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BETON TOWAROWY
BLOCZKI BETONOWE
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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

Andrzej Kunt (burmistrz Ko-
strzyna nad Odrą) i Adam Ja-
skulski (wójt Świdnicy), docenieni 
przez organizatorów Ogólnopol-
skiego Programu Promocji Re-
gionów „Samorządowa Marka 
Roku”. Najlepszy burmistrz 
10-lecia, to tytuł który trafił do 
Kostrzyna. To dla mnie wielki 
zaszczyt, że w najpiękniejszym 
regionie w Polsce mamy najlep-
szych samorządowców. Tworzy-
my zgraną drużynę – podkreślała 
Marszałek Województwa Lubu-
skiego Anna Elżbieta Polak pod-
czas Sesji Sejmiku Wojewódzkie-
go, która odbywała się 18 lipca br. 
w Zielonej Górze.
- Te tytuły, to najlepszy dowód 
na to, że współpracując można 
osiągnąć więcej. Z burmistrzem 
Kostrzyna, działamy wspólnie 
przy organizacji jednego z naj-
większych festiwali muzycznych 
świata. Ta współpraca się układa, 
razem możemy sięgać gwiazd. 
Gratuluję i cieszę się, że właśnie 
w Lubuskiem pracują najlepsi sa-
morządowcy w kraju – mówiła 
marszałek Elżbieta Anna Polak, 
gratulując tytułu burmistrzowi 
Kostrzyna nad Odrą, który został 
zaproszony na sesję Sejmiku.
Najlepszy burmistrz 10-lecia, 
Andrzej Kunt odbierając gra-
tulacje podkreślił, że samorzą-
dowcy powinni tworzyć jedną 
drużynę i grać do jednej bramki. 
W ubiegłym roku razem z Panią 
marszałek gościliśmy w War-
szawie. Podczas ważnej debaty 
dyskutowano na temat tego, kim 
jest lider? Lider, to ktoś kto po-
trafi zbudować zespół ludzi, któ-
rzy dobrze wykonują pracę. My 
samorządowcy w województwie 
lubuskim potrafimy to robić
Przypomnijmy: Wielka gala Polska 
Przedsiębiorczość, podczas której 
nagrodzono lubuskich samorzą-
dowców odbyła się 22 czerwca br. 
w Warszawie. Miasto Kostrzyn 
nad Odrą  uzyskało tytuł „Gmina 
10-lecia” oraz Złotą Statuetkę Orła 
Polskiego Samorządu. Nagrody 
przyznawane są za innowacyjne i 
prorozwojowe działania inwesty-
cyjne oraz pozyskiwanie środków 
zewnętrznych w zakresie ochrony 
środowiska, działań proekologicz-
nych, infrastruktury technicznej, 
a także edukacji, kultury i sportu i 
polityki prorodzinne.j

Burmistrz 
doceniony!



  2  nr 8 SIERPIEŃ 2018

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. 
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Przemysław Mielczarek, Daniel Szurka, Anna Suchy, Bartłomiej Suski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 225 133
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 8.600 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

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
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 
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Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

minął miesiąc
POSZUKUJEMY OPIEKUNEK/ÓW 
osób starszych w Niemczech, 

wysokie wynagrodzenie,
darmowy kurs j. niem.,

składki ZUS! 
LAXO Care, tel. 68 422 8111

Takich upałów w naszym 
pięknym i nieodgadnionym 
pogodowo kraju dawno nie 
było. Sezon ogórkowy w 
pełni, a słupki rtęci na ter-
mometrach wędrują znacz-
nie powyżej 30 kresek. W 
tym roku nie trzeba jechać 
na południe Europy, żeby 
złapać piękną wakacyjną 
opaleniznę. Jak jednak pra-
wie ze wszystkim bywa i tu 
są pewne wady. Taki gorąc 
to z pewnością nic dobrego 
dla osób starszych. Dlatego 
lekarze zalecają, by w go-
dzinach największego ukro-
pu z nieba ograniczali swo-
ją aktywność na powietrzu 
do minimum. Na polach su-
sza, zbiory szacuje się, że 
będą nawet o 1/3 mniejsze 
niż zwykle, a to zwiastuje 
nam podwyżki żywności. 
Gdy rolnicy robią co mogą, 
by zebrać z pól, to co jesz-
cze zostało, nierolnicza 
część społeczeństwa planu-
je, przebywa lub wspomina 
urlop. Ten trwa zazwyczaj 
dwa tygodnie i każdy z 
pewnością powie, że za-
wsze zbyt szybko się koń-
czy. W końcu trzeba iść do 
roboty. Pogoda nigdy jed-
nak nie dostosowuje się do 
naszego wolnego, i  gdy na 

dworze nadal grzeje, my wy-
lewamy siódme poty w pra-
cy. W telewizornii co dzień 
któryś ze szczytów władzy 
zachęca, żeby pracodawcy 
skracali pracownikom dzień 
pracy. Bardzo mnie wzrusza 
troska władzy o społeczeń-
stwo. Szkoda tylko, że nikt 
z rządu nie pomyślał, żeby 
to państwo częściowo wzię-
ło koszty takiego krótszego 
dnia pracy na siebie. Przed-
siębiorcy zazwyczaj mają 
front robót zaplanowany, 
zakontraktowany i wszelkie 
opóźnienia rodzą spore stra-
ty, a robotę w końcu i tak 
trzeba wykonać. Jeżeli rząd 
chce by pracownicy podczas 
upałów byli w pracy np. 
o godzinę krócej, to może 
wziąłby na swoje barki część 
związanych z tym kosztów? 
Np. taki przedsiębiorca za-
płaciłby odrobinę niższe 
składki do ZUS (oczywiście 
zrefundowałoby je państwo). 
Przy takim rozwiązaniu tro-
ska premiera, tudzież innych 
polityków obozu rządzącego 
o obywateli byłaby bardziej 
wiarygodna.
Mundial za nami i lepiej o 
nim w kontekście naszych 
23 asów zbyt długo nie pa-
miętać. Może niektórym 

przeszła już Lewandowski-
-mania, chociaż nie do koń-
ca możemy w tym przypadku 
liczyć na media. Nasi lek-
koatleci na dzień wydania 
gazety prowadzą w klasyfi-
kacji medalowej Lekkoatle-
tycznych Mistrzostw Euro-
py (złoto i srebro w rzucie 
młotem oraz złoto i srebro w 
pchaniu kulą), a na niektó-
rych kanałach wciąż jedną 
z najważniejszych wiado-
mości jest spekulacja czy 
dojdzie do transferu Lewan-
dowskiego czy nie… Jakby 
w tym kraju nie istniał już 
inny sport niż piłka nożna. 
Tak samo po macoszemu jest 
traktowana siatkówka. Cóż, 
po raz kolejny sprawdza się 
maksym, że pieniądz rządzi 
światem, a tego w futbolu z 
pewnością nie brakuje. Dla 
mnie mistrzami są lekkoatle-
ci i  pomimo, że nie widzę 
ich w co drugiej reklamie w 

Sezon ogórkowy w pełni
telewizornii,  to cieszę się 
ogromnie z ich sukcesów 
i trzymam kciuki na czas 
zbliżającej się Olimpiady. 
Pogoda gorąca i nie sprzy-
ja myśleniu o niczym in-
nym poza odpoczynkiem, a 
tymczasem z dużym praw-
dopodobieństwem już 21 
października będziemy 
wybierać najbliższe nam 
władze samorządowe. Kan-
dydaci też jakoś specjalnie 
na razie się nie wychylają. 
Czyżby cisza przed burzą? 
Z pewnością w kolejnym 
miesiącu w naszych Ma-
łych Ojczy-
znach będzie 
się działo.



 nr 8 SIERPIEŃ 2018 3

KOSTRZYN NAD ODRĄ

EKOstrzyn
DOCENIONY!

Miasto Kostrzyn nad Odrą znalazło się wśród 80 pol-
skich samorządów które otrzymały  tytuł: „EkoJa-
nosik – Zielona Wstęga Polski 2018” za obniżenie 
poziomu niskiej emisji oraz działania na rzecz edu-
kacji ekologicznej. W lipcu burmistrz Andrzej Kunt 
był obecny na uroczystości w Sejmie RP, na którą 
otrzymał zaproszenie od Posłów Sejmowej Komi-

sji Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska.

Burmistrz dr Andrzej Kunt otrzymał 
pismo urzędowe w którym czytamy 
m.in.: „w ramach XIX edycji konkursu 
BUDOWNICZY POLSKIEGO SPOR-
TU, na podstawie wskazania przez 
marszałka województwa lubuskiego 
inwestycji sportowych i rekreacyjnych 
zrealizowanych w województwie lubu-
skim w latach 2016-2018, celem nagro-
dzenia najbardziej wyróżniających się 
inwestorów, inwestycji i inicjatyw z re-
gionu lubuskiego, Klub Sportowa Pol-
ska pragnie przyznać Miastu Kostrzyn 
nad Odrą i Panu Burmistrzowi wyróż-
nienie specjalne:
INWESTOR NA MEDAL 2018. Za re-
mont hali sportowej przy ulicy Wojska 

Kolejne wyróżnienie dla Kostrzyna nad Odrą. 
Burmistrz odmawia przyjęcia nominacji!

Polskiego w Kostrzynie nad Odrą, a także 
za całokształt dotychczasowych działań na 
rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w mieście, na rzecz 
promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, 
młodzieży i społeczności lokalnej, a tym 
samym za wspieranie programu BUDUJE-
MY SPORTOWĄ POLSKĘ.
W uzasadnieniu czytamy, że: „wyremon-
towana hala sportowa jest areną wydarzeń 
sportowych o charakterze lokalnym i re-
gionalnym, a także ogólnopolskim ukie-
runkowanym na rozwój sportów halowych 
tj. tenis stołowy, piłka siatkowa, halowa 
piłka nożna, jak również organizacji licz-
nych turniejów, a także jako baza zajęć 
sportowych dla dzieci uczęszczających do 

kostrzyńskich szkół”. Uprzejmie proszę o 
przyjęcie niniejszej nominacji i zaakcepto-
wanie regulaminu przyznawanych wyróż-
nień. Uroczyste wręczenie wyróżnień bę-
dzie miało miejsce 27 września 2018 roku 
w Warszawie, podczas GALI BUDOW-
NICZYCH POLSKIEGO SPORTU/GALI 
SPORTOWEJ POLSKI.
Przedsięwzięciu patronują m. in. Mar-
szałkowie Województw; Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa , Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
SARP, PKOl i wiele innych instytucji, 
związków sportowych oraz stowarzyszeń”.
Po zapoznaniu się z niniejszą nominacją i 
regulaminem przyznawanych wyróżnień 

burmistrz Andrzej Kunt odmówił pod-
pisania nominacji z dwóch powodów: po 
pierwsze uznał, że remont hali przy ul.Woj-
ska Polskiego jest „normalną rzeczą”, któ-
rą należało wykonać, by treningi, zawody, 
turnieje mogły nadal się w niej odbywać, a 
sala służyła społeczności lokalnej. Po dru-
gie, podpisanie przez burmistrza nomina-
cji do wyróżnienia jest równoznaczne z za-
płatą kwoty netto 3.500 złotych. Burmistrz 
podjął wiele lat temu decyzję, że miasto nie 
będzie płaciło za nagrody dla nagród, czyli 
takie, które nie wnoszą wartości dodanej 
dla miasta jak np. w przypadku konkursu 
GMINA NA 6! gdzie miasto otrzymało na-
grodę w wysokości 15.000 zł netto.
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Po pracowitym roku akademickim słuchacze UTW 2 lipca 
wyjechali do Rewala na 11 dniowy wypoczynek. Pogoda 
sprzyjała kąpielom słonecznym jak i pieszym wędrówkom 
do Trzęsacza i Niechorza. W czasie wypoczynku w Nie-
chorzu odbywało się Święto Śledzia BAŁTYCKIEGO. 
Nie mogło tam zabraknąć słuchaczy UTW. 
Udaliśmy się tam Kolejką Retro, gdzie spróbowaliśmy śle-
dzia bałtyckiego smażonego i wędzonego. Nie zabrakło i 
innych atrakcji: konkursy ze znajomości ziemi Pomorza Za-
chodniego, kapeli z Niechorza itp. Pełni wrażeń wróciliśmy 
do Domu Wypoczynkowego ”Pod Dębami” w Rewalu.
W czasie pobytu zorganizowaliśmy szereg imprez: im-
preza integracyjna, spotkanie z poetą Jerzym Olaninem - 
który czytał swoje wiersze o tematyce marynistycznej, nie 
zabrakło miłego spędzania czasu na pogawędkach, grach i 
śpiewach w miłej atmosferze.
Dzięki dotacji Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą i da-
rowizn z Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, i GBS Oddział w Kostrzynie nad Odrą słuchacze 
- seniorzy mogli tak mile spędzić czas regenerując swoje 
zdrowie i samopoczucie.

Dziękujemy Wam za to
Słuchacze UTW Kostrzyn nad Odrą

19 czerwca br. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ko-
strzynie nad Odrą zakończył swój rok akademicki. 
Uroczyste podsumowanie ubiegłego roku odbyło się w 
Sali KCK „Kręgielnia”. Prowadząca akademię – pani 
Krystyna Budzińska, przewodnicząca Kostrzyńskiego 
UTW, dziękowała ze sceny zgromadzonym na Sali zna-
mienitym gościom za wkład i zaangażowanie w rozwój 
seniorów w naszym mieście. 
„Nie było by tylu wspaniałych imprez, wykładów, wyjaz-
dów do opery, operetki, teatru, czy filharmonii, konferen-
cji, spotkań kulturalnych, spartakiady, ćwiczeń rehabili-
tacyjnych czy też muzykoterapii, gdyby nie współpraca 
i pomoc darczyńców i innych osób wspierających naszą 
działalność, za co jesteśmy wszystkim wdzięczni. Wszy-
scy mamy na uwadze dobro seniorów, spełnianie ich 
potrzeb i marzeń” – mówiła przewodnicząca Krystyna 
Budzińska, dziękując licznie zgromadzonym gościom  i 
seniorom. Wśród zaproszonych gości na Sali zasiedli: An-
drzej  Kunt - Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, Ma-
rek Tatarewicz - Przewodniczący Rady Miasta, Ryszard 
Ilnicki - Przewodniczący Rady Seniorów, Zbigniew Ra-
dzioch - Wiceprezes UTW w Gorzowie Wlkp., Zdzisław 
Garczarek - Dyrektor Kostrzyńskiego Centrum Kultury, 
Zygmunt Mendelski - Dyrektor MOSiR, Leszek Naumo-
wicz - Dyrektor Zespołu Szkół oraz członek honorowy 
UTW, Bogusława Strojnowska - Dyrektor Domu Seniora 
jak również członek honorowy UTW oraz wielu innych. 
Na dobry początek zespół „Uniwerek” zaśpiewał kilka 
piosenek o wakacjach. 
Anna Sieja, która działała w grupie  założycielskiej filii UTW 
w Kostrzynie nad Odrą w 1999 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu 
otrzymała tytuł  „Honorowego Członka UTW”. Natomiast 
za zaangażowanie się we współpracę i realizacje celów sta-

tutowych UTW, za prowadzenie wykładów, za edukowanie 
i ostrzeganie seniorów przed różnymi nadużyciami ze stro-
ny nieuczciwych osób i za mobilizowanie seniorów do ak-
tywności fizycznej zostali wyróżnieni: Andrzej Kunt, Marek 
Tatarewicz, Zygmunt Mendelski oraz Mariusz Kowalewski. 
Prowadząca przekazała również, że 12 czerwca 2018 r. Jani-
na Galczak, Bogusława Strojnowska oraz Bożena Wichrow-
ska zostały uhonorowane przez Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wlkp. Pana Jacka Wójcickiego z okazji 25-lecia działalności 
UTW w Gorzowie Wlkp. Statuetkami i podziękowaniami za 
zaangażowanie w działalność UTW. Uroczystość ta odbyła 
się w Filharmonii Gorzowskiej. 
Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała seniorom 
za pracę w wolontariacie WOŚP, zbiórce adwentowej, po-
mocy i wsparciu Zarządu w organizacji wszystkich spo-
tkań, imprez. Po części oficjalnej goście oraz słuchacze 
zostali zaproszeni na kawę, herbatę i ciasto. Sponsorem 
cateringu był Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą oraz 
Intermarche w Kostrzynie nad Odrą. Na zakończenie z ży-
czeniami wspaniałego wypoczynku dla słuchaczek i słu-
chaczy UTW zagrała Kapela Tadka. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kostrzyn nad Odrą

Zakończenie
roku akademickiego

Aktywny 
wypoczynek 
słuchaczy 

UTW
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Burmistrz dotrzymuje danego słowa!
21 czerwca Mieszkańcy bloków Ko-
strzyńskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego (ul. Różana i ul. 
Jaśminowa) spotkali się z władzami 
miasta aby naświetlić swoje problemy. 
Już w dniu 5 lipca odbyło się spotkanie 
w nieco poszerzonym gronie (o Miesz-
kańców pobliskich bloków na ul. Jana 
Pawła II), na które radny Piotr Dziekan 
zaprosił tym razem Burmistrza Miasta 
Andrzeja Kunta, który czas pomię-
dzy zebraniami wykorzystał na anali-
zę postawionych przez Mieszkańców 
wniosków. Spotkanie, w którym wzięło 
udział kilkanaście osób zakończyło się 
pełnym sukcesem, a takie plenerowe 
konsultacje są najlepszym przykładem 
na to, że warto rozmawiać!
Spotkanie z Mieszkańcami A. Kunt rozpo-
czął od podzielenia się z zebranymi swo-
imi przemyśleniami: „przed przyjazdem 
tutaj nasnuła mi się refleksja, że kiedy 15 
lat spotkałem się tutaj z Mieszkańcami 
mieli zupełnie inne problemy. Był to zły 
stan dróg, bezrobocie, brak dróg dojazdo-
wych i kiepska sytuacja mieszkaniowa. 
Cieszę się, że tak poważne problemy udało 
się przez te lata załatwić i dzisiaj możemy 
porozmawiać o jakże różnych sprawach, 
jak budowa placu zabaw, nasadzenia czy 
inne wnioski składane przez Państwa w 
ostatnim czasie!” Burmistrz stwierdził 
także, że zapoznał się z przedstawionymi 
21 czerwca br. postulatami i ostatnie dwa 

tygodnie spędził ze swoimi pracownika-
mi, aby się nad nimi pochylić. Następnie 
A. Kunt przeszedł do konkretów…
Dużo uwagi na ostatnim spotkaniu poświę-
cono placowi zabaw - przypomnijmy, że 
główny problem stanowił wówczas fakt, że 
znajduje się on na terenie KTBS a wicebur-
mistrz obiecał, że postara się znaleźć rozwią-
zanie. I znaleziono! A. Kunt przypominał, 
że Miasto może dysponować jedynie swo-
imi gruntami, jednakże KTBS jest spółką 
miejską, a zatem możliwe jest przekazanie 
pieniędzy na określony cel. I tym celem 
ma być zaprojektowanie, wyłonienie wyko-
nawcy a następnie wykonanie projektu pla-
cu zabaw. Burmistrz obiecał, że zadanie to, 
wycenione na około 150 tys. zł znajdzie się 
w Budżecie Miasta na rok 2019. Również w 
przyszłorocznym budżecie ma się znaleźć 
realizacja projektu na oświetlenie drogi 
prowadzącej do Niepublicznego Przed-
szkola Miejskiego „Mali Europejczycy”, 
gdzie już wkrótce rozpocznie się budowa 
miejsc parkingowych. Burmistrz zapew-
niał także, że umieści w budżecie na rok 
2019 projekt sygnalizacji świetlnej, która 
byłą zgłaszana także przez radnych. Ale 
to w następnym roku - a czego Mieszkań-
cy mogą oczekiwać już wkrótce? Przede 
wszystkim wymiany słupa oświetleniowe-
go, a jesienią pojawią się nasadzenia ziele-
ni na placu pomiędzy blokami. Następnie 
Mieszkańcy mieli czas na zadawanie py-
tań, a w wielu wypowiedziach pojawiły 

się podziękowania, że tak szybko udało się 
znaleźć rozwiązania na ich bolączki.
Kończąc spotkanie jego inicjator i organi-
zator radny miejski Piotr Dziekan zaprze-
czył atakom redaktorka lokalnej gazety, 
jakoby spotkanie miało charakter przed-
wyborczy: „Wielokrotnie spotykałem się z 
Mieszkańcami mojego okręgu wyborcze-
go [takie spotkanie odbywały się m.in. w 
Szkole Podstawowej Nr 2 czy na Osiedlu 
Leśnym - przyp. BS] podkreślając, że war-
to rozmawiać! Mieszkańcy KTBS już kil-

kukrotnie prosili mnie, aby zorganizować 
spotkanie z dala od zamkniętych sal, aby 
burmistrz mógł naocznie przekonać się o 
ich problemie. Cieszę się, że udało się w 
końcu takie spotkanie plenerowe zorgani-
zować, a jego efekt doskonale pokazuje, że 
nie jesteśmy głusi na potrzeby Mieszkań-
ców! Chciałbym nawiązać do słów Pana 
Burmistrza, który zawsze powtarza, że 
jeśli będziemy wspólnie szukać rozwiązań 
naszych problemów, to wszystkim Miesz-
kańcom będzie się żyło lepiej!”
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Zarząd Klubu Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-
nich w Kostrzynie nad Odrą zorgani-
zował wycieczkę do Lwowa i okolic w 
dniach 11-15 lipca 2018 roku. Po zwie-
dzaniu Krakowa, z 11 na 12 lipca 2018 
roku nocujemy w Przemyślu w hotelu 
„Accademia”, który położony jest blisko 
Rynku Starego Miasta. Z tego też powo-
du po obiadokolacji i zakwaterowaniu 
dość duża grupa naszych wybrała się do 
centrum miasta. 
W czwórkę: dwóch Józków, Jurek i Oskar, 
wychodzimy z hotelu, aby zobaczyć zabytki 
miasta. Zatrzymujemy się przy pomniku-ła-
weczce wojaka Józefa Szwejka i z jego per-
spektywy podziwiamy ratusz i kamienice. 
Bohater „Przygód dobrego wojaka Szwej-
ka” Jarosława Haška siedzi na skrzynce 
amunicji. Po lśniących różnych częściach 
ciała i garderoby, pomnik wykonany z brą-
zu, wnioskuję, że jest często odwiedzany 
przez mieszkańców i turystów. Przy nim 
podobno Józie i Józki obchodzą swoje uro-
dziny 19 marca każdego roku. Niedaleko 
od Szwejka mamy kolejne dwa pomniki: 
węgierskiego huzara, który wrzuca list do 
skrzynki pocztowej i polskiego ułana. Obok 
nich pomniki pięknych koni.
12 lipca po śniadaniu wyjeżdżamy z Prze-
myśla do Lwowa. Granicę polsko-ukraiń-
ską przekraczamy w Medyce. Trwało to 
tylko 1 godzinę i 35 minut, czyli dość krót-
ko. Do celu naszej podróży pozostało oko-
ło 80 km. Jedziemy dobrą drogą i wkrótce 
przed nami ukazuje się Lwów. W centrum 
miasta wita nas miejscowa przewodniczka, 
pani Anna Gordijewska. Lwów to miasto 
opiewane przez wielu poetów, pisarzy, bar-
dów i artystów. Urzekało ich jego położe-
nie, jak Rzym na siedmiu wzgórzach, za-
bytki oraz wielonarodowość. Mieszkali w 
nim: Polacy, Ukraińcy, Rusini, Ormianie, 
Żydzi, Niemcy, Grecy i inne narody. Dziś 
jest miastem zamieszkanym prawie przez 
samych Ukraińców - Polaków i innych na-
rodowości jest niewiele. 
Z niedosytem wrażeń opuszczamy stare 
kamienice i idziemy dalej. Już po chwi-
li jesteśmy przed Katedrą Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, jednym z naj-

Kostrzynianie we Lwowie

cenniejszych zabytków wszystkich Pola-
ków. To właśnie w niej król Jan Kazimierz 
złożył słynne Śluby Lwowskie, oddając 
Rzeczypospolitą pod opiekę Matki Bożej. 
Wspaniałym zabytkiem związanym z ka-
tedrą jest usytuowana na zewnątrz świą-
tyni Kaplica Boimów, a właściwie Kaplica 
Trójcy Świętej i Męki Pańskiej. Jej funda-
torem był Jerzy Boim, kupiec, rajca miejski 
i sekretarz króla Stefana Batorego. Kaplica 
została wzniesiona na terenie cmentarza 
obok potocznie zwanej Katedry Łacińskiej 
w latach 1609-1611 i początkowo służyła za 
mauzoleum rodu Boimów. Niegdyś była to 
budowla wolnostojąca. Kaplica jest bogato 
zdobiona zarówno na zewnątrz jak i we-
wnątrz (rzeźby, kolumny, gzymsy, kaseto-
ny), jednym słowem nadmiar wszelkiego 
rodzaju bogactwa artystycznego. Szczegól-
ne wrażenie robi kasetonowa kopuła oparta 
na ośmiobocznym tamburze. Kopułę wień-
czy figura Chrystusa Frasobliwego.
Z Kaplicy Boimów udajemy się do Kate-
dry Ormiańskiej – jeden z najstarszych i 
najcenniejszych kościołów Lwowa. Ka-
tedra została ufundowana przez Ormian, 
którzy w ciągu wieków wzmacniali swoją 
pozycję materialną, kulturalną i duchową 
na terenach Rzeczypospolitej. Katedra, 
tak jak wiele kościołów w ZSRR, przecho-
dziła burzliwe dzieje, ale istotne jest to, że 
obecnie pełni funkcję, do której powołana 
została od wieków.
Po zwiedzeniu kolejnych kościołów do-
cieramy do Prospektu Swobody (dawnych 
Wałów Hetmańskich), ulubionego miejsca 
spotkań i spacerów mieszkańców miasta i 
turystów. Ten reprezentacyjny bulwar cią-
gnie się od pomnika Adama Mickiewicza 
aż do teatru. Najważniejszą budowlą daw-
nych Wałów Hetmańskich jest Państwowy 
Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Sa-
lomei Kruszelnickiej. My na dłużej zatrzy-
mujemy się przy pomniku  A.Mickiewicza, 
autora „Pana Tadeusza”, „Dziadów”, „Bal-
lad i romansów” i wielu innych wspaniałych 
utworów. Jest to jeden z najpiękniejszych 
pomników artysty. 
Nieco zmęczeni udajemy się na obiadokola-
cję i nocleg do hotelu „Mars” - oddalonego 
od centrum Lwowa o 6-7 km. Po zakwate-

rowaniu w hotelu i obiadokolacji rozpoczę-
ło się spotkanie integracyjne uczestników 
wycieczki. Do tańca przygrywał nam dwu-
osobowy zespół muzyczny Lwowska Fala. 
Jeżeli taniec jest jedną z form terapii ru-
chowej, to sądzę, że wszyscy jej uczestnicy 
wykorzystali ją z nawiązką i to bez nadzoru 
pielęgniarki czy lekarza. Terapia zakończy-
ła się po 23:00, bowiem cisza nocna w ho-
telu nie pozwalała na jej kontynuację, cho-
ciaż rozmowy, w mniejszych już zespołach, 
trwały nieco dłużej. 
Dalsze zwiedzanie Lwowa kontynuujemy 
14 lipca, bowiem 13 lipca wyjeżdżamy 
do Żółkwi, Oleska i Podhorc. W naszym 
programie w tym dniu mamy zwiedzanie 
Cmentarza Łyczakowskiego, Wysokiego 
Zamku i udział w spektaklu „Aida” Ver-
diego w Operze Lwowskiej. W kolejnym 
dniu pobytu we Lwowie jest z nami pani 
Ania, wspaniała przewodnik o bogatej 
wiedzy historycznej i umiejętności nawią-
zywania kontaktu z grupą. Swoją bogatą 
wiedzę merytoryczną przeplata wierszami 
o wymowie patriotycznej, pełnych wraż-
liwości i uczuć. W trakcie ich recytacji 
wstrzymywała oddech i załamywał jej się 
głos. Wspaniała pani Ania prowadzi nas 
przez Cmentarz Łyczakowski. Nie wy-
obrażam sobie wycieczki, która ominęłaby 
to miejsce. Zaczynamy zwiedzanie nekro-
polii od części najstarszej. 
Cmentarz Łyczakowski to jedna z najstar-
szych i najpiękniejszych nekropolii w Eu-
ropie, obejmuje powierzchnię 42 hektarów. 
Tu spoczywa wielu zasłużonych ludzi dla 
Polski i Ukrainy. Zaczynamy zwiedzanie 
od grobu Marii Konopnickiej, dalej Sewe-
ryna Goszczyńskiego, Artura Grottera i 
Gabrieli Zapolskiej, Juliana Ordona, Iwana 
Franko i Salomei Kruszelnickiej i w zadu-
mie oraz skupieniu zmierzamy w kierunku 
Cmentarza Orląt Lwowskich. Po drodze 
mijamy jeszcze mogiły powstańców z 1831 
i 1863 roku i wielu bardziej i mniej zna-
nych polskich bohaterów. 
Cmentarz Orląt Lwowskich jest autono-
miczną częścią Cmentarza Łyczakow-
skiego. Zajmuje on wzgórza od strony ul. 
Pohulanki. Znajdują się na nim mogiły 
uczestników obrony Lwowa poległych w 

latach 1918-1920 i zmarłych w latach póź-
niejszych. Spośród prawie trzech tysięcy 
żołnierzy większość to Orlęta Lwowskie, 
czyli młodzież szkół średnich, wyższych i 
lwowska inteligencja. Najmłodsi mieli po 14 
lat. Polegli w walce o przynależność Lwowa 
do Polski. Na centralnym grobie ozdobio-
nym Szczerbcem i napisem „Tu leży żoł-
nierz ;polski poległy za ojczyznę” zapalamy 
znicze. Karol Wilman dał nam wszystkim 
przykład, jak należy uczcić naszych bo-
haterów. Posiadał wiele zniczy i zapalał je 
w różnych częściach cmentarza , własno-
ręcznie uszył kilka flag biało-czerwonych i 
umieszczał je na grobach poległych. Brawo, 
Panie Karolu!
Mnie osobiście zdziwiło to, że dwa kamien-
ne lwy, które stanowiły integralną część 
kolumnady Pomnika Chwały, po powro-
cie w grudniu 2015 roku na swoje miejsca, 
zostają zamknięte po tym, jak lwowska 
władza obwodowa zwróciła się do odpo-
wiednich służb z wnioskiem o zbadanie, 
czy „nie mają charakteru antyukraińskie-
go”. Zakwestionowano także legalność ich 
powrotu na wcześniejsze miejsca. Pat w tej 
sprawie trwa do dziś, a biedne lwy nie mogą 
ujrzeć światła dziennego. Dlaczego lwy nie 
mogą, jak dawniej, strzec głównego wej-
ścia na cmentarz? Prawdopodobnie chodzi 
o napisy na tarczach, które im towarzyszą. 
Jeden miał na tarczy herb Lwowa i napis 
„Zawsze wierny”, a drugi godło Rzeczy-
pospolitej i inskrypcję „Tobie Polsko”. Jak 
długo jeszcze potrwają rozmowy między 
władzami polskimi i ukraińskimi, tego nie 
można przewidzieć. Należy mieć nadzieję, 
że rozsądek kiedyś zwycięży. Pierwsze ja-
skółki tego już są, bowiem w deskach od-
wiedzjący cmentarz porobili już otwory, a 
w ich wnętrzach pojawiły się kwiaty.
Pełni zadumy nad naszą przeszłością wsia-
damy do autokaru i jedziemy na Wysoki 
Zamek. I tu grupa się podzieliła – jedni 
poszli go zdobywać, inni zatrzymali się 
w małej kawiarence na odpoczynek. Pani 
przewodnik daje nam trochę czasu na za-
kupy, obiadokolację w hotelu i powrót na 
ucztę duchową, uczestniczenie w Teatrze 
Opery i Baletu w spektaklu operowym 
„Aida” Verdiego.
Wyjeżdżamy z hotelu nieco wcześniej, aby 
w Operze być już o godzinie 17:00 i mieć 
jeszcze czas na zwiedzanie budynku Opery, 
a szczególnie tzw. Sali Lustrzanej i piękne-
go pomnika Salomei Kruszelnickiej. Panie 
ubrały się w odświętne i piękne sukienki, 
szpilki, itd. A spośród panów pani prze-
wodnik wyróżniła Zbyszka Łukasiewicza. 
Rzucił się jej w oczy jego ciemny garnitur, 
biała koszula, krawat i lśniące buty. „Aida” 
Verdiego to opera w 4 aktach. Spektakl 
trwał ponad 3 godziny, oczywiście z trze-
ma przerwami a na sali ponad 1000 osób. 
Mogliśmy się w tym czasie podelektować 
muzyką, śpiewem i ślicznymi dekoracjami, 
a znajomością języka raczej nie. Publicz-
ność podziękowała wykonawcom na stoją-
co licznymi brawami. A po wspaniałych i 
wzruszających wrażeniach nastąpił powrót 
do rzeczywistości, do hotelu „Mars”. Do 
Lwowa już w trakcie tej wycieczki nie wra-
camy, żegnamy piękne miasto…

Józef Żarski
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POWIAT GORZOWSKI

Nasze miasto szybko zyskuje na zna-
czeniu. 24 lipca bieżącego roku do Sta-
rostwa w Gorzowie wpłynęło pismo z 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego informujące o swoich planach 
utworzenia oddziału terenowego w Ko-
strzynie nad Odrą. Ośrodek chciałby 
wydzierżawić na swoje potrzeby plac na 
terenie Zespołu Szkól im. Marii Skło-
dowskiej-Curie, który przystosowany 
zostanie pod potrzeby przeprowadzania 
egzaminów zarówno teoretycznych jaki i 
praktycznych na prawo jazdy. 
Uruchomienie filii gorzowskiego ośrodka 
egzaminowania, stanowi wyjście naprze-
ciw oczekiwaniom społecznym, dzięki 
czemu mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą i 
okolic będą mieli znacznie ułatwiony do-
stęp do egzaminów na prawo jazdy. 
Projekt powołania filii WORD w Ko-
strzynie nad Odrą spotkał się z dużym 
zainteresowaniem pani Starosty Małgo-
rzaty Domagały, która poprosiła również  
i mnie o opinię w tym temacie. Osobiście 
uważam, że każda nowa instytucja w Ko-

strzynie nad Odrą w sposób wymierny 
podnosi rangę naszego miasta, jednak-
że o zdanie należało zapytać gospodarza 
szkoły pana dyrektora Leszka Naumowi-
cza. Nie trudno było przewidzieć, jak do 
sprawy podejdzie dyrektor szkoły, który 
od lat angażuje się w życie społeczne na-
szego miasta, a i oglądając budynek szko-
ły wiele lat po jego oddaniu do użytku jest 
również świetnym gospodarzem. Jest na 
tak. Akceptacja dla projektu będzie pew-
nie również ze strony mieszkańców, któ-
rzy wszystko co dotyczy motoryzacji od 
zrobienia prawa jazdy poprzez rejestrację 
pojazdu i wszystkie sprawy, które tych 
rzeczy dotyczą, będą niedługo mogli za-
łatwiać w Kostrzynie. Mam nadzieję jed-
nak, że nasze doskonałe firmy kształcące 
przyszłych kierowców dalej będą jeździły 
z nimi  co najmniej do Gorzowa, by ci mo-
gli nauczyć się dobrze jeździć.

Andrzej Kail 
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego

KWW Andrzeja Kunta
Klub Radnych Razem dla Powiatu

Ratownicy wodni z Kostrzyna nad Odrą 
dostali nowy sprzęt. Małgorzata Domaga-
ła, starosta gorzowska, przekazała WOPR-
-owcom torbę ratowniczą z wyposażeniem 
i radiotelefony.
- Wspieranie służb ratowniczych to inwe-
stycja w bezpieczeństwo mieszkańców po-
wiatu – powiedziała Małgorzata Domagała, 
starosta gorzowski. – Wiele razy podczas 
wydarzeń nadzwyczajnych, klęsk czy innych 
zagrożeń ratownicy WOPR – u wspierali 
naszych mieszkańców, ratowali ich życie i 
mienie. -  Żeby robili to jeszcze lepiej trzeba 
ich wyposażać w nowoczesny sprzęt. Powiat 
gorzowski, na pewno będzie kontynuował to 
wsparcie, bo to się opłaca nam wszystkim – 
podkreśla starosta Małgorzata Domagała.
Sprzęt o wartości blisko 6 tysięcy złotych to 
duże wsparcie dla ratowników. – To ważne, że 
powiat wspiera jednostki, które dbają o bezpie-
czeństwo mieszkańców. Mamy nadzieję, że to 
początek dłuższej współpracy – mówi Marcin 
Kleczkowski, prezes kostrzyńskiego WOPR. 
Ratownicy, dzięki wsparciu powiatu, mają do 
dyspozycji nowoczesną torbę ze specjalistycz-
nym wyposażeniem. W środku jest między 
innymi butla z tlenem medycznym oraz worek 
samorozprężalny do prowadzenia sztucznego 
oddychania. Radiotelefony są odporne na dzia-
łanie wody i do działań ratowniczych są zde-
cydowanie lepsze od telefonów komórkowych. 
Pozwolą na sprawną łączność pomiędzy ra-
townikami. Otrzymany sprzęt, zarówno torba 
ratownicza, jak i radiotelefony, usprawni dzia-
łania ratowników i pozwoli na skuteczniejsze 

niesienie pomocy osobom poszkodowanym.
W kostrzyńskim WOPR działa dwadzieścia 
osób. Wśród nich są ratownicy wodni, płetwo-
nurkowie i sternicy łodzi. W ramach swoich 
działań, które wykonują na zasadzie wolonta-
riatu, patrolują niebezpieczne miejsca na War-
cie i Odrze. Ratownicy dbają o bezpieczeństwo 
uczestników obozów dla młodzieży (m.in. 2017 
- Krynica Morska, Lubniewice, 2018 - Pobie-
rowo). Pracowali również podczas Przystanku 
Woodstock. Byli obecni także i w tym roku 
na Pol’and’Rock Festival. Doświadczenie lat 
ubiegłych pokazuje bowiem, że nad rzekami - 
szczególnie przy ładnej pogodzie - pojawia się 
sporo uczestników imprezy.
Z przekazaniem sprzętu zbiegło się podpisanie 
umowy między WOPR, a kostrzyńskim Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dzięki 
temu ratownicy mogą korzystać z nowoczesnej i 
szybkiej łodzi. Jednostka rozwija prędkość oko-
ło 60 km/h, co pozwala szybciej dotrzeć na miej-
sce zdarzenia. WOPR-owcy mogą też korzystać 
z pomieszczeń znajdujących się na terenie Przy-
stani Delfin, którymi administruje MOSiR. – To 
doskonała baza z punktu widzenia prowadzenia 
działań ratowniczych na wodzie. W pomiesz-
czeniach możliwe jest przechowywanie sprzętu 
ratowniczego, a na przystani zacumowana jest 
gotowa do działania łódź. Nie byłoby to możliwe 
bez współpracy z MOSiR. Dlatego ważne jest, 
że podpisaliśmy umowę, która jasno określa for-
my współpracy. Ma to z pewnością wymierny 
wpływ na bezpieczeństwo nad wodą, co ma dla 
nas priorytetowe znaczenie –  podkreśla Marcin 
Kleczkowski, prezes kostrzyńskiego WOPR.

Kostrzyński WOPR
dostał nowy sprzęt.

Egzaminy na prawo jazdy 
w Kostrzynie nad Odrą
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WOKÓŁ KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podsumowanie pierwszego
półrocza 2018 roku

Wzorem lat ubiegłych Kostrzyńsko-Słu-
bicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
również w roku 2018 zajmowała się po-
zyskiwaniem inwestorów, którzy ulokują 
swój kapitał na terenach inwestycyjnych 
objętych statusem strefy. W tym okresie 
spółka wydała łącznie 9 nowych zezwo-
leń, co sprawia, że Spółka działa na po-
ziomie z lat poprzednich, nie tracąc zaan-
gażowania. Spośród inwestorów, którzy 
otrzymali nowe zezwolenia na prowadze-
nie działalności na terenie Strefy 4 spół-
ki planują dalszy rozwój i rozbudowują 
swoje dotychczasowe zakłady zakupując 
nowe linie technologiczne i zatrudniając 
nowych pracowników a 5 przedsiębior-
ców planuje budowę nowych zakładów 
produkcyjnych od podstaw. W wyniku 
działalności Strefy, a raczej dzięki no-
wym inwestycjom przedsiębiorców kapi-
tał, który zainwestowany zostanie na te-
renach naszych podstref wyniesie łącznie  
302 728 940,00 zł. We wszystkich zakła-
dach utworzonych zostanie 315 nowych 
miejsc pracy. Dzięki nowym inwestycjom 
rozwojowym czterech inwestorów zobo-
wiązało się natomiast do utrzymania za-
trudnienia na poziomie 910 osób. 

nOwe zaSaDy inweStOwania

W chwili obecnej trwają rozmowy z 
kolejnymi inwestorami, którzy planują 
swoje inwestycje na terenach objętych 
statusem naszej strefy, a w zasadzie 
może lepiej to zabrzmi na obszarze od-
działywania Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest 
to bowiem efekt zmian prawnych w za-
kresie funkcjonowania specjalnych stref 
ekonomicznych w Polsce. Oznacza to ni 
mniej ni więcej fakt, że wraz z wejściem 
w życie Ustawy o wsparciu inwestycji 
cała Polska, mówiąc wprost stała się spe-
cjalną strefą ekonomiczną. Dla naszych 
potencjalnych inwestorów oznacza to, 
że będą się mogli ubiegać o pomoc pu-
bliczną w ramach specjalnej strefy eko-
nomicznej na każdym terenie, który w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczony zostanie 
pod przemysł, rzemiosło bądź usługi. 
Oczywiście wzorem lat ubiegłych nie 
każdy rodzaj działalności wspierany 
będzie tego rodzaju pomocą, ale jak to 
będzie w szczegółach, z przyjemnością 
wyjaśnimy zainteresowanym w bezpo-
średnich rozmowach inwestycyjnych. 

Naturalnie nie każdy teren inwestycyj-
ny będzie strefą tak od razu. Jednym z 
ograniczeń jest naturalnie wspomniany 
powyżej miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Uwarunkowania 
środowiskowe też odgrywają stosowną 
rolę. Teren, na którym prowadzona bę-
dzie działalność gospodarcza powinien 
być również odpowiednio wyposażony w 
infrastrukturę techniczną. Po odpowied-
nim przygotowaniu nieruchomości, każ-
dy inwestor zainteresowany otrzymaniem 
ulgi w podatku dochodowym będzie mu-
siał wystąpić do spółki zarządzającej ob-
szarem z wnioskiem o wydanie decyzji o 
wsparciu. Spółką zarządzającą będziemy 
my, czyli Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A. Każdy inwestor 
podobnie jak dotychczas będzie musiał 
przygotować swoją inwestycję w oparciu 
o pewnego rodzaju wytyczne. Do dzisiaj 
były to warunki określone przede wszyst-
kim w Koncepcji rozwoju specjalnych stref 
ekonomicznych i innych aktach prawnych. 
Nowe warunki określi stosowne rozporzą-
dzenie, które znajduje się w procesie legi-
slacji. Nie mniej jednak już wiemy, że in-
westycja będzie musiała spełniać warunki 

nie tylko ilościowe, ale i jakościowe. Już 
nie wystarczy utworzyć nowych miejsc 
pracy. Teraz każdy inwestor będzie musiał 
zadbać również o jakość tych miejsc pra-
cy, wysokość wynagrodzenia, nakłady na 
szkolenia oraz zadeklarować wolę współ-
pracy z instytucjami otoczenia biznesu, jak 
ze szkołami, uniwersytetami itp. Wszystko 
we właściwym czasie zostanie udostępnio-
ne potencjalnym zainteresowanym. 
Na pierwszy rzut oka nowe wymagania 
wydają się być dużo wyższe od dotych-
czasowych, jednakże jak zwykle diabeł 
tkwi w szczegółach. Jestem przekonany o 
tym, że wzorem rewolucji prawnych z lat 
poprzednich również i tym razem szybko 
dostosujemy naszą działalność do nowych 
wymagań. Inwestorzy jak zwykle będą 
mogli liczyć na nasze pełne wsparcie. O 
tym, jak inwestować i interpretować nowe 
przepisy dowiadujemy się na konsulta-
cjach w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii. Zdobytą tam wiedzę za-
mierzamy przekazać naszym przyszłym 
inwestorom. 

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. marketingu

K-SSSE S.A. 
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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

SAM DONG EUROPE
już prowadzi działalność

18 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia kolejnego nowocze-
snego zakładu produkcyjnego w Strefie. Goście zjechali się na 
kompleks nr II Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w związku z uroczystym przecięciem wstęgi w nowej 
fabryce ogólnoświatowego koncernu SAM DONG. Spółka w Ko-
strzynie nad Odrą działa pod firmą SAM DONG EUROPE Sp. 
z o.o. Założycielem firmy jest pan E.J Lee z Korei Południowej. 
W wyniku realizacji projektu inwestycyjnego uruchomiony zo-
stał nowy zakład produkujący wyroby z drutu oraz przewody 
(taśmy) transponowane (CTC) wykorzystywane w przemyśle, 
energetyce i przy budowie urządzeń elektrycznych np. transfor-
matorów. Wartość inwestycji docelowo zamknie się kwotą nie 
mniejszą niż 35 mln zł, a zatrudnienie w zakładzie znajdzie z 
pewnością więcej niż 50 osób. W uroczystości otwarcia poza ka-
drą zarządzającą i pracownikami udział wzięli przedstawiciele 
wykonawców inwestycji oraz najważniejsi kliencie spółki. W 
tym gronie znalazły się takie nazwy jak: SIEMENS, T SGB-
-SMIT, ABB, VRT POWER, WEIDEMANN, TATRA, ELAN-
TAS i wiele innych. Otwarcie zakładu można więc potraktować, 
jako świetną okazję do zaprezentowania innym przedsiębior-
com oferty inwestycyjnej Strefy w Kostrzynie. 
Koncern SM DONG działa na całym świecie. Swoje zakłady pro-
dukcyjne i centra rozwojowe posiada w Korei Południowej, Stanach 
Zjednoczonych i Malezji. We wszystkich zakładach koncernu pracuje 
niespełna 1000 osób, a obroty handlowe osiągają prawie 1 mld USD.
Rozmowy z przedstawicielami koncernu trwały kilka miesięcy. Cieszę 
się, że ukoronowaniem naszych wspólnych działań jest nowoczesny, 
posiadający wszystkie niezbędne certyfikaty zakład produkcyjny, któ-
ry ponadto cieszy się dużym uznaniem swoich pracowników. Na tym 
nam najbardziej zależy. 

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. marketingu K-SSSE S.A. 
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OKIEM RADNEGO

Andrzej Kail
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego 

KWW Andrzeja Kunta Razem dla Powiatu

Kostrzyński OIOM - udany finał zbiórki
23 marca na łamach Przeglądu Lokalnego zwróciłem 
się do ludzi dobrej woli z apelem o wsparcie finanso-
we dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w 
kostrzyńskim szpitalu. Temat był jak najbardziej na 
czasie, bo wówczas oddział ten znajdował się w trakcie 
remontu i potrzebne były środki na jego wyposażenie. 
W akcję zaangażował się ze strony miasta burmistrz 
Andrzej Kunt, który przekonał Fundację Jurka Owsia-
ka do zakupu sprzętu specjalistycznego, który ratował 
będzie życie pacjentów tego oddziału. Razem z Roma-
nem Dziduchem podjęliśmy się poszukania środków na 
sfinansowanie wyposażenie oddziału w meble i najbar-
dziej potrzebne rzeczy, które sprawić mają, żeby ludzie 
zatrudnieni na oddziale pracowali w możliwie przy-
zwoitych warunkach. Ze strony szpitala całością prac 
kieruje Ordynator Oddziału pani doktor Julita Zatorska. 
Nie była to łatwa sprawa, bo jak się okazuje nie jest pro-
blemem znalezienie środków – hojność kostrzyńskich 
firm jest ogólnie znana, ale problemem było właściwe 
zebranie tych pieniędzy i przekazanie ich szpitalowi w 
taki sposób, by było to najbardziej skuteczne i przede 
wszystkim zgodne z prawem i zasadami. Prace musieli-
śmy podzielić pomiędzy siebie. 
Zadaniem kolegi Romana Dziducha było przekonanie 
kostrzyńskich przedsiębiorców do tego, żeby wsparli 
naszą lecznicę. Ja zająłem się stroną formalno-prawną 

i wspólnie ze Starostą Małgorzatą Domagałą i skarbni-
kiem powiatu Markiem Szabatem znaleźliśmy właściwą 
formułę, która umożliwi zakup niezbędnego sprzętu i 
przekazanie go w użytkowanie szpitalowi. Sprzęt pozo-
stanie własnością Powiatu. Zebrane na dzień dzisiejszy 
pieniądze w kwocie 44.000 zł zostaną zagospodarowa-
ne zgodnie z oczekiwaniami pani ordynator. Ona też po-
może Powiatowi właściwie je wydatkować, co oznacza 
ni mniej, ni więcej, że na Oddział zakupione zostaną 
meble szyte na miarę. W związku z tym, że zbiórka 
jeszcze trwa liczymy, że konto Powiatu zasilą jeszcze 
inne wpłaty, choć dzisiaj należałoby jeszcze wspo-
mnieć, że w oknach Oddziału Rehabilitacji pojawiły się 
żaluzje, które pacjentów chronią przez gorącym tego-
rocznym słońcem. Można by rzec, że jest to pozytywny 
efekt uboczny działań na rzecz OIOM’u. 
NAUKOBUS w Kostrzynie nad Odrą – przedłużenie 
wakacji dla dzieci i młodzieży
Jedna rzecz zmierza ku końcowi. Teraz coś równie fra-
pującego, choć zupełnie z innej dziedziny. Chciałbym 
poinformować naszych mieszkańców, szczególnie tych 
nieletnich, ale i dorosłych również, że w dniach 17-18 
września do Kostrzyna nad Odrą najprawdopodobniej 
przyjedzie NAUKOBUS. Jestem świeżo po uzgodnie-
niach z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i na dzień dzisiejszy kazano mi tę datę zarezerwować. 

Przyjazd Naukobusa jest wspólnym projektem Cen-
trum Nauki Kopernik i Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w ramach programu „Nauka dla Ciebie”. 
Naukobus jeździ do małych miejscowości, w których 
mieszka nie więcej niż 130 tys. mieszkańców. Wysta-
wa, która znajduje się w Naukobusie jest zminiatury-
zowaną wersją eksponatów, które na co dzień można 
oglądać w Centrum Nauki Kopernik. W Naukobusie 
jest 20 mobilnych eksponatów, a dzieci mogą ekspery-
mentować korzystając ze wsparcia edukatorów z Cen-
trum Nauki Kopernik. W akcję oczywiście włączy się 
Urząd Miasta w Kostrzynie 
z Burmistrzem Andrzejem 
Kuntem na czele, a przez 
to i kostrzyńskie szkoły. 
Cieszę się, że nasze dzieci, 
młodzież i dorośli miesz-
kańcy miasta będą mogli 
zapoznać się z tym, co na co 
dzień dzieje się z Centrum 
Nauki Kopernik. Cieszę się 
również, ze choć raz War-
szawa przyjedzie do nas...
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SŁUBICE

Tylko jedna oferta wpłynęła do gminy po ogłoszeniu 
pierwszego przetargu na budowę Wieży Kleista. Po-
nieważ firma, która stanęła do przetargu wyceniła in-
westycję na 12,5 mln zł gmina odrzuciła jej ofertę, bo 
na budowę wieży zamierza przeznaczyć 4,6 mln. Wieża 
Kleista będzie budowana głównie z unijnych pieniędzy. 
Na tę inwestycję gmina Słubice dostanie z Brukseli 1,1 
mln euro, 85 proc. kosztów, które trzeba będzie po-
nieść. W ramach projektu, w atrakcyjny sposób zosta-
nie też podświetlony most łączący Słubice i Frankfurt.
Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się 
w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.slubice.
pl/?a=12163
Artykuł 93 ustawy Prawo zamówień publicznych jasno 
mówi, że „zamawiający unieważnia postępowanie o udzie-
lenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawia-
jący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty” . Ponieważ gmina nie ma takich 
planów postępowanie zostało unieważnione.

www.Slubice.pl

1,1 mln zł zarezerwowano w budżecie Słubic na ten rok 
na budowę dwóch ścieżek rowerowych. Jedna, ponad 
2- kilometrowa, powstanie na wale przeciwpowodzio-
wym, od Nowego Lubusza w kierunku Górzycy, druga, 
700-metrowa przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 
- Obie ścieżki będą asfaltowe – zapowiada burmistrz To-
masz Ciszewicz.
Wyjaśnia też, że ścieżka na wale to pierwszy etap większej 
inwestycji, która jest w planach gminy. – Docelowo chce-
my zbudować ścieżkę, która będzie prowadziła do granicy 
gminy – tłumaczy burmistrz. Cała ścieżka ma mieć w su-
mie 9 km. - Tereny nad Odrą to jedno z najbardziej ma-
lowniczych miejsc w naszej gminie i gdy tamtędy jeżdżę 
widzę wielu rowerzystów, nie tylko miejscowych, ale też 
turystów z Niemiec - mówi pani Marta, która najchętniej 
jeździ rowerem właśnie nad rzeką. Narzeka jednak, że 
istniejąca ścieżka, prowadząca wzdłuż wału, od skrzyżo-
wania z drogą na Rzepin do wysokości Nowego Lubusza, 
nagle się urywa i potem trzeba jechać niewygodną grun-
tową drogą. - Każdy kilometr ścieżki na pewno więc ucie-
szy rowerzystów - mówi. Cieszy się też z planów budowy 
ścieżki od skrzyżowania drogi prowadzącej do Zielonej 
Góry wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich. Okolica 
jest też bardzo lubiana przez rowerzystów. Obie ścieżki 
mają być gotowe w tym roku.

www.Slubice.pl

Burmistrz Tomasz Ciszewicz podpisał umowę z firmą 
Kelvin, która przygotuje projekt techniczny i uzyska po-
zwolenie na budowę nowej elewacji budynku przy ul. 
Piłsudskiego 3-4. W ramach tej inwestycji gmina chce 
docieplić ściany zewnętrzne, odtworzyć elewację fronto-
wą według wskazówek konserwatora zabytków, docieplić 
strop na poddaszu, bo w planach jest też przekształcenie tej 
części budynku na cele użytkowe. Zmodernizowany zosta-
nie również system grzewczy, wymieniona instalacja cen-
tralnego ogrzewania i niektóre drzwi zewnętrzne. Na zre-
alizowanie umowy firma Kelvin ma czas do 30 listopada.
Należący do gminy budynek przy ul. Piłsudskiego (gmina 
przejęła go po sądzie) został udostępniony przez samorząd 
organizacjom trzeciego sektora. Działa tam m.in. Inku-
bator NGO, odbywają się szkolenia dla organizacji poza-
rządowych, NGO’sy mają tam swoje siedziby, mogą też 
korzystać z sali konferencyjnej i zaplecza kuchennego.

tekst: www.Slubice.pl, foto: www.NaszeSłubice.pl

Budynek
Słubickiego Centrum

Organizacji Pozarządowych
zyska nową elewację

Przetarg na budowę
Wieży Kleista unieważniony

Miasto wybuduje
nowe ścieżki rowerowe
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POWIAT SŁUBICKI

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o tym, że dzięki przy-
stąpieniu powiatu słubickiego do „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami III” możliwe było 
pozyskanie dofinansowania na zakup trzech busów, 
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Przypomnijmy: pojazdy trafiły do Powiatowego Ośrod-
ka Wsparcia w Rzepinie oraz Środowiskowych Domów 
Samopomocy w Górzycy oraz w Bieganowie. 
Starosta Marcin Jabłoński zapowiadał wówczas, że to 
nie koniec starań o środki zewnętrzne na podobne cele. 
I jak widać, udało się po raz kolejny!
Tym razem 18-osobowy autobus, z którego będą mogły 
korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidz-
kich, trafi do uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Żabicach. 
6 sierpnia umowę w tej sprawie podpisali w Zielonej 
Górze: starosta Marcin Jabłoński, jego zastępca Le-
opold Owsiak oraz skarbnik powiatu Anna Górska, 
wraz z dyrektorem lubuskiego oddziału Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych An-
drzejem Gonią.
Łączny koszt projektu to 159 900,02 zł, z czego dofinan-
sowanie ze środków PFRON-u wynosi 111 930,01 zł, a 
47 970,01 zł to wkład własny gminy Górzyca.

(red.)

Pieniądze są do wzięcia,
trzeba tylko wiedzieć, jak... je brać!

Wakacje w pełni, ale w ramach naszego projektu Mo-
dernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Słu-
bickim wiele się dzieje! Do starostwa trafiły właśnie 
nowoczesne zestawy komputerowe, które już wkrótce 
znajdą się w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym oraz Zespole Szkół Technicznych (pracow-
nie: językowa, środków transportu, spedycji, gospo-
darki materiałowej, lokalnych sieci komputerowych i 
sieciowych systemów operacyjnych).
Najnowszej generacji komputery pojawią się także w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w pracow-
niach: hotelarstwa, architektury krajobrazu, językowej, 
ekonomicznej oraz żywienia i usług gastronomicznych. 
Nowy sprzęt dostanie także Szkolny Ośrodek Kariery.

SzkOły na miarę XXi wieku

- Łącznie do szkół trafią 124 komputery stacjonarne, w 
tym 20 o podwyższonym standardzie, ze specjalnymi pa-
rametrami technicznymi. Jest też 18 notebooków – wyli-
cza koordynatorka projektu Sylwia Cor.
Co ważne, na etapie pisania wniosku projektowego uda-
ło się zwiększyć ilość zakupionych komputerów aż o 20 
sztuk! Całość kosztowała ponad 315 tys. zł.
– Zdecydowaliśmy się na zmiany we wniosku, gdyż wzię-
liśmy pod uwagę potrzeby szkół, które zmieniły się wraz 
ze zmianą podstawy programowej – tłumaczy S. Cor. 
- Zakupiony sprzęt pozwoli stworzyć warunki naucza-
nia zbliżone do środowiska panującego w nowoczesnych 
firmach. To z kolei przełoży się na jakość kształcenia, 
którego efekty będą odpowiedzią na potrzeby zgłaszane 
przez pracodawców - mówi starosta Marcin Jabłoński, 
który podkreśla, że zdobywanie kwalifikacji w nowo-
czesnych warunkach zwiększy szanse uczniów na zna-
lezienie zatrudnienia.

rzutniki, meble i Drukarki

Przypomnijmy, że w ramach tego samego projektu na po-
czątku lipca do naszych szkół trafiło dziewięć rzutników 
samodzielnych, wraz z solidnymi uchwytami oraz nowo-
czesna tablica interaktywna, z rzutnikiem krótkoognisko-
wym i wizualizerem, która wkrótce zawiśnie w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.  Wszystko to 
kosztowało ok. 33 tys. zł. – Tablica na pewno przyda się 
naszym uczniom - nie kryje radości Jolanta Czerneńko, 
zastępca dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wy-
chowawczego w Słubicach, która pokazała nam świeżo 
dostarczone, jeszcze nierozpakowane urządzenie.
To jednak nie koniec!
- Wkrótce dostarczone będą urządzenia wielofunkcyjne, 
drukarki oraz dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak 
np. tablice suchościeralne czy niszczarki – dodaje S.Cor.
Ponadto w szkołach pojawią się nowe meble, a także do-
datkowe wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawo-
du, np. sprzęt ogrodniczy dla Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego czy samochodowe modele dla 
Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach.
Jak widać, nasi uczniowie mają powód, by oczekiwać koń-
ca wakacji!

(red.)

Nowy rok szkolny.
Z supernowoczenym 

sprzętem!
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W roku szkolnym 2017/2018 gru-
pa dzieci 6- letnich z Przedszkola 
Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich 
Papierników brała udział w między-
narodowym projekcie językowo- kul-
turalnym Say hello to the world!
Z przydzielonym partnerem projektu, 
dzieci mogły zobaczyć się na żywo korzy-
stając z komunikatora Skype, porozma-
wiać w języku angielskim, a także nauczyć 
się zwrotów w języku ojczystym partnera. 
Podczas połączeń dzieci opowiadały  o so-
bie, rodzinie, przedszkolu, miejscowości, 
w której mieszkają oraz o kraju zamieszka-
nia. Naszym partnerem były przedszkolaki 
z Chorwacji a dokładniej z samej stolicy, 
którą jest Zagrzeb. W projekcie zwraca-
no uwagę na poznawanie różnych kultur, 
tradycji. Dzieci śpiewały piosenki, prezen-
towały prace plastyczne, fotografie doty-

W środowe popołudnie punktualnie 
o godzinie 17:00 przy dźwięku syren 
miejskich, policyjnych i strażackich 
mieszkańcy Kostrzyna zatrzymali 
się na minutę, by upamiętnić kolej-
ną rocznicę Powstania Warszawskie-
go. W Parku Miejskim zaległa cisza. 
Następnie pracownicy KCK rozdali 
patriotyczne śpiewniki z pieśniami 
Powstania Warszawskiego. Rozpo-
częło się wspólne śpiewanie z zespo-
łem Drzewiczanie, który jak zawsze 
spisał się na medal.
Pieśni, które 74 lata temu podtrzymywa-
ły Polaków na duchu  dziś wybrzmiały 
ponownie, niejednokrotnie wzruszając 
słuchaczy. Na zakończenie spotkania bur-
mistrz A.Kunt podziękował Drzewicza-
nom i zapowiedział kolejne patriotyczne 
śpiewanie za rok. Burmistrz podziękował 
również wszystkim przybyłym na uro-
czystość, w swoich słowach pokreślił, iż 
to kolejny akt szacunku, wdzięczności i 

„Say hello to the world” Kostrzyn pamięta!

czące kraju, w którym mieszkają, poznając 
tym samym środowisko życia partnerów.
Celem projektu było rozbudzanie tolerancji 
wobec osób pochodzących z różnych stron 
świata, osób ze specjalnymi potrzebami 
czy starszych. Ukazywał różnorodność 
świata, jednocześnie podkreślając równość 
między ludźmi. Był okazją do poznawania 
kultury i zwyczajów innych krajów oraz 
okazją do motywowania dzieci do nauki 
języka angielskiego przy wykorzystaniu 
technologii informacyjno- komunikacyj-
nych. Podejmowane działania przyczynia-
ją się do rozbudzania u dzieci tolerancji i 
zrozumienia dla różnorodności w wielu 
aspektach życia, jest to szczególnie ważne 
zagadnienie w czasach gdy świat jest coraz 
bardziej otwarty i różnorodny.

PM 2

patriotycznej powinności wobec bohate-
rów powstania warszawskiego, jak i wobec 
tych, którzy dzisiaj pielęgnują godne upa-
miętnienie tamtej walki, tamtej odwagi, 
tamtej patriotycznej odpowiedzialności, 
tamtych wielkich uczuć, emocji i wielkiej 
tragedii. Urząd Miasta w ramach podzię-
kowania rozdał mieszkańcom 120 drob-
nych upominków.
Przypomnijmy, iż Powstanie Warszawskie 
było największą akcją zbrojną podziemia 
w okupowanej przez Niemców Europie. 1 
sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przy-
stąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Plano-
wane na kilka dni, trwało ponad dwa mie-
siące. W czasie walk w Warszawie zginęło 
ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało 
rannych. Straty wśród ludności cywilnej 
były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. za-
bitych. Pozostałych przy życiu mieszkań-
ców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z 
miasta, które po powstaniu zostało niemal 
całkowicie spalone i zburzone.

Wolnostojący budynek zlokalizowany na działce gruntu o nr 217/24 o powierzchni 1110 m2  

w rejonie osiedla Marii Konopnickiej, będący wcześniej osiedlowym węzłem ciepłowniczym. 
Obecnie budynek składa się z dwóch kondygnacji o powierzchni zabudowy 230m2. Możliwe 
jest wykonanie nadbudowy budynku, w celu uzyskania dodatkowej powierzchni oraz zago-
spodarowanie przyległego terenu do potrzeb związanych z przewidzianą działalnością.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu dopuszczalna jest lokalizacja usług.
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28 lipca Koło Wędkarskie 
PZW Nr1 w Kostrzynie nad 
Odrą obchodziło 70-lecie 
swojego istnienia. Przypo-
mnijmy, że to właśnie węd-
karze z „jedynki” od niemal 
wieku rozsławiają nasze mia-
sto w wędkarskim środowi-
sku na terenie całego kraju. 
Z okazji pięknego jubileuszu 
zorganizowano na Kanale 
Warnickim, jak każe trady-
cja, spławikowe zawody węd-
karskie. Po kilku godzinach 
sportowej rywalizacji przy-
stąpiono do podsumowania 
wyników, a wspólna, rodzin-
na impreza w tym roku mia-
ła jakże inny, podniosły cha-
rakter - o czym przeczytają 
Państwo w naszej relacji.
Od godzin porannych ko-
strzyńscy wędkarze z wszyst-
kich trzech kół wędkarskich 
rywalizowali w zawodach, w 
których wystąpili także ich 
koledzy z Dębna. Bezapelacyj-
nie najlepsze okazało się Koło 
Wędkarskie PZW nr2 (16.424 
pkt.), które wyprzedziło gospo-
darzy (13.022 pkt.), „Trójkę” 
(10.764 pkt.) i gości z Dębna 
(6.828 pkt.). Nie rywalizacja 
była jednak najważniejsza, o 
czym przekonano się podczas 
wspólnej biesiady, podczas któ-
rej wszyscy zgromadzeni mieli 
na sobie okolicznościowe ko-
szulki. Już od początku prezes 
„jedynki” Arkadiusz Głowicki 
przypominał o tradycjach Koła, 

Wędkują
siedemdziesiąt lat!

które stworzyli równo siedem-
dziesiąt lat temu kolejarze. 
Przy tej okazji prezes przypo-
minał kolegów, którzy odeszli i 
obiecał kontynuować tą piękną 
tradycję wędkarską. I w tym 
duchu utrzymane były życzenia 
dla Jubilata. Jan Włodarczyk, 
prezes Zarządu Okręgu PZW 
w Gorzowie Wlkp. przypo-
minał, ze to właśnie tutaj, pół 
wieku temu, rozpoczynał swo-
ją przygodę z wędkarstwem. 
J. Włodarczyk złożył gratula-
cje  z okazji 70-lecia istnienia 
oraz życzył dalszych sukcesów. 
Dyrektor MOSiR w Kostrzynie 
nad Odrą Zygmunt Mendelski  
z kolei zauważył, że „współ-
praca z Wami jest wzorowa a 
Wasza praca świadczy tylko 
dobitnie o tym, że jesteście am-
basadorem wędkarstwa w Ko-
strzynie nad Odrą i całym kra-
ju”. Dyrektor wśród szczerych 
życzeń pozwolił sobie nawet 
na deklarację, że będzie dalej 
wspierał wędkarzy z „jedynki” 
a A. Głowicki odwdzięczył się 
komplementem, że kostrzyń-
ski MOSiR nigdy jeszcze nie 
zawiódł. Na uroczystości nie 
zabrakło również władz miasta 
reprezentowanych przez Wi-
ceburmistrza Miasta Kostrzyn 
nad Odrą Zbigniewa Biedul-
skiego, który otworzył oficjalni 
zawody a następnie nagrodził 
najlepszych.
Jeśli już jesteśmy przy na-
grodzonych, to warto wspo-

mnieć, ze również A. Głowic-
ki z okazji 70-lecia istnienia 
Koła złożył podziękowania na 
ręce wiceburmistrza, dyrekto-
ra MOSiR oraz strategicznego 
sponsora, jakim od lat jest Ko-
strzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna reprezen-
towana przez Andrzeja Kaila. I 
to właśnie on wręczał nagrody 
zwycięzcom wędkarskich za-
wodów spławikowych i obie-
cał, że Strefa będzie wspierać 
ich sportową rywalizację „do 
końca świata i o jeden dzień 
dłużej”. Z kolei najlepsi węd-
karze (Krzysztof Wasilewski 
– Koło nr2, Marcin Wachowiak 
– Koło Nr1 i Dariusz Zagacki 
z Koła nr2) odebrali puchary i 
medale z rąk Z. Mendelskiego i 
Z. Biedulskiego. Po wykonaniu 
pamiątkowego zdjęcia przy-
stąpiono do prawdziwej uczty 
przygotowanej przez organiza-
torów a część oficjalną zakoń-
czyło wręczenie specjalnych 
statuetek dla najstarszych (sta-
żem, bo nie duchem!) wędka-
rzy z Koła Wędkarskiego Nr1 
– Mirosław Snackiego, Stefana 
Neumanna, Franciszka Mag-
dziaka, Jana Wolnego, Jana 
Tomkowskiego, Tadeusza Ma-
ciejewskiego i Witolda Puzia. 
Przy tej okazji nie brakowało 
chwil wzruszeń, wspomnień 
ale i  radości z wieloletniego 
dzielenia wspólnej, sportowej 
pasji. A nam pozostaje jedynie 
życzyć… połamania kija!
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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


