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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

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

Sukces
dekady

W tym roku nasz miasto zdobywa 
nagrody, wyróżnienia i prestiżo-
we tytuły. Jednak te odebrane 22 
czerwca w Warszawie, podczas 
Wielkiej Gali „Polska Przedsię-
biorczość,” dobitnie świadczą o 
tym, że Burmistrz Miasta Ko-
strzyn nad Odrą Andrzej Kunt 
dobrze wykorzystał ostatnie 10 
lat, aby nasze miasto się rozwijało, 
co zostało zauważone także przez 
niezależnych specjalistów.
Ogólnopolski Program Promocji 
Regionów Samorządowa Marka 
Roku to inicjatywa, której celem 
jest budowanie i umacnianie po-
zycji polskich samorządów jako 
silnych marek, potrafiących wy-
korzystać pojawiające się możli-
wości rozwoju. W ramach Progra-
mu realizowany jest Ogólnopolski 
Plebiscyt Orły Polskiego Samo-
rządu, który od dekady promuje 
samorządy i buduje ich pozytywny 
wizerunek, a także umacnia pozy-
cję gmin podnoszących standard 
życia. Plebiscyt pokazuje rozwój, 
konkurencyjność i innowacyjność 
polskich gmin, miast i regionów. 
W tym roku Rada Programowa, w 
skład której weszli przedstawiciele 
patronów honorowych, instytucji 
współpracujących oraz współor-
ganizatorów, wyłoniła Laureatów 
nagród specjalnych w kategoriach: 
Gmina Dziesięciolecia oraz Naj-
lepszy Burmistrz Miasta Dziesię-
ciolecia. Nagrody te podkreślają 
solidność, jakość oraz najwyższe 
standardy, jakimi w sposób szcze-
gólny i niepowtarzalny wyróż-
niają się dotychczasowi Laureaci 
dziesięciu edycji Plebiscytu. Nie 
można się więc dziwić, że w obu 
kategoriach nagrodzono: Mia-
sto Kostrzyn nad Odrą (Gmina 
Dziesięciolecia) oraz Andrzeja 
Kunta, który zasłużenie odebrał 
tytuł Najlepszego Burmistrza 
Miasta Dziesięciolecia. 
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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
działkę ogrodową

rod OAZA
tel. 509 968 894

Sprzedam tanio pianino 
sprowadzone z Rosji.

Wymaga jednie strojenia.
Tel. : 602 805 121

Przyjmę  na etat pracow-
nika 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

Wojsko urządziło prywatę na poligoniePOSZUKUJEMY OPIEKUNEK/ÓW 
osób starszych w Niemczech, 

wysokie wynagrodzenie,
darmowy kurs j. niem.,

składki ZUS! 
LAXO Care, tel. 68 422 8111

Są równi i równiejsi. Wyda-
wałoby się, że w większo-
ści sfer życia publicznego ta 
maksyma jest już reliktem 
przeszłości. A jednak przy-
kłady można odnaleźć na 
każdym kroku.
Od kilkudziesięciu lat Ko-
menda Poligonu w Wędrzynie 
wydawała przepustki wstępu 
na teren poligonu Wędrzyn 
wędkarzom i zbieraczom 
runa leśnego. Przed każdo-
razowym wejściem na teren 
poligonu posiadacze przepu-
stek musieli zadzwonić na 
Komendę Poligonu, zapytać 
o możliwość przebywania na 
terenie poligonu i jeżeli taka 
była, to podać numer swojej 
przepustki. Opuszczając te-
ren poligonu również musie-
li zameldować o tym fakcie 
Komendę. Każdy, kto chciał 
zbierać grzyby i jagody lub 
wędkować na terenie OSPWL 
Wędrzyn musiał się do tych 
przepisów dostosować. Jesz-
cze przed kilkunastoma lata-
mi, ale również dziś dla wielu 
osób możliwość zbioru runa 
leśnego była formą podrepe-
rowania domowego budżetu. 
Możliwość wędkowania na 
pięknych jeziorach poligono-
wych była formą odpoczynku 
i relaksu, do której jeszcze 
przed rokiem każdy wędkarz 

należący do Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego na zasadach 
określonych przez Komendę 
miał prawo.
Od początku tego roku do re-
dakcji Przekroju zgłaszali się 
kolejni mieszkańcy gminy z 
informacją, że przepustki na 
poligon nie są wydawane. W 
tej sprawie do ppłk. Przemy-
sława Mikołajczaka, komen-
danta Ośrodka Szkolenia Po-
ligonowego Wojsk Lądowych 
Wędrzyn zwrócił się Zarząd 
Koła nr 1 PZW w Sulęcinie 
(największego koła w gminie 
Sulęcin). W odpowiedzi ppłk. 
Mikołajczak powołał się na 
decyzję Ministra Obrony Na-
rodowej z 2009 r. w sprawie 
współpracy MON z organi-
zacjami pozarządowymi, któ-
ra jak sama nazwa wskazuje, 
funkcjonuje od 2009 r. Jednak 
od 2009 do 2017 przepustki na 
poligon były wydawane. Jaki 
zatem jest powód zmiany de-
cyzji dowódcy Komendy Poli-
gonu?
Również nasza redakcja zwró-
ciła się do Komendy Poligonu 
z zapytaniem o powód zaprze-
stania wydawania przepustek. 
W pierwszej odpowiedzi ppłk 
Mikołajczak poinformował, 
że decyzja ta wynika „z zasad 
zachowania bezpieczeństwa i 
zapisów zawartych w aktach 

prawnych”. Gdy zapytaliśmy 
o szczegóły i podstawę praw-
ną, Komendant powołał się na 
szereg przepisów, które dość 
enigmatycznie traktują spra-
wę wydawania przepustek. 
Naszym zdaniem zależy to 
głównie od dobrej woli wyda-
jącego, a tej zabrakło.
Choćby człowiek nie chciał, to 
na myśl przychodzi, że może 
ktoś chce coś ukryć? Było 
już zarejestrowanych kilka 
przypadków kłusownictwa 
na terenie poligonu Wędrzyn, 
niekoniecznie w wykonaniu 
cywilów.
Z informacji przekazanych 
przez kilku znajomych wyni-
ka, że nad jeziorami w okoli-
cach Walewic (na terenie po-
ligonu Wędrzyn) rozstawione 
są namioty i wypoczywają 
ludzie. A zatem na terenie po-
ligonu niektórzy mogą prze-
bywać?
Na terenie poligonu Wędrzyn 
możliwość wstępu mają też le-

śnicy i myśliwi. Ich Komenda 
Poligonu mogła przeszkolić 
z zakresu zasad bezpieczeń-
stwa, dla wędkarzy i zbiera-
czy runa leśnego jednak do-
brej woli w tej kwestii już nie 
wystarczyło. 
Współpraca wojska z lud-
nością cywilną nie powinna 
przejawiać się tylko w formie 
częstych w ostatnim czasie 
pokazów sprzętu wojskowego. 
By promować Polską Armię i 
służbę w niej, należy również 
przestać dzielić Polaków na 
równych i równiejszych.
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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

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Jeszcze przed wakacjami na ręce Oska-
ra Król i Joanny Kierzkowskiej przeka-
zaliśmy dyplomy za udział w konkursie 
organizowanym przez Ministra Eduka-
cji Narodowej. To właśnie oni przygoto-
wali multimedialną prezentację podsu-
mowującą działalność swojej kadencji, 
która znalazła uznanie w oczach MEN!
Konkurs „Młodzieżowa Rada 2018” or-
ganizowany był przez MEN z inicjatywy 
Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospoli-
tej Polskiej przy Ministrze Edukacji Naro-
dowej. Głównymi założeniami konkursu 
były: promocja idei samorządności wśród 
młodzieży, popularyzacja i upowszechnia-
nie świadomości obywatelskiej, promowa-
nie aktywności społecznej i lokalnej oraz 
aktywizacja młodzieżowych rad. Szyku-
jąc prezentację podsumowującą kadencję 
2015-2017 kostrzyńscy młodzieżowi radni 
starali się pochwalić swoimi osiągniecia-
mi: „Prawie trzy lata działalności w mło-
dzieżowej radzie miasta zleciały nam jak 
jeden odcinek dobrego serialu. Sami nie 
wiemy, kiedy udało nam się przeprowa-
dzić wszystkie młodzieżowe inicjatywy. 
– mówił O. Król - Czujemy, że jak na jed-
ną kadencję zrobiliśmy sporo, ale przede 
wszystkim jesteśmy dumni z tego, że mło-
dzież w czasie naszej aktywności mogła 
więcej i to się liczy! Zdobyliśmy zaufanie 
i ogromne doświadczenie, które w przy-
szłości wykorzystamy do budowy lepszej 
rzeczywistości. Obiecujemy”
A co dokładnie udało się zrobić? Przypo-
mnijmy, że kadencja 2015-2017 Młodzie-
żowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
rozpoczęła się od uroczystego ślubowania 
i wręczenia nominacji z rąk Burmistrza 
Miasta Andrzeja Kunta w dn. 19 listopa-
da 2015 roku. Radni z impetem przystą-
pili do pracy w utworzonych przez siebie 
komisjach:  Komisja ds. kultury i nauki 
(przew. Alicja Biskowska, Paulina Kaź-
mierska, Joanna Kierzkowska i Karolina 
Marszałek), Komisja ds. sportu i rekre-
acji (przew. Aleksandra Piekielna, Julia 
Kozioł, Jakub Nagórny i Natalia Rozalik) 
oraz Komisja współpracy z podmiota-
mi zewnętrznymi (przew. Hanna Sądej, 

Młodzieżowi Radni
nagodzeni!

Alicja Helm i Oskar Król). Byli widoczni 
na miejskich imprezach, chętnie włączali 
się w wydarzenia kulturalne, sportowe i 
pikniki na terenie miasta. Również sami 
zorganizowali kilka konkursów wiedzy 
dla swoich rówieśników jak  Projekt dla 
Gimnazjalistów pn. „Kostrzyn Miasto 
Przyszłości”, gdzie młodzież wykonywa-
ła prace przedstawiające wybrane miejsca 
w przyszłości. Efekty można było zresztą 
oglądać na wystawie w galerii „Dacco”, 
czyli miejscu, gdzie na co dzień odbywają 
się wernisaże malarstwa! Radni zachęcali 
również swoich rówieśników do aktywne-
go spędzania wolnego czasu, chętnie po-
pularyzując bogatą ofertę sportową wśród 
młodzieży. Radni współpracowali na tym 
polu z MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, z 
którym m.in. zorganizowali konkurs bie-
gowy w ramach akcji „Polska Biega” prz 
wykorzystaniu aplikacji Endomondo. Na 
koniec swojej kadencji wspólnie przepro-
wadzono konkurs „Spalamy kalorie… na 
rowerach”, gdzie na najlepszych czekały 
rowery, wręczone podczas pikniku na 
Osiedlu Leśnym.
„Naszym największym sukcesem było 
jednak przekonanie Radnych, że warto 
inwestować w młodzież - zakończył nasze 
spotkanie O. Król -  To przecież dzięki po-
łączonym siłom młodzieżowych radnych 
i Miłosza Kubackiego udało się dopro-
wadzić o budowy pierwszego w naszym 
mieście miejsca do ćwiczeń fizycznych, 
o czym pisały szeroko lokalne gazety. To 
pokazało, że glos młodzieży w sprawach 
miasta jest ważny i dlatego uważam to za 
największy sukces „mojej” kadencji. W 
tym miejscu chciałbym podziękować na-
szym koordynatorom w osobach Bartło-
mieja Suskiego i Michała Kunta, którzy 
wspierali nas i sprawili, że nasze pomysły 
udało się przenieść z papieru do rzeczywi-
stości.” Warto także dodać, że na ostatniej 
sesji kadencji 2015-2017 radni złożyli sze-
reg wniosków do Budżetu Miasta, które 
obecnie czekają na akceptację Burmistrza 
Miasta. I to właśnie to wszystko sprawiło, 
że również MEN docenił działania na-
szych młodzieżowych radnych.
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Dziś, 21 czerwca w Kostrzynie o godz. 11:00 w Ko-
strzyńskim Centrum Kultury „Kręgielnia” odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicz-
nej i Promocji Województwa oraz Komisji Gospodarki 
i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lu-
buskiego z Komisją Infrastruktury i Planowania Prze-
strzennego Parlamentu Krajowego Brandenburgii.
Tuż po godz. 11:00 Burmistrz Miasta Andrzej Kunt po-
witał wielu przybyłych gości, w tym gości z Niemiec. 
Tematem głównym obrad był transport transgraniczny, 
pomiędzy Województwem Lubuskim, a Brandenburgią, 
w szczególności, osobnym poruszanym tematem była 
kwestia elektryfikacji linii Piła – Krzyż – Kostrzyn – 
Berlin Lichtenberg. Są to ważne z naszego punktu wi-
dzenia inwestycje, dlatego cieszymy się, że to spotka-
nie miało miejsce właśnie tu, w Kostrzynie nad Odrą. 
Obecni byli przedstawiciele władz, sceny politycznej 
oraz specjaliści w swoich dziedzinach. Czekamy z nie-
cierpliwością na dobre wieści.
Tematy poruszone przez zgromadzonych to: Informacja 
dotycząca organizacji połączeń międzynarodowych i 
w strefie transgranicznej. Połączenia kolejowe między 
Województwem Lubuskim i Brandenburgią na liniach: 
Gorzów Wlkp. – Kostrzyn – Berlin Lichtenberg; Zielona 
Góra – Frankfurt nad Odrą – Berlin Lichtenberg; Żagań 
– Żary – Forst oraz Zielona Góra – Guben – (Cottbus). 
Elektryfikacja linii Piła – Krzyż – Kostrzyn – Berlin 
Lichtenberg.
Po wspólnym posiedzeniu Komisji, goście udali się 
zwiedzać Twierdzę Kostrzyn.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

W Kostrzynie 
po sąsiedzku,
o sprawach
kolejowych

Zakończyła się akcja wiosennego odkomarzania w mie-
ście. Firma DEXA poinformowała nas o zakończeniu 
prac. Walka z komarami trwała dwa dni. Obejmowała 
powierzchnię 18,15 ha, w tym Park Miejski 4 ha, teren 
przy stawiku przy amfiteatrze 1,05 ha, teren miejski 
wzdłuż rzeki Warty - za stadionem, przy ul. Mostowej, 
ulicę Na Skarpie, wjazd do Klubu DELFIN - 4,57 ha. 
Odkomarzanie terenów zielonych odbyło się również 
pomiędzy ul. Żeglarską a rzeką Wartą, wzdłuż ulicy 
Kopernika, w Parku Lwa, Parku przy ulicy Fabrycznej 
i przy ul. Orła Białego (5,98 ha), na placu zabaw przy 
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, na Osiedlu Szumiłowo 
oraz w lasku za ROD HUZAR.
Akcje zwalczania uciążliwych owadów latających (ko-
marów i meszek) prowadzone są w naszym mieście od 
kilkunastu lat. Ta forma zabiegu ma na celu poprawę 
naszego samopoczucia i przyjemności spędzania wol-
nego czasu na świeżym powietrzu m.in. w parkach, na 
placach zabaw i miejscach gdzie obecność owadów jest 
wyjątkowo uciążliwa. Zabiegi zwalczania komarów wy-
konuje się przy zastosowaniu specjalistycznych urzą-
dzeń, metod i odpowiednich środków. Miasto wydało 
na akcję odkomarzania kwotę 2398,50 zł.

Wiosenne
odkomarzanie
 zakończone

W związku z przebudową ul. Jana Pawła II (odcinek 
od ul. Chopina do ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad 
Odrą, będzie wprowadzona od 12 lipca br. zmiana w 
organizacji ruchu. Przebudowywany fragment jezdni 
będzie zamknięty dla ruchu, objazd prowadzi przez ul. 
Narutowicza, Drzewicką a następnie ul. Główną z po-
wrotem na ul. Jana Pawła II. Planowany termin zakoń-
czenia prac to 31.10.2018 r.

Objazd
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Będą nowe szatnie!
Korzystając z przerwy wakacyjnej 
rozpoczęto budowę zespołu szatni 
przy hali sportowo-rekreacyjnej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kostrzynie nad Odrą przy ul. Niepod-
ległości 11. Wykonawcą, wyłonionym 
w wyniku przetargu, jest firma PHU 
IKAA Aneta Suchomel, która prak-
tycznie od momentu powstania wspie-
ra kostrzyński sport.
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. 
Niepodległości był otwierany jeszcze w 
poprzednim stuleciu i w obliczu szyb-
kiego rozwoju sportu młodzieżowego w 
naszym mieście powoli staje się przesta-
rzały. Dlatego też Zygmunt Mendelski, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kostrzynie nad Odra (obec-
nego zarządcy kompleksu) nie ustaje w 
staraniach o modernizację istniejącej 
bazy sportowej: jeszcze w tym roku pla-
nujemy dodatkowe trzy szatnie dla ekip 
sportowych oraz blisko 12.000 metrów 
kwadratowych zielonych trawiastych bo-
isk dla piłkarzy. - tłumaczy Z. Mendelski 
- Rozbudowa zaplecza o wspomniane po-
mieszczenia ma na celu zabezpieczenie 
odpowiednich warunków do zajęć tre-
ningowych i rozgrywek mistrzowskich 
dla stowarzyszeń piłkarskich. Już wkrót-
ce planujemy wykonanie oświetlenia 
sztucznego boiska piłkarskiego oraz bu-
dowę bieżni tartanowej w miejsce istnie-
jącej. Nie da się jednak wykonać wszyst-

kiego na raz, ale trzeba przyznać, że 
systematycznie obiekt przy ul. Niepodle-
głości jest modernizowany, co  znacząco 
poprawia jego funkcjonalność i estetykę. 
W tym miejscu chciałbym podziękować 
naszym sponsorom, dzięki którym uda-
ło się wykonać w minionych latach m.in. 
automatyczny system nawodnienia boisk 
piłkarskich.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
poza Kostrzyńsko-Słubicką Specjal-
ną Strefą Ekonomiczna S.A. i wieloma 
innymi podmiotami, jednym ze strate-
gicznych partnerów MOSiR w Kostrzy-
nie nad Odrą jest firma PHU IKAA. To 
właśnie ten podmiot jest sponsorem ty-
tularnym drużyny rozgrywającej swoje 
mecze w II Lidze Futsalu (IKKA MOSiR 
TS Celuloza Kostrzyn), dzięki czemu w 
okresie zimowym kostrzyńscy kibice nie 
narzekają na brak emocji piłkarskich. 
Ireneusz Suchomel obecny jest także 
przy wielu innych wydarzeniach sporto-
wych w trakcie roku, kibicując młodym 
zawodnikom czy też wręczając najlep-
szym medale oraz puchary. W marcu tego 
roku został szefem pionu ds. Fustalu w 
Towarzystwie Sportowym Celuloza Ko-
strzyn. Ten wielki przyjaciel kostrzyń-
skiego sportu niejednokrotnie wspierał 
także MOSiR przy organizacji licznych 
przedsięwzięć, za co otrzymywał liczne 
nagrody, wyróżnienia i podziękowania 
na różnym szczeblu. Pozostaje przy tym 

niesamowicie skromny, nie obnosząc się 
ze swoim wkładem w rozwój kostrzyń-
skiego sportu.
Tymczasem rozbudowa obiektu Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kostrzynie nad Odrą przy ul. Niepodle-
głości jest już faktem. Już na dniach roz-
pocznie się modernizacja istniejącej hali 
o zespół szatni tj. budynku jednokon-
dygnacyjnego o powierzchni użytkowej 

53,11 m2 i kubaturze 321 m3, składające-
go się z 3 pomieszczeń szatniowych wraz 
z sanitariatami, montaż oznakowania 
drogowego, zagospodarowanie terenów 
zieleni. Prace budowlane wykonuje firma 
PHU IKAA z Kostrzyna nad Odrą. Kwo-
ta przeznaczona na wykonanie zadania 
wynosi 288.125,03 zł brutto. Termin za-
kończenia prac ustalono na 31.10.2018 r.

Bartłomiej Suski
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Mocny akcent na początek lipca
1 lipca w Parku Miejskim odbywał się 
Piknik Rodzinny, współorganizowany 
przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad 
Odrą, CZG-12 w Długoszynie i firmę 
Piotra Witkowskiego „Megadmuchań-
ce”. Podczas imprezy odbywała się akcja 
profilaktyczna przeciw uzależnieniom. 
Było stanowisko CZG-12, gdzie poprzez 
zabawę uczono się zasad segregacji śmie-
ci. Jednak najważniejsza w tym dniu 
była zabawa i stąd obecność dmucha-
nych zamków, na których nasze pocie-
chy mogły wyszaleć się do woli, obecność 
animatora i waty cukrowej. Słowem: 
mocny akcent na początek wakacji!
Lipiec to dla dzieci i młodzieży czas bło-
giego lenistwa po trudach roku szkolnego. 
To czas, kiedy można się jeszcze wyluzo-
wać, nie martwiąc się za bardzo kończą-
cymi się wakacjami… Ale czy na pewno 
jest to czas beztroski? Nie jest tajemnicą, 
że właśnie podczas wakacji uczniowie 
często próbują używek, wpadając w spi-
ralę uzależnień, dla dziewczyn przygodna 
znajomość kończy się ciążą, a szukanie sil-
niejszych wrażeń kończy się na izbie wy-
trzeźwień. Aby uświadomić młodzieży, że 
te zachowania mają swoje konsekwencje, 
Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą wy-
korzystał imprezę do akcji profilaktycznej, 
gdzie informowano o tych niebezpieczeń-
stwach. Na stoisku urzędu seniorzy mogli 
także porozmawiać z Heleną Rudaniecką 
i Jolantą Szukałą, które zachęcały do sko-
rzystania z Kopert Życia. A dla wszystkich 

były przygotowane upominki – balony, 
kredki, malowanki, skarbonki i wiele, wie-
le innych. A tuż obok na stoisku CZG-12 
zespół edukatorów z Długoszyna zachęcał 
do segregacji śmieci poprzez zabawę, or-
ganizował konkursy, wspólne rysowanie i 
całe mnóstwo innych atrakcji przygotowa-
nych specjalnie na ten dzień. I nie ma się 
co dziwić że stanowisko CZG-12, podob-
nie jak urzędu było oblegane – wszak bycie 
eko jest cool!
A co przygotowano dla dzieci? Całą masę 
atrakcji, które są dopiero zapowiedzią, 
przedsmakiem tego, co się będzie tu działo 
w każdy czwartek! Dmuchańce dla małych 
i dużych były wprost oblegane ale… nawet 
one musiały ustąpić miejsca animatorce, 
która „z jajem” potrafiła wciągnąć dzie-
ciaki do wspólnej i niezwykle atrakcyjnej 
zabawy. Bo gdzie indziej można przy-
kryć rodziców ogromniastą chustą, stać 
się magikiem czy… rekinem? I tak mijał 
miło czas, dzieciaki skakały, wariowały i 
szalały na całego. Rodzice mieli chwilę na 
złapanie oddechu, a wszyscy z uśmiechem 
czekali na swoją porcję waty cukrowej z 
dodatkiem dobrego humoru. W tle grała 
muzyka, a tymczasem nieubłaganie zbli-
żał się czas, kiedy trzeba było kończyć… 
szkoda… ale to tylko mała przerwa, ponie-
waż w każdy czwartek Burmistrz Miasta 
Andrzej Kunt zaprasza serdecznie do Par-
ku Miejskiego już od godziny 12:00 aż do 
późnego wieczora… do zobaczenia!

Bartłomiej Suski



  8  nr 7 LIPIEC 2018

KOSTRZYŃSKA DZIESIĄTKA



 nr 7 LIPIEC 2018 9

KOSTRZYŃSKA DZIESIĄTKA



  10  nr 7 LIPIEC 2018

OKIEM RADNEGO

Andrzej Kail
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego 

KWW Andrzeja Kunta Razem dla Powiatu

W poniedziałek 25 czerwca odbyła się sesja absoluto-
ryjna w Powiecie Gorzowskim. Była to ostatnia taka 
sesja w obecnej kadencji. Pani Starosta Małgorzata 
Domagała postanowiła wykorzystać tę okazję do tego, 
żeby przypomnieć wszystkim, co udało się w ciągu mi-
nionych prawie czterech lat osiągnąć. Cieszę się bardzo 
z jej inicjatywy, bo miałem w tym również swój udział. 
Idąc w ślad za panią Starostą chciałbym podzielić się z 
Państwem tym, co obecna kadencja zrobiła dla naszego 
regionu. Otóż w kadencji 2014-2018 zrealizowaliśmy 
następujące założenia programowe, które spowodowa-
ły, że mieszkańcy powiatu wybrali nas do Rady:
1. uzyskanie pożyczki z budżetu państwa w wysoko-

ści 46.900.000,00 zł na spłatę zobowiązań Szpitala 
w Kostrzynie nad Odrą,

2. spłata zaległych pensji pracowników Szpitala – 353 
pracowników w kwocie 7.000.000,00 zł, 

3. skuteczne negocjacje umorzeń należności cywilno-
-prawnych oraz spłata zaległości wobec 133 wie-
rzycieli szpitala,

4. spłata 7.000.000,00 zł pożyczki do Budżetu Państwa, 
5. remonty dróg powiatowych m.in. drogi powiatowej 

Kłodawa - Lipy, ul. Narutowicza w Kostrzynie nad 
Odrą koszt zrealizowanych inwestycji drogowych 
w latach 2015 - 2017 to około 16 035 000,00 zł,

6. usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunika-
cji w Starostwie Powiatowym, w tym otwarcie peł-

noprawnej filii wydziału w Kostrzynie nad Odrą,
7. opracowanie nowoczesnego statutu, w oparciu o 

który powiat mógł funkcjonować bez większych 
przeszkód natury formalnej,

8. sfinalizowanie procesu zmiany symboli Powiatu 
Gorzowskiego, 

9. przeprowadzenie termomodernizacji SOSW w Lip-
kach Wielkich, 

10. utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej przy 
DPS-ie w Kamieniu Wielkim, 

11. nawiązanie współpracy z sołtysami i organizacja 
cyklicznych spotkań (kongres Sołtysów),

12. przystąpienie do projektu „Modernizacja kształce-
nia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”; war-
tość projektu 4 557 410, 97 zł (EU – 3873 799,32 
zł), podniesienie wiedzy i kompetencji 400 uczniów 
i 8 nauczycieli z ZS w Kostrzynie nad Odrą oraz 
SOSW w Lipkach Wielkich, 

13. udział w projekcie realizowanym przez PCPR 
„Nowa Perspektywa – nowe możliwości” w okre-
sie XII.2016-XII.2018 (zwiększenie aktywności za-
wodowej 201 osób, w tym 60 osób niepełnospraw-
nych); realizacja projektu o wartości 2 184 042,98 
zł (EFS – 1 856 436,53 zł),

14. podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla 
spółek wodnych (w 2016 i 2017 r. – 80 tys. zł),

15. przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Po-

wiatu Gorzowskiego na lata 2017-2020,
16. sprzedaż budynku Przychodni w Witnicy za 200 

000 zł na rzecz Gminy Witnica, 
17. informatyczna modernizacja baz ewidencji grun-

tów i budynków, połączenie rozproszonych baz w 
pełni zintegrowaną bazę danych dla całego obszaru 
powiatu gorzowskiego,

18. przystąpienie do projektu „Lubuski e-urząd II” w 
celu wdrożenia e-usług dla mieszkańców Powiatu 
oraz przedsiębiorców, wartość projektu 444 571,20 
zł, wkład Powiatu – 83 177,7 zł Powiat Gorzowski 
otrzyma oprogramowanie oraz urządzenia telein-
formatyczne,

19. zmiany organizacyjne 
w Starostwie m.in.: po-
dział Wydziału Budow-
nictwa i Środowiska 
oraz Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nierucho-
mościami na odrębne 
wydziały, 

20. można? Można o ile 
zaufa się właściwym lu-
dziom…

Starosta skwitowany. Absolutorium prawie jednogłośnie.
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23 czerwca o  7.00 rano spoglądamy za okno i cóż widzimy? 
Na niebie gromadzą się czarne chmury! Co z rajdem?! Nieje-
den z mieszkańców przygotowany na sobotni rajd pomyślał 
tak spoglądając na kostrzyńskie niebo. Ale my się deszczu nie 
boimy i po godzinie 10.00 stawiliśmy się, my bibliotekarze na 
posterunku, a kostrzynianie w punkcie rejestracyjnym. 
Pogoda cały dzień była zdradliwa, aż chce się zacytować tytuł 
bollywoodzkiego filmu – czasem słońce, czasem deszcz. 
W rajdzie wzięło udział 75 osób. Jechali z nami mali i duzi, 
rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby rzadko jeżdżące na 
rowerze, jak i zaprawieni cykliści a wśród nich Kostrzyński 
Klub Kolarski „66-470” Telemond Holding, którzy przekazali 
wszystkim uczestnikom rajdu bidony. Uczestnicy otrzymali od 
nas pomarańczowe koszulki z logo akcji. 
Punktualnie o godzinie 11.00 pani Eliza Piotrowska (pisarka, 
tłumacz języka włoskiego, autorka przygód cioci Jadzi oraz serii 
książeczek o Tupciu Chrupciu), zaproszona przez nas do udziału 
w rajdzie i w spotkaniu autorskim, odgwizdała start. Ruszyli-
śmy. Dzielnie dawały sobie radę maluchy, nie zostawali w tyle 
starsi. Dlatego też najmłodszych i najstarszych uczestników raj-
du nagrodziliśmy pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi 
przez kostrzyński Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Ale to niejedyne atrakcje. W czasie przerwy na pyszne kanapki z 
Klubokawiarni „Na Kole” Kamil Lewera z Radia Plus przepro-
wadził konkurs wiedzy o książce, w którym można było wygrać 
nagrody książkowe i radiowe kubki. W czasie pikniku ogłosili-
śmy odjazdowy konkurs „Mój Rajd Odjazdowa Biblioteka”. Tu 
wygrać można jeden z dwóch rowerów, jeden ufundowany przez 
Sklep Sportowo-Rowerowy Janusz Piątek, drugi przez naszą Bi-
bliotekę. Z tego co wiemy rower dla dorosłego jest niesamowi-
cie wygodny, niestraszne mu górki ani wertepy, co potwierdziła 
pani Eliza, ponieważ całą 25-kilometrową trasę przejechała nim. 
Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na naszej stronie 
internetowej (www.biblioteka.kostrzyn.pl), na profilu facebo-

okowym Odjazdowa Biblioteka oraz u Promotorów Czytelnic-
twa, Eli i Michała, w Twojej Kawiarni w Bibliotece.
Na metę rajdu, do gościnnego Muzeum Twierdzy Kostrzyn, 
dojechaliśmy cali i zdrowi, a to za sprawą wzorowej postawy 
policjantów i strażaków, a także ratownika medycznego oraz 
wolontariuszy, którzy zabezpieczali przejazd kolumny rowe-
rzystów. I tu musimy się pochwalić, że z roku na rok dochodzi-
my do perfekcji, co potwierdzają słowa pana policjanta, który 
był pod wrażeniem wysokiego poziomu organizacji i zabezpie-
czenia przejazdu, w tym dopracowania szczegółów i skoordy-
nowania poszczególnych działań. 
W czasie pikniku przy wielkim ognisku upiekliśmy kiełbaski, nie-
którzy skorzystali z bookcrossingu i przygarnęli samotną książkę, 
dzieci zaś przyjrzały się wielkiemu pojazdowi strażackiemu. 
Na zakończenie na czerwonym dywanie, wśród wiekowych 
murów i kolorowych poduszek spotkaliśmy się z Elizą Pio-
trowską, która swoimi opowieściami oczarowała zarówno 
dzieci jak i dorosłych. Spotkaniu towarzyszyła wyszydełko-
wana lalka cioci Jadzi, jednej z głównych bohaterek książek o 
jej przygodach. I okazało się, że Jadzia i Eliza to ta sama oso-
ba, a większość przygód opisanych w książkach miało miejsce 
naprawdę. Pani Eliza przyjechała do nas z dalekiej Brazylii i 
przywiozła humor i słońce, bo wszyscy bawili  się wyśmienicie 
słuchając pasjonujących opowieści. Pani Eliza przeprowadziła 
także konkurs, w którym sprawdziła, czy uważnie słuchaliśmy 

jej historii. W nagrodę, zarówno najmłodsi jak i ci starsi, otrzy-
mali egzemplarze książek z autografem i dowcipnymi rysowa-
nymi wpisami od autorki.
Nasze wydarzenie pod patronatem Burmistrza Miasta Ko-
strzyn nad Odrą Dr. Andrzeja Kunta nie odbyłoby się bez 
wsparcia finansowego Miasta Kostrzyn nad Odrą, Sklepu 
Sportowo-Rowerowego Janusz Piątek – fundatora nagrody 
głównej. Swoje mury udostępniło nam Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn. Pomocą służyli także Kostrzyńskie Centrum Kul-
tury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa 
nr 2, Park Narodowy „Ujście Warty”. Patronatem medialnym 
objęli nasze przedsięwzięcie TVP3 Telewizja Polska Oddział 
w Gorzowie Wielkopolskim, Radio Plus Gorzów. Dziękujemy 
służbom, które dbały o nasze bezpieczeństwo – Wydziałowi 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie 
Wielkopolskim, Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, Strażakom z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą. W przepro-
wadzeniu akcji wsparli nas wolontariusze – Grzegorz Smycz, 
Tomasz  Chałupka, Katarzyna i Dariusz Dąbscy, Katarzyna 
Olejnik, Mateusz Madej. 

Dziękujemy Wam!
Elżbieta Jaworek-Klatta
Promotor Czytelnictwa

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
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WOKÓŁ KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

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

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

W dniu 3 czerwca br. na gościnnych stawach hodowla-
nych Państwa Marii i Witolda Bieńkowskich na Osiedlu 
Warniki w Kostrzynie nad Odrą Koło Wędkarskie nr 3 
w Kostrzynie nad Odrą zorganizowało Dzień Dziecka z 
wędką. Pod czujnym okiem Krystyny i Edwarda Kasper-
kiewiczów kilkudziesięciu młodych wędkarzy i wędka-
rek uczestniczyło w zawodach wędkarskich. Honorowy 
patronat nad imprezą objęła Starosta Gorzowski Małgo-
rzata Domagała, która po zakończeniu zawodów świetnie 
sprawdziła się również w roli kucharki. Razem z panią 
Krystyną przygotowały smaczne kiełbaski z grilla. 
Zawody były na wspaniałym poziomie. Trudno jest jed-
noznacznie stwierdzić, kto angażował się bardziej, rodzi-
ce, dziadkowie czy sami zawodnicy. Najważniejsza była 
wspaniała zabawa, z której dzieci czerpały garściami ra-
dość a ich dumni rodzice kibicowali im z całego serca. 
Złowione ryby wypuszczone zostały do stawu a dzieci 
odebrały torby pełne nagród. 
Wśród wielu sponsorów tej imprezy znalazła się również 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 
Sam jestem wędkarzem od ponad 40 lat i cieszę się, że 
również w tej dziedzinie spółka nasza już po raz kolejny 
mogła się sprawdzić w roli wspierającego. Dziękuję wła-
dzom Koła nr 3 za profesjonalizm i zaangażowanie. Były 
to zawody z okazji Dnia Dziecka, ale dzięki wspaniałej 
postawie dorosłych dzieci mogły się poczuć, jak na wiel-
kiej imprezie wędkarskiej, z prawdziwymi sędziami, opie-
kunami i kibicami. Super się z Państwem współpracuje. 

Andrzej Kail
Dyrektor ds. Marketingu 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Zdjęcia:
strona internetowa Koła nr 3 w Kostrzynie nad Odrą

Dzień dziecka z wędką
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Udało się! To już nie pierwszy raz, gdy unijne pieniądze 
popłyną szerokim strumieniem do powiatu słubickiego.
I znowu jest się z czego cieszyć - tym razem dostaliśmy bo-
wiem spore dofinansowanie na modernizację hali warsztato-
wej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Słubicach. Po remoncie pomieszczeń korzystać z nich będą 
uczniowie kształcący się w kierunku technik architektury kra-
jobrazu. Powstaną tu dwa stanowiska dydaktyczne, pracownie 
oraz zaplecze sanitarne i magazynowe. Do praktycznej nauki 
zawodu wykorzystywane będą również korytarze. Zostaną na 
nich zamontowane m.in. tablice magnetyczne służące do pla-
nowania podczas praktycznych zajęć. To wszystko w ramach 
projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia 
zawodowego w powiecie słubickim”.
POnaD 860 tys. DOfinansOwania!
To jednak nie wszystko. Wspomniany projekt zakłada tak-
że modernizację części pomieszczeń w starostwie (przy 
ul. Piłsudskiego 19, w budynku, w którym mieści się m.in. 
Wydział Komunikacji i Dróg). Po remoncie powstanie tu 
sala do nauki języków obcych oraz pomieszczenie demon-
stracyjne dla uczniów kierunków hotelarskich i gastrono-
micznych. Całkowity koszt prac przewidziano na ponad 
milion złotych, z czego aż ok. 862 tys. zł to środku unijne.
UmOwa jUż PODPisana!
Dzięki staraniom powiatu słubickiego o fundusze europejskie 
powiatowa oświata wyraźnie nabrała rozpędu. - Wystarczy 
wymienić dwa inne projekty, ważne dla naszej młodzieży: Mo-
dernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Słubickim 
czy Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim - podkreśla starosta 
Marcin Jabłoński, który 29 czerwca, wraz ze swoim zastępcą 
Leopoldem Owsiakiem i skarbnikiem powiatu Anną Górską, 
podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę dotyczącą wyżej 
wymienionych remontów. Marszałka województwa reprezento-
wała członek zarządu województwa lubuskiego Alicja Makar-
ska. Kiedy rozpoczną się prace? Zapewne niedługo, bowiem już 
ruszyła procedura przetargowa. Trzymamy kciuki!

(red.)

Mamy kolejne
setki tysięcy 

Były kwiaty, wzajemne podziękowania oraz brawa... 
Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 czerw-
ca, powiatowi radni jednogłośnie uchwalili absoluto-
rium dla zarządu powiatu za 2017 r. Oznacza to, że 
radni w pełni akceptują zeszłoroczne działania staro-
sty, jego zastępcy oraz członków zarządu powiatu.
W imieniu Rady Powiatu podziękowania zarządowi, a 
także skarbnikowi powiatu Annie Górskiej, złożyli człon-
kowie prezydium Rady. - To był dla nas wszystkich trudny 
rok. Tym bardziej doceniamy waszą pracę - mówił staro-
ście Marcinowi Jabłońskiemu, wicestaroście Leopoldowi 
Owsiakowi oraz członkom zarządu powiatu: Amelii Szoł-
tun i Danucie Sawickiej, w imieniu radnych, przewodni-
czący Rady Powiatu Wiesław Kołosza. 
Starosta nie pozostał dłużny i podziękował radnym oraz 
pracownikom starostwa oraz jednostek powiatowych za 
pomoc, wsparcie oraz sprawne działanie przy rozwiązy-
waniu najważniejszych dla powiatu kwestii. 
Podczas tej ostatniej przed wakacjami sesji rozpatrzono 
także informację Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu słubic-
kiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Ponadto podjęto uchwały :
- w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć specjalistów, zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez powiat słubicki, 
- w sprawie „Powiatowego programu wyrównywania szans 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, 
dla których organem prowadzącym jest powiat słubicki,
- w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnie-
niach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych 
prowadzonych na terenie powiatu słubickiego.

(red.)

Radni murem
za zarządem

Tegoroczna edycja jest o tyle wyjątkowa, że miała swój 
początek w dwóch miejscach i odbywa się w ogłoszo-
nym przez władze samorządowe województw nadod-
rzańskich „Samorządowym Roku Rzeki Odry 2018”. W 
tym roku uczestnicy flisu gromadzą flagi odwiedzanych 
na swojej trasie miejscowości w celu upamiętnienia 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 
100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. Zgodnie z ideą tej 
edycji, dzisiejszego ranka Zastępca Burmistrza Słubic 
Roman Siemiński, przywitał uczestników flisu, wręcza-
jąc im flagę z logo Słubic oraz życząc powodzenia na 
dalszej trasie. Zastępca Burmistrza Słubic z rąk uczest-
ników otrzymał memoriał, w którym uczestnicy wyra-
żają poparcie dla wszelkich inicjatyw dotyczących za-
gospodarowania rzeki Odry oraz nadzieję, że realizacja 
planowanych działań wpłynie pozytywnie na rozwój 
społeczno-gospodarczy naszych regionów.
Flisaków można będzie jeszcze spotkać w nadodrzań-
skich miastach, takich jak Kostrzyn, Gozdowice, Cedy-
nia, Widuchowa, Gryfino oraz w Szczecinie, w którym 
zawitają 14 lipca kończąc swój rejs.

Zawitali Flisacy
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Start/meta: przystań miejska
w Kostrzynie nad Odrą, ul. Sikorskiego 1

Długość: około 11km
Czas płynięcia: 2-4h

Wyprawa kajakowa

Proponowana trasa zaczyna się na przystani miejskiej MOSiR w Kostrzynie nad Odrą. Początkowo należy 
płynąć 1,5 km w górę rzeki Warty (pod prąd) trzymając się lewej strony, po czym przy dawnym porcie prze-
ładunkowym wpłynąć w kanał Warnicki. Dalej trasa prowadzi w pobliżu dawnej osady rybackiej – obecne-
go osiedla Warniki. Jedną z atrakcji tego miejsca jest zabytkowa przepompownia z 1911 r., która miała za za-
danie wypompowywanie wody z polderu w czasie kiedy swobodny przepływ grawitacyjny nie był możliwy.
Przy przepompowni można wybrać wariant trasy. Łatwiejsza, oznaczona kolorem czerwonym,  nie wyma-
gająca przenoszenia kajaków trasa, fragmentarycznie przebiega przez jedno z niewielu naturalnych koryt 
rzeki Warty, oznakowanej na starych mapach jako Schnelle Warte. Aby skorzystać z tego wariantu należy 
kontynuować spływ ciekiem znajdującym się z prawej strony przepompowni (bez przenoszenia). Odcinek 
ten stanowi główną atrakcję trasy ze względu na unikatowy naturalny charakter oraz wysokie walory przy-
rodnicze i krajobrazowe (meandry rzeczne, pozostałości dawnych zbiorowisk łęgowych). Dalej płyniemy 
prosto, mijając tzw. nową przepompownię po jej lewej stronie, po czym ciek łączy się z rzeką Wartą. Warto 
mieć świadomość, że nie jest to jej naturalne koryto a stworzony przez człowieka Kanał Fryderyka Wilhel-
ma. Płynąc spokojnie z nurtem rzeki możemy delektować się walorami przyrodniczymi Parku Narodowego 
„Ujście Warty”. Spływ kończymy na przystani miejskiej MOSiR, w miejscu w którym zaczęliśmy przygodę. 
Drugi wariant trasy, oznaczony kolorem zielonym, przeznaczony jest dla osób niebojących się wyzwań 
związanych z koniecznością dwukrotnego przenoszenia kajaka. Pierwsza przenoska znajduje się przy zabyt-
kowej przepompowni. Kajak należy przenieść na drugą stronę wału przeciwpowodziowego. Starorzecze jest 
w tym miejscu dzikie, niejednokrotnie ciek ociera się o rozległe trzcinowiska. Po około 1 km, przepływając 
pod mostkiem, po prawej stronie mijamy nową przepompownię. Płyniemy dalej około 500 m, gdzie po 
prawej stronie znajduje się mały kanał, w który wpływamy, tam przenosimy kajak na drugą stronę wału. Po 
przepłynięciu około 400 m w kierunku zachodnim, docieramy do miejsca, gdzie mamy możliwość wyboru 
opcji trasy powrotnej. Możemy wrócić trasą pierwszego wariantu (Schnelle Warte) lub spokojnie z nurtem 
rzeki Warty (Kanał Fryderyka Wilhelma). Opiekunem trasy jest Stowarzyszenie Kostrzyński Klub Sportów 
Wodnych (www.kksw.org, klub@kksw.org, tel.: 503 980 587).

KOSTRZYN NAD ODRĄ
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UKS Czwórka Kostrzyn Nad Odrą Zwycięzcą Turnieju 
K-SSSE Super CUP Orlików 2018. W dniach 26-29 czerw-
ca na obiektach MOSiR Kostrzyn nad Odrą oraz SOSiR 
Słubice odbył się Turniej „K-SSSE SUPER CUP” o Pu-
char Prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Krzysztofa Kielca, w Kostrzynie grali Or-
licy a w Słubicach Młodzicy. W turnieju udział brało po 6 
zespołów grających systemem każdy z każdym. Zwycięz-
cą turnieju w Kostrzynie nad Odrą została drużyna UKS 
„Czwórka” Kostrzyn nad Odrą, która wyprzedziła AP 
Macieja Murawskiego Falubaz Zielona Góra oraz lokal-
nego rywala „Celulozę” Kostrzyn nad Odrą.
W Słubicach triumfowała drużyna UKS Polonia Słubice, 
która wyprzedziła UKS Celulozę Kostrzyn nad Odrą oraz 
Football Academy Myślibórz. 
W Kostrzynie nad Odrą grały: Dwójka MOS Gubin, Celu-
loza Kostrzyn nad Odrą, Polonia Słubice, UKS „Czwórka” 
Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą, AP Murawski Fa-
lubaz Zielona Góra, Football Academy Myślibórz.
W Słubicach: Steinpol Ilanka Rzepin, Polonia Słubice, AP 
Murawski Falubaz Zielona Góra, Football Academy Myśli-
bórz, Celuloza Kostrzyn nad Odrą, AP Warta Gorzów Wlkp.
Turniej rozgrywany był pod patronatem:
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Fundacji im. Kazimierza 
Górskiego, Miasta Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyńsko – Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Miasta Słubice.
Oficjalnego powitania gości dokonali dyrektor MOSiR Zyg-
munt Mendelski, dyrektor ds. Marketingu KSSSE Andrzej 
Kail, właściciel firmy Collosum Marketing Sport Mirosław 
Wrzesiński a otwarcia dokonał burmistrz miasta Kostrzyn 
nad Odrą Andrzej Kunt. Ponadto na trybunach gościliśmy 
Posła na Sejm Artura Zasadę oraz pełnomocnika Zarządu 
KSSSE ds. Inwestycji Romana Dziducha.
Podczas czterodniowych zmagań młodych piłkarzy bar-
dzo dobrze zaprezentowały się dwa kostrzyńskie zespo-
ły UKS „Czwórka”(trener Radosław Bułgajewski) oraz 
UKS Celuloza(trener Adrian Kłodawski), które zajęły 
pierwsze i trzecie miejsca na podium.
Dekoracji najlepszych zespołów oraz nagrody indywidu-
alne wręczali: zastępca burmistrza Zbigniew Biedulski, 
przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz, dy-

rektor ds. Marketingu KSSSE Andrzej Kail, właściciel 
firmy Collosum Marketing Sport Mirosław Wrzesiński. 
Wszystkie zespoły nagrodzono pucharami oraz nagroda-
mi rzeczowymi, pierwsze trzy zespoły otrzymały także 
pamiątkowe medale a najlepszych w klasyfikacji indywi-
dualnej nagrodzono pamiątkowymi statuetkami.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali: 
• Najlepszy zawodnik: Mikołajczyk Aleksander 

– Dwójka MOS Gubin
• Najlepszy bramkarz: Koryciński Oliwer 

– AP M. Murawskiego Falubaz Zielona Góra
• Król strzelców: Sikorski Kacper 

– UKS Czwórka Kostrzyn
• Trener zwycięskiej drużyny: Bułgajewski Radosław 

- UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
Super Kozak:
Klasyfikacja drużynowa:
1. UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
2. Dwójka MOS Gubin
3. AP Murawski Falubaz Zielona Góra
Klasyfikacja indywidualna:
1. Emil Waskin - UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
2. Maciej Prusinowski - UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą 
3. Aleksander Mikołajczyk - Dwójka MOS Gubin 
Organizatorzy składają podziękowania Pani Ewie Grzel-
czak za sprawowanie opieki medycznej nad uczestnikami 
turnieju oraz dyrektorowi Muzeum Twierdzy Kostrzyn 
nad Odrą Ryszardowi Skałbie za umożliwienie ekipom 
zwiedzania Muzeum Twierdzy.

K-SSSE Super CUP
Orlików 2018

Nowe Regionalne Centra Dystrybucyjne (RDC) w Kle-
inaitingen (Niemcy) i w Słubicach (Polska), Dystrybu-
cja dealerska z Pekinu i Szanghaju (Chiny). Obsługa 
dealerów w Chinach, Niemczech, Austrii oraz w Polsce. 
Kuehne + Nagel i Grupa BMW są partnerami w 14 lo-
kalizacjach na świecie.
Warszawa, 2 lipca 2018 – Perfekcyjna obsługa posprzeda-
żowa jest kluczowa w branży motoryzacyjnej premium. 
Aby zapewnić wysokie oczekiwania klientów oraz mini-
malizować czas oczekiwania, łańcuch dostaw usług po-
sprzedażowych musi zapewniać serwisy na najwyższym 
poziomie. Kuehne + Nagel i Grupa BMW rozszerzają swo-
ją współpracę, otwierając dwa nowe centra dystrybucji w 
Niemczech i w Polsce oraz realizując transport dla deale-
rów z dwóch głównych Regionalnych Centrów Dystrybu-
cyjnych w Chinach. 
Długotrwała współpraca między Grupą BMW oraz Kueh-
ne + Nagel liczy obecnie 14 lokalizacji na całym świecie, 
ze skonsolidowaną obecnością na terenie Chin.
Gianfranco Sgro, Członek Zarządu Kuehne + Nagel Inter-
national AG, odpowiedzialny za Logistykę Kontraktową: 
“Zorientowanie na dynamicznie rozwijające się rynki, ta-
kie jak branża motoryzacyjna, wpisuje się w naszą stra-
tegię 2022. Dalszy rozwój partnerstw z firmami z branży 
motoryzacyjnej oraz silna pozycja na rynku automotive 
stanowią dla nas niepodważalny cel. Z tego powodu nie-
ustannie rozwijamy naszą innowacyjną ofertę dla usług z 
zakresu posprzedaży. Rozszerzenie serwisów realizowa-
nych dla Grupy BMW, uważamy za jeden z przełomowych 
etapów dla firmy. Współpraca z BMW zawsze oznacza 
osiąganie nowego poziomu innowacyjności oferowanych 
przez nas rozwiązań w ramach operacji, zarządzania in-
formacją, widoczności i transparentności oraz zorientowa-
nie na finalnego odbiorcę produktu. 
Jest nam niezmiernie miło, iż możemy zapewniać wiedzę 
i doświadczenie naszemu długoletniemu partnerowi,  ja-
kim jest Grupa BMW w kolejnych dwóch lokalizacjach w 
Europie oraz rozwijać naszą ofertę dla BMW Brilliance 
Automotive w Chinach.” 
Regionalne Centrum Dystrybucji w Kleinaitingen, po-
siadając 70.000 m2,  jest jednym z największych centrów 
dystrybucyjnych, którym Kuehne + Nagel zarządza dla 
Grupy BMW. Obsługuje się w nim ponad 300 dealerów z 
całych południowych Niemiec i zachodniej Austrii. 
Kuehne + Nagel jest odpowiedzialne za fizyczne odbiera-
nie i zarządzanie przychodzącymi towarami, magazyno-
wanie, odbiór zamówień składanych przez dealerów, pa-
kowanie i wysyłanie. W Kleinaitingen składowanych jest 
ponad 82.000 artykułów, z około 23.000 przesyłek wycho-
dzących codziennie. 
Nowa przestrzeń magazynowa w Słubicach posiada 30.900 
m2 z możliwością jej rozszerzenia o dodatkowe 10.700 m2. 
Magazyn ten zastępuje istniejące już w Polsce centrum li-
czące 15.000 m2. Taka zmiana była szczególnie wymaga-
na ze względu na silny wzrost zapotrzebowania polskiego 
rynku, który obsługuje około 125 dealerów w Północno 
– Wschodnich Niemczech oraz około 35 na terenie Polski. 
Regionalne Centrum Dystrybucji drogą lądową i lotniczą 
z Beijing i z Szanghaju zapewni codzienne dostawy części 
samochodowych do 340 dealerów z Północnych, Central-
nych i Wschodnich Chin. Dane o przesyłkach będą zapew-
nione za pomocą systemu.

Grupa Kuehne + Nagel
rozszerza swoje globalne usługi
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Ruszyły zapisy do XXXIII Ogól-
nopolskiego Biegu Ulicznego 
Kobiet i Mężczyzn na dystansie 
10km „KOSTRZYŃSKA DZIE-
SIĄTKA” - Kostrzyn nad Odrą 
- 02 września 2018 r. Nowością 
w tym roku jest to, że dodatko-
wo odbędą się Drużynowe Mi-
strzostwa Kostrzyna Zakładów 
Pracy. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kostrzynie nad 
Odrą zaprasza wszytskich chęt-
nych, na których już czekają: 
puchary, medale i dyplomy dla 
zespołów oraz w klasyfikacji in-
dywidualnej, pakiety startowe 
dla uczestników (koszulka, me-
dal), posiłek regeneracyjny po 
biegu i niezpomniene przeżycia. 
Weź udział w naszym biegu!

Zapisy do biegu
wraz z regulaminem: 
http://www.czasnachip.pl/
2018/kostrzyn.php


