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więcej informacji:

COVID-19

W chwili, kiedy piszę te słowa 
w Polsce szaleje trzecia fala  
Covid-19, no a Województwo   
Lubuskie staje przed widmem                                         
lockdownu. W zasadzie nie 
ma w tej chwili nikogo, kto 
może odpowiedzieć na                             
pytanie kiedy to się skończy?

TRZECIA FALA
KORONAWIRUSA

12 lutego 2021 roku nastąpiło tzw. 
zluzowanie obostrzeń związanych 
z Covid-19. Strona rządowa ostroż-
nie informowała: „W ramach okre-
ślonego reżimu sanitarnego otwiera-
my hotele, stoki, kina, teatry, baseny. 
Nowe zasady będą obowiązywały na 
razie do 28 lutego. Chcemy powoli 
i  ostrożnie wracać do normalności, 
stale jednak przypominając, że pan-
demia trwa. Każdego dnia do szpitali 
trafiają nowi chorzy, niektórzy prze-
grywają walkę z wirusem. Pamiętaj-
my zatem o zasadach bezpieczeństwa 
i higieny. Miejmy zdrowie nasze, ale 
też innych zawsze na pierwszym 
miejscu.” (gov.pl/koronawirus).
Na efekty tej decyzji nie trzeba było 
jednak długo czekać...
Weekend 13-14 lutego przejdzie do 
historii jako dowód skrajnej nieod-
powiedzialności naszych rodaków, 
którzy masowo ruszyli na „wakacje” 
zapominając przy tym całkowicie, 
że na całym świecie szaleje wirus, 
który tylko czeka za rogiem na nasz 
błąd... Trudno w tym ujęciu ocenić, 
czy to Minister Zdrowia zrobił błąd, 
ulegając naciskom społecznym czy 
może to my sami jesteśmy temu 
winni? Jedno jest pewne: zabawa, 
brak maseczek, ignorowanie reżimu 
sanitarnego i zasad bezpieczeństwa 
okazał się „paliwem” dla trzeciej fali 
pandemii Covid-19.
Pod koniec lutego tzw. krzywa za-
chorowań wzrasta, aby osiągnąć tą 
bezpieczną barierę 10 tys. nowych 
przypadków dziennie. Polska nie 
była jednak jedynym krajem, który 
odczuwał zbliżającą się trzecią falę. 
Dramatycznie zrobiło się u naszych 
południowych sąsiadów, a Czechy 
i Słowacja odnotowały rekordowe 
poziomy zachorowań.
24 lutego br. zostają więc podjęte 
decyzje o przedłużeniu zasad bez-
pieczeństwa do 14 marca w Polsce, 
zaostrzono te zasady dla wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego), a od 
27 lutego wszystkie osoby wracające 
z Czech i Słowacji zostają skierowa-
ne na kwarantannę.
27 luty br. wprowadzony zostaje   
zakaz używania przyłbic i chust, 
a  obowiązkową ochroną ust i nosa 
są maseczki. W tle trwa walka z cza-
sem i trwają szczepienia...             BS

#szczepiMYsię
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0000127804
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MUKS PS KOSTRZYN
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Składamy serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc i życzliwość:
radnemu Panu Jeremiemu Filusiowi, władzom UM , MZK, 
OPS w Kostrzynie nad Odrą, organizatorom zbiórki i licytacji, 
licytującym i Wszystkim, którzy nas wsparli 
w tym trudnym dla nas czasie po wybuchu 
i spaleniu się naszego domu. 
     Dziękujemy,
     Jacek Karwowski z rodziną

PODZIĘKOWANIA

Pomoc prawna
STAROSTWO POWIATOWE

W związku z nadal trwającym stanem epidemii 
umożliwia się udzielanie porad nieodpłatnej po-
mocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 
przez telefon lub z wykorzystaniem środków po-
rozumiewania się na odległość.
W Starostwie Powiatowym uruchomiony został nr telefonu 
koordynatora Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 95 7330 411, 
pod którym można uzyskać szczegółowe informacje, a także 
zapisać się na wizytę:
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Nieodpłatna Pomoc Prawna od poniedziałku do piątku 
od godziny 7.30-11.30, tel. 690 811 540
adres mailowy: porady-p.gorzowski@civis-sum.org.pl 
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie od poniedziałku do 
piątku od godziny 11.30-15.30, tel. 690 811 540
adres mailowy: porady-p.gorzowski@civis-sum.org.pl 

Punkty w powiecie: Kostrzyn nad Odrą, Witnica, 
Lubiszyn, Santok, Kłodawa, Bogdaniec, Deszczno.
Nieodpłatna Pomoc Prawna w dniach:

15.03.2021 r. - godz.09.00-13.00
adwokat Aleksandra Gumna
tel. 724 467 967, e-mail: aleksandra.gumna@gmail.com

16.03.2021 r. -  godz.09.00-13.00
adwokat Maciej Tessmann
tel. 663 190 770, e-mail: adwokat.tessmann@gmail.com   

17.03.2021 r. -  godz. 09.00-13.00
radca prawny Piotr Grzemski
tel. 693 308 249, e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl 

18.03.2021 r. - godz. 9.00-13.00
radca prawny Justyna Nowak-Ferensztajn
tel. 692 807 013, e-mail: justynaferensztajn@gmail.com 

19.03.2021 r. - godz. 9.00-13.00
adwokat Maciej Tessmann
tel. 663 190 770, e-mail: adwokat.tessmann@gmail.com   

22.03.2021 r. - godz.09.00-13.00
adwokat Aleksandra Gumna
tel. 724 467 967, e-mail: aleksandra.gumna@gmail.com

23.03.2021 r. - godz.09.00-13.00
radca prawny Justyna Nowak-Ferensztajn
tel. 692 807 013, e-mail: justynaferensztajn@gmail.com 
24.03.2021 r. - godz.09.00-13.00
radca prawny Piotr Grzemski
tel. 693 308 249, e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl  

25.03.2021 r. - godz. 10.00-14.00
radca prawny Anna Korsak
tel. 505 220 442, e:mail: annakorsak87@gmail.com 

26.03.2021 r. - godz. 09.00-13.00
adwokat Jakub Marczyk
tel. 665 404 484, e-mail: adwokatmarczyk@gmail.com  
29.03.2021 r. - godz.09.00-13.00
adw. Aleksandra Gumna
tel. 724 467 967, e-mail: aleksandra.gumna@gmail.com

30.03.2021 r. - godz.09.00-13.00
radca prawny Piotr Grzemski
tel. 693 308 249, e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl  

31.03.2021 r. - godz.09.00-13.00
radca prawny Piotr Grzemski
tel. 693 308 249, e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl 

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 MARCA 2021R.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zawiadamia, 
że zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXIII/145/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 
28 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                    
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 1 marca 2021 roku ulega zmianie       
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym od dnia 1 marca 2021 roku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą                       
w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie      
obowiązywać nowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi w wysokości  
27,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWA
Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunal-
nych w sposób selektywny, to za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona 
stawka opłaty podwyższonej wynosząca dwukrotność stawki 27,00 zł, tj. 54,00 zł miesięcznie od 
każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
po doręczeniu zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi właściciel nieruchomości zamieszkałej nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji                                   
i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawia-
domieniu. Stosowne zawiadomienia są doręczane właścicielom nieruchomości. Opłaty należy 
uiszczać w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. 
W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące należy dokonać dopłaty do 
wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 marca 2021 roku.
Wzrost wysokości pobieranej od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi jest konsekwencją podwyżki cen zagospodarowania poszczególnych frakcji odpa-
dów    komunalnych w Instalacji Komunalnej (w docelowym miejscu dostarczenia odbieranych          
z terenu Kostrzyna nad Odrą odpadów komunalnych gdzie są one poddawane składowaniu lub 
procesom odzysku).
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Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A
www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl
tel./fax.: 95 752 03 29

ZBUDUJEMY
TWOJE MARZENIA

ZAPROJEKTUJEMY I WYKONAMY
OBIEKTY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE, PRODUKCYJNE,

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DOMY MIESZKALNE

IKAA ZBUDUJE SUKCES TWOJEJ FIRMY
PHU IKAA ANETA SUCHOMEL

PHU IKAA ANETA SUCHOMEL to firma, która kompleksowo zajmie się realizacją nwet najbardziej śmiałych przedsięwzięć inwestycyjnych w myśl zasady 
zaprojektuj-wybuduj. Klientami są prywatni deweloperzy, sieci handlowe oraz gminy i samorządy. Firma wznosi obiekty o powierzchni użytkowej sięga-
jącej nawet kilku tysięcy metrów kwadratowych, buduje obiekty handlowe czy budynki użyteczności publicznej oraz zajmuje się remontami istnieją-
cych już obiektów. Jednym zdaniem: IKAA zbuduje sukces Twojej firmy.
PHU IKAA ANETA SUCHOMEL to dewe-
loper działający od wielu lat w Kostrzynie                                                                                         
nad Odrą. Firma prowadzi działalność na 
rynku obrotu nieruchomościami specja-
lizując się w wyszukiwaniu, typowaniu 
optymalnego wykorzystania i inwestowania 
w nieruchomości na terenie całego kraju.  

Zaledwie po kilku latach na rynku firma                                                                               
mogła pochwalić się już kilkunastoma wy-
budowanymi i wyremontowanymi obiek-
tami handlowymi dla sieci Biedronka,                                                                                          
Netto czy Mila. Szczególnie ta pierwsza 
sieć doceniła rzetelność i fachowość ko-
strzyńskiej firmy, która stała się generalnym         
wykonawcą obiektów handlowych. Trzeba 
podkreślić, że dzięki doświadczeniu firma  
PHU IKAA ANETA SUCHOMEL potrafi                     
wybudować charakterystyczne budynki                                                                                           
Biedronki w niecałe trzy miesiące od mo-
mentu rozpoczęcia prac ziemnych do 
pierwszej sprzedaży w kasie. Tempo jest 
imponujące, a trzeba podkreślić, że firma 
zwykle buduje lub remontuje kilka obiektów 
jednocześnie!

PHU IKAA ANETA SUCHOMEL  zajmuje 
się kompleksową realizacją projektów ko-
mercyjnych i mieszkaniowych, wynajmem 
powierzchni handlowych, a także nabywa-
niem i zbywaniem gruntów pod działalność 

inwestycyjną. Działalność wiodąca firmy 
związana jest z pozyskiwaniem gruntów 
i przekształcaniu ich na cele komercyjne, 
głównie pod zabudowę obiektami handlo-
wymi i kompleksami handlowo-usługowy-
mi oraz remonty istniejących obiektów han-
dlowych. 

Ale nie tylko. 20 kwietnia 2018 roku na-
stąpiło uroczyste wbicie szpadla na terenie 
miejskiego żłobka w Kostrzynie nad Odrą, 
a 22 maja miała miejsce uroczystość wmu-
rowania aktu erekcyjnego, podczas której 
władze samorządowe nie kryły zadowo-
lenia z faktu, że kostrzyński żłobek będzie 
budowała miejscowa firma. Trzeba podkre-
ślić, że pełen profesjonalizm przy realizacji 
tego projektu został doceniony przez władze 
miasta, które zleciły firmie kolejne prace 
remontowe i budowlane, wśród których 
jak dotychczas największą jest remont oraz 
kompletna przebudowa zabytkowej willi                 
w  centrum miasta, która już wkrótce ma 
stać się nowoczesnym centrum kultury.

PHU IKAA ANETA SUCHOMEL to firma, 
którą charakteryzuje doskonała znajomość 
rynku nieruchomości. Zespół specjalistów 
z wieloletnim doświadczeniem w  branży, 
jak również zespół sprawdzonych podwy-
konawców budowlanych i pracowni pro-

jektowych składają się na umiejętność pre-
cyzyjnego zdefiniowania potrzeb klienta 
i  gwarantują terminową realizację warun-
ków współpracy. W prowadzonej działal-
ności firma kieruje się utrzymaniem jakości                                                              
swoich usług na najwyższym poziomie 
odpowiadając w pełni wymaganiom oraz 
oczekiwaniom swoich krajowych i zagra-
nicznych partnerów.

W przedmiocie działania  firmy istotną po-
zycję stanowi również budowa obiektów 
handlowo-usługowych „pod klucz”. IKAA 

zapewnia kompleksową obsługę projektu na 
wszystkich jego etapach tzn.: 
• realizuje transakcje zakupu/sprzedaży 

nieruchomości, 
• zapewnia obsługę inwestycji w aspekcie 

formalno-prawnym, 
• Nadzoruje prace projektowe
• Prowadzi nadzór budowlany i wyko-

nawczy inwestycji. 

W kolejnych numerach odwiedzimy place                                                                                   
budów, gdzie pracownicy firmy PHU IKAA    
ANETA SUCHOMEL... budują sukces!
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ADMINISTROWANIE, UTRZYMANIE TECHNICZNE,
SPRZĄTANIE, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, REMONTY,
NAPRAWY, INWESTYCJE, TERENY ZIELONE

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY 

● PRACE ŚLUSARSKIE ORAZ STOLARSKIE
● IZOLACJE TERMICZNE BUDYNKÓW
● MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW
● ZABUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE
● WYLEWKI TRADYCYJNE, SAMOPOZIOMUJĄCE
● MONTAŻ I WYMIANA DRZWI, OKIEN I PARAPETÓW
● SZPACHLOWANIE, GŁADŹ
● MONTAŻ SZTUKATERII
● PANELE PODŁOGOWE
● TYNKI DEKORACYJNE
● GLAZURA I TARAKOTA
● SUFITY PODWIESZANE
● ŚCIANKI DZIAŁOWE
● MALOWANIE
● MONTAŻ, NAPRAWA I WYMIANA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH I GAZOWYCH

 

● PRACE ŚLUSARSKIE ORAZ STOLARSKIE
● IZOLACJE TERMICZNE BUDYNKÓW
● MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW
● ZABUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE
● WYLEWKI TRADYCYJNE, SAMOPOZIOMUJĄCE
● MONTAŻ I WYMIANA DRZWI, OKIEN I PARAPETÓW
● SZPACHLOWANIE, GŁADŹ
● MONTAŻ SZTUKATERII
● PANELE PODŁOGOWE
● TYNKI DEKORACYJNE
● GLAZURA I TARAKOTA
● SUFITY PODWIESZANE
● ŚCIANKI DZIAŁOWE
● MALOWANIE
● MONTAŻ, NAPRAWA I WYMIANA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH I GAZOWYCH

 

WYKONUJEMY:
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE PRAC
NAPRAWCZYCH, WYKOŃCZENIOWYCH I REMONTOWYCH

DYSTRYBUTOR HUMMEL
PARTNERSPro
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Pizza to jedno z najpopularniejszych dań na świecie. Lubią ją i dzieci i dorośli. W dniu 09.02.2021 
roku nasze przedszkole przyłączyło się do świętowania Międzynarodowego Dnia Pizzy. Sale za-
mieniły się we włoskie pizzerie, a dzieci w małych kucharzy. 

Dzień Pizzy w Przedszkolu Bajka

Dzieci najpierw poznały historię pochodzenia pizzy, 
gdzie na mapie znajdują się Włochy, miały również 
możliwość udać się w wirtualną podróż do tego pięk-
nego kraju. Przedszkolaki bawiąc się we włoskich ku-
charzy przygotowały najprawdziwszą pizzę. Ogromną                                                                                                                            
frajdę dla dzieci sprawiły już same przygotowania: for-
mowanie kulek drożdżowych, smarowanie ciasta so-
sem, nakładanie na pizzę ulubionych składników i naj-
lepsze - posypywanie serem. A kiedy wszystko już było 
gotowe - pizza powędrowała do upieczenia do kuchni 
naszych Pań kucharek. Zapach pizzy rozchodził się po 
całym przedszkolu. 

Najlepszym momentem dnia – była już sama degusta-
cja! Dzieci były zachwycone, a ich pizze najpiękniejsze 
na świecie! Na koniec dnia wspólnie z dziećmi stwier-
dziliśmy, że własnoręcznie zrobiona pizza jest o wiele 
zdrowsza i smaczniejsza!

Ten dzień był dla nas tak bardzo wyjątkowy, tak jak 
wyjątkowe są nasze przedszkolaki. 

Joanna Buczyńska
Przedszkole Miejskie nr.4 „Bajka”

Wieści z Muzeum 
SŁOŃSK

Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Słońsku jest 
już ukończony. Przechadzając się po ekspozycji, 
zewsząd słychać głosy lektorskie i melodie to-
warzyszące projekcjom. 

Już w kawiarni usłyszymy donośnie odzywającego się zimo-
rodka. Podążając za jego głosem trafiamy do sali, w której 
niemożliwe jest przeoczenie modelu samolotu transporto-
wego. Wchodzimy do środka. Karmimy ptaki w interaktyw-
nej zabawie, a potem zaczytujemy się w ptasich metodach 
podrywu. Wysoki gwizd zimorodka sprawia, że ruszymy 
w jego kierunku. Wsiadamy do łódki i podczas wirtualnego 
rejsu nareszcie go dostrzegamy. Kolejne stanowisko, któ-
re przyciąga nasz wzrok, również oferuje podróż: tym ra-
zem przez cztery pory roku w Parku Narodowym „Ujście 
Warty”. Wśród przenikających się dźwięków, naszą uwagę 
zwraca ten najbardziej charakterystyczny. To trzciniak ter-
koczący przy brzegu rzeki. Po przyjrzeniu się temu co pod 
i nad wodą, pochłaniają nas na parę chwil historie daw-
nych mieszkańców okolic Parku. Na koniec sprawdzamy 
jak się lata z błotniakiem stawowym, srokoszem i gągołem. 
Już za kilka miesięcy każdy chętny sam przekona się jak to 
jest. Otwarcie Muzeum planowane jest na lipiec tego roku. 
A tymczasem zachęcamy do wypatrywania tych gatunków 
podczas spacerów po Parku. 
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W obronie prawdy
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW OSIEDLE LEŚNE

Szanowni Państwo, 
spełniając życzenie zmarłej Mieszkanki Osiedla Leśnego, pielęgniarki, wieloletniej działaczki i mojej 
serdecznej koleżanki ś.p. Ewy Bednarczyk-Watral czuję się w obowiązku „bronić jej dobrego imie-
nia”, o co prosiła mnie w jednym z e-maili. Nie mogę i nie chcę przejść obojętnie wobec szargania                                                    
pamięci Pani Ewy. Dlatego też zdecydowałem się, za pośrednictwem „Przekroju Lokalnego” na upu-
blicznienie, za zgodą Rodziny, treści pisma do Przewodniczącego Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą,    
w   którym Pani Ewa odnosiła się do nieprawdziwych informacji dotyczących powodów jej rezygna-
cji z funkcji członka Samorządu Mieszkańców Osiedla Leśnego. Wnioski pozostawiam Czytelnikom,

Radny Piotr Dziekan

Zwracam się do Pana celem wyjaśnienia nieścisło-
ści dotyczących mojej rezygnacji z członka Zarządu                                
Samorządu Mieszkańców Osiedla Leśnego. Dowie-
działam się, że przewodniczący Zarządu, p. Boczarski,                                             
twierdzi, że przed rozpoczęciem zebrania deklarowa-
łam, iż na pewno nie zrezygnuję z członkostwa w Za-
rządzie Samorządu i będę nadal w nim pracowała. 
Jest to nieprawda. Rozmowa dotyczyła kwestii mo-
jej obecności na zebraniu, ponieważ ze względu na 
stan zdrowia postanowiłam złożyć moje wnioski 
na piśmie i opuścić zebranie. Doszło do gwałtownej 
wymiany zdań i potraktowania mnie w sposób wręcz 
chamski. Mam obniżoną odporność i przebywanie 
w dużym skupisku ludzi jest dla mnie niebezpieczne. 
Przewodniczący o mojej chorobie został przeze mnie 
poinformowany jesienią 2019r. Wnioskowałam wtedy 
o niewykluczanie mnie z pracy na rzecz Osiedla, ale 
o możliwość pracy zdalnej, polegającej na przesyłaniu 
wniosków czy uwag drogą elektroniczną lub sms-ową. 
Prosiłam też o informowanie mnie tą drogą o pracy 
Samorządu. Niestety przewodniczący stwierdził, że 
potrzebuje rąk do pracy a nie figurantów. Nie miało 
znaczenia, że do czasu choroby działałam, jak wszyscy. 
Zresztą właśnie już będąc na „chorobowym” pozyska-
łam część sponsorów paczek mikołajkowych, więc nie 
byłam całkowicie bezużyteczna. Od samego początku 
mojej choroby przewodniczący nalegał, abym zrezy-
gnowała z bycia członkiem Zarządu. Nie byłam też 
informowana o pracy samorządu i nic nie wiedzia-
łam o wyborze pani Malinowskiej na miejsce pani 
Ludki- Orzechowicz.
Nie zostałam poinformowana o zmianie terminu 
ostatniego zebrania z 26.09. na 4.10. Nie zostałam 
poinformowana o rezygnacji panów Bławata i Chwa-
stowskiego. Nie miałam informacji, że zebranie 

4.10. będzie równocześnie spotkaniem z zastępcą                               
Burmistrza i radną. Moje wnioski, które miałam spi-
sane żeby nie zostawać na części zebrania, na której 
mieli być mieszkańcy, zostały zignorowane. 
W momencie, kiedy zorientowałam się, że zebranie 
ma być rozszerzone o udział pana z-cy Burmistrza 
i pani radnej, postanowiłam zostać do końca. W żad-
nym momencie nie było mowy o wyborze kolejnego 
członka Zarządu Samorządu.
Mam wrażenie, że pan Boczarski podjął się pracy                                                                   
w samorządzie, żeby było mu łatwiej prowadzić własne 
interesy a nie działać na rzecz mieszkańców naszego 
Osiedla. Mieszkańcy są zbulwersowani jego plana-
mi wykupienia dużej ilości działek pod garaże i po 
wybudowaniu garaży wynajmowaniu ich w celach 
zarobkowych. Wobec powyższego uważam, że można                      
zezwolić na wykup działek w ilości jedna działka-je-
den potwierdzony meldunkiem mieszkaniec osiedla.
Poza tym dobrze by było,  aby ukrócić hegemonię Le-
wiatana na naszym Osiedlu, bo nie mamy żadnej al-
ternatywy, aby zrobić podstawowe zakupy. Dotyczy to 
szczególnie osób starych, bez rodziny bez samochodu, 
które są skazane na ten jeden sklep.
Wracając do przewodniczącego, który prowadził jako 
kierownik budowy montaż balkonów na budynku nr 8 
i nie dopilnował, aby wykonawca przywrócił teren wo-
kół budynku do stanu używalności też jest karygod-
ny. Na moją uwagę, że należy ten teren wyrównać, 
stwierdził, że zrobi się to podczas budowy garaży. 
Czyli do tego czasu ludzie mają skręcać lub łamać nogi 
na nieuporządkowanym terenie? A kwestia zalegają-
cych, zezłomowanych poprzednich balkonów? Prze-
cież pan Boczarski powinien je uprzątnąć.

(-) Ewa Bednarczyk-Watral
Kostrzn nad Odrą, 15.11.2020 r.

Ś.P. EWY BEDNARCZYK-WATRAL
Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci

składamy kondolencje, wyrazy współczucia i słowa wsparcia 
w tych trudnych chwilach Rodzinie i Bliskim

- radny Piotr Dziekan z rodziną -

Szanowna Redakcjo,
zwracam się z prośbą o skorygowanie treści artykułu 
„Kpina z samorządności na Osiedlu Leśnym”. Egzem-
plarz Gazety z października dotarł do mnie dopiero 
w listopadzie, ktoś położył go na skrzynkę. Stanowczo 
zaprzeczam mojego członkostwa w tym samorządzie. 
Rezygnację złożyłam 17.09.2018 roku. Mieszkańcy                
zaufali mi ale ja nie dałam rady pracować w takiej at-
mosferze jaka tam była. Bez przerwy przewijało sie na-
zwisko radnego P.Dziekana. Wybrano mnie zastępcą 
przewodniczącego. Jednak Pan Boczarski nie konsulto-
wał ze mną żadnych spraw. Wszędzie chodził sam zała-
twiać osiedlowe sprawy.  Czułam się niepotrzebna więc 
zrezygnowałam dobrowolnie z tej funkcji. 
Będąc członkiem zwyczajnym uczestniczyłam tylko 
raz w Mikołaju i raz w zorganizowaniu imprezy dla 
Seniorów. Prosiłam o utworzenie Klubu Seniora / był 
taki w czasie istnienia klubu Malinka. Pracowali w 
nim wspaniali ludzie : M.Bogusz, śp. R. Rachwalski, 
śp. Makara i inni. Wyjeżdżaliśmy do Niemiec do AWO, 
Niemcy przyjeżdżali do nas. Nikogo to nie zaintereso-
wało. Za moich czasów działała też Rada Młodzieży 
z przewodn.  Marcinem Kwiatkowskim.  W podobny 
sposób wyobrażałam sobie pracę w nowym Samorządzie. 
Jednak o działaniach Pana Boczarskiego dowiadywa-
łam się dopiero po fakcie. np. plac za boiskiem osiedlo-
wym. Widziałam tylko plan, zresztą sugerowałam aby 
zrobić to na terenie za boiskiem koszykówki, gdzie byłby 
bardziej dostępny i widoczny. Plac zobaczyłam dopiero 
w gazecie i nigdy tam nie byłam. Ale widzę że nie po-
myślano o seniorach i niepełnosprawnych, żadna ławka 
nie ma oparcia i starszy człowiek długo nie wysiedzi na 
takiej ławce. 
Zrezygnowałam z Samorządu, ponieważ źle się tam 
czułam, no i ze względu na pogarszający się stan mojego 
zdrowia i chorobę męża. Złożyłam jednak deklarację, że 
z chęcią będę służyć pomocą przy organizowaniu imprez 
dla Seniorów. Nigdy nie otrzymałam takiej propozycji. 
Przy odejściu prosiłam przewodniczącego aby podał 
moją kandydaturę do Rady Seniorów przy RM. Mogłam 
się tam spełnić gdyż jestem osobą niepełnosprawną i do-
strzegam wszystkie utrudnienia, które nas na co dzień 
spotykają. Niestety Pan Boczarski wybrał swoich ludzi, 
a do zaopiniowania w komisji w UM pana Gruźliń-
skiego, który nie pełni żadnej funkcji w Samorządzie. 
Przykre, bo tylu nas siedzi zamkniętych w domach, 
a w Radzie nie ma osoby niepełnosprawnej. Z Samorzą-
du odeszli też R. Chwastowski, E.Bednarczyk-Watral 
i W. Bławat. 
A co do działalności Samorządu: zrobili pod sklepem 
piękny parking ale nadal nikt nie reaguje na moje prośby, 
aby obniżyć krawężnik, gdyż nie można podjechać cho-
dzikiem, ani wózkiem. Gratuluję empatii !

Krystyna Ludka-Orzechowicz

Przy okazji publikacji listu ś.p. Ewy Bednarczyk- 
Watral chcielibyśmy przypomnieć Czytelnikom                                                                                       
list byłej już Wiceprzewodniczącej Samorządu 
Mieszkańców Osiedle Leśne, p. Krystyny Ludki-
-Orzechowicz, który również pozostawiamy bez 
komentarza. Stanowi on znakomite uzupełnienie 
prezentowanego obok listu...

Tylko prawda
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW OSIEDLE LEŚNE

Obecnie Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą bada le-
galność działania Samorządu Mieszkańców Osie-
dla Leśnego i skargę na brak udzielenia informacji 
publicznej naszej Redakcji. Do sprawy wrócimy.
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DOBRE CENY, ATRAKCYJNE RABATY I WYGODNE SPOSOBY ROZLICZANIA

OKIEM RADNEGO

W końcu udało się pozbierać wszystko i wszystkich i ogłosić przetarg na budowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w naszym mieście. Ze 
względu na wielkość inwestycji nie było to proste zadanie. Jeden falstart zaliczyliśmy. Równie trudne będzie przeprowadzenie samego przetargu, 
choć tutaj nauczeni doświadczeniem zabraliśmy się do pracy mądrzejsi o dotychczasowe doświadczenia. 

Emocji ciąg dalszy…
Wiem, że pierwsi zainteresowani już w dniu 
ogłoszenia przetargu zajrzeli na stronę inter-
netową Starostwa dotyczącą tej inwestycji.                                                                                                 
Pewnie też zaczęli pobierać materiały                                               
konieczne do przygotowania oferty na jej 
realizację. Miejmy nadzieję, że oferty, które 
zostaną złożone będą mieściły się w grani-
cach budżetu, który został na to przezna-
czony. Najważniejsze jednak jest to, że po-
śród wszystkich zaangażowanych w projekt 
instytucji zapanował ład, porządek i spo-
kój niezbędny do dalszej pracy. Z inicja-
tywy Starosty Gorzowskiego Magdaleny                                                                                               
Pędziwiatr i Burmistrza Miasta Kostrzyn 
nad Odrą Andrzeja Kunta powołany zo-
stał specjalny zespół, który od środy minio-
nego tygodnia zgodnie zabrał się do pracy 
i  krok po kroku przygotowuje ten ważny 
dla naszego miasta projekt inwestycyjny. 
Prace wrą i aż milo patrzeć na skarbników 
miasta i powiatu (Mirellę Ławońską i Annę 
Górską), jak skrupulatnie wspierają swoich 
pracodawców, licząc słupki pieniędzy, tak, 
by rozsądnie doradzić sposób ich wydatko-
wania. Razem z Zygmuntem Mendelskim 
oraz Mieczysławem Jaszczem, członkami 
Zarządu Powiatu jako radni z Kostrzyna 
nad Odrą, robiliśmy wszystko, co w naszej 
mocy, żeby nie doszło do sytuacji, w której 
powstałoby jakiekolwiek zagrożenie dla tej 
inwestycji. 
Bardzo mnie cieszy również zaangażowanie 
mieszkańców Osiedla Warniki, którzy wie-

lokrotnie zwracali mi uwagę na to, co przy 
realizacji tej inwestycji jest dla nich ważne. 
Nie da się ukryć, że ich glos doradczy bę-
dzie jeszcze potrzebny. Nawet bardzo po-
trzebny. Otóż inwestycja ta, jak już wielo-
krotnie zwracałem na to uwagę nie będzie 
tylko i wyłącznie zwykłym budowlanym 
przedsięwzięciem. W związku z jej realiza-
cją będzie wiele utrudnień dla mieszkańców 
tej części miasta. Musimy wspólnie się za-
stanowić nad tym, aby realizacja tej budowy 
była jak najmniej uciążliwa. Nie będzie to 
bowiem zwykłe grzebanie w ziemi i popra-
wa nawierzchni drogi. Warniki mają zyskać 
kanalizację sanitarną, deszczową, nowy wo-
dociąg. Sieć gazowa też będzie przekładana. 
Żeby powstała nowa droga wraz z infra-
strukturą towarzyszącą powstanie najpierw 
symboliczny wielki rów od… No właśnie 
odkąd, dokąd. Musimy ten projekt tak przy-

gotować, żeby mieszkańcy mogli docierać 
do swoich domostw w jak najmniej trudny 
sposób. Już dzisiaj pomyślmy jak podzielić 
inwestycję, żeby całe osiedle było przyzwo-
icie skomunikowane przez cały dwuletni 
okres prac budowlanych. Wierzę w wyro-
zumiałość mieszkańców i ich pomysłowość. 
Inwestorowi, czyli Powiatowi Gorzowskie-
mu trzeba będzie w tym względzie pomóc. 
Wiem, że na ostatnim spotkaniu w magi-
stracie już o tym wstępnie rozmawiano.  
Musi być dobrze.
Na koniec łyżeczka dziegciu, taka maleńka. 
Spotkań w sprawie organizacji tej inwestycji 
było wiele. Rozmowy bardzo intensywne. 
Było wiele kontaktów pomiędzy miastem 
a powiatem. Urzędnicy administracji samo-
rządowej obu szczebli dali z siebie wszystko. 
Miejmy nadzieję, że wszystko się powiedzie. 
Szczerze jednak żałuję, że ani razu w cza-

sie tej żmudnej roboty nie spotkałem „Ojca 
Sukcesu”, który nieudolnie stara się wbić 
klin pomiędzy moje relacje z gospodarzem 
naszego miasta. Gdyby choć raz pochy-
lił się nad projektem drogi i nie marnował 
swojej energii na budowanie niewiele wno-
szących zdań formułowanych w bezkresną 
przestrzeń, wiedziałby o tym, że funkcja 
jaką sprawuje wymaga od niego zaangażo-
wania i pokory. Tym, którzy mają problem, 
z tym jak jest, przypominam - mieszkańcy 
wybrali nas nie po to, by nam czapkować, 
lecz po to, byśmy dla nich pracowali. Dla 
mnie od zawsze szczególnie ważne było to, 
że mój telefon nie służy tylko i wyłącznie do 
dokonywania wpisów na Fecebooku, ale do 
tego, by go odbierać, kiedy dzwoni ktoś po-
trzebujący pomocy. Średnio mnie obchodzi, 
czy lubię dzwoniącego, czy też nie. Po prostu 
nie czekam, nie oceniam, tylko robię. Wery-
fikacji poddam się za kilka lat. Ludzie mnie 
wybrali i oni będą mnie oceniać. Nie mam 
najmniejszego problemu z powiedzeniem 
słowa „dziękuję” i wystarczy tylko czasami 
dobrze się przysłuchać. Nie zamierzam też 
ponadto z nikim polemizować w tej sprawie, 
a chętnie podzielę się obowiązkami.

Andrzej Kail
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego 
Radny z Kostrzyna nad Odrą
KWW Razem dla Powiatu
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Pandemia zaskoczyła wszystkich, nas również. W tych ciężkich czasach 
każdy z nas ją odczuł. Jedni wylądowali, jak kot, na czterech łapach, inni 
upadli i się nie podnieśli. Dla Strefy nie był to na szczęście gorszy czas, na 
pewno inny. Większość jesieni musieliśmy pracować częściowo zdalnie, 
częściowo pełnić dyżury. Niemal do zera ograniczyliśmy bezpośrednie                                                            
kontakty z inwestorami. Wszystko musiało odbywać się online. Jak się   
okazało, dobrze sobie poradziliśmy w tej trudnej sytuacji.

Pod kątem wydanych decyzji zakończenie 
roku 2020 było bardzo dobre, a początek 
2021 roku wręcz rewelacyjny. W ciągu nie-
spełna dwóch miesięcy wydaliśmy aż 13 
decyzji o wsparciu dla nowych inwestorów. 
Łączna suma wartości wszystkich nowych 
inwestycji z tego roku to ponad 550 mln zł. 
Nasze decyzje zaowocują 90 nowymi miej-
scami pracy, a 1031 miejsc pracy będzie 
musiało zostać utrzymanych. Aby to było 
możliwe, inwestorzy zagospodarują na swo-
je potrzeby ziemię o powierzchni ponad 50 
hektarów. Nowa rzeczywistość  nie wpłynęła 
więc negatywnie na nasze wyniki. Z pewno-
ścią jednak wpłynęła na sposób naszej pracy.
Zwarliśmy jeszcze bardziej szeregi i dostoso-
waliśmy charakter naszej pracy do nowych 
realiów. Preferujemy zawsze bezpośredni 
kontakt z inwestorem, ale jeśli nie jest moż-
liwy, to jak się okazuje równie dobrze wy-
chodzi nam organizowanie konferencji on-
line czy webinariów. Pracujemy również nad 
poprawieniem naszej strony internetowej, 
aby była jeszcze bardziej czytelna i przyjazna 
dla inwestorów oraz zachęcała do kontaktu 
z nami. Strona to również kopalnia wiedzy, 
potrzebnej do złożenia wniosku, kalkulator 
pomocy publicznej czy oferta terenów inwe-
stycyjnych. 
Stworzyliśmy ponadto ciekawe projekty ulo-
tek, banerów czy roll-upów i wydrukowali-
śmy je. Spersonalizowaliśmy je również dla 

wszystkich gmin, aby jeszcze skuteczniej 
i  jeszcze dalej dotrzeć do naszych inwesto-
rów. Aktualnie trwa ich kolportaż. Prowa-
dzimy również kampanię mailową nacelowa-
ną na jednostki samorządu terytorialnego. 
Przygotowujemy się do wykorzystania kana-
łów komunikacji w postaci dużych mediów 
jak gazety, rozgłośnie radiowe czy telewi-
zyjne. Promujemy Strefę w radiu i telewizji.  
Pierwsze efekty naszej pandemicznej mobili-
zacji były widoczne od zaraz. Napędza nas to 
tylko do dalszej, jeszcze bardziej wzmożonej 
pracy i szukania nowych sposobów dotarcia 
do inwestorów. Z doświadczenia wiemy, że 
największym problemem jest często niezna-
jomość charakterystyki naszej działalności 
i wsparcia, jakie można uzyskać dla nowej 
inwestycji dzięki kontaktowi z nami. Robi-
my wszystko aby dotrzeć z wiedzą jak naj-
dalej i  edukować potencjalnych inwestorów      
w zakresie korzyści inwestycyjnych wynika-
jących z faktu, że cała Polska jest Strefą Eko-
nomiczną.
Zachęcam każdego, kto planuje nową inwe-
stycję lub reinwestycję zarobionych środków 
w rozbudowę swojego zakładu do bezpośred-
niego kontaktu ze mną i z moimi współpra-
cownikami. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. 

Andrzej Kail
Dyrektor ds. marketingu

K-S SSE S.A. 
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Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem - powiedział prezes Zygmunt Frankiewicz do delegatów z miast członkowskich Związku i do samorządow-
ców goszczących na XLIV Zgromadzeniu Ogólnym ZMP.

ZMP dyskutowało o sile jedności i wspólnoty
ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

ZMP W DOBIE KORONAWIRUSA
Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem 
- powiedział do delegatów z miast człon-
kowskich Związku oraz do samorządowców 
goszczących na XLIV Zgromadzeniu Ogól-
nym Związku Miast Polskich prezes ZMP 
Zygmunt Frankiewicz.
Doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku 
Miast Polskich, zorganizowane 25 lutego 
br., pierwszy raz w historii odbywało się 
w formule online,  a więc jednocześnie we 
wszystkich miastach członkowskich Związ-
ku. Zgromadzenie było transmitowane ze 
studia w Poznaniu. Wzięło w nim udział 
228 delegatów z miast oraz obserwatorzy 
i goście - przedstawiciele rządu, korporacji 
samorządowych, dziennikarze. 
Delegaci przyjęli sprawozdanie Zarządu 
z działalności w 2020 roku sprawozdania fi-
nansowe i bilans Związku. Uchwalili budżet 
na rok 2021 decydując jednocześnie w dro-
dze głosowania, że składki członkowskie dla 
miast nie będą w tym roku waloryzowane 
i pozostaną na niezmienionym poziomie.
W 2020 roku miasta musiały zmierzyć się 
z pandemią koronawirusa – wyzwaniem,  
które zmusiło je, a także cały Związek do 
podjęcia nieplanowanych i nieprzygoto-
wanych wcześniej działań oraz do rewizji 
pierwotnych zamierzeń. Rok 2020 pokazał, 
jak ważne dla samorządów są takie związki 
jak nasz. Współpraca wszystkich związków 
samorządowych w tak trudnym okresie wy-
glądała bardzo dobrze i przyniosła bardzo 
dobre efekty – mówił do delegatów online 
prezes ZMP Z. Frankiewicz. - Ten rok był 
niezwykły i trudny i to nie tylko ze wzglądu 
na pandemię. Wśród największych wyzwań, 

przed którymi ZMP stanął w minionym roku, 
była oczywiście pandemia, ale także obrona                        
finansów samorządowych, wybory prezy-
denckie, zapowiadane przez rząd weto do 
budżetu Unii Europejskiej oraz prowadzone 
wspólnie przez miastai Związek projekty.
Wśród gości spotkania, którzy zabrali głos, 
byli ministrowie Małgorzata Jarosińska-Je-
dynak, Paweł Szefernaker i Sebastian Skuza. 
Ten ostatni, reprezentując Ministerstwo Fi-
nansów mówił o przygotowanych zmianach 
prawnych w dziedzinie finansów, podkre-
ślając, że obecne rozwiązania nie do końca 
przystają do zmieniającej się sytuacji. Resort 
finansów zakłada stały i przewidywalny cha-
rakter dochodów JST, tak by dochody z CIT 
i PIT były przekazywane w równych mie-
sięcznych ratach.
Kolejne z zaproponowanych przez Mini-
sterstwo Finansów rozwiązań to powiąza-
nie do jednostek samorządu terytorialnego 
ze  średniookresową dynamiką Produktu 
Krajowego Brutto: Zaproponowana koncep-
cja przyczyniłaby się na pewno do stabilizacji 
dochodów jednostek samorządu terytorialne-
go. Dochody byłyby tym samym dużo mniej 
podatne na wahania koniunktury gospodar-
czej oraz na zmiany prawne w podatkach 
dochodowych – stwierdził wiceminister 
finansów Sebastian Skuza - Wpłynęłoby to 
na zabezpieczenie w każdym roku przewidy-
walnego finansowania dla każdej jednostki 
samorządu terytorialnego przy znacznym 
wzmocnieniu antycykliczności i pewności do-
chodów samorządowych.
Do propozycji resortu finansów odniósł 
się Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP. 
Przyznał, że teoretycznie słusznym i po-

trzebnym jest zamysł stabilizacji finansów 
JST, jednak zaproponowany sposób sta-
bilizacji jest bardzo kontrowersyjny: My 
przecież od kilku lat zgłaszamy bardzo syste-
matycznie i coraz głośniej protest przeciwko 
zaniżaniu tej subwencji. Ona w każdym z 
kolejnych lat nie uwzględniała w całości pod-
wyżek płac nauczycieli, nie mówiąc o innych 
wzrostach kosztów - powiedział A. Porawski, 
przypominając, że ZMP szacuje to niedo-
szacowanie na ponad 4,5 mld zł. Podkreślił, 
że propozycja powinna być przedmiotem 
dyskusji, ale w obecnym kształcie będzie 
trudna do akceptacji.
Analizujemy propozycję Ministerstwa Fi-
nansów i czekamy na symulację - mówił 
dyrektor Biura ZMP. - Wszelkie konkretne 
propozycje prześlemy natychmiast do miast 
członkowskich. Finansów nie jesteśmy pewni, 
ponieważ parlament, robiąc mieszkańcom 
prezenty, które mieszkańcy otrzymują do 
jednej kieszeni, zabiera jednocześnie tym sa-
mym mieszkańcom te same pieniądze, tylko 
z drugiej kieszeni, czyli z kieszeni samorządu 
terytorialnego - podkreślał Z. Frankiewicz.
Spadek dochodów nie ma związku z pan-
demią - stwierdził dyrektor i zaznaczył: - 
Wbrew obawom spadek nie jest tak duży, jak 
się można było spodziewać, notujemy jednak 
niższe dochody z PIT i nadwyżki operacyjnej. 
Główne przyczyny pogorszenia to nie pande-
mia, lecz zmiany w ustawie o PIT, inne ubytki 
ustawowe, pogłębiające się niedoszacowanie 
subwencji szkolnej i szybki wzrost cen energii 
i kosztów pracy.
W związku z pogarszającą się sytuacją fi-
nansową miast Andrzej Porawski zapowie-
dział powstanie „Koalicji dla Miast”. Będą 

ją tworzyć Związek Miast Polskich, Unia 
Metropolii Polskich i Unia Miasteczek Pol-
skich, a poparcia tej idei udziela także Zwią-
zek Powiatów Polskich. 

POSTULATY ZMP
Podczas spotkania przedstawiona została 
lista konkretnych postulatów dotyczących 
zmian, jakie w ocenie Związku Miast Pol-
skich są niezbędne w rozpoczętym roku. 
Część oświatowa subwencji ogólnej musi 
zawierać mechanizm zapewniający pokry-
cie zmian w płacach i innych standardach 
oświatowych (pensum itp.), wprowadza-
nych przez rząd i parlament. Stabilizujący 
charakter mogłaby mieć specjalna część 
subwencji ogólnej. 
Rekompensowanie ubytków w dochodach 
własnych, powodowanych przez zmiany 
prawne, musi być obowiązkowe bezpośred-
nio przy każdej takiej zmianie prawnej.
Rozwiązaniem uniezależniającym udziały 
JST we wpływach z podatków PIT i CIT 
może być tylko wydzielenie samorządo-
wych części tych podatków. Zaproponowa-
no także, aby subwencja ogólna zawierała 
część wspierającą zadania rozwojowe JST. 
W ocenia ZMP uporządkowania wymaga-
ją przepisy dotyczące podatków i opłat lo-
kalnych (zwłaszcza podatku od nierucho-
mości). Jak podkreślano przepisy te muszą 
definiować przedmioty opodatkowania, a 
nie - jak to ma miejsce obecnie – odnosić się 
do odrębnych ustaw szczegółowych.
Miasto Kostrzyn nad Odrą jest członkiem 
Związku Miast Polskich od  30 czerwca 1999 
roku. W Zgromadzeniu Ogólnym ZMP na-
sze miasto reprezentował Andrzej Kunt.  
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Stała diagnostyka torów
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Aby utrzymywać wymagany poziom bezpieczeństwa i ustalone parame-
try linii kolejowych, pojazdy pomiarowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
rocznie wykonują przejazdy na trasie dłuższej niż równik. W 2020 roku skon-
trolowały blisko 53 000 km torów. Podobną pracę wykonają w bieżącym 
roku. Pomiary z prędkością nawet 120 km/h prowadzi nowoczesny pojazd 
diagnostyczny wyposażony w lasery i kamery.

Tylko w 2020 r. pojazdy pomiarowe PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. skontrolo-
wały tory na długości 52 721 km. Spraw-
dzany był m.in. stan geometrii toru, szyn 
oraz podkładów. 
Systemowa diagnostyka linii kolejowych 
przekłada się na planowe przejazdy pocią-
gów i komfort podróży oraz pozwala obni-
żyć koszt utrzymania linii. Wyniki pomiarów 
pozwalają specjalistom z Centrum Diagno-
styki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oce-
nić stan tras, zaplanować z odpowiednim 
wyprzedzeniem niezbędne prace, aby utrzy-
mywać wymagany poziom bezpieczeństwa 
i ustalone parametry linii- Piotr Majerczak, 
członek Zarządu PKP PLK S.A.
Pojazdy pomiarowe obecne są na torach 
najważniejszych linii kolejowych. Pracują 
bez wpływu na rozkład jazdy pociągów. 
Sprawdziły m.in. stan tras: Poznań - Szcze-
cin, Centralną Magistralę Kolejową, Łódź - 
Koluszki, Chorzów Batory - Tczew, Działdo-
wo - Olsztyn, Kluczbork - Poznań, Szczecin 
- Świnoujście. 
Najnowocześniejszy pojazd diagnostycz-
ny wykonał w ubiegłym roku niemal poło-
wę - 25.687 km zadań diagnostycznych. To 
mobilne laboratorium na torach, które wy-
konuje pomiary geometrii toru, szyn, sieci 
trakcyjnej. Sprawdzane są podkłady oraz 
urządzenia tzw. samoczynnego hamowa-
nia pociągu gwarantujące zatrzymanie 
składów np. w przypadku niedyspozycji 
maszynisty. Pojazd wykorzystuje bezdo-
tykowe technologie pomiarowe, systemy 
optyczne – lasery oraz kamery, a  dzię-
ki temu nie zakłóca pracy urządzeń i nie 
powoduje utrudnień w ruchu pociągów. 
Pomiary mogą być wykonywane z  pręd-
kością do 120 km/h.
Eksperci PLK, na podstawie uzyskanych 
danych, wykrywają usterki, które mogą 
mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość 
jazdy pociągu, czyli komfort podróży pa-
sażerów. Wyniki z pomiarów pozwalają 
diagnostom ocenić stan tras, a jednost-
kom utrzymaniowym zaplanować prace, 
aby utrzymywać wymagany poziom bez-
pieczeństwa, w ramach ustalonych para-
metrów linii. Systemowa diagnostyka po-
zwala także obniżyć koszt utrzymania linii. 
Pomiary torów przy użyciu pojazdów są 
wykonywane w zależności od potrzeb od 
jednego do trzech razy w roku, w zależ-
ności od prędkości obowiązującej na ba-

danej linii. Częstotliwość badań defekto-
skopowych szyn jest ustalana zależnie od 
prędkości lub obciążenia linii do czterech 
razy w roku. 

Szyny bez tajemnic 
Ponad 12 tys. km szyn zostało spraw-
dzonych w 2020 r. za pomocą badania 
ultradźwiękowego. Wagon defektosko-
powy, prześwietlając szyny kontroluje ich 
stan, w celu wykrycia ewentualnych niewi-
docznych wad wewnętrznych. Natomiast 
wagon pomiarowy dSAT (detekcja stanów 
awaryjnych taboru) sprawdził dwukrotnie 
158 urządzeń przytorowych – czujników, 
monitorujących koła przejeżdżających 
wagonów i lokomotyw. Kontrola pozwala 
szybko diagnozować i wyłączyć z ruchu 
uszkodzony tabor w zakresie zagrzanych 
osi, by zapewnić bezpieczne podróże 
i transport towarów.

Stała diagnostyka zapewnia
sprawność kolejowych przewozów 
Epidemia koronawirusa nie wstrzymu-
je pracy załóg pojazdów pomiarowych. 
Personel stosuje niezbędne, wymagane 
zasady bezpieczeństwa. W tym roku Cen-
trum Diagnostyki PKP Polskich Linii Kole-
jowych S.A. za pomocą pojazdów pomia-
rowych planuje sprawdzić około 50 000 
km torów. Zaplanowano również pomiary 
ultradźwiękowe szyn za pomocą wagonu 
defektoskopowego na blisko 13  tys. kilo-
metrów toru. W akcji będą również zespo-
ły wykonujące pracę za pomocą ręcznych 
urządzeń defektoskopowych. Wagon wy-
posażony w aparaturę pomiarową dSAT 
skontroluje urządzenia przytorowe.
Centrum Diagnostyki PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. monitoruje stan toro-
wiska i sieci trakcyjnej na terenie całego 
kraju. Specjaliści wykorzystują pojazdy 
pomiarowe i przyrządy ręczne. Uzyskane 
dane określają stan techniczny elemen-
tów toru, sieci trakcyjnej, urządzeń auto-
matyki. W wypadku modernizowanych 
tras, stanowią również podstawę do oceny 
jakości prac inwestycyjnych. Wykonywa-
ne są pomiary geometrii toru, pomiary 
defektoskopowe szyn, laserowe pomiary 
skrajni, pomiary zużycia drutu jezdnego 
sieci trakcyjnej, wykrywanie uszkodzeń 
elementów sieci trakcyjnej.

PKP PLK S.A.



Trzecia fala pandemii koronawirusa rozpędza się. Wciąż odnotowujemy znaczny wzrost zakażeń COVID-19. Rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów 
w szpitalach. Rząd już wcześniej przygotował właściwe zasoby na taki wariant rozwoju epidemii. Uruchamiany kolejne szpitale rezerwowe w 9 woje-
wództwach, by każdy pacjent otrzymał pomoc medyczną. Szczególnie trudna sytuacja jest w woj. warmińsko-mazurskim oraz pomorskim. Podjęliśmy 
decyzję o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłużeniu obostrzeń na Warmii i Mazurach. Nowe zasady będą obowiązywały od 13 
marca do 20 marca. Istotną zmianą będzie wprowadzenie nauki mieszanej w klasach I-III szkół podstawowych w tych regionach. W pozostałych wo-
jewództwach przedłużamy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca.

Covid-19: Nowe zasady dla dwóch województw
COVID-19

Aktualne dane - liczba i dynamika zakażeń rośnie
Od wielu dni mamy do czynienia ze stałym wzrostem zaka-
żeń. W ciągu ostatniego tygodnia zwiększyło się obłożenie 
łóżek covidowych. Z danych wynika, że ostatniej doby od-
notowano ponad 15,8 tys. zakażeń - to o ponad 4 tys. więcej 
przypadków niż tydzień wcześniej.
Najgorzej - jeśli chodzi o średnią dzienną liczbę zachoro-
wań na 100 tys. mieszkańców – sytuacja wygląda w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim i pomorskim. Na Warmii 
i Mazurach średnia ta wynosi 57,4, na Pomorzu zaś - 44,6, 
a dalsza dynamika zachorowań jest niekorzystna. To dlate-
go podjęliśmy decyzję, żeby wprowadzić szczególne zasady 
bezpieczeństwa w tych regionach kraju.

Obowiązujące zasady od 13 do 20 marca
w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim 
Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa w województwie 
warmińsko-mazurskim będą obowiązywały do 12 marca. 
Od 13 marca do Warmii i Mazur dołącza także Pomorze – 
tutaj również zaczną obowiązywać ostrzejsze zasady sani-
tarne. Dotychczas w woj. warmińsko-mazurskim klasy I-III 
szkoły podstawowej pobierały naukę wyłącznie zdalnie. 
Od poniedziałku 15 marca w województwie pomorskim i 
warmińsko-mazurskim mogą one funkcjonować w trybie 
mieszanym, czyli hybrydowym. Część uczniów danej szko-
ły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część - zdalnie. 
Dyrektorzy szkół przez najbliższy tydzień podejmą decyzję, 
w jakim zakresie uczniowie najmłodszych klas powrócą do 
nauki stacjonarnej.
Oprócz tego swoją działalność muszą zawiesić:
• baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonu-

jących działalność leczniczą i dla członków kadry na-
rodowej);

• sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające 
oraz kasyna;

• hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także 
noclegi świadczone w ramach podróży służbowych;

• galerie handlowe z wyjątkiem m.in.: sklepów spożyw-
czych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, 

Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. 
W  galeriach handlowych nadal będą mogły działać 
m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

• teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak       
organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

• kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów 
i ośrodków kultury);

• stoki narciarskie;
• kluby fitness i siłownie;
• obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby 

sportu zawodowego i bez udziału publiczności).
Do województw pomorskiego i warmińsko-         
-mazurskiego trafi łącznie 15 mln maseczek
W związku z pogarszającymi się wynikami dotyczącymi 
nowych zachorowań, hospitalizacją pacjentów w wojewódz-
twie pomorskim i warmińsko-mazurskiego, podjęliśmy 
decyzję o wyposażeniu mieszkańców tych regionów w ma-
seczki ochronne. Każdy z mieszkańców będzie mógł otrzy-
mać 4 sztuki. Agencja Rezerw Strategicznych dostarczy do 
wojewodów łącznie 15 mln maseczek - 9,3 mln dla regionu 
pomorskiego oraz 5,7 mln dla warmińsko-mazurskiego. 
Różnica w liczbie maseczek wynika z liczby osób zamiesz-
kujących te regiony. W nadchodzących tygodniach, zależnie 
od sytuacji epidemicznej, będziemy dostarczać maseczki do 
kolejnych województw.

Uruchamiany kolejne szpitale rezerwowe 
w 9 województwach
Rząd już wcześniej przygotował właściwe zasoby na taki 
wariant rozwoju epidemii. W tym tygodniu, na posiedzeniu 
rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, podjęliśmy 
decyzję o uruchomieniu kolejnych szpitali rezerwowych 
w dziewięciu województwach: pomorskim, warmińsko-ma-
zurskim, dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, 
podkarpackim, śląskim i wielkopolskim.
Szpitale rezerwowe mogą zacząć przyjmować pacjentów 
2-3 dni po decyzji o uruchomieniu tych placówek. Decyzja           
o  tworzeniu miejsc rezerwowych dla chorych, którzy za-
każenie koronawirusem przechodzą ciężko była słuszna.                                     
Pacjenci, którzy potrzebują hospitalizacji w szpitalu, pod 
opieką medyków, mogą liczyć na pomoc.

Bądź odpowiedzialny i stosuj zasadę DDMA+W
Skuteczna walka z koronawirusem to przede wszystkim 
przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
Dystans
Dezynfekcja
Maseczka
Aplikacja STOP COVID-ProteGO Safe
Wietrzenie

źródło: www.gov.pl/koronawirus
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Znamy powiedzenie, że „Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”. Mam wrażenie, 
że autor tekstu „Czy gmina przejmie parkingi przy bazarze?” przyjął taką właśnie ścieżkę 
walki z gminą, na czele której, bez powodzenia, starał się stanąć w poprzednich wyborach 
samorządowych.
Nie jest moim celem polemizować ze złośliwościami, które w tym tekście się pojawiły, ale na 
kłamstwa i insynuacje odpowiedzieć muszę.
Kłamstwem jest m.in. to, że gmina nie pomogła handlowcom z bazarów. Gdy wiosną ub. 
roku zmagaliśmy się z pierwszą falą pandemii, już na początku kwietnia  uruchomiliśmy 
własną tarczę antykryzysową, dzięki czemu opłata za dzierżawę miejsc handlowych na tar-
gowiskach została obniżona o 90 proc.  Pomoc gminy dla przedsiębiorców sięgnęła wów-
czas blisko pół miliona złotych. Dziś, gdy zmagamy się z kolejną falą pandemii, obniżyliśmy 
tę opłatę o połowę, co jest rezultatem konsultacji z handlowcami. Wprawdzie oczekiwali oni 
także  zwolnienia z opłaty komunalnej, ale gminę nadal obowiązują umowy m.in. na dosta-
wę energii, utrzymania czystości czy ochrony targowiska, a to rodzi spore koszty. Ponosimy 
je także dlatego, że bazary nie zostały zamknięte i niektórzy handlowcy podejmują próby 
prowadzenia działalności.
W artykule zarzucono też gminie, że chce przejąć parking koło bazaru przy ul. Sportowej, co 
także jest kłamstwem. Nie jest to absolutnie naszym zamiarem. Podczas jednego ze spotkań 
w Urzędzie Miejskim w Słubicach z przedstawicielami Stowarzyszenia Handlowców Targo-
wisk Miejskich w Słubicach „Odra” usłyszałem z ust jego prezesa Pawła Sławiaka prośbę o 
umorzenie lub obniżkę czynszu dzierżawnego za parkingi przy ul. Sportowej, bo z powodu 
braku klientów nie przynoszą dochodów stowarzyszeniu. Mieszkańcy powinni wiedzieć,                
że stowarzyszenie „Odra” dostało od gminy w dzierżawę teren, gdzie są obecnie parkingi, 
bez przetargu, na blisko 10 lat. W 2014 roku zgodziła się na to Rada Miejska. Od tamtego 
czasu stowarzyszenie zarabiało na parkingach. Teraz gdy klientów na bazarze nie ma, nie 
ma też dochodów, ale oszczędności z zarobku w ub. latach zostały. Nie można więc ocze-
kiwać, że gmina będzie w wyjątkowy sposób traktować handlowców z bazaru i przerzucać 
koszty, które ponoszą, na innych. Powtórzę jednak raz jeszcze - gmina nie ma jednak ab-
solutnie planów przejmowania parkingów. Podczas spotkania stwierdziłem jedynie, że jeśli 
stowarzyszenie chciałoby pozbyć się ich, uważając te parkingi w obecnej sytuacji za kulę 
u nogi, to gmina mogłaby wcześniej odstąpić od umowy na dzierżawę tego terenu.
Autor tekstu uznał działania gminy za haniebne. W mojej ocenie haniebne jest porówny-
wanie gminy do hieny, która czeka tylko na bankructwo handlowców. Propozycja gminy 
zmierzała jedynie do tego, żeby pomóc handlowcom.
I jeszcze jedna sprawa. Kolejny już raz autor tekstu próbuje wmawiać mieszkańcom politycz-
ne sympatie władz gminy. Ja natomiast kolejny raz powtórzę – nie należę do żadnej partii, ale 
jako burmistrz gminy będę rozmawiał z każdym przedstawicielem władz wyższego szczebla, 
niezależnie od jego barw politycznych, żeby zapewnić gminie Słubice jak najlepszy rozwój.

Mariusz Olejniczak
Burmistrz Słubic

źródło: www.slubice.pl

Oświadczenie Burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka w sprawie tekstu 
Mariusza Dubackiego „Czy gmina przejmie parkingi przy bazarze?”, który 
ukazał się w „Pograniczu Lubuskim” z 26 lutego 2021 roku....

Burmistrz Mariusz Olejniczak
SŁUBICE

odpowiada na kłamstwa w sprawie bazarów
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REKRUTACJA
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

PRZYJACIÓŁ SPORTU
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

602 618 835
Stanisław Gorzelak

rocznik 2012 i młodsze

691 026 911

Tomasz Zieliński

rocznik 2007 i starsze

Zenon Chmielewski

roczniki 2011-2008

509 407 944

TRENINGI POD OKIEM DOŚWIADCZONYCH
TRENERÓW:I WYKWALIFIKOWANYCH 

ZAPEWNIAMY UDZIAŁ W ROZGRYWKACH 
LIGOWYCH PZPN, TURNIEJACH I MECZACH

CIĄGŁOŚĆ SZKOLENIA DZIEWCZĄT: OD LAT 4
DO ROZGRYWEK SENIORSKICH (WIEK 16+)

SKŁADKI TYLKO 50 ZŁ MIESIĘCZNIE, W TYM
UBEZPIECZENIE I STROJE MECZOWE

MUKS.Kostrzyn
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Tomasz Zieliński - trener MUKS PS Kostrzyn
III LIGA MAKROREGIONALNA KOBIET

Z początkiem roku w drużynie seniorskiej MUKS PS Kostrzyn nad Odrą doszło do zmiany na stanowisku trenera. W rundzie rewanżowej nasze piłkarki 
poprowadzi Tomasz Zieliński, z którym udało nam się przeprowadzić krótki wywiad.
Witam Panie Trenerze i dziękuję, że znalazł Pan czas. Wie-
lu kibiców zastanawia się, jak zaczęła  się Pańska przygoda 
z kobiecą piłką nożną?
Tomasz Zieliński: Kiedy moja córka zaczęła trenować piłkę 
nożną obserwowałem jej postępy, bardzo często na treningi                                              
chodziliśmy razem. Z czasem na treningach MUKS PS                                                                             
Kostrzyn nad Odrą było już tyle zawodniczek i zasugero-
wałem trenerowi Stanisławowi Gorzelakowi, że potrzebny 
byłby drugi trener. Zrobiłem licencję i zacząłem trenować 
młodszą grupę. No i tak to się wszystko zaczęło…

Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że pełni Pan obecnie 
także ważną rolę w OZPN w Gorzowie Wlkp. Jaka to rola 
i na czym ona polega?
TZ: Jestem trenerem kadry U-15 Województwa Lubuskie-
go. Pamiętam, że po dwóch latach pracy w naszym klubie 
odebrałem telefon od Prezesa LZPN Zdzisława Czyrki, któ-
ry zaproponował mi pracę w kadrze. Moja praca polega na 
utrzymywaniu kontaktów z lubuskimi klubami piłkarskimi 
i wyszukiwaniu najlepszych zawodniczek, również tych, 
które trenują z chłopcami. Udało się w ten sposób stworzyć 
drużynę składającą się z dziewczynek roczników 2006-2007. 
Kiedy zaczynałem, był to rocznik 2005, ale co rok jeden 
rocznik odchodzi, a młodszy dochodzi. Moje zadanie pole-
ga więc na selekcji zawodniczek, organizowaniu zgrupowań 
i spotkań z kadrowiczkami z województw: zachodniopo-
morskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Bardzo cieszę 
się z tego, że duża część zawodniczek kadry lubuskiego po-
chodzi właśnie z MUKS PS Kostrzyn nad Odrą.

Czy zatem funkcja trenera kadry pomaga Panu Trenerowi 
w pracy z kostrzyńskimi zawodniczkami?
TZ: Myślę, że te obie role są powiązane ze sobą. Przecież ka-
dra ma zgrupowania, podczas których nasze piłkarki mogą 
trenować z najlepszymi zawodniczkami z całego wojewódz-

twa. Dzięki temu ich i tak wysoki poziom sportowy się cią-
gle podnosi. Moja praca w kadrze pomaga mi więc w mojej 
pracy z kostrzyńskimi piłkarkami, chociaż nie ukrywam, 
że jest dużo na głowie.

No i od tego sezonu taką wisienką na Pana karierze jest 
prowadzenie trzecioligowej drużyny. Jak się tutaj Pan      
Trener odnalazł, jak przyjął Pana zespół?
TZ: Większość zawodniczek to rówieśniczki mojej córki, 
a jak zaczynałem przyprowadzać ją na treningi, to większość 
z nich już próbowała swoich sił w kobiecej piłce nożnej.                                                                                                            
W tym czasie się dużo zmieniło, ale myślę, że zostałem przy-
jęty dobrze, dziewczyny trenują ciężko i poważnie traktuje-
my przygotowania do sezonu. Ja osobiście przez te ostatnie 
lata nabrałem już doświadczenia, a tak naprawdę to sezon 
pokaże jak będzie.

Nowy sezon stratuje już za niecały miesiąc… Czy może 
nam Pan zdradzić, czy szykujecie jakieś wzmocnienia 
i  jaką rolę chcecie odgrywać wiosną? Sezon 2020/21 jest 
przecież pierwszym, gdzie MUKS PS Kostrzyn nad Odra 
gra na tak wysokim poziomie i na pewno jesienią zdobyli-
ście już doświadczenie…
TZ: Tak, to prawda. Dziewczyny są młode i z pewnością 
przecierają ten szlak, a każdy mecz był dla nas ciężki. Ja im 
tłumaczę, że przecież z każdym meczem będą coraz lepsze,                                                                                                                  
a  doświadczenie zdobyte w kolejnych spotkaniach zapro-
centuje. Teraz skupiam się na wzmocnieniach zespołu, 
prowadzimy zaawansowane rozmowy z innymi klubami, 
ale także sięgamy po piłkarki, które już kiedyś reprezento-
wały nasz klub. Mogę zdradzić, że trenujemy już z nowy-
mi zawodniczkami, które wzmocnią nasz zespół. Jesienią 
przekonaliśmy się już, jak bardzo wymagająca jest ta liga 
i  skupiamy się na ćwiczeniach wydolnościowych, wytrzy-
małościowych czy szybkościowych.

Jaki cel stawia Pan trener przed zawodniczkami?
TZ: Powiem szczerze, że moim celem jest utrzymanie 
się w  III Lidze Makroregionalnej. Nasze zawodniczki są           
bardzo ambitne i mają niesamowitą wolę walki. Imponuje 
mi w nich, że nie zwracają uwagi na wynik i potrafią wal-
czyć do końca. Jestem pewny, żę każdy mecz będzie nie-
zapomnianym widowiskiem. Także zapraszam wszystkich 
kibiców na stadion, bo będzie nam potrzebny doping, żeby 
ten cel zrealizować. 

Pozostaje mi jedynie życzyć pełnych trybun i utrzymania 
w lidze. Powodzenia!
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UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą debiutuje w lidze
PIŁKA RĘCZNA

Sobotnim turniejem ligowym (27.02.2021 roku) doczekaliśmy się debiutu w rozgrywkach wojewódzkich. Po roku treningów przerywanych zawirowaniami 
związanymi z pandemią mogliśmy wreszcie zmierzyć się na parkiecie w walce o punkty. W turnieju zagraliśmy w drużynami UKS Szczypiorniak Zielona 
Góra oraz TS Zew Świebodzin. Oba zespoły grają w lidze już drugi rok, a zawodnicy są starsi od naszych graczy przynajmniej o rok.

Drużyna UKS Nukleon w składzie : 
Hruszowiec Mikołaj (C), Pawłowski Adrian, Kardas Dawid, Babiracki Radosław,                              
Dybcio Szymon, Jacewicz Mateusz, Kopacki Piotr, Krych Radosław, Kotecki Dawid, Gruszka 
Krystian,  Konysz Hubert, Maciejewski Konrad, Dziadosz Dominik, Sokołowski Julian, Ki-
sielewicz Kevin, Mazur Jakub, Kwiatkowski Maciej, Szymański Szymon, Bułgajewski Jakub, 
Wołkowski Aleksander, Dadok Kryspin, Sądel Michał, Ilnicki Natan.  
Trener - Marek Zatylny, asystent Mateusz Myczkowski.

W pierwszym meczu zagraliśmy z zespołem 
z Zielonej Góry. Już na pierwszy rzut oka 
było widać zdecydowaną różnicę warun-
ków fizycznych na korzyść gości. Zaczęli-
śmy bardzo spięci. Kilka błędów własnych 
i w piątej minucie przegrywamy trzema 
bramkami. Z każdą minutą nasza drużyna 
czuje się na boisku coraz pewniej. Zaczyna-
my grać swoje. Mecz się wyrównał i na trzy 
bramki przeciwnika odpowiadamy trzema 
trafieniami. Gramy coraz lepiej i w 13 minu-
cie dochodzimy na dwie bramki . Ostatnie 
dwa trafienia należą do drużyny z Zielonej 
Góry. Na przerwę schodzimy przegrywa-
jąc 10:6. W drugiej połowie rzucamy tylko 
dwie bramki tracąc siedem.  Mecz kończy 
się  wynikiem 17:8 dla drużyny gości. Nasi 
chłopcy zagrali bardzo ambitnie. Ważne że 
cała szesnastka zapisana w protokole me-
czu wyszła na boisko i  mogła zdobywać 
tak ważne doświadczenie. Postawiliśmy się 
drużynie starszej i zdecydowanie bardziej 
doświadczonej. Brawo. 

W drugim meczu turnieju zagrały drużyny 
UKS Szczypiorniak i TS Zew. Po bardzo 
wyrównanym meczu wygrywa drużyna z 
Zielonej Góry 14:13.
W kolejnym naszym meczu z TS Zew 
wszystko zaczęło się dobrze do chwili od-
dania rzutów na bramkę przeciwnika. Nie-
stety nasza skuteczność rzutowa była wręcz 
katastrofalna. Zaskoczyliśmy przeciwników 
obroną „każdy swego”. Dzięki temu mie-
liśmy wiele pewnych sytuacji rzutowych. 
Niestety ta skuteczność. Pierwszą poło-
wę przegrywamy 9:2. W drugiej odsłonie 
wszystko się odmienia. Zdobywamy bramki 
z dużo wyższą skutecznością. Tą odsłonę re-
misujemy 6:6. Na uwagę zasługuje nasza gra 
w obronie strefą. Skutecznie zatrzymujemy 
starszych i silniejszych przeciwników. Cały 
mecz przegrywamy 15:8. A nasi zawodnicy 
zagrali na 100% swoich możliwości. 
Zarząd UKS Nukleon dziękuje  sponsorom 
i  sympatykom Klubu na których zawsze 
możemy liczyć!

Trener UKS Nukleon, Marek Zatylny:
Debiut naszych zawodników wypadł bar-
dzo dobrze. Przed meczem powiedziałem, 
że oczekuję od nich walecznej gry na swoim 
poziomie. Nie było presji wyniku, bo do-
świadczenie i różnica wieku przemawiała 
za naszymi przeciwnikami. A jednak w wie-
lu sytuacjach boiskowych postawiliśmy się 
przeciwnikom. Wspólnie z moim asysten-
tem Mateuszem jesteśmy bardzo zadowoleni 
z postawy całej drużyny. Nie będę wyróżniał 

fot. BEST FOTO Bartosz Konysz

poszczególnych zawodników bo wszyscy w 
jakiś sposób budują siłę zespołu. Bardzo do-
brze że wszyscy zawodnicy wyszli na boisko 
i zagrali. Był to nasz cel żeby każdy nabierał 
doświadczenia. Pewnie odbiło się to trochę 
na końcowym wyniku w meczach. Ale nie to 
było najważniejsze. Bardzo dobrze że mogli-
śmy rozegrać dwa mecze. Tylko w takiej sytu-
acji  wszyscy mogli zadebiutować. Drużyna 
liczy 23 zawodników a w meczu może grać 
maksymalnie 16. I to jest siła naszej drużyny. 


