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Rekordowy Budżet Miasta!
21 grudnia 2017 roku na XXXIV Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą został przyjęty Budżet Miasta na rok 2018. Prezentowany przez Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta projekt
zrobił ogromne wrażenie na radnych i zebranych gościach: po raz pierwszy w historii
po stronie wydatków przekroczono 100 mln złotych. Rekordowe są również nakłady
na różnego rodzaju inwestycje, które wyniosą w roku kolejnym niemal 20 mln zł, co
stanowi 19,1% wydatków inwestycyjnych. Dobra wiadomość jest również taka, że nie
są planowane podwyżki podatków, opłaty za wywóz nieczystości czy wody. Warto
także podkreślić, że projekt został po raz pierwszy przyjęty bez żadnych uwag i nadzoru miejskich radnych.
Dochody budżetowe w roku kolejnym mają wynieść 90.917.426

zł, a wydatki budżetowe osiągną
zawrotny poziom 103.711.934
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BETON TOWAROWY
BLOCZKI BETONOWE
NARZĘDZIA BUDOWLANE
SUCHA ZABUDOWA
SKUP ZŁOMU

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16; sobota 8 - 13

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

zł. Jak łatwo zauważyć, deficyt w
roku 2018 (różnica między wydatkami a dochodami) ma wynieść 12.794.508 zł. Ma on zostać
pokryty z tzw. wolnych środków
oraz kredytów zaciągniętych na
rynku krajowym. Trzeba w tym
miejscu przypomnieć, że miasto
Kostrzyn nad Odrą nie kredytowało swoich inwestycji od ponad
pięciu lat. Tymczasem w latach
2013-2017 wykonało inwestycje
na kwotę 49.187.899,98 zł, niejednokrotnie uzyskując dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.
Nie inaczej ma być w roku 2018,
gdzie nakłady na inwestycje będą
rekordowe.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, czekają nas dalsze inwestycje drogowe. W roku 2018 doczeka się zakończenia inwestycja na
ulicy Olczaka (1.700.000 zł), będą
budowane dalsze odcinki dróg
oraz kanalizacji na Osiedlu Południe (ul. Łódzka i ul. Południowa - 600.000 zł), powstaną ko-

>> cd. na na s. 4
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Strefa nie zwalnia tempa!
STR. 7

więcej:

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

OFERUJEMY:

√ kredyty dla ﬁrm
√ kredyty hipoteczne
√ kredyty konsumenckie
√ ubezpieczenia na życie
√ ubezpieczenia majątkowe

PONAD 25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU !

POWIAT SŁUBICKI

Powiat słubicki ma
nowe insygnia! STR. 10
WYNAJEM
AGREGATÓW
PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681
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Ogłoszenia Drobne

minął miesiąc

Skup aut, motorów
i busów wszystkich marek
i roczników
Gotówka i formalności
od ręki
tel. 791 545 424

Nowy Rok! I z czego tu się cieszyć?

Zatrudnię pracownika ochrony (kobieta
lub mężczyzna), etat,
Słubice i okolice. Mile
widziane orzeczenie.
Tel. 512 252 866
Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 46 m2 pierwsze piętro, balkon. Gorzów
Wlkp, ul. Grottgera. Opła
ekspl. 220 zł. Tel 95 7523571
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
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

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE - TYLKO 15 ZŁ
TEL. 511 225 133

No i mamy nowy roczek. Jak
zwykle w świecie ludzi dorosłych musieliśmy wejść w niego z przytupem, wystrojeni,
przy suto zastawionym stole,
z przyjaciółmi lub rodziną i z
bananem na buźkach. Wokół
rozmowy, tańce, szampan, fajerwerki, atmosfera daleka od
smutku. Koniec roku to jednak
ubytek w liczbie naszych lat,
więc z czego się tak cieszymy?
Ano takie z nas sprytne bestie,
że nowe witamy z nadzieją na
lepsze. Wierzymy (i tego sobie
wzajemnie życzymy), że nowy
rok będzie lepszy, zdrowszy,
szczęśliwszy i przyniesie nam
górę pieniędzy. I wielu z nas
nasuwa się pytanie, co zrobić,
żeby to wszystko się spełniło,
i żeby przy okazji zakończenia
kolejnego roku móc spojrzeć
w lustro i powiedzieć sobie –
nie zmarnowałem tego czasu. Według mnie jest jedna
recepta. Trzeba sprawy wziąć
w swoje ręce. I nie mam tu na
myśli noworocznych postanowień, z których zazwyczaj w
lutym już nic nie zostaje, ale
sukcesywne, drobnymi krokami, nieustępliwe działania,
które doprowadzą nas do wy-

znaczonych celów. I nie zawsze
musi to oznaczać wielkie pieniądze, prestiżowy awans, czy
zgubione kilogramy. Chodzi
o to, żebym w swojej własnej
skórze czuć się szczęśliwym.
Więc jak straciliśmy właśnie
robotę w wielkiej korporacji,
to może warto zastanowić się,
czy nam to środowisko odpowiada – może poszukujemy
czegoś innego, czegoś co nam
w duszy gra. Może jak lubimy
czekoladę (kurde, to chyba o
mnie…), a mniej obchodzą nas
boczki, to czemu mamy jej sobie żałować?
OK, wystarczy tych „filozoficznych” rozważań. Pora zejść
na ziemię. A ze styczniem spore
zmiany w rządzie. To już chyba
norma, że jak zbliżają się wybory, to Prawo i Sprawiedliwość
chowa do szafy Antoniego
Macierewicza. Pomimo pełnego przekonania skrajnie prawicowych mediów, że Antoni
to najlepszy szef MON w III i IV
RP, zgoła odmienną opinię miał
prawdopodobnie
zarówno
nowy Premier, ale także (albo
przede wszystkim) Prezydent.
To mogło zaważyć na losach
największego wyznawcy zama-

chu Smoleńskiego. Ciekawy nionej wyżej czwórki. Żeby
jestem co następca, minister to jednak nie byłe krokodyle
Błaszczak zrobi z trupami w łzy, gdy okaże się, że zabrakszafie po poprzedniku, jak np. nie paliwa do krytyki nowych
ministrów. Zmiany, których w
Komisja smoleńska.
Poza Macierewiczem odejść rządzie dokonał Morawiecki,
musieli Szyszko, Radziwił i poza wyrzuceniem wybitneWaszczykowski. Jakby nie go specjalisty ze stanowiska
patrzeć wszyscy czterej byli ministra cyfryzacji , jakim bez
ministrowie (pomijając ich wątpienia jest Anna Streżyńkompetencje i skuteczność ska, mogą nam przynieść trow pracy) najmocniej obciąża- chę spokoju na wizji, ale czy
li wizerunek rządu w oczach zmieni się kierunek prowaumiarkowanego elektoratu. dzonej polityki? Śmiem wątWyraźnie więc przed zbliża- pić.
jącymi się arcyważnymi wyborami samorządowymi PiS
zwiera szeregi. Pytanie, czy
część twardego PiS-owskiego
elektoratu nie odwróci się po
zwolnieniu z roboty Antoniego.
Adam Piotrowski
Opozycja na razie się cieszy,
Redaktor
naczelny
bo wiele razy nawoływała do
wyrzucenia z rządu wymie- Adam.Piotrowski2@gmail.com

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

więcej na stronie www.taxhelp.pl

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY
• Niemcy • Holandia • promocja Kindergeld •
Pracowałeś za granicą? Odzyskamy Twój podatek.
Oferujemy szybkie i profesjonalne działanie i miłą obsługę.
Nie pobieramy opłat wstępnych!

tel. 95 737 03 03 | kom. 602 151 851
e-mail: zwrotpodatku@tdg.pl

TDG FK Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
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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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DORABIANIE KLUCZY - WYRÓB PIECZĄTEK - DATOWNIKÓW

ROZMOWA PRZEKRÓJU

Czy osiedle Słowiańskie
będzie miało swój samorząd?
15 stycznia, na wniosek radnego Bartłomieja Suskiego, ruszają konsultacje społeczne w sprawie powołania jednostki pomocniczej
gminy, jaką ma być Samorząd Osiedla Słowiańskiego. Przypomnijmy, że podobne jednostki istnieją już na Osiedlach: Warniki, Szumiłowo oraz oczywiście na Osiedlu Leśnym. O zasadność powołania
kolejnej rady osiedlowej pytamy samego pomysłodawcę.
Skąd pana pomysł na
powołanie Samorządu
Osiedla Słowiańskiego?
Bartłomiej Suski (BS):
Pomysł wcale nie jest mój.
Jeszcze kiedy pełniłem
funkcję członka Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej
Osiedle Słowiańskie 19-22,
pojawił się problem lokalizacji osłon śmietnikowych
czy budowy osiedlowego
parkingu. Wówczas urzędnicy i Mieszkańcy mieli ogromny problem
z wypracowaniem wspólnego stanowiska,
a w efekcie powstało kilka osłon śmietnikowych - zamiast jednej, dużej. Również
parking nie został zrealizowany w całości,
bowiem część lokatorów sprzeciwiła się
tej inwestycji. W efekcie projekt został zrealizowany zaledwie w połowie. Już wtedy,
a było to kilka lat temu, narodził się pomysł
na powołanie Rady Osiedla. Faktem jest, że
wiele problemów czeka wciąż na rozwiązanie. I niestety, bez prężnie działającego
samorządu osiedlowego, na wzór Osiedla
Leśnego, wiele z tych problemów nie da się
rozwiązać.
Czy potrafi pan podać jakieś konkretne
przykłady?
BS: Oczywiście. Pierwszym z nich jest
parking, który teoretycznie można by wykonać, tak jak był planowany pierwotnie.
Na to jednak jest potrzebna zgoda Mieszkańców, aby znowu nie doszło do sytuacji,
gdzie jednostki uderzają w interes ogółu.
Samorząd Osiedla Słowiańskiego mógłby tą inwestycję doprowadzić do finału. A
może zamiast parkingu warto by było pomyśleć np. o placu zabaw, którego również
brakuje na terenie naszego osiedla? Może n
plac trzeba znaleźć inne, bardziej dogodne
miejsce? Problemem jest także brak miejsca do wyprowadzania czworonogów, aby
idąc po trawniku nie bać się, że się „wdepnie w minę”. Uważam też, że Osiedle Słowiańskie zasługuje na jakiś plan zagospodarowania, bo obecnie każdy robi sobie co
mu się podoba wokół bloku i zaczyna wyglądać to dosyć egzotycznie. Problemów
jest znacznie więcej, ale to już rola człon-

ków Samorządu, by starać
się je rozwiązać. Ja oczywiście chętnie pomogę jako
radny miejski, nawet jeśli
nie zostanę wybrany do
składu Samorządu.
15 stycznia rozpoczną się konsultacje. A na
czym mają one polegać?
BS: Generalnie trzeba
będzie pobrać ze strony
internetowej miasta (zakładka konsultacje społeczne) kartę konsultacyjną, która będzie
dostępna także w Urzędzie Miasta w wersji
papierowej. Należy tam udzielić odpowiedzi na trzy pytania. Pierwsze dotyczy tego,
czy dana osoba, która wypełnia kartę, jest
za powołaniem Samorządu Mieszkańców
Osiedle Słowiańskie. Drugie dotyczy tego,
czy jednostka ta powinna być ograniczona tylko do rejonu samego osiedla. Osobiście uważam, że tak, bo mamy specyficzne
problemy. Trzecie pytanie to możliwość
wniesienia uwag do Statutu. Kartę należy
następnie wysłać lub dostarczyć osobiście
do Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.
Wierzę, że Mieszkańcy włączą się do konsultacji, wszak sprawa dotyczy ich bez- pośrednio! Składając odpowiedni wniosek do
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą zrobiłem
pierwszy krok w kierunku utworzenia tego
organu, ale to Mieszkańcy zdecydują, czy
Samorząd Osiedla Słowiańskiego powstanie.
A jeśli Mieszkańcy nie poprą pana inicjatywy?
BS: Nic na siłę. Jeśli Mieszkańcy zmienili
zdanie i po kilku latach nie chcą osiedlowego samorządu to nie będę ich uszczęśliwiał
na siłę. Przecież to właśnie konsultacje mają
dać odpowiedź na pytanie, czy Mieszkańcy
sami chcą decydować o swoich sprawach.
Dałem Mieszkańcom tą możliwość, ale jeśli
nie będą chcieli z niej skorzystać uszanuję
tę decyzję. Szkoda by było jednak tej szansy...
Dziękując za rozmowę życzymy panu,
aby konsultacje przebiegły po pana myśli.
Powodzenia!

znajdź nas w Internecie: www.naszkostrzyn.pl
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wszystkie strony miasta
!
www.facebook.com/naszkostrzynpl/
POLUB JUŻ DZISIAJ NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

> 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

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

•
•

•
•
•
•
•
•

TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE

codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje
dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapotrzebowania 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 odpowiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie
posiłków
zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyników sportowych?
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Nie przegap okazji!

Ty, Twoje życie, Twoje mieszkanie

Nowa inwestycja mieszkaniowa firmy ALFABUD
realizowana jest przy
ulicy
Stanisława
Moniuszki w Kostrzynie nad
Odrą. Obejmuje budowę
czterech
kameralnych
budynków
trzykondygnacyjnych, jedno klatkowych, w zabudowie
bliźniaczej. Nowoczesna
architektura, dobór wysokiej jakości materiałów,
niepowtarzalna lokalizacja, niskie koszty utrzymania zapewnią wysoki
standard
zamieszkania
i są jednocześnie gwarancją utrzymania dobrej
ceny nieruchomości po
latach.
Z myślą o wygodzie przyszłych mieszkańców wszystkie
mieszkania zostały starannie
zaprojektowane według indywidualnego projektu pracowni
ARCHENIKA z siedzibą w Poznaniu, który charakteryzuje

przede wszystkim przemyślana
architektura oraz funkcjonalność każdego z pomieszczeń
zapewniająca komfort i wygodę mieszkania. W ofercie
posiadamy mieszkania trzy- i
dwu- oraz jednopokojowe (kawalerki). Mieszkania posiadają
balkony, ponadto lokale zlokalizowane na parterze dają
możliwość zagospodarowania
przydomowego ogródka. Do
wszystkich mieszkań przynale-

żą przestronne komórki lokatorskie (piwnice).
W otoczeniu budynków przewidziane są miejsca parkingowe do każdego mieszkania oraz
plac zabaw dla najmłodszych.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa i wygody mieszkańców
cały teren (dojścia, parking) zostanie objęty monitoringiem.
Nowe Osiedle to urokliwe
miejsce, w otoczeniu zieleni i
terenów rekreacyjnych (dawny

Rekordowy Budżet Miasta!
>> Cd. ze s. 1
lejne miejsca parkingowe
w centrum miasta (Osiedle B - 100.000 zł). To nie
wszystko, będą nowe drogi tymczasowe na Osiedlu Szumiłowo, Osiedlu
Drzewice i ul. Jana Pawła
II czy długo oczekiwana
droga przy ul. Asfaltowej
11. Będą też nowe miejsca
parkingowe (ul. Różana),
chodniki (przy Przedszkolu
Miejskim Nr3, gdzie zostanie zrewitalizowany także
park oraz ul. Wodna). Miasto planuje także budowę
kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym, remont
wieży na budynku zabytkowej remizy, czy dalsze
inwestycje w kostrzyńskich
szkołach podstawowych.
Rozbudowie ulegnie też
baza sportowa; przypomnijmy, że trwa już bu-

dowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej Nr1
(Centrum Szkolenia Zapaśniczego - 4,3 ml zł) czy
przebudowa tzw. małego
basenu (niemal 2 mln zł),
który ma być otwarty w lecie 2018 roku. Niemal pół
miliona złotych zostanie
przeznaczonych także na
rozbudowę infrastruktury
sportowej MOSiR w Kostrzynie nad Odrą: renowację boisk trawiastych,
budowę nowych szatni
i wymianę parkietu przy
hali na ul. Niepodległości
oraz remont dachu i pomieszczeń hali na ul. Wojska Polskiego. Kolejny etap
prac zaplanowano także
na Przystani Żeglarskiej
Delfin. Ważnymi zadaniami
inwestycyjnymi będą także: rozpoczęcie budowy
krytej pływalni i budowa
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teren uzdrowiska). Kameralna
lokalizacja w otoczeniu przyrody zapewni nabywcom wysoki
komfort mieszkania. Będzie to
miejsce idealne dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój, a
jednocześnie potrzebują mieć
w zasięgu ręki dostęp do pełnej
infrastruktury miejskiej.
Mieszkania spełniają kryteria
rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”

dżetu miasta, który mam
zaszczyt prezentować. 15
lat musiałem czekać, aby
miejskiego żłobka, o któ- przedłożyć projekt budżerych szerzej napiszemy już tu, który byłby przyjęty bez
uwag nadzoru i radnych
wkrótce.
Burmistrz Miasta Ko- miejskich. 15 lat czekałem
strzyn nad Odrą Andrzej na budżet, w którym po raz
Kunt prezentując projekt pierwszy przekroczyliśmy
budżetu podkreślał, że „to 100 mln złotych po stronie
wydatków,
gdzie aż 19,1
już piętnasty
projekt
bu-1 2014-09-08
PL_advert_172
x 128.pdf
10:37:03

Szczegóły inwestycji dostępne na stronie internetowej www.alfabud.pl,
chętnie udzielimy także
dodatkowych informacji.
Udziela ich nasz wykwalifikowany personel, w siedzibie firmy ALFABUD przy
ulicy Jana Pawła II 68, oraz
pod numerami telefonów:
95 728 9385, 601 777 948,
695 755 770, 609 783 950.

% stanowią wydatki inwestycyjne. Dziękuję w tym
miejscu wszystkim, którzy
pracowali nad tym projektem.” A. Kunt, odnosząc się
do aktualnych zmian w ordynacji wyborczej wyraził
także ubolewanie, że jego
następcy nie będą mieli
szansy, aby tak długo piastować swoje stanowisko, a

przecież dobry budżet wymaga doświadczenia. Gratulujemy zatem ambitnego
projektu i życzymy, aby został w pełni zrealizowany.
Na koniec trzeba nadmienić, że projekt został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” co chyba najlepiej
świadczy o jego jakości.
Bartłomiej Suski
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POWIAT SŁUBICKI

e-Dziennik zdał egzamin na piątkę!
- Przyznajemy, że na początku mieliśmy trochę obaw, ale teraz nie wyobrażamy sobie pracy bez tej aplikacji - mówią nam nauczyciele
powiatowych szkół, w których z początkiem września pojawił się e-Dziennik, czyli elektroniczny dziennik lekcyjny, umożliwiający rodzicom
bezpośredni wgląd w bieżące dane i postępy w nauce swoich dzieci. To kolejny mocny punkt realizowanego przez nas projektu „Rozwój
e-usług w powiecie słubickim”.
100 notebooków dla szkół!
Aby korzystanie z e-Dziennika
odbywało się sprawnie, ostatnie
dwa tygodnie sierpnia były dla
nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół aktywnym
okresem przygotowawczym, co
pozwoliło wszystkim na skuteczne zapoznanie się z aplikacją.
Ale cóż by to był za e-Dziennik
bez nowoczesnego sprzętu? Pomyślano i o tym: aplikację zainstalowano na stu notebookach,
które następnie... przekazano
szkołom!
- Sprzęt, z którego korzystam
jest szybki, lekki i wygodny, dzięki
czemu postępy swoich uczniów
mogę śledzić praktycznie w każdym miejscu - cieszyła się jedna
z nauczycielek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

powiatowych szkołach – wkrótce
zostanie doprowadzony do nich
szerokopasmowy internet.
- Dzięki e-projektowi papierowe dzienniki można schować w
archiwum. A superszybki internet posłuży w wielkim stopniu
wszystkim - zarówno naszym
uczniom, jak i nam, pedagogom

nego w Słubicach. Rzeczywiście:
notebooki prócz tego, że innowacyjne, są również nadzwyczaj
poręczne, a dzięki funkcjonalnej
torbie można je łatwo przenosić

- ocenia nauczycielka w Zespole
Szkół Licealnych w Słubicach.
- Do naszych szkół wkroczył
XXI wiek. Czas na to był najwyższy - uzupełnia jeden z wychowawców w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach.
Tekst i fot. Wojciech Obremski

z miejsca na miejsce.
Superszybki internet
Laptopy i e-dziennik to nie jedyny powiew nowoczesności w

Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl, tel./fax: 95 752 03 29

Budujemy obiekty
przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.
Realizujemy inwestycje
od pomysłu do przekazania kluczy.
Z nami niemożliwe staje się możliwe!
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Winda przy poradni „Przygoda w Wigilię” wśród książek
wozi już pasażerów!
- Człowieczeństwo jest cechą zwykłych ludzi, bez których
ta inwestycja by nie powstała. Serdecznie dziękuję za jej
wsparcie - mówiła 5 grudnia Marzena Kwiek, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach, podczas prezentacji windy dla osób niepełnosprawnych.
Nowoczesną platformę uruchomiono niedawno przy obiekcie przy ul. Sienkiewicza w Słubicach. Oprócz poradni mieszczą
się tu również: Centrum Usług
Wspólnych Powiatu Słubickiego
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- Ta winda była po prostu niezbędna. Dzięki niej mieszkańcy korzystający z usług tutejszych instytucji będą mieli do nich ułatwiony
dostęp. Warto było czekać - dodał
starosta Marcin Jabłoński, który
wraz z obecnym zarządem powiatu doprowadził do sfinalizowania prac.
Przypomnijmy: na początku
kwietnia podpisano umowę o
dofinansowanie, a w czerwcu wyłoniono wykonawcę. Prace ruszyły w lipcu i trwały cztery miesiące.
Ich koszt to prawie 514 tys. zł, z
czego 200 tys. to dofinansowanie

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Prócz wspomnianej platformy
pojawiła się też pochylnia dla
wózków inwalidzkich oraz nowy
wiatrołap. Nie zabrakło parkingu oraz utwardzonej drogi wewnętrznej.
- Cieszę się bardzo, że winda już
działa. Teraz zajmiemy się kolejnym, złożonym przez powiat słubicki wnioskiem o środki z PFRON-u - zadeklarował obecny przy
prezentacji windy dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Jakub
Piosik. Tym razem chodzi o dofinansowanie utworzenia w Słubicach Dziennego Domu Seniora.
Dyrektor zdradził, że wszystko w
tym zakresie jest na dobrej drodze. Trzymamy więc kciuki za kolejną ważną inwestycję!
(Red.)

„Przygoda w Wigilię” - taka
świąteczna przygoda mogła się
przydarzyć tylko w bibliotece
słubickiej. Uczniowie kl. III z Koła
Teatru i Recytacji „Bez Kurtyny”
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Słubicach wystąpiły z przedstawieniem pt. „Przygoda w Wigilię”,
przygotowane pod kierunkiem
pani Haliny Samsonowicz. Na
widowni zasiadły dzieci ze słubickich szkół podstawowych, które z
zaciekawieniem oglądały występ
młodych aktorów. Inscenizacja
słowno-muzyczna umiliła nam
wszystkim czas oczekiwania na
Święta i przypomniała o bardzo
ważnych wartościach, jakimi powinniśmy się w życiu kierować.

Miłość, przyjaźń, dobroć - o tym
należy pamiętać, nie tylko od

święta!

Zespół BPMiG w Słubicach

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Niezwykłe Jasełka u „Małych Europejczyków”
Przedświąteczny czas obfituje w
różnego rodzaju przedstawienia.
Pada w nich wiele słów opisujących wydarzenia sprzed 2000 lat.
Dzieci z Przedszkola Niepublicznego nr 1 „Mali Europejczycy”
nie wypowiedziały ani jednego
słowa, a mimo to poruszyły serca
wszystkich zebranych gości. Jasełka w reżyserii p. Marii Cichej,
zostały w całości przedstawione w języku migowym. Do tego
zadania pomogła się dzieciom
przygotować p. Maria Nalewajczyk - wychowawczyni grupy
najmłodszej, która na co dzień
uczy również wszystkie przedszkolaki języka migowego.
Jasełka w tej niezwykłej formie,
miały za zadanie uwrażliwić

dzieci i ich rodziców na potrzeby
osób niesłyszących. Słowa kolędy
„Cicha noc” nabrały całkiem no-

wego wymiaru...
Sandra Ginter

nr 1(61)/2018

11 stycznia 2018

7

Strefa nie zwalnia tempa!
Rok 2017, w którym Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. obchodziła 20-lecie
swojego istnienia, firma uczciła kolejnym rekordem. 25 zezwoleń, skutkujących zwiększeniem
nakładów inwestycyjnych o niemal 2,5 mld zł i 12.187 miejscami pracy – to musi robić wrażenie!
Kostrz yńsko -Słubick a
Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997
roku na terenach inwestycyjnych Kostrzyna i Słubic
i ciągle się rozwija. Obecnie
jest to strefa o największym
zasięgu
terytorialnym,
działająca na obszarze
57 podstref w trzech województwach:
lubuskim,
zachodniopomorskim oraz
wielkopolskim.
Łączna
powierzchnia wszystkich
podstref wynosi 2.201 ha.
Inne dane charakteryzujące działalność strefy
są również imponujące: ponad 8 mld już poniesionych
nakładów inwestycyjnych
(drugie tyle deklarowane!),
333 wydane zezwolenia
i ponad 32 tys. nowych
miejsc pracy czynią z niej
wiarygodnego
partnera
w planowanych inwestycjach. Branże wiodące w
K-S SSE to: motoryzacyjna, papiernicza, drzewna, tworzyw sztucznych
oraz elektroniczna. Najwięksi inwestorzy którzy

ulokowali swoje fabryki
na terenie Strefy to: Volkswagen Poznań, Amica,
Arctic Paper Kostrzyn, ICT
Poland, TPV Displays Poland, Olsa Poland, Gedia
Poland, Homanit Polska,
Barlinek Inwestycje, Zalando, BMW. Najwięcej
firm, które zainwestowały
w Strefie reprezentuje kapitał niemiecki - 37 %, na
drugim miejscu plasuje się

kapitał polski - 27%.
Nie można się zatem dziwić, że w roku 2017 spółka pobiła kolejny rekord.
- W minionym roku wydano
25 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, a dodatkowo sfinalizowaliśmy
wiele projektów, dla których
inwestorzy nie wnioskowali
o zezwolenie uprawniające ich do ulg podatkowych

- mówi Andrzej Kail, dyrektor ds. marketingu K-S
SSE S.A. - Warto podkreślić,
że zezwolenia te wydaliśmy
na całym terenie naszego
oddziaływania i były to nie
tylko nowe inwestycje, ale
także nakłady w istniejące
już przedsiębiorstwa, działające w granicach naszej
strefy. Przypomnijmy tylko, że nakłady inwestycyjne zadeklarowane przez

- Zainteresowanie inwestorów Strefą nie słabnie. W 2018
roku planujemy wydać co najmniej 20 kolejnych zezwoleń
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie K-S
SSE. Inwestorzy, którzy dotychczas otrzymali zezwolenia,
zadeklarowali, że zainwestują ponad 8 mld zł i utworzą
ponad 20000 nowych miejsc pracy. Spółka ani przez chwilę
nie zwalnia tempa – mówi Krzysztof Kielec, prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

wszystkich pozyskanych inwestorów w roku 2017 wyniosły ponad 2,3 mld złotych
a zatrudnienie wzrośnie
o ponad 12.000 miejsc pracy.
Więcej o czynnikach, które zadecydowały o tym, że

miniony rok był rekordowy
w wywiadzie z Krzysztofem Kielcem, prezesem
zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. już
w następnym numerze.

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl

www.kssse.pl
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KOSTRZYN NAD ODRĄ Rozmowa Przekroju

W tym roku to MZK S
będzie wywozić nas

Jak informuje Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą na miejskiej stron
umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nier
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Kostrz
Usługa będzie świadczona przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.
zawarta w trybie „z wolnej ręki” rozmawiamy z Prezesem MZK Sp.z o.o
Red: Panie Prezesie, co dla przeciętnego Mieszkańca oznacza wybór firmy odbierającej odpady komunalne w trybie z
„wolnej ręki”?
Olgierd Kłaptocz: Dla Mieszkańca nie
ma to większego znaczenia. Dla Mieszkańca ważne są przecież opłaty, które wnosi i
jakość obsługi! Warto jednak przypomnieć,
że zasada „in hause” obowiązuje w całej
Unii Europejskiej już od lat. Dlatego też
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, tzw. ustawa śmieciowa, została
z początkiem roku zmieniona. Trzeba także
zaznaczyć, że aby zlecić usługę dla spółki
miejskiej musi ona spełnić trzy warunki.
Pierwszym jest brak kapitału prywatnego
w firmie – u nas udział miasta jest 100%,
więc go spełniamy. Drugi warunek to kontrola właściciela nad spółką - u nas jest powołana Rada Nadzorcza i jest właściciel w
osobie burmistrza miasta, a więc również
ten warunek jest spełniony. I trzeci warunek to przerób tzw. zadań własnych gminy
na poziomie min 90%, co również spełniamy. Tak więc wszystkie trzy warunki spełniamy. Burmistrz miał prawo albo ogłosić
przetarg na wykonanie tego zadania, albo
zlecić wykonanie usługi na zasadzie „in
hause”. Zapadła decyzja o tej drugiej formie i została podpisana umowa na najbliższy rok.
Czy w związku z podpisaniem tej umowy możemy oczekiwać jakichś zmian w
zakresie odbioru śmieci z naszych posesji?
Cały czas staramy się iść do przodu, o ile
warunki i przepisy nam na to pozwalają. W
tej chwili pracujemy nad tym, aby przejście
z firmy dotychczas obsługującej Mieszkańców na nas było jak najmniej dotkliwe. Tak
więc na przykład umówiliśmy się, że nie
wymieniamy pojemników na odpady komunalne na „nasze” ale oddajemy pojemnik za pojemnik nie wchodząc na posesje,
gdzie są one zlokalizowane. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców
wymieniamy pojemniki na odpady selektywne na pojemniki typu igloo. Z naszych
praktyk wynika bowiem, że w iglach mamy
lepiej sortowane odpady, bo zachęcają
one do selektywnej zbiórki odpadów. A
to z kolei powoduje niższe ceny i brak konieczności dokładniejszej segregacji odpadów. Trzeba też nadmienić, że poważnym
ograniczeniem większych zmian są finanse, bowiem umowa zawiera poziom cen
praktycznie sprzed dwóch lat! Nie oznacza
to jednak, że tniemy koszty gdzie się da!
Zmienia się, na korzyść dla Mieszkańców,
częstotliwość wywozu gabarytów, która w
bieżącym roku będzie wynosiła dwa razy
w miesiącu. W zabudowie jednorodzinnej

trzeba będzie jednak zadzwonić do nas
i powiadomić nas o miejscu odbioru gabarytów ale nigdy nie było z tym problemu. Mieszkańcy zgłaszali także, aby nasze
worki miały tasiemki, które upraszczają
przechowywanie odpadów w workach.
Zapewniam, że odpowiednie worki zostały
już zamówione i jak tylko zostaną dostarczone, dowieziemy je do Mieszkańców.
Uzyskaliśmy także pozwolenie na zbieranie odpadów medycznych, które teraz bezpłatnie można oddać do PSZOK (Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej - przyp. red.), gdzie
został zakupiony specjalistyczny sprzęt
do przechowywania tego typu odpadów.
Namawiamy także Mieszkańców, aby do
PSZOK oddawali oleje spożywcze, a nie
wlewali je do kanalizacji. Przy tej okazji zachęcam, aby odpady tego typu były odrębnie gromadzone a w PSZOK przyjmiemy je
zupełnie bezpłatnie. Chcemy bowiem stale
polepszać jakość naszych usług.
Ze słów Pana Prezesa odgaduję, że
PSZOK będzie dalej rozwijany?
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Sp. z o.o.
sze śmieci

nie internetowej „w dniu 21 grudnia 2017 roku została zawarta nowa
ruchomości zamieszkałych oraz na organizację i prowadzenie Punktu
zyn nad Odrą w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.
.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.” O nowej umowie, która została
o. Olgierdem Kłaptoczem.
Wydaje nam się, że PSZOK działa nieźle, ale oczywiście tutaj także będziemy
starać się wyjść naprzeciw oczekiwaniom
Mieszkańców. Tak jak wspomniałem, od
tego roku rozszerzyliśmy odbiór o odpady
medyczne. Będziemy się starać zmodernizować nasz punkt w oparciu o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Chcemy
wyposażyć PSZOK w rampę najazdową,
aby można było wrzucać odpady bezpośrednio do kontenerów. Chcemy także
zwiększyć powierzchnię, bo brakuje nam
już powoli miejsca.
Czy uda się utrzymać, przy tych zmianach o których wspominał Pan Prezes,
dotychczasowy poziom cen?
Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, ze
obecnie obowiązują ceny sprzed dwóch
lat! Zgodziliśmy się jednak spróbować i
przez najbliższy rok podwyżki za wywóz
odpadów komunalnych być nie powinno.
Natomiast trzeba zaznaczyć, że z danych
dostępnych za ostatnie dwa lata można
wywnioskować, że zmniejsza się ilość odpadów segregowanych na rzecz odpadów
zmieszanych. I jest to problem, bowiem ta
wielkość wynosi około 200 ton za ostatni
rok, co jest sporą ilością jak na Kostrzyn
nad Odrą. I tutaj nasuwa się pytanie: czy
Mieszkańcom się nie opłaca czy nie chcą
sortować odpadów? Niestety, w związku

z poziomami selektywnej zbiórki, które
zobowiązaliśmy się utrzymać może to w
efekcie powodować wzrost cen za odpady
niesegregowane. Ze swojej strony będziemy się starać zachęcać Mieszkańców do
sortowania. Zdaję sobie sprawę, że problem będzie szczególnie duży w budynkach wielorodzinnych. Mam nadzieję, że
m.in. powrót pojemników typu igloo czy
prowadzone akcje edukacyjne pozwolą
nam osiągnąć ten cel. Musimy bowiem
pamiętać, że różnica cen pomiędzy cenami za zbiórkę odpadów segregowanych i
zmieszanych będzie w najbliższych latach

rosła i nie będzie to zależeć od nas! W najbliższych latach planuje się choćby zwiększenie opłaty za składowanie na wysypisku
tony odpadów nieselektywnych po biostabilizacji z 25 zł do 270 zł za tonę!
Na koniec chciałbym zapytać, czy
Mieszkańcy zgłaszają do Państwa jakieś
problemy związane ze zmianą firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych?
Tak, choć są to w sumie drobiazgi. Z
pewnością takim problemem jest fakt, że
nie do wszystkich Mieszkańców dotarły
jeszcze harmonogramy wywozu odpadów
komunalnych na pierwsze półrocze tego
roku. Harmonogramy ukazały się co prawda niemal od razu w Internecie, rozdajemy
także Mieszkańcom wydruki za harmonogramem, ponieważ różni się on nieco
od tego stosowanego dotychczas. Wierzę
jednak, że w najbliższym czasie problem
ten uda się rozwiązać. Zależy nam na tym,
żeby usługa świadczona przez naszą firmę
była wykonywana dobrze, terminowo i solidnie. Staramy się reagować na wszystkie
sygnały od Mieszkańców, jeśli nie stwarza
to zbyt dużych obciążeń finansów naszej
firmy. Przykładem mogą być tutaj wspomniane tasiemki na workach czy zwiększenie częstotliwości wywozu gabarytów.
Oczywiście zapraszam do kontaktu z naszą
firmą w przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości związanych z kwestią wywozu odpadów komunalnych, bowiem od 1 stycznia 2018 roku realizujemy
na terenie Kostrzyna nad Odrą tą usługę.
Jestem przekonany, że nasi pracownicy
będą starali się sprawdzić każdy zgłaszany
sygnał.
Życzę zatem jak najmniejszej ilości
zgłoszeń i wzrostu ilości odpadów
segregowanych. Dziękuję za rozmowę!

Każda gospodarna gmina w celu sprawnej realizacji pewnych zadań na rzecz
swoich mieszkańców tworzy spółki, których podstawowym zadaniem jest należyte gospodarowanie majątkiem miasta. Takie relacje wiążą miasto Kostrzyn
nad Odrą i Miejskie Zakłady Komunalne.
W ich efekcie to MZK ponownie odpowiadać będzie za wywóz nieczystości
z naszych gospodarstw. Jestem przekonany o tym, że zdecydowana większość
mieszkańców z zadowoleniem przywita taką decyzję burmistrza.
Andrzej Kail
Przewodniczący
RN MZK Sp. z o.o.
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Czy Powiat Gorzowski „umrze” za kostrzyński szpital?
Sprawa kostrzyńskiego szpitala od wielu lat dręczy mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.
Zdaję sobie sprawę, że jako
szpital powiatowy powinien
on zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańcom całego powiatu,
lecz będąc realistą wiem, że w
tej placówce leczą się prawie
tylko i wyłącznie mieszkańcy
najbliższej okolicy. Już w Witnicy pacjenci wybierają gorzowską lecznicę. Wiem, że na
okulistykę i rehabilitację przyjeżdżają rodacy z całego kraju,
jednakże moim marzeniem jest,
żeby taki stan rzeczy dotyczył
wszystkich oddziałów, a tak niestety nie jest. Co do tego doprowadziło?
Służba zdrowia jest najsłab-

szym ogniwem każdej ekipy
rządzącej, bez względu na kolor
sztandaru, który nad nią powiewa. Niestety poprzednie dwie
kadencje Rady Powiatu Gorzowskiego poprzez zaniechanie i
brak odwagi wobec problemów
kostrzyńskiej lecznicy doprowadziły finanse powiatu do
momentu, w którym każde dodatkowe obciążenie może spowodować konieczność podjęcia
decyzji o odłączeniu respiratora,
a tym samym do administracyjnej śmierci Powiatu. Czy to dobry
kierunek? Najłatwiej zrzucić winę
na poprzedników. Każdy nieodpowiedzialny polityk marzy o sytuacji, w której świadomie może
mówić, że to nie my, tylko oni.
Taki był również początek naszej

kadencji. To nie my, więc dlaczego mamy płacić pielęgniarkom? To nie my, więc dlaczego
mamy wspierać coś, nad czym
nie mamy kontroli? To nie my… A
może toniemy…
Dziwne wydaje się to stwierdzenie w momencie, gdy spłaciliśmy wszystkie prastare zaległości wobec pielęgniarek i lekarzy
(przez zaniechania poprzedników niektóre osoby tego niestety
nie dożyły). Dziwna jest to świadomość, w momencie, gdy zapłaciliśmy wszystkim dostawcom,
choć wielu już na to nie liczyło.
Okropne jest to uczucie dobijania, gdy wiemy, że płacąc należne
za pracę pieniądze Powiat zaciągnął ponad 39.000.000 zł pożyczki. Totalnie niezrozumiałe jest,

że poprzednicy zadłużyli Powiat
drukując obligacje na 27.000.000
zł na „jakieś” inwestycje, nie dotykając szpitala. Przejmując zadłużenie ZUS, które Powiat chciałby
kiedyś spłacić mielibyśmy ponad
120.000.000 zł długu. Wtedy żaden respirator już by nas przy życiu nie utrzymał. Wtedy Powiat
„umrze” za szpital, jakkolwiek by
to zabrzmiało. No cóż w ostatniej
rozmowie z panią Starostą doszliśmy do wniosku, że takie jest po
prostu życie, a my nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.
Poprzednicy jednak krzyczą
„łapać złodzieja”, choć sami nie
potrafili złożyć nawet stosownego wniosku, który mógłby zostać
oceniony. Wołają, że to niesprawiedliwe, że nie zapłaciliśmy

ZUS’owi. Oni zdają sobie jednak sprawę z tego, że najgorsze już za nami. Mając zrównoważony budżet, mimo prawie
70.000.000 zł długu Powiat jest
w stanie funkcjonować. Pewnie
chcieliby wrócić. Tylko po co?
Ano po kasę i niech tak zostanie. My się na to nie zgadzamy.
Jak będzie trzeba polegniemy
za szpital. Niech rozstrzygną
wyborcy.
Może nie wylądujemy na plakatach w formie nekrologów.

Andrzej Kail
Radny Rady
Powiatu
Gorzowskiego

POWIAT SŁUBICKI

Powiat słubicki ma nowe insygnia!

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni podjęli uchwałę ustanawiającą nowy herb powiatu, flagę, a także projekt sztandaru. Skąd taka
konieczność, skoro od 17 lat powiat słubicki posiada już znany nam wszystkim herb?
Już tłumaczymy: obecnie używane insygnia zostały przyjęte
przez Radę Powiatu w 2000 roku
i nigdy nie uzyskały pozytywnej
opinii Komisji Heraldycznej oraz
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wprawdzie
w 2014 roku Komisja Heraldyczna wydała opinię, ale... negatywną. Należało więc jak najszybciej
insygnia zmienić.
Nowe, zaprojektowane przez
Alfreda Znamierowskiego z Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego, niekwestionowany
autorytet w dziedzinie heraldyki
i weksylologii, spotkały się z pozytywną oceną Komisji Heraldycznej oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

Instytucje te brały pod uwagę
m.in. względy nie tylko geograficzne, ale także historyczne.
Orzeł jak spod Grunwaldu

Dlatego nowy herb przedstawia czerwonego orła brandenburskiego na białym tle, a pod
nim błękitny, falisty pasek symbolizujący Odrę.
- Ze względów historycznych
zasadne jest wykorzystanie orła
brandenburskiego jako głównego elementu godła nowego herbu powiatu słubickiego.
Czerwony orzeł - godło herbu
Brandenburgii, występuje w wielu herbach polskich jednostek
samorządowych, w tym herbach
powiatów choszczeńskiego i
drawskiego. Na terenie powiatu
słubickiego jest w herbie Ośna
Lubuskiego. W województwie
lubuskim brandenburskiego orła
mają w herbach miasta: Drezden-

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Świąteczny czas pełen niespodzianek
Kolędy, choinka, spotkania wigilijne- magiczny czas nastał w Przedszkolu
Miejskim nr 1 „Pod Topolą.” Świąteczne
ozdoby, wiersze, kolędy i pastorałki stały
się codziennością we wszystkich grupach
wiekowych. Chcąc pielęgnować bożonarodzeniowe tradycje zorganizowaliśmy
dla naszych podopiecznych ciekawe zajęcia. Aby przybliżyć przedszkolakom
najpiękniejsze tradycje zaprosiliśmy do
wspólnego kolędowania chór z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tradycyjne, polskie kolędy wprowadziły nas wszystkich
w świąteczny nastrój. Aby tradycji stało
się zadość odwiedził nas również Mikołaj,
który podarował dzieciom prezenty oraz

babcia Kuby, która wspólnie z dziećmi dekorowała upieczone wcześniej pierniczki.
Świąteczny okres był dla nas pełen niespodzianek- dzieci z grup 5 i 6- latków wzięły
też udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz w seansie świątecznym w Kinie
za Rogiem. Nie mniej wyjątkowy był 20
grudzień. Tego dnia w placówce przygotowaliśmy wigilię. Po symbolicznym dzieleniu się opłatkiem, życzeniach, wszyscy
zasiedli do wspólnego stołu, uginającego
się pod ciężarem tradycyjnych wigilijnych
dań, przy przepięknie przystrojonych choinkach. Dziękujemy naszym gościom, którzy dzielili z nami te uroczyste chwile.
Marta Smycz

ko, Gorzów Wlkp. i Kostrzyn nad
Odrą (...) Orzeł nawiązuje kształtem do orła brandenburskiego,
jaki widniał na chorągwi zdobytej w bitwie pod Grunwaldem w
1410 roku - czytamy we fragmencie uzasadnienia znaków powiatu słubickiego autorstwa A. Znamierowskiego.
Nie tylko herb
Prócz herbu uchwalono także
nową flagę powiatu, na której widzimy trzy pasy: czerwony, biały
i błękitny. Z kolei flaga stolikowa,
pieczęć powiatu oraz banner
nawiązują artystycznie i kolorystycznie do herbu i flagi głównej.
W uchwale znalazł się także paragraf o ustanowieniu projektu

nowego sztandaru powiatowego. Jest on dwustronny: z jednej
strony przedstawia nowy herb
powiatu otoczony biało - czerwonymi pasami, przypominającymi
te z naszych słupów granicznych,
z drugiej zaś widnieje godło państwowe.
Mamy nadzieję, że nowe insygnia przypadną do gustu także
mieszkańcom naszego powiatu.
Uchwała ustanawiająca herb,
flagę, flagę stolikową, banner,
sztandar i pieczęć wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu jej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. I dopiero
wtedy będzie można oficjalnie
używać nowych insygniów.
W.O.
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SŁUBICE

Oddział dla dzieci biblioteki słubickiej – w nowej odsłonie!
Biblioteka słubicka od dłuższego czasu borykała się z funkcjonalnym
rozmieszczeniem
w oddziale dziecięcym stale
poszerzającego się księgozbioru dla dzieci i młodzieży oraz z
ograniczeniami w realizacji ciekawych działań kulturalno-edukacyjnych.
W roku 2017, dzięki otrzymanej dotacji z Gminy Słubice na
modernizację i doposażenie
oddziału dziecięcego biblioteki
słubickiej, udało się zrealizować
nasze marzenia.
W oddziale dla dzieci została rozebrana ścianka działowa,
dzięki czemu oddział zwiększył
się o powierzchnię byłego magazynu książkowego. Nowa powierzchnia została podzielona
na strefy, między innymi strefę
komputerową z czterema stanowiskami, strefę dla najmłodszych czytelników z literaturą
dziecięcą oraz strefę prezencyjną z profesjonalnym ekranem,
rzutnikiem i laptopem w celach
edukacyjnych i kulturalnych.
Całość dopełnił duży, puszysty, zielony dywan, siedziska –
gruszki, kolorowe pufy, mobilny

stojak z poduszkami, pojemniki
na książki oraz zestaw dużych
klocków piankowych. Na ścianie
pojawiła się kolorowa fototapeta z ulubionym bohaterem dzieci Kubusiem Puchatkiem i jego
przyjaciele. Dla najmłodszych
czytelników na filarach zawisły
aplikacje ścienne manipulacyjne, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Wszystko doświetlają
nowoczesne lampy sufitowe
oraz lampy dekoracyjne nad
biurkami.
W nowej przestrzeni bibliote-

ka realizuje nowe inicjatywy kulturalno – edukacyjne np. „Wspólne baraszkowanie na dywanie”
– zajęcia z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne dla dzieci
3 letnich i ich rodziców oraz cykliczne zajęcia dla dzieci z Klubu
Plastusia oraz Grupy Zabawowej.
To także nowe miejsce na prowadzenie lekcji bibliotecznych i
spotkań tematycznych dla dzieci
i młodzieży z wykorzystaniem
profesjonalnego sprzętu do prezentacji multimedialnych.
Oddział dla dzieci po modernizacji zyskał dużą zmianę

wizualną i estetyczną. Zachęca
do otwierania się na nowe możliwości prowadzenia szerszej
działalności kulturalnej i edukacyjnej, nie tylko tej podstawowej, związanej z promowaniem
czytelnictwa.
Biblioteka słubicka to nie tylko półki wypełnione książkami.
Obecnie ta instytucja ma bardzo
wiele do zaoferowania dla swoich czytelników, mieszkańcom
Gminy Słubice oraz Powiatu Słubickiego. Dzięki pomysłowym
aranżacjom i funkcjonalnemu
wyposażeniu w nowych warun-

kach lokalowych (wzorując się
na nowoczesnych, funkcjonalnych tendencjach w budownictwie i aranżacji wnętrz), przy
przychylnym stanowisku samorządu, słubicka biblioteka ma
możliwość znacznego poszerzania swoich usług, rozwijania
działalności kulturalnej i regionalnej oraz stawania się nowoczesnym i europejskim ośrodkiem wiedzy i informacji.
Zespół BPMiG w Słubicach
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Przeterminowane leki oddajmy do
aptek. Nie wolno ich wyrzucać!
Przeterminowane leki to odpady
niebezpieczne
dlatego nie można ich wrzucać do
pojemników na
odpady komunalne. Gmina podpisała umowę ze
specjalistyczną firmą, która co dwa miesiące odbierze przeterminowane leki z pięciu słubickich aptek, w których stoją przeznaczone do tego
pojemniki. Są to apteki: „Nowa” przy ul.
Kopernika 23, „Vita” przy Wrocławskiej5j,
„Millenium” przy ul. Mickiewicza 5, „Centrum Zdrowia”, na pl. Przyjaźni 28 i ”Dbam
o Zdrowie” przy Asnyka 15a.
Przeterminowane leki zbierane są w
specjalnych pojemnikach, a następnie
poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole.
Zabronione jest wrzucanie igieł i igłostrzykawek. Najlepiej wrzucać leki bez opakowań. Niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić do
odpadów komunalnych.
Przeterminowane leki zbudowane są z
szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne

zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne
dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe
dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną.
Związki zawarte w lekach są bardzo
trwałe, przedostając się do wód lub gleb
potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część
toksyn pochodzących z lekarstw, może
biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie. Dlatego nigdy nie wrzucaj leków do
toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność
w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy
uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.
Źródło: www.slubice.pl
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Polowanie wigilijne

Polowanie wigilijne to najstarsze tradycyjne polskie polowanie. Polowanie w tym dniu
rozpoczyna się bardzo wcześnie i trwa krótko, aby później myśliwi mogli zasiąść wspólnie do ogniska. Ognisko kończy się wzajemnymi życzeniami, a niekiedy wzajemnymi
przeprosinami , jeżeli wśród kolegów występują jakieś problemy. W wigilijnym dniu prastarym zwyczajem myśliwi symbolicznie dzielą się opłatkiem i karmą ze zwierzyną.
Dlaczego to polowanie jest takie ważne? Otóż w tradycji wielu
polskich domów dzień Wigilii Bożego Narodzenia jest dniem wielkiej nadziei i oczekiwania lepszego jutra. Mąż z żoną unikają
kłótni, aby przez następny rok żyć
w zgodzie, zdrowie w tym dniu
gwarantuje zdrowie przez cały
rok, itp. Wśród braci myśliwskiej
jest podobnie. Każdy myśliwy
chce w tym dniu coś upolować.
Celny strzał i cenne trofeum - w
zabobonnym pojęciu, oznacza
szczęście przez cały następny rok
i to nie tylko na polowaniach. Jednak najważniejsze dla myśliwego
jest być na tym polowaniu. O randze polowania wigilijnego w naszej współczesnej obyczajowości
decydował nie tylko świąteczny
wymiar dnia, ale również licząca
tysiące lat, starsza od Chrześcijaństwa, tradycja łowiecka. Nasi
przodkowie właśnie w tym dniu
rozpoczynali - używając dzisiejszej nomenklatury - sezon polowań na grubego zwierza. Było
to, jak można domniemywać,
uwarunkowane zamarznięciem
rozlewisk i bagien, umożliwiającym dotarcie do niedostępnych
wcześniej ostoi zwierzyny. Ważny był także śnieg, biała stopa,
umożliwiający tropienie zwierza. Nie bez znaczenia była duża

ilość tłuszczu, dobra kondycja
zwierzyny, doskonale przygotowanej do ciężkiej zimy, a jeszcze
tą zimą nie wycieńczonej. Te dwa
aspekty - mistyczny wymiar świątecznego dnia i praktyka polowania - sprawiły, że w kalendarzu
pradawnych łowców, tysiące lat
temu, pojawił się przypadający
na ten konkretny dzień obyczaj
uroczystego polowania. W jakimś
stopniu potwierdzeniem takiego
rodowodu polowania wigilijnego jest obecność Turonia w Bożonarodzeniowej szopce. Turoń
to tur. Dawny puszczański zwierz.
Najcenniejsza, wymarzona zdobycz naszych myśliwskich przodków. Przedchrześcijański obyczaj
polowania właśnie w tym dniu
był tak silny, że wraz z całym zapożyczonym świętem przeniknął
do rekwizytów tradycji Bożego
Narodzenia.
Łowy wigilijne w KŁ Tumak
Myśliwi z Koła Łowieckiego
Tumak w Ośnie Lubuskim zebrali się na polowanie wigilijne 23
grudnia. Zbiórka została wyznaczona na godzinę 7.00, ale ku
miłemu zaskoczeniu wszystkich,
tak wczesna godzina była po to,
by uczestnicy polowania mogli
spokojnie przy kawie i ciastkach

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim
Spółdzielcza Grupa Bankowa
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

przez blisko godzinę zwyczajnie
ze sobą porozmawiać. W natłoku codziennych obowiązków nie
zawsze jest na to czas. W miejscu
zbiórki – na „Ranczu” Koła wesoło
buzowało ognisko. Dodatkowo
teren oświetlały lampy zasilane
przez agregat. Około 8 sygnaliści
zagrali sygnał na zbiórkę. Na polowanie wigilijne stawiło się 38
strzelb: myśliwych Koła i gości.
Do naganki psy rasy Ogar Polski
podkładał tego dnia Wojciech
Kartawik. To ogromna przyjemność oglądać, ale przede wszystkim słuchać (o czym myśliwi
wkrótce mieli się przekonać) jak
grają te psy w miocie. W. Kartawik kontynuuje tradycję hodowli Ogara Polskiego z Przewiesia,
którą zapoczątkował jego stryj
Piotr Kartawik.
Prowadzący polowanie Daniel
Widziewicz zapoznał wszystkich
z regulaminem polowania i prosił
szczególnie o zachowanie bezpieczeństwa. Jeszcze tylko losowanie stanowisk i myśliwi ochoczo zasiedli do dwóch specjalnie
na ten dzień wypożyczonych
podwodów.
W pierwszym miocie psy głosiły zwierza, ale na linii pokazało się
tylko kilka saren kóz i padło kilka
nietrafionych strzałów. W drugim
miocie Ogary podniosły niedużą

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

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

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

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

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

watahę dzików, lecz te przebiegły przez linię akurat w miejscu,
w którym zabrakło myśliwych do
obstawienia. Całą nadzieję myśliwi pokładali w trzecim, ostatnim
tego dnia miocie. Ten okazał się
łaskawy.
Na pokocie polowania wigilijnego 2017 Koła Łowieckiego
Tumak w Ośnie Lubuskim znalazły się 4 dziki i jedna sarna koza.
Pokot i teren Rancza w czasie
pokotu oświetlały duże pochodnie zrobione z grubych pni wkopanych w ziemię. Prowadzący
podziękował za bezpieczne polowanie, a Łowczy Koła Zdzisław
Trzeciak w imieniu Zarządu złożył wszystkim uczestniczącym
w polowaniu życzenia z okazji
zbliżających się świąt. Sygnaliści
odegrali sygnały „dzik na rozkładzie” oraz „sarna na rozkładzie” a
także sygnał „Darz Bór” i podzię-

kowanie nagance i psom. Wręczono medal królowi polowania,
którym został… prowadzący je
tego dnia Daniel Widziewicz.
Po życzeniach uczestnicy polowania zasiedli do wigilijnej
biesiady myśliwskiej. Na stole
królował karp, pierogi i krokiety.
Posiłek smakował wszystkim wybornie.
Polowanie wigilijne jest jednym z najważniejszych w kalendarzu każdego Koła Łowieckiego.
Wyjątkowa oprawa tego dnia i
bardzo dobre przygotowanie polowania wprowadziły myśliwych
Koła KŁ Tumak w Ośnie Lubuskim
w radosny czas Świąt Bożego Narodzenia.
Tekst i foto. Adam Piotrowski
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20 lat minęło jak jeden dzień...
Zygmunt Mendelski. Człowiek, którego znają wszyscy w Kostrzynie nad Odrą, a to za sprawą jego zaangażowania w kierowanie Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, który powstał dokładnie 1 stycznia 1998
roku, czyli 20 lat temu! Zarażony w młodości przez Jerzego Saka bakcylem biegów na średnich i długich
dystansach na początku lat ‘80 XX wieku zawiesił swoje ukochane buty na haku, aby wrócić kiedyś do
biegania. Jak się jednak okazało, nie była mu przeznaczona kariera sportowa a rola człowieka, dzięki
któremu wiele pokoleń kostrzyńskich sportowców mogło rozwijać swoje umiejętności...
Jak Pan trafił do MOSiR?
ZM: Na wiosnę 1981 roku dyrektorem
Ośrodka Sportu i Rekreacji był Pan Zbigniew
Gulczyński, u którego złożyłem aplikację o
pracę. Zostałem zatrudniony na stanowisku
inspektora ds. organizacji imprez rekreacyjno-sportowych. Pracę tą wykonywałem do
kwietnia 1982, kiedy jednostka ta została
rozwiązana, a jej zadania przejął Zakładowy
Klub Sportowy „Celuloza” w Kostrzynie. I tak
do 31 grudnia 1997 roku byłem związany z
klubem, gdzie w okresie do 1990 roku pełniłem obowiązki inspektora ds. rekreacji,
a od 1991 roku do 31 grudnia 1997 roku
pełniłem funkcje dyrektora klubu. Praca na
tym stanowisku była dla mnie bogatym doświadczeniem w zakresie kierowania zespołem ludzi oraz w prowadzeniu działalności
służącej upowszechnieniu kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłej
generacji wywodzącej się ze środowiska kostrzyńskiego. W wyniku restrukturyzacji kostrzyńskiego sportu 1 stycznia 1998 powstał
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, którego
zostałem dyrektorem i funkcję tą sprawuję
do dnia dzisiejszego…
Panie Dyrektorze, jakie były przyczyny
powstania MOSiR w Kostrzynie nad Odrą?
ZM: W latach ‘90 ZKS „Celuloza”, obok gorzowskiego Stilonu, był jednym z najprężniejszych klubów na ziemi lubuskiej. Trzeba
nadmienić, że wówczas w strukturach klubu były wszystkie sekcje sportowe, które
utrzymywaliśmy z dochodów własnych. W
tamtym czasie nie brakowało sukcesów, jak
choćby rozgrywki przez dwa sezony piłkarskie w II lidze, a następnie przez kilkanaście
lat w III lidze, dzisiaj odpowiednik II ligi. Nasz
klub, obok działalności sportowej, prowadził bardzo bogatą działalność gospodarczą.
Utworzone zostały zakłady usług remontowo-budowlanych, które wykonywały szereg
prac na rzecz Klubu, a wypracowane środki
finansowe przeznaczaliśmy na poszczególne sekcje sportowe. Przypomnę, że nie dostawaliśmy żadnej dotacji z miasta i byliśmy,
jak to się mówi, „na własnym garnuszku”.
Ale nie przesadzę jeśli powiem, że w tamtych czasach budżet ZKS „Celuloza” był nie
wiele mniejszy od budżetu miasta. Na taki
stan rzeczy pozwoliła wzorowa współpraca
z kierownictwem zakładu patronackiego
- Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych.
Po przemianach gospodarczych w latach
1996 - 1997 nasze brygady remontowe,
które dotychczas pracowały głównie na terenie fabryki, traciły praktycznie możliwość
zarobkowania. Nastąpiły zwolnienia tych
pracowników, a co za tym idzie klub miał
coraz mniejsze dochody, a posiadane środki w szybkim tempie malały. Równie szybko
pojawiły się pierwsze wierzytelności. W tym

krytycznym momencie podjęliśmy decyzję,
że aby uratować nasz dorobek sportowy,
musimy utworzyć nową jednostkę budżetową, która miała przejąć majątek ZKS „Celuloza”. Nasza decyzja spotkała się z pełnym
zrozumieniem ze strony ówczesnych władz
miasta z burmistrzem Marianem Firsztem na
czele. W ten sposób nastąpiło płynne przekształcenie ZKS „Celuloza”, a zarządzanie
całym sportowym majątkiem przejął utworzony uchwałą Rady Miasta Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą w
roku 1998.
MOSiR to jednak nie tylko ludzie, ale
przede wszystkim obiekty sportowe, gdzie
odbywają się liczne zawody, turnieje czy
mecze. Jak wyglądał rozwój bazy MOSiR
na przestrzeni lat?
ZM: Początki tworzenia bazy sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Kostrzynie nad Odrą nie były z pewnością
łatwe. Nie było to dla mnie małe wyzwanie,
tym bardziej, że nowa jednostka powstawała na praktycznie nowych zasadach. Opracowano koncepcje pracy, statut, regulaminy wewnętrzne, regulamin organizacyjny.
Ośrodek przyjął nowych pracowników, ale
przejął też cały kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Niepodległości 11. Trzeba
jednak podkreślić, że w każdym roku naszego funkcjonowania, dzięki wsparciu
władz miasta, nie szczędzono środków finansowych na poprawę estetyki naszych
obiektów. Jestem dumny z tego, że nasze
miasto ma tak wspaniałych ludzi u steru
władzy, którzy tak dobrze rozumieją potrzeby sportowców. Z biegiem czasu dochodziły
przecież kolejne obiekty, zarządzane przez
MOSiR: hala widowiskowo-sportowa przy
ul. Wojska Polskiego, ośrodek rekreacyjny
wraz z przystanią wodną „Delfin” czy w końcu ośrodek rekreacyjny wraz z basenem. I
choć w poprzednim stuleciu nasze obiekty
były nowoczesne, to już na początku XXI
wieku wymagały gruntownych remontów.
Zaczęto od remontu budynku przy ul. Niepodległości 11, w latach 2001-2002 przeprowadzono remont kapitalny hali przy ul.
Wojska Polskiego i z każdym rokiem nasza
baza sportowa stawała się coraz bardziej
nowoczesna. Muszę jednak w tym miejscu
podkreślić, że to na ostatnie cztery lata przy-

pada szczególnie wzmożony rozwój naszej
bazy: powstały korty tenisowe, znacznej poprawie uległ stan płyt piłkarskich czy przeprowadzono remont kapitalny hali przy
ul. Wojska Polskiego i jej przebudowę do
obecnych standardów. Dzisiaj to przecież
tam odbywają się rozgrywki ekstraklasy tenisa stołowego!
Nie liczymy jednak tylko na miasto. Dzięki środkom pozyskanym od sponsorów
wykonany został automatyczny system
nawadniania płyt piłkarskich. W roku 2017
udało nam się wyremontować kolejne płyty
i liczę bardzo, że już w bieżącym roku te 12
tys. m2 nowych, pięknych, funkcjonalnych
boisk trawiastych będzie dobrze służyć naszym młodym piłkarzom. Przypomnę w
tym miejscu, że obecnie dzieci i młodzież
są zrzeszone w 17 grupach, a liczba osób
uprawiających piłkę nożną w kostrzyńskich
stowarzyszeniach osiągnęła już ponad 500
osób! A jeśli dodam, że dojdzie do tego wykonanie dodatkowych trzech szatni dla naszych sportowców i wykonamy remont parkietu w hali przy ul. Niepodległości to mogę
śmiało zaryzykować twierdzenie, że sport w
naszym mieście będzie się jeszcze prężniej
rozwijał i to we wszystkich dyscyplinach
sportowych. Trwa moda na sport i aktywny
tryb życia i cieszymy się, że w naszym mieście są organizowane imprezy na szczeblu
lokalnym, krajowym czy ogólnopolskim. Nie
można także zapominać, że nasze sukcesy
zostały już zauważone. Bo to przecież dzięki
sukcesom naszych zapaśników, przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku
Zapaśniczego miasto pozyskało środki na
budowę hali widowiskowo-sportowej przy
Szkole Podstawowej Nr 1. Będzie to centrum
kształcenia sportu zapaśniczego.
Dużym wyzwaniem było także dla mnie
i moich pracowników utrzymanie w okresie
letnim basenu, który z roku na rok był w coraz gorszym stanie technicznym. Cieszę się
bardzo, ze w roku 2017 podjęto pierwsze
prace przy niecce basenu i terenu wokół, a
już w roku bieżącym basen ma być otwarty.
Na tym jednak nie koniec, ponieważ dobrze
wiemy, że ku szczęśliwemu finałowi zmierza
także budowa krytej pływalni. Tak więc kryta
pływalnia, basen i teren rekreacyjny wokół
tych obiektów będą tworzyć piękny kompleks, a zdradzę tylko, że myślimy również
o reaktywacji tzw. dużego basenu. Wierzę
więc, że już niedługo każdy znajdzie coś
dla siebie w naszej bogatej ofercie sportowej. Te działania na rzecz rozbudowy bazy
sportowej oraz kolejne inicjatywy na rzecz
sportowych inwestycji to ogromnie duża zasługa burmistrza Andrzeja Kunta oraz Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą z przewodniczącym Markiem Tatarewiczem na czele. Sło-
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wa uznania i podziękowania za całokształt
działań kieruję do pani naczelnik Marzeny
Brenk – Sułkowskiej oraz wszystkich pracowników wydziału oświaty, kultury i opieki. A korzystając z okazji, pragnę w imieniu
całej kostrzyńskiej sportowej społeczności,
serdecznie podziękować naszym władzom
za podjęte inicjatywy. Jeszcze raz dziękuję.
Życzymy tego Panu Dyrektorowi z całego serca. W tym roku przypada 20-lecie istnienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. Czego możemy
się spodziewać?
ZM: Pragnę nadmienić, że MOSiR obecnie
zatrudnia 11 pracowników. Mogę tylko powiedzieć, że w roku 2017 zorganizowaliśmy
114 różnorakich imprez sportowych, w których wzięło udział ponad 10.000 sportowców w różnym wieku i nie zamierzamy na
tym poprzestać! Jak przystało na miasto aktywne sportowo, w bieżącym roku szykujemy szereg imprez sportowo-rekreacyjnych.
Przełom świętowania naszego jubileuszu
przypadnie na czerwiec i wrzesień. W wąskim gronie pracujemy też nad monografią
20-lecia naszej jednostki. A jeśli chodzi o
imprezy, to m.in. Polski Związek Zapaśniczy
w Warszawie przyznał nam już organizację
w maju Międzynarodowego Pucharu Polski
Kadetów w zapasach w stylu klasycznym.
Utrzymamy także wszystkie nasze cykliczne
imprezy jak choćby Międzynarodowy Bieg
Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka” na początku września. Przez cały rok planujemy zorganizować wiele imprez piłkarskich w tym o
randze ogólnopolskiej i międzynarodowej,
turniejów w tenisie stołowym, w zapasach,
nie zabraknie także Olimpiady Sportowej
Przedszkolaków, turnieju tańca towarzyskiego czy spartakiad sportowo – rekreacyjnych
dla seniorów. Wachlarz imprez jest bardzo
szeroki i pozostaje mi jedynie prosić o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie
będziemy informować o naszych zamierzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Jubileusz będzie dla nas bardzo pracowity. W
2018 roku liczę także na dalszą kontynuację
znakomitych sukcesów w dziedzinie sportu
szkolnego, gdzie w ramach finałów Powiatowej Spartakiady Młodzieży, Igrzysk Młodzieży Szkolnej czy Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży kostrzyńscy sportowcy znakomicie będą promowali nasze miasto. Na
koniec chciałbym podziękować wszystkim
ludziom, instytucjom i firmom, które nas
wspierają. Podziękowania za wielostronną
i owocną współpracę kieruję na ręce prezesów i zarządów kostrzyńskich klubów
sportowych: SKF „Olimp”, UKS „Jedynka”, TS
„Celuloza”, UKS „Akademia Futbolu Lech
Poznań Dariusz Dudka”, UKS Dwójka”, UKS
„Czwórka”, UKS „Celuloza”, MUKS „Przyjaciół
Sportu”, UKS „Warta”, SKF „Renshu”, Kostrzyńskiego Klubu Karate, UKS „Nukleon”. Dziękuję też działaczom sekcji brydża sportowego. Ogromne słowa uznania kieruję też do
wszystkich sponsorów MOSiR, dziękując za
wspieranie naszych inicjatyw.
Także i w bieżącym roku życzę wszystkim
naszym młodym i dorosłym sportowcom
osiągnięcia jak najwspanialszych sukcesów.
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na
kostrzyńskich arenach sportowych!
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Gwiazda pokonała gospodarzy
„Ach co to był za mecz”, można by powiedzieć o spotkaniu 1/32 Pucharu Polski w Futsalu na szczeblu
centralnym pomiędzy IKAA MOSiR TS „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą a „Gwiazda” Ruda Śląska, który
odbył się 7 stycznia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą.

Już od godziny 16 pierwsi kibice zaczęli
zajmować miejsca na trybunach choć mecz
miał się rozpocząć dopiero o 17.00. Zainteresowanie tym wydarzeniem było tak duże,
że miejsca na trybunach, które zapełniły się
po brzegi trzeba było zająć dużo wcześniej
niż zazwyczaj. Wszyscy, którzy przybyli na
ten mecz nie mieli czego żałować, mecz ten
stał na bardzo wysokim poziomie i mimo
porażki naszego zespołu 4:9 był naprawdę
emocjonujący i przysporzył kibicom kostrzyńskich futsalowców mnóstwo emocji
a co bardziej wrażliwych niemal o przysłowiowy „zawał serca”.
Od pierwszych minut mecz był bardzo
wyrównany, kostrzyński zespół nie ustępował ani na krok faworytowi tego pojedynku, a co więcej poczynał sobie bardzo
śmiało, często zagrażając bramce gości,
stwarzając coraz groźniejsze sytuacje, co
zdecydowanie zaskoczyło piłkarzy z Rudy
Śląskiej, wprowadziło pewną nerwowość w
jej szeregach i nie pozwalało na narzucenie
swojego stylu gry. W 8 minucie niezawodny
Sebastian Jankowski popisuje się znakomitym strzałem, trybuny szaleją a goście
nie bardzo wiedzą co się dzieje – prowadzimy 1:0. Dopiero po kolejnych 4 minutach
gościom udaje się wyrównać. Jednak futsalowcy z Kostrzyna nad Odrą naciskają, jednak to my tracimy kolejną bramkę i przegrywamy 1:2. Tuż przed końcem pierwszej
połowy w 20 minucie meczu po raz kolejny
atomowym strzałem popisuje się Krzysztof Chuchnowski i do szatni schodzimy z

wynikiem 2:2.
Niestety druga połowa nie zaczyna się
dobrze dla naszego zespołu już w pierwszej minucie tracimy bramkę (niestety samobójczą) i od tej chwili goście stopniowo
zaczynają przejmować pełną kontrolę nad
przebiegiem spotkania. Kolejną bramkę
tracimy w 26 minucie, choć na nią szybko
odpowiadamy i w 27 przegrywamy 3:4 ale
już w 32 minucie mamy 3:7 i ostatecznie
przegrywamy 4:9. Druga połowa zdecydowanie należała do gości z Rudy Śląskiej, po
lekkim zaskoczeniu w pierwszej połowie,
gdzie nasi futsalowcy postawili zdecydowany opór pierwszoligowcom, a w wielu
momentach przejmowali zdecydowanie
inicjatywę na boisku, zdołali narzucić własny styl gry i kontrolowali już do końca
przebieg meczu. Trzeba jednak przyznać,
że musieli się sporo napracować, a zwycięstwo nie przyszło im lekko. Był to zdecydowanie najlepszy mecz jaki oglądaliśmy
w Kostrzynie nad Odrą, więc kibice mogą
być naprawdę zadowoleni i mimo dość wysokiej porażki naszego zespołu nie był to
mecz do jednej bramki.
Tradycyjnie już w Kostrzynie nad Odrą
wyprowadzenia drużyn dokonują sędziowie a zawodników prowadzą młodzi
adepci sztuki piłkarskiej z AF LP Dariusza
Dudki w blasku efektów świetlnych przygotowanych przez Piotra Witkowskiego.
Mecz ten był też znakomitą okazją do nagrodzenia firm wspierających kostrzyński
sport. W przewie meczu burmistrz Andrzej

Kunt oraz prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron, w dowód podziękowania za aktywną i wielostronną
pomoc w wspieraniu imprez sportowo –
rekreacyjnych, za owocną współpracę z kostrzyńskim MOSiR, wręczyli wyróżnionym
okolicznościowe patery. Nagrody odebrali
prezesi, właściciele firm oraz w ich imieniu
przedstawiciele:
Prezes Marek Markowski – firma PHU
OK-STYL, przedstawiciel firmy Dawid Waskin – firma TOM-ZAUN, Danuta i Andrzej

Szczepińscy – DREWFORM, dyrektor Jarosław Horodyski – RAVEN Sp. z o.o., kierownik działu sprzedaży Marek Kaczorowski –
FELGEO, Tomasz Dagil – AUTOCREW, Mariola Makowska – TELEMOND HOLDING,
Mieczysław Paszkiewicz- Usługi Transportowe, dyrektor marketingu Tomasz Walicki - ICT Poland, prezes Robert Szczepkowski – HANKE TISSUE.
Także dla piłkarzy obu drużyn, trenerów,
sędziów przygotowano pamiątkowe statuetki ufundowane przez Małgorzatę Domagałę, starostę powiatu gorzowskiego.
IKAA MOSiR TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą:
Marcin Buliczak, Marcin Adamczewski,
Piotr Siembida, Sebastian Jankowski,
Dominik Siwiński, Marek Wilczek, Artur
Korman, Adam Popkowski, Piotr Majerczyk, Mateusz Migdal, Krzysztof Chuchnowski, Kamil Orłowski.
Trener: Michał Mendelski, kierownik:
Władysław Kędzior, masażysta: Robert
Wojcieszak, zabezpieczenie medyczne –
Urszula Migdal.
„Gwiazda” Ruda Śląska: Dawid Barteczka,
Marcin Brysz, Ariel Piasecki, Bartosz Siadul, Daniel Jagodziński, Łukasz Kujawa,
Jakub Naleśnik, Rafał Górny, Mateusz
Mrowiec, Piotr Hiszpański, Maciej Małek, Wojciech Działach.
Trener: Bartosz Noga, trener asystent:
Łukasz Kudawa.

MOSiR W Kostrzynie nad Odrą
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Piłkarskim krokiem w Nowy Rok
Dosyć nietypowo okres zimowy postanowiły „przehalować” Żaki z UKS Celuloza Kostrzyn nad
Odrą. Za namową trenera Arkadiusz Nowaka, poza codzienną pracą na treningach młodzi
piłkarze szlifowali także swoje umiejętności na gościnnej hali w pobliskim Dębnie Lubuskim,
gdzie już czekali na nich koledzy z UKS Dębno i Morzycka Moryń. Tak więc piłkarskim krokiem
wchodzimy w Nowy Rok…
Przypomnijmy, że UKS
Celuloza Kostrzyn nad
Odrą (po połączeniu z
UKS Dwójka) skupia młodych piłkarzy w grupach
Skrzatów, Żaków, Orlików,
Młodzików,
Trampkarzy
i Juniorów Młodszych. Z
pewnością bardzo aktywną grupą na tym tle są
Żaki trenowane przez Arkadiusza Nowaka, które
okres zimowy postanowiły
poświęcić na doskonalenie swoich umiejętności
w halach sportowych. Aby
urozmaicić nieco codzienne treningi, trener skontaktował się z pobliskimi
klubami z Dębna i Morynia,
aby w serdecznej, sportowej atmosferze odbyć cykl
turniejów towarzyskich. W
takich oto okolicznościach
doszło do przyjazdu zaprzyjaźnionych Żaków do
Kostrzyna nad Odrą a nasza rewizyta sprowadziła
nas dwukrotnie do Dębna,
gdzie przez kilka godzin
nasze dzieciaki mogły wyszaleć się do woli, szlifując
przy okazji swoje umiejętności. Nie będę tutaj pisał
o wynikach, bowiem nie
one w tym wszystkim były
najważniejsze. A mimo
tego, że mecze nie były
klasyfikowane, emocje na

kiedy będzie patrzył na grę
swoich podopiecznych, w
których zaszczepił miłość
do tej pięknej dyscypliny

trybunach sięgały zenitu
i bardzo fajnie, że rodzice
z różnych miejscowości
potrafili znaleźć wspólny
język, razem dopingując
młodych adeptów sztuki
piłkarskiej. Dzieciaki również nie mogły narzekać
na brak grania, a podczas
ostatnich meczy coraz
częściej prosiły trenera o
zmiany, co chyba najlepiej
oddaje trudy takich maratonów piłkarskich. UKS
Celuloza Kostrzyn nad
Odrą, UKS Dębno oraz UKS
Morzycko Moryń podczas
całego cyklu przygotowali

dla wszystkich uczestników
pamiątkowe medale, puchary i poczęstunek, dzięki
czemu dzieciaki wracały do
domu nie tylko zmęczone,
ale wprost przeszczęśliwe.
Jako rodzice pragniemy w
tym miejscu podziękować
trenerowi
Arkadiuszowi
Nowakowi za taką formę zimowych treningów, które
na pewno pozwolą naszym
dzieciakom nabrać pewności na turniejach halowych,
a i nam pozwoliły miło spędzić czas w gronie rodziców-kibiców oraz naszych
dzieciaków.

W nowy piłkarski rok
wchodzimy więc niezwykle aktywnie i życzymy sobie, aby sportowych emocji, powodów do wzruszeń
i dumy z postawy naszych
pociech nam nie brakowało! Korzystając z okazji
życzę sobie i innym rodzicom, aby nasi młodzi piłkarze nie zatracili tej radości z
gry a coraz lepsze umiejętności przynosiły im coraz
więcej satysfakcji ale i radości ze wspólnych meczy.
Na koniec specjalne życzenia dla trenera, któremu
życzę, aby serce mu rosło,

a kontuzje omijały szeregi
jego Żaczków. Celuloza!
Auu! Auu! Auu!
Red.

