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Nowe
władze

Pod koniec listopada mia-
ły miejsce pierwsze sesje 
nowo wybranych władz   
samorządowych. Kto z kim 
jest     w koalicji i kto będzie 
miał przez kolejne pięć lat 
kluczowe stanowiska?
20 listopada odbyły się wybory w 
Radzie Powiatu Gorzowskiego. Dla 
obserwatorów życia publicznego 
zaskoczeniem okazała się koalicja 
KO-PiS, która w Radzie Powiatu ma 
10 głosów. Tzw. opozycja ma ich 9. 
i dokładnie takie (10:9) były wyniki 
głosowania, gdy radni wybierali 
Przewodniczącego Rady Powiatu 
Gorzowskiego, którym został Karol 
Zieleński oraz jego zastępców: 
Jarosława Lewandowicza (PO) 
i Mieczysława Jaszcza (PiS). Na tej 
samej sesji radni dokonali wyboru 
Starosty, którym został Marcin 
Wasilewski (PO) a jego zastępcą 
Magdalena Słomińsk (PiS).

Nie było za to zaskoczenia 
w Kostrzynie nad Odrą i w Słu-
bicach. 22 listopada podczas I Sesji 
Rady Miasta wybrano nowe-stare 
prezydium w niezmienionym 
składzie. Przewodniczącym Rady 
pozstał Marek Tatarewicza, a jego 
zastępcami Michał Kunt i Tadeusz 
Łysiak. Wszyscy z KWW Andrzeja 
Kunta, który wprowadził do Rady 
Miasta 12 radnych. 

Również 22 listopada swoją pie-
rwszą sesję odbyła  Rada  Miejska 
w Słubicach. Radni jednogłośnie 
wybrali Przewodniczącym Rady  
Grzegorza Cholewczyńskiego a na 
jego zastępców, także jednogło-
śnie, wybrano innych radnych 
z KWW Mariusza Olejniczaka: 
Piotra Gołdyna oraz Ewę Guzik.

Znamy również nowe władze 
Powiatu Słubickiego, które pozna-
liśmy w dniu 23 października. 
Starostą został wybrany Leszek 
Bajon (PO), wicestarostą Robert 
Włodek (SLD). Przewodniczącym 
Rady Powiatu Słubickiego  wy-
brano Wiesława Kołosza (PO), a 
jego zastępcami zostali wybrani: 
Ryszard Chustecki (PO) i Bogdan 
Hajkowicz (KWW Radni dla 
Mieszkańców). Wybrano także 
dwóch społecznych członków 
zarządu powiatu. Zostali nimi: 
Sebastian Łukaszewicz (SLD) oraz 
Damian Utracki (PO).

Nieco szerzej o nowych Władzach 
Samorządowych piszemy w tym 
numerze „Przekroju Lokalnego”

WYNAJEM 
AGREGATÓW 

PRĄDOTWÓRCZYCH

tel. 693 903 681
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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

minął miesiąc

Po wyborach...
W chwili, kiedy piszę te słowa, odbyły się 
już pierwsze sesje nowych Władz Samo-
rządowych. O ile w Kostrzynie nad Odrą 
oraz w Słubicach niespodzianek nie było, 
to już na poziomie powiatów dała znać        
o sobie polityka i formowanie się w bólach 
koalicji, która przez kolejne pięć lat będzie 
dzierżyć władzę. Chyba.
Skąd to powątpiewanie? W kraju Prawo 
i  Sprawiedliwość zdobyła zdecydowaną 
większość mandatów w sześciu wojewódz-
twach: lubelskim, małopolskim, łódzkim, 
podkarpackim, podlaskim oraz święto-
krzyskim. PiS jednak nie zamierzał na tym 
poprzestać...
Już pierwszym szokiem dla wyborców tzw. 
totalnej opozycji był upadek Bastionu Plat-
formy Obywatelskiej, jakim z  pewnością 
był Dolny Śląsk. W wyborach PiS miał 
czternaście mandatów, a Koalicja Obywa-
telska zdobyła ich o jeden więcej. Kluczem 
do sięgnięcia po władzę w mateczniku PO 
było sześciu radnych Bezpartyjnych Samo-
rządowców. PiS nie zmarnowało okazji, 
Bezpartyjni w zamian za marszałka, dwa 
miejsca w zarządzie oraz szereg obietnic 
podpisali porozumienie koalicyjne. Bastion 
PO upadł, PiS sięgnął tu po władzę.
Jeszcze bardziej dramatycznie było na Ślą-
sku, gdzie radny startujący z list KO wstąpił 
tuż przed pierwszą sesją do klubu radnych 
PiS. I to nie byle jaki radny, bo mowa jest 
o  „jedynce” KO - Wojciechu Kałuży. Byli 
koledzy z KO nie kryją oburzenia, mówi się 

o postawieniu obecnemu wicemarszałkowi 
sejmiku zarzutów „w związku z korupcją 
polityczną wobec radnego wybranego do sej-
miku śląskiego z list Koalicji Obywatelskiej 
Wojciecha Kałuży”. Jakby nie było, Śląskie 
jest w rękach PiS, a to z kolei daje tej partii 
osiem sejmików wojewódzkich (czyli po-
łowy w  Polsce), przy wyniku prawie 35% 
w Wyborach Samorządowych 2018, co jest 
zresztą najlepszym wynikiem w historii 
wyborów samorządowych w III RP !
Czy można się zatem dziwić, że PiS chce 
sięgać także po Powiaty? To, co się stało 
w Powiecie Gorzowskim jest chyba jednak 
szokiem dla większości wyborców. Bo chy-
ba każdy się zgodzi, że wyborca popierają-
cy PiS, głosował przeciw KO i odwrotnie. 
Tymczasem... w wyborach 6 mandatów 
zdobywa KO, 5 radnych dla KWW Razem 
dla Powiatu, a zaledwie 4 dla  PiS, 3 man-
daty ma PSL, jeden KWW Dobry Powiat.
Zaraz po wyborach zaczęły się rozmowy 
koalicyjne, a najbardziej prawdopodobny 
był scenariusz Razem dla Powiatu + PiS 
+ Dobry Powiat. Być może nawet z PSL. 
BUM! Doszło do koalicji, którą jeszcze 
przed pierwszą sesją chyba wszyscy prze-
kreślili - KO (z  wyjątkiem Anny Wichliń-
skiej) z PiS! Tym samym wyborcy są lek-
ko zdezorientowani, ale taki układ sił być 
może świadczy tylko o tym, że radni będą 
działać ponad podziałami. Oby!

Bartłomiej Suski
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Głównym punktem obrad były wybory prezydium Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą - wybór Przewodniczącego Rady 
oraz jego dwóch   zastępców. W tym celu wybrano komi-
sję skrutacyjną w składzie: Leszek Naumowicz (przewod-
niczący), Monika Sądej i Jolanta Szukała (członkowie). 
Prezydium zostało wybrane w składzie niezmienionym 
w porównaniu do poprzedniej kadencji. Przewodniczącym 
ponownie został Marek Tatarewicz, który po wyborze prze-
jął prowadzenie sesji od radnego-seniora. Jego zastępcami 
zostali Michał Kunt i Tadeusz Łysiak. 
Po zakończeniu sesji radni wraz z członkami Miejskiej      
Komisji Wyborczej ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Informujemy, że od początku nowej kadencji wprowadzo-
ne zostały dwa zupełnie nowe rozwiązania. Pierwszym jest 
transmisja każdej Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą      
on-line, za pośrednictwem serwisu YouTube, na kanale Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą (zachęcamy do subskrypcji).Drugim 
nowym rozwiązaniem jest głosowanie jawne    za  pomocą 
urządzeń elektronicznych. Radni mają do dyspozycji pilot 
z przyciskami „za”, „przeciw” oraz do wstrzymania głosu. 
Wyniki  głosowań wyświetlane są na ekranie.

II SESJA RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
Już 6 grudnia radni spotkali się po raz drugi, aby ustalić 
skład osobowy Komisji Stałych Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą i Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Poniżej szczegó-
łowe informacje. Wybrano także przedstawiciela Rady Mia-
sta do CZG-12, którym został Olgierd Kłaptocz.

c.d. na stronie 4

Znamy skład Prezydium i Komisji Rady
W czwartek, 22 listopada w budynku KCK Kręgielnia miała miejsce sesja inauguracyjna nowo wybranej Rady Miasta na okres kadencji 2018-2023. Przed 
sesją miała miejsce uroczystość wręczenia przez Miejską Komisję Wyborczą zaświadczeń o wyborze dla radnych i Burmistrza Miasta. Andrzej Kunt - po 
raz piąty wybrany na najważniejszą funkcje w mieście, podziękował przewodniczącemu i członkom MKW za świetnie wykonaną pracę, a wyborcom 
za oddane głosy. Obrady pierwszej części sesji prowadził najstarszy wiekiem radny - Tadeusz Łysiak. Radni złożyli uroczyste ślubowanie.

KOSTRZYN NAD ODRĄ 
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c.d. ze strony 3

KOMISJA ROZWOJU  GOSPODARCZEGO I FINANSÓW
ANDRYS Ryszard (przewodniczący)
FILUŚ Jeremi Dominik
KUNT Michał Bolesław
ŁYSIAK Tadeusz 
STANISZEWSKI Mariusz
TATAREWICZ Marek
ŻYGIELEWICZ Rafał Paweł 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
SĄDEJ Monika (przewodniczący)
DZIEKAN Piotr
GĘZIKIEWICZ Bożena
NAUMOWICZ Leszek
RUDANIECKA Helena Józefa
SOBCZAK Elżbieta 
SZUKAŁA Jolanta 
URBAN Łukasz Marcin 

KOMISJA REWIZYJNA
ŻYGIELEWICZ Rafał Paweł (przewodniczący)
DZIEKAN Piotr
SOBCZAK Elżbieta
STANISZEWSKI Mariusz
SZUKAŁA Jolanta 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
NAUMOWICZ Leszek (przewodniczący)
ANDRYS Ryszard 
SĄDEJ Monika
URBAN Łukasz Marcin 
ŻYGIELEWICZ Rafał Paweł

SPOŁECZNAKOMISJA MIESZKANIOWA
Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą będą reprezentować:
GĘZIKIEWICZ Bożena
RUDANIECKA Helena Józefa
SZUKAŁA Jolanta

Przypominamy, że Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą co do 
zasady projekty uchwał opiniuje i ewentualnie dokonuje ich 
poprawek na posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodar-
czego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych, w któ-
rych mogą też uczestniczyć Mieszkańcy. Komisja Rewizyjna 
obraduje natomiast na posiedzeniach zamkniętych, a prze-
wodniczący przekazuje jedynie Radzie wypracowane przez 
Komisję stanowisko.
Sesje Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z kolei są formalnym 
zatwierdzeniem decyzji podjętych na komisjach w formie 
uchwał i regułą jest to, że na sesjach nie dyskutuje się nad 
zasadnością wcześniej już dyskutowanych i opiniowanych 
na poszczególnych komisjach projektów uchwał. 
Warto także nadmienić, że poza komisjami stałymi Rada 
posiada także szereg komisji doraźnych (jak np. Kapituła 
Medalu „Zasłużony dla Miasta Kostrzyn nad Odrą”), a rad-
ni pełnią również funkcje reprezentacyjne w Poczcie Sztan-
darowym Miasta Kostrzyn nad Odrą. W późniejszym czasie 
dokonane zostaną także wybory koordynatorów z ramienia 
Rady Miasta dwóch organów doradczych: Młodzieżowej 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą (obecnie tę funkcję pełnią 
radni: Michał Kunt i Monika Sądej) oraz Rady Seniorów 
(koordynatorem jest radny Piotr Dziekan).
Nam pozostaje jedynie życzyć Radnym, przewodniczącym 
i członkom poszczególnych komisji samych dobrych decyzji 
i satysfakcji z podejmowanych działań. 

Bartłomiej Suski
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Była to już szósta edycja ogólnopolskiego konkursu 
organizowanego w ramach programu Instytutu Książki – 
Dyskusyjne Kluby Książki. Celem Konkursu jest promowanie 
literatury i czytelnictwa, zachęcanie do własnej twórczości 
literackiej oraz aktywizacja członków Dyskusyjnych Klubów 
Książki. Prace konkursowe w postaci recenzji wybranej 
książki były przyjmowane na poziomie województwa. 
Nagrody przyznawano w trzech kategoriach wiekowych: 
dla dzieci do 14. roku życia, dla młodzieży od 15. do 19. 
roku życia oraz dla dorosłych od 20. roku życia.

W konkursie wzięły udział dwie czytelniczki kostrzyńskiej 
Biblioteki: Grażyna Bukowska z Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych oraz Weronika Górecka z Młodzieżowego 
Klubu Książki. Pani Grażyna napisała recenzję powieści 
swojego ulubionego autora Erica-Emmanuela Schmitta pt. 
„Człowiek, który widział więcej”. Książka była omawiana 
podczas listopadowego spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Z kolei Weronika zrecenzowała powieść kryminalną 
Zygmunta Miłoszewskiego pt. „Ziarno prawdy”.
I obie nasze czytelniczki zostały nagrodzone! 

Pani Grażyna, która pierwszy raz w życiu pisała konkursową 
recenzję książki, otrzymała wyróżnienie w kategorii dla 
dorosłych. Natomiast Weronika w kategorii młodzieżowej 
zajęła pierwsze miejsce i zdobyła główną nagrodę. Dla 
Weroniki to już drugi sukces w konkursie „Moje literackie 
fascynacje” – dwa lata temu zajęła drugie miejsce za 
recenzję powieści „Tam, gdzie spadają anioły” Doroty 
Terakowskiej. Teraz była najlepsza.
Rozdanie nagród w konkursie zostało połączone 
ze spotkaniem autorskim z pisarką Barbarą Kosmowską, 
która w żywej formie przedstawiła wykład pt. „Wszyscy 
piszą – nikt nie czyta, wszyscy mówią – nikt nie słucha”.

Michał Słupczyński - Promotor Czytelnictwa
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Nasze Klubowiczki zostały nagrodzone!
Podczas specjalnego spotkania dla klubowiczów i moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim 
w dniu 28 listopada 2018 roku dwie czytelniczki kostrzyńskiej Biblioteki zostały nagrodzone w konkursie „Moje literackie fascynacje”.

KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Biblioteka wychodzi z nową ofertą zajęć informatycznych 
dla młodzieży - są to warsztaty obsługi drukarki 3D. Zaję-
cia mogą stanowić uzupełnienie lekcji informatyki w szkole. 
Warsztaty prowadzi nasz biblioteczny instruktor-informatyk.
W pierwszych wzięli udział uczniowie klas siódmych Szkoły 
Podstawowej nr 2. Instruktor opowiedział im o technice dru-
ku 3D, wytłumaczył i pokazał zasady działania drukarki 3D. 
Omówił oprogramowanie do wykonywania projektów druku 
modeli przestrzennych oraz przedstawił strony internetowe 
z gotowymi projektami. Jeden z uczniów, wybrany na ochot-
nika, dokonał wyboru projektu do wykonania, a następnie 
grupa z pomocą instruktora przeszłą cały proces tworzenia 
wydruku 3D aż do końcowego efektu.
W następnych miesiącach roku szkolnego 2018/2019 zapro-
simy na warsztaty druku 3D kolejne szkoły.
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Nowa, jeszcze lepsza baza sportowa!
Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru „Przekroju Lokalnego” odwiedziliśmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, aby 
sprawdzić jak w tym roku zmienia się kostrzyńska baza sportowa. Na miejscu czeka już na nas Dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski, który znajduje czas 
i jest naszym przewodnikiem. Dyrektor zdradza nam także plany na rok 2019 i jak się okazuje, baza sportowa nie tylko jest modernizowana, ale wkrótce 
do użytku zostaną oddane kolejne obiekty sportowe! Od stycznia będziemy prezentować poszczególne sekcje sportowe. Już dzisiaj zachęcamy trene-
rów do współtworzenia naszej gazety! A Mieszkańców Zapraszamy do korzystania na co dzień z obiektów kostrzyńskiego MOSiR! 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

BAZA PIŁKARSKA? REWELACJA!
Nakłady finansowe poniesione w ostatnich 
latach przez MOSiR na kompleks sportowo-
-rekreacyjny przy ul. Niepodległości robią 
wrażenie! Nic dziwnego, ponieważ dyrekcja 
robi wszystko, aby piłkarze mieli jak najlep-
sze warunki do rozwoju - tylko w tym roku 
blisko 100.000 zł przeznaczono na doposa-
żenie sekcji piłki nożnej!
Widomym znakiem tych inwestycji są dwie 
zupełnie nowe murawy trawiaste (płyta nr3 
i płyta nr4), posiadające też automatyczne 
nawodnienie, które wiosną zostaną oddane 
do użytku. Mają one łączną powierzchnię 
ponad 12.000 m2, przeznaczone są dla grup 
dziecięcych i młodzieżowych. Ich wyposaże-
nie dopełnią komplety nowych, aluminiowych 
bramek o  wymiarach 5x2 m dla starszych 
grup młodzieżowych oraz bramki 3x1,5 m 
dla Żaków. - mówi z dumą Dyrektor - Nie 
zapominamy także o grupach starszych, dla 
których na płycie nr2 już montujemy nowe 
bramki aluminiowe z atestem. Przy płycie 
głównej natomiast już wiosną pojawią się 
nowiutkie wiaty stadionowe dla 14 graczy 
gości i gospodarzy oraz wydzielone miejsce 
dla  opieki medycznej. A wszystko to po to, 
aby podnieść standard naszych boisk...

Przy tej okazji wypada nadmienić o zamon-
towanych pod koniec listopada dwóch pił-
kochwytach o łącznej długości 100 m. Jeden 
z nich zabezpiecza płytę nr2, aby trwające 
tam treningi czy mecze nie wykluczały ko-
rzystania z nowych płyt piłkarskich. Druga 
znajduje się od  ul. Sybiraków, co z pewno-
ścią docenią użytkownicy płyty nr4.
Dodajmy, że jeszcze w tym roku zostaną 
oddane do dyspozycji piłkarzy trzy kolejne 
szatnie, ale dyrektor na tym nie zamierza 
poprzestać. Jak nam zdradził, trwają już 
rozmowy na temat sztucznego oświetlenia 
bocznej płyty piłkarskiej. Jest nawet in-
westor, którym ma być kostrzyńska firma 
zainteresowana współfinansowaniem tego 
zadania. Jak wszystko dobrze pójdzie, już je-
sienią 2019 roku treningi będą mogły trwać 
jeszcze dłużej.
Wiosną będziemy już gotowi, aby na naszych 
obiektach mogło trenować i walczyć w roz-
grywkach blisko pół tysiąca dzieci, młodzieży 
i dorosłych zrzeszonych w stowarzyszeniach 
piłkarskich. Cieszę się z owocnej współpracy 
z tymi stowarzyszeniami i wierzę, że  nowa, 
lepsza baza sportowa pozwoli odnosić 
im  same sukcesy - kończy nasze spotkanie 
Z. Mendelski.

REMONT BASENU DOBIEGA KOŃCA
Jeszcze w tym roku powinien nastąpić odbiór basenu pływackiego dla dzieci i młodzieży, 
który znajduje się przy ul. Fabrycznej.  Warto w tym miejscu przypomnieć, że już w roku 
2019 planowane jest wmurowanie kamienia węgielnego pod krytą pływalnię, która będzie 
znajdować się w sąsiedztwie tego basenu.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY SZATNI
Na ukończeniu jest (do)budowa szatni przy ul. Niepodległości. Inwestycja skierowana jest 
do dziecięcych i młodzieżowych grup piłkarskich, które już wkrótce otrzymają nowe, pięk-
ne i funkcjonalne szatnie. Inwestorem jest kostrzyńska firma IKAA Aneta Suchomel, odbiór 
planowany jest  jeszcze w tym roku.

NOWA HALA SPORTOWA JUŻ ZA ROK!
Kostrzyńskie Centrum Zapaśnicze - to nazwa nowej hali sportowo-rekreacyjnej zarządza-
nej przez MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, która ma zostać oddana do użytku już w drugiej 
połowie roku 2019. Obiekt, który zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej Nr1 będzie 
największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w  mieście!
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POŁĄCZ CIEPŁE Z POŻYTECZNYM – DLA SIE-
BIE I DLA ŚRODOWISKA!
Niezależnie od tego, jaka jest Twoja świa-
domość ekologiczna, gdy decydujesz się 
na gaz ziemny jako paliwo grzewcze, au-
tomatycznie przyczyniasz się do aktywnej 
walki o zdrowsze powietrze – dla siebie, 
dla bliskich, dla przyszłych pokoleń. Warto 
poznać te zalety gazu, które czynią z niego 
nie tylko oszczędne, wygodne i bezpieczne, 
lecz również najbardziej ekologiczne źródło 
ogrzewania!

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU
Wśród trzech używanych powszechnie pa-
liw pierwotnych – węgla, oleju opałowego 
i gazu ziemnego to właśnie gaz ziemny jest 
źródłem energii najbardziej przyjaznym dla 
środowiska. Stanowi on pierwotne źródło 
energii, co znaczy, że jest gotowy do użycia 
praktycznie w takim samym stanie, w jakim 
został wydobyty.

BRAK PRZETWARZANIA TO BRAK ZANIE-
CZYSZCZEŃ!
Gaz ziemny, jako paliwo pierwotne, nie wy-
maga ani dodatkowej obróbki, ani dodatko-
wej infrastruktury, która zazwyczaj obciąża 
środowisko. Nie trzeba go przetwarzać na 
energię wtórną, jak dzieje się to w przypad-
ku prądu elektrycznego, ani nie trzeba go 
uzdatniać – w przeciwieństwie do benzyny 
czy oleju opałowego. A samo wydobywanie 
i przesyłanie gazu ziemnego również odby-

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

GAZ ZIEMNY: NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA

wa się w sposób przyjazny dla środowiska i 
otoczenia.

GAZ PALI SIĘ CZYSTO I BEZPIECZNIE
Zastosowanie gazu ziemnego w indywidu-
alnych gospodarstwach domowych jest jed-
ną z najbardziej efektywnych metod ogra-
niczania emisji zanieczyszczeń powietrza. 
Gaz ziemny składa się przede wszystkim z 
metanu, dzięki czemu w trakcie spalania 
nie powstają produkty zanieczyszczające 
środowisko (dwutlenek siarki, sadza, po-
piół, żużel i pyły) i powodujące degradację 
lasów, zakwaszenie wód, gleby czy pogar-
szanie stanu zdrowia. Ogrzewanie gazowe 
jest czyste – nie ma popiołu i pyłu węglo-
wego. W przypadku ogrzewania gazem 
ziemnym nie osadza się sadza w kominie, 
więc nie występuje ryzyko zapalenia prze-
wodu kominowego.

PRECZ ZE SMOGIEM I EFEKTEM CIEPLARNIA-
NYM!
Przy spalaniu gazu ziemnego emisja dwu-
tlenku węgla jest o 30% mniejsza niż w 
przypadku oleju opałowego i o 50% mniej-
sza niż w przypadku węgla. Mniej dwu-
tlenku węgla oznacza mniejsze ryzyko wy-
stąpienia efektu cieplarnianego – groźnej 
zmiany klimatu całej naszej planety. Spa-
lanie gazu ziemnego nie powoduje również 
powstawania tlenków siarki, uważanych za 
główną przyczynę kwaśnych deszczy. Emi-
sja szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu 
jest natomiast od 20% do 60% mniejsza niż 
przy spalaniu oleju czy węgla.

MNIEJ SPALIN RÓWNIEŻ NA DROGACH
Gaz ziemny przesyłany jest systemem pod-
ziemnych gazociągów. To jeszcze jedna za-
leta gazu – nie wymaga transportu samo-

chodowego ani kolejowego, co powoduje, 
że drogi publiczne są mniej obciążone, a 
do atmosfery trafia mniej spalin. To kolejny 
wkład gazu ziemnego w ekologię. W ciągu 
lat użytkowania gazu oznacza to naprawdę 
dużą ulgę dla środowiska!

GAZ ZIEMNY KONTRA KONKURENCJA
Przyjrzyjmy się energii elektrycznej. Ko-
rzystanie z niej nie przynosi negatywnych 
skutków dla środowiska. Niestety, jej wy-
tworzenie w elektrowni węglowej – już 
tak. Powstają wtedy odpady, które trzeba 
utylizować. A sam węgiel i inne paliwa 
stałe? Ich użytkowanie przyczynia się do 
postępowania m.in. efektu cieplarnianego 
i powstawania kwaśnych deszczy. Podczas 
spalania generują dużą ilość odpadów: 
popiołu, żużlu i sadzy. Nawet słynny eko-
groszek nie jest „czysty” – w porównaniu do 
gazu ziemnego jego spalanie emituje 100% 
więcej pyłu, 6 razy więcej tlenku azotu, aż 
7000 razy więcej siarki i 160 razy więcej 
tlenku węgla, potocznie nazywanego cza-
dem. Propan-butan, który jest gazem płyn-
nym, powstaje w wyniku skomplikowanej 
obróbki ropy naftowej i wymaga transportu 
naziemnego. A olej opałowy? Zawiera naj-
więcej siarki spośród innych paliw, podczas 
spalania emituje 5 razy więcej pyłów niż 
gaz ziemny i wymaga transportu z zacho-
waniem szczególnych środków ostrożności 
– bo w razie wycieku do wód przyczyniłby 
się do zanieczyszczenia fauny i flory. Na ta-

kim tle gaz ziemny jest bezkonkurencyjny!

GAZ ZIEMNY – PALIWO PRZYSZŁOŚCI
„Każda z zalet gazu ziemnego – od po-
wszechnej dostępności i niskiej ceny przez 
wygodę obsługi aż po niezaprzeczalne 
walory proekologiczne – czyni go paliwem 
przyszłości, idealnym nie tylko dla użyt-
kowników indywidualnych, lecz także dla 
przemysłu i motoryzacji” – wyjaśnia Marek 
Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybucji i 
Obrotu Sieciowego Gazem EWE. „Gorąco 
zachęcamy do wyboru gazu ziemnego jako 
ekologicznego, wygodnego i generującego 
oszczędności paliwa, jak również do przełą-
czenia się na gaz ziemny. W EWE dbamy nie 
tylko o jakość gazu, ale i o bezpieczeństwo 
jego dostaw. Zależy nam także na tym, 
byśmy naszymi decyzjami i inwestycjami 
wpływali pozytywnie na przyszłość nasze-
go środowiska, naszych dzieci i następnych 
pokoleń. Korzystajmy z dobrodziejstw gazu 
ziemnego, tym bardziej że z EWE jest to bar-
dzo łatwe!” – zachęca.

EWE to działający od ponad 19 lat w 
Polsce niezależny dostawca gazu, po-
siadający aż 1659 km własnych sieci 
gazowych. Dostarcza gaz dla klientów 
indywidualnych, jak i firm w 49 gminach 
na terenie 6 województw. Wszystkie in-
formacje dotyczące korzystania z gazu 
ziemnego znajdą Państwo na stronie 
www.ewe.pl i pod numerem infolinii 
801 100 800.

Fot. EWE

Przedstawiciel biura projektowego szczegółowo omówił 
zakres całej inwestycji. Nawiązał również do planowanej 
budowy obwodnicy miasta, dla której prowadzone są prace 
nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. 
Burmistrz Miasta zapewnił, że budowa obwodnicy będzie 
najważniejszą inwestycją na przestrzeni wielu lat. Zapewnił 
przy tym o bieżącym pilotowaniu obu tematów: Przygląda-
my się uważnie sprawie oraz dokumentacji projektowej, wno-
simy uwagi, aby realizacja była korzystna dla miasta i jego 
mieszkańców - mówił Andrej Kunt. Obawy o efekt końcowy 
inwestycji wyrazili również mieszkańcy.
Cały projekt prowadzony jest wg. wytycznych Banku Świa-
towego, z którego inwestycja jest współfinansowana. Nowy 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Nowy most już wkrótce
4 grudnia w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie ws. przebudowy mostu na rzece Warcie. 
Tym razem spotkanie skupiało się wokół projektu przebudowy mostu i tymczasowych rozwiązań 
komunikacyjnych. Odbyło się ono w obecności właścicieli nieruchomości, na które ta inwestycja 
będzie oddziaływać i miało na celu zebranie uwag i opinii na temat planowanej inwestycji. Podczas 
spotkania poinformowano mieszkańców o  możliwości do składania wniosków i uwag do projektu.

most będzie wyższy, a co za tym idzie, konieczne jest pod-
niesienie istniejącej drogi. Wzniesienie ma zaczynać się 
w  okolicach Kostrzyńskiego Centrum Kultury. Szerokość 
drogi na moście to 8 m, a każdy z pasów do jazdy ma mieć 
po 3,5 m szerokości. Zaprojektowany jest również ciąg 
pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. Inwestycja związana 
z kostrzyńskim mostem ma kosztować ponad 60 milionów 
złotych. Wykonawca robót ma być wyłoniony w pierwszym 
półroczu 2020 roku.
Na czas przebudowy mostu drogowego będzie wybudowa-
ny tymczasowy most zastępczy, który przejmie ruch kołowy 
i pieszy w obu kierunkach. Do tematu wrócimy.

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą

Wypłata świadczeń przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w grudniu 2018 r. 

W związku ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Na-
rodzenia, Ośrodek Pomocy Społecznej planuje wypłatę 
świadczeń w następujących terminach:
• wypłata zasiłków i świadczeń pieniężnych przelewem 

na konta planowana jest na dzień 14 grudnia 2018 r. 
• wypłata świadczeń wychowawczych 500+ przelewem 

na konta planowana jest na dzień 19 grudnia 2018 r.
• wypłata świadczeń w kasie OPS odbędzie się dnia 

18 grudnia 2018 r. 

Ponadto osobom bezdomnym zostanie zakupiona i wy-
dana przed świętami żywność.

Dnia 21 grudnia odbędzie się spotkanie Wigilijne dla se-
niorów z Domu Dziennego Pobytu OPS oraz uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami informuje, że podany został     do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych 
przeznaczonych do dzierżawy.
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impact | fintech’18
W dniach 28-29 listopada br. w Łodzi odbyła się kolejna edycja kongresu impact fintech’18, poświęcona w całości rewolucji technologicznej                      
w branży finansowej. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pełni ważna rolę we wspieraniu rozwoju innowacyjnych przemian w regionie, 
a jej przedstawiciele są świadomi, że najlepsze pomysły powstają podczas inspirujących rozmów i spotkań. 
Z tego też powodu spółka nasza była partnerem tegorocznej edycji kongresu impact fintech. 
Impact fintech’18 to międzynarodowe     
wydarzenie, na  które składa się kongres 
oraz wydarzenia towarzyszące, m.in. round-
tables, warsztaty czy strefa B2B oraz liczne    
spotkania zamknięte. Ponad 200 uczestni-
ków spotkało się w Łodzi, by współtworzyć 
rewolucję branży finansowej, poznawać 
i doświadczać rozwiązań w obszarach takich 
jak przyszłość bankowości, zastosowanie 
sztucznej inteligencji oraz blockchain, płat-
ności e-commerce, insurtech, cyberbezpie-
czeństwo, nowe modele inwestycyjne, regu-
lacje oraz trendy na rynku pożyczek. 
Polska ma bardzo mocne podstawy by stać się 
liderem europejskiego rynku fintech, a pol-
skie instytucje bankowe już teraz  powszech-
nie uznawane są za najbardziej innowacyj-
ne w regionie. Ich działania związane m.in. 
z budową rozwiązań w obszarze identyfikacji 
i usług zaufania są podstawą do przyspieszo-
nej cyfryzacji całej gospodarki. 
Znaczenie branży fintech dla rozwoju        
gospodarki jest ogromne, dlatego podczas 
impact fintech’18 szeroko dyskutowano nie 
tylko o technologiach i rozwiązaniach, które 

powodują, że postęp dokonuje się w sposób 
dynamiczny, a nowe strategie biznesowe 
wywołują fundamentalne zmiany na rynku 
usług finansowych, ale również o  zastoso-
waniu branży fintech w innych obszarach 
gospodarki, takich jak np. transport, inteli-
gentne miasta, energetyka czy handel. 
W trakcie dwóch dni wystąpiło ponad 150 
speakerów z kraju i z zagranicy na 3 scenach 
w 10 ścieżkach tematycznych. W impact fin-
tech’18 udział wzięli m.in.: Paul Clark, CTO 
Tandem Bank, Cjris Skinner z 11:FS, Drew 
Propson z World Economic Forum oraz 

Rass D’Arcy z Ripple, a także wielu innych 
praktyków i ekspertów, którzy zgromadzi-
li się    w Łodzi i pokazali najaktualniejsze 
trendy i perspektywy jakie stoją przed bran-
żą finansową oraz zarysowali realne szanse 
rozwojowe dla sektora usług finansowych, 
a co za tym idzie dla całej gospodarki. 
Administracja rządowa reprezentowana 
była przez panią minister przedsiębiorczo-
ści i technologii, Jadwigę Emilewicz, która 
w ponad półgodzinnej rozmowie przedsta-
wiła zebranym stan zaawansowania polskiej 
przedsiębiorczości pod kątem najnowocze-

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

śniejszych rozwiązań technologicznych. Wy-
stąpienie to zostało ciepło przyjęte.
IpmactCEE to nie tylko rozpoznawalne kon-
gresy międzynarodowe, ale przede wszyst-
kim płaszczyzna aktywnego  nawiązywania 
kontaktów dla wszystkich aktorów ekosyste-
mu innowacyjnego. Kostrzyńsko-Słubicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna posiadała 
własne stoisko informacyjne. Odbyliśmy 
wiele ciekawych rozmów z twórcami no-
woczesnych technologii stosowanych, które 
znajdują swoje zastosowanie w dzisiejszym 
świecie finansjery. 
Należy pamiętać o tym, że zastosowanie 
technologii to jedna sprawa. Wytworzenie 
jej to ten element, którego przeprowadze-
nie oże liczyć na ulgi i przywileje strefowe, 
z  tego też powodu zachęcamy wszystkich 
nowatorskich inżynierów i nie tylko do na-
wiązania kontaktu z nami. Być może uda się 
nam wspólnie stworzyć projekt, który bę-
dziecie mogli zrealizować na terenie naszej 
specjalnej strefy ekonomicznej. 

Andrzej Kail
Dyrektor ds. marketingu
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Aby lepiej obsługiwać inwestorów...
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Można mieć najlepszą lokalizację, świetnie uzbrojone tereny czy dobrze wykwalifikowanych mieszkańców ale od powodzenia inwestycji w znacznej 
mierze zależy także dobry klimat i profesjonalna obsługa administracyjna. Zachodniopomorscy samorządowcy już po raz kolejny poszerzyli wiedzę 
i umiejętności, po to by jeszcze lepiej obsługiwać inwestorów chcących zlokalizować swój biznes na Pomorzu Zachodnim. W wydarzeniu wziął udział 
członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek, Monika Zdrojek, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego PAIH S.A., 
Natalia Mileszyk, specjalistka ds. polityk publicznych Centrum Cyfrowego, Radosław Włoczewski, założyciel Agencji Marketingowej Płodni.com oraz 
przedstawiciele Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
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29 listopada 2018 roku do Kołobrzegu zjechało blisko 120 samorządowców z  Pomorza      
Zachodniego. Sala znów pękała w szwach. Dyskutowano m.in. o tym jak budować transpa-
rentność JST w Internecie, ale także jak działać z zachowaniem skomplikowanych praw 
autorskich. Jak tworzyć oferty inwestycyjne. Z kim rozmawiać w przypadku pojawienia się 
inwestora zainteresowanego ofertą gminy. 
Prezentacja terenów inwestycyjnych i rozmowa o samorządowej ofercie są kluczowymi 
momentami obsługi inwestycyjnej. Zachodniopomorskie gminy i powiaty coraz lepiej     
radzą sobie z obsługą chcących inwestować u nich przedsiębiorców. Chcą to robić jeszcze 
skuteczniej. Z korzyścią dla siebie ale i dla całej gospodarki regionu. - powiedział członek 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek.
Monika Zdrojek z PAIH przedstawiła nowe trendy i  kierunki we współpracy Agencji              
z samorządem terytorialnym. W swojej prezentacji o znaczącym tytule Obsługa inwestora 
w gminie w XXI wieku zaprezentowała rozwiązania jakie w chwili obecnej są wdrażane przez 
PAIH w celu ujednolicenia standardów obsługi inwestora oraz wprowadzenia jednakowych 
zasad przygotowywania ofert inwestycyjnych, co w sposób wymierny zwiększyć powinno 
skuteczność wyszukiwania i pozyskiwania nowych inwestycji dla regionu. 
Jak samorząd może zainteresować swoją ofertą potencjalnych inwestorów w  Internecie? 
Jak powinien działać w mediach społecznościowych, by te skutecznie na niego pracowały. 
Jak prowadzić stronę internetową gminy, by ta była żywa i pełna ciekawych informacji? 
To tylko niektóre z zagadnień, które poznali   zachodniopomorscy samorządowcy na kolej-
nym już szkoleniu z cyklu „Promowanie oferty inwestycyjnej gminy”, którego celem jest 
zwiększanie jakości obsługi potencjalnych inwestorów. Szczegółowo aspekty tej działalności 
wyjaśnili: Natalia Mileszyk i Radosław Włoczewski. Pani Natalia szczegółowo omówiła 
zagadnienia prawa autorskiego w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem zasad wyko-
rzystywania we własnych prezentacjach materiałów znalezionych w sieci, a pan Radosław 
szkolił samorządowców w aspekcie maksymalnie skutecznego wykorzystywania własnych 
stron internetowych dla potrzeb gminy i jej interesów. 
Spotkanie było także okazją do przybliżenia idei  Polskiej Strefy Inwestycji czyli nowego 
programu zachęt inwestycyjnych, a także przedstawienia skutków rozszerzenia Specjalnych 
Stref Ekonomicznych. To zagadnienie zostało szczegółowo wyjaśnione przez Andrzeja      
Kaila, dyrektora ds. marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

S.A. Po prezentacji nowych zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Pol-
skiej Strefie Inwestycji przez pana dyrektora głos zabrał prezes zarządu Strefy, Krzysztof 
Kielec, który zaprosił samorządowców z zachodniopomorskiego do nawiązywania kontak-
tów z zarządem strefy w celu wspólnego działania na rzecz pozyskiwania inwestorów na 
ich tereny inwestycyjne. Spółka jest jak najbardziej otwarta na współpracę z samorząda-
mi znajdującymi się w naszym obszarze oddziaływania. Zachęcamy do bezpośredniego    
kontaktu z pracownikami strefy w celu wypracowania jak najlepszych  standardów współ-
działania na przyszłość - powiedział prezes Krzysztof Kielec. 
Organizatorami szkolenia byli Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Centrum Obsługi           
Inwestorów i Eksporterów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kostrzyńsko-Słu-
bicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 
Wcześniejsze szkolenia organizowane przez ten sprawdzony już zespół ludzi i instytucji     
poświęcono m.in. radzeniu sobie z fake newsami, obroną reputacji samorządu w Internecie, 
doskonalenia umiejętności wystąpień publicznych czy nawiązywania relacji z inwestorami 
pochodzącymi z innych stref kulturowych.

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. marketingu
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Władze ukonstytuowane, praca rozpoczęta
Czas start. Kolejne pięć lat pracy przed radnymi Rady Powiatu Gorzowskiego. Władze się ukonstytuowały, koalicje zawiązały i przystępujemy do pracy. 

OKIEM RADNEGO

W ostatnim numerze Przekroju pisałem, że może 
uda się nam, tj. mi i Zygmuntowi Mendelskiemu 
mieć nieco większy wpływ na to, co się w naszym 
Powiecie dzieje. Może nie do końca jest tak, jak 
byśmy tego oczekiwali, ale progres jest widoczny. 
Poprzednia koalicja rządząca nie dała nam nic, 
co w sposób rzeczywisty pozwalałoby bardziej 
realnie wpływać na to, czym powiat się zajmuje. 
Dzisiaj radny Zygmunt Mendelski został wice-
przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego, a ja przewodniczę Komisji Zdro-
wia Publicznego. Progres jest widoczny. Jednym 
z wiceprzewodniczących Rady Powiatu został 
radny Mieczysław Jaszcz, a radny Rafał Karmeli-
ta ma dużą szansę zostać wiceprzewodniczącym           
komisji kierowanej przeze mnie. W komisji Zdro-
wia Publicznego pracowała będzie również ko-
leżanka radna Anna Wichlińska. Cieszę się, że 
w  tej, jakże ważnej z perspektywy naszego miasta 
komisji pracowali będą wszyscy radni powiatowi 
z Kostrzyna nad Odrą. 
Ruszyły prace związane z przygotowaniem           
budżetu na przyszły rok. Wszystkie uchwały 
przygotowane przez Zarząd Powiatu na ostatniej 
komisji przechodziły jednogłośnie. Plan docho-
dów i wydatków budżetu na przyszły rok wynosi 

71.616.598,00 zł. W budżecie zapisane zostały wy-
datki na instytucje funkcjonujące w naszym mie-
ście w następujących wysokościach: 
Dom Pomocy Społecznej: 2.427.882,00 zł, 
Por. Psychologiczno-Pedagogiczna: 901.806,00 zł, 
Zespół Szkół: 5.259.611,00 zł. 
Większość wydatków zaplanowana została zgod-
nie z propozycjami szefów poszczególnych jed-
nostek. W budżecie zaplanowane zostały również                 
wydatki na drogi powiatowe, w tym przebudowa 
ul. Asfaltowej w naszym mieście. Wkład Powiatu 
w tym przypadku wynosi 260.546,00 zł, Miasto Ko-
strzyn nad Odrą „dorzuca” 1.042.182,00 zł. Resztę 
potrzebnych środków wykłada budżet państwa, 
a jest to kwota 1.302.728,00 zł. Już w przyszłym 
roku ul. Asfaltowa stanie się kolejną świetnie wy-
remontowaną drogą w Kostrzynie. Ogółem na 
inwestycje drogowe w całym powiecie Starostwo 
planuje wydać 4.519.306,00 zł. Pomimo trudnej 
sytuacji finansowej pewne inwestycje będą reali-
zowane, a środki na ich realizację poszukiwane 
będą we wszystkich możliwych miejscach. 
Realizowane będą również tak zwane projek-
ty „miękkie”. Z mojej perspektywy najważniej-
sze     są dwa: „Powiatowy Parlament Przedszko-
laka” oraz organizowane przez Koło Wędkarskie 

nr 3 w Kostrzynie nad Odrą zawody wędkarskie                   
o Puchar Starosty. Pozostałe wydarzenia, takie 
jak    Dożynki Powiatowe, Powiatowy Dzień Stra-
żaka, czy Polsko-Niemieckie Zawody Piłkarskie 
również się odbędą w przyszłym roku w naszym      
Powiecie. Może znowu będę miał okazję poku-
charzyć razem z innymi samorządowcami. 
Najważniejsza na tą chwilę jest jednak sprawa   
dodatkowej karetki pogotowia. Mój wniosek w 
tej sprawie spotkał się z przychylnością prezydium 
rady, Karola Zieleńskiego - przewodniczącego 
Rady Powiatu i Mieczysława Jaszcza.                        Roz-
mowy z decydentami w tej sprawie ruszyły i mam 
nadzieję, zmierzają we właściwym kierunku. Li-
czę na to w końcu ta sprawa zostanie załatwiona. 
Bardzo martwię się jednak sytuacją na Oddziale 
Rehabilitacji w naszym szpitalu. Ten  temat bę-
dzie jednym z pierwszych tematów, jakie podejmę 
z nową wicestarostą Magdaleną Słomińską. 

Andrzej Kail 
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego 
Klub Radnych Razem dla Powiatu

Nowe władze w Powiecie...
Znamy już władze Powiatu Gorzowskiego oraz skład komisji stałych Rady Powiatu Gorzowskiego.

POWIAT GORZOWSKI

Prezydium Radv Powiatu Gorzowskiego
Karol Zieleński
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Mieczysław Jaszcz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Jarosław Lewandowicz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

Zarząd Powiatu Gorzowskiego
Michał Wasilewski - Starosta Gorzowski
Magdalena Słomińska- Wicestarosta
Paweł Łopatka - Członek Zarządu
Andrzej Legan - Członek Zarządu
Mariusz Śpiewanek - Członek Zarządu

Skład komisji stałych Rady Powiatu Gorzowskiego 
Komisja Rewizyjna:
1. Roman Fraszczyk - Przewodniczący Komisji
2. Rafał Karmelita - Członek Komisji
3. Grzegorz Zapytowski - Członek Komisji
4. Eugeniusz Kurzawski - Członek Komisji

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
1. Grzegorz Zapytowski - Przewodniczący Komisji
2. Zygmunt Mendelski - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Roman Fraszczyk - Członek Komisji
4. Andrzej Legan - Członek Komisji
5. Mariusz Śpiewanek - Członek Komisji
6. Mieczysław Jaszcz - Członek Komisji
7. Andrzej Kail - Członek Komisji
8. Leonard Konieczny - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Tadeusz Koper - Przewodniczący Komisji
2. Anna Wichlińska - Członek Komisji
3. Zygmunt Mendelski - Członek Komisji
4. Tomasz Wysoczański - Członek Komisji
5. Roman Król - Członek Komisji
6. Małgorzata Ludniewska - Członek Komisji

Komisja Zdrowia Publicznego:
1. Andrzej Kail - Przewodniczący Komisji
2. Leonard Konieczny - Członek Komisji
3. Anna Wichlińska - Członek Komisji
4. Zygmunt Mendelski - Członek Komisji
5. Małgorzata Ludniewska - Członek Komisji
6. Rafał Karmelita - Członek Komisji
7. Roman Król - Członek Komisji
8. Mieczysław Jaszcz - Członek Komisji
9. Jarosław Lewandowicz - Członek Komisji

Komisja Spraw Społecznych:
1. Tomasz Wysoczański - Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Legan - Członek Komisji
3. Roman Król - Członek Komisji
4. Jarosław Lewandowicz - Członek Komisji
5. Małgorzata Ludniewska - Członek Komisji
6. Mariusz Śpiewanek - Członek Komisji
7. Eugeniusz Kurzawski - Członek Komisji
8. Koper Tadeusz - Członek Komisji

 opr. Zygmunt Mendelski

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
ul. Józefa Pankiewicza 5-7

66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 733 0400            fax. 95 733 0401
e-mail: starostwo@powiatgorzowski.pl

Godziny pracy Starostwa Powiatowego
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00
Obsługa interesantów Wydziału Komunikacji:
Poniedziałek: 8.00 - 16.30
Wtorek - Czwartek: 8.00 - 14.30
Piątek: 8.00 - 13.30
Godziny obsługi interesantów Wydziału Budownictwa:
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: wnioski przyjmuje Punkt Obsługi Interesanta
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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.

W piątkowe, grudniowe przedświą-
teczne popołudnie, Teatr Tak z Kra-
kowa zabrał dzieci oraz dorosłych 
w niezwykłą podróż w poszukiwa-
niu prawdziwego Mikołaja.

Dzieci razem z Elfem, Bom-Bom-Bombką 
ubierały idealną, żywą choinkę i stworzyły 
najdłuższy łańcuch na świecie z dziecięcych 
rączek! Pojawił się również skrzat Skryba, 
specjalista od pisania listów do Św. Miko-
łaja, który upewnił się czy dzieci na pewno 
potrafią prawidłowo napisać list. Wszystkie 
zadania dzieci wykonały po mistrzowsku! 
Wspólną zabawę przerwał znienacka Praw-
dziwy Święty Mikołaj...
Wspólna zabawa, taniec, śpiew i muzy-
ka umiliła wszystkim czas w oczekiwaniu 
na święta

Wesołych Świąt!

Zespół BPMiG w Słubicach

Mikołaj już przyszedł
SŁUBICE

Niepodległość widziana oczami 
dziecka! Biblioteka słubicka zapra-
sza do obejrzenia pokonkursowej 
wystawy „Flaga-symbol na 100-le-
cie odzyskania Niepodległości”.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci z od-
działów przedszkolnych z autyzmem i Ze-
społu Edukacyjno-Terapeutycznego kl. I-III 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Słubicach i Ich rodziców. Głównym 
celem konkursu było uwrażliwienie dzieci 
na wartości patriotyczne, stworzenie okazji 
do działalności plastycznej związanej z sym-
boliką narodową oraz wzmacnianie więzi 
emocjonalnej w rodzinie.  Moderatorem 
konkursu była Pani Agnieszka Napierała – 
pedagog z Oddziału Przedszkolnego SOSW 
w Słubicach.

Serdecznie zapraszamy! 

Zespół BPMiG w Słubicach

Niezwykła wystawa
SŁUBICE
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu chwil wypełnionych radością

i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna 

świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej 

do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego 2019 Nowego Roku,

obfitującego w pasmo sukcesów.

Podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady 
Miejskiej w Słubicach powołano prezydium rady 
i jej komisje stale. Jednogłośnie radni opowie-
dzieli się za wyborem Grzegorza Cholewczyń-
skiego na przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Słubicach i z takim samym poparciem wybrano 
jego zastępców: Piotra Gołdyna i Ewę Guzik. 

Utworzono też cztery komisje stałe. Oto jej składy:
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Jarosław Sadowski (przewodniczący)
Maria Skalniak
Bernard Jasiewicz

KOMISJA REWIZYJNA
Józef Grabowski (przewodniczący)
Rafał Mazurek
Piotr Zalisz

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Bernard Jasiewicz
Piotr Gołdyn
Agnieszka Pakulska
Piotr Zalisz
Daniel Szurka

KOMISJA STREFY SOCJALNEJ
Maria Skalniak (przewodnicząca)
Waldemar Dutkiewicz
Ewa Chustecka
Ewa Guzik
Alicja Pietrzak

www.slubice.pl

Po wyborach
SŁUBICE

Słubicka biblioteka zaprasza w piątek 14 grudnia o 16.00 
na świąteczne warsztaty „EKO TORBA NA ŚWIĘTA! - 
Zrób sobie lub najbliższym świąteczny prezent!” Podczas 
warsztatów uczestnicy udekorują torby w świąteczne 
wzory. Liczba miejsc jest ograniczona dlatego zachęca-
my, żeby zapisywać się jak najszybciej w oddziale dla 
dzieci, tel. 95 758 2372. Natomiast w sobotę 15 grudnia 
od 12.00 do 14.00 biblioteka zaprasza na czytanie świą-
tecznych bajek.
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REGION

Święto brydża sportowego za nami...
Tradycyjnie już pod koniec października w PUB-ie „Rampa” przy ul. Mickiewicza odbyła się najstarsza cykliczna impreza brydżowa na Ziemi Lubuskiej 
pn. „Złoty Liść Jesieni”. W tegorocznej, czterdziestej pierwszej (!) edycji turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta, zaliczanego do Grand Prix 
LZBS, wzięło udział 20 par z trzech województw. W tym roku najlepsi okazali się reprezentanci MOSiR I Kostrzyn nad Odrą w osobach Roberta Karanow-
skiego i Wojciecha Waszkowiaka. Po brąz sięgnęła również inna para z naszego miasta: Damian Mazurak i Marian Nieznański, reprezentująca również 
ten sam klub. Gratulujemy! Pełna lista turniejowa na stronie www.mosir-kostrzyn.pl - a poniżej kilka kart historii kostrzyńskiego brydża sportowego...

W roku 1957  uruchomiona została Fabryka Celulozy i Pa-
pieru. Do jej uruchomienia, a następnie do pracy przyby-
li pracownicy z całej Polski. Byli wśród nich inżynierowie 
i technicy z Łodzi, Gliwic, Włocławka i innych istniejących 
fabryk, jak Kalety, Krapkowice, Niedomice, Włocławek, 
Jelenia Góra czy Klucze. Kostrzyńska Fabryka Celulozy 
i Papieru (dzisiaj Arctic Paper Kostrzyn), oferowała pracę,      
niezłą płacę, a co bardzo ważne, mieszkania. Wśród przy-
byłych byli zapaleni brydżyści i jak sięgamy pamięcią nesto-
rowie tej dyscypliny sportu: Eugeniusz Bernat z małżonką 
Marią, Diethard Bukowski, Franciszek Gardzielewicz, 
Wincenty Galczak, Eugeniusz Kiernożycki, Wiesław      
Sokołowski, Franciszek Statkiewicz, Bronisław Stelmach, 
Jan Trala, i wielu jeszcze innych.
Sekcja brydża sportowego powstała w 1960 roku, gdzie już 
w następnym roku drużyna brydżystów awansowała do 
klasy okręgowej. Z czasem dołączyli do nich lekarze, woj-
skowi, nauczyciele oraz pracownicy z innych zakładów pra-
cy. W styczniu 1962 roku sekcja zrzeszała 21 członków. W 
1963 roku do rozgrywek sportowych zostały zgłoszone dwie 
drużyny Celuloza I grała z powodzeniem w lidze okręgo-
wej, gdzie zdobyła mistrzostwo okręgu i zakwalifikowała się 
do walki o wejście do II ligi (awansu nie udało się jednak 
wywalczyć), zaś Celuloza II swoje brydżowe mecze rozgry-
wała w klasie „A”, uzyskując m.in. awans do ligi okręgowej. 
W roku 1965 kierownikiem sekcji był Bronisław Stelmach, 
a sekcja zrzeszała 20 członków.
Przez kolejne lata sekcji wiodło się różnie Dopiero lata         
80-te przyniosły większą popularność sekcji. W 1983 roku 
w wyniku weryfikacji wszystkich drużyn Okręgowy Związek 
Brydża Sportowego w Gorzowie Wlkp. postanowił zakwali-
fikować kostrzyński zespół do „B” klasy. Wpłynął na to fakt 
bardzo dużego zainteresowania i zgłoszenia do rozgrywek 
wielu nowych drużyn z całego województwa. W 1984 roku 
zawodnicy sekcji Zakładowego Klubu Sportowego „Celu-
loza” zaczęli startować w dużych okręgowych turniejach 
brydżowych: „Lodowy Kryształ Warty”, „Millenium”, przez 
co stale podnosili swoje umiejętności. W turnieju wyzwole-
nia Dębna para Kotas-Skwark zajęła I miejsce, a VI miejsce 
przypadło parze Tarnowski-Sokołowski. W 1985 roku para 
Stanisław Kotas-Marian Strep odniosła duży sukces zwy-
ciężając w największym turnieju okręgowym „Millenium”. 
Sekcja wówczas liczyła ponad 20 zawodników w większości 
z pracowników KZP.
Od maja 1985 roku sekcja uległa rozbudowie po połącze-
niu się z sekcją brydża sportowego działającą przy Miejski 

Domu Kultury. Od tego okresu w rozgrywkach brały udział 
3 drużyny, a ilość zawodników wzrosła do aż 34, w tym 
grały  z   powodzeniem trzy panie. W mistrzostwach Pol-
ski Par Marian Strep-Bolesław Maksiniewicz zajęli V miej-
sce w  okręgu i reprezentowali nasz okręg. Od 1986 roku 
na czele sekcji stał Pan Wincenty Galczak, zaangażowany 
i niestrudzony organizator i propagator tej dyscypliny spor-
tu. W następnych latach drużyny grały w klasie okręgowej, 
a od sezonu 1988/1989 pierwsza drużyna reprezentowała 
miasto Kostrzyn nad Odrą w klasie makroregionalnej.
W 1994 roku drużyna wywalczyła awans do II ligi (z uwagi 
na znaczne koszty finansowe zespół zrezygnował z udziału 
w tej klasie rozgrywek). Do końca 1997 roku pieczę organi-
zacyjną i zabezpieczenie finansowe sprawował Zakładowy 
Klub ,,Celuloza”, a po reorganizacji, od 1998 roku do chwili 
obecnej pieczę sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kostrzynie nad Odrą. Mijały lata sekcja organizowała nie 
tylko turnieje, ale brała czynny udział w drużynowych mi-
strzostwach, początkowo w woj. zielonogórskim, następnie 
gorzowskim i na szczeblu centralnym w rozgrywkach II ligi. 
Bardzo dobre wyniki kostrzyńscy brydżyści odnosili w ko-
respondencyjnych mistrzostwach Polski.
Trudno wskazać, kto był inicjatorem turnieju „ZŁOTY 
LIŚĆ JESIENI”, ale na pewno uczestniczyli w nim jako  or-
ganizatorzy m.in.: Dietchard Bukowski, Ryszard Borodziuk,      
Wincenty Galczak. Faktem jest, że  w  październiku 1977 
roku taki turniej się odbył i jest on organizowany corocznie. 
Zajęcia treningowe oraz spotkania mistrzowskie rozgrywa-
ne były w MOK Kręgielnia, a w grze corocznie systematycz-
nie brała udział kadra 30 zawodników, w tym Halina Baran. 
W latach 1990-2012 do czołowych zawodników sekcji na-
leżeli i nadal należą: Wincenty Galczak, śp. Ryszard Boro-
dziuk, śp. Wiesław Sokołowski, śp. Marian Strep, Andrzej 
Włodarczak, Jerzy Baran, Halina Baran, Stanisław Kotas, 
Stanisław Owczarski, Wojciech Waszkowiak, Marian Nie-
znański, Damian Mazurak, Henryk Wichrowski, Ignacy 
Sakowicz, Roman Rysiewicz i inni. 
Obecnie sekcja posiada dwie drużyny pod nazwą MOSiR I  
i MOSiR II, które swoje mecze i turnieje rozgrywają w go-
ścinnym PUB Rampa prowadzonym przez Marka Bartocha. 
Sympatycy i sekcja brydża sportowego składają podzięko-
wania: Burmistrzowi Andrzejowi Kuntowi i Dyrektorowi 
Zygmuntowi Mendelskiemu za okazaną pomoc i działania 
na rzecz propagowania brydża sportowego. Dziękujemy 
sponsorom: K-S SSE S.A., MZK Sp. z o.o., GBS Barlinek,     
Filius Metal za wsparcie Miasta w organizacji imprez.
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Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów

Quo Vadis, kostrzyńska piłko nożna?
KOSTRZYN NAD ODRĄ 

23 listopada w auli Szkoły Podstawowej Nr1 odbywało się uroczyste podsumowanie rundy jesiennej Klasy A. Organizatorem spotkania był Zarząd    
Towarzystwa Sportowego „Celuloza” w Kostrzynie nad Odrą i padło podczas niego wiele ważnych, choć cierpkich słów. Wśród gości była zaledwie 
garstka piłkarzy, tylko kilku sponsorów i najwierniejsi kibice. Nie zawiódł Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą Zyg-
munt Mendelski oraz władze Miasta reprezentowane przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Kunta. Warto natomiast odnotować, że takie       
spotkanie miało miejsce po raz pierwszy…

Aula Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kostrzynie 
nad Odrą, godzina 17:00. Na auli zaledwie 
kilka osób, choć patrząc na fora internetowe, 
należało się spodziewać co najmniej połowy 
sali. Niezrażony tym faktem Prezes Jakub 
Piątkowski dziesięć minut później otwo-
rzył spotkanie, którego celem było podsu-
mowanie rundy jesiennej i podziękowanie 
sponsorom: „Celuloza znajduje się na takim 
etapie swojej historii i choć wiadomo, że za-
wsze będziemy odwoływać się do lat osiem-
dziesiątych, to powiedzmy sobie szczerze: jest 
to całkowicie nowy rozdział i należy patrzeć 
realnie. Warto jest marzyć, bo marzenia to 
są cele, które sobie stawiamy z odroczonym 
terminem realizacji. Musimy jednak patrzeć 
realnie na nasze możliwości.” Odwołując się 
do szóstego miejsca w tabeli J. Piątkowski 
stwierdził, że z całą pewnością stać nas na 
awans do Okręgówki...
Łukasz Dorniak dokonał podsumowania 
wyników sportowych, które określił jako 
średnie, głównie ze względu na stratę punk-
tów na swoim boisku. Trener zwracał także 
uwagę na obecne problemy kadry szkolenio-
wej jak choćby to, że większość zawodników 

pracuje zawodowo, trapiące zespół kontuzje 
czy obecna sytuacja na rynku transfero-
wym. A tak ocenia Ł. Dorniak swój zespół: 
„Mi się wydaje, że potrzebujemy czasu. Po-
trzebujemy jeszcze rundy, może nawet przy-
szłego sezonu, ale nie ukrywam, że potrzeba 
wzmocnień. To są młodzi chłopcy, niektórzy 
są jeszcze w liceum, duża grupa zawodników 
pracuje i nie zawsze mogą być na treningach. 
I było to widać na boisku w  co niektórych 
meczach.” Trener mówił także o  aspekcie 
finansowym, gdzie nasi zawodnicy w po-
goni „za chlebem” reprezentują okoliczne 
miejscowości, a większość dobrych graczy 
nie chce już grać za darmo. Kończąc swoje 
wystąpienie Ł. Dorniak dziękował władzom 
Klubu za doskonałą współpracę, a zawodni-
kom za rundę jesienną.
Następnym punktem wystąpienia Preze-
sa było przedstawienie sytuacji w  Klubie. 
W  mijającym roku TS Celuloza Kostrzyn 
nad Odrą miała wpływy około 70.000 zł 
(dotacja miejska - 47.000 zł, sponsorzy - 
ok. 20.000 zł czy wpływy z 1% podatku).                    
Z drugiej strony stowarzyszenie wydało 
te pieniądze na działalność bieżącą (m.in. 

opłaty dla OZPN, księgowość, transfery, 
masażysta czy zakupy sprzętu), co pozwala, 
zdaniem J. Piątkowskiego,  zamknąć rok bez 
strat. Prezes kończąc podsumowanie chwa-
lił się tym, że Klub nie ma zadłużenia. A co 
Celuloza planuje w roku 2019? Zwiększenie 
wpływu z tytułu 1% podatku, jeszcze lepszą 
współpracą ze sponsorami, włączenie się 
w  działania społeczne, działania marketin-
gowe, prowadzenie nowej strony interneto-
wej czy ciekawszą formułę organizacji dni 
meczowych. Na koniec spotkania wręczono  
statuetki dla zawodników i sponsorów.
Dla mnie szczególnym momentem było wy-
stąpienie Zygmunta Mendelskiego, który 
od lat wspiera TS Celulozę Kostrzyn. Dy-
rektor swoim wystąpieniem trafił „w punkt”, 
pozwolę obie zatem szeroko zacytować jego 
wypowiedź: „W roku 2018 doszło do wielu 
zawirowań w strukturach organizacyjnych 
klubu: przypomnę, że był wybrany nowy pre-
zes, dwunastoosobowy zarząd, a w ciągu tych 
ośmiu, dziewięciu miesięcy doszło do różnych 
rozbieżności i podziałów w Zarządzie, gdzie 
mocno wpłynęło to na stabilność Klubu.   A 
dotacja z Miasta i wsparcie sponsorów po-
zwala na minimalne działanie w kierunku 
rozwoju kostrzyńskiej piłki. Nieraz z bólem 
i  przykrością patrzę, gdzie ta kostrzyńska 
piłka nożna jest. Przykre jest, że małe wioski 

są wyżej w hierarchii piłkarskiej, a my tutaj 
gramy w Klasie A. W tym miejscu powiem to, 
co powtarzałem wielokrotnie: odbudowa ko-
strzyńskiej piłki nożnej, która trwa już kilka 
lat, daje nam nadzieję w przyszłości.” 
Dyrektor w dalszej części swojego wystą-
pienia mówił o modernizacji obiektów 
sportowych dla stowarzyszeń piłkarskich,             
wymianie wiat stadionowych czy doposa-
żeniu sprzętu w tym roku. Z. Mendelski 
wspominał także o planach na przyszłość, 
jak choćby plany sztucznego oświetlenia 
na bocznej murawie. 
Tak więc bazę sportową mamy doskonałą, 
jest świetny Zarząd Klubu i piłkarze roku-
jący dobrze na przyszłość. Jest finansowe 
wsparcie Miasta i sponsorów. Czego więc 
brakuje? Moim zdaniem niepotrzebnie śro-
dowisko piłkarskie wciąż szuka podziałów, 
zamiast wspólnych działań w kierunku roz-
woju kostrzyńskiej piłki nożnej, co aż nadto 
widać na najwyższym, seniorskim pozio-
mie. Zapomina się także o tych, którzy przez 
lata aktywnie działali w tych strukturach - 
na spotkaniu brakowało przedstawicieli po-
przednich Zarządów jak choćby prezesów: 
Alberta Wawrzyniaka czy Krzysztofa Woj-
ciechowskiego. Na pytanie zawarte w tytule 
trudno zatem znaleźć odpowiedź...

Bartłomiej Suski
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„Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony”
„Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet Państwa

Europäisher Fonds für regionale Entwicklung
Staatshaushalt der Rp

Pobiegli ponad granicami!
6 grudnia w ramach projektu „Bieganie bez granic” Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie 
nad Odrą był organizatorem II. Mikołajkowego Biegu Rekreacyjnego, który zakończył ten projekt. 
Również i tym razem nie zawiedli biegacze - na starcie pojawiło się ponad 400 uczestników od 
niemowlaka, aż do sędziwych seniorów. Obecni byli także goście z Seelow. Impreza była współfi-
nansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Redukować bariery - wspólnie wyko-
rzystywać silne strony” oraz środków organizatorów, dzięki czemu na uczestników czekały czekola-
dowe mikołajki, świąteczne czapeczki i pamiątkowe medale.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą zaprosił Mieszkańców           
na II. Mikołajkowy Bieg Rekreacyjny, który był odpowiedzią 
na sygnały od Państwa, gdzie już w zeszłym roku docierały 
do nas liczne zapytania odnośnie kontynuacji rodzinnego 
biegania. Grupą docelową projektu byli mieszkańcy pograni-
cza polsko-niemieckiego z miastem Kostrzyn nad Odrą oraz 
Seelow jako głównymi partnerami, którzy chcieli aktywnie 
spędzić wolny czas. Zakładaliśmy udział około 300 osób. - 
powiedział Dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski - Projekt 
miał charakter ponadregionalny i służył zacieśnianiu więzów 
partnerskich pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą i Mia-
stem Seelow. Myślę, że cel udało się osiągnąć, ponieważ odzew 
po obu stronach Odry był w tym roku ogromny, o czym świad-
czy choćby liczba biegaczy, którzy zameldowali się na starcie. 
Cieszy nas zwłaszcza fakt, że w polsko-niemieckim, barwnym 
i radosnym gronie uczestników nie brakowało całych rodzin, 
seniorów czy młodzieży. Dodam, że w zeszłym roku biegaczy 
było około 200, gdzie w tegorocznym Biegu Mikołajkowym 
brało udział już ponad 400 uczestników!
Jeszcze przed rozpoczęciem biegu w namiocie MOSiR, gdzie 
przyjmowano zapisy, panowała fajna, świąteczna krzątani-
na, a kolejni uczestnicy zapisywali się do biegu odbierając 
czapki Świętego Mikołaja. Zainteresowanie było tak wielkie, 
że o ponad 10 minut opóźniony został start. 

Przed rozpoczęciem biegu wszystkich obecnych na Placu 
Wojska Polskiego, w tym bardzo licznej grupy rekreacyjne-
go biegu, powitał burmistrz Miasta Andrzej Kunt, życząc 
wszystkim miłych wrażeń, zadowolenia oraz z radosnego 
korzystania z przygotowanego mikołajkowego programu.   
Tegoroczny bieg alejkami Parku Miejskiego prowadziła 
dwójka utytułowanych kostrzyńskich biegaczy: Mariusz 
Staniszewski i Klaudia Kobydecka. Na dystansie ponad 
800 m. nie chodziło jednak o sportową rywalizację, czy ko-
lejność zameldowania się na linii mety. Idea tego biegu była 
przede wszystkim promocja zdrowego trybu życia i propa-
gowanie najprostszej formy ruchu, jaką jest bieg. 
Praktycznie każdy uczestnik po zakończeniu biegu otrzy-
mał pamiątkowy medal z rąk radnych miejskich Michała 
Kunta, Piotra Dziekana i Heleny Rudanieckiej, dyrekto-
ra MOSiR Zygmunta  Mendelskiego, wspieranych przez 
pracowników: Antoniego Żołnę, Romana Bućkowskiego 
i Alberta Semenchenko. Na najmłodszych czekały czekola-
dowe mikołaje. Tak jak rok temu na najfajniej przebranych 
uczestników organizatorzy przygotowali  świąteczne upo-
minki, wręczone ze sceny przez Świętego Mikołaja i Śnie-
żynkę.  Z. Mendeldki już dzisiaj zapowiada, że kostrzyński 
ośrodek sportu będzie wspierać rodzinne bieganie, a kolejna 
okazja nadarzy się podczas  27. Finału WOŚP.  Zapraszamy!

Dominika Podhajecka jest czołową tenisistką Polski,         
która od 2017 r. jest powoływana regularnie do kadry Polski 
Skrzatek U12! 
Nasza reprezentantka to przede wszystkim wicemistrzyni 
Polski Skrzatek w Drużynie, brązowa medalistka Mistrzostw 
Polski Skrzatek w grze podwójnej oraz 4-krotna wicemi-
strzyni Polski Krasnalek z Puszczykowa i Piotrkowa Trybu-
nalskiego (2 medale w singlu i 2 medale w deblu).
Dominika od lata 2018 z powodzeniem reprezentuje          
Polskę na turniejach europejskich Tennis Europe - w Gdań-
sku (sierpień 2018), w grze pojedynczej zajęła fantastyczne 
miejsce 5-8 ulegając jedynie zwyciężczyni zawodów (jednej 
z najlepszych zawodniczek w Europie).
Dominika to zwyciężczyni turniejów SCHWAPP TENNIS 
SERIES 2018 do lat 16-tu w Fürstenwalde oraz LTTC Rot 
Weiss Kids CUP 2018 w Berlinie do lat 12 Niemieckiego 
Związku Tenisowego (Deutscher Tennis Bund - DTB).
Dominika w roku 2018 wygrywała i stawała wielokrotnie 
na podium Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych w 
singlu i deblu. Popularna „Dominatorka” była oczywiście 
najwyżej sklasyfikowaną tenisistką województwa lubuskie-
go na listach Polskiego Związku Tenisowego (PZT - biorąc 
pod uwagę wszystkie kategorie wiekowe oraz chłopców).
Dominika jest aktualną mistrzynią województwa do lat 12 
oraz 14 lat (!) w grze indywidualnej oraz mistrzynią woje-
wództwa w grze podwójnej do lat 12!
Lubuszanka ma za sobą również udany debiut w lidze nie-
mieckiej w barwach drużyny z Frankfurtu N/O, gdzie w ry-
walizacji z chłopcami z Berlina wygrała obydwa swoje me-
cze przyczyniając się do zwycięstwa nad berlińczykami 4:2. 

Dominika Podhajecka bierze udział w konkursie 
na Sportowca Juniora Roku w plebiscycie Gaze-
ty Lubuskiej! Wszystkich kibiców i sympatyków 
utalentowanej lubuszanki zachęcamy gorą-
co do głosowania.  Głos(y) na Dominikę moż-
na    oddać wysyłając SMS-a(y) na numer 72355 
o treści ZSD.37 (koszt 2,46 z VAT).

Głosujmy!
SŁUBICE


