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REKLAMA
511 225 133

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

więcej:

www.plustaxi.com.pl95 73 66666

Kostrzyn nad Odrą

NOWA JAKOŚĆ W MIEŚCIE!
 ► u nas zapłacisz kartą!

 zakupy na telefon! ►

 bezpłatny dojazd! ►

 o przybyciu TAXI  ►

powiadomienia SMS!

 7 dni w tygodniu / 24h! ►

KOSTRZYN NAD ODRĄ

WYNAJEM 
AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681

ZATRUDNIĘ
KIEROWCÓW C+E (KOD 95)

SYSTEM 2/1
OBSADA JEDNOOSOBOWA
DOBRE WYNAGRODZENIE

WIĘCEJ INFORMACJI POD TELEFONEM 
606695733

W konkursie, którego organiza-
torem jest Gazeta Lubuska wzięła 
udział większość lubuskich gmin, 
które mogły startować w czterech 
kategoriach: gmina przyjazna tury-
stom, gmina przyjazna mieszkań-
com, gmina przyjazna środowisku 
lub gmina przyjazna inwestorom. 
Miasto Kostrzyn nad Odrą brało 
udział w kategorii GMINA PRZY-
JAZNA INWESTOROM. Bur-
mistrz Andrzej Kunt osobiście 
stanął przed kapitułą konkursową 
i mając zaledwie pięć minut zapre-
zentował nasze miasto doskonale 
– Kostrzyn nad Odrą otrzymał naj-
wyższą ilość punktów, bo aż 55!
Jesteśmy dumni z przyznanej na-
grody. Można powiedzieć, że gmi-
na przyjazna inwestorom to rów-
nież gmina, która sprzyja zarówno 
mieszkańcom, turystom jak i śro-
dowisku. Wszystkie te dziedziny 
życia są ze sobą mocno powiązane. 
Cieszymy się niezmiernie z tego 
sukcesu. Ta nagroda motywuje nas 
do dalszej, wytężonej, ale jak wi-
dać owocnej pracy na rzecz miasta 
i naszych mieszkańców.

11 kwietnia br. w Gorzowie 
Wlkp. odbyła się uroczy-
sta gala wręczenia nagród 
w konkursie „Gmina na 
6”. Miasto Kostrzyn nad 
Odrą zwyciężyło w kate-
gorii  GMINA PRZYJAZNA 
INWESTOROM.

Kostrzyn
na szóstkę!
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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)

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 pierwsze 

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

ekspl. 220 zł. Tel 95 7523571

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek 

i roczników
Gotówka i formalności  

od ręki
tel. 791 545 424

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

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

minął miesiąc

Dzieci wciąż za mało
Rząd robi co może, żeby 
wzmocnić dzietność w Pol-
skich rodzinach. Program 
Rodzina 500 Plus tylko czę-
ściowo poprawił sytuację. 
Dzieci rodzi się może nieco 
więcej, ale to wciąż za mało, 
by mówić o zastępowalno-
ści pokoleń. Dlatego rząd 
planuje wprowadzić kolej-
ny program pn. Mama Plus. 
Zakłada on przyznanie ma-
mom czwórki i więcej dzieci 
minimalnej emerytury. Dziś 
to 1029,80 zł brutto. O ile 
zgadzam się, że kobietom 
wychowującym czwórkę i 
więcej dzieci coś takiego 
się należy, to wątpię, żeby 
dzięki temu Polki masowo 
wzięły się za majstrowa-
nie kolejnych milusińskich. 
Dziś urodzenie i wychowa-
nie min. czwórki dzieci to 
raczej świadoma decyzja, a 
nie liczenie na emeryturę, 
której wysokość swoją dro-
gą nie powala. Ktoś chciałby 
żyć za tyle na emeryturze? 
No ja raczej nie.
Nie wiem czy pomoże też 
program Wyprawka Szkol-
na, który zakłada dodatek 
we wrześniu w wysokości 
300 zł na każde uczące się 
dziecko. Dla mnie wyglą-
da to jak kolejny socjalny 

ochłap. Przy czym chciałbym 
niektórym przypomnieć – to 
nie rząd nam daje te pienią-
dze. Rząd tylko dysponuje 
naszymi pieniędzmi, które 
otrzymuje w różnego rodza-
ju podatkach wcześniej przez 
nas opłaconych. 
Jak więc zachęcić Polki by 
rodziły więcej dzieci? Bra-
kuje nadal przede wszystkim 
żłobków, ale także przedszko-
li. Powierzenie dziecka opie-
kunce i pójście do pracy może 
się nie opłacać, bo po odjęciu 
wynagrodzenia opiekunki (na 
dziś min. 800-1000 zł) i czę-
sto straconego dodatku 500 zł 
z programu Rodzina 500 Plus 
ze względu na przekroczenie 
kryterium dochodowego zo-
staje niewiele i pracować się 
nie opłaca. 
Niektóre Polki nie widzą 
jednak siebie siedzących z 
dziećmi w domu - bardziej 
spełniają się zawodowo lub 
w inny sposób. Na nie żad-
ne, nawet najwspanialsze i 
najbogatsze programy rządo-
we nie zadziałają. Jak mają 
dzieci, to maksymalnie jed-
no, bardzo rzadko dwoje. Co 
zrobić żeby to zmienić? Chy-
ba nikt nie będzie w stanie 
znaleźć sposobu. Taka już 
nasza mentalność i kultura. 

W wielu krajach, nawet tych 
bogatych (np. w USA), nie 
ma żadnych programów po-
mocowo-socjalnych na rzecz 
rodzenia dzieci, urlop macie-
rzyński jest znacznie krótszy, 
a maluchów w rodzinach nie 
brakuje. My pod tym wzglę-
dem nie różnimy się od kra-
jów Europy Zachodniej. Mało 
dzieci równa się wygoda. Jak 
ktoś ma trójkę lub więcej, w 
niektórych kręgach może być 
uważany za dziwaka. 
Rąk do pracy już brakuje na 
każdym kroku, a będzie co-
raz gorzej, bo koleje duże 
roczniki odchodzą na zasłu-
żoną emeryturę. Jedyne roz-
wiązanie to wpuszczać do 
kraju coraz więcej pracowni-
ków zza wschodniej granicy. 
Trzeba chyba też pomyśleć 
o tym, by ułatwić im pozo-
stanie u nas na stałe, by nie 
tylko pracowali, ale żeby tu 

ściągnęli swoje rodziny, żyli 
i wydawali zarobione pie-
niądze. Na drodze, niestety 
nadal stoją jednak trudne 
przepisy. Na decyzje wy-
dawane przez urzędy wo-
jewódzkie trzeba czekać w 
nieskończoność. Procedury 
przyprawiają pracodawców 
o ból głowy. Statystyki są 
jednak nieubłagane. Żeby 
nasza gospodarka nadal się 
rozwijała, sąsiadów z ob-
cych krajów będziemy mieć 
coraz więcej.
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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

POWIAT SŁUBICKI
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Zmiana organizacji ruchu!
Od pewnego czasu w naszym mieście trwa remont drogi krajowej nr 31 (ul. Sikorskiego i Sportowa). Od 8 maja br. prace 
prowadzone są  również na Rondzie Unii Europejskiej (centrum miasta). Z tego powodu został zamknięty wjazd na rondo 
z ulic: Niepodległości i Gorzowskiej. Ruch będzie odbywał się wyłącznie ul. Sikorskiego, wahadłowo (sterowanie ręczne 
lub sygnalizacją świetlną). W związku z zamknięciem wprowadzony będzie objazd ulicami: M. Kopernika, Piastowską i 
Dworcową. Planowany termin zakończenia prac – koniec maja br. Na ul. Sikorskiego występuje jeszcze jedno utrudnienie 
związane z remontem wiaduktu kolejowego znajdującego się w okolicy lokalu gastronomicznego „Rampa”. Tu również 
jest ruch wahadłowy na odcinku drogi. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki  drogowe. Jednocześnie przypominamy mie-
szańcom wyjeżdżającym z miasta w kierunku Słubic/Słońska, że można ominąć Rondo UE jadąc ul. Sybiraków (od Zato-
rza) lub ul. Handlową (ze Śródmieścia i z Warnik). Poniżej zamieszczamy mapkę sytuacyjną:
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

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

Pod koniec kwietnia na placu budowy kostrzyńskiego żłobka nastąpiło uroczyste wbicie 
szpadla przez: Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta, wiceburmistrza Zbigniewa Biedul-
skiego, radnych  Marka Tatarewicza, Leszka Naumowicza i Jeremiego Filusia, Radnego 
Powiatu Gorzowskiego Zygmunta Mendelskiego oraz przedstawicieli wykonawcy. Bur-
mistrz A. Kunt zauważył przy tej okazji: Pierwszy raz w swojej szesnastoletniej kadencji 
dane mi było uczestniczyć w takiej inicjatywie. Dziękujemy firmie PHU IKAA Aneta Su-
chomel za organizację tego wydarzenia. Historyczna łopata ma zostać przekazana oso-
bie, która będzie zarządzać miejskim żłobkiem. Po uroczystości, można było dokonać 
wpisu do specjalnie założonej na tę okazję księgi pamiątkowej.

Budowa żłobka jest odpowiedzią 
władz miasta na wciąż rosnące 
potrzeby rodziców. Od kilku lat 
obserwujemy wzrost ilości uro-
dzeń, a każdego roku do opieki 
w żłobku kwalifikuje się ok. 500 
dzieci. W Kostrzynie nad Odrą 
funkcjonują co prawda trzy żłob-
ki niepubliczne, ale ilość miejsc 
w nich jest niewystarczająca. 
Do placówek tych uczęszcza 81 
dzieci, tymczasem rodzice od 
kilku lat zgłaszają potrzeby na 
kolejne 60-70 dzieci w wieku do 
lat 3 - wyjaśnia A. Kunt.  Przy-
pomnijmy w tym miejscu, że Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej przyznało miastu 
Kostrzyn nad Odrą w ramach 
programu „Maluch+” dofinanso-
wanie w kwocie 1.200.000 zł na 
budowę żłobka. Powstaje on przy 
ul. Niepodległości, bezpośrednio 
przy Przedszkolu Miejskim nr 3. 
Całkowita wartość inwestycji to 
3.995.591,30 zł a obejmuje ona 
budowę obiektu wraz z jego kom-
pleksowym wyposażeniem. Za-
kres robót obejmuje m.in.: budowę 
Żłobka Miejskiego w Kostrzynie 

nad Odrą o konstrukcji tradycyjnej, 
jednokondygnacyjnej o powierzch-
ni użytkowej obiektu 571,48 m2 

i kubaturze 3.300,54 m3 wraz z 
wyposażeniem i instalacjami: 
wodno-kanalizacyjną, grzewczą, 
wentylacyjną, elektryczną, tele-
techniczną, monitoringiem, zago-
spodarowaniem terenu, elemen-
tami małej architektury, budową 
ogrodzenia, zielenią, oświetle-
niem oraz robotami porządkowy-
mi. Wykonawcą jest firma PHU 
IKAA Aneta Suchomel z Kostrzy-
na nad Odrą, a jej właścicielka nie 
kryje radości z tego faktu:  IKAA 
choć jest firmą której pracow-
ników można spotkać na bardzo 
wielu budowach w całym kraju 
to pozostaje na wskroś kostrzyń-
ska. Tu powstaliśmy, tu stawia-

liśmy pierwsze kroki i tu żyjemy. 
Jest dla nas dumą i radością, że 
możemy zbudować coś pożytecz-
nego dla naszej małej ojczyzny. 
Zrobimy wszystko aby kostrzyń-
skie maluchy czuły się świetnie 
w swoim nowym żłobku. Termin 
zakończenia inwestycji planowany 
jest na koniec listopada tego roku 
a na placu budowy postęp prac wi-
dać gołym okiem.
W nowym żłobku, który zostanie 
otwarty na początku roku 2019, 
opiekę znajdzie 60 maluszków z 
Kostrzyna nad Odrą. Jednak jak 
informuje Urząd Miasta w Ko-
strzynie nad Odrą: ze względu na 
duże zainteresowanie rekruta-
cja będzie przeprowadzona już 
w listopadzie 2018 roku!

Bartłomiej Suski
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POWIAT GORZOWSKI

W mocno skróconej formie pre-
zentujemy trzy typy szkół: tech-
nikum, branżową szkołę I stopnia 
i liceum ogólnokształcące.

Technikum

Technikum wchodzące w skład 
Zespołu Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie posiada bogatą 
ponad 55-letnią tradycję. Kierun-
ki kształcenia dostosowywane są 
do potrzeb rynku pracy - w na-
szej ofercie znalazły się więc tak 
poszukiwane zawody jak technik 
ekonomista, technik hotelarstwa 
czy technik logistyk. Nasi absol-
wenci podejmują nie tylko pracę 
zawodową - są cenionymi spe-
cjalistami w przedsiębiorstwach, 
bankach, urzędach, ale także stu-
diują na wielu krajowych i zagra-
nicznych uczelniach.
Technik ekonomista - celem 
kształcenia jest zdobycie wie-
dzy, niezbędnych umiejętności i 
postaw przyszłego ekonomisty. 
Szkoła kreuje w przyszłym ab-
solwencie skrupulatność i precy-
zję myślenia, uczy posługiwania 
się narzędziami ekonomicznymi, 
korzystania ze zdobyczy tech-
nik komputerowych, zapoznaje 
z zasadami nowoczesnej rachun-
kowości i finansów. Kształcenie 
młodzieży w tym zawodzie ma 
na celu przygotowanie absolwen-
tów do sprawnego wykonywania 
różnorodnych zadań w zakresie 
gospodarki rynkowej.
Szkoła organizuje praktyki zawo-
dowe w firmach funkcjonujących 
na terenie Kostrzyńskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej zapewniają-
cych rzeczywiste warunki pracy 
właściwe dla nauczanego zawodu. 
Technik hotelarstwa jest zawo-
dem o charakterze usługowym, 
w związku z tym w całym toku 
nauczania zwraca się szczególną 
uwagę na kształcenie umiejętno-
ści dotyczących prawidłowego 
zachowania, postawy, nawyków, 
sposobu reagowania na życzenia 
klienta hotelowego oraz właściwą 
obsługę, odwołując się stale do 
zasad etyki i kultury zawodowej.
Praktyki zawodowe organizowa-
ne są w hotelach i pensjonatach 
na terenie naszego miasta a także 
w Międzyzdrojach i Świnoujściu. 
Technik logistyk to propozycja 
dla uczniów poszukujących cie-
kawego, nowatorskiego kierunku 
nauczania, gwarantującego pracę 
dzięki wszechstronności kształ-
cenia. Kierunek ten jest dla osób 
kreatywnych, otwartych na nowe 
i komunikatywnych w stosun-
kach międzyludzkich.

Szkoła organizuje praktyki zawo-
dowe w firmach funkcjonujących 
na terenie Kostrzyńskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w wy-
miarze 4 tygodni. 
Nauka w technikum trwa cztery 
lata. Absolwent uzyskuje dyplom w 
nauczanym zawodzie a po zdaniu 
matury może  podjąć  studia na do-
wolnie wybranej uczelni wyższej.

branżOwa szkOła i sTOpnia

(szkoła zawodowa)

Nauka trwa 3 lata i kończy się 
egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie lub eg-
zaminem czeladniczym, np.: ślu-
sarz, sprzedawca, fryzjer, stolarz, 
kucharz, mechanik samochodo-
wy, operator obrabiarek skra-
wających, tapicer, piekarz. Plan 
nauczania obejmuje przedmioty 
ogólnokształcące, przedmioty za-
wodowe teoretyczne realizowa-
ne w Zespole Szkół (dla zawodu 
ślusarz, sprzedawca, kucharz) i w 
ramach kursów zawodowych (dla 
pozostałych zawodów) realizo-
wanych w Ośrodku w Gorzowie 
Wielkopolskim lub w Zielonej 
Górze. Zajęcia praktyczne reali-
zowane są w przedsiębiorstwach 
u pracodawców, którzy zawar-
li z uczniami umowy o pracę w 
celu przygotowania zawodowe-
go. Uczniowie szkoły branżowej 
mają status pracownika młodo-
cianego. Absolwenci posiadają 
dobre przygotowanie teoretyczne 
umożliwiające podjęcie dalszej 
nauki, a także wiedzę zawodową 
umożliwiającą podjęcie pracy.
Dobre przygotowanie zawodowe 
to nie tylko wiedza teoretyczna. 
Zespół Szkół w Kostrzynie nad 
Odrą we współpracy z Kostrzyń-
sko-Słubicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną S.A. wprowadził 
do swojej oferty dualny system 
kształcenia zawodowego. Z jed-
nej strony uczniowie realizują 
podstawę programową, ale już w 
jej trakcie wybierają swoją spe-
cjalność. Umożliwia to po zda-
niu egzaminów teoretycznych 
na dalsze szkolenie praktyczne, 
przez przyszłego pracodawcę pod 
okiem fachowców na konkretne 
stanowisko pracy. Dyrektor Ze-
społu Szkół Leszek Naumowicz 
chwali nowy system kształcenia: 
Uczniowie mają możliwość kon-
taktu z wysoką  technologią, po-
znają zarządzanie nowoczesnym 
zakładem. Również nabywają  te 
umiejętności, które nie są przewi-
dziane w podstawie programowej 
kształcenia jak chociażby upraw-
nienia spawacza. Dzięki współ-

pracy z firmą Teleskop mamy 
możliwość dostosowania naszej 
oferty edukacyjnej do rynku pra-
cy, a uczniowie uczą się w zawo-
dach, które są aktualnie potrzeb-
ne. Dualny system kształcenia 
zawodowego może okazać się 
zatem dobrym rozwiązaniem w 
rozwoju zawodowym ucznia.

Liceum OgóLnOkszTałcące

Szkoła proponuje bogatą ofertę 
dla uczniów którzy chcą konty-
nuować naukę w liceum a następ-
nie planują dalszą edukację na
studiach. Liceum Ogólnokształ-
cące to nauka w klasach o kie-
runkach: 
biologiczno-chemiczno-fizycz-
nym (z rozszerzoną podstawą 
biologii, chemi i fizyki), języko-
wym (z rozszerzonym językiem 
angielskim i niemieckim oraz 
geografią), dziennikarsko-filmo-
wym (rozszerzony język polski, 
historia i WOS), politechnicznym 
(rozszerzona matematyka, fizy-
ka, język angielski), matematycz-
no-geograficznym (rozszerzona 
matematyka, geografia i język 
angielski).

DLaczegO my?

W zespole Szkół w Kostrzy-
nie nad Odrą od 01.09.2016 r. 
funkcjonuje Firma Symulacyj-
na „HEBAN” sp. j., jako miej-
sce praktycznego nauczania 
uczniów klasy drugiej kształ-
cących się w zawodzie technik 
ekonomista. Przedsiębiorstwo 
jest zarejestrowane w Polskiej 
Centrali Firm Symulacyjnych 
„CENSYM” w Zielonej Górze. 
Obecnie w Polsce jest tylko 19 
szkolnych przedsiębiorstw sy-
mulacyjnych. Dzięki przynależ-
ności do Centrali, która jest je-
dynym reprezentantem Polski w 
światowej sieci EUROPEN-PEN 
INTERNATIONAL uczniowie 
technikum mogą dynamicznie 
rozwijać swoje zainteresowania.  
Istotą firmy „HEBAN” jest  sy-
mulacja, czyli wzorowanie się 
na  pracy autentycznego przed-
siębiorstwa, w którym wszystkie 
operacje finansowo-gospodar-
cze są identyczne z działaniami 
prawdziwej firmy, jedynie towa-
ry i pieniądze są wirtualne. W 
ten sposób młodzież uczy się tu 
wszystkiego co powinien wie-
dzieć młody ekonomista, łącznie 
z obsługą komputera, znajomo-
ścią podstawowych programów 
(biurowych, kadrowych, księ-
gowych, magazynowych, sprze-

dażowych), obsługą faksów, 
drukarek, kopiarek, niszczarek 
i innych urządzeń dziś niezbęd-
nych w każdej instytucji. Ofi-
cjalny patron firmy „HEBAN” 
to K-SSSE
  PROJEKT TRANSLIMES- od 
listopada 2014 roku nasza szko-
ła jako jedna z czterech w Pol-
sce i Niemczech wzięła udział w 
projekcie „Translimes – szkoła 
na pograniczu”. Projekt prowa-
dzony był przez Stowarzyszenie 
Centrum Edukacji i Spotkań 
Zamek Trebnitz i służył wymia-
nie doświadczeń oraz transfero-
wi wiedzy między szkołami. 
Projekt doskonale wspierał two-
rzenie transnarodowego profilu 
naszej szkoły. Udział w „Trans-
limes” pozwolił szkole postawić 
sobie własne cele rozwoju oraz 
realizacji zamierzeń wspiera-
jących wielonarodową kulturę 
szkolną na lekcjach, w życiu 
szkoły i w regionie. Pozwolił 
również pozyskać nowych part-
nerów lub odnowić kontakty z 
dotychczasowymi. Swoje za-
kończenie miał w grudniu 2016 
roku, gdy szkoła uzyskała cer-
tyfikat szkoły o transgranicz-
nym profilu.
„Modernizacja kształcenia za-
wodowego w Powiecie Gorzow-
skim”- projekt realizowany jest 
od 1 lipca 2016 r. do 30 czerw-
ca 2022 r., wartość projektu 
-4555410 zł. Cele projektu to 
miedzy innymi: kursy i szkole-
nia, laboratoria i obozy nauko-
we, doradztwo zawodowe oraz 
praktyki zawodowe. W ramach 
projektu szkoła otrzymała wy-
posażenie do pracowni ekono-
miczno-biurowej, organizowa-
nia i prowadzenia sprzedaży 
oraz logistycznej
Kształtowanie zwycięzców 
Projekt „Kształtowanie zwy-

cięzców” realizowany jest od 
września 2013 r. przy współpra-
cy z ICT Poland Sp. z o. o. i LMI 
Wrocław. Co oferuje szkolenie 
– szansę zostania „Zwycięzcą” 
czyli osobą, która osiąga sukce-
sy w swoim życiu. Niewątpliwie 
projekt ten skutecznie pomógł 
młodym ludziom zaplanować 
kim chcą zostać w przyszłości, 
ponieważ wszyscy uczestnicy 
szkolenia (uczniowie klas dru-
gich liceum i trzecich technikum) 
podjęli wymarzone studia lub 
znaleźli satysfakcjonującą pracę.
Od roku 2013 amerykańskie 
certyfikaty ukończenia projektu 
„Kształtowanie zwycięzców” 
uzyskało ponad 50 uczniów Ze-
społu Szkół.
Szkolny Klub Wolontariatu
W szkole prężnie działa klub 
wolontariatu. Uczniowie uczest-
niczą w różnorodnych akcjach 
niosących pomoc potrzebują-
cym. W grudniu wolontariusze 
włączyli się w ogólnopolską 
akcję Szlachetna Paczka, przez 
cały rok szkolny prowadzone są 
zajęcia  dla studentów Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, bierze-
my  udział w akcjach  krwiodaw-
stwa, ostatnia przebiegała pod 
hasłem „Kropla krwi dla bliź-
niego”. Ogromnym sukcesem 
zakończyła się akcja „Człowieku 
podaj łapę” w  wyniku której ze-
brano ponad 350 kg karmy, która 
została przekazana do schroni-
ska w Ługach Górzyckich. 
Zajęcia sportowe
Szkoła dysponuje bardzo do-
brym zapleczem sportowym, a 
uczniowie mogą uczestniczyć 
w zajęciach sportowych: piłka 
ręczna, piłka siatkowa, piłka ko-
szykowa, tenis stołowy…
Ale o tym wszystkim i o wielu 
jeszcze innych sprawach  możesz 
dowiedzieć się już 24 kwietnia.

24 kwietnia od godz. 900 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą po raz kolejny organizuje dla uczniów klas trzecich gimnazjum 
Dzień Otwarty Szkoły. Jest to doskonała okazja, aby poznać ofertę placówki i na własne oczy przekonać się, dlaczego warto wybrać kostrzyńską szkołę. 
Być może właśnie tego dnia  dokonacie   jednego z najważniejszych wyborów w życiu, a my postaramy się przekonać tych, którzy wciąż się wahają… 
bo tu się warto uczyć! Do zapoznania z ofertą szkoły zapraszamy  również rodziców gimnazjalistów. O tym jak funkcjonuje szkoła, jakie daje możliwości 
rozwoju, a także jakie kierunki zawodowe i przedmioty rozszerzone możecie wybrać opowiedzą Wam wasi starsi koledzy.

Gimnazjalisto! Tu się warto uczyć!

PRZYJDŹ, ZOBACZ I PRZEKONAJ SIĘ! 
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POWIAT SŁUBICKI

Udało nam się pozyskać miliony
na remonty naszych dróg!

W temacie powiatowych dróg dawno nie działo się aż tyle. Udało się bowiem pozyskać aż 2,6 miliona złotych dofinansowania na modernizację dróg w 
gminach Cybinka i Ośno Lubuskie. To jednak nie wszystko: dzięki  transgranicznemu projektowi  dostaniemy również około  1,3 miliona euro na długo 
wyczekiwany remont odcinka z Nowych Biskupic do Rzepina!

w gminach słubice i rzepin…

„Z punktu widzenia mieszkańców, 
przede wszystkim kierowców ze Słubic 
i z Rzepina, to będzie z pewnością jedna 
z najważniejszych inwestycji ostatnich 
lat”, „To się nazywa prężne działanie, to 
się ceni”,  „Super! Już myślałam, że się 
nie doczekamy!”, „Doskonała współpra-
ca z partnerami niemieckimi” , „Fajnie, 
że wam się udało, prosimy o więcej” 
– to tylko niektóre komentarze miesz-
kańców powiatu, które można znaleźć 
na naszym (i nie tylko) facebook’owym 
profilu.  
Ale do rzeczy. Zacznijmy od drogi, na 
której stan kierowcy narzekali od lat. 
Każdy, kto choć raz przemierzał od-
cinek z Rzepina do Nowych Biskupic, 
przyzna, że od dawna wymaga on re-
montu. Fakt ten nie umknął uwadze za-
rządowi powiatu, który w sierpniu 2017 
r. złożył we Frankfurcie nad Odrą odpo-
wiedni wniosek na dofinansowanie, w 
ramach polsko – niemieckiego projektu. 
Od tamtego momentu pozostawało tylko 
czekać w niepewności na decyzję.   
 - Zdajemy sobie sprawę, że konkuren-
cja wśród podobnych wniosków pro-
jektowych nie jest mała. Jednak nasze 
dokumenty przygotowane są starannie, 
dlatego mamy nadzieję na pozytywną 
decyzję – mówił nam latem starosta 
Marcin Jabłoński.  
Aż wreszcie kilkanaście dni temu 
przyszła wiadomość z Cottbus: Mamy 
to! Dofinansowanie zostało przyzna-
ne, można zaczynać przygotowania do 
remontu.
 Pieniądze pozyskano w ramach wspól-
nego, polsko – niemieckiego projektu, 
którego stroną wiodącą jest powiat słu-
bicki, a partnerem niemiecki powiat 
Odra – Szprewa oraz gmina Rzepin. 
W sumie partnerzy otrzymają około 
3.300.000 euro na dwie drogi: po stro-
nie polskiej będzie to wszystkim nam 
znana droga ( jej długość to 8.7 km), 
natomiast nasi sąsiedzi doczekają się 
remontu drogi nr K6755, o długości 3.7 
km. Trzeba tu podkreślić, że oba trak-
ty mają funkcję ponadregionalną oraz 
transgraniczną. 
Całość inwestycji szacuje się na ok. 8 
mln zł.  – Jeśli chodzi o wkład własny, 
powiat jest gotowy na taki  wysiłek, 
podobne zapewnienia płyną ze strony 
gminy Rzepin – mówi starosta, który 
zapowiada zwrócenie się także o pomoc 
do gminy Słubice (droga ta częściowo 
biegnie przez jej teren). 
Droga powiatowa 1254F to jedyny al-
ternatywny dojazd do autostrady A2 w 
Polsce, z kolei drogą K6755 łatwo doje-
dziemy do autostrad A10 i A12 w Niem-
czech. Reasumując: obie drogi mają bar-
dzo istotne znaczenie dla obu regionów.

- Chyba każdy mieszkaniec powiatu 
miał okazję doznać średniej przyjemno-
ści poruszania się tą drogą. Jej przebu-
dowa znacząco poprawi komfort jazdy, 
a przede wszystkim bezpieczeństwo 
poruszających się nią osób – podkreśla 
starosta. Podziękowania należą się tak-
że jego zastępcy, Leopoldowi Owsia-
kowi, który z ramienia powiatu słubic-
kiego kierował rozmowami z naszymi 
partnerami.  – Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia. Działamy dalej! – nie kryje 
radości wicestarosta. 

w gminie cybinka...

Remont drogi z Nowych Biskupic do 
Rzepina nie jest jedynym, na który w 
ostatnim czasie dostaliśmy dofinanso-
wanie. Dzięki unijnym pieniądzom wy-
remontowane zostaną także inne dwie 
drogi powiatowe. Pierwsza z nich to 1,5 
- kilometrowy odcinek od drogi krajo-
wej nr 29, prowadzący przez Kłopot i 
Krzesin w gminie Cybinka do granicy 
powiatu (Ten etap obejmuje odcinek od 
km 7+980 do km 9+400). To jednak nie 
wszystko.
- Jezdnia będzie poszerzona z czterech 
do sześciu metrów, odbudowane będą 
przydrożne rowy, powstaną też perony 
autobusowe– wylicza Jan Stachowiak, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 
Jest to kolejny etap prac i kontynuacja 
wcześniejszego zadania wykonanego w 
2015 r. na odcinku 3,83 km.
Całkowita wartość remontu to 1.403.927 
zł. Połowę tej kwoty udało się pozyskać 
ze środków unijnych, z programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019. 
Drugą połową, czyli ponad 700 tys. zł, 
podzielą się: powiat słubicki oraz gmi-
na Cybinka. Każdy z samorządów prze-
znaczy na inwestycję ze swoich środ-
ków ponad 350 tys. zł, a porozumienie 
w tej sprawie podpisano z burmistrzem 
Cybinki Markiem Kołodziejczykiem 31 
stycznia w gabinecie starosty 

...i w gminie OśnO Lubuskie

Przebudowana też zostanie droga po-
wiatowa ze Smogór do Boczowa, od 
skrzyżowania drogą wojewódzką nr 
137 do drogi krajowej nr 92, na odcinku 
1,37 km (w km od 2+430 do km 3+800). 
Tu także jezdnia doczeka się poszerze-
nia. Ponadto odbudowane zostaną rowy 
przydrożne, będą perony autobusowe, 
zaś w samych Smogórach powstanie 
80-metrowy chodnik. Całkowity koszt 
prac to 1.187.466 zł, z czego 593.733 zł 
to pieniądze z Unii Europejskiej. Poło-
wę z nich - 296.866 zł otrzymał na in-
westycję powiat słubicki, tyle samo zaś 
gmina Ośno Lubuskie.
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W POSZUKIWANIU NOWYCH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

W dniach 23-26 kwietnia bieżące-
go roku przedstawiciele Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej po raz kolejny wzięli 
udział w największych i najbardziej 
prestiżowych targach przemysło-
wych na świecie  Hannover Messe 
2018. W bieżącym roku partnerem 
strategicznym targów był Meksyk. 
Polska była gospodarzem ubiegło-
rocznego wydarzenia. W targach 
tych bierze udział każdy szanujący 
się, innowacyjny i dalekowzroczny 
przedsiębiorca. W skrócie poten-
cjalny klient naszej spółki. Jed-
nym słowem – inwestor. Wspólnie 
z prezesem zarządu Krzysztofem 
Kielcem i głównym specjalistą ma-
nagerem projektów inwestycyjnych 
Maciejem Borowskim przez kilka 
dni poszukiwaliśmy nowych kon-
taktów, które w przyszłości zaowo-

cować mogą kolejnymi inwestycja-
mi w naszej Strefie. Można zadać 
sobie pytanie, czy przekazywanie 
ulotek i folderów inwestycyjnych 
Strefy na tak potężnej imprezie 
targowej ma sens? Czy inwestorzy 
jadą na te targi, by poszukiwać no-
wych miejsc pod inwestycje, czy 
też prezentują swoje produkty, by 
znaleźć na nich klientów? Otóż 
każda odpowiedź nawet ta nega-
tywna znajdzie swoje odzwier-
ciedlenie w prawdzie. Skoro są to 
targi przemysłowe, to przedsiębior-
cy jadą tam, by przede wszystkim 
sprzedawać swoje wyroby. Skoro 
są to targi największych i najnowo-
cześniejszych firm światowych, to 
czy zainteresowane są ona właśnie 
w tym czasie poszukiwaniem no-
wych miejsc pod inwestycje? I chy-
ba najbardziej kluczowe pytanie, 

czy pracownicy tych firm, chcieli-
by pracować w Polsce?  Wiele lat 
doświadczenia każe mi stwierdzić, 
że w czasie targów nie znajdziemy 
inwestora, który zaraz po zakoń-
czeniu imprezy do nas przyjedzie i 
stwierdzi, że nową fabrykę chciał-
by wybudować właśnie u nas, w 
Polsce. Ale tak nie jest do końca. 
Również te wiele lat doświadczenia  
pozwala mi stwierdzić, że tego wła-
ściwego klienta spotyka się pośród 
innych ludzi. Nie każdy bowiem 
jest na tyle zaangażowany, by poje-
chać w miejsce, w którym robi się 
duże interesy po to, by zachęcić in-
nych do jeszcze bardziej wytężonej 
pracy, do inwestowania własnych 
pieniędzy w miejscu, które dla ob-
cokrajowców wydaje się być ze 
wszech miar obce, niezrozumiałe, 
tajemnicze. Inwestorzy  takie za-
angażowanie doceniają. Wiele lat 
doświadczenia pozwala mi sądzić, 
że właśnie takie bezpośrednie na-
wiązywanie kontaktów, docieranie 
do ludzi, rozmowa z nimi to naj-
lepszy sposób na przekazanie wie-
dzy o ofercie inwestycyjnej Strefy. 
Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że targi to najlepsze miejsce 
do porozmawiania z szefem firmy. 
Dostać się do prezesa dajmy na to 
potężnej firmy BOSH w czasie jego 
normalnego dnia pracy jest prawie 
niemożliwe. Na targach, kiedy at-
mosfera jest luźniejsza, można po-
dejść do niego i dopiero w trakcie 
rozmowy człowiek dowiaduje się 
z kim miał przyjemność. Wręczo-

HANNOVER MESSE 2018
na ulotka nigdy nie ląduje w koszu. 
Świetnie przygotowany folder po-
trafi być „odkurzony” nawet po 
wielu latach i wówczas dochodzi do 
tego, na czym nam najbardziej za-
leży. Przedstawiciel firmy dzwoni i 
mówi: „Mój szef był na targach w 
2010 roku i dostał od Państwa fol-
der, czy ta oferta jest jeszcze aktu-
alna?”. Najdłuższy okres jaki minął 
od wręczenia folderu do takiego 
telefonu to 12 lat. Najkrótszy 2 mie-
siące. Efektem takich telefonów, 
maili, kiedyś zwykłych listów są 
fabryki, które powstały w Kostrzy-
nie, Gorzowie, Słubicach i wielu 
innych miastach naszej Strefy w 
ciągu ostatnich 20 lat. 
Ktoś kiedyś zadał mi pytanie: w 
jaki sposób można przekonać po-
tencjalnego inwestora do inwestycji 
w konkretnym miejscu? Odpowie-
działem tej osobie wówczas również 
pytaniem: czy kupisz ode mnie ten 
kalendarz? Niby niespójne i bez 
sensu, bo po co mu kalendarz. 20 
lat osiedlamy firmy w naszej części 
kraju i do dzisiaj nie odważyłbym 
się wskazać choćby jednej przesłan-
ki, która byłaby wspólna dla nich 
wszystkich. Można by powiedzieć, 
że jest to chęć zysku. Ale gdy ktoś 
ma miliony i na wszystko może 
sobie pozwolić to, czy pieniądze są 
mu tak naprawdę bardzo potrzebne. 
Ta niewiedza jest powodem mo-
jego wielkiego szacunku, dla tych 
wszystkich, którzy budując nowe 
zakłady kreują rzeczywistość go-
spodarczą świata i zatrudniają ludzi. 

To na ich barkach leży odpowie-
dzialność za nas, za pracowników, 
za nasze rodziny. Właśnie tych ludzi 
spotykamy na targach w Hanowe-
rze, Wiedniu, Monachium, Cannes.
Na targach można również spo-
tkać przedstawicieli organizacji i 
instytucji robiący to co my, tylko 
w większej skali. W Hanowerze w 
czasie „Polskiego Wieczoru na Tar-
gach” spotkaliśmy się z panem To-
maszem Pisulą, prezesem Polskiej 
Agencji Informacji i Handlu z War-
szawy. Była to doskonała okazja do 
wymiany informacji na temat inwe-
storów zainteresowanych realizacją 
inwestycji w Polsce. Korzystając z 
okazji po raz kolejny przekazaliśmy 
panu prezesowi pełen pakiet infor-
macji o naszej Strefie. 
Najważniejszym zadaniem działu, 
którym mam przyjemność kierować 
od wielu lat jest rozsyłanie i przekazy-
wanie „światu” informacji o ofercie 
inwestycyjnej Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Efektem tych działań jest ponad 140 
wybudowanych fabryk i 8,3 miliarda 
zainwestowanych złotych. Powsta-
ło również ponad 32 tysiące miejsc 
pracy. W samym Kostrzynie ponad 
4 tysiące ludzi pracuje w „naszych” 
zakładach. Po powrocie z targów od 
razu zabraliśmy się do obsługi kolej-
nych firm. 

Andrzej Kail
Dyrektor ds. Marketingu 

Kostrzyńsko-Słubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
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OKIEM RADNEGO

Oddział Kostrzyn n. 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:

WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY NA „6”

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, tel./fax 95 757 6076

biuro@bs.osno.sgb.pl

www.bs.osno.sgb.pl

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

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

Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie  wynosi  10, 73% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.530,11 
zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%, całkowity koszt kredytu 530,11  zł (w tym: prowizja 100 zł, odsetki  320,11  zł, składka z tytułu ubezpieczenia 110,00 zł,  składka płatna jednorazowa w dniu urucho-
mienia kredytu,  umowa zawarta na okres  24 miesięcy, 23 raty  równe w kwocie  221,67 zł, ostatnia rata  w wysokości 221,70 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

RRSO 10,73%

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Okres trwania promocji 12.03.2018 - 27.04.2018

Na tym zdjęciu jest mój dziadek… Patrz 
znalazłam się o tu, tu dokładnie… To 
moja babcia daje ten zastrzyk… Patrz-
cie Ksiądz Biskup idzie z procesją… Dla 
tych i wielu, wielu innych komentarzy war-
to było ocalić od zapomnienia kawał histo-
rii miasta uchwycony przez śp. Bolesława 
Nikrotowicza w obiektywie jego aparatu. 
To jest naprawdę wspaniałe przeżycie, kie-
dy w ręce wpada kawał ludzkiego życia 
uchwycony przez zaangażowanego spo-
łecznika dzięki migawce jego aparatu foto-
graficznego. Tak zastanawiam się obecnie, 
czy jest w Kostrzynie taka druga osoba, 
której pasją jest dokumentowanie życia 
mieszkańców na różnych jego płaszczy-
znach. Są domorośli fotoreporterzy, którzy 
namiętnie fotografują imprezy miejskie, są 

„paparazzi”, którzy fotografując imprezy 
miejskie fotografują tzw. VIP’ów, którym 
później sprzedają zdjęcia na pamiątkę. 
Może i są detektywi, którzy szukają mate-
riałów na zdradzane żony, czy mężów. Nie 
słyszałem jednak o nikim, kto bez żadnego 
komercyjnego celu fotografowałby ludzi 
siedzących na ławce, maszerujących w po-
chodach i procesjach, ludzi przy pracy, w 
szkole, na zawodach sportowych, w domu, 
czy na treningu. 
Łatwo powiedzieć, że np. kostrzyńska sek-
cja zapaśnicza skończyła nie tak dawno 50 
lat. Ale gdy się spojrzy na zdjęcia sprzed 
50-ciu lat, to fakt ten nabiera bardziej wy-
razistego, namacalnego znaczenia. Cieszę 
się wówczas, że mam zaszczyt i przyjem-
ność kontynuować coś, co moi starsi kole-
dzy zaczęli wiele lat temu. Idąc cmenta-
rzem wspominamy ludzi, czytamy napisy 
na nagrobkach, staramy się przypomnieć 
wygląd, których twarze powoli zacierają 
się w naszych wspomnieniach. Myślimy 
wówczas o babciach, dziadkach, rodzi-
cach… Nagle ktoś znajduje w śmietniku 

kilkanaście rolek filmów fotograficznych 
ze zdjęciami właśnie tych osób. Ożywa 
dyskusja, powracają wspomnienia, robi 
się cieplej na duszy, bo babcia, dziadek, 
mama, tata, a nawet ksiądz dobrodziej są 
znowu wśród nas. 
Kostrzyn ma wspaniałą choć bolesną hi-
storię. Jestem pewny, że nikt dzisiaj nie 
zadaje sobie trudu (no może poza Ryszar-
dem Dubikiem), żeby badać i dokumen-
tować historię tego miasta w taki sposób, 
jak robił to pan Bolesław, by tak po ludzku 
przekazywać ją następnym pokoleniom. 
Tłumaczę Ryszardowi, że jest jak Don 
Kichot, a on nieustępliwie tworzy film za 
filmem, bo wierzy, że to ma sens. Trochę 
mnie tym zaraził. Chciałbym poświęcać 
historii naszego miasta tyle samo czasu, co 
on, lecz niestety pozostaje mi tylko wspie-
ranie jego inicjatyw, gdyż jako radny po-
strzegam to, jako swój obowiązek. Ocalmy 
od zapomnienia wszystko to, co składa się 
na wizerunek przeszłości naszego miasta. 
Patrząc na zachowane zdjęcia widzimy jak 
budował się stadion, jak powstawało Osie-

dle Słowiańskie. Na zachowanych materia-
łach widzimy stare miejskie ulice z doma-
mi, których już nie ma. Może kibiców żużla 
zainteresuje fakt, że w Kostrzynie działała 
kiedyś sekcja motorowa. Może „Stal Go-
rzów” wyrosła w Kostrzynie? Klatka po 
klatce widzimy jak budowano nasze mia-
sto. Klatka po klatce widzimy ludzi, o któ-
rych powinniśmy pamiętać. W takich mo-
mentach warto być radnym największego 
miasta w Powiecie Gorzowskim…
Skoro jest się radnym, można podejmować 
również inicjatywy uchwałodawcze. Może 
któraś z nowych ulic w przyszłości będzie 
nosiła nazwę Bole-
sława Nikrotowicza? 
Według mnie swoim 
zaangażowaniem pan 
Bolesław w pełni na to 
zasłużył.

Andrzej Kail
Radny Rady Powiatu

Gorzowskiego

Strażnicy
pamięci
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Z ogromną radością, dumą i satysfakcją dzielimy się z 
Państwem informacją, że Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nadał Annie Denczew – dyrektor naszej Bi-
blioteki – odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”. Odznaka nadawana jest osobom wyróżniającym się 
w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się 9 maja 2018 r. 
podczas obchodów „Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i 
Bibliotek” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
Serdecznie gratulujemy!

Malwina Smycz
Kierownik Działu Biblioteka

wraz z Zespołem Biblioteki

Anna Denczew 
zasłużona dla 

Kultury Polskiej

Podziękowania 
dla

Pana Burmistrza

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą dr Andrzej Kunt, 
podczas obchodów „Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielko-
polskim, został wyróżniony za wspieranie upowszech-
niania kultury i czytelnictwa
Poniżej podziękowania od Dyrektora Wojewódzkiej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wielkopolskim Pana Sławomira Szenwalda.
My również serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi 
za nieocenione wsparcie naszej działalności.

Zespół Biblioteki

Cudzoziemcy są w różnym wieku, chodzą do różnych 
klas, ale łączy je jedno - chcą żyć i uczyć się w naszym 
kraju. Najliczniejsza grupa obcokrajowców to dzieci i 
młodzież z Ukrainy. Oprócz nich w SP2 uczą się dzie-
ci z Bułgarii. By ułatwić takim uczniom start w nowej 
szkole zorganizowano im dodatkowe zajęcia z języka 
polskiego, ale tak naprawdę najwięcej i najszybciej uczą 
się języka w czasie przerwy, podczas kontaktu z rówie-
śnikami. Jak sami przyznają, nauczyciele na lekcjach 
chętnie tłumaczą i są wobec nich cierpliwi. Mają swoje 
uzdolnienia, które mogli zaprezentować podczas ostat-
niego szkolnego Wieczoru Talentów.
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi biorą udział w zajęciach dodatkowych wyrównu-
jących ich wiadomości i umiejętności szkolne. Dzieci 
z różnymi niepełnosprawnościami uczą się w klasach 
integracyjnych i specjalnych.
Dzięki temu, że w szkole podejmowano na przestrze-
ni całego roku szkolnego szereg działań integrujących, 
dzieci te nie spotykają się z żadnymi przejawami dys-
kryminacji. Przebywanie ze sobą daje im możliwość 
lepszego poznania się – swojej kultury, odmiennych 
zwyczajów czy religii. Jest to taka naturalna lekcja tole-
rancji i otwartości na innych. Cała społeczność szkolna 
stwarza dobre warunki do nauki, daje poczucie bezpie-
czeństwa i zapewnia atmosferę pełną życzliwości dla 
każdego ucznia Szkoły Podstawowej nr 2.

Szkoła Podstawowa nr 2

Dzieci przyjeżdżające do Polski zza granicy, uczniowie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy dzieci z 
niepełnosprawnościami to uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.

Dziecięca
lekcja tolerancji 

w SP2
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26 maja w Dzień Matki na terenach rekreacyjnych za Amfiteatrem w 
Kostrzynie nad Odrą, odbędzie się impreza w szczytnym celu. Przed-
stawiamy Państwu poniżej program godzinowy otwarcia sezonu mo-
tocyklowego połączonego z akcją charytatywną. Burmistrz Miasta dr 
Andrzej Kunt objął patronat nad tym wydarzeniem, na które zaprasza-
my serdecznie wszystkich mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

26 MAJA 2018
12:00 - msza święta w intencji motocyklistów połączona z 100-Leciem Nie-
podległości Polski w kościele p.w. NMP Matki Kościoła przy ul. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
13:15 - parada motocyklowa ulicami miasta – przejazd z  kościoła na plac za 
amfiteatrem (od strony ul. Sybiraków) 
14:00 - program specjalny na Dzień Matki w wykonaniu uczniów kostrzyń-
skich szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ko-
strzyna nad Odrą, Szkoła Podstawowa nr 3 im.  Integracji Europejskiej , 
Szkoła Podstawowa nr 4 – im. Wojsk Ochrony Pogranicza)
15:00 - występ taneczny Szkoły Tańca „QUEST”
15:30 - koncert Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej
16:15 - koncert zespołu GRIDTIME
17:00 - koncert zespołu BIAŁE KRUKI
18:30 - gwiazda wieczoru TOMEK „KOWAL” KOWALSKI z zespołem
20:00 - zakończenie imprezy plenerowej.
Będą liczne atrakcje dla wszystkich: wystawa motocykli, wielkie ognisko, 
grochówka, a specjalnie dla dzieci dmuchane zamki, malowanie buziek, 
animacje i konkursy!
W trakcie imprezy prowadzona będzie zbiórka pieniężna do puszek na rzecz 
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych Na Białaczkę i Inne Choroby 
Nowotworowe.

Patronat nad imprezą
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt.

Super Otwarcie
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Młodzi
Parlamentarzyści

7 maja już po raz trzeci przedszkolaki 
z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Ko-
strzyńskich Papierników wzięły udział w 
obradach Powiatowego Parlamentu Przed-
szkolaka. Tym razem, spotkanie zwołane 
przez starostę gorzowskiego Małgorzatę 
Domagałę oraz organizatorów odbyło się w 
Jeninie. Towarzyszyło mu hasło przewod-
nie „Dziś Parlament Przedszkolaka- jutro 
Parlament Europejczyka”. Spotkanie roz-
poczęto od wspólnego odśpiewania Hym-
nu Małego Europejczyka, po czym zapro-
szone dzieci ze wszystkich gmin powiatu 
wystąpiły z prezentacją wylosowanego na 
poprzednim spotkaniu kraju. Przedszkolaki 
z naszego przedszkola przygotowały krótką 
scenkę mówiącą o Wielkiej Brytanii. A jeśli 
już mowa o tym kraju na scenie nie mogło 

zabraknąć Królowej Elżbiety II, strażników 
gwardii angielskiej, Robin Hooda, Sher-
locka Holmesa czy Misia Paddingtona. Po 
niezwykle udanych prezentacjach małych 
parlamentarzystów, dzieci zaproszone zo-
stały do zabaw integracyjnych na stacjach 
rekreacyjnych oraz na poczęstunek. 
To był przemiły, słoneczny dzień, który za-
pamiętamy na długi czas! Kolejne obrady 
Powiatowego Parlamentu Przedszkolaka 
odbędą się już w przyszłym roku szkol-
nym i to w naszym mieście, oj będzie się 
działo! Działania w ramach parlamentu 
przedszkolaka przygotowują dzieci z po-
wiatu gorzowskiego do uroczystych ob-
chodów setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Elżbieta Strof

Dnia 20 kwietnia w naszym przedszkolu 
odbyło się ważne wydarzenie dla wszyst-
kich Ekoludków – Dzień Ziemi! Przez cały 
tydzień nauczycielki zapoznawały dzieci z 
kompleksową tematyką tygodnia związaną 
z Ekologią. Dzieci zgłębiały tajniki działań 
pro-ekologicznych. W ramach komplek-
sowej tematyki tygodnia w grupach 5 i 6 
latków odbyły się również zajęcia logope-
dyczne poprowadzone przez panią Justynę 
Sierpińską. Ostatniego dnia, odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Ziemia. W przedszko-
lu wybrzmiał hymn naszej placówki, na-
stępnie dzieci przedstawiły krótki program 
artystyczny, w którym śpiewano piosenki i 
recytowano wiersze o przyrodzie. Na koniec 
programu dzieci wzięły udział w małym qu-
izie „Co to jest za drzewo?”, w którym po fo-
tografii musiały rozpoznać drzewa z naszego 
przedszkolnego placu oraz z okolicy przed-
szkola. Ekoludki świetnie poradziły sobie 
z zadaniem! Kolejnym punktem programu 
był uroczysty „Zielony pochód” – dzieci 
przebrane na zielono z tabliczkami „Szanuj 

zieleń!” przemierzyły ulice w pobliżu przed-
szkola, skandując hasła „Dzień Ziemi!” oraz 
śpiewając hymn przedszkola. „Niech się lasy 
zielenią, niech śmieci zniknie ślad, posprzą-
tajmy Ziemię, posprzątajmy Świat” – słowa 
te słychać było w tym dniu nie tylko w mu-
rach przedszkola, ale także na ulicach przy-
pominając wszystkim o ważnym dniu – Dniu 
Ziemi, naszej Planety! Po uroczystym pocho-
dzie, każda z grup udała się do swoich sta-
nowisk i posadziła w skrzyniach i donicach 
bratki w ramach „akcji bratek” wynikającej z 
innowacji pedagogicznej „Bliżej Przyrody”. 
Kolorowe donice i skrzynie pięknie zdobią 
taras naszego przedszkola, a na terenie pla-
cu posadzone zostały brzozy, które za jakiś 
czas będą tworzyły piękny zagajnik, będący 
źródłem dobrej energii i schronienia przed 
słońcem. Te przyrodnicze podarki Ekoludki 
otrzymały od zaprzyjaźnionego leśnicze-
go Pana Bartłomieja Barana, Nadleśnictwo 
Dębno, Leśnictwo Kostrzyn nad Odrą. W 
pojedynkę możemy dużo, ale pamiętajmy, że 
łącząc się, razem możemy więcej!

Dzień Ziemi
KOSTRZYN NAD ODRĄ



  14  nr 5 MAJ 2018

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA WSPIERA NASZYCH SPORTOWCÓW

KOSTRZYŃSKI MOSIR DZIĘKUJE

Impreza nadana przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy 
w Warszawie w pełni spełniła plany, zamie-
rzenia i oczekiwania  w jego realizacji.  W 
zawodach wzięło  udział  100  zapaśników 
z reprezentacji Czech, Ukrainy klubu spor-
towego z Holandii oraz 17 klubów zapaśni-
czych z  Polski.  W ocenie członka Zarządu  
Polskiego Związku Zapaśniczego, delegata 
technicznego PZZ, trenera kadry narodowej  
Piotra Szczeponioka, sędziego głównego An-
toniego Obryckiego,  trenerów  reprezentacji 
zagranicznych  i krajowych  zawody stały na 
bardzo  dobrym poziomie organizacyjnym i 
sportowym, były profesjonalnie przygotowa-
ne i przeprowadzone. Zapewniono uczestni-
kom  niesamowitą  rywalizację sportową, 
zapewniono promocję przedsięwzięcia  oraz 
wspaniałą atmosferę, co niewątpliwie przy-
czyniło się do dalszego lepszego postrzega-
nia organizatora, jakim był Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, przez wszystkich uczest-
ników, sędziów i gości Międzynarodowego 
Pucharu Polski. 
Szczególną uwagą jest udział, obok ekip kra-
jowych, narodowych  zagranicznych repre-
zentacji (zgodnie z regulaminem PZZ przy 
zawodach rangi Pucharu Polski dopuszcza 
się udział tylko dwóch zagranicznych repre-
zentacji krajowych). Sportowy maraton prze-
biegł zgodnie z programem, dostarczając 
zgromadzonym kibicom okazji do śledzenia 
walk na jak najwyższym poziomie.  Pięknie, 

bogato i kolorowo udekorowana  hala spor-
towa  jeszcze bardziej znacząco podniosła 
rangę zapaśniczych zawodów.
Niniejszym pragnę  serdecznie podzięko-
wać wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji Mię-
dzynarodowego Pucharu  Polski Kadetów   
o „Puchar Prezesa Polskiego Związku Za-
paśniczego” Andrzeja Suprona i „Puchar 
Prezesa Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej” Krzysztofa Kielca.
Składam podziękowania  burmistrzowi Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą Andrzejowi Kunto-
wi,  naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Opieki Marzenie Brenk – Sułkowskiej, 
przewodniczącemu Rady Miasta Markowi 
Tatarewiczowi, Mirelli Ławońskiej, skarbnik 
Miasta - za promowanie  Międzynarodowe-
go Pucharu Polski oraz  za okazaną wszel-
ką pomoc. Dziękuję, kostrzyńskim radnym  
Rady  Powiatu  Gorzowskiego Zygmunta 
Mendelskiego, Andrzeja Kaila oraz radnym 
Rady  Miasta Kostrzyn nad Odrą: Markowi 
Tatarewiczowi, Michałowi Kunt, Helenie 
Rudanieckiej, Krystynie Świerczyńskiej, 
Jolancie Szukale, Mieczysławowi Jaszcz, 
Bartłomiejowi Suskiemu, za uczestnictwo 
w oficjalnym otwarciu MPP,   za wsparcie i 
propagowanie  imprezy zapaśniczej oraz za 
okazaną wszelką pomoc w jej organizacji.
Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom:  
Andrzejowi Supronowi - prezesowi Polskie-
go Związku Zapaśniczego, Krzysztofowi  

Kielcowi  - prezesowi KOSTRZYŃSKO-
-SŁUBICKIEJ  SPECJALNEJ  STREFY 
EKONOMICZNEJ, Andrzejowi Kailowi - 
dyrektorowi marketingu K – S SSE, prezeso-
wi SKF „Olimp”, Henrykowi Derejczykowi  
- prezesowi  ARCTIC PAPER KOSTRZYN 
SA,  Małgorzacie Domagale - staroście PO-
WIATU GORZOWSKIEGO, Olgierdowi  
Kłaptoczowi  - prezesowi  MIEJSKICH  ZA-
KŁADÓW  KOMUNALNYCH  Sp. z o.o. w 
Kostrzynie nad Odrą, Anecie  Staniszewskiej 
- dyrektor  BGŻ BANK PARIBAS, Edycie 
Staniszewskiej - dyrektor  GOSPODAR-
CZEGO  BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO 
w Barlinku,  oddział  Kostrzyn nad Odrą, 
Krzysztofowi Wojciechowskiemu - preze-
sowi firmy  „RAVEN” Sp. z o.o., Robertowi 
Szczepkowskiemu - prezesowi firmy HAN-
KE TISSUE Sp. z o.o.,  Alexowi  Nielsen - 
prezesowi firmy POLCHAR, Witoldowi Za-
jąc - dyrektorowi WENDRE POLSKA Sp. z 
o.o., Anecie i  Ireneuszowi Suchomel -  wła-
ścicielom firmy  IKAA SUCHOMEL, An-
nie Borowskiej - właścicielce MULTIBOR, 
Jeremiemu Filusiowi - prezesowi  firmy FI-
LIUS METAL, Markowi Markowskiemu - 
właścicielowi  firmy OK-STYL, Stefanowi 
Bilińskiemu - prezesowi  INTERMARCHE, 
Grzegorzowi Moczulskiemu - prezesowi 
BRICOMARCHE, Tomaszowi Walickiemu 
- dyrektorowi marketingu ICT POLAND, 
Marcinowi Pileckiemu i Waldemarowi Mi-
chałowskiemu -  właścicielom firmy FEL-

GEO. pl, Mieczysławowi Jaszcz - właścicie-
lowi pralni „Perfekt”, Barbarze Pulkowskiej 
- właścicielce hurtowni PAVLUS, Mariuszo-
wi i Tomaszowi Iwaszkom - właścicielom 
firmy Metal Technik - Ogrodzenia Metalowe  
Za wsparcie finansowe, rzeczowe  między-
narodowych  zawodów oraz za okazaną  
pomoc dziękuję  Marzannie Senger dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 4 - za pomoc w 
udostepnieniu stolików i krzeseł, zespołowi 
ROLL DANCE  - za część  artystyczną ze 
znakomitym  występem  grup tanecznych, 
Andrzejowi Lencewiczowi  panu  Sławomi-
rowi Dudzie  - za zabezpieczenie transpor-
tu osobowego oraz  za przewóz sportowych 
ekip i sprzętu, młodym kostrzyńskim zapa-
śnikom SKF „Olimp” - za pomoc w przygo-
towaniu areny  zapaśniczej,  pracownikom 
MOSiR –  pani/panu  Wiollecie Dybcio, 
Wiollecie Krupie,  Mariuszowi  Staniszew-
skiemu, Romanowi  Bućkowskiemu,  Alber-
towi  Semenchenko, Władysławowi  Kędzio-
rowi,  Bartłomiejowi Suskiemu, Antoniemu  
Żołnie  oraz Arturowi Żołnie – prezesowi 
UKS „Jedynka” - za przygotowanie obiektu 
hali  sportowej oraz za realizację  wszelkich 
zadań związanych z całokształtem  orga-
nizacji i przebiegu  tej  największej w 2018 
roku centralnej międzynarodowej imprezy 
zapaśniczej. Dla organizatora tej imprezy, ja-
kim był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
było to duże przedsięwzięcie, wymagające 
wkładu ogromu pracy pracowników, zaan-
gażowania  i poświęcenia.   
Serdecznie dziękuję pani Ewie Grzelczak 
oraz dr Wojciechowi Guli – za czuwanie nad 
zdrowiem  zapaśników, za zabezpieczenie 
medyczne. Serdecznie dziękuję kostrzyń-
skim  zapaśnikom,  trenerom –  reprezentują-
cym Nasze Miasto w zawodach, za postawę, 
za dostarczenie sportowych emocji, za zdo-
byte brązowe medale przez  Kewina Metela 
i Tomasza Lewandowskiego  oraz za zajęcie 
przez SKF „Olimp” wysokiej VIII lokaty w 
klasyfikacji zespołowej. 
Dziękuję: kierownictwu hotelu „BASTION” 
w Kostrzynie nad Odrą, Witoldowi  Wiśniew-
skiemu oraz  Dariuszowi Zacharze, Adamowi 
Frąckowiakowi – właścicielowi restauracji  
- pizzerii „HEJ” w Kostrzynie nad Odrą, za 
bardzo dobre stworzone warunki  zakwate-
rowania i wyżywienia, za miłą obsługę ekip 
zagranicznych, gości z Polskiego Związku 
Zapaśniczego, sędziów  oraz kadry szkolenio-
wej, kierowników ekip, zawodników polskich 
klubów sportowych.
Dziękuję wszystkim kostrzyńskim sympaty-
kom i kibicom,  za udział w śledzeniu prze-
biegu zawodów oraz  za stworzenie miłej at-
mosfery. Dziękuję Państwu oraz wszystkim 
tym, którzy zażyczyli sobie bezimienność, za 
okazaną pomoc  przyczyniając  się do wspól-
nego sportowego  i organizacyjnego sukcesu.   
Jeszcze raz Wszystkim Państwu serdecz-
nie i pięknie DZIĘKUJĘ.

Z poważaniem
Zygmunt Mendelski 

Dyrektor MOSiR

W dniach  04 - 05 maja  br. w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w 
Kostrzynie nad Odrą odbył się Międzynarodowy Puchar  Polski Kadetów w zapasach  w stylu klasycznym
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Piłkarki najlepsze
w Województwie!

KOSTRZYN NAD ODRĄ

26-27 kwietnia w Nowej Soli rozgrywany był Finał Wo-
jewódzki XVIII edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku”, w którym rewelacyjnie spisały się 
kostrzyńskie stowarzyszenia. Już pierwszego dnia mi-
strzyniami Województwa Lubuskiego zostały dziewczyny 
z MUKS Przyjaciół Sportu w Kostrzynie nad Odrą w kat. 
U-12, a UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą została pokonana 
dopiero w finale. W drugim dniu zawodów w kat. U-8 Fa-
lubaz Zielona Góra wyeliminował UKS Celuloza Kostrzyn 
nad Odrą, a młodsze Czwórki w półfinale przegrywają z 
Victorią Jasień. Kostrzyńskie drużyny więc po raz kolej-
ny udowodniły, że należy się z nimi liczyć. Podsumowując 
dwa dni piłkarskich zmagań: turniej należy uznać za udany, 
czego najlepszym dowodem były uśmiechy dzieci!

W pierwszym dniu rozgrywek 
walczyli chłopcy w kat. U12 oraz 
dziewczęta w kat.U10 i U12. W 
pierwszej z wymienionych ka-
tegorii wiekowych Kostrzyn 
nad Odrą reprezentował mistrz 
Powiatu Gorzowskiego – UKS 
Czwórka Kostrzyn nad Odrą 
(trener: Radosław Bułgajewski). 
Czwórki w fazie grupowej poko-
nują AMO Międzyrzecz (8-1) i 
Juwenię Boczów (5-1), pechowo 
przegrywając z UKS Czarnymi 
Żagań 1:2. Drugie miejsce w gru-
pie powoduje, ze w ćwierćfinale 
Czwórki pokonują pewnie Ko-
ronę Wschowa (5:1) a po drama-
tycznym półfinale z Falubazem 
Zielona Góra (4:2) kostrzyńscy 
piłkarze są o krok od awansu. W 
finale muszą jednak uznać wyż-
szość Dwójki Gubin (2:5) ale 
tytuł vicemistrza Województwa 
Lubuskiego jest i tak ogromnym 
sukcesem! Tymczasem w kate-
gorii U12 dziewczęta z MUKS 

Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad 
Odrą (trener Tomasz Zieliński) 
pewnie pokonuje Zieloną Górę 
(6:2), SP Nietkowice (8:1) i Miro-
cin Dolny (5:0) pewnie awansu-
jąc do fazy pucharowej, gdzie… 
zdobywają złoty medal i awans 
na finał do Warszawy! W tym 
miejscu podajemy skład naszych 
„złotych dziewczyn” (na zdjęciu 
z trenerem Tomaszem Zieliń-
skim, Stanisławem Gorzelakiem 
i Zenonem Chmielewskim): Ola 
Rzadkosz, Amelia Dąbrowska, 
Emilka Gwizdoń, Wiktoria Bł-
auciak, Alicja Mycyk, Wiktoria 
Kardzis, Dajana Bielas, Hania 
Nowakowska, Paula Potomska. 
W drugim dzień zmagań wo-
jewódzkich o punkty walczyli 
dziewczęta i chłopcy w kat. U8 
oraz chłopcy w kat.U10. W tej 
drugiej kategorii świetny występ 
odnotowała UKS Celuloza Ko-
strzyn nad Odrą (trener Arkadiusz 
Kłodawski), która zajmuje osta-

tecznie czwarte miejsce wśród 
16 ekip z Województwa Lubu-
skiego! Trzeba również nadmie-
nić, ze najlepszym strzelcem w 
kat. U10 został Maciej Prusinow-
ski! W kategorii U8 nasze mia-
sto reprezentowały wszystkie 
kostrzyńskie stowarzyszenia. 
Mistrz Powiatu Gorzowskiego 
U8, UKS Celuloza Kostrzyn nad 
Odrą (trener Arkadiusz Nowak) 
nie potrafiła znaleźć recepty na 
Polonię Słubice i Falubaz Zielo-
ną Górę (mistrza w tej kategorii 
wiekowej) kończąc przygodę w 
fazie grupowej, a UKS Czwór-
ka Kostrzyn nad Odrą (trener 
Norbert Grabarski) ostatecznie 
uległa Victorii Szprotawa zaj-
mując wysokie, czwarte miejsce 
w turnieju. Nie można jednak 
zapominać, że najważniejsze 
dla zawodników było nie tyle 
sprawdzenie się z najlepszymi 
drużynami Województwa Lubu-
skiego, co świetna zabawa! A tej 
z pewnością nie brakowało a dla 
organizatorów należą się podzię-
kowania za doskonałą oprawę, 
możliwość zrobienia zdjęcia z 
Kubusiem, skorzystania z foto-
budki czy wielu innych atrakcji. 
Było pięknie, kolorowo a jedyny 
minus to te kilkaset kilometrów 
do Nowej Soli. Jednak radość 
naszych dzieciaków rekompen-
suje wszystko, a nasze miasto po 
raz kolejny udowadnia, że jest w 
ścisłej czołówce młodzieżowej 
piłki nożnej.

Bartłomiej Suski
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Jeszcze na początku roku wielu twierdziło, że wiosną Towa-
rzystwo Sportowe Celuloza Kostrzyn nad Odrą przestanie 
istnieć, a piłkarze nie przystąpią do rozgrywek. Przypomnij-
my, że z początkiem roku klubem rozstał się Gracjan Wierz-
bicki, który „ze sobą” do Dębu Dębno zabrał D.Kuśnier-
czaka, A.Kormana, M.Niedźwieckiego, J.Stefańskiego czy 
D.Olszewskiego. Dębowi nie za wiele to pomogło, spadek jest 
wciąż realny. Tymczasem trenerem Papierowych został po-
nownie Łukasz Dorniak, który odbudował zespół w oparciu 
o kostrzyńską młodzież, rozsianą po całym kraju. Zmienił się 
także Zarząd Klubu, który obecnie liczy 12 osób, a nowy pre-
zes Mirosław Wrzesiński skierował Celulozę na nowe tory. 
Na wyniki nie trzeba było długo czekać…
Dobrze pamiętam ten moment, kiedy Łukasz Dorniak zgodził 
się aby objąć ponownie funkcję pierwszego trenera w klubie. 
Sytuacja w Klubie nie była wtedy zbyt wesoła, o czym już 
wspomniałem. Popularny Doro był jednak gwarantem, że Ce-
luloza ponownie podniesie się aby walczyć o najwyższe cele! 
W marcu do gry zostali uprawnieni bądź transferowani: Jakub 
Borecki, Radosław Chełpa, Maciej Cudak, Ryszard Czapaluk, 
Patryk Dolot, Konrad Kowalski, Marcin Krogulewski, Damian 
Krupa, Dawid Krygier, Szymon Sęsoła, Krystian Siemieniec-
ki, Łukasz Szyszkowski, Piotr Witkowski i Patryk Zdanowski. 
Nowy trener, nowi zawodnicy i nowy zarząd mieli właściwie 

jeden, wspólny cel: odbudowę marki klubu, zbudowanie stabil-
nego składu i zapełnienie trybun kibicami.
Już pierwsze mecze pokazały, że zespołowi nie brak charak-
teru, choć w grze był widoczny, może aż nazbyt, brak zgra-
nia. Spotkania ze Słubiacami i Skwierzyną, choć przegrane, 
udowodniły, że Celuloza jest na właściwych torach. Poten-
cjał, fantazja i finezja w grze młodych zawodników zosta-
ły zderzone z doświadczeniem piłkarskim i tutaj młodość 
musiała ulec rutynie. Nie na długo jednak. Piłkarze ciężko 
trenowali, a tymczasem władze klubu zadbały o: masażystę, 
asystenta trenera (Mateusz Migdal), kierownika drużyny 
(Władysław Kędzior) i kierownika klubu (Bartłomiej Suski). 
Ciężkie treningi i nowa filozofia zarządzania stowarzysze-
niem przyniosły efekty. Na trybuny powrócili kibice, którzy 
piękną oprawą i niesamowitym dopingiem ponieśli Papiero-
wych do zwycięstwa nad Chrobrym Drzeńsko, cho rywal 
trzykrotnie wychodził na prowadzenie. Ostatecznie jednak 
młodość, charakter i wola walki, doprawione niesamowitym 
dopingiem z trybun, zwyciężyły i mecz zakończył się wyni-
kiem 5:3 (Siemieniecki-3, Krupa, Urman). Dzisiaj można już 
śmiało napisać: Celuloza rozpędza się. A wielu twierdzi, że 
zatrzyma się dopiero w IV Lidze. Oby!

Bartłomiej Suski

Celuloza się rozpędza…


