo intensywny. 
Odra, jak co roku nie rozpiesz-
czała swoim poziomem, co 
jednak nie przeszkodziło nam 
w poprawieniu wyników z lat 
ubiegłych. Tendencje te wyraź-
nie pokazują, że zapotrzebo-
wanie na tego typu usługi jest 
coraz większe, a żegluga jak i 
cała turystyka związana z wodą 
ma przed sobą naprawdę dobry 
czas. Fakt ten także potwierdza 
rosnąca liczbą fanów naszego 
odrzańskiego profilu na Facebo-
oku, który śledzi już ponad trzy-
dzieści pięć tysięcy osób. Coraz 
większą popularnością cieszy 
się także prowadzone przez nas 
konto w serwisie Instagram.

W nowym sezonie nowe 
atrakcje 

Podsumowując, sezon 2017 
oceniamy jako bardzo udany i 
już dziś zapraszamy na pokłady 
naszych statków od kwietnia 
roku 2018. Obok kontynuacji 
sprawdzonych pomysłów, będą 
także nowe projekty, nad któ-
rymi już dziś pracujemy. Będzie 
coś m.in. dla miłośników wycie-
czek rowerowych czy amatorów 
regionalnych smaków i historii. 
Nie zabraknie oczywiście pro-
pozycji dla najmłodszych oraz 
seniorów. Będzie sporo o zdro-
wiu, profilaktyce i atrakcjach 
regionu Doliny Środkowej Odry. 
Zadbamy także o kreowanie od-
powiednich postaw ekologicz-
nych czy edukowaniu z podstaw 
wodniactwa. Do zobaczenia w 
roku 2018. Ahoj.

Źródło: www.slubice.pl



13nr 12(60)/2017 14 grudnia 2017

Echa Lubuskich Kniei

Ślubowanie wprowadza adep-
ta łowiectwa w krainę myśliw-
skich tradycji. Dla młodego my-
śliwego jest to, po prostu, wielkie 
święto. Powinno mieć zatem 
możliwie najbardziej uroczystą 
oprawę i przebieg. W praktyce 
organizowane jest w czasie wal-
nych zgromadzeń kół łowieckich, 
w trakcie odprawy myśliwych 
przed polowaniem zbiorowym 
lub - bardziej uroczyście - w trak-
cie sesji okręgowych rad łowiec-
kich lub uroczystości okręgowej 
rangi, organizowanych specjal-
nie po to, by przyjąć ślubowanie 
od nowo wstępujących do Pol-
skiego Związku Łowieckiego.

Jak przebiega ? Składający ślu-
bowanie, lub ich większa grupa, 
występuje przed szereg myśli-
wych. Klęka na lewym kolanie. 
Zdejmuje nakrycie głowy. Wraz 
z nim odkrywają głowy wszyscy 
uczestnicy uroczystości. Jeśli ślu-
bowanie odbywa się w terenie 
- ślubujący trzyma w ręce broń, 
stopką kolby opartą o ziemię. Za 
ślubującym staje opiekun nie-
dawnego stażysty. Kładzie swą 
prawą dłoń na ramieniu pod-
opiecznego. Jeśli uroczystość 
odbywa się na szczeblu koła ło-
wieckiego ślubowanie przyjmu-
je prowadzący polowanie lub 
prezes albo łowczy koła. Jeśli jest 
to uroczystość okręgowej rangi - 
prezes okręgowej rady łowieckiej 
lub okręgowy łowczy. Przyjmują-
cy ślubowanie cytuje rotę ślubo-
wania, powtarzaną za nim przez 

Ślubowanie myśliwskie
Ślubowanie to pierwsza tradycyjna ceremonia, w której uczestniczy myśliwy po 
uzyskaniu członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego. Akt ślubowania myśliwskie-
go można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: obrzędu myśliwskiego i formal-
nego obowiązku. Skupmy się na sferze obrzędowej.

Ślubowanie myśliwskie w Kole Łowieckim „Dzik” w Słońsku

ślubującego. Tekst ślubowania 
brzmi następująco:

„Przystępując do grona 
polskich myśliwych ślubuję 
uroczyście przestrzegać su-
miennie praw łowieckich, po-
stępować zgodnie z zasadami 
etyki łowieckiej, zachowywać 
tradycje polskiego łowiectwa, 
chronić przyrodę ojczystą, 
dbać o dobre imię łowiectwa 
i godność polskiego myśliwe-
go.”

Po wygłoszeniu roty ślubowa-
nia adept łowiectwa wstaje, zaś 
przyjmujący ślubowanie ogłasza 
przyjęcie ślubowania słowami:

„Na chwałę polskiego łowiec-
twa, bądź prawym myśliwym, 
niech ci Bór darzy.”

Pozostałe osoby, uczestniczące 
w uroczystości, powtarzają „Darz 
Bór”. Sygnalista - organizatorzy 
powinni zadbać o jego udział - 
gra sygnał „Darz Bór”. Gdy sygnał 
wybrzmi można nałożyć nakrycie 
głowy.

Teraz przychodzi kolej składa-
nia gratulacji. Miło jest, gdy ślubu-
jący w kilku słowach podziękuje 
swemu opiekunowi i wszystkim 
myśliwym za trud łowieckiej edu-
kacji. I jeszcze uwaga na temat 
stroju: Jeśli uroczystość odbywa 
się w terenie, przed polowaniem, 
sprawa jest prosta - wszyscy mają 
na sobie ubrania myśliwskie. 
Jeżeli jednak ślubowanie zorga-
nizowano pod dachem - wszyst-
kich obowiązuje strój uroczysty. 
Najlepiej, jeśli jest to regulami-

nowy galowy mundur myśliwski. 
Jeśli ktoś go nie ma - stawia się w 
garniturze. Dżinsy, koszule polo 
czy sportowe buty są wysoce nie 
na miejscu.

Tyle tradycja. Jaki jest formalny 
wymiar ślubowania myśliwskie-
go? Żaden. Przepisy łowieckie - 
ustawa o prawie łowieckim, czy 
statut PZŁ - o ślubowaniu milczą. 
W sensie formalnym złożenie 
ślubowania nie jest warunkiem 
koniecznym wykonywania polo-
wania. Jednak ślubowanie my-
śliwskie to wydarzenie ogromnej 
wagi. Przecież żadna ustawa sej-
mowa, rozporządzenie ministra 
czy uchwała jakiegokolwiek gre-
mium nie nakłada obowiązku 
bycia honorowym człowiekiem. 
A jednak honor jest wartością 
nieoszacowaną. Zawartą nie w 
przepisach prawa, lecz w kano-
nach moralności człowieka. Je-
śli uznamy, że prawo spisane, w 
tym przypadku sejmowa usta-
wa o prawie łowieckim, to tylko 
minimum porządku prawnego, 
wyodrębnione z obszerniejszej 
moralności myśliwego, to akt ślu-
bowania łowieckiego, pominięty 
w przepisach, staje się podsta-
wowym wyznacznikiem uczest-
nictwa w łowiectwie. Bo właśnie 
w tym momencie, podczas ślu-
bowania, nowo przyjęty członek 
Polskiego Związku Łowieckiego 
uroczyście i publicznie ślubuje, 
czyli ręczy swoim honorem, że z 
własnej woli przyjmuje na swo-
je barki określone obowiązki i 

z własnej woli zobowiązuje się 
do przestrzegania określonych 
zasad. Prawo do decydowania 
o życiu lub śmierci zwierzyny to 
wielki przywilej. Nie dziwi zatem, 
że powierzenie tego prawa my-
śliwemu poprzedzone jest tym, 
iż myśliwy poręcza swoim hono-
rem, że przestrzegać będzie ka-
nonów, według których przywilej 
ten jest realizowany.

Wszystko to sprawia, że ślu-
bowanie musi być pierwszym 
elementem działalności łowiec-
kiej młodego myśliwego. To nie-
dopuszczalne, aby myśliwy - po 
wręczeniu mu legitymacji PZŁ i 
pozwolenia na broń - strzelał na 
polowaniu nie złożywszy naj-

Tradycje i zwyczaje myśliwskie

pierw ślubowania. Zdarzają się, 
niestety, przypadki, w których 
organizatorzy polowania odkła-
dają obrzęd ślubowania na ko-
niec łowów. Zazwyczaj tłumaczą 
to zniecierpliwieniem innych 
myśliwych, oczekujących jak naj-
szybszego rozpoczęcia polowa-
nia. Profanacja! Obrzęd ślubowa-
nia zabiera kilka minut. Tak małe 
opóźnienie nie ma znaczenia dla 
praktycznej strony łowów. W sza-
nujących tradycje kołach łowiec-
kich akt ślubowania odbywa się 
zawsze przed polowaniem, a nie 
po polowaniu.

Źródło: 
Polski Związek Łowiecki

KOSTRZYN NAD ODRĄ 

INFORMACJA – TRANSPORT
1 grudnia minął pierwszy mie-

siąc od uruchomienia 3 linii ko-
munikacji miejskiej na terenie 
miasta Kostrzyn nad Odrą. Był to 
okres na obserwację, wyciągnię-
cie pierwszych wniosków i analizy 
co można poprawić aby uspraw-
nić i uatrakcyjnić jej działalność. 
Nie bez znaczenia są tutaj uwagi 
i wnioski mieszkańców dla któ-
rych komunikacja miejska została 
powołana do życia. Wszystkie na-
sze działania będą zmierzały do 
uatrakcyjnienia i zachęcenia moż-
liwie jak największej liczby osób 

do korzystania z komunikacji 
miejskiej. Korzyści i argumentów 
przemawiających za wyborem 
podróżowania autobusami miej-
skimi jest wiele. W dzisiejszych 
czasach coraz powszechniejszym 
zjawiskiem jest anonimowość, 
zwłaszcza wśród ludzi starszych, 
samotnych, chorych, dla których 
przemieszczanie środkami trans-
portu publicznego stwarza okazję 
do rozmowy, zawarcia nowych 
lub wznowienia starych znajomo-
ści. Nie bez znaczenia jest aspekt 
ochrony środowiska i troski o 

własne zdrowie. Wystarczy spoj-
rzeć na zalewające ulice i parkingi 
nowe samochody, chęć dojecha-
nia do sklepu czy domu niemalże 
pod same drzwi, parkowanie na 
terenach zielonych, chodnikach 
w znacznym stopni uniemożliwia 
nam normalne funkcjonowanie, 
co wyzwala w nas złość i agresję. 
Pamiętajmy, że im mniej samo-
chodów na ulicach tym mniej 
spalin w powietrzu! 

Apel do mieszkańców o zgłasza-
nie do końca stycznia 2018 r. swo-
ich uwag, wniosków i pomysłów, 
które będą brane pod uwagę przy 
tworzeniu nowego rozkładu jaz-
dy, który będzie obowiązywał od 
1 czerwca 2018 r.

UM Kostrzyn nad Odrą
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Kostrzyn biega… 
i to jak!

6 grudnia na Placu Wojska Polskiego 
około godziny 16:00 pojawił się namiot 
zapisów do I. Mikołajkowego Biegu Re-
kreacyjnego. Już po kilku minutach or-
ganizatorzy mieli pełne ręce roboty przy 
wydawaniu mikołajkowych czapeczek. A 
prawdziwe, istne i trudne do opanowania 
szaleństwo zapanowało przy linii startu 
już pół godziny później, kiedy Zygmunt 
Mendelski (dyrektor MOSiR w Kostrzynie 
nad Odrą) powitał uczestników biegu. Po 
chwili na starcie pojawił się także prowa-
dzący bieg z-ca dyrektora i utytułowany 
kostrzyński biegacz Mariusz Staniszew-
ski, który był oczywiście w stroju Święte-
go Mikołaja. A za nim blisko 200 biegaczy, 
zwartych i gotowych do historycznego 
biegu, który z pewnością wpisze się w na-
sze świąteczne tradycje. Przypomnijmy w 
tym miejscu, że ideą biegu była promocja 
zdrowego trybu życia i biegania właśnie 
jako sposobu na rozładowanie stresów 
dnia codziennego. Po kilku minutach lek-
kiego truchciku na mecie pojawił się pe-
leton radosnych, uśmiechniętych i zado-
wolonych z ukończenia trasy uczestników 
biegu, wśród których nie brakowało dzieci 
z kostrzyńskich szkół i przedszkoli, biega-
czy czy licznych przebierańców. Na każ-
dego z nich czekały pamiątkowe medale, 
które wręczał m.in. wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Michał Kunt, wiceburmistrz 
Zygmunt Biedulski i radna Jolanta Szu-
kała. To tej trójce przypadł również za-

Wielkim sukcesem zakończył się I. Mikołajkowy Bieg Rekreacyjny zor-
ganizowany przez MOSiR w Kostrzynie nad Odrą! W imprezie biego-
wej organizowanej w naszym mieście po raz pierwszy, wzięło udział 
około 200 uczestników, którzy przebiegli w mikołajowych czapkach 
alejkami Parku Miejskiego. Na mecie czekały na najmłodszych ła-
kocie, każdy dostał medal a na najfajniej przebranych biegaczy 
czekały okolicznościowe puchary. Po zakończeniu biegu rozbłysły 
świąteczne lampki na choince a wszyscy w doskonałych humorach 
bawili się jeszcze przy kolędach…

szczyt wręczenia dwunastce najfajniej 
przebranych biegaczy okolicznościowych 
pucharów. A po chwili wszyscy uczestni-
czyli w uroczystym rozświetleniu choin-
ki…

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ko-
strzynie nad Odra pragnie podziękować 
wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
biegu. W szczególności gorące podzięko-
wania kierujemy do Hufca ZHP Kostrzyn 
nad Odrą i kostrzyńskiego Komisariatu 
Policji, bo to oni odpowiadali za bezpie-
czeństwo uczestników. Dziękujemy także 
Alicji Biskowskiej, która kierowała naszym 
namiotem z zapisami, wsparta przez pra-
cowników MOSiR. Słowa podziękowań 
należą się także władzom miasta reprezen-
towanym przez wiceburmistrza Z. Biedul-
skiego i radnych w osobach: Piotra Dzieka-
na, M. Kunta i J. Szukały, którzy dekorowali 
biegaczy. Na koniec zostawiamy podzię-
kowania i słowa uznania dla wszystkich, 
którzy zechcieli w mikołajkowe popołu-
dnie wspólnie pobiec pokazując innym, że 
sport to zdrowie! Brawo Wy! Dziękujemy 
serdecznie także Euroregionowi Pro Eu-
ropa Viadrina, bowiem cała impreza była 
współfinansowana w ramach projektu 
„Redukować bariery - wspólnie wykorzy-
stywać silne strony / Barrieren reduzieren 
– gemeinsame Stärken nutzen.” … i zapra-
szamy na kolejne imprezy biegowe!

Red.
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Co za emocje...

28 listopada naszym przeciwni-
kiem był zespół Morliny Ostróda. 
W pierwszy secie Lam Siu Hang 
pokonuje Prokopcov Dmitrija 
3:0 (15:13, 11:3, 11:9) praktycznie 
tylko w pierwszym secie pozwa-
lając Czechowi na nawiązanie 
walki. Niestety, w drugim poje-
dynku Koszyk Bogusław ulega 
Wangowi Eugene 0:3 (5:11, 9:11, 
6:11) i goście wyrównują stan 
meczu. W trzeciej odsłonie Bąk 
Daniel staje przy stole z Suchem 
Bartoszem. W pierwszym se-
cie kostrzynianin, po niezwykle 
emocjonującej walce wygrywa 
13:11 ale w trzech kolejnych se-
tach niestety nie potrafi znaleźć 
recepty na rywala ulegając osta-
tecznie 1:3 (9:11, 5:11, 13:15). 
Na hali kostrzyńskiego MOSiR 
robi się cicho, niektórzy kibice 
zawiedzeni takim obrotem me-

Niezwykłe emocje przeżywali kostrzyńscy kibice pod koniec mijającego roku ob-
serwując w Hali Sportowej MOSiR mecze Lotto Superligi! Tenisiści stołowi rozegrali w 
tym czasie aż dwa spotkania przed własną publicznością, nie dając ani na chwilę 
złapać oddechu! Po zaciętych pojedynkach z Morlinami Ostróda a potem Zoo-
leszczem Gwiazdą Bydgoszcz jednego możemy być pewni: Warta Kostrzyn nad 
Odrą nieźle wchodzi w rozgrywki i będzie walczyć o każdego seta!

czu opuszczają sale. Ci, którzy 
zostaną, nie będą tego żałować! 
Czwarty pojedynek to arcycie-
kawe spotkanie pomiędzy Lam 
Siu Hangiem a Wangiem Euge-
ne. Goście pewni zwycięstwa, po 
pierwszy secie już szykowali się 
do odjazdu, kiedy rewelacyjny 
reprezentant Honk Kongu wy-
równuje i jest 1:1. Trudno opisać, 
co działo się w hali podczas decy-
dującego seta, dosyć powiedzieć, 
że po zwycięstwie Hanga kibi-
ce dziękowali mu owacjami na 
stojąco! Efektywna wygrana 2:1 
(6:11, 11:1, 14:12) pozwala nam 
wyrównać stan meczu a do de-
cydującego starcia przystępują 
Koszyk Bogusław i Prokopcov 
Dmitrij. Niestety, wynik 0:2 (9:11, 
8:11) daje zwycięstwo gościom 
z Bydgoszczy po niemal trzygo-
dzinnym, arcyciekawym meczu!

W bardzo ważnym meczu, ro-
zegranym 5 grudnia, spotkały 
się drużyny sąsiadujące ze sobą 
w tabeli Lotto Superligi: Warta 
Kostrzyn nad Odrą i Zooleszcz 
Gwiazda Bydgoszcz. Do pierw-
szego pojedynku wyszli Lam Siu 
Hang i Tomasz Tomaszuk. Zde-
cydowaną przewagę w dwóch 
pierwszych setach miał zawodnik 
gospodarzy (11:1, 11:4). Zawod-
nik gości podjął walkę dopiero 
w trzecim secie, ale i tak lepszy 
okazał się Lam (11:8). Ciekawiej 
zaczęło się dziać w drugim po-
jedynku, w którym zmierzyli się 
Daniel Bąk i Viacheslav Burov. 
Pierwsze dwa sety padły łupem 
zawodnika gości (11:4, 11:6). 
Kostrzynianin zaczął grać pew-
niej i doprowadził do wyniku 
2:2 (11:7, 11:9). Piąty set to do-
minacja bardzo dobrze grające-

go Burova i pewna wygrana do 
3.  W pojedynku nr 3 spotkali się 
Jakub Perek i Marcelo Aguirre. 
Pierwszy set pada łupem zawod-
nika Warty (11:9), ale trzy kolejne 
jednak wygrywa zawodnik gości 
(7:11), (8:11), (8:11) stan meczu 
1:2 dla gości.Prawdziwe emocje 
czekały nas dopiero w czwartym 
pojedynku. Wartę reprezentuje 
Liam Siu Hang a Zooleszcz Via-
cheslav Burov. Pierwszy set po 
zaciętej walce wygrywa Burov 
(10:12), drugi po równie emocjo-
nującym starciu wygrywa Hang 
(11:9). Dramatyczne wydarze-
nia zaczęły się w secie trzecim, 
dodam ostatnim. Zły początek 
naszego zawodnika i 0:6… 1:6, 

a po chyba najładniejszej akcji 
dnia 2:6. Los zaczął nam sprzyjać 
i w efekcie końcowym wygrana 
(11:9). Stan meczu 2:2 i przed 
nami decydujący pojedynek 
pomiędzy Bąkiem a Tomaszu-
kiem. Pierwszy set pod kontrolą 
Kostrzynianina i wygrana (11:7). 
W drugim ale na szczęście ostat-
nim secie po bardzo wyrówna-
nym przebiegu Daniel wygrywa 
(16:14).Warta odnosi bardzo cen-
ne zwycięstwo!

W chwili zamykania numeru 
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą po 
11 meczach zajmuje 9. miejsce w 
tabeli z 12 punktami.

Red.
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Kostrzyn biega… 
i to jak!



  
16 nr 12(60)/2017 14 grudnia 2017

16 medali dzieci i młodzików na zakończenie 
sezonu zapaśniczego 2017

KOSTRZYN NAD ODRĄ 

W sobotę 9 grudnia w Lubsku odbyły się 
otwarte Mistrzostwa Województwa Lubu-
skiego Dzieci i Młodzików, które kończyły 
zapaśniczy sezon 2017 roku. W turnieju 
wzięły udział wszystkie kluby z wojewódz-
twa lubuskiego, a także ekipy z Poznania, 
Wałbrzycha i Bielawy. Przez około cztery 
godziny na czterech matach rywalizowało 
112 zawodników. Na zawodach nie zabra-
kło również kibiców - rodziców z Kostrzy-
na, którzy mocno wspierali i dopingowali 
walczących chłopaków. Do Lubska przy-
jechali również burmistrz Andrzej Kunt 
z małżonką, którzy radośnie oglądali po-
czynania swojego wnuka, jak się okazało 
najmłodszego zawodnika całego turnieju.

Zawody przebiegły w przyjaznej, świą-
tecznej atmosferze oraz w zdrowej, sporto-
wej rywalizacji. Owocem naszych zmagań 

było zdobycie aż 16 medali indywidualnie.
Wyniki zawodników:

2 m. Marcel Kaczmarek 59 kg.
1 m. Kevin Metel 53 kg.
3 m. Adam Szymański 85 kg.
3 m. Bartosz Zwoliński 73 kg.
3 m. Bartosz Mazurek 59 kg.
2 m. Oskar Piekutowski 38 kg.
2 m. Mateusz Borysewicz 47 kg.
3 m. Bartosz Galareta 59 kg.
2 m. Aleksander Kolano +60 kg.
2 m. Kamil Hachlica 35 kg.
1 m. Filip Iwaszko 32 kg.
3 m. Julian Iwaszko 35 kg.
1 m. Wojciech Cudak 29 kg.
5 m. Kacper Wenderlich 38 kg.
3 m. Konrad Adamczewski 42 kg.
3 m. Seweryn Kunt 25 kg.
2 m. Piotr Dąbrowski 25 kg.

W klasyfikacji dru-
żynowej stanęliśmy 
na trzecim miejscu 
podium tuż za ekipą z 
Poznania i Żar.

Korzystając z oka-
zji pozwolę sobie na 
krótkie podsumowa-
nie sezonu 2017. Z 
wielką przyjemnością 
pragnę poinformować 
wszystkich naszych 
kibiców, że w bieżą-
cym sezonie zdobyliśmy, aż 109 medali 
w 12 zawodach międzywojewódzkich i 
ogólnopolskich młodzików. W klasyfikacji 
drużynowej ośmiokrotnie zajmowaliśmy 
miejsca na podium. W gronie najlepszych 
młodzików z dorobkiem kilkunastu meda-
li znaleźli się: Mateusz Borysewicz, Kevin 
Metel, Filip Iwaszko, Oskar Piekutowski 
i Wojciech Cudak.

Dziękujemy Burmistrzowi Kostrzyna nad 
Odrą oraz Kostrzyńsko - Słubickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej S.A. za wsparcie 
finansowe. Bez nich rozwój naszego klubu 
i wysokie osiągnięcia sportowe nie byłyby 
możliwe.

Artur Żołna

Na macie Konrad Adamczewski
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