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ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą
tel.: 95 728 93 85
www.alfabud.pl

BETON TOWAROWY
BLOCZKI BETONOWE
NARZĘDZIA BUDOWLANE
SUCHA ZABUDOWA

SKUP ZŁOMU

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

ODADOZ

√ kredyty dla firm
√ kredyty hipoteczne  

√ kredyty konsumenckie
√ ubezpieczenia na życie

√ ubezpieczenia majątkowe

OFERUJEMY:

PONAD 25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU !

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

WYNAJEM 
AGREGATÓW 

PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Mieszkańcy Kostrzyna 
popierają 
Przystanek Woodstock!

8 lutego w Sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta w Kostrzynie nad 
Odrą miało miejsce niecodzien-
ne spotkanie. O godzinie 11:00 
burmistrz Andrzej Kunt zorga-
nizował konferencję prasową z 
udziałem dziennikarzy i radnych 
Rady Miasta. Wiadomo było, że 
tematem konferencji będzie Fe-
stiwal Przystanek Woodstock. 
Jednak atmosfera jaka towarzy-
szyła konferencji do samego koń-
ca była tajemnicza i  wręcz trud-
na do zniesienia. Dziennikarze 
byli mocno podzieleni, w końcu 
w obliczu wydarzeń z minionych 
dwóch lat, kiedy to uznano, że 
imprezy masowe są obarczone 
podwyższonym ryzykiem, kiedy 
burmistrz musiał jednoosobowo 
decydować o wydaniu pozwole-
nia na imprezę i jednoosobowo 
ponosić ryzyko związane z wy-
daniem zgody - większość spo-

Kostrzyn będzie miał 
żłobek!

KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Echa Lubuskich Kniei
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Niektóre reklamy powin-
ny być zakazane. Część z nich 
ma na celu przekonać do pro-
duktu łatwowiernych i wraż-
liwych, często osoby starsze, 
które będąc uczciwymi przez 
całe życie wierzą bezwzględ-
nie i bezrefleksyjnie w to co 
im mówi kolorowa, migająca 
skrzyneczka. Znajoma opowia-
dała mi, co ujrzała w lodówce 
swojej samotnie mieszkającej 
babci. Obok kilku produktów 
spożywczych znalazła szereg 
różnej maści leków zakupio-
nych bez recepty i suplemen-
tów diety: na stawy, na żołądek, 
na nerki i wiele innych naszych 
narządów, a najwięcej na dobry 
sen. Babcia święcie wierzyła, że 
jej to wszystko pomaga. Kasa 
nie ważna jak w grę wchodzi 
zdrowie. Szkopuł, że dużą część 
emerytury tej starszej osoby 
zasila konto producentów (na-
ciągaczy) tych wątpliwie działa-
jących specyfików. Może gdyby 
nie było reklam suplementów 
w TV, to babcia chętniej słu-
chałaby się lekarzy i u nich za-
sięgała informacji, co powinna 
jeszcze brać na zdrowie. Co na 
to rząd? Zastanawiano się kilka 
razy czy nie zabronić reklam su-
plementów diety, ale protestu-
ją przeciwko temu rozwiązaniu 
nadawcy radiowi i telewizyjni. 

minął miesiąc

Rynek reklam tego badziewia 
jest wart ponad miliard zł rocz-
nie! Chyba władza zapomina 
jednak, że ten miliard jest spon-
sorowany przez nieświadomych 
konsumentów. Poza tym, czy nie 
ważniejsze od pieniędzy powin-
no być zdrowie?

Ciężki szok przeżyłem, gdy po 
pracowitym dniu sam pewne-
go razu bezmyślnie oglądałem 
TV. W oko wpadła mi jedna z re-
klam. Przemiły spiker zachwalał 
firmę X, w której każdy dosta-
nie nawet 10 000 zł pożyczki na 
dowolny cel. Spiker podkreślił 
także, że firma X zapewnia naj-
niższe raty według rankingów! 
Gdy to powiedział na ekranie 
przez sekundę wyświetliły się 
dwa przezroczyste napisy, któ-
rych nie zdążyłem przeczytać, a 
które były w domyśle nazwami 
ośrodków przeprowadzających 
rzekome rankingi. Zapewne ten 
„rewelacyjny” produkt paraban-
kowy wyleciałby mi zaraz z gło-
wy, gdyby nie ostatnia bardzo 
szybka wzmianka spikera (coś 
jak w reklamach farmaceutyków: 
„Przed użyciem zapoznaj się z 
treścią ulotki…”), że rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania 
tej cud pożyczki wynosi jedyne 
328,08% rocznie! Czyli jak weź-
miesz 10  000 zł na rok to mu-
sisz oddać w ciągu tego roku 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

ponad 32  800 zł. Jak dla mnie 
to klasyczna lichwa. To i tak 
cud, że ustawodawca nakazał 
firmie przekazanie takiej infor-
macji w treści reklamy, ale jak 
kto potrzebuje kasy, to tego 
ostatniego zdania nie usłyszy, 
albo nie będzie chciał usłyszeć. 
I skończy się jak w przypadku 
znajomej osoby zadłużonej w 
parabankach na prawie 100 
tys. zł. Zapytałem czego brałeś, 
jak wiedziałeś, że nie spłacisz? 
Bo dawali! Niby w demokracji 
sami powinniśmy podejmować 
wybory co jest dobre, a co złe, 
ale przed oszustami państwo 
powinno nas bronić.

A propos leków przypomnia-
ło mi się jeszcze jedno zdarza-
nie. Jak to często o tej porze 
roku bywa, obie moje córeczki 
niedawno rozchorowały się. 
Katar, kaszel, podniesiona tem-
peratura – na szczęście okazało 
się, że to tylko przeziębienie. Po 

wizycie dziewczyn u lekarza 
żona udała się do apteki, w któ-
rej zostawiła ponad 120 zł. Czy 
nie byłoby skuteczniej zamiast 
dawać 500 PLUS wprowadzić 
np. darmowe leki dla dzieci? (z 
przepisu lekarza). Może wtedy 
łatwiej byłoby uniknąć sytuacji, 
gdy matce będącej w ciągu al-
koholowym zabiera się skrajnie 
niedożywione dziecko z nie-
przebieraną od kilku miesięcy 
pieluchą. Bo ja nie mam wąt-
pliwości skąd ta i wiele innych 
kobiet mają kasę żeby chlać.

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

Reklamowe bagnoSkup 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

Przyjmę  na etat pra-
cownika do sprzątania 
biura w Kostrzynie nad 
Odrą. Tel. 601 167 375

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?

KOSTRZYNn
a
s
z

wszystkie strony miasta

www.facebook.com/naszkostrzynpl/

znajdź nas w Internecie: www.naszkostrzyn.pl
REKLAMA?602 663 913ZADZWOŃ!

POLUB JUŻ DZISIAJ NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

Przypomnijmy: aplikacja SIMS, o której 
pisaliśmy miesiąc temu, to najkrócej mó-
wiąc teleinformatyczny system do komu-
nikacji masowej, wykorzystywany przez 
administrację samorządową i służby mun-
durowe do błyskawicznego przekazywa-
nia informacji mieszkańcom na telefony 
komórkowe.

Ciekawe miejsca, szlaki, instytucje… 

Kolejną mobilną usługą w ramach 
e-projektu jest tak zwany e-Przewodnik, 
czyli mobilny przewodnik po powiecie 
słubickim. To przydatna aplikacja na urzą-
dzenia mobilne dla mieszkańców powiatu 
słubickiego oraz turystów pragnących po-
szerzyć wiedzę na temat tej właśnie części 
regionu lubuskiego. 

- Papierowe mapy, kompasy… wszystko 
to będzie można odłożyć na półkę – mówi 
starosta Marcin Jabłoński. I dodaje: - w 
aplikacji mieszkańcy oraz turyści odwie-
dzający nasz powiat znajdą informacje 
o ciekawych miejscach, szlakach, insty-
tucjach czy miejscach kultu i pamięci. 
Wszystko to opatrzone będzie dokładną 
lokalizacją oraz podane w trzech językach 
– również w formie dźwiękowej.

Mobilny e-Przewodnik umożliwia po-
bieranie informacji w językach: polskim, 
angielskim i niemieckim. Jego czytelny 
interfejs pozwala zgłębić wiadomości na 
temat znajdujących się w okolicy atrakcji 
turystycznych, zabytków oraz samego po-
wiatu. 

Ta ciekawie zaprojektowana aplikacja 
pozwoli lepiej zaplanować dzień w powie-
cie słubickim. Sprawdzimy w niej, gdzie 
miło spędzić czas, gdzie udać się na spacer 
i jakie atrakcje czekają nas w danej okolicy. 
Wykaz najciekawszych zabytków i miejsc 

Mapy i kompasy idą do lamusa:
Rusza e-Przewodnik po powiecie!

POWIAT SŁUBICKI

W poprzednim numerze pisaliśmy o nowoczesnym i - uwaga - bez-
płatnym systemie powiadamiania i ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami  - aplikacji SIMS, wdrożonej w ramach realizowanego 
projektu „Rozwój e-usług w powiecie słubickim”.  Teraz czas na ko-
lejną aplikację, która będzie służyć nie tylko mieszkańcom, ale i tury-
stom odwiedzających nasz powiat. 

pozwoli zaplanować podróż i aktywnie 
spędzić np. rodzinny weekend. 

Aktualności z powiatu 
i zapowiedzi wydarzeń

Ważne jest również to, że za pomocą 
znajdującej się w aplikacji mapy poznamy 
lokalizację i adresy najważniejszych po-
wiatowych instytucji, a dotarcie do nich 
ułatwi nam nawigacja.  A wkrótce, gdy 
znajdziemy się przy danym obiekcie, znaj-
dziemy przy nim tabliczkę z kodem QR – 
wystarczy go zeskanować, by przejść do 
audioprzewodnika.

Aplikacja zapewnia również dostęp do 
nowych informacji istotnych dla regionu. 
W zakładce „Aktualności” dostępne będą 
bieżące informacje z powiatu, zaś w „Wy-
darzeniach” – zapowiedzi najbliższych im-
prez, przedsięwzięć, itp. , opatrzone kalen-
darzem.

Ponadto odnajdziemy tu sekcję tury-
styczną, w której zaznaczone są najcie-
kawsze szlaki w powiecie, atrakcje przy-
rodnicze, miejsca pamięci oraz miejsca 
historyczno-edukacyjne, jak np. Muzeum 
Bociana Białego, most w Kłopocie czy 
Mury Obronne w Ośnie Lubuskim. Nie ko-
niec na tym!  Możemy bowiem wysłuchać 
lektora, który przeczyta dla nas informacje 
dotyczące konkretnej atrakcji turystycz-
nej. 

Aplikacja jest czytelna, przejrzysta i po-
siada estetyczną szatę graficzną. 

Program będzie na bieżąco aktualizowa-
ny, będą dodawane kolejne miejsca, atrak-
cje czy szlaki. Wy też wypróbujcie e-Prze-
wodnik na swoich smartfonach!

(red.)
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dziewała się komunikatu 
o zakończeniu współpracy 
miasta z Fundacją WOŚP 
w temacie organizacji w 
naszym mieście Przystan-
ku Woodstock. Atmosfera 
niepewności mocno gęst-
niała i była stopniowana. 
Takiej konferencji dawno 
w Urzędzie Miasta nie było, 
na samym początku wy-
brzmiały słowa „Arahja” w 
wykonaniu zespołu Hey z 
ubiegłorocznego Festiwa-
lu. A wszystko zaczęło się 
w ostatnich dniach stycz-
nia kiedy to mieszkańcy 
Kostrzyna nad Odrą mieli 
możliwość udziału w tele-
fonicznym badaniu opinii 
publicznej. Przedmiotem 
badań było pozyskanie 
opinii mieszkańców miasta 
na temat organizacji w Ko-
strzynie nad Odrą imprezy 
masowej - Przystanku Wo-
odstock. Badanie zostało 
przeprowadzone na próbie 
600 dorosłych mieszkań-
ców Kostrzyna nad Odrą 
w której 16,3% to osoby w 
wieku od 18 do 29 lat, 30% 

osoby w wieku 30 – 39 lat, 
18,5% respondentów jest 
w wieku 40-49 lat, 15,3% 
w wieku 50-64 19,8% jest 
powyżej 65-tego roku ży-
cia. 8,5 % badanych sta-
nowiły osoby prowadzące 
działalność gospodarczą 
na terenie Kostrzyna nad 
Odrą i wśród przedsiębior-
ców aż 96% badanych jest 
za organizacją festiwalu w 
naszym mieście. Ponad ¾ 
ankietowanych (77,7%) po-
piera organizację imprezy 
w naszym mieście! 81,5% 
uważa, że festiwal jest do-
brą promocją dla miasta 
na arenie ogólnopolskiej. 
Mieszkańcy z chęcią przy-
jęliby również inną impre-
zę masową o charakterze 
ogólnopolskim. Burmistrz 
Miasta podkreślił, że to 
mieszkańcy są prawdziwą 
władzą w mieście, dlatego 
te badanie było dla urzęd-
ników tak ważne, aby po-
znać opinię na ten temat.

W konferencji udział 
wzięły ogólnopolskie i lo-
kalne media oraz przedsta-

wiciele WOŚP Radosław 
Mysłek i  Krzysztof Dobies 
- rzecznik Fundacji WOŚP, 
który powiedział m.in. - 

Dziękujemy burmistrzowi 
za badania społeczne, które 
pokazują nam, że festiwal 
idzie w dobrym kierunku. 
Mieszkańcy Kostrzyna wie-
dzą najlepiej, jaki naprawdę 
jest Przystanek Woodstock, 
jaki ma sens również pod 
kątem budowania marki 

miasta. Kostrzyn nas przy-
garnął, gdy byliśmy na za-
kręcie. Od 14 lat to miejsce 
i festiwal to nasza wspólna 
praca- Miasta i Fundacji 
WOŚP. Miejsce najlepsze, 
doskonale przygotowa-
ne,bezpieczne miejsce  które 
znamy i gdzie chcemy nadal 

robić Woodstock. Dziękuje-
my Mieszkańcom Kostrzyna 
nad Odrą. 

Red.>> Cd. ze  s. 1

Mieszkańcy Kostrzyna popierają 
Przystanek Woodstock!

Przekrój Lokalny: Na sulęcińskiej pod-
strefie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w okolicach uli-
cy Lipowej od ponad miesiąca pracuje 
ciężki sprzęt. Inwestorem powstającego 
zakładu pracy jest spółka Living Furni-
ture Europe, której jest pan Członkiem 
Zarządu. Proszę powiedzieć czym ma się 
zajmować firma i dlaczego wybrali pań-
stwo właśnie Sulęcin?

Mariusz Pawlak: Niebagatelne znacze-
nie przy wyborze lokalizacji miała oko-
liczność profesjonalnej współpracy po-
między burmistrzem Sulęcina Dariuszem 
Ejchartem, jego załogą i Kostrzyńsko-Słu-
bicką Specjalną Strefą Ekonomiczną a Li-
ving Furniture Europe, jako przedsiębior-
cą. Korzystne jest też położenie Sulęcina 
blisko autostrady oraz granicy z Niemca-
mi. 

Zajmujemy się produkcją wysokiej ja-
kości materacy sprężynowych i łóżek z 
materacami sprężynowymi. 

Jak daleko są posunięte prace budow-
lane i kiedy planowane jest otwarcie za-
kładu?

Na obecnym etapie wykonawca prowa-
dzi jeszcze roboty ziemne. Gdzieniegdzie 
teren musiał być  zniwelowany nawet o 
10 metrów. To ogromne ilości humusu 
które musiały być zdjęte i wywiezione. Po 
tym etapie nastąpi plantowanie terenu. 

W miesiącach marzec-kwiecień prze-
prowadzone będą prace fundamento-
we i odwodnieniowe. W maju i czerwcu 
wykonawca będzie instalował ściany i 
dach hali, a na przełomie czerwca i lipca 
zostanie wylana posadzka przemysłowa. 
W tym też czasie rozpoczną się prace 
związane z instalacjami wewnętrznymi, 
zabudową pomieszczeń socjalnych i biu-
rowych. Prace przebiegają zgodnie z ter-
minarzem. 

Otwarcie zakładu planujemy najpóź-
niej 1 października 2018. Mam jednak 
nadzieję, że „klucze do hali” otrzymamy 1 
września.

Jak będzie wyglądał zakład? Czy bę-
dzie to hala na jednym poziomie, czy 
wielopoziomowy budynek? 

Będzie to jednopoziomowa hala pro-
dukcyjno-magazynowa z częścią socjal-
no-administracyjną o łącznej powierzch-
ni ok. 40.000 m. kw. i wysokości ok. 12m, 
przepompownią pożarową, zbiornikiem 
pożarowym, portiernią, wiatą rowerową, 
zbiornikiem retencyjnym, parkingami, 
drogami wewnętrznymi, placami i chod-
nikami. 

Planujemy kilkanaście miejsc posto-
jowych dla samochodów ciężarowych i 
około 200 dla samochodów osobowych.

Kiedy firma ma osiągnąć maksymalną 
wydajność?

Szukamy pracowników myślących o długoletniej współpracy
ROZMOWA PRZEKROJU

Z Mariuszem Pawlakiem, członkiem Zarządu Living Furniture Europe Sp. z o.o. rozmawia Adam Piotrowski.

Pełną wydajność chcielibyśmy osią-
gnąć do końca 2019 r.

Ilu pracowników ma być zatrudnio-
nych, na jakich stanowiskach i od kiedy 
rusza rekrutacja? Jak będzie wyglądała 
organizacja pracy?

Przewidujemy zatrudnienie około 200 
osób w systemie pracy jednozmianowej. 
Chociaż mamy dużo czasu, jednak rekru-
tacja już ruszyła. Od czerwca planujemy 
szkolenie pracowników .

Strategiczne stanowiska to szwaczki, 
krojczy, tapicerzy, pracownicy montażu 
oraz obsługujący linie produkcji matera-
cy. Istotny wkład mają wnieść, a jakże by 
inaczej, pracownicy logistyki. 

W obszarze administracji potrzebuje-
my kilku profesjonalistów: kadry, księgo-
wość, informatyka, logistyka.

Co może zaoferować Living Furniture 
Europe Sp. z o.o. Sp. K. nowym pracow-
nikom? Wiemy, że osób pozostających 
obecnie bez pracy jest mało na rynku. 
Czym więc spółka będzie zachęcać pra-
cowników, żeby mówiąc wprost zdecy-
dowali się oni zmienić swój zakład pracy 
i zatrudnić się w Living Furniture Euro-
pe?

Wiemy, że osób pozostających bez pra-
cy jest mało na rynku. Niekiedy jest to 
świadomy wybór danej osoby. Właścicie-
le prowadzą przedsiębiorstwo produkcji 

mebli od około 100 lat. Istotna dla nich 
zawsze była, jest i będzie kompetencja, 
zdrowa atmosfera oraz zaufanie. Chce-
my zatrudnić pracowników, którzy będą 
z nami nie przez rok czy dwa ale myślą o 
stałej, długoletniej współpracy. Nie bę-
dziemy oferować minimalnego wynagro-
dzenia. 

Zaplanowaliśmy organizację dwóch 
firmowych corocznych imprez: w okresie 
bożonarodzeniowym spotkanie świą-
teczne całej załogi, latem festyn rodzinny. 
Przewidujemy przed przerwą urlopową 
„wypłatę wakacyjną”. Świeże owoce, go-
rące napoje, przyjazna atmosfera to drob-
ne, aczkolwiek dodatkowe atuty. Kwestia 
sposobu wykorzystania środków z fundu-
szu świadczeń socjalnych będzie należała 
do załogi.

Niektórym pracownikom odpowiada 
praca zmianowa czy dojazdy do często 
odległego miejsca pracy ze względu na 
takie czy inne uwarunkowania. Niekiedy 
jednak ma to wpływ na relacje rodzinne.

Liczę na to, że Living Furniture Europe 
jako nowy pracodawca pozytywnie wpi-
sze się w lokalny rynek pracy. Zapraszam 
tych, którzy chcą z nami rozpocząć nową 
przygodę.

Dziękuję za rozmowę
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Budujemy obiekty
przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.

Realizujemy inwestycje
od pomysłu do przekazania kluczy.

Z nami niemożliwe staje się możliwe!

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

Kostrzyn będzie miał żłobek!
KOSTRZYN NAD ODRĄ 

- Od kilku lat obserwujemy 
wzrost ilości urodzeń, a każdego 
roku do opieki w żłobku kwalifiku-
je się ok. 500 dzieci. W Kostrzynie 
nad Odrą funkcjonują co prawda 
trzy żłobki niepubliczne, ale ilość 
miejsc w nich jest niewystarczają-
ca. Do placówek tych uczęszcza 81 
dzieci, tymczasem rodzice od kilku 
lat zgłaszają potrzeby na kolejne 
60-70 dzieci w wieku do lat 3 – wy-
jaśnia burmistrz miasta Andrzej 
Kunt -  Przeprowadzona analiza 
wykazała, że żaden z obiektów, 
znajdujących się we własności 
miasta nie nadaje się jednak do 
tego celu. W tym roku, w związ-
ku z ogłoszeniem naboru do 
rządowego programu „Maluch+” 
zapadła więc decyzja o budowie 
żłobka dla kostrzyńskich dzieci, 
która spotkała się z poparciem 
ze strony radnych miejskich. To 
kolejny dowód na to, że urzędni-
cy urzędu miasta z burmistrzem 
Andrzejem Kuntem na czele 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało miastu Kostrzyn nad Odrą w ramach programu „Maluch+” dofinansowanie w 
kwocie 1.200.000 zł na budowę żłobka. W nowym żłobku, który zostanie otwarty na początku 2019 r. opiekę znajdzie 60 maluszków z Kostrzy-
na nad Odrą. Żłobek będzie wybudowany od fundamentów, przy ul. Niepodległości, bezpośrednio przy Przedszkolu Miejskim nr 3. Całko-
wita wartość inwestycji to 3 500 000,00 zł i obejmować będzie budowę obiektu o łącznej powierzchni 660 m2 wraz z jego kompleksowym 
wyposażeniem. 

potrafią skutecznie pozyskiwać 
milionowe kwoty dofinansowań 
na inwestycje realizowane w 
Kostrzynie. Dzięki takim spraw-
nym działaniom władz miasta, 
Kostrzyn może się rozwijać, a 
najmniejsi obywatele miasta 
otrzymają potrzebną opiekę pod 
nieobecność pracujących rodzi-
ców.

Projektowany żłobek będzie 
wolnostojącym, parterowym, 
niepodpiwniczonym, 1–kon-
dygnacyjnym budynkiem. W 
obiekcie zaproponowano spo-
rządzanie posiłków na miejscu, w 
kuchni własnej. W ramach inwe-
stycji zostaną wykonane prace: 
budowlane, elektryczne, sani-
tarne i stała zabudowa (wyposa-

żenie obiektu). Budynek został 
podzielony na strefy funkcyjne 
takie jak:

- strefa wejściowa, w której 
znajduje się wózkarnia czy szat-
nia dzieci

- strefa administracyjna, skła-
dająca się z dwóch pokoi

- strefa techniczna, w której 
znajdzie się kotłownia gazowa i 

pomieszczenia gospodarcze
- strefa żywieniowa, składająca 

się z kuchni, zmywalnią i rozdziel-
nią posiłków

- strefa pobytu dzieci przezna-
czona na salę pobytu dzieci: - do 
1 roku (sypialnia, miejsce zabaw i 
jadalnia) - dla dzieci 1-2 roku ży-
cia oraz - dla dzieci od 2-3 roku 
życia (sale podzielone ścianą 
przesuwną na miejsce wypo-
czynku i miejsce do zabawy) 

- strefa socjalna (szatnie, prze-
bieranie, toaleta, pokój socjalny)

W ramach projektu planuje 
się także wykonanie ogrodzenia, 
nowych ciągów pieszych i miejsc 
parkingowych. Zakończenie in-
westycji planowane jest jeszcze 
w tym roku, równolegle prowa-
dzone są postępowania dotyczą-
ce wyposażenia żłobka.

Bartłomiej Suski 
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POWIAT SŁUBICKI

Wśród gości nie zabrakło również m.in. 
wicestarosty Leopolda Owsiaka, woje-
wódzkiej radnej Grażyny Dereń, a także 
dyrektorów szkół, pracowników Starostwa 
Powiatowego oraz szefów i przedstawicie-
li jednostek powiatowych. 

Starosta Marcin Jabłoński przypo-
mniał, że już wkrótce zostanie ogłoszony 
konkurs dla organizacji pozarządowych 
z naszego powiatu na realizację zadań 
publicznych i zachęcił do składania ofert 
(czas na ich składanie minął 5 lutego). Sta-

W nowy rok z powiatowymi
stowarzyszeniami
- To świetnie, że pomyślano o takim spotkaniu. Dzięki temu wszyscy 
mogliśmy się zobaczyć, wymienić doświadczenia, podsumować mi-
niony rok, a także porozmawiać ze starostą o planach na nowy - 
mówili nam przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, działających 
na terenie naszego powiatu, którzy 11 stycznia wzięli  udział w no-
worocznym spotkaniu z zarządem powiatu oraz przewodniczącym 
Rady Powiatu, w jednej ze słubickich restauracji. 

rosta opowiedział także m.in. o rychłym 
powołaniu Powiatowej Rady Seniorów 
oraz uruchomieniu w Słubicach Dzienne-
go Domu Opieki dla Seniorów. 

Ideę wspólnych spotkań stowarzyszeń i 
organizacji z całego powiatu docenił także 
przewodniczący Rady Powiatu Wiesław 
Kołosza, który podkreślał wagę integracji i 
wzajemnego poznania się, co, według nie-
go, może zaowocować wspólnymi działa-
niami. Mogliby skorzystać na nich wszyscy 
mieszkańcy naszego powiatu.

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
rozmowy w luźnej atmosferze, świąteczny 
poczęstunek, a także prezentację projek-
tu „Aktywna integracja realizowana przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach”. Przedstawiono także zalety 
dwóch nowoczesnych aplikacji dla miesz-
kańców (dotyczącej powiadamiania o za-
grożeniach oraz mobilnego przewodnika 
po powiecie). Z kolei o prężnej działalno-
ści Fundacji na Rzecz Collegium Poloni-

cum opowiedziała jej prezes Magdalena 
Tokarska. Nie obyło się bez upominków - 
każdy z gości otrzymał od starosty powia-
towy kalendarz.

Spotkanie zorganizowano w ramach 
projektu „Aktywna integracja realizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Słubicach”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

(red.)

SŁUBICE

Wyjątkowe spotkanie w bibliotece

Karty coachingowe „Po-
ints of You” pomagają 
uruchomić naszą intuicję, 
wspierając tym samym 
rozwój i samoświadomość. 
Uczestniczki spotkania 
zainspirowane zdjęciami 
widocznymi na kartach, 

31 stycznia w bibliotece słubickiej odbyło się spotkanie z pedagogiem i praktykiem 
metody „Points of You” Ewą Pawletą, w  którym wzięli udział seniorzy z powiatu 
słubickiego. 

poruszyły liczne tematy ze 
swojej przeszłości i teraź-
niejszości, zastanawiając się 
przy okazji, jakie mają plany 
i nastawienie na nowy 2018 
rok. Ciekawe skojarzenia 
przeplatały się ze wspo-
mnieniami i żywą dyskusją 

na temat różnorodności 
opinii czy roli oceniania. Pa-
nie mniej lub bardziej śmia-
ło szukały siebie w dostrze-
żonych na kartach osobach 
i sytuacjach.

Zespół BPMiG Słubice
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Przekrój Lokalny: W zeszłym roku K-S 
SSE obchodziła jubileusz 20-lecia dzia-
łalności. Co uważa Pan za największy 
dotychczasowy sukces spółki?

Krzysztof Kielec: Na szczególne wyróż-
nienie zasługuje, moim zdaniem, fakt wy-
wiązania się przez Spółkę z zadań, jakie 
zostały przed nią postawione w momen-
cie utworzenia Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do naj-
ważniejszych należało przeciwdziałanie 
strukturalnemu bezrobociu, jakie dotykała 
nasz region w latach dziewięćdziesiątych. 
Dzisiaj w większości „miast strefowych” 
poziom bezrobocia jest bliski zeru a rynek 
pracy zmienił się z rynku pracodawcy na 
rynek pracownika. Tego oczekiwaliśmy w 
momencie tworzenia Strefy. Dzisiaj pod-
stawowym założeniem naszej działalności 
jest tworzenie dobrze płatnych i wysoko 
technologicznych miejsc pracy. Taki cel 
postawiony został prze rząd Polski i jest 
to, wydaje się, jedyne słuszne założenia 
dalszego, stabilnego i szybkiego rozwoju. 
Polska musi przestać być przysłowiową 
montownią, a stać miejscem, w którym 
wysoko ceniona polska myśl techniczna 
będzie wdrażana w życie we współpracy 
z przedsiębiorcami działającymi na tere-
nach strefowych. 

W minionym 2017 roku jako Spółka 
kolejny raz pobiliście wszelkie możliwe 
rekordy.  To zdumiewające, że zaintere-
sowanie Inwestorów nie tylko nie słab-
nie, ale wręcz wzrasta! Jak by Pan krót-
ko podsumował poprzedni rok - co jest 
kluczem do Waszego sukcesu? 

Rok 2017 był dla nas bardzo szczególny. 
Był on okresem wytężonej pracy, której 
granice określane były przez dynamicznie 
rozwijającą się polską gospodarkę i zapo-
wiedzi zmiany przepisów regulujących 
funkcjonowanie specjalnych stref ekono-
micznych. Osiągnięte wyniki potwierdzają 
fakt, że był to rok rekordowy pod każdym 
względem. Zainteresowanie inwestorów 
Strefą również  ani przez chwilę nie osła-
bło. Wydaliśmy 25 nowych zezwoleń na 
prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie Strefy. Wartość wszystkich zade-
klarowanych inwestycji w K-S SSE wynosi 
3.416.463,000,00 PLN. Nasi inwestorzy 
zadeklarowali utworzenie 2570 nowych 
miejsc pracy. W strefie zainwestowały 
takie firmy, jak VW (kolejna inwestycja) 
BMW, PRESS GLAS, AMICA (kolejna in-
westycja) REUSS-SEIFERT PRODUKTION 
Nowa Sól, TOMS Nowa Sól i wielu innych. 
Wszyscy są dla nas ważni. W rozwój infra-
struktury technicznej Spółka zainwesto-
wała 5.163.000,00 PLN. Spółka ani przez 
moment nie zwolniła tempa. 

Zazwyczaj czynnikiem decydującym 
w zakresie lokowania inwestycji w Pol-
sce była dostępność taniej siły roboczej. 
Czy zauważa Pan jakiekolwiek sympto-
my, które mogą świadczyć o zmianie tej 
tendencji?

To nie są już symptomy, to jest realny 
świat, w którym inwestor chce podejmo-

Kilka rekordów zamierzamy jeszcze pobić
Wywiad z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

ROZMOWA PRZEKROJU

wać wyzwanie inwestowania w naszym 
kraju nie ze względu na tanią siłę roboczą 
ale ze względu na dostęp do wysoko wy-
kwalifikowanych pracowników, którym 
nie zamierza płacić „minimalnej krajowej”. 
Sukces, jaki odniosły firmy funkcjonujące 
w naszej Strefie jest najlepszym narzę-
dziem marketingowym, na jakie mogliby-
śmy liczyć. Wiele przedsiębiorstw realizuje 
kolejne projekty inwestycyjne, co oznacza, 
że pieniądze zarobione w Polsce, zostają  
w naszym kraju i są reinwestowane. Bar-
dzo ważne jest to, że nowe inwestycje to 
wydatki na nowe technologie, które są 
nam bardzo potrzebne, ale które też nie 
wymagają dużego przyrostu zatrudnie-
nia w firmie. Na przekór wszystkiemu jest 
to bardzo dobra informacja, gdyż zmusza 
ona nas, czyli administrację gospodarczą, 
samorządy i przede wszystkim inwesto-
rów do tego, żeby samemu wychowywać i 
kształcić pracowników. Takie działanie po-
budza do życia edukację, czyli szkolnictwo 
zawodowe wszystkich szczebli i podnosi 
kraj gospodarczo o kilka poziomów wyżej. 
My jesteśmy i pozostaniemy swoistego ro-
dzaju łącznikiem i kreatorem tych działań. 

Mimo tak optymistycznych prognoz 
trudno jednak nie wspomnieć o pro-
blemie, jakim jest skomunikowanie Ko-
strzyna nad Odrą. Jak obecnie wygląda 
kwestia budowy obwodnicy z nowymi 
mostami i czy rzeczywiście inwestycja 
ta będzie miała aż tak duży wpływ na 
funkcjonowanie Strefy w przyszłości?

Miasto wydaje się być zakorkowane w 
godzinach szczytu. Rozbicie natężenia 
ruchu oraz skomunikowanie Kostrzyna 
nad Odrą ze światem jest jednym z naj-
ważniejszych zadań, które obecnie stoją 
zarówno przed administracją samorządo-
wą, jak i rządową. Kostrzyn sam sobie nie 
poradzi z tym wyzwaniem. Budowa mostu 
z obwodnicą miasta to teraz według mnie 
najważniejsza inwestycja nie tylko w mie-
ście ale i w regionie. Przejście graniczne w 
Kostrzynie nad Odrą zapewnia połączenie 
z Europą północnej części województwa 

lubuskiego i południowej części Zachod-
niego Pomorza. Jestem przekonany o 
tym, że również mieszkańcy Wielkopolski 
chętnie wybiorą tę drogę do Berlina. Prace 
ruszyły powoli z miejsca i inwestycja znaj-
duje się w fazie przygotowawczej. Zarząd 
Dróg Krajowych dysponuje odpowiednią 
sumą pieniędzy na jej realizację, przygo-
towana jest umowa międzynarodowa w 
zakresie budowy mostu na Odrze, więc 
mam nadzieję, że już po kilku latach ciężki 
ruch zostanie wyprowadzony poza grani-
ce miasta. 

Rząd zapowiada zmiany dotyczące 
funkcjonowania specjalnych stref eko-
nomicznych. Co to oznacza w praktyce 
dla spółki i na co powinni się przygo-
tować potencjalni inwestorzy. Jak Pan 
ocenia szanse Strefy w roku 2018? Czy 
można już zdradzić, czy w najbliższym 
czasie planujecie wydanie jakichś no-
wych pozwoleń?

Przede wszystkim powinno być łatwiej 

i szybciej. Skomplikowane i długotrwałe 
procedury prawne związane z obejmo-
waniem statusem specjalnej strefy ekono-
micznej nowych terenów inwestycyjnych 
zostaną zniesione. Co do inwestycji, to de-
cydują o tym sami inwestorzy. Nie zainwe-
stują oni tam, gdzie nie będzie infrastruk-
tury technicznej, dostępu do szkolnictwa 
zawodowego, gdzie samorząd nie będzie 
rozumiał ich potrzeb. Zakres obowiązków 
w tym względzie zostanie taki sam zarów-
no po stronie samorządu, jak i naszej. Wy-
sokie standardy obsługi inwestora zostaną 
jeszcze bardziej podniesione, co sprawi, 
że praca z inwestorem będzie jeszcze bar-
dziej ciekawa. Wydaliśmy już 3 zezwolenia 
i planujemy wydać jeszcze kilkanaście w 
tym roku. Ani na chwilę nie przestajemy 
rozglądać się po świecie za nowymi pro-
jektami. Może ten rok nie będzie już tak 
rekordowy we wszystkich kategoriach, ale 
kilka rekordów zamierzamy jednak pobić. 

Dziękuję za rozmowę

Powiatowe herby poszły
za dwa tysiące złotych!

POWIAT SŁUBICKI

Przekazane przez starostę Marcina Ja-
błońskiego na aukcję unikatowe dwa 
tkane proporce, przedstawiające herb po-
wiatu słubickiego, który, przypominamy, 
będzie aktualny tylko do środy, zostały 
wylicytowane za - uwaga - tysiąc złotych 
za sztukę! Jeden z nich zdobił ścianę gabi-
netu wicestarosty Leopolda Owsiaka, któ-
ry z chęcią oddał go Orkiestrze. 

- Zawieszę go na honorowym miejscu. I 
cieszę się, że w ten sposób mogłem wspo-

Nigdy nie wątpiliśmy, że mieszkańcy naszego powiatu mają wielkie 
serca i chętnie sięgają do portfela, by wspomóc potrzebujących. 
Jednak to, co wydarzyło się podczas słubickiego finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy wprawiło nas w prawdziwe osłupienie!

móc Orkiestrę Jurka Owsiaka! - mówił nam 
po odebraniu swojego herbu zwycięzca 
jednej z licytacji słubiczanin Gracjan Miko-
łajczak. A my w imieniu dzieci, do których 
trafią pieniądze, serdecznie dziękujemy!

Podczas finału staroście towarzyszył eu-
roposeł Dariusz Rosati, który także chwycił 
za puszkę i dołączył do wolontariuszy. 

To był niesamowity dzień! Jesteście wiel-
cy! Siema!                                                    (red.)
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„Wszystkie ręce na pokład” 
to hasło, które w bieżącym 
okresie może przynieść po-
zytywne efekty dla instytucji 
zwanej kostrzyńskim szpita-
lem. Powołana przy Radzie 
Powiatu komisja doraźna ds. 
zapewnienia realizacji zadań 
ochrony zdrowia na terenie 
Powiatu Gorzowskiego pilnie 
przygląda się poczynaniom 
zarządu kostrzyńskiej leczni-
cy. W skład tej komisji weszli 
wszyscy radni powiatowi z 
Kostrzyna i pan Paweł Pisarek 
z Witnicy. Ja jestem jej prze-
wodniczącym. 

Osobiście uważam, że łatwiej 
zdobyć Mount Everest bez butli 
tlenowej, jak przewidzieć, w 
którą stronę potoczą się losy 
jedynego szpitala w naszym 
powiecie. Do niedawna przy-
puszczałem, że tylko właści-
cielowi spółki Nowy Szpital nie 
do końca zależy na sprawnym 
funkcjonowaniu szpitala. Swo-
je przypuszczenia brałem stąd, 

że nikt nigdy nie był w stanie 
jednoznacznie mi powiedzieć, 
dlaczego jest tak źle, skoro jest 
tak dobrze? Miałem wielką przy-
jemność być pacjentem oddzia-
łu rehabilitacji w zeszłym roku 
i podziwiałem mrówczą pracę i 
oddanie personelu tam zatrud-
nionego. To im zawdzięczam 
dzisiejszą sprawność. Miałem 
jednakże również wątpliwą przy-
jemność przyglądać się z bliska 
warunkom pracy rehabilitantek 
i pielęgniarek. Na własne oczy 
widziałem, jak pielęgniarka od-
działowa „myje gary”, jak szefowa 
rehabilitantek targuje się o na-
prawę sprzętu bardzo niezbęd-
nego do pracy. Widziałem, wiele 
innych rzeczy... O wszystkim tym 
mówiono mi wcześniej, ale nie 
chciałem w to wierzyć. Tak nie-
wiarygodne informacje płynące 
od związków zawodowych dzia-
łających w szpitalu nagle znalazły 
potwierdzenie. Chciałbym wie-
rzyć, że to już za nami. 

Dzisiaj mamy inne problemy. 

Tak sobie myślę, że sytuując ko-
strzyński szpital na przysłowio-
wym „końcu świata”, oddając go 
w prywatne ręce ktoś kiedyś po-
pełnił wielki błąd. To zamieszanie 
doprowadziło do tego, że wg 
mojej oceny, pracownicy stracili 
nie tylko pieniądze, ale i zdrowie, 
a sam szpital szansę na prawidło-
wy rozwój. Szpital prywatny ma 
bardziej „pod górę” niż placówka 
samorządowa. Dzisiaj szpital pry-
watny musi zabiegać o wsparcie 
samorządu, który, wydaje mi się, 
jest często kulą u jego nogi. Na 
spotkaniach z właścicielem Gru-
py NS otrzymujemy szczątkowe 
lub przekoloryzowane informa-
cje, bo jesteśmy małym 10-cio-
procentowym udziałowcem. W 

Kostrzyński szpital, co dalej?
przypadku problemów musimy 
czuć się odpowiedzialni, gdyż 
mamy aż 10% udziałów. Widzę 
tu koniunkturalizm i brak konse-
kwencji. 

Brak szansy na pediatrię, praw-
dopodobne ograniczenie finan-
sowania przez NFZ kontraktu na 
okulistykę, wiecznie niepewna 
przyszłość innych oddziałów, to 
warunki pracy, w których można 
oszaleć. Gdzie dbałość o zdrowie 
i życie pacjentów, kiedy szpital 
ma wiecznie problemy? Czy to 
wszystko musi być aż tak trudne? 
Oczekuję większej otwartości ze 
strony właścicieli Nowego Szpi-
tala, oczekuję należytego trak-
towania pracowników. Oczekuję 
prawdy i uczciwości…

Ze swojej strony gwarantuję, 
że razem z p. Małgorzatą Doma-
gałą, obecną Starostą Gorzowską 
zrobimy co w naszej mocy, żeby 
wbrew wszystkiemu udzielić 
szpitalowi 100% wsparcia na ja-
kie nas stać. 

Popieram również w peł-

ni powielanie przez innych 
moich wniosków o wsparcie 
działań szpitala. Czy to  był 
wniosek o spłatę zadłużenia 
wobec pracowników, zbada-
nie zasadności podziału środ-
ków podwyżkowych czy też o 
przeznaczenie większej ilości 
pieniędzy na sprzęt, czy też 
nawet o nową karetkę. Ocze-
kuję jednak odrobiny własnej 
inwencji i inicjatywy. 

Wszystkie ręce na pokład i … 
do roboty! 

Andrzej Kail
Radny Rady 

Powiatu 
Gorzowskiego

Ważna inwestycja firmy ENEA
KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Decyzja o gruntownej moder-
nizacji GPZ-u Kostrzyn wynikała z 
dużych przyrostów mocy przyłą-
czeniowych na terenie Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Pierwsze etapy 
rozbudowy zostały rozpoczęte 
jeszcze w 2001 roku i polegały 
m.in. na zainstalowaniu kolejne-
go, trzeciego transformatora o 
mocy 16 MVA (megawoltoam-
perów). W związku z rozwojem 
KSSSE w 2008 roku transforma-
tor wymieniono na większą jed-
nostkę o mocy 25 MVA. Kolejne 
etapy przebudowy dotyczyły już 
bezpośrednio realizacji umów 
przyłączeniowych dla dużych 
Odbiorców energii elektrycznej, 
w tym podmiotów przyłączanych 
na wysokim napięciu 110 kV.

Nakłady inwestycyjne ponie-
sione na dalszą modernizację i 
rozbudowę stacji od 2013 roku 
to ponad 22 mln zł. Ostatni etap, 
który obejmował m.in. prze-
budowę rozdzielni wysokiego 
napięcia do układu dwusyste-
mowego, wymianę rozdzielnicy 
średniego napięcia 15 kV oraz 
przebudowę rozdzielni 6 kV, za-
kończony został pod koniec 2017 
roku, a realizowany był przez fir-
mę Mega-Pol S.A.

Enea Operator zakończyła kilkuetapową przebudowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ), który zapewnia dostawy energii dla Odbior-
ców działających na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE). Inwestycja jest odpowiedzią Enei Operator 
na dynamiczny rozwój gospodarczy nadgranicznej strefy, który przekłada się na potrzebę przyłączania nowych podmiotów do sieci oraz 
zwiększające się od kilku lat zapotrzebowanie na moc.

– Sprawna przebudowa i do-
stosowanie GPZ-u Kostrzyn do 
rosnącego zapotrzebowania na 
moc, związanego z rozwojem Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, nie byłaby 
możliwa bez dobrej współpracy z 
władzami samorządowymi. Za to 
chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim Samorządowcom, 
z Urzędem Miasta Kostrzyn nad 
Odrą i Starostwem Powiatowym 
w Gorzowie Wielkopolskim na cze-
le – powiedział podczas otwarcia 
Andrzej Kojro, prezes Enei Ope-
rator. Prezes Kojro dodał, że dzię-
ki przebudowie stacji Enea Ope-
rator zwiększyła bezpieczeństwo 
energetyczne w regionie i jest 

gotowa na przyłączenie nowych 
Odbiorców.

Stacja GPZ Kostrzyn została 
przebudowana z zastosowaniem 
najnowocześniejszych rozwią-
zań technicznych, spełniających 
najwyższe standardy technolo-
giczne. Inwestycja zapewni nie-
zawodność oraz zminimalizuje 
liczbę koniecznych zabiegów 
eksploatacyjnych.

Prace budowlane były prowa-
dzone w trudnych warunkach, 
ponieważ stacja przez cały czas 
zapewniała dostawy energii elek-
trycznej do istniejących Odbior-
ców.

Źródło: Enea Operator

Według projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku 
planowane jest podwojenie zużycia energii elektrycznej. Doku-
ment ten zakłada, że kluczowym surowcem do 2030r. pozostanie 
węgiel kamienny, jednak jego udział w produkcji elektryczności 
spadnie do 40%. Energia odnawialna ma zwiększyć swój udział 
do 15% do 2020r., nawet do 10% zużywanej energii elektrycznej 
ma pochodzić z planowanej polskiej elektrowni atomowej o mocy 
1200MW. W Kostrzynie nad Odrą bezpieczeństwo energetyczne 
uległo znacznej poprawie. Z zastosowaniem nowoczesnych roz-
wiązań technicznych i ze spełnieniem najwyższych standardów 
technologicznych Enea Operator przebudowała w naszym mie-
ście 6-tonowy Punkt Zasilania zapewniając tym samym dostawy 
energii elektrycznej dla odbiorców K-S SSE oraz mieszkańców oraz 
dostosowując go do rosnącego zapotrzebowania na moc. Dla 
mieszkańców naszego miasta inwestycja ta zwiększa pewność i 
niezawodność dostaw energii elektrycznej, tym samym zwiększa-
jąc poziom bezpieczeństwa energetycznego, które jest ściśle zwią-
zane ze wzrostem bezpieczeństwa w innych obszarach jak choćby 
bezpieczeństwo zdrowotne czy osobiste. Inwestycja ta daje nam 
również możliwość na dalszy rozwój naszego miasta i pozwala z 
optymizmem patrzeć w przyszłość . 
Jako burmistrz Kostrzyna nad Odrą 
wyrażam podziękowanie wszystkim 
zaangażowanym w tą ważną dla nas 
inwestycję energetyczną i wyrażam 
przekonanie, że kolejna inwestycja 
przebiegnie również sprawnie jak ta 
przy ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad 
Odrą. 

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
 dr Andrzej Ludwik Kunt



  
10 nr 2(62)/2018 8 lutego 2018



11nr 2(62)/2018 8 lutego 2018

NASZE ZDROWIE

Codziennie, o każdej po-
rze dnia i nocy, z radia, tele-
wizji czy gazet zalewają nas 
reklamy specyfików, które 
rzekomo mają rozwiązać 
wszystkie nasze problemy i 
zdrowotne bolączki. Pastyl-
ki na wątrobę z ubocznym 
efektem odchudzającym, na 
zakwaszenie organizmu, na 
zmęczenie i rozdrażnienie, 
na puchnące i  niespokojne 
nogi, i Bóg wie co jeszcze. 
Sądzicie, że to leki, lecz ich 
reklamom brakuje formuł-
ki „Przed użyciem zapoznaj 
się z treścią ulotki…”. Mowa 
oczywiście o suplementach 
diety i wyrobach medycz-
nych. Czym różnią się od le-
ków i jakich trików używają 
producenci próbują nas za-
chęcić do zakupu tych specy-
fików? 

W reklamach często suge-
ruje się, że suplementy diety 

mają własności lecznicze – to 
nieprawda, a  twierdzenia takie 
są surowo zabronione (niedaw-
no jeden z największych produ-
centów suplementów diety w 
Polsce za podobne sugestie zo-
stał ukarany przez UOKiK karą w 
wysokości 26 mln zł). Lek to sub-
stancja która leczy, albo zapo-
biega chorobom – na podstawie 
rzetelnych badań klinicznych, po 
uzyskaniu stosownych zezwo-
leń jest wprowadzany na rynek, 
w ściśle określonych dawkach 
z przeznaczeniem do leczenia 
konkretnych jednostek chorobo-
wych, a jego produkcja podlega 
ścisłej kontroli. W przeciwień-
stwie do leków suplementy diety 
są to preparaty, które zawierają 
wysoko skoncentrowane skład-
niki, będące uzupełnieniem nor-
malnej diety. Mogą to być wita-
miny, minerały, różne substancje 
wykazujące odżywczy lub inny 
fizjologiczny efekt. W praktyce, 

Suplement „lekiem” na całe zło?!
przed wprowadzeniem na rynek, 
nie muszą przechodzić badań 
skuteczności i bezpieczeństwa, 
wystarczy jedynie zgłosić Głów-
nemu Inspektorowi Sanitarnemu 
fakt ich wprowadzenia. Czyli jeśli 
chorujesz – używasz leków, kiedy 
chcesz uzupełnić dietę – stosu-
jesz suplement. 

Często mówi się też, że suple-
menty zawierają substancje o 
udowodnionym działaniu, takie 
jak preparaty ziołowe o udoku-
mentowanej historycznie sku-
teczności w leczeniu niektórych 
dolegliwości. Zwykle jednak sub-
stancje te, z uwagi na możliwość 
wystąpienia działań niepożąda-
nych (nawet ziółka w nadmiarze 
szkodzą!), znajdują się w bardzo 
niskich stężeniach mogących co 
najwyżej wywołać efekt placebo. 
Tak więc z założenia suplementy 
diety nie mogą zawierać substan-
cji w stężeniach wywołujących 
działanie lecznicze. 

Domyślam się, że nie brakuje 
zwolenników wszelkiej maści su-
plementów diety, nie jest moim 
celem zabraniać i odradzać sto-
sowania tych preparatów, a 
zwłaszcza tym osobom, którym 
w subiektywnym odczuciu su-
plementy pomagają, poprawia-
ją samopoczucie itp. Zachęcam 
jednak, aby przed kupnem ja-
kiegokolwiek preparatu zadać 
sobie pytanie – czy faktycznie 
jest mi potrzebny i czy w jakikol-
wiek sposób polepszy mój stan 
zdrowia, szczególnie, że „terapia” 
suplementami potrafi nieźle ude-
rzyć po kieszeni. Przede wszyst-
kim warto pamiętać, że żaden su-
plement ani wyrób medyczny nie 
zastąpi zdrowej, zbilansowanej 
diety oraz zdrowego stylu życia 
i regularnej aktywności fizycznej, 
a także wizyty u lekarza w przy-
padku pojawienia się jakichkol-
wiek niepokojących dolegliwości 
i objawów chorobowych.

 Świadom jestem, że w tym 
krótkim tekście nie jestem w 
stanie poruszyć wszystkich 
aspektów dotyczących nie-
dopowiedzeń i przekłamań 
w reklamach suplementów, 
zainteresowanym tematem 
polecam stronę pogromcy-
reklam.blogspot.com gdzie 
bezlitosna magister farmacji 
prześwietla skład wielu popu-
larnych suplementów i leków, 
punktując wszelkie nieścisło-
ści zawarte w reklamach tych 
preparatów.

Lek. Łukasz Piotrowski

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Podczas występów wzru-
szające wiersze, melodyjny 
śpiew, taniec i emocje dzie-
ci wzbudziły w przybyłych 
gościach radość i dumę. 
Mali artyści niejednokrot-
nie byli nagradzani wielkimi 
brawami. Po części oficjal-
nej wszyscy goście bawili 
się  przy muzyce, nie za-
brakło też słodkości, które 
umiliły wszystkim wspólnie 
spędzony czas. W między-
czasie nasi seniorzy oraz ich 
wnuki brały udział w kon-
kursach oraz w zabawach 
z dawnych lat, które przy-
pomniały szczególnie se-
niorom niezapomniane, mi-
nione dni. Wspólna zabawa 

Miesiąc pełen wrażeń „Pod  Topolą”
Styczeń to wyjątkowy miesiąc, który obfituje w imprezy- obchodzimy 
hucznie święto naszych kochanych seniorów: babci i dziadka oraz or-
ganizujemy kolorowe bale karnawałowe. Z okazji święta naszych dziad-
ków w każdej z grup wiekowych dzieci niecierpliwie przygotowywały 
programy artystyczne i  oczekiwały na swych gości.

była szalona i wprowadziła 
wszystkich w karnawałowy 
nastrój- kilka dni później 
nauczyciele zorganizowali 
Bal Karnawałowy. 26 stycz-
nia  nasze przedszkolaki 
przybywały do przedszkola 
w najrozmaitszych strojach 
wcielając się w ulubione 
postacie z  bajek i komik-
sów. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno, co sprawia-
ło im wyjątkową radość. 
W pierwszej kolejności 
dzieci pozowały do zdjęć, 
wykonywanych przez pro-
fesjonalnego fotografa. Na-
stępnie wszyscy uczestnicy 
balu bawili się przy muzy-
ce, stałym elementem były 

konkursy i poczęstunek.  To 
był niewątpliwie niezwykle 
radosny czas.

Marta Smycz
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Echa Lubuskich Kniei
Królewskie zakończenie sezonu polowań zbiorowych

Niezwykle rzadko zdarza się, 
by na polowaniu zbiorowym 
został strzelony jeleń byk. By 
oddać strzał myśliwy musi być 
pewny, że byk ma tak ukształto-
wane poroże, że spełnia warunki 
odstrzału selekcyjnego (odstrzał 
selekcyjny to usuwanie z łowiska 
niepożądanych z punktu z punk-
tu widzenia hodowli osobników 
zwierzyny płowej). Wymogi są 
dość skomplikowane, a czasu 
jest niedużo, ponieważ zwie-
rzyna podczas polowania zbio-

Sezon polowań zbiorowych 2017/2018 w Koła Łowiec-
kiego Tumak w Ośnie Lubuskim został zakończony w 
sposób szczególny. Na pokocie obok lisa, czterech sa-
ren kóz, czterech łani jelenia i cielaka znalazł się jeleń 
byk.

rowego zazwyczaj biegnie. 14 
stycznia doświadczony myśliwy 
„Tumaka” Jarosław Litka zdążył 
ocenić wieniec jelenia i oddać 
pewny strzał. Po kilkudziesię-
ciu metrach byk – nieregularny 
szóstak spisał testament. Łowca 
został wyróżniony tytułem i me-
dalem „Króla polowania”. Tytuł 
„Wicekróla” przypadł Danielowi 
Widziewiczowi. 

Podczas polowania odbył 
się również obrzęd pasowania 
myśliwskiego. Swoją pierwszą 

zwierzynę grubą (sarnę kozę) 
podczas polowania zbiorowego 
strzelił kolega Krzysztof Ada-

mowicz. Obrzędu pasowania 
myśliwskim kordelasem dopeł-
nił Wojciech Mazurczak. 

Tekst i foto. Adam Piotrowski

Prelegentem wieczoru został 
Ralf Sommer, emerytowany po-
licjant mieszkający na co dzień 
w Beelitz pod Poczdamem. Zain-
teresowanie bronią, technikami 
rusznikarskimi i historią regionu 
pozwoliło mu zebrać 300 stron 
materiałów na temat dawnej fa-
bryki broni na prawobrzeżnym 
przedmieściu Frankfurtu nad 
Odrą – Dammvorstadt, czyli tere-
nie dzisiejszych Słubic (ul. 1 Maja 
24, ul. 1 Maja 11, ul, Kościuszki 3).

Być może za kilka lat publi-
kacja ta ujrzy światło dzienne. 
Na razie lokalnym historykom i 
gościom musiał wystarczyć nie-
zwykle interesujący wykład w 
budynku Archiwum Miejskiego 
we Frankfurcie nad Odrą. Refera-
towi towarzyszyła prezentacja hi-
storycznej broni, zakupionej nie-
dawno przez Muzeum Viadrina, 
największe muzeum regionalne 
we wschodniej Brandenburgii, 
gromadzące również liczne eks-
ponaty na temat przedwojennej 
historii Słubic.

Historia przedsiębiorstwa Te-
schner & Collath sięga 25 lutego 
1838 r., kiedy to syn kowala Got-
tlieb Teschner założył manufaktu-
rę dubeltówek. Od 1849 r. działał 
przy Richtstraße we Frankfurcie 
nad Odrą, ale powierzchnia loka-
lu szybko stała się za mała. Stąd 
też przenosiny na prawy brzeg 
Odry, do obiektu przy Crossener 
Straße 27, obecnie ul. 1 Maja 24. 
Wszystkie egzemplarze broni 
były wykonywane ręcznie, tzn. 

W przedwojennych Słubicach produkowano broń myśliwską 
30 stycznia odbyło się coroczne, walne zgromadzenie członków Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą. Przy okazji miał miej-
sce ciekawy, półtoragodzinny wykład na temat fabryki broni myśliwskiej, w licznych publikacjach znanej jako Teschner & Collath lub pod 
nazwą handlową Tesco (bez związków z popularną współcześnie siecią francuskich hipermarketów).

każdy z rzemieślników wykony-
wał dany egzemplarz sam od po-
czątku do końca, bez podziału na 
sekcje produkcji.

W 1855 r. bądź według innych 
źródeł w 1859 r. w działalność 
przedsiębiorstwa włączył się Wil-
helm Collath, którego szlachet-
nie urodzona rodzina (z pierwot-
ną pisownią nazwiska „Kollath”) 
wywodziła z okolic Trzebiatowa 
i  Kołobrzegu. Doświadczenie 
zawodowe zdobyte wcześniej 
w Gdańsku wykorzystał teraz nad 
Odrą. Początkowo pracował jako 
pomocnik, ale po śmierci Tesch-
nera w 1875 r. zamienił dotych-
czasową manufakturę w nowo 
wzniesione przedsiębiorstwo 
produkcyjne przy Crossener 
Straße 18, obecnie ul. 1 Maja 11, 
gdzie każdy z  fabrykantów miał 
swoją wąską specjalizację.

Niemal całą produkcję sta-
nowiły drylingi, czyli trójlufowa 
broń myśliwska z łamaną w dół 
lufą. Firma była właścicielem 
licznych patentów, w tym także 
takich sprzed powstania urzę-
du patentowego. Eksportowała 
wyroby do Rosji, Japonii, Indii 
Brytyjskich, Holenderskich Indii 
Wschodnich (Sumatra), Stanów 
Zjednoconych (San Fransisco) 
i wielu innych. Przedstawicielem 
firmy Teschner & Collath we Lwo-
wie był Alfred Dzikowski.

Jeszcze przed śmiercią Wilhel-
ma Collatha w dniu 21 czerwca 
1906 r. prowadzenie firmy prze-
jęli synowie Franz (1876-1942) 

i Paul (1909-1947). Dotąd podej-
rzewano, że odziedziczyli biznes 
dopiero po śmierci ojca. Praw-
dopodobnie na przełomie 1901 
i 1902 r. wzniesiono firmową 
strzelnicę w  dzisiejszej okolicy 
pomiędzy kościołem NMP Kró-
lowej Polski i  zakładem energii 
cieplnej w Słubicach.

Franz mieszkał w willi przy 
Crossener Straße 27 (ul. 1 Maja 
24), a Paul przy Crossener Straße 
22 (ul. 1 Maja 15, po wojnie m.in. 
przedszkole samorządowe „Pi-
nokio”). Ich drogi rozeszły się ok. 
1930 r., kiedy to Paul przeprowa-
dził się z rodziną do Dessau. Franz 
Collath zginął 5 lutego 1942 r. 
podczas polowania, oficjalnie 
wskutek zawału, ale mogło cho-
dzić o nieszczęśliwy wypadek. 
Jego jedyny syn Eberhard zginął 
5 listopada 1944 r. podczas dzia-
łań wojennych pod Mohaczem 
na Węgrzech. Paul Collath umarł 
natomiast 16 listopada 1947 r. w 
szpitalu w Ballenstedt, choć w ak-
cie zgonu jako miejsce śmierci 
zapisano ostatnie miejsce jego 
zamieszkania, czyli Rieder.

Kamień nagrobny Franza Col-
latha całkiem przypadkowo 
udało się odnaleźć kilka lat temu 
w parku tuż za zachodnią częścią 
ogrodzenia cmentarza komu-
nalnego w  Słubicach. Obecnie 
stanowi największy i najcięższy 
okaz w  kolekcji miejscowego la-
pidarium.

W międzyczasie firma przenio-
sła się pod adres Blumenstraße 9 

(ul. Kościuszki 3), należała do Sta-
atliche Beschußanstalt. Ostatnim 
kierownikiem zakładu był asasor 
sądowy Fritz Collath junior, uro-
dzony 1906 r., zamieszkały przy 
Crossener Straße 24 (ul. 1 Maja 
17), w związku z zaginięciem 
na wojnie uznany za zmarłego 
z upływem 31 lipca 1949 r. Fabry-
ka ostatecznie splajtowała, bo 
prawdopodobnie odmówiła pro-
dukcji broni na potrzeby Wehr-
machtu. 

Potomkowie fabrykantów 
nazwiskiem Collath mieszkają 
obecnie w Hamburgu, Mona-
chium i we Włoszech pod Medio-
lanem. W 2012 r. fabryka broni 
myśliwskiej doczekała się tablicy 
pamiątkowej na fasadzie sklepu 
meblowego „Korbi” w ramach 
dwujęzycznej ścieżki edukacyj-
nej po historycznych miejscach 
Słubic.

W drugiej, zamkniętej dla pu-
bliczności części walnego zgro-
madzenia członków podsumo-

wano działalność Towarzystwa 
Historycznego w 2017 r., jedno-
głośnie przyjęto sprawozdanie 
finansowe za miniony rok oraz 
harmonogram wykładów na rok 
2018.

I tak np. 30 października 2018 r. 
o godz. 19 planowany jest dwuję-
zyczny wykład otwarty Rolanda 
Semika pod tytułem: „Działalność 
stowarzyszeń na prawobrzeżnym 
przedmieściu Frankfurtu nad Odrą 
– Dammvorstadt 1918-1945 oraz 
w Słubicach 1945-1989”.

Kolejne coroczne walne zgro-
madzenie członków Towarzy-
stwa Historycznego we Frank-
furcie nad Odrą odbędzie się 29 
stycznia 2019 r. o godz. 19 w sie-
dzibie miejscowego Archiwum 
Miejskiego. Wstęp wolny!

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków 

powiatu słubickiego
Towarzystwo Historyczne we 

Frankfurcie nad Odrą

Jarosławowi Litce gratulacje składa łowczy Koła Zdzisław Trzeciak
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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

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

ogłasza konsultacje społeczne w sprawie realizacji zadania: 

Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą
I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

1. Celem konsultacji jest zaprezentowanie mieszkańcom koncepcji architektoniczno-przestrzen-
nej oraz zagospodarowania terenu stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Mieszkańcy Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą wnosić uwagi do zaproponowanych przez pro-
jektanta rozwiązań dotyczących budowy krytej pływalni oraz zagospodarowania terenu w za-
kresie elementów, które nie naruszają przepisów obowiązującego prawa i wytycznych m. in. 
Ministerstwa Infrastruktury oraz federacji i związków sportowych.
3. Konsultacjom nie podlegają dodatkowo lokalizacja basenu oraz elementów konstrukcji ba-
senu.
4. Konsultacje społeczne odbędą się od 22.02.2018r. do 1.03.2018r.

II. ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:
1.1 zbieranie uwag w formie papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, 
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, z dopiskiem: konsultacje: Budowa krytej pływalni w 
Kostrzynie nad Odrą);
1.2. zbieranie uwag w formie elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz 
można wysłać na adres: urzad@kostrzyn.um.gov.pl 
1.3. zbieranie uwag ustnych (w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą 
Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą);
1.4. spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 27.02.2018  w Kostrzyńskim Centrum Kultury 
– budynek „Kręgielnia” ul. Fabryczna 5,  o godzinie 16.00.

Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: urzad@kostrzyn.um.gov.pl
b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2,  66-470 
Kostrzyn nad Odrą
c) bezpośrednio do Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Biuro Obsługi Interesanta

2. Materiały do konsultacji  są dostępne w następującej formie:
a) w wersji elektronicznej na oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Kostrzyn nad 
Odrą , www.kostrzyn.pl,
b) w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, Biuro Obsługi 
Interesanta, ul. Graniczna 2, parter w godzinach pracy urzędu. 

Burmistrz Miasta
dr Andrzej Kunt

SŁUBICE

„Emocje i uczucia” 
w słubickiej bibliotece

Serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia wystawy fotografii 
uczestników warsztatów odby-
wających się w Galerii OKNO 
Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Fotografie posłużyły do 
zilustrowania kalendarza Galerii 
OKNO na 2018 rok. Premiera ka-
lendarza odbyła się podczas wer-
nisażu w Galerii OKNO 15 grud-
nia 2018 roku. 

Tym razem grupa fotograficzna 
AKFA, pod kierunkiem Anny Pa-
nek-Kusz oraz Tomasza Fedy-
szyna, podjęła próbę zmierzenia 
się z tym, czym są dla nas uczucia 
i emocje. Czy udało się to uchwy-
cić na fotografiach? Zobaczcie 
sami! 

Wystawę „Emocje i uczucia” 
można oglądać w holu głównym 

oraz na pierwszym piętrze biblio-
teki słubickiej. Zapraszamy! 

Zespół BPMiG w Słubicach
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Filius Metal po raz 5 z pucharem
KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Łącznie odbyło się 30 spotkań w dwóch 
rundach (pierwsza runda odbyła się 27 
stycznia), w turnieju strzelono 197 bra-
mek (średnio 4,56 w meczu), w pierwszej 
rundzie padły 94 gole a w drugiej 103. Do 
turnieju zgłosiły się następujące drużyny:  
Algontec, Filus Metal, ICT Poland, IKAA Su-
chomel, Raven, FC Wyszyńskiego. Mecze 
stały na bardzo wysokim poziomie sporto-
wym i przysporzyły kibicom wielu wrażeń, 
nie brakowało szybkich akcji, dramatycz-
nych zwrotów sytuacji czy efektownych 
goli i parad bramkarskich. Od samego 
początku zdecydowanie najlepiej prezen-
towały się zespoły Filius Metal, Ravenu 
oraz IKAA Suchomel. Po pierwszej rundzie 
na prowadzeniu był zespół Filius Metal 
z dorobkiem 15 pkt, zaraz a nim Raven 
z 12 pkt a na trzecim IKAA Suchomel – 9 
pkt. Tak więc runda finałowa zapowiadała 
się naprawdę ciekawie. Swoją dominację 
potwierdziła pierwsza trójka z pierwszej 
rundy a różnice pomiędzy nimi okazały się 
mniejsze i walka była bardziej wyrównana.

Każda z drużyn biorących udział w 
mistrzostwach została nagrodzona pu-
charem oraz dyplomem, zawodnicy 3 
najlepszych drużyn zostali dodatkowo 
udekorowani pamiątkowymi medalami, 

Także w tym roku zespół Filius Metal nie dał szans rywalom wygrywając obydwie rundy turnieju i ostatecznie cały turniej. W dniu 3 lutego z 
udziałem blisko 70 zawodników reprezentujących 6 drużyn zakończyły się 37. Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej drużyn 
5-osobowych o „Puchar Burmistrza”. 

pamiątkowe statuetki wręczono także naj-
lepszym zawodnikom z poszczególnych 
drużyn. Wręczenia pucharów, dyplomów 
oraz pamiątkowych statuetek dokonali 
Burmistrz Andrzej Kunt, zastępca burmi-
strza Zbigniew Biedulski, Przewodniczą-
cy Rady Miasta Marek Tatarewicz, zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Miasta Michał 

Kunt, dyrektor MOSiR Zygmunt Mendel-
ski zastępca dyrektora MOSiR Mariusz 
Staniszewski.

Ponadto pamiątkowymi statuetkami 
wyróżniono zawodników w następują-
cych kategoriach:
Najlepszy zawodnik : Piotr Witkowski - 
Raven

Najlepszy bramkarz : Sławomir Kudka - 
IKAA Suchomel
Najlepszy strzelec: Dawid Olszewski - 
IKAA Suchomel

Rozegrano ogółem 30 meczy, strzelono 
197 bramek co daje średnio 4,56 bramki 
na mecz. Wyróżniono także statuetkami 
najlepszych zawodników w każdym ze-
spole:
Filius Metal - Mateusz Migdal
Raven - Ernest Urman
IKAA Suchomel - Mateusz Niedźwiecki
ICT Poland - Grzegorz Madej
Algontec - Maciej Bil
FC Wyszyńskiego - Adam Gniecioszek
Klasyfikacja zespołów:
1. Filius Metal
2. Raven
3. IKAA Suchomel
4. ICT Poland
5. Algontec
6. FC Wyszyńskiego

Wyniki poszczególnych meczy turniejo-
wych, strzelcy bramek, składy zespołów i 
pełne statystyki na stronie www.mosir-ko-
strzyn.pl oraz www.naszkostrzyn.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Kostrzynie nad Odrą
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Zapaśnicy bawili się do rana!
KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Godzina 20:00, a sala powoli wypełnia 
się po brzegi. W tle gra jeszcze muzyka 
elektroniczna, ale już po kwadransie po-
jawia się Andrzej Kail prezes SKF Olimp, 
który zaprasza do siebie pozostałych 
członków zarządu, wiceprezesów  Artura 
Grzelczaka, Ireneusza Suchomela, pre-
zesa UKS „Jedynka” Artura Żołnę dyrekto-
ra MOSiR Zygmunta Mendelskiego oraz 
oczywiście trenera koordynatora Anto-
niego Żołnę. Ta grupa  oddanych działa-
czy,  która będzie prowadzić dalszą część 
imprezy, uroczyście wita zebranych gości 
i zaprasza do wspólnego wzniesienia toa-
stu za wyniki sportowe osiągnięte w 2017 
roku. Po symbolicznej lampce szampana 
goście wracają do stolików, a po chwili 
rozpoczyna się szampańska zabawa do 
samego rana, prowadzona przez zespół 
Funny Sunny Company, którego pozytyw-
ne wariactwo zabiera gości wprost na par-
kiet. Szalona zabawa mogłaby trwać bez 
końca, ale organizatorzy dbają, aby goście 
nie zmęczyli się zbyt szybko. W pierwszej 
przerwie Andrzej Kail, Artur Grzelczak 
i Zygmunt Mendelski wręczają podzię-
kowania dla sponsorów kostrzyńskich 
zapasów oraz Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Wśród nagrodzonych w roku 
2017 znaleźli się: Mariusz Chojnacki, 
Mariusz Gatak, Krzysztof Grędziński, 
Mariusz Hadrysiak, Mariusz Iwaszko, 
Tomasz Iwaszko, Mieczysław, Marcin 
i Michał Jaszcz, Dariusz i Gabriela Ka-
lisz, Ryszard Nagórny, Ireneusz Siwiec, 
Waldemar Spychała, Andrzej Szarek, 
Małgorzata i Grzegorz Wilman. Zapasy 
oraz działalność kostrzyńskiego ośrodka 
sportu wspierają także kostrzyńskie firmy 
takie jak: Arctic Paper, AKIMA Andrzej 
i Dorota Szarek, Bricomarche, Hanke 
Tissue Sp. z o.o., , ICT Poland Sp. z o.o., 
IKAA Suchomel, Intermarche, Miejskie 
Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Ko-
strzynie nad Odrą, Polchar Sp. z o.o. 

3 lutego sala kostrzyńskiej Kręgielni wypełniła się kobietami w pięknych kreacjach i eleganckimi panami w strojach galowych, którzy przy-
byli na XVIII Bal Przyjaciół Sportu. Impreza ta, organizowana corocznie w Kostrzynie na Odrą jest wyrazem podziękowań dla kostrzyńskich 
firm, sponsorów i sportowców, dzięki którym zapaśnicy mogą uczestniczyć w wielu ważnych imprezach krajowych i zagranicznych. Sobotni 
wieczór należał do ludzi, którym bliskie są zapasy w stylu klasycznym, a bal w doborowym towarzystwie trwał do białego rana. W przerwach 
pomiędzy tańcami przy dźwiękach zespołu  Sunny Funny Company organizatorzy przygotowali szereg atrakcji…

oraz oczywiście sponsor strategiczny Ko-
strzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A.

Jeśli już jesteśmy przy podziękowa-
niach, nie sposób nie wspomnieć o wyjąt-
kowym prezencie, jaki otrzymał wielolet-
ni zawodnik i trener, ikona kostrzyńskich 
zapasów i człowiek, który zapasami żyje. 
To właśnie on został szczególnie wyróż-
niony przez całe pokolenia zawodników, 
działaczy i kolegów, którzy postanowili 
uhonorować go specjalną statuetką i try-
kotem zapaśniczym z podpisami wielu 
pokoleń Mistrzów. Ta wyjątkowo wzru-
szająca chwila została dodatkowo pod-
kreślona przez A. Kaila, który stwierdził, 
że zarząd SKF Olimp nie pozwoli, aby tak 
utalentowany trener odszedł na sportową 
emeryturę. Wśród burzy oklasków został 
więc uhonorowany człowiek, który jest 
od lat  utożsamiany z sukcesami kostrzyń-
skich zapaśników. Człowiek, który jak sam 
powiedział, choć dochował się jednego 
rodzonego syna, to jednak wychował nie-
zliczoną ilość zapaśników jak swoich sy-
nów. O kim mowa? Tak, w ten wyjątkowy 
sposób został wyróżniony właśnie Antoni 

Żołna, który nie krył zresztą wzruszenia tą 
miłą niespodzianką, która zaskoczyli go 
obecni i byli wychowankowie!

Podczas gali nie zabrakło także tradycyj-
nych licytacji, a tą najważniejszą, w postaci 

statuetki przedstawiającej zapaśników w 
walce wygrał Ireneusz Suchomel, który 
w niezwykle zaciętej licytacji zdeklasował 
rywali. Nie brakowało pysznego jedzenia 
(w roli tortu zaserwowano… dziczyznę!), 
okraszonego wyśmienitymi trunkami i 
świetną muzyką. Wieczór był zatem zde-
cydowanie udany a wieść gminna głosi, 
że niektórzy z uczestników zabawy do 
domu wrócili przed południem, co chyba 
najlepiej świadczy o tym, że nikt, tak jak 
zapaśnicy, nie potrafi tak dobrze się ba-
wić!

Organizatorzy oraz uczestnicy balu ser-
decznie dziękują właścicielom restauracji 
„Kręgielnia” oraz obsłudze za profesjona-
lizm i znakomicie  smakowo przygotowa-
ne i podane dania. Na balu było kolorowo, 
szalenie sympatycznie, panowała przyja-
cielska i wyjątkowa atmosfera, a w ocenie 
bawiących się, impreza ta  swoim urokiem 
i klimatem przebija wszelkie inne imprezy, 
zabawy w Kostrzynie nad Odrą.           (Red.)
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UKS Czwórka po raz trzeci finalistą ogólnopolskim
KOSTRZYN NAD ODRĄ 

W styczniu Polski Związek Piłki Nożnej 
ruszył z nowym projektem, jakim jest Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa 
Zbigniewa Bońka. Ma on na celu służyć 
popularyzacji piłki nożnej wśród  najmłod-
szych, a  także selekcji utalentowanych za-
wodników. 

Halowy turniej piłkarski przeznaczo-
ny jest dla chłopców z roczników 2006 
i 2007.W finale krajowym spotykają się 
mistrzowie województw w kat. U-11 oraz 
U-12.

Miło nam jest poinformować, iż w fina-
le wojewódzkim w kat. U-11 zwyciężyła 
drużyna UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą 
uzyskując tytuł Halowego Mistrza Woje-
wództwa Lubuskiego. Pokonała drużyny: 
Arka Nowa Sól (4:0),Chemik Gorzów (4:1) 
oraz Falubaz Zielona Góra (3:0).

Zespół z Kostrzyna jest dwukrotnym 
mistrzem województwa w kategorii ŻAK 

i trzykrotnym uczestnikiem finałów kra-
jowych (v-ce mistrz o puchar Tymbarku, 
finalista o Puchar Deichmanna oraz obec-
ny turniej halowy o puchar Prezesa PZPN 
Zbigniewa Bońka).

Turniej Halowy zostanie rozegrany już 
niedługo, bo 17.02-18.02 w Warszawie. 

Utytułowany zespół UKS Czwórka re-
prezentują: Antoni Detmer (bramkarz), 
Hubert Górecki, Aleksander Wnuk, 
Kacper Sikorski, Alan Krysiński, Oliwier 
Potomski, Maciej Kozieł, Oskar Dyb-
ka, Zdravko Zdravkov, Miroslav Ogny-
anow. Trenerem zwycięskiej drużyny jest 
Adam Bogdański. 

Chłopcy uzyskując po raz kolejny tytuł 
mistrza województwa lubuskiego rozsła-
wiają Miasto Kostrzyn nad Odrą w regio-
nie, a także na arenie ogólnopolskiej.

Red.
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