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Tomasz Moskal
ul. Piastowska 8 (Hotel Miejski) 

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

tel. 502 580 664

UBEZPIECZENIA Realizujemy płatności kartą

PEWNE

TANIE
AC
OC
UBEZPIECZENIA:

KOALICJA OBYWATELSKA
Katarzyna Osos

4
na liście

KOALICJA OBYWATELSKA
Krystyna Sibińska

3
na liście

13.10.2019 roku

WYBORY PARLAMENTARNE

ul. Wyszyńskiego 1b/6
(wejście za Duetem) tel. 608 524 495ul. Wyszyńskiego 1b/6
(wejście za Duetem)

W OFERCIE MIĘDZY INNYMI
           • STYLIZACJA RZĘS
              • INFUZJA TLENOWA 
                • MAKIJAŻ PERMANENT 
                 • MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY
                                       • ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
                                       • MEZOSKIN                • DEPILACJA
                                       • OCZYSZCZANIE WODOROWE

GABINET KOSMETOLOGICZNY
Anna  Ziemkiewicz - Dubicka

KRAJ

W Y B O R Y
PARLAMETARNE
13 października pójdziemy 
do urn wyborczych, wy-
bierzemy swoich przedsta-
wicieli do Sejmu i Senatu. 
O czym musimy pamiętać 
idąc do lokalu wyborczego?
W niedzielę wyborczą lokale 
będą otwarte od godziny 7:00 
do 21:00. Musimy jednak pamię-
tać, że głosujemy w siedzibie 
obwodowej komisji wyborczej 
zgodnie ze swoim miejscem za-
mieszkania! Sprawdźmy zatem 
na obwieszczeniu wyborczym, 
gdzie będziemy głosować! 
Nie zapomnijmy zabrać ze sobą 
dowodu osobistego, bo nie     
dostaniemy kart do głosowania!
W lokalu wyborczym dostanie-
my dwie karty do głosowania. 
Na obu zasada oddania ważnego 
głosu jest taka sama: stawiamy 
znak iks (dwie przecinające się 
kreski w obrębie kratki) - X, bo 
głos będzie nieważny! W wybo-
rach do Sejmu głosujemy stawia-
jąc znak X obok wybranego kan-
dydata z danej listy. W wyborach       
do  Senatu głosować możesz      
tylko na jednego kandydata. 
Zapamiętaj:
na każdej karcie stawiasz tyl-
ko jeden znak X, postawienie 
więcej niż jednego krzyżyka 
spowoduje, że Twój głos będzie 
nieważny!
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Wyjedź do pracy jako 
Opiekun Osób Starszych w Niemczech 
i otrzymaj bonus!

Zadzwoń i umów się na spotkanie w Kostrzynie
tel. 501 357 383

Oferujemy również kursy niemieckiego od podstaw!

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

facebook.com/BUFKB.Miklaszewski
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STUDIO MEBLI 
KUCHENNYCH DECORIS 

ul. Wodna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 
tel. +48 535 239 220, studio@decoris-kuchnie.pl

studio projektowania kuchni

odwiedź nas również w Internecie: www.decoris-kuchnie.pl

profesjonalna i kompleksowa obsługa w zakresie realizacji kuchni

Uroczyste otwarcie hali sportowej przy SP nr1
KOSTRZYN NAD ODRĄ

28.09.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego. Wydarzeniu temu towarzyszyły Międzywojewódzkie           
Mistrzostwa Młodzików w zapasach - styl klasyczny. Walki eliminacyjne pomiędzy drużynami z Żar, Gdańska, Gniezna, Kartuz, Poznania, Lubska oraz 
oczywiście Kostrzyna nad Odrą rozpoczęły się o godz. 10:00

O godz. 12:00 wydarzenie nabrało bardziej formalnego 
charakteru. Oficjalnego otwarcia Mistrzostw oraz hali do-
konał Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą  Andrzej Kunt. 
Głos zabrali również zaproszeni na tę uroczystość goście: 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Rafalska, 
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Prezes PZZ 
Andrzej Supron, którzy w znacznej mierze przyczynili się 
do możliwości uzyskania dofinansowania na budowę hali.
Po przecięciu symbolicznej wstęgi, ks. kan. prałat Woj-
ciech Skóra dokonał poświęcenia obiektu, natomiast 
Prezes PZZ Andrzej Supron wraz z Prezesem SKF Olimp 
Kostrzyn Andrzejem Kail wręczyli brązowe, srebrne          
i złote odznaczenia dla osób, które w szczególny sposób 
przysłużyły się rozwojowi tej dyscypliny sportowej.
Wydarzenie uświetnił występ formacji Roll Dance.
Wszystkim zapaśnikom biorącym udział w Mistrzo-
stwach serdecznie gratulujemy, ponieważ wybierając 
sport już wygraliście !

Przedmiotem inwestycji była budowa hali widowiskowo-
-sportowej „Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapa-
śniczego”. Obiekt został zaprojektowany z podziałem 
na dwie części:
I część stanowi budynek halowy parterowy z widownią 
na antresoli. Pod widownią znajdują się szatnie z sanitaria-
tami, pomieszczenie dla trenerów oraz magazyn sprzętu 
sportowego. Z tej części wejście prowadzi wprost  na salę 
sportową. W sali o powierzchni tafli sportowej 959,95 m2 
oraz wysokości pola gry 8,31 m znajduje się jedno boisko, 
na którym można grać w piłkę halową, siatkówkę lub pił-
kę ręczną. Boisko można także podzielić na trzy części 
uzyskując w ten sposób trzy boiska do koszykówki, siat-
kówki lub do ćwiczeń gimnastycznych. Na ścianie umiesz-
czono drabinki gimnastyczne oraz kotary elektryczne roz-
dzielające salę na trzy części. Z sali sportowej dwa wyjścia 
ewakuacyjne prowadzą bezpośrednio na urządzony te-
ren. Sala sportowa jest dobrze wygłuszona i doświetlona.       

Na widownię dostaniemy się klatką schodową znajdującą 
się w budynku zaplecza socjalnego. Widownia z pozio-
mem pierwszego rzędu +2,9 m i ostatniego +4,48 m ma 
pojemność 237 miejsc siedzących. 
II część stanowi dwukondygnacyjny budynek zaple-
cza socjalnego. W poziomie parteru znajdują się układy 
szatniowo-sanitarne, pomieszczenie trenerów, pomiesz-
czenie techniczne, toaleta dla osób niepełnosprawnych 
oraz siłownia. Na piętrze znajdują się toalety ogólnodo-
stępne dla użytkowników widowni oraz salka treningowa       
dla zapaśników. Z poziomu piętra korytarzem przechodzi 
się na widownię budynku halowego.
Projekt zrealizowany dzięki środkom pochodzącym 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Program Inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2017 - Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej
Wartość projektu: 10.135.688 zł.
Wartość dofinansowania: 3.500.000 zł.
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Jesień jest znakomitą okazją do sprawdze-
nia innej wersji podróżowania, mianowi-
cie city-breaków. Są to lotnicze wycieczki 
do takich miast jak Rzym, Paryż, Mediolan                                                                                      
czy Barcelona. Stają się one coraz bar-
dziej popularne jako idealne dla osób, 
które mogą przeznaczyć tylko kilka dni, 
na poznanie wybranego miasta Europy. 
Również łagodniejsze słońce jest naszym 
prawdziwym sprzymierzeńcem. 
Koncepcja jest prosta; wylot z wybrane-
go lokalnego lotniska w Poznaniu czy 
Berlinie, przelot do powiedzmy Barcelo-
ny, transfer do hotelu na kwaterunek, a 
potem kilka dni spędzonych pod opieką 
lokalnego przewodnika, który pokaże 
nam najciekawsze atrakcje miasta. Często 
organizatorzy dodają również cały dzień 
przeznaczony wyłącznie dla podróżnych                                
na  rekreację, bądź smakowanie miasta 
według własnej koncepcji. 
Przeloty oparte na tanich liniach lotni-
czych nakładają ograniczenia bagażowe, 
ale umówmy się, że tego typu wyprawa 
ma nieco inny wymiar - i jest zdecydo-
wanie krótsza. Jej ogromnym atutem jest 
doświadczenie I wiedza naszego opieku-
na, który nie ograniczy swego przekazu 

do suchych informacji, ale wzbogaci swój 
przekaz o ciekawostki i anegdoty znane 
tylko mieszkańcom. Nieodłącznym ele-
mentem ceny jest również ubezpieczenie 
medyczne na czas podróży. 
Żeby zobrazować koszt takiej imprezy 
jako przykład możemy podać 5-dniową 
wycieczkę lotniczą do Barcelony z wylo-
tem z Berlina; z czterema noclegami, śnia-
daniami i obiadokolacjami, opieką pilota, 
zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym 
z łazienką oraz ubezpieczeniem koszt    
wyniesie 1.799 zł od osoby. Dużo? Moim 
zdaniem całkiem sporo. Czy warto? Zdecy-
dowanie tak - są miasta, które raz w życiu 
warto zobaczyć.
Jeśli chcemy przestać marzyć, a za-
siąść wreszcie przy znakomitej, kulto-
wej       w Barcelonie paelli  de Marisco albo 
przecudownym tapas - sprawdźmy ofertę                                                  
jesiennych city-breaków. Skorzystajcie 
Państwo z naszej wiedzy, bowiem w roli 
pilota turystycznego całkiem sporo tych 
miast znamy - od Bangkoku po Town Sto-
ne a na Nowym Yorku kończąc. Choć po 
prawdzie - w turystyce końca nie widać. 
Na szczęście :-)

Serdecznie zapraszamy!

Modne City-Breaki
WAKACJE.PL

Powoli zaczynamy żegnać sezon urlopowy, spędzony na rozgrzanych 
słońcem plażach.  Niektórzy już wybierają wakacje sezonu 2020 korzysta-
jąc z pakietu korzyści akcji First Minute, inni szukają ostatnich promieni w 
krajach, gdzie słońca wciąż nie brakuje.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolorowa matematyka
20 września w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Ekoludki” obchodziliśmy 
Dzień Przedszkolaka na kolorowo i matematycznie. Nasze przedszkole      
od samego wejścia mieniło się kolorami i kształtami. Na dzieci czekało 
wiele atrakcji w tym ważnym dniu.

Na „dzień dobry” każde dziecko któ-
re wybierało się do przedszkola mogło 
pokonać ścieżkę matematyczną, która 
prowadziła do samego wejścia. Nauczy-
cielki w przeddzień Dnia Przedszkolaka 
narysowały na chodniku kolorową ścież-
kę składającą się z różnych kształtów. 
Zaraz po śniadaniu czekała na dzieci za-
bawa taneczna z rekwizytem. Wszystkie 
dzieci trzymając w rękach różne kształty, 
uczestniczyły w zumbie prowadzonej 
przez panią Agatę.              Po matematycz-
nej rozgrzewce, każda z grup udała się na 
matematyczny spacer.  Podczas spaceru, 
dzieci odkrywały koperty z zadaniami. Za 
wykonanie zadania przedszkolaki otrzy-
mywały punkty. 

Po zabawach terenowych spotkali-
śmy się wspólnie na placu przedszkol-
nym, gdzie wykonaliśmy dwa ostatnie                                                                 
zadania. Każda z grup musiała ułożyć 
ze  swoich kształtów figurę przydzieloną 
do grupy. Następnie wspólnie stworzyli-
śmy ogromnego, kolorowego pajacyka, 
który towarzyszył dzieciom podczas za-
baw na placu. Na koniec czekała na dzieci 
największa niespodzianka: matematyczny 
tort! Możemy z dumą powiedzieć, że na-
sza niespodzianka dla dzieci się udała. 
Wszystkim Przedszkolakom życzymy 

wszystkiego najlepszego! 

Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki”
Agata Kuza

Poradnie okulistyczne przy Nowym Szpitalu w Kostrzynie, zostały wypo-
sażone w nowocześniejsze autorefraktometry. Jeden jest przeznaczony 
wyłącznie dla dzieci, drugi trafi do poradni dla dorosłych.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Nowy sprzęt w szpitalu

Poradnia okulistyczna w Kostrzynie nad 
Odrą  prowadzi badania autorefraktome-
trem od 1995 roku. Autorefraktometr to 
urządzenie, które służy do komputerowe-
go badania wzroku. Wykonywane za po-
mocą tego urządzenia badanie ma na 
celu określenie ostrości wzroku, poprzez 
wykonanie pomiarów krzywizny rogów-
ki oraz soczewki oka. Badanie polega na 
wpuszczeniu do oka wiązki promienio-
wania podczerwonego i dokonaniu ana-
lizy refleksów wiązki odbijających się od 
struktur oka. Wbudowany w  urządzenie 
komputer dokonuje dokładnej analizy 
a następnie generuje dane pokazujące 
określoną wadę wzroku u pacjenta.
Pomiar refrakcji w każdym oka trwa nie 
dłużej niż kilka sekund. W trakcie bada-
nia pacjent ma za zadanie obserwować 
przedstawioną w dali fotografię. Auto-
refraktometr pediatryczny może być 
wykorzystywany przy badaniu dzieci już 
od 6 miesiąca życia. Badanie autorefrak-
tometrem pomaga w wykryciu między 
innymi: krótkowzroczności, nadwzrocz-
ności, astygmatyzmu czy anisometropii.

W szpitalu w Kostrzynie działają dwie   
poradnie okulistyczne - dla dzieci i dla 
dorosłych oraz poradnia leczenia zeza. 
Poradnie wyposażone są w specjalistycz-
ny sprzęt do badań diagnostycznych, 
m.in. OCT (tomograf okulistyczny) wyko-
rzystywany w diagnostyce jaskry, chorób 
plamki żółtej siatkówki i ciała szklistego 
i innych chorób narządu wzroku. 

GRUPA NOWY SZPITAL

ul. Sikorskiego 16
(C.H. Rondo)

Kostrzyn nad Odrą

tel. 531 116 637        kostrzyn@wakacje.pl



5nr 10 (80)/2019 Październik 2019



  6 nr 10 (80)/2019Październik 2019



7nr 10 (80)/2019 Październik 2019

Odpowiem na piśmie...
OKIEM (BEZ)RADNEGO...

Po wielu miesiącach od rezygnacji w końcu Rada Powiatu pozytywnie ustosunkowała się do mojej prośby i zwolniła mnie z obowiązku kierowania Komisją 
Zdrowia Publicznego. Do samego końca analizowane były zarówno moja decyzja, jak i możliwość rozwiązania samej Komisji. Na szczęście do rozwiązania 
Komisji potrzeba stosownej większości głosów, której obecna koalicja na szczęście nie ma, a obowiązki przewodniczenia Komisji Zdrowia Publicznego wzię-
ła na swoje barki koleżanka radna Anna Wichlińska. Jestem przekonany, że sprawą zajmie się bardzo dobrze, choćby z tego powodu, że fachową pomoc 
znajdzie również u swoich wspaniałych rodziców. Ania od zawsze wspierała mnie w działaniach na rzecz kostrzyńskiej lecznicy. Teraz ja deklaruję najdalej 
idące wsparcie dla niej i samego szpitala. Tym spośród radnych, którzy głosowali za przyjęciem mojej rezygnacji serdecznie dziękuję. Tym, którzy byli przeciw 
również, choć przecież wiecie, że z niewolnika nie będzie pracownika.

„Odpowiem na piśmie”. To zaczarowane słowa, które   
wiele razy padały na ostatniej sesji Rady Powiatu Gorzow-
skiego. Zrozumiałbym, gdyby wypowiadane były przez 
młodego pracownika, który dopiero co uczy się urzęd-
niczego fachu. Zrozumiałbym, gdyby słowa te wypowia-
dała osoba, która nie ma zielonego pojęcia o tym, gdzie 
jest, co robi, z kim rozmawia, przeciwko komu głosuje lub 
dlaczego zgodziła się zajmować konkretne stanowisko. 
Byłoby to dla mnie również jasne, gdyby słowa te padały 
wtedy, kiedy pytam o rzecz nową, niesprawdzoną, taką, 
która potencjalnie może się dopiero wydarzyć. Byłoby 
to  dla mnie jasne, gdyby odpowiadający został wyrwa-
ny z głębokiego snu i przytwierdzony do ściany odpo-
wiedział: „Nie wiem, która jest godzina, ale odpowiem 
na piśmie…”
Odpowiem na piśmie. W przekazanych materiałach do-
tyczących sesji czytam, że wszelkie informacje przeka-
zane zostały w odpowiednie ręce. Czytam, że wiedza 
przelana został w odpowiednią głowę. Od obecnych na 
Sali ludzi słyszę, że ktoś, kogo pytam to wie, bo mu o tym 
powiedzieli. Zadaję naiwnie to pytanie tej jednej, wyda-
je mi się najwłaściwszej osobie, czytając w myślach slajd                   
wyświetlony na tablecie  - „Wszelkie informacje i wnio-
ski dotyczące audytu przekazane zostały …” . Pytam 
więc i słyszę: Drogi panie radny „odpowiem na piśmie…”           
Patrzę w prawo i w lewo, spuszczone głowy koleżanek 
i kolegów radnych. 

Nikt już nie chce odpowiedzi na piśmie. Koniec sesji, 
idziemy do domu… Smutny obraz takich wydarzeń mo-
żecie Państwo zobaczyć na nagraniu z ostatniej Sesji Rady       
Powiatu. Nie otrzymałem praktycznie ani jednej odpo-
wiedzi na zadane pytania. 
Nawet sobie Państwo nie zdajecie sprawy z tego, jak bar-
dzo chciałbym zakomunikować, że zawody spinningowe 
o Puchar Starosty Gorzowskiego w tym roku się odbędą. 
Niestety na dobrych chęciach się kończy. Żal ściska ser-
ca wędkarzy z naszego powiatu. Przecież te zawody to 
nic politycznego. To jest wspaniała okazja do wysłucha-
nia tego, co zwykli ludzie mają do powiedzenia. Okazja 
do wspólnego wędkowania i zjedzenia posiłku pod pa-
rasolem. To tylko dobra tradycja. Pomimo danego słowa 
wędkarzom, w tym roku ta tradycja się kończy … Co nie 

oznacza jednak, że wędkarze nie spędzą tego czasu nad 
wodą rywalizując o inny puchar. Może uda się nam stwo-
rzyć inną świecką tradycję? 
Łajba wypłynęła z portu i kręci się w kółko. Tak jest, gdy 
jeden wiosłuje a drugi odpowiada na piśmie. Na nic              
dobre chęci. Pech. Pech tym większy, że nikt nikomu                                                                                                                    
celowo pod górkę nie robi. Tak zachowuje się dziecko, 
które w za dużych skarpetkach ucie-
ka z  przytuloną zabawką. Nic złego nie 
zrobiło, a prawdopodobnie może się 
przewrócić. Odruchowo podajemy rękę, 
pomimo tego, że to przecież nie nasze 
dziecko…
Andrzej Kail 
Klub Radnych Razem dla Powiatu

  Sesje Rady Powiatu Gorzowskiego
  można oglądać  w  Internecie,  za
  pośrednictwem serwisu Youtube.
  W  wyszukiwarce  Youtube  należy
  wpisać hasło Powiat Gorzowski.
  Odnośnik  znajduje się również na
  oficjalnym  serwisie  internetowym
  Powiatu Gorzowskiego:
  www.powiatgorzowski.pl
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Polska Strefa Inwestycji - pierwszy rok za nami…
KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

25 września br. w gościnnych salach konferencyjnych Centrum Biznesowego Concordia Design odbyła się konferencja podsumowująca rok funkcjo-
nowania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). PSI to projekt będący kontynuacją programu wsparcia systemem ulg i preferencji podatkowych pod auspicjami 
specjalnych stref ekonomicznych. Gospodarzami środowej konferencji byli, Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz oraz zarząd 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w osobach Krzysztof Kielec, prezes i Stanisław Iwan, wiceprezes zarządu spółki
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W konferencji uczestniczyli przedsiębior-
cy prowadzący działalność gospodarczą 
w Wielkopolsce, ci z nich, którzy taką dzia-
łalność planują oraz przedstawiciele firm 
doradczych i prawnych zajmujących się 
wspieraniem działań naszych inwestorów. 
Zaproszenie Pani Minister przyjęli również 
przedstawiciele pięciu specjalnych stref 
ekonomicznych funkcjonujących w  Pol-
sce. Warmińsko-Mazurskiej SSE, Kamien-
nogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości, 
Suwalskiej SSE, Łódzkiej SSE i Pomorskiej 
SSE. Gościem honorowym konferencji 
była pani Minister Jadwiga Emilewicz. 
Pani minister w kilkunastominuto-
wym wystąpieniu przekazała zebranym                    
najważniejsze informacje związane z 
funkcjonowaniem PSI, a w szczególności 
wyniki rocznego funkcjonowania tego 
programu w Polsce. Zgodnie z danymi Mi-
nisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii 
we wszystkich funkcjonujących obszarach 
PSI w ciągu roku wydano 296 decyzji dla 
inwestorów realizujących nowe projekty 
inwestycyjne. Inwestorzy ci zadeklarowali 
zainwestowanie łącznie prawie 17 mld zł. 
W ramach planowanych projektów inwe-
stycyjnych powstać ma niespełna 7 tys. 
nowych miejsc pracy. Bardzo dobrze na tle 
wszystkich inwestycji wypadają inwesto-
rzy reprezentujący kapitał polski. 

Spośród wszystkich wydanych decyzji 199 
wydanych było dla firm reprezentujących 
nasz rodzimy kapitał. Deklarowana war-
tość deklarowanych przez nich nakładów 
inwestycyjnych wynosi ponad 7 mld zł, a 
w ich fabrykach powstanie ponad 2 tys. 
nowych miejsc pracy. 
Na tle wszystkich obszarów PSI całkiem 
nieźle prezentuje się obszar zarządzany 
przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną. Dokładne wyniki 
pierwszego roku funkcjonowania PSI w 

naszym regionie przedstawił w czasie 
konferencji wiceprezes zarządu spół-
ki, Stanisław Iwan. Spółka zarządzająca                                                             
K-S SSE wydała w ciągu pierwszego roku 
funkcjonowania ustawy o wspieraniu         
nowych inwestycji 26 decyzji o wspar-
ciu na wartość przekraczającą 1,8 mld zł.         
Inwestorzy zadeklarowali ponadto utwo-
rzenie 600 nowych miejsc pracy i utrzyma-
nie, dzięki nowym inwestycjom kolejnych 
7.000 miejsc pracy. 

Konferencja zakończyła się długimi roz-
mowami kuluarowymi w czasie któ-
rych pani minister Jadwiga Emilewicz            
odpowiadała na pytania przedsiębiorców. 
Szczególnie ważne były pytania dotyczą-
ce przyszłości funkcjonowania progra-
mu, który według niektórych doradców 
podatkowych powinien zostać nieco 
ulepszony. Pani minister potwierdziła,                                        
że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Tech-
nologii, które sprawuje bezpośredni nad-
zór nad specjalnymi strefami ekonomicz-
nymi, skrupulatnie obserwuje działanie 
programu i na bieżąco będzie starało się 
nanosić potrzebne poprawki. 
Zdaniem gości w czasie konferencji padło 
bardzo dużo konkretnych informacji, które 
w co najmniej jednym przypadku skończą 
się realizacją kolejnego projektu inwesty-
cyjnego w naszej Strefie. Firma COSMO 
z Poznania, już w najbliższych tygodniach 
planuje złożenie wniosku o udzielenie 
wsparcia do spółki zarządzającej. 
„Procedura jest prosta i każdy, kto 
chciałby skorzystać z ustawy o wspiera-
niu owych inwestycji powinien się z nami 
skontaktować”. Powiedział na koniec 
konferencji wiceprezes Stanisław Iwan. 
Zapraszamy do współpracy.  

Kostrzyńsko-Słubicka SSE S.A.
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P R Z YJ A Z N E  D L A  C Z Ł O W I E K A ,  Z D R O W E  Z  N AT U R Y
M A J - H A U S ,  U L .  E L I Z Y  O R Z E S Z K O W E J  4 6 ,  6 9 - 1 0 0  R Z E P I N

W W W. D O M Y - M A J H A U S . P L
5 0 6  1 1 9  41 9 ,  7 3 3  5 8 8  8 8 8

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE, W TRKACIE KTÓEGO 

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ 
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Angielski w Bibliotece
W poniedziałek, 16 września, w naszej bibliotece rozpoczęły się zaję-
cia      językowe dla dzieci. W tym semestrze skupiamy się na nauce języka           
angielskiego, dlatego też w tym języku poprowadzono zabawy mające 
na celu przypomnienie słówek związanych ze szkołą. 

Podczas półtoragodzinnych zajęć dzie-
ci wspólnie, poprzez zabawę z kolorową 
chustą animacyjną, ćwiczyły liczby oraz 
kolory. Kolorowe memory sprawdziło się 
w tym świetnie. Mało tego, dzieci oprócz 
dopasowania tłumaczeń przyborów szkol-
nych, opowiadały do czego one służą.
Nie zabrakło również zabaw integra-
cyjnych, by poznać się nieco bliżej                        
z  nowymi uczestnikami zajęć animacyj-
no-językowych. Każdy opowiadał o sobie, 
o  tym czym się interesuje, jaki jest jego 
ulubiony kolor.

Pomogła nam w tym zabawa polegająca 
na kolorowaniu tęczy z podpisem poszcze-
gólnych części garderoby, które należało 
nazwać w języku obcym. Na koniec po-
została nam smaczna zabawa, polegająca 
na zrobieniu swojej kanapki do szkoły oraz 
nazywaniu w języku angielskim poszcze-
gólnych składników spożywczych.

Na kolejne zajęcia zapraszamy
21 października.

Klaudia Klimek
prowadząca zajęcia



11nr 10 (80)/2019 Październik 2019

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Seniorzy są wspaniali!
Wrześniowe spotkanie Dojrzałych Wspaniałych w bibliotece? Z wielką         
radością zapraszam seniorów na spotkania Dojrzałych Wspaniałych    
w naszej kostrzyńskiej bibliotece. Przyjdź koniecznie, poznasz ciekawych 
świata seniorów, takich jak Ty! - zachęca Jolanta Bednarska

Za nami wrześniowe spotkanie 13-tego, 
czyli w „Dniu dobrego słowa”. „Dzień do-
brego słowa” to też temat naszego spotka-
nia. Słowa, słowa, słowa.
„Codziennie przywitaj dzień uśmiechem”, 
„Żyj prosto. Bądź wdzięczny. Kochaj. Śmiej 
się dużo”, wiele dobrych, pięknych, moty-
wujących słów, myśli, sentencji wybrzmia-
ło podczas tego piątkowego popołudnia. 
Dzięki nim nasze życie staje się lepsze. 
Chciałabym jeszcze podarować Państwu 
indiańską opowieść, którą kiedyś ktoś     
Mądry mi podarował.

„Indiańska opowieść o dwóch wilkach”:

Opowiada ojciec synowi - Jeden wilk jest 
dobry, drugi zły. Dobry ma w sobie dużo 
empatii, a zły lęki, agresje. Oba walczą 
ze sobą. Syn pyta - który wygra? Ojciec        
odpowiada - Ten, którego dokarmiasz!

Dziękuję za „Dzień dobrego słowa”...
...i zapraszam w październiku.

Jolanta Bednarska
gospodyni spotkań
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REKLAMA 008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT 

75 6161 411
www.kamacare.pl

 ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą 
- transport do i z miejsca pracy

WYMAGANY:
- język niemiecki w stopniu minimum komunikatywnym
- empatia i chęć do pracy

 - Próba pobrana przez upoważnionego funkcjonariu-
sza jest niepodważalnym dowodem na popełnienie wy-
kroczenia jeżeli badania laboratoryjne wykażą spalanie                          
odpadów - mówi komendant Straży Miejskiej w Słu-
bicach Wiesław Zackiewicz i przypomina, że za spala-
nie odpadów grożą surowe kary.  - Są to sankcje karne 
wynikające z art. 191 ustawy o odpadach, który mówi, że 
„Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady 
poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpa-
dów podlega karze aresztu lub karze grzywny”. Postępo-
wanie o ukaranie sprawcy może być również prowadzone 
na wniosek Straży Miejskiej przez Sąd Rejonowy - tłuma-
czy komendant.
- Działania kontrolne będą przeprowadzane przez funk-
cjonariuszy Straży Miejskiej w Słubicach na zgłoszenie 
od mieszkańców, ale nie tylko - dodaje W. Zackiewicz. - 
Będziemy też sprawdzać te rejony miasta, gdzie lokale i 
posesje są ogrzewane piecami na paliwa stałe. Kontrole 
takie będą prowadzone na podstawie imiennego upo-
ważnienia wydanego przez Burmistrza Słubic w oparciu 
o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Informuje też, że strażnicy miejscy mogą wejść, bez 
zapowiedzi, na teren nieruchomości, w której prowa-
dzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę, 
natomiast do mieszkań od 6.00 do 22.00. - Szczegól-
ną uwagę będą zwracali na rodzaj zgromadzonego do 
celów grzewczych paliwa, sprawdzą czy nie następuje 
współspalanie odpadów, a w przypadku podejrzenia 
spalania odpadów pobiorą próby popiołu -  zapowiada 
komendant.
Dodaje też, że w przypadku kwestionowania obecności 
strażnika miejskiego na terenie posesji, podczas pro-
wadzonej interwencji, lub utrudniania wykonywania 
czynności służbowych funkcjonariuszowi, strażnikom 
przysługuje wzmożona ochrona prawna wynikająca z 
treści kodeksu karnego, a tym samym osobom utrud-
niającym wykonywanie tych czynności, w zależności 
od okoliczności zdarzenia, można przypisać zarzut z 
art. 222 § 1 k.k., art. 224 § 1 k.k., i art. 226 § 1k.k.
Straż Miejska, podobnie jak każdego roku, rozdaje też 
mieszkańcom broszury na temat szkodliwości spalania 
odpadów. Wersje elektroniczne dostępne są na stronie 
internetowej www.slubice.pl

Beata Bielecka
www.slubice.pl

Gmina Słubice podpisała umowę na bada-
nie prób paleniskowych z akredytowanym             
laboratorium Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
a czterech funkcjonariuszy Straży Miejskiej    
zostało przeszkolonych i będzie mogło pobie-
rać próby paleniskowe.

SŁUBICE

EkoStrażnicy
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TENIS ZIEMNY

Dominika na Tennis Europe
Dominika Podhajecka (GKT Smecz Górzyca) zajęła fantastyczne miejsce 
5-8 w grze pojedynczej w Tennis Europe International Playsight Cup do lat 
14 w Hoehr-Grenzhausen koło Koblenz po pokonaniu tenisistki ze ścisłej 
czołówki Europy rocznika 2006! 

Zawodniczka GKT Smecz Górzyca w 
drabince na 64 zawodniczki miała wol-
ną pierwszą rundę. W drugiej odsłonie 
Dominika po swoim najlepszym meczu 
w turnieju pokonała pewnie (tracąc tylko                  
4 gemy) zawodniczkę z Niemiec Neomi 
AKBULUT. 
W trzeciej rundzie na drodze Dominiki sta-
nęła jedna z faworytek zawodów Diana 
Maria ILIE rozstawiona z nr 4. Potężna Ru-
munka to zawodniczka ze ścisłej czołówki 
Europy rocznika 2006, finalistka aż…11-u 
turniejów Tennis Europe w  deblu bądź 
singlu i z 6-oma tytułami. Mecz rozpoczął 
się zdecydowanie lepiej dla faworytki spo-
tkania, która zachowywała większy spokój 
i wykorzystywała swoje ogromne ogranie 
oraz fantastyczne warunki fizyczne. Do-
minika natomiast świetne akcje przepla-
tała błędami w najmniej oczekiwanych 
momentach (gdy miała najwięcej czasu),          
co świadczyło o dużym zdenerwowaniu, 
stąd set pierwszy zakończył się zwycię-
stwem Rumunki (6:2). 
Od tego momentu zdecydowaną inicjaty-
wę w meczu przejęła Dominika, która raz 
po raz kończyła akcje efektownymi „win-
nerami”, jednocześnie ograniczając znacz-
nie błędy własne doprowadzając do 3-go 
seta po zwycięstwie w drugiej partii 6:2.
Początek trzeciej odsłony to również prze-
waga podopiecznej trenerów Marcina 

Pagóra i Daniela Podhajeckiego, która 
objęła prowadzenie 3:0 i miała przewagę 
na 4:0. W tym momencie jednak rywalka 
bardziej ryzykowała i zaczęła odwracać 
losy meczu obejmując nawet prowa-
dzenie. Wydawało się, że Dominika nie                     
wytrzyma presji uciekającego wyniku, ale 
ambitna lubuszanka odzyskała kontrolę 
w meczu doprowadzając do wyniku 4:4, a 
następnie 5:4 i 40:0, mając 3 piłki meczo-
we. Zwycięstwo było już tak blisko, ale ry-
walka obroniła pierwsze meczbole, trafia-
jąc szczęśliwie ten 3-i w linię, a następnie 
doprowadzając do remisu 5:5. Dominika 
jeszcze raz wykazała się wielką wolą walki 
znowu obejmując prowadzenie 6:5 i wy-
pracowując sobie kolejną piłkę meczową, 
która znowu szczęśliwie po rozpaczliwym 
beckhendzie przeciwniczki w obronie 
przewinęła się po taśmie na stronę naszej 
reprezentantki. Dominika nie poddawa-
ła się i po kolejnych atakach zakończyła 
to niezwykle pasjonujące spotkanie po 
5-ątej piłce meczowej otrzymując duże 
brawa zaciekawionych kibiców.
W ćwierćfinale singla Dominika musiała 
uznać wyższość Kenishy MONING wyso-
kiej, rozstawionej reprezentantki Szwajca-
rii kończąc te prestiżowe, międzynarodo-
we zawody (II-ej kat.) na świetnym miejscu 
5-8. Gratulujemy!

GKT Smecz Górzyca

W tym roku rozegrano 20 biegów w róż-
nych kategoriach wiekowych - od przed-
szkolaków do dorosłych. Organizatorem 
zawodów był Zespół Szkół w Słońsku przy 
współpracy z Gminą Słońsk. Kostrzyńscy 
uczniowie zaprezentowali się znakomicie 
w tej imprezie stając aż sześć razy na po-
dium. Na przełajowej trasie rywalizowało 
ponad 300 osób w różnych kategoriach 
wiekowych w tym również reprezentacja 
zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec. Cho-
ciaż rywalizacja była niezwykle zacięta a 
trasa wymagająca, to uczniowie SP2 dali 
z siebie wszystko i spisali się rewelacyjnie.        
Atmosfera była wspaniała, wszyscy za-
wodnicy z uśmiechem i energią ustawiali 
się na linii startu. Wielkie gratulacje dla 
wszystkich zawodników!

Ogromne zaangażowanie, doping oraz 
radość, jaka panowała podczas trwania 
całej imprezy biegowej, świadczy o tym, 
że nasi uczniowie mają sportowego du-
cha walki oraz potrafią przestrzegać zasad 
fair play. Każdy uczestnik, który ukończył 
bieg otrzymał na mecie pamiątkowy me-
dal oraz mógł skorzystać z ciepłego posił-
ku. Na zakończenie odbyło się losowanie 
nagród rzeczowych wśród wszystkich 
uczestników biegu.
Serdeczne podziękowania za okazane 
wsparcie składamy dla Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pana 
Zygmunta Mendelskiego, dzięki któremu 
nasi uczniowie mogli pojechać do Słońska 
na tak wspaniałe zawody sportowe.

BIEGI MIĘDZYSZKOLNE

Biegowa sobota dla SP2
 28 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą 
wzięli udział w „XXX Międzynarodowe Biegi Przełajowe Im. Roberta           
Bartka” w Słońsku, zajmując czołowe lokaty wśród 300 biegaczy! Sześć 
medali dla uczniów SP2 to spory sukces - gratulujemy!

I miejsce na dystansie 500m
Oliwia Piechota

I miejsce na dystansie 700m
Kamil Mech

II miejsce na dystansie 250m
Marcelina Boczko

II miejsce na dystansie 500m 
Julia Jakubowska

II miejsce na dystansie 700m 
Gracjan Charęza

III miejsce na dystansie 500m
Dorian Pioterek
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Oficjalnego otwarcia spartakiady dokonali 
Mariusz Staniszewski i Krystyna Budziń-
ska życząc wszystkim przede wszystkim 
dobrej zabawy, miłej atmosfery oraz dużo 
sił i  zdrówka do pokonania wszystkich 
konkurencji. W tym roku była to wyjątko-
wa edycja, swój Jubileusz 20-lecia świę-
tował główny organizator spartakiady 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kostrzynie 
nad Odrą.  Nie zabrakło więc specjalnych         
życzeń dla tegorocznych Jubilatów oraz 
gromkich braw i chóralnego „100-lat”.

Seniorzy zmagali się w pięciu konkuren-
cjach takich jak:
• Rzut woreczkami do celu,
• Rzut Hula hop do celu,
• Przenoszenie piłki bokiem,
• Slalom miedzy pachołkami,
• Rzuty hula hop do celu.

Każda z konkurencji dla seniorów była od-
powiednio punktowana i drużyna groma-
dziła punkty, które zdecydowały o kolej-
ności na „podium”, które w tym roku było 
„umowne”, nie prowadzono bowiem ty-
powej rywalizacji a wszyscy uczestnicy od 
samego początku byli zwycięzcami. Trady-
cyjnie jak co roku rywalizacja była bardzo 
zacięta i wyrównana ale była to przede 
wszystkim wspaniała zabawa. 

Wszyscy uczestnicy z uśmiechami na twa-
rzy podchodzili do kolejnych konkurencji 
zaliczając je bez najmniejszego wysiłku. 
Nie zmienia to faktu, że wszyscy walczyli 
zawzięcie o każdy celny rzut, czy pędzili do 
mety chcąc „urwać” przysłowiowy, każdy 
ułamek sekundy.
Wszystkie drużyny uhonorowano pucha-
rami oraz okolicznościowymi pamiątkami, 
dekoracji dokonali: Krystyna Budzińska 
oraz Radny Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą Mariusz Staniszewski.

„Od przedszkola do seniora”
KOSTRZYN NAD ODRĄ

25 września na kortach tenisowych MOSiR Kostrzyn nad Odrą do rywalizacji w ramach Spartakiady Sportowo - Rekreacyjnej „Od Juniora do Seniora” 
przystąpili seniorzy: Uniwersytet Trzeciego Wieku, KS „Człowiekiem Jestem”, Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie 
nad Odrą, Środowiskowy Dom Pomocy w Kostrzynie nad Odrą i jak corocznie niezawodni przedszkolacy z Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą”, 
które dzielnie zmagały się z konkurencjami bawiąc się przy tym wyśmienicie.

Po zakończeniu turnieju wszyscy po 
wyczerpujących zmaganiach zasiedli 
do wspólnego grilla i mogli uraczyć się 
smacznymi kiełbaskami, zawierając ko-
lejne znajomości i dobrze się bawiąc. Był 
to naprawdę udany dzień, który seniorzy 
spędzili zdrowo i aktywnie, w miłym towa-
rzystwie i co najważniejsze z uśmiechami 
na twarzy. Seniorzy bawili się naprawdę 
wyśmienici, można im tylko pozazdrościć 
wigoru i dobrych humorów.

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
spartakiady, osobom, które wsparły or-
ganizację, Miastu Kostrzyn nad Odrą, 
sędziom zawodów Antoniemu Żołnie, 
Romanowi Bućkowskiemu, Albertowi 
Semenchenko, Bartłomiejowi Suskiemu, 
wspaniałym przedszkolakom z Przed-
szkola Miejskiego nr 1 „pod Topolą” 
wraz z Paniami sprawującymi nad nimi 
opiekę. Organizatorami Spartakiady 
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz MOSiR 
Kostrzyn nad Odrą.
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Nie ma mocnych na kostrzyńskie piłkarki ! ! !
III LIGA KOBIET WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

29 września w III Lidze Kobiet Województwa Lubuskiego, w strugach deszczu, zmierzył się lider z wiceliderem tabeli. Mecz, który zapowiadał się                             
na zaciętą walkę o każdy metr boiska okazał się jednostronnym pokazem siły ze strony gospodyń niedzielnego spotkania. MUKS Przyjaciół Sportu          
Kostrzyn nad Odrą nie dał szans rywalkom z MUKS 11 Zielona Góra zdecydowanie wygrywając 3:0, choć wymiar kary mógł być zdecydowanie wyższy. 
Nam pozostaje jedynie pogratulować wspaniałej postawy naszym Paniom i życzyć utrzymania pozycji lidera do końca ligowych rozgrywek!
MUKS Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad 
Odrą w czwartek 26 września rozegrał bar-
dzo ciężki mecz w Finale Pucharu Polski 
Kobiet Województwa Lubuskiego, gdzie 
uległ ostatecznie KKP Warcie Gorzów 0:2. 
Kostrzynianki przystąpiły więc do meczu 
zdecydowanie w gorszej sytuacji niż ry-
walki, które miały więcej czasu na rege-
nerację sił. Z drugiej strony w składzie nie 
brakowało już czołowych zawodniczek, 
dzięki czemu trener Stanisław Gorzelak 
wierzył od początku w zwycięstwo swoich 
podopiecznych. MUKS 11 Zielona Góra             
z  kolei pałał żądzą zemsty za wyelimi-
nowanie z Pucharu Polski, gdzie uległ                      
Kostrzyniankom 1:0. Co więcej, przed 
niedzielnym meczem oba zespoły miały 
po sześć oczek w tabeli, więc spotkanie to 
było swoistą walką o prymat w III Lidze Ko-
biet. Słowem: zapowiadało się niezwykle 
ciekawe i emocjonujące spotkanie.
Tuż po pierwszym gwizdku gospodynie 
przeprowadzają składną akcję i piłka trafia 
na nogę Oliwi Pietroczuk. Kostrzyńska 
napastniczka wykorzystuje gapiostwo   
defensorek gości i zdecydowanie wchodzi 
w pole karne, mocnym strzałem otwiera-
jąc wynik spotkania. Jest druga minuta 

meczu, a po chwili zaczyna padać deszcz, 
który ani na chwilę nie przestanie kro-
pić aż do końca. Naszym piłkarkom zdaje 
się to jednak nie przeszkadzać: w pierw-
szej połowie akcje gości można policzyć 
na  palcach jednej ręki. Kostrzynianki nie 
tylko dominowały, nie tylko szukały kolej-
nej bramki, ale przede wszystkim w pełni 
kontrolowały grę i zasłużenie schodziły 
do szatni z jednobramkową zaliczką. 

W drugiej połowie meczu obraz gry w za-
sadzie się nie zmienił, o ile nie liczyć coraz 
bardziej obfitych opadów deszczu. Bram-
ka jednak paść nie chciała, aż do 56 min., 
kiedy pięknym strzałem z dystansu popi-
sała się Oliwia Pietroczuk, po raz drugi 
wpisując się na listę strzelców! Od tego 
momentu goście jakby stracili wiarę w wy-
równanie, a nasze dzielne wojowniczki 
bombardowały bramkę swoich rywalek.  

W 81 minucie wynik meczu ustaliła Pa-
trycja Kardzis, która strzałem z dystansu 
trafia tuż przy słupku nie dając szans na 
obronę. I choć okazji do zmiany wyniku 
nie brakowało, to ostatecznie MUKS PS 
Kostrzyn nad Odrą pokonuje MUKS 11 
Zieloną Górę 3:0, co można uznać za naj-
mniejszy możliwy wymiar kary. 
Kostrzynianki po raz kolejny pokazały, że 
trzeba się z nimi liczyć, a obecni na me-
czu kibice byli zgodni - agresja, wola walki 
i  chęć zwycięstwa to atuty naszych Pań. 
Brawo! I prosimy o więcej! Szkoda tylko, 
że na trybunach wciąż tak niewielu kibi-
ców… bo jest na co popatrzeć!
Kolejny mecz u siebie gramy 20.10.2019 r. 
o g. 14:00 z Czarnymi Żagań - zapraszamy!

Skład MUKS PS Kostrzyn nad Odrą: 
Bianka Raduj i Aleksandra Osolińska (br.), 
Paulina Patrzykąt, Dominika Nowak,                
Weronika Dziechciarz, Amelia Januszkiewicz, 
Kamila Białomazur, Justyna Wit, Jagoda       
Bułakowska, Martyna Zielińska, Karolina Pliś, 
Oliwia Pietroczuk, Marta Gronczakiewicz, 
Wiktoria Ratajczak, Weronika Wieczorek, 
Wiktoria Wieczorek, Patrycja Kardzis, Korne-
lia Piątek. Trener: Stanisław Gorzelak.


