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10 stycznia br. podczas gospodarczej inauguracji roku
Burmistrz dr Andrzej Kunt
wyróżniony został statuetką
„Przyjaciel Izby”.
10 stycznia, jak co roku w Kostrzynie nad Odrą przedsiębiorcy
zainaugurowali nowy rok w gospodarce. Podczas wydarzenia
Burmistrz Miasta dr Andrzej Kunt
wręczył Kostrzyńskie „Anioły
Biznesu” w podziękowaniu za
zaangażowanie w życie społeczne naszego Miasta oraz wsparcie
działalności edukacyjnych, naukowych i kulturalnych. Wśród
nagrodzonych były firmy:
1) Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A.
2) ICT Poland Sp. z o.o.
3) Arctic Paper Kostrzyn S.A.
4) IKAA Suchomel
5) Dominik Polska Sp. z o.o.
6) Polchar Sp. z o.o.
7) Telemond Holding
8) Filius-Metal
O godzinie 17:00 wszystkich
uczestników przywitał Jerzy
Korolewicz - prezes Zachodniej
Izby Przemysłowo-Handlowej.
Następnie swój wykład wygłosił główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej - Piotr
Soroczyński. Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą dr Andrzej
Kunt zaprezentował Miasto jako
dogodne miejsce do lokowania
inwestycji, a prezes K-S SSE S.A.
Krzystof Kielec wyjaśnił nowe
zasady inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej, jaką
obecnie jest terytorium naszego
państwa. Część oficjalną zakończył dyrektor ZIP-H - Stanisław
Owczarek przedstawiając nową
ofertę na 2019 rok.
W wydarzeniu zorganizowanym
przez Izbę wspólnie z K-S SSE S.A.
i Urzędem Miasta w Kostrzynie
wzięło udział ponad 200 gości,
w tym również goście z Niemiec,
z naszych miast partnerskich:
burmistrz Seelow Jörg Schröder
oraz burmistrz Peitz Jörg Krakow.
Po części oficjalnej odbył się
koncert kwartetu smyczkowego
muzyków Filharmonii Gorzowskiej,
następnie zaproszeni goście mogli zasmakować w regionalnych
wyrobach.
WIĘCEJ O TYM WYDARZENIU
PISZEMY NA STRONIE 3
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minął miesiąc

Rok wyborów . . .
Obserwując polską scenę polityczną trudno oprzeć się wrażeniu, że w nowym roku
cokolwiek się zmieni... Gdzieś, ktoś zażartował już, że wiosną nadejdzie czas postawienia niektórych przed obliczą Temidy, a
jesienią czas wykopek ze stanowisk...
Bo tak jak w przyrodzie: wiosną będziemy
wybierać naszych Europosłów, a jesienią
Parlamentarzystów. Czy rzeczywiście rok
2019 przyniesie odsiadki i rozliczenia?
Może jednak już pora, aby Polacy zaczęli
mówić jednym językiem i pogodzili się,
tym bardziej, że przecież wielu z obecnych
polityków wspólnie „obalało komunę”
przy Okrągłym Stole? Patrząc na naszych
polityków trudno nie przywołać słów Prezydenta Lecha Wałęsy:
„Nie o taką Polskę walczyłem”...
Tymczasem na niedzielę 26 maja 2019 r.
przewidziane są Wybory do Europarlamentu. Wybory, które nie tylko pokażą,
kogo Polacy chcą widzieć wśród Europosłów a przede wszystkim jakie są nastroje
polityczne. To bardzo ważny test przed
jesiennymi wyborami w Polsce a wielu
obserwatorów już dzisiaj twierdzi, że mogą
one przynieść zmiany na polskiej scenie
politycznej...
Od kilku lat Polacy patrzą bowiem w kierunku Brukseli - niektórzy z obawą, a inni
z nadzieją. Powodem jest rezydujący tam
Donalnd Tusk, który zapowiada powrót
do polskiej polityki. Z pewnością jednak
zadecyduje o tym po majowych wyborach.

W Polsce majowe wyniki mogą zdecydować o dalszym losie wiernego żołnierza
Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jakim jest
Premier Mateusz Morawiecki. Nie trudno
bowiem odgadnąć, jaki los czeka go, jeśli
Prawo i Sprawiedliwość Wybory do Europarlamentu przegra. W przypadku wygranej jeszcze przed jesiennymi wyborami
będziemy znać nazwisko premiera...
Tak więc w maju będziemy wiedzieć, kto,
co i z kim będzie szukać swojej szansy
jesienią. No bo przecież układ sił i nastroje społeczne, a nie „papierowe szanse” czy
płatne sondaże przedwyborcze dobitnie
pokażą, w jakim miejscu jest polska scena
polityczna i co Polacy myślą o ostatnich
wydarzeniach na ul. Wiejskiej
Wciąż nie jest znana data jesiennych wyborów ale już dzisiaj można przypuszczać,
że PiS będzie chciał wykorzystać kolejną
rocznicę Odzyskania Niepodległości przez
Polskę i terminem tym będzie 10 listopada.
I znowu okaże się, czy w Parlamencie będzie burza z piorunami czy może jedynie
przysłowiowa burza w szklance wody. PiS
ostrzy już sobie apetyty na samodzielne
rządy, co wydaje się możliwe, ale co jeśli
Polacy w maju poprą ich opozycję?
Tak, zapowiada się naprawdę ciekawy rok
politycznych obietnic, cudów (przed)wyborczych i miejmy tylko nadzieję, że cała
kampania będzie prowadzona z kulturą
oraz szacunkiem do przeciwników...
Bartłomiej Suski

PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH
W NIEMCZECH
Zapisz się na bezpłatny kurs niemieckiego od podstaw
Przyjdź na spotkanie 16.01 lub 23.01 o godz. 10 do OHP
w Kostrzynie nad Odrą i dowiedz się więcej!

tel. 501 357 383
Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY
MINISTRA FINANSÓW
NR 68813/2015
Kostrzyn nad Odrą

663 914 947
facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

www.promedica24.pl
Usługi w zakresie
prowadzenia:
• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowanego
• Dokumentacji KadrowoPłacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,
Urząd Skarbowy

facebook.com/BUFKB.Miklaszewski
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Gospodarcza inauguracja roku 2019

W bieżącym roku Gospodarcza inauguracja roku 2019, impreza współorganizowana przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową (ZIPH), Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (K-S SSE) i Miasto Kostrzyn nad Odrą miała miejsce w jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast
województwa lubuskiego, w Kostrzynie nad Odrą. Tradycją jest, że spotkanie wszystkich najbardziej wpływowych na gospodarkę osób w województwie
każdego roku odbywa się w innej miejscowości naszego województwa. Spotkania te są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na
to, co dzieje się w naszym regionie. Tegoroczne święto lubuskiej gospodarki odbyło się w mieście, które zainicjowało utworzenie jednej z największych
i najprężniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

Do Kostrzyna nad Odrą zjechali przedstawiciele firm i instytucji otoczenia biznesowego
z całego województwa. Przybyli zaproszeni
parlamentarzyści oraz samorządowcy, bez
których tworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego w regionie byłoby niezwykle trudne.
Spotkanie otworzył prezes ZIPH pan Jerzy
Korolewicz. W kilku słowach przypomniał zebranym, że Izba w tym roku obchodzi swoje
15-lecie działalności, że zrzesza najważniejszych graczy gospodarczych w regionie oraz
swoim doświadczeniem służy podnoszeniu
jakości życia gospodarczego w kraju.
Pan prezes przywitał zebranych gości z
parlamentarzystami, wicewojewodą lubuskim Wojciechem Perczakiem i członkiem
zarządu województwa lubuskiego Marcinem
Jabłońskim na czele. Zarówno przedstawiciel
rządu w terenie, jak i reprezentant samorządu
przekazując przedsiębiorcom najserdeczniejsze
życzenia noworoczne, życzyli im również wielu sukcesów na niwie zawodowej, wiedząc,
że sukces przedsiębiorców bezpośrednio
przekłada się na sukces regionu.
Ogólną sytuację gospodarczą w kraju przedstawił pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w
swoim wystąpieniu pt. „Polska gospodarka
w 2019 roku”. W swoim wystąpieniu przedstawił zebranym główne założenia polityki
gospodarczej kraju z perspektywy KIG. Była
to doskonała okazja do zapoznania się z najważniejszymi czynnikami kształtującymi
PKB. W swoim bardzo długim wystąpieniu
pan Soroczyński udzielił lubuskim przedsiębiorcom wielu rad, w jaki sposób kształtować
swoją działalność w roku 2019 i na co zwrócić
szczególną uwagę.
Od ogółu do szczegółu przechodząc
Andrzej Kunt, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą
przedstawił „Kostrzyn nad Odrą jako dogodne miejsce do lokowania inwestycji”.

Jest się czym pochwalić. Liczne inwestycje
samorządowe i prywatne w naszym mieście wskazują na dużą dynamikę rozwoju.
Burmistrz Kunt zaprezentował również plany
na najbliższe miesiące i lata. Jeżeli tylko część
z zamierzeń inwestycyjnych dotyczących
naszego miasta zostanie zrealizowana, Kostrzyn nad Odrą wejdzie do przysłowiowej
windy sukcesu, która, mimo wcześniejszych
przejściowych trudności związanych z inwestycjami, wyniesie go na szczyty atrakcyjności nie tylko inwestycyjnej, ale i życiowej dla
mieszkańców.
Zasady inwestowania w Polskiej Strefie Inwestycji przedstawił prezes zarządu K-S SSE S.A.
Krzysztof Kielec w swoim wystąpieniu pt.
„Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną
- nowe zasady inwestowania”. Wpisując się
w dobry klimat inwestycyjny nakreślony przez
pierwszych prelegentów prezes Kielec wskazał w swojej prezentacji na zmiany jakie zaszły
w dotychczasowym modelu wsparcia inwestycji i pokazał jak bardzo dostępny dla małego inwestora stał się instrument wsparcia
ulgami podatkowymi charakterystycznymi
dla działalności objętej statusem specjalnej
strefy ekonomicznej.
Wszystkie wystąpienia zakończone zostały
prelekcją dyrektora ZIPH, pana Stanisława
Owczarka na temat „Oferty Zachodniej
Izby Przemysłowej na 2019 roku”.
Część oficjalna spotkania zakończona została
występem artystycznym kwartetu smyczkowego z Filharmonii Gorzowskiej, degustacją
wyrobów regionalnych takich firm jak ZYGUŁA, BROWAR WITNICA i Piekarnia LEKS oraz
rozmowami kuluarowymi trwającymi przez
kilka kolejnych godzin. Kolejny rok gospodarczy w województwie lubuskim rozpoczęty.
Andrzej Kail
Dyrektor ds. Marketingu
Kostrzyńsko-Słubicka SSE S.A.
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Światełko w tunelu . . .

Na początku stycznia wraz z radnymi Rafałem Karmelitą i Mieczysławem Jaszczem towarzyszyliśmy
Staroście Michałowi Wasilewskiemu i wicestaroście Magdalenie Słomińskiej w spotkaniu z Wojewodą
Lubuskim Władysławem Dajczakiem. Spotkanie odbyło się 4 stycznia w siedzibie Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego.

Fot. Wiesław Suchogórski / Powiat Gorzowski
Na spotkaniu rozmawialiśmy o sprawach dotyczących
współpracy pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Urzędem Wojewódzkim, w tym m.in. o drogach powiatowych.
Jednym z tematów spotkania były również sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu, ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji kostrzyńskiego
szpitala. Przedstawiciele Powiatu Gorzowskiego przyjechali z argumentami, które przemawiają za koniecznością
podjęcia konkretnych decyzji zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców Kostrzyna nad Odrą obsługiwanych
przez system ratownictwa medycznego uwzględniający
kostrzyńską lecznicę i jej zaplecze medyczno-techniczne.
Sytuacja nie należy do najprostszych, a problem jest
bardzo złożony. Zdrowie mieszkańców Kostrzyna nad
Odrą i okolic zabezpieczane jest przez dwie karetki pogotowia o symbolach S (z lekarzem) i P (z ratownikiem
medycznym) oraz szpital prowadzony przez spółkę Nowy
Szpital z Grupy, której siedziba znajduje się w Szczecinie.
Niestety szpital nie posiada Oddziału Ratunkowego, a
i ilość lekarzy w nim zatrudnionych nie stwarza poczucie
komfortu, pewnie zarówno dla zarządu szpitala, jak i dla
jego pacjentów.
Zarząd Powiatu stara się w miarę możliwości od wielu
lat monitorować sytuację w spółce, ale posiadana ilość
udziałów pozwala, co najwyżej na to, żeby sobie pogadać.
Bez odrobiny dobrej woli ze strony zarządu spółki i zwiększenia nakładów inwestycyjnych na rozwój kostrzyńskiej
placówki służby zdrowia nie zwiększy się ilość oddziałów ani nie przybędzie lekarzy. Bez zwiększenia liczebności kadry medycznej każdy poważniej chory pacjent,
do którego pojedzie kartka pogotowia będzie zwieziony
do szpitala w Gorzowie. Wyobraźmy sobie sytuację, że
w wypadku ranne są cztery osoby, wszystkie mają urazy
natury ortopedycznej. Kostrzyński szpital im nie pomoże.
Jedną zabiera śmigłowiec, dwie jadą karetkami a trzecia,
również wymagająca hospitalizacji czeka na powrót śmigłowca. Jak wylosować tę trzecią?
Podobnie wyglądałaby sytuacje po przegranym potencjalnie meczu finałowym o mistrzostwo świata, w którym
zagrałaby reprezentacja Polski. Poddenerwowani kibice
dostają np. ataku serca. Obecnie dwa zawały w jednym
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czasie sprawiają, że Kostrzyn jest bez karetki pogotowia.
Każdy kolejny pacjent czeka na powrót samochodu, który
jest w trasie do, albo z Gorzowa. A dlaczego nie do szpitala w Kostrzynie?... Są to sytuacje typowo hipotetyczne,
ale życie pokazuje, że czasami się zdarzają.
Kontynuując pracę z poprzedniej kadencji założyłem
sobie, że tematem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, wspólnie z innymi radnymi zajmiemy się bardzo mocno również i po ostatnich wyborach. Kilka lat
temu wydawało się, że uzyskanie pożyczki na spłatę
zobowiązań wobec pracowników SPZOZ to rzecz niemożliwa do załatwienia. Okazało się, że determinacja starosty
Małgorzaty Domagały i poprzedniego zarządu jest na
tyle duża, że problem ten wspólnie z radnymi rozwiązali. Dzisiaj mamy kolejną sprawę, której załatwienie jest
niemożliwe. Dzisiaj mamy kolejną rzecz, która stanowi
wyzwanie tym razem dla obecnego zarządu powiatu i nas
radnych z Kostrzyna nad Odrą. Chciałoby się napisać, jak
nie my to kto?
Wywołane spotkanie u pana wojewody było pierwszym,
które jak dotychczas zakończyło się zapaleniem światełka
w długim tunelu. Wojewoda był świetnie przygotowany
do spotkania. Problem karetek pogotowia był mu bardzo
dobrze znany, choćby z informacji, które na bieżąco otrzymuje od Burmistrza Kostrzyna nad Odrą, dr Andrzeja Kunta. Wojewoda Władysław Dajczak zaproponował utworzenie grupy roboczej, której celem będzie praca nad
rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa mieszkańców
w tej części naszego powiatu. Jest to duży postęp. Zobowiązałem się, że korzystając z wiedzy i doświadczenia pracowników i zarządu szpitala ale i burmistrza naszego miasta przygotuję materiał, który stanowić będzie podstawę
do prac tej grupy. Cel jest jeden. Ma być bezpieczniej.

Andrzej Kail
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego
Klub Radnych Razem dla Powiatu

Mamy to!

Serwis Wojewody Lubuskiego informuje: Dwie,
ważne dla Kostrzyna nad Odrą inwestycje
zostały otwarte z udziałem Wojewody Lubuskiego
Władysława Dajczaka.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak uczestniczył
w otwarciu pierwszego miejskiego żłobka i przebudowanej ulicy Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą. Otwierana
ulica została przebudowana na odcinku od ulicy Chopina
do ulicy Narutowicza. Przyznane w 2018 roku dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej wyniosło 60% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji.
Realizacja zadania zapewni dogodny i bezpieczny dojazd
do ważnych w skali całego województwa firm funkcjonujących na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej oraz firm mających swoje zakłady produkcyjne
przy ul. Fabrycznej.
Moment gdy oddajemy do użytku nową inwestycję, wspieraną rządowymi dotacjami, jest zawsze radosny. Kostrzyn
nad Odrą bardzo aktywnie uczestniczył w dodatkowym naborze do Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej. Mam nadzieję, że ta
inwestycja przyczyni się do dalszego rozwoju miasta - mówił
wojewoda podczas otwarcia drogi, równocześnie
zapowiadając na przyszły
rok możliwość zdobycia
kolejnych pieniędzy z
Funduszu Dróg Samorządowych, który został
ogłoszony przez Premiera
Mateusza Morawieckiego.
Miasto w ramach programu „Maluch Plus” otrzymało
dotację na budowę pierwszego miejskiego żłobka w mieście. Żłobek został wybudowany przy ul. Niepodległości,
bezpośrednio przy Przedszkolu Miejskim nr 3 i zapewni
odpowiednie warunki lokalowe dla 60 dzieci w wieku do
lat 3. Dotacja przeznaczona została na prace budowlane,
elektryczne, sanitarne i zagospodarowanie terenu.
tekst i foto: www.lubuskie.um.gov.pl
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Żłobek Miejski w Kostrzynie nad Odrą

Żłobek Miejski rozpocznie działalność 1 lutego 2019 r. o godz. 6:30. Na tę wiadomość czekali Mieszkańcy naszego miasta od 22 marca 2018 roku, kiedy
podpisana została umowa z głównym wykonawcą inwestycji, którym była firma PHU IKAA Aneta Suchomel z Kostrzyna nad Odrą. Odbyła się już rekrutacja, znane jest także nazwisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą, którym została Izabela Śliwińska. Przy tej okazji przypominamy
w telegraficznym skrócie historię powstania jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji ostatnich lat w naszym mieście…
15.02. 2018 roku - Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej przyznaje Miastu Kostrzyn nad Odrą w ramach programu Maluch+ dofinansowanie na budowę
kostrzyńśkiego żłobka.
We wrześniu Minister Elżbieta Rafalska
przebywa w naszym mieście, jednym
z głównych punktów tej roboczej wizyty
były odwiedziny na placu budowy, gdzie
Pani Minister osobiście mogła przekonać
się o postępie prac budowy żłobka.
22.03.2018 r. w Urzędzie Miasta Kostrzyn
nad Odrą doszło do uroczystego podpisania umowy na budowę żłobka przez
Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta oraz
Anetę Suchomel - Prezes firmy PHU IKAA,
głównego wykonawcy całej inwestycji.
Zakres robót obejmował m.in. budowę
budynku żłobka o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej o powierzchni
użytkowej obiektu 571,48 m2, kubaturze
3.300,54 m3 wraz z wyposażeniem, instalacjami: wodno-kanalizacyjną, grzewczą,
wentylacyjną, elektryczną, teletechniczną, monitoringiem, zagospodarowaniem
terenu, elementami małej architektury,
budową ogrodzenia, zielenią, oświetleniem oraz robotami porządkowymi.
Termin wyznaczono na listopad 2018 roku

20.04.2018 roku - uroczyste wbicie szpadla na terenie budowy żłobka dokonane
przez: Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta,
Wiceburmistrza Zbigniewa Biedulskiego,
Przewodniczącego Rady Miasta Marka
Tatarewicza, Radnych Leszka Naumowicza i Jeremiego Filusia, Radnego Powiatu
Gorzowskiego Zygmunta Mendelskiego
wraz z pracownikami firmy PHU IKAA Aneta Suchomel oraz pracownikami Urzędu
Miejskiego z wydziału Inwestycji, a jej
właścicielka nie kryła radości z tego faktu: IKAA choć jest firmą której pracowników
można spotkać na bardzo wielu budowach
w całym kraju to pozostaje na wskroś kostrzyńska. Tu powstaliśmy, tu stawialiśmy
pierwsze kroki i tu żyjemy. Jest dla nas dumą
i radością, że możemy zbudować coś pożytecznego dla naszej małej ojczyzny. Zrobimy
wszystko aby kostrzyńskie maluchy czuły się
świetnie w swoim nowym żłobku - mówiła
Aneta Suchomel.
22.05.2018 r. na terenie budowy żłobka,
odbyła się uroczystość wmurowania aktu
erekcyjnego, na którym podpis złożyli:
Burmistrz Miasta - Andrzej Kunt, Przewodniczący Rady Miasta - Marek Tatarewicz,
Prezes firmy Aneta Suchomel oraz inni
zaproszeni goście.

Każdy z przybyłych gości oraz pracowników budowy miał szansę dokręcić śrubę
zamykającą puszkę, którą zaraz potem
zamurowano w ścianie.
4.06.2018 roku Burmistrz Miasta Andrzej
Kunt podpisał umowy z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem na finansowanie zadania realizowanego w ramach
Programu „Maluch+” 2018. Dotacja celowa
z budżetu państwa wyniosła 1.200.000
złotych. Całkowity koszt budowy miejskiego żłobka wraz z wyposażeniem to około
4.500.000,00 zł.
W grudniu W. Dajczak skorzystał z zaproszenia A. Kunta i udali się na wizję lokalną
Żłobka Miejskiego. Wojewoda spotkał się
tam również z wykonawcą robót.

28.06.2018 roku odbyła się XL sesja Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą. Radni podjęłi
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą: „Żłobek Miejski w
Kostrzynie nad Odrą” oraz nadania statutu
Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą.
15.11.2018 roku rusza nabór do Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą.
W okresie listopad/grudzień odbyła się
rekrutacja, gdzie na 60 miejsc w Żłobku
złożono 120 wniosków o przyjęcie. Dzieci
nie przyjęte zostały wpisane na listę rezerwową. Rekrutacja dzieci jest prowadzona
w sposób ciągły.
1 luty 2019 roku - planowana data rozpoczęcia działalności Żłobka Miejskiego
w Kostrzynie nad Odrą już od godz. 6:30!
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Kostrzyn nad Odrą, dnia 18.01.2018

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
lokal użytkowy położony w Kostrzynie nad Odrą przy Osiedlu Leśnym 1
o powierzchni użytkowej 74,10 m2:
• lokal położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 11/13 dla której Sąd
Rejonowy w Słubicach prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00011483/4,
• lokal przeznaczony jest na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej,
• z tytułu użytkowania lokalu ponoszone będą opłaty za dzierżawę lokalu oraz
opłaty za media dostarczane do lokalu (energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.),
• termin wnoszenia opłat za lokal - do 20 każdego miesiąca,
• oferent zobowiązany jest opłacać podatek od nieruchomości wg. obowiązujących
stawek,
• oferent przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami na rzecz Miasta
Kostrzyn nad Odrą,
• waloryzacja czynszu następować będzie co roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego,
Wywoławcza, miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi odpowiednio
800,00 zł + 23% VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 15.02.2018
do godz.15.00 wadium w wysokości 160,00 zł przelewem na konto Urzedu Miasta:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą
86 8355 0009 0024 2963 2000 0005
lub gotówką w kasie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej
do wglądu dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania
przetargowego.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem
jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego, przy czym zaoferowana
kwota musi być wyższa od wywoławczej nie mniej niż o 50 zł netto,
4. określenie rodzaju działalności, jaka będzie prowadzona w lokalu,
5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń,
6. dowód wpłaty wadium.
Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej (bez
udziału oferentów).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem OSIEDLE LEŚNE 1 w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul.Graniczna 2, II piętro budynku, w terminie
do dnia 19.02.2018 do godz.15.00.
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 20.02.2018 o godz.10.00 w obecności
oferentów w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą ul.Graniczna 2, pokój nr 34, I piętro
budynku. Część niejawna przetargu odbedzie się dnia 20.02.2018 o godz.10.30.
Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet
czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
po rozstrzygnięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni.
Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
(wzór umowy do wglądu w Urzędzie Miasta, pokój nr 32).
W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy
lokalu użytkowego w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium ulega
przepadkowi a przetarg czyni niebyłym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad
Odrą przy ul.Granicznej 2, pokój nr 34 lub 32 oraz pod numerem telefonu 957278118
i 957278140.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, zostanie przeprowadzony dodatkowy
przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
Termin dodatkowego przetargu ustnego jak i czas i miejsce zapoznania się oferentów
z treścią równorzędnych ofert ustala Komisja Przetargowa, o czym powiadomi uczestników przetargu.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
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SŁUBICE

Ponad 26 mln zł na gminne inwestycje!

Radni zdecydowali: Ponad 26 mln zł na gminne inwestycje! Rada Miejska w Słubicach jednogłośnie uchwaliła, 20 grudnia, budżet na 2019 rok.
Dochody mają wynieść 100 mln zł, a wydatki szacuje się na kwotę 107 mln zł. Gminę czeka kilka ważnych inwestycji, m.in. przebudowa placu
Bohaterów, dokończenie budowy hali sportowej przy „dwójce” czy mieszkań socjalnych przy ul. Krótkiej. Na wniosek burmistrza Mariusza Olejniczaka,
radni wpisali też do budżetu kwotę 300 tys. zł, którą gmina chce dołożyć do opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego niezbędnego do wybudowania obwodnicy Słubic. Z budżetu gminy przeznaczyliśmy na ten cel 350 tys. zł.
W budżecie państwa na wykonanie studium dla Słubic
zapisano 1 mln zł. Wiadomo, że to nie wystarczy: Ponieważ
obwodnica to dla nas priorytet nikt nie miał wątpliwości,
że trzeba dołożyć się do opracowania tego studium - podkreśla burmistrz i dodaje, że to pierwszy krok w tym kierunku ze strony gminy. - Wybieramy się z przewodniczącym
rady miejskiej do wojewody, a także do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, żeby się dowiedzieć, jak wygląda obecna sytuacja - mówi burmistrz. Wprawdzie wiadomo, że w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023,
nie ma obwodnicy Słubic, to jednak, mając dokumentację,
gmina zwiększy swoją szansę, żeby trafić na listę rezerwową.
Będziemy o to walczyć – podkreśla burmistrz.
Na co jeszcze stawia w gmina w nadchodzącym roku?
Na inwestycje zarezerwowaliśmy ponad 26 mln zł, więc
sporo się będzie działo - zapowiada Mariusz Olejniczak.
2,2 mln zł przeznaczy samorząd na modernizację budynku przy ul. Krótkiej, w którym powstanie 19 lokali socjalnych. Mają zostać oddane do użytku w połowie 2019 roku.
Prace rozpoczęły się w tym roku, a samorząd przeznaczy
na nowe lokale socjalne w sumie 2,3 mln zł. Ok. 1 mln zł
dotacji pozyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po
zrealizowaniu tej inwestycji w Słubicach będą 52 lokale
socjalne (33 znajduje się przy ul. Jagiellończyka).
Za 4,3 mln zł przebudowany zostanie plac Bohaterów.
Niedawno gmina podpisała umowę ze słubicką firmą
Eurokop Invest , która wygrała przetarg na realizację tej
inwestycji. Ma na to czas do końca przyszłego roku. Plac
Bohaterów zyska fontannę, miejsce do zabaw dla dzieci,
tereny rekreacyjne.
Jedną z większych inwestycji będzie dokończenie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, na co
pójdzie w przyszłym roku 5 mln zł.

4,8 mln zł zapisano także w budżecie na budowę Wieży
Kleista. 85 proc. kosztów inwestycji zwróci gminie Unia
Europejska. Jak mówi burmistrz, samorząd rozważą zmianę projektu wieży ponieważ nie udało się znaleźć wykonawcy, który zmieściłby się w zarezerwowanej na ten
cel kwocie. 1 mln zł dotacji przekaże gmina Słubice na
modernizację drogi powiatowej Nowe Biskupice-Rzepin.
Na poprawę jakości swoich dróg przeznaczyła 700 tys.
zł. Radna Maria Skalniak dopytywała w czasie sesji, czy
już wiadomo, jakie drogi zostaną wyremontowane z tej
puli pieniędzy? Burmistrz wyjaśnił, że będzie to zależało
od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Oprócz tego
90 tys. zł zarezerwowano na modernizację drogi przy
ul. Wschodniej, a 30 tys. zł - Letniej (obie znajdują się naosiedlu Zielone Wzgórza). Poprawi się też stan drogi przy
ul. Witosa (od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanału), ul. Reja, ul. Złotej w Kunowicach i drogi w Drzecinie,
prowadzącej od drogi krajowej 31 do numeru domu 45.
80 tys. zł pójdzie też na przebudowę mostu w Rybocicach,
a 50 tys. zł na fragment drogi w tej wsi (od numeru domu
35 do 40). Ponadto radni przyznali także 500 tys. zł dotacji
Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza, który przymierza
się do odbudowy spalonej latem auli Collegium Polonicum w Słubicach.
Przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński nie krył radości, że w budżecie znalazły się również
pieniądze na projekt budowlany i realizację pierwszego
etapu budowy placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Ma on powstać przy alei Niepodległości: Jest to
bardzo oczekiwana inwestycja, z inicjatywą wyszli rodzice
i uważam, że jeżeli cokolwiek możemy zrobić dla niepełnosprawnych dzieci, to po prostu należy to robić! – podkreśla
Grzegorz Cholewczyński.

UWAGA! Zmiana rozkładów jazdy komunikacji miejskiej!
Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, iż z dniem 2 stycznia 2019 r. następuje
zmiana rozkładów jazdy na liniach komunikacji miejskiej.
Zostaje usunięty z rozkładu jazdy przystanek Kunowice.
Zmianie ulegną godziny kursowania dotychczasowych linii.
Wprowadza się linię nr 3 i 7, celem umożliwienia dojazdu mieszkańcom do miejsc pracy w obrębie
TERMINALA, która będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku.
W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi rozkładami jazdy
obowiązującymi od dnia 2 stycznia 2019 r. i korzystania z komunikacji miejskiej.
źródło: www.slubice.pl

200 tys. zł zapisano w planie wydatków na budowę parkingów w mieście, 40 tys. zł na budowę chodnika przy
ul. Obozowej, a 150 tys. zł na drugi etap zadaszenia
targowiska przy ul. Kopernika. Radni zdecydowali też,
że w przyszłym roku gmina zleci wykonanie dokumentacji technicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I. Nową
elewację zyska ponadto budynek przy ul. Piłsudskiego, w
którym się mieści Centrum Organizacji Pozarządowych,
na cmentarzu powstaną nowe, oświetlone alejki, z pomocą Unii Europejskiej samorząd kupi dwa samochody dla
strażaków z OSP. W planach na przyszły rok jest też rozbudowa monitoringu w mieście, projekt budowlany szkoły
podstawowej w Kunowicach, termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 2, na którą zarezerwowano 620 tys. zł.
W placówkach oświatowych inwestycji będzie dużo
więcej. W SP nr 3 dokończona zostanie modernizacja
instalacji elektrycznej, podobne prace czekają szkołę w Golicach. Budynek tej placówki zostanie ponadto
docieplony. Ładniej zrobi się w przedszkolu „Jarzębinka”,
gdzie będą modernizowane sale dla dzieci, warunki poprawią się także w „Misiu Uszatku” , w którym zaplanowano remont łazienki i sali gimnastycznej, modernizację kuchni oraz montaż rolet zewnętrznych w czterech
salach dydaktycznych. Przeznaczono na to ponad 300 tys.
zł. Sporo się też będzie działo w przedszkolu nr 4 „Krasnal
Hałabała”. Będzie tam modernizowana instalacja wodna,
łazienki, w salach pojawią się rolety, które latem zapewnią dzieciom komfort. W budżecie zarezerwowano na te
prace ponad 200 tys. zł. Rolety będą też zamontowane
w żłobku „Bajka”.
Beata Bielecka / www.slubice.pl

ZUWŚ ZAMYKA TOALETY
Jak podaje portal samorząowy www.slubice.pl
miejskie toalety, w związku z brakiem możliwości korzystania z nich (temperatury nocą
spadają poniżej zera stopni Celsjusza), zostaną
uprzątnięte, zabezpieczone oraz zamknięte.
Ponowne udostępnienie szaletów mieszkańcom przewidywane jest w okresie wiosennym
- wynika z komunikatu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych.
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Wymiana karetek

Dzięki gminie do mieszkańców dojedzie nowa, świetnie wyposażona
karetka: - Nie mieliśmy cienia wątpliwości, by pomóc w zakupie karetki,
która ma służyć mieszkańcom naszej gminy. Ich bezpieczeństwo jest dla
nas najważniejsze - mówił 18 grudnia podczas oficjalnego przekazania
ambulansu powiatowemu szpitalowi burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak.
Z budżetu gminy przeznaczyliśmy na ten cel 350 tys. zł.

Starosta słubicki Leszek Bajon nie krył
radości, bo jak podkreślał, słubiczanie
mogą czuć się teraz bardziej bezpiecznie
i komfortowo. O sprzęcie, który ma im to
zapewnić opowiedziała m.in. Małgorzata
Żukrowska, koordynatorka ratownictwa
medycznego w słubickim szpitalu: Mamy
tu między innymi nowoczesny defibrylator - prezentowała wyposażenie karetki.
Przyznała, że ten, z którego ratownicy
korzystali dotychczas był przestarzały
i mniej skuteczny. Nowy defibrylator jest
też dużo bardziej praktyczny, bo waży
około 8 kg, a nie 20 kg, jak ten stosowany
wcześniej. Gdy ratownicy udzielają pomocy poza karetką, i muszą zabrać z niej jak
najwięcej sprzętu, jego ciężar ma ogromne znaczenie.
W nowym ambulansie jest też krzesło na
gąsienicach, które ułatwia transport chorego z wyższych pięter budynków. Postanowił je przetestować Mariusz Olejniczak.
Po schodach ratownicy zwieźli burmistrza
tak, że nie poczuł prawie żadnych drgań.
To bardzo ważne w przypadku pacjentów z problemami kardiologicznymi - tłumaczyli ratownicy. Jak mówił Romuald

Dmytrowski lekarz nadzorujący Szpitalny
Oddział Ratunkowy, w wielu poniemieckich budynkach w Słubicach są bardzo
wąskie klatki i zniesienie chorego pacjenta po schodach bywało bardzo kłopotliwe. Krzesełko kardiologiczne z systemem
płozowym znacznie to ułatwi. Ponadto w
ambulansie są też najnowsze nosze typu
Ferno z mnóstwem możliwości ustawień,
ssak, pulsoksymetr, deska ortopedyczna
oraz plecak i torba reanimacyjna.
Bardzo dziękujemy za pomoc w zakupie
karetek - podkreślał Maciej Pawliński, p.o.
prezesa zarządu szpitala- Szpital wzbogacił
się o dwa ambulanse, botakże gmina Rzepin dofinansowała kwotą 250 tys. zł zakup
karetki dla jej mieszkańców. Stąd obecność
na dzisiejszym spotkaniu w szpitalu także
burmistrza Sławomira Dudzisa.
Na dwa ambulanse i sprzęt ratowniczy
szpital wydał w sumie ponad 845 tys. zł. Bez
tak znaczącej pomocy gmin nie byłby w
stanie sam udźwignąć tak dużego ciężaru
finansowego. Karetki poświęcił ks. Henryk
Wojnar życząc, żeby jak najrzadziej trzeba
było korzystać ze sprzętu ratującego życie.
Beata Bielecka / www.slubice.pl

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
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Mistrzostwa Pracowników Zakładów Pracy
w halowej piłce nożnej

o „Puchar Dyrektora MOSiR”

Styczeń 2019

UKS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ

Sezon już za nami...

Runda jesienna sezonu 2018/2019 dobiegła końca. Wszystkie grupy naszego stowarzyszenia zakończyły rozgrywki. Cieszy bardzo postawa naszych
adeptów, którzy wykazali się zaangażowanie, wolą walki, pasją ale przede
wszystkim miłością do piłki! Serdecznie gratulujemy każdej z drużyn i ich
trenerom za osiągnięte wyniki i zapraszamy do podsumowania!

czekamy na zgłoszenia
do 21 stycznia 2019 roku !
27 STYCZNIA / 2 LUTY

HALA SPORTOWA MOSiR, UL. WOJSKA POLSKIEGO 6

Mistrzostwa Pracowników Zakładów
Pracy w halowej piłce nożnej o „Puchar Dyrektora MOSiR” odbywają się
już po raz siedemnasty, a spotkania będą
rozgrywane w Hali Sportowej MOSiR przy
ul. Wojska Polskiego 6. Pierwsza runda
będzie miała miejsce 27 stycznia (niedziela)
a po regeneracji zawodnicy przystąpią
do rewanżów tydzień później - 2 lutego
(sobota).
W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie
pracownicy danego zakładu pracy, organizatorzy dopuszczają posiłkowanie się
zaledwie jednym graczem spoza zakładu.
Na najlepszych czekają dyplomy, puchary i medale. Termin zgłoszeń upływa 21
stycznia 2019 roku.

Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą drużyn 5-osobowych o „Puchar Burmistrza”
to otwarty turniej piłkarski, który odbywa
się w naszym mieście od niemal czterdziestu lat. Tradycyjnie już areną meczy będzie
Hala Sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6.
Drużyny będą walczyć o prymat i nagrody w dwóch rundach. Zasadnicza odbędzie się 16 lutego (sobota), a rewanże już
24 lutego (niedziela). Piątki piłkarskie
mogą zgłaszać się do 11 lutego, ale radzimy się pośpieszyć, bo organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość zamknięcia
wcześniej listy drużyn biorących udział
w turnieju!
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

JUNIOR MŁODSZY
Najstarsza drużyna młodzieżowa w naszym klubie ale także w Kostrzynie pod
wodzą trenera Łukasza Dorniaka nie dała
szans innym drużyną w swojej grupie. Nasi
zawodnicy wygrali wszystkie mecze w tej
rundzie, zdobywając aż 50 bramek a tracąc tylko 3! Taka postawa zapewniła naszej
drużynie możliwość gry na wiosnę w lidze
wojewódzkiej juniora młodszego!
TRAMPKARZ
Trenerem rocznika 2004-2005 jest
Mateusz Migdal. Można powiedzieć,
że najbardziej eksperymentalny zespół tej
rundy, a to za sprawą zawodników, którzy
zjednoczyli siły pod naszymi barwami.
Występujący jeszcze na wiosnę w zespołach UKS Czwórki Kostrzyn, Lecha Poznań i
UKS Celuloza zawodnicy doskonale pokazali szybkość adaptacji i wzajemnego zrozumienia na boisku. Mimo krótkiej współpracy widać, że z dnia na dzień będą oni
jeszcze lepszą drużyna! Trampkarz na swoim koncie zanotował 17 oczek i strzelił 41
goli co dało im 3 lokatę w końcowej tabeli!
MŁODZIK
Podpieczni Adriana Kłodawskiego w tej
rundzie prezentowali oni bardzo wyrównany poziom, rywalizując z każdą z drużyn.
Efektem bardzo dobrej postawy jest zajęte
miejsce na najniższym stopniu podium!
W 11 meczach nasza drużyna zdobyła
24 punkty, zdobywając 51 bramek!

ORLIK
Zespół orlika trenowany przez Adriana
Kłodawskiego walczył o zwycięstwo
w swojej lidze do ostatniego meczu. Gratulujemy heroicznej walki, ambicji oraz
wspaniałej jakości którą prezentują nasi
zawodnicy. Do ostatecznego zwycięstwa
zabrakło jedynie 3 punktów! Finalnie
kończymy rozgrywki na 4 lokacie z dorobkiem 27 punktów oraz z równym 100
dorobkiem strzelonych bramek!
ŻAK I
Zawodnicy naszego Żaka I wraz z trenerem Arkadiuszem Nowakiem godnie reprezentowali nasze barwy w I lidze. Wzorowa postawa i progres który poczynili od
początku sezonu cieszy i zapewnia nam
emocje w rundzie wiosennej. Ostatecznie
Zakończyli oni rozgrywki na 8 lokacie zdobywając 15 punktów, strzelając 76 goli!
ŻAK III LIGA
Podopieczni trenera Arkadiusza Nowaka
rozegrali w tej rundzie 6 turniejów, które rozgrywane były co tydzień na innych
boiskach. Jako gospodarze zorganizowali oni zawody w dniu 20 października. W
ostatecznym rozrachunku zajęli oni trzecią
lokatę co pokazuję jakie możliwości drzemią w tych młodych zawodnikach. Nasza
drużyna zdobyła łącznie 35 punktów.
Zapraszamy także na naszą stronę:
www.uksceluloza.futbolowo.pl

nr 1 (72)/2019

Styczeń 2019

11

ZAPASY

Medale Gladiatorów

Pięć medali w Międzynarodowym Turnieju Barbórkowym Katowice 2018.
Takim akcentem kończą rok 2018 Zapaśnicy z Kostrzyna nad Odrą.
Grupa Kadetów i Młodzików biorąc udział w Międzynarodowym Turnieju
Zapaśniczym w Katowicach zdobywa pięć medali. Wspaniała atmosfera w nastroju Święta Górnika „Barbórki” przebiegały zawody z udziałem
150 zawodników reprezentantów Mołdawii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec i 15 klubów z Polski wśród nich Kostrzyńscy Zapaśnicy „Gladiatorzy.”
Taki przydomek towarzyszy nam już od dłuższego czasu ,który jest wyrazem
szacunku za wyniki sportowe.

I tym razem potwierdzamy że jest to trafne
określenie naszej drużyny o czym świadczą zdobyte medale: jeden złoty, trzy
srebrne oraz jeden brązowy. Taka ilość medali pozwoliła nam na zdobycie Pucharu
za zajęcie IV miejsca zespołowo. Z wielką
przyjemnością przechodziło się z narożnika do narożnika gdzie sędziowie po kolei
ogłaszali raz po raz zwycięstwa naszych
„GLADIATORÓW”.
Nasi osiągnęli już cztery finały a Marcel
Kaczmarek toczy jeszcze trzy walki, by
dotrzeć do brązowego medalu. Po stoczeniu trzech walk w ciągu ok. 40-minut
Marcel zdobywa medal ale doznaje kontuzji i poddajemy walkę.
Klasą dla siebie był Kevin Metel który nie
dał żadnych szans swoim przeciwnikom
wygrywając zdecydowanie kategorie
wagową 65 kg Kadetów.
Swoje walki finałowe przegrywają Oskar
Piekutowski w kategori wagowej 45 kg,
Mateusz Borysewicz w kat. 57 kg oraz
Aleksander Kolano w kat. 65 kg. Trzeba
jednak podkreślić, że zdobywając srebrne medale pozostawili za sobą wyżej
notowanych przeciwników pokonując ich
w bezpośrednich pojedynkach.
Wściekły był po pojedynku Mateusz
Borysewicz - brązowy medalista w kategorii 51 kg Mistrzostwa Polski Młodzików
w Janowie Lubelskim, walcząc w wyższej
57 kg przegrał o piąte miejsce z zawodnikiem wyższej kategorii. Nic tu dodać - tu
przemówiła po prostu ambicja chłopaka
z Kostrzyna nad Odrą.

Indywidualne sukcesy ustawiły tabele
drużynową i ku naszej radości Kostrzyn
uplasował się tuż obok podium zajmując
czwarte miejsce i zostawiliśmy za sobą
wszystkie ekipy zagraniczne ulegając
jedynie liczebnie Unii Racibórz i Piotrkowi
Piotrków Trybunalski.
Gratuluję naszym Gladiatorom! Był to
ostatni start naszych Zapaśników w 2018
roku w turniejach rangi Ogólnopolskiej
i Międzynarodowej bogaty w sukcesy
i doświadczenia, z których na pewno skorzystamy w 2019 roku.
Antoni Żołna
Dziękujemy wszystkim sponsorom
Kostrzyńskich Zapasów:
• ARCTIC PAPER
• INTERMARCHE
• MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
• ICT POLAND
• IKAA SUCHOMEL
• BRICOMARCHE
• HANKE TISSUE
Szczególne słowa podziękowania składamy na ręce Krzysztofa Kielaca - Prezesa
Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A.
OD REDAKCJI:
W lutym zaprezentujemy kostrzyńskie
sekcje zapaśnicze:
- SKF Olimp Kostrzyn nad Odrą
- UKS Jedynka Kostrzyn nad Odrą
Do przeczytania za miesiąc !

w Kostrzynie nad Odrą

Kostrzyńskie Centrum Kultury
Bajkowe Poranki: 21.-25.01.2019 - godz. 11:00-12:30
Bajkowe Popołudnia: 21.-25.01.2019 - godz. 16:00-17:30

Bajkowe Seanse w Kinie za Rogiem

II TYDZIEŃ 21.-26.01.2019

UWAGA! ilość miejsc ograniczona - tel. 600 983 828

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
22.01. oraz 25.01.2019 - godz. 9:00-13:30

Kostrzyńskie Centrum Kultury
21.-25.01.2019 - godz. 9:00-13:00

Hala Sportowa - Stadion, ul. Niepodległości 11

UWAGA! obowiązują zapisy - tel. 792 418 404

Miejska Biblioteka Publiczna
22.-25.01.2019 - godz. 14:00-15:00 (I grupa)
26.01.2019 - godz. 12:00-13:00 (I grupa)
22.-25.01.2019 - godz. 16:00-17:00 (II grupa)
26.01.2019 - godz. 14:00-15:00 (II grupa)

Warsztaty w KCK : budowanie przestrzeni

Kostrzyńskie Centrum Kultury
21.-25.01.2019 - godz. 13:30-15:00

Zajęcia edukacyjne w Kinie za Rogiem

zajęcia sportowo-rekreacyjne

Laboratorium Młodego Odkrywcy
UWAGA! obowiązują zapisy, tel. 95 725 4010

UWAGA! ilość miejsc ograniczona - tel. 792 418 404

Kostrzyńskie Centrum Kultury
24.01.2019 - godz. 10:00 oraz 12:30

Warsztaty teatralne w KCK

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
21-25.01.2019 - godz. 9.00-14.00

zajęcia historyczne (zapewniony dowóz)
UWAGA! obowiązują zapisy!

UWAGA! ilość miejsc ograniczona - tel. 792 418 404

ZAPRASZAMY ! ! !
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RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH W GRUPIE T2

D. Kalisz i M. Siarek Mistrzami Polski!

Od kwietnia 2018 – do października 2018 – trwało Grand Prix Polski Rajdów Samochodów Trenowych składające się z 5 wyścigów takich jak: Baja
Drawsko, CM Rajd Safari, Polskie Safari, Baja Poland, Baja Szczecinek. Każdy z tych poszczególnych rajdów miał swoją punktację a suma poszczególnych rajdów decydowała o miejscu na podium i tak ekipa Dariusz Kalisz (kierowca), Marek Siarek (pilot) zgromadziła łącznie 204 pkt co dało im
w 2018 roku tytuł Mistrza Polski oraz sklasyfikowało ich na III miejscu w Mistrzostwach Europy.
zgodnie ze specyfikacją T2, a w 2010 roku wystartowało z czeską załogą w Rajdzie Dakar.
W 2016 roku trafiło w moje ręce i wspólnie walczyliśmy o rajdowy sukces.
Jak i gdzie przygotowujecie się do kolejnych rajdów?
DK: Przed każdym rajdem, auto przechodzi szczegółowy przegląd techniczny
i ruszamy na Pole Woodstockowe, na rozgrzewkę. Następnie pakujemy do auta serwisowego części zapasowe i narzędzia. Gdy wszystko jest dopięte, wraz z ekipą serwisową,
podekscytowani wyruszamy na rajd.
A jak w skrócie wygląda taki rajd?
DK: Rajd musi liczyć co najmniej 200 km, zwyczaj trwa 2 dni. Po przyjeździe odbywają się badania kontrolne aut (auta plombuję się i chowa), następnie jest prolog w celu
ustalenia kolejności startu aut – po tym start główny liczący minimum 200 km odcinków startowych, których jest kilka (4-5), zawodnicy startują co minutę. Po takim odcinku
może się odbyć także naprawa auta.

Rajdy samochodów terenowych należą do wyjątkowo widowiskowych i potrafią zafascynować nie jednego kierowcę. Do tego grona w 2013 roku (choć pierwsze rajdy zaliczał
już w 2008 roku) dołączył kostrzynianin Dariusz Kalisz, który notabene z motoryzacją
związany jest nie tylko pasja ale też zawodowo prowadząc własny warsztat samochodowy. Przez wiele lat D. Kalisz realizował swoją pasję aż wreszcie przyszły naprawdę duże
sukcesy i o to właśnie zaptaliśmy naszego aktualnego Mistrza Polski i trzeciego rajdowca
Europy w kategorii T2 (samochody fabryczne).

Taki sport wymaga pewnie sporego zaangażowania logistycznego i finansowego.
Jak sobie radzicie?
DK: Prowadząc warsztat samochodowy, jest mi o tyle łatwiej, że napraw dokonujemy
sami. Ale kosztów rajdowych jest dużo. Licencje, opłaty wpisowe, noclegi, wyżywienie,
paliwo, części zamienne. Wspierają mnie firmy związane z branżą motoryzacyjną: hurtownie InterCars oraz AutoPlus a ostatnio szczególnie zaangażowała się w pomoc kostrzyńska firma IKAA Suchomel Anety i Ireneusza Suchomel i dzięki temu wsparciu
udało się w 2018 roku wystartować w całym cyklu Grand Prix i na koniec zdobyć tytuł
Mistrzów Polski, a także uplasować się na III pozycji Mistrzostw Europy.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolejnych sukcesów!

Przekrój Lokalny: Od kiedy zaczęła się Twoja fascynacja rajdami terenowymi?
Dariusz Kalisz: Samochody terenowe były moją fascynacją już od dzieciństwa, a początku należy szukać od momentu obserwacji gorzowskiej legendy rajdów terenowych,
jaką był ś.p. Stanisław Lisowski. Moim pierwszym terenowym autem był UAZ, później
był Nissan, Mitsubishi a aktualnie jest to Toyota Land Cruiser 120, która to posiada swoją
bardzo bogatą historię. Pierwszy swój rajd zaliczyłem w 2008 roku a w 2013 rozpoczęliśmy cykl rajdów po kraju organizowanych przez międzynarodową konfederację FIA.
Czy masz jakąś ulubiona markę samochodów?
DK: Zdecydowanie na tą chwilę można powiedzieć, że jest to Toyota Land Cruiser
i takim autem aktualnie jeżdżę a zamiłowanie do tego modelu sięga mojej pierwszej
wyprawy do Maroka odbytej zacnym i wiekowym modelem serii J4. Jak już wspomniałem obecne auto ma swoją bogatą historię, która datuje się na 2009 rok, kiedy zostało zbudowane od podstaw w profesjonalnej firmie tuningowej w Republice Czeskiej,
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kostrzyńskiej 17
w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwały
Nr XL/325/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kostrzyńskiej 17
w Kostrzynie nad Odrą.
Powierzchnia obszaru objętego planem miejscowym wynosi ok. 0,23 ha, w granicach którego
przewiduje się realizację zabudowy mieszkaniowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2,
66-470 Kostrzyn nad Odrą w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
W ramach przepro¬wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres przestrzenna@kostrzyn.um.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 ze zm.), w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz
lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia.

