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ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą

tel. 95 728 93 85

www.alfabud.pl

HURTOWNIA BUDOWLANA

BETON TOWAROWY

FUNDAMENTY - STROPY I KOMINY - DOCIEPLENIA

PREFABRYKATY - SKUP ZŁOMU

ŚCIANY - SUCHA ZABUDOWA - CHEMIA BUDOWLANA 

BLOCZEK BETONOWY

CENA

BLOCZEK BETONOWY

2,60 zł netto /szt.

BLOCZEK BETONOWY

2,60 zł netto /szt.

TRANSPORT DO 3,5 T NA TERENIE KOSTRZYNA GRATIS

z transportem w Kostrzynie

ZIMOWA PROMOCJA

PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 500 ZŁ NETTO

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

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

GABINET KOSMETOLOGICZNY
Anna  Ziemkiewicz - Dubicka

REGION

28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy miał 
miejsce 12 stycznia i niemal 
wszędzie padły rekordy: nie  
inaczej było w regionie.
KOSTRZYN NAD ODRĄ
119.037,91 zł oraz obce waluty 
to wynik zbiórki kostrzyńskich 
wolontariuszy i całej rzeszy firm i 
instytucji, które „zagrały” na rzecz  
poprawy leczenia małych pacjen-
tów: KCK, MOSiR, Związek Eme-
rytów i Rencistów, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Miejska Biblio-
teka Publiczna, Bar Gucio, obsługa 
gastronomiczna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, WF Kostrzyn, Best 
Buty, TS Celuloza, FRIZZ Seelow, 
Fotobudka, Grupa Rozpoznaw-
czo-Szturmowa JS4044. W  akcję 
włączyli się także sponsorzy z ICT 
Poland Sp. z o.o., Arctic Paper S.A., 
Raven i Intermarche Kostrzyn na 
czele. Przy tak dobrym klimacie 
nie mogło być inaczej: Kostrzyn 
nad Odrą zagrał rekordowo!

SŁUBICE
184.108,11 zł to kwota, jaką udało 
się zebrać z licznych licytacji i pu-
szek kwestujących wolontariuszy 
w Słubicach. Hitem był trening 
z bramkarzem reprezentacji Polski  
Łukaszem Fabiańskim, który zo-
stał zlicytowany za 20 tys. złotych! 
W Finale, który odbył się w SMOK 
nie brakowało także innych piłkar-
skich akcentów: było można kupić 
m.in. rękawice Ł. Fabiańskiego, a 
portal Piłkarska Klasa  A - grupa 
słubicka przygotował 42  licytacje, 
które zamknęły się kwotą 2.390 zł. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się występy artystyczne, a dzię-
ki zaangażowaniu Mieszkańców 
udało się uzyskać rekord, „lepsze” 
były tylko Gorzów Wielkopolski 
i Zielona Góra!

Kolejny Finał już za rok. Ale już 
dzisiaj zapraszamy na Pol’n’Rock 
Festiwal do Kostrzyna nad Odrą!

R E K O R D
ORKIESTRY SERC

szkolenie

układanie

tel. 601 772 559

psów

opiekunów

PolecaMY w Sieci:

www.naszkostrzyn.pl

www.slubickie.info
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Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

facebook.com/BUFKB.Miklaszewski

Ewelina Rój-Plata
Kostrzyn nad Odrą
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 19  
tel. 95 300 03 33 / kom. 535 959 380

pon. -pt. 9:00-17:00
sob. 9:00-12:00

SPRZEDAŻ • INSTALACJA • SERWIS
Piokom Piotr Plata

ul. Wyszyńskiego 19, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 509 959 380, bok@piokomp.pl
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Jak minął rok w kostrzyńskiej lecznicy?
Remont oddziału intensywnej terapii był największą inwestycją szpitala  w Kostrzynie nad Odrą, którą udało się zrealizować w ubiegłym roku. Jednak to 
nie jedyna zmiana, jaka zaszła w ubiegłym roku w tej placówce.  Wymiany doczekała się też winda, z której korzystają pacjenci i personel. Niedawno 
do użytku została oddana wyremontowana łazienka na izbie przyjęć a wkrótce zakończy się modernizacja sanitariatów na oddziale chirurgicznym. 
REMONT BLOKU OPERACYJNEGO
Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła się kolejna już 
duża inwestycja - remont bloku operacyjnego. Moderni-
zacja obejmie nie tylko sale operacyjne. Projekt zakłada 
całkowicie nowy układ pomieszczeń i powstanie nowych 
w tym sali wybudzeń, zaplecza sanitarno-higienicznego, 
magazynowego i socjalnego. Blok zostanie wyposażony                               
w nowoczesny system wentylacji, który będzie doprowadzał 
na sale operacyjne ultra czyste powietrze. Remont powinien 
zakończyć się pod koniec sierpnia tego roku. Na czas prze-
budowy na sale operacyjne zostaną zaadoptowane wolne 
pomieszczenia na drugim piętrze. 
Szacowany koszt inwestycji wynosi ponad 5 mln zł. Remont 
w całości zostanie sfinansowany ze środków szpitala.

MODERNIZACJA SPRZĘTU
Szpital inwestuje również w sprzęt, który pomaga w diagno-
zowaniu i leczeniu pacjentów. Do poradni okulistycznych 
zakupiono nowe urządzenia do komputerowego bada-
nia wad wzroku (autorefraktometry) u dorosłych i dzieci. 
Pracownia diagnostyki obrazowej otrzymała nowy aparat 
USG a pracownia endoskopowa nowe zestawy do badań 
kolonoskopii. Na zmodernizowany OIOM kupiliśmy nowy 
respirator i  analizator parametrów krytycznych. Na oddział 
wewnętrzny kardiomonitory do monitorowania funkcji ży-
ciowych a do zakładu rehabilitacji nowe urządzenia wspo-
magające usprawnianie pacjentów - mówi Joanna Pachnicz, 
prezes Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Również w 
tym roku zaplanowane są zakupy sprzętu diagnostycznego 
do pracowni endoskopii, wymiana tomografu optyczne-
go czy uzupełnienie wyposażenie oddziału anestezjologii      
i intensywnej terapii. 

Wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy uwzględniają przede 
wszystkim zapotrzebowanie na usługi    medyczne: diagnostykę, 
opiekę specjalistyczną, opiekę długoterminową, rehabilitację - 
dodaje prezes J. Pachnicz. 

NOWE USŁUGI SZPITALA
W ostatnich latach szpital wziął udział w konkursach na 
świadczenia medyczne finansowane przez NFZ. Dzięki 
temu w szpitalu powstało  hospicjum domowe oraz nowe 
poradnie: zdrowia psychicznego, preluksacyjna i rehabilita-
cyjna, paliatywna. 
W poradni zdrowia psychicznego przyjmuje lekarz psychia-
tra, psycholog i psychoterapeuta. Poradnia preluksacyjna 
zajmuje się diagnostyką wad wrodzonych i rozwojowych 
stawów biodrowych noworodków i niemowląt. Hospicjum 
domowe i poradnia medycyny paliatywnej skierowane są 
przede wszystkim do pacjentów w terminalnej fazie choro-
by onkologicznej.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W SZPITALU
Obecnie w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą działają 
następujące poradnie specjalistyczne:
• okulistyczna dla dzieci i dorosłych;
• leczenia zeza;
• chirurgiczne (również w Witnicy);
• onkologiczna;
• otolaryngologiczna;
• chorób płuc;
• ginekologiczno-położnicze (oraz w Witnicy iBogdańcu)
• urologiczna;
• urazowo-ortopedyczna;
• chorób naczyń;
• medycyny paliatywnej;
• rehabilitacyjna;
• preluksacyjna;
• zdrowia psychicznego.
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WAKACJE.PL

Kierunek: IZRAEL
Lutowa pogoda, szczególnie podczas tegorocznej zimy, budzi w nas      
pragnienie wyrwania się z szarości i zmiany otoczenia. Jeśli nasz budżet 
jest zbyt skromny na egzotyczne wakacje na Zanzibarze czy Dominikanie, 
może warto pomyśleć o nieco mniej odległej, a jednocześnie zdecydo-
wanie fascynującej wyprawie, której celem jest Izrael.

Izrael. Państwo powołane na terytorium 
Palestyny w dniu 14 maja 1948 na Bliskim 
Wschodzie, otoczone arabskimi, muzuł-
mańskimi sąsiadami - Egiptem, Jordanią, 
Syrią i Libanem, szybko stało się zarzewiem 
wielu problemów na arenie międzynaro-
dowej. Trzeba wprost przyznać, że sytuacja 
ciągle jest bardzo napięta i stanowi istotne 
zagrożenie dla zachowania pokoju na świe-
cie. Z tego też względu decyzja o wyjeździe 
do Izraela powinna być przemyślana.
Generalnie turyści zainteresowani tym 
kierunkiem powodowani są chęcią po-
znania Ziemi Świętej lub, choć rzadziej,                  
wypoczynkiem nad jednym z trzech mórz:      
Martwym, Czerwonym lub Śródziemnym.
Pielgrzymi pragną poznać miejsca związa-
ne z narodzinami i życiem Chrystusa. Naj-
częściej obierane przez nich cele to 30-tys                                                                                         
Betlejem, miejsce narodzin Chrystusa, 
leżące ok. 12 km na południe od Jerozoli-
my, a jednocześnie już w obrębie Autono-
mii Palestyńskiej. Zwiedzamy tam przede 
wszystkim Bazylikę Narodzenia Pańskiego 
zbudowaną w tradycyjnym miejscu naro-
dzenia Chrystusa, jeden  z najstarszch, nie-
przerwanie funkcjonujących (od 333 roku) 
kościołów na świecie. 
Pobliska Jerozolima położona wśród gór 
Judei to już miasto ponad 700-tysięczne. 
Generalnie część wschodnia należy do Ara-
bów, a zachodnia do Żydów. Góra Oliw-
na, potężne mury opasające Stare Miasto,        
Bazylika Grobu Świętego, Ściana Płaczu, 
Via Dolorosa (Droga Krzyżowa), Kopuła 
na Skale, meczet Al-Aksa - oto istny tygiel 
kulturowy, który niczym magnez ściąga    
turystów z całego świata. Jerozolima jest 
niezywkle różnorodna, wciągająca labiryn-
tami arabskich uliczek, unikatową dzielni-
cą ortodoksyjnych Żydów, rozmodleniem 
pielgrzymów, turystycznym gwarem, ale 
trzeba dni - a raczej kilometrów spacerów, 
by poczuć tę niezwykłą zupełnie magię.
Nadmorskim punktem turystycznym jest 
Cezarea Nadmorska, starożytne miasto 
założone przez Heroda Wielkiego, gdzie 

odnaleziono jedyny póki co historycz-
ny zapis potwierdzający życie Piłata. Na 
mnie Cezarea nie zrobiła większego wra-
żenia, w przeciwieństwie do Akki (lista 
UNESCO), ostatniej twierdzy eurpejskich                          
wypraw krzyżowych, które zakończył upa-
dek tejże właśnie twierdzy w 1291 roku. 
W  portowej Akkce atmosfera burzliwych 
dziejów tego miasta odczuwalna jest niemal 
na każdym kroku, w podziemiach Zakonu 
Rycerstwa Szpitalników czy pod Cytadelą. 
Spektakularnym miejscem okazała się dla 
mnie Masada, pozostałości po żydowskiej 
twierdzy położonej na szczycie samotne-
go płaskowyżu na wys. 410 m n.p.m. Dziś 
można wspiąć się na nią Ścieżką Węża, 
której nazwa wiele mówi o charakterze tej 
pieszej wędrówki. Dla wygodniejszych po-
zostaje kolejka wagonikowa, która komfor-
towo wzniesie nas na szczyt. Stąd rozciąga 
się przepiękna panorama na Morze Martwe 
i Pustynię Judejską, a nam pozostaje nie-
dowierzanie, że żydowska  twierdza jed-
nak została zdobyta przez Rzymian - siłą 
zresztą blisko 10 tys. jeńców zmuszonych 
do wzniesienia skarpy, która umożliwiła 
skuteczny atak.
Bedąc już przy temacie Morza Martwego                  
nie można pominąc tematu leczniczego     
relaksu, jaki oferuje to pełne bogactw mi-
neralnych morze. Bogate w minerały czar-
ne błoto oraz gorące źródła siarkowe na 
wybrzeżu wykorzystuje się do leczenia cho-
rób skóry, reumatycznych i stawów, a także 
układu oddechowego. Oczywiscie wszyst-
kie te dobra możemy przenieść do własnej 
łazienki czyniąc zakupy w jednym z licz-
nych sklepów z kosmetykami opracowany-
mi na bazie minerałów z Morza Martwego.

Kończąc zaś kompletnie rekreacyjnym ak-
centem zapraszam nad Morze Czerwone,       
które jest mekką dla spragnionych klasycz-
nego relaksu turystów, chcących poznać 
krajobraz niesamowitego Pólwyspu Synaj i, 
naturalnie - bogactwo rafy koralowej Eilatu.

Barbara Stokop

 ul. Sikorskiego 16
      (C.H. Rondo)
Kostrzyn nad Odrą

tel. 531 116 637       kostrzyn@wakacje.pl
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INFORMACJE WYBORCZE

Wybory już 10 maja!
5 lutego Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek podpisała Postanowienie            
o terminie wyborów prezydenckich. Wybory odbędą się w niedzielę 
10 maja 2020 roku. Gdyby pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia, 
zgodnie z przepisami II tura wyborów odbędzie się dwa tygodnie później, 
czyli 24 maja,

Prezydent jest wybierany na pięcioletnią 
kadencję i może być ponownie wybrany 
tylko raz. Prezydentem może zostać polski 
obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów 
kończy 35 lat.
Wybory prezydenckie różnią się od                   
innych tym, że komitety wyborcze mogą być    
tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie 
przez partie polityczne.
Komitet wyborczy kandydata na prezyden-
ta może utworzyć co najmniej 15 obywateli 
mających prawo wybierania. Do zgłoszenia 
kandydata dołącza się m.in. podpisy 1000 
obywateli popierających kandydata. Do-
piero po zebraniu podpisów z poparciem 
dla kandydata pełnomocnik komitetu wy-
borczego zawiadamia Państwową Komisję 
Wyborczą o utworzeniu komitetu. Zgodnie 
z kalendarzem wyborczym trzeba to zrobić 
do 16 marca. Po rejestracji komitetu przez 
Państwową Komisję Wyborczą, może on 
prowadzić agitację wyborczą.
Do północy 26 marca kandydat na Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej musi zostać 
zgłoszony w PKW. Zgłoszenie kandydata 
musi  zawierać podpisy 100 tys. obywateli 

popierających zgłoszenie danego kandydata.
Najpóźniej w 20 dniu przed dniem                   
wyborów Państwowa Komisja Wyborcza 
(20 kwietnia) - PKW musi wydać obwiesz-
czenie z listą kandydatów. 
Poprzednie wybory prezydenckie odbyły się 
10 maja 2015 roku. Ich pierwszą turę wygrał 
Andrzej Duda. W II turze, przeprowadzonej 
24 maja 2015 roku, Andrzej Duda uzyskał 
51,55 proc. głosów i został wybrany na pre-
zydenta Polski, na Bronisława Komorow-
skiego głosowało 48,45 proc. wyborców.
Do tej pory chęć kandydowania w wyborach 
zadeklarowali: Robert Biedroń, Krzysztof 
Bosak, Andrzej Duda, Małgorzata Kida-
wa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, 
Szymon Hołownia i Mirosław Piotrowski.
W Kostrzynie nad Odrą wyborcy będą gło-
sowali w tych samych lokalach wyborczych 
jak w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu 
RP. Będą ułatwienia dla wyborców niepeł-
nosprawnych, którzy do dnia 25 kwietnia 
mogą zgłaszać zamiar głosowania kore-
spondencyjnego. 
Szczegółów dotyczących wyborów szukaj 
na stronie www.pkw.gov.pl.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że od dnia 10 lutego do 
dnia 21 lutego 2020 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie dofi-
nansowania do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych           
(będących jedynym żródłem ciepła) na gazowe, olejowe, elektryczne        
z nieruchomości położonych w granicach miasta Kostrzyn nad Odrą.

Bądź eko - złóż wniosek!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

O CO CHODZI? 
Jednym ze sposobów walki z zanieczyszcze-
niem środowiska w naszym mieście było 
przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
Nr XIX/147/16 z dn. 30 czerwca 2016 roku. 
Sam plan byłby jednak niemożliwy do zre-
alizowania bez wsparcia mieszkańców przez 
Samorząd. Dlatego też, na mocy wspomnia-
nej uchwały, za zmianę ogrzewania z pieca 
węglowego na ogrzewanie gazowe, elek-
tryczne, olejowe czy podłączenie do miej-
skiej sieci ciepłowniczej możemy liczyć na 
pieniądze od Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

DLA KOGO?
Dotacja zostanie udzielona wyłącznie pod-
miotom (właścicielom lokali, Wspólnotom 
Mieszkaniowych czy właścicielom domków 
jednorodzinnych) które zdecydują się na 
demontaż starego źródła ogrzewania (np. 
usunięcie pieców) oraz zmianę sposobu 
ogrzewania. Dofinansowane będzie zarów-
no zakup i montaż nowego źródła ciepła, 
podłączenie do sieci gazowej, elektrycznej 
czy miejskiej sieci ciepłowniczej jak i roz-

prowadzenie pionów w budynkach wielo-
rodzinnych czy prace budowlane mające na 
celu przystosowanie pomieszczeń na cele 
grzewcze (np. rozdzielnie C.O.). Dotacja 
nie może przekroczyć 50% kosztów inwe-
stycji, jednak nie więcej niż: 5.000 zł brutto                                     
(budynki jednorodzinne) lub 3.000 zł brutto  
(lokal w budynku wielorodzinnym). 
O zwrot kosztów podłączenia do miejskiej 
sieci ciepłowniczej mogą ubiegać się rów-
nież Wspólnoty Mieszkaniowe a wysokość 
dotacji została tutaj ustalona na poziomie 
do 30% inwestycji.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie 
odpowiedniego wniosku. Jego wzór, wraz 
z dokumentami, które należy do niego do-
łączyć można uzyskać w Urzędzie Miasta 
Kostrzyn nad Odrą. Wnioski rozpatrywane 
będą zgodnie z kolejnością złożenia w Urzę-
dzie Miasta. Przez datę złożenia wniosku ro-
zumie się datę wpływu kompletnego wnio-
sku do Biura Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą. Wnioski 
niekompletne będą podlegać odrzuceniu.
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PAMIĘTNIK ULICZNIKA
Jeszcze w lutym zaplanowaliśmy wernisaż         
wystawy malarstwa zatytułowanej ,,Pamiętnik 
Ulicznika”. Będzie to wystawa wyjątkowa, bo-
wiem znany w Kostrzynie Artysta - Dariusz 
Miliński - obchodzi w bieżącym roku jubileusz 
50-lecia pracy twórczej. Z tej okazji odbędzie się 
wiele wystaw i prezentacji dorobku Milińskiego, 
a naszej galerii nie mogło zabraknąć, wszak to 
jeden z najważniejszych Artystów spośród tych, 
którzy przez minione (ponad) 20 lat odwiedza-
li nasze miasto. Podczas wernisażu będą więc 
niespodzianki dla publiczności, a mamy taką         
nadzieję, że i dla Darka Milińskiego.

DARIUSZ MILIŃSKI
Artysta urodził się w 1957 r. w Cieplicach. Jest 
z zawodu artystą-plastykiem. Uczestniczył 
w  przeszło 200 wystawach indywidualnych 
i  ponad 100 zbiorowych w Polsce, Niemczech, 
Francji, Belgi i USA. Zdobył wiele nagród i wy-
różnień. Założyciel grupy artystycznej „Pławna 
9”. Twórca Zamku Legend Śląskich, Muzeum 
Przesiedleńców i Arki Noego. Niestrudzo-
ny animator kultury. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju 
i zagranicą. Jest animatorem, tworzy plakaty,                                           
pisze książki, wiersze, teksty piosenek, scenariu-
sze teatralne, ale przede wszystkim jest Filantro-
pem i Dobrym Człowiekiem.
Jeżeli Go nie znacie, musicie Go poznać,              
koniecznie! 28 lutego o godz. 19:15 zapraszamy 
do  galerii ,,Dacco” Kostrzyńskiego Centrum 
Kultury Wystawy w KCK sponsoruje firma     
Arctic Paper Kostrzyn S.A.

W MARCU ATRAKCJI MOC!
W marcu rozpoczniemy świętując Dzień Kobiet 
recitalem Dagmary Korony, dla Pań wstęp jest 
bezpłatny, panowie kupią bilet w cenie 25 zł. 
12 marca rozpoczniemy intensywny, kultural-
ny weekend – na scenie w “Kręgielni” wystą-
pi ze Stand-upem znany w całym kraju komik                         
Abelard Giza. Wszystkie bilety zostały już wy-
przedane! Kolejnego dnia, tj. 13 marca gościć 
będziemy znakomitego muzyka - Bernarda 
Maselego, który wraz z Dj-em Eprom zagrają 
niesamowity koncert. Weekend zakończymy w 
rytmach muzyki zespołu Voo Voo, którego z 
całą pewnością przedstawiać nie trzeba. 

Szczegóły na plakatach oraz na naszych           
stronach internetowych www.kck.kostrzyn.pl 

oraz na facebooku.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Wiosna... ach to Ty!
Wiosna po raz kolejny obfitować będzie w koncerty oraz inne wydarzenia 
kulturalne. Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
Kostrzyńskie Centrum Kultury. Bilety można już rezerwować on-line poprzez 
platformę kupbilecik.pl.
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Strefa aktywna również w regionie
Tereny Podstrefy Gorzów wydawały się bardzo atrakcyjne wiele lat temu. Pewnie słuszną decyzją było włączenie ich w granice administracyjne              
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak się jednak okazało nakłady inwestycyjne związane z ich technicznym przygotowaniem 
do zagospodarowania przez potencjalnych inwestorów przekraczały możliwości zarówno miasta Gorzowa, jak i spółki zarządzającej Strefą. Tereny te 
zostały wyłączone, jako nieprzydatne. Przemawiało za tym również wiele innych czynników. 

Nie minęło wiele lat, jak dynamiczny 
rozwój miasta i Strefy spowodował, 
że mało atrakcyjne, porośnięte drze-
wami tereny okazały się nadzwyczaj 
dobrym elementem oferty inwesty-
cyjnej zarówno miasta, jak i strefy. 
Dobra współpraca z Agencją Nieru-
chomości Rolnych (obecnie Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) oraz 
z Ministerstwem Rozwoju spowodo-
wała, że szybka ścieżka administra-
cyjna przywróciła status specjalnej 
strefy ekonomicznej na tym obszarze, 
a co się z tym wiąże zdecydowanie 
podniosła i tak już jego dużą atrak-
cyjność inwestycyjną. 
Jako pierwsza w tym rejonie poja-
wiła się Biedronka (Jeronimo Mar-
tens)ze swoim centrum logistycz-
nym. Należało już tylko wyczekiwać, 
aż  kolejni inwestorzy zaczną pukać 
do drzwi Strefy. Tak też się stało. 
Nad pozyskaniem nowego inwestora                                                                                
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna pracowała przez dłuż-
szy czas. Okazało się, że wysiłki te są 
bardzo skuteczne. Tuż obok Centrum 
Logistycznego Biedronki powstanie 
duży Park Przemysłowo-Logistyczny 
spółki PANATTONI. Spółka zamie-
rza wybudować dwa budynki o łącz-
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nej powierzchni prawie 70 tys. m2. Już 
pierwsi inwestorzy podpisali umowy 
najmu i w niedługim czasie po odda-
niu tych budynków do użytkowania 
rozpoczną w nich swoją działalność. 
W dniu 14 lutego nastąpiło wmurowa-
nie kamienia węgielnego pod budowę 
parku...
Wszystko wskazuje na to, że pozosta-
łe 5 ha, położone obok nieruchomo-
ści PANATTONIEGO równie szybko 
znajdzie swojego gospodarza. 
Inwestycja gorzowska pokazuje jak 
niezmiernie ważna z perspektywy 
inwestora jest współpraca spółki za-
rządzającej strefą z władzami mia-
sta oraz administracją państwową. 
Szybka realizacja procedur w Krajo-
wym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 
i stosunkowo sprawny proces podej-
mowania decyzji administracyjnych    
w  mieście spowodowały, że kolejna 
inwestycja powstanie w naszym re-
gionie. Powstaną kolejne miejsca 
pracy i kolejne podatki zasilą bu-
dżet miasta. A o to w tym wszystkim     
przecież chodzi… 

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. Marketingu 

K-S SSE S.A.

Panattoni Europe jest deweloperem powierzchni 
przemysłowych. Od początku swojej działalności 
w 2005 roku, zrealizowaliśmy w Polsce projek-
ty o  łącznej powierzchni ponad 7,5 miliona m2. 
Już w  2006 roku, 6 miesięcy po otwarciu biu-
ra, ustanowiliśmy rekord w branży na wynajem                                 
powierzchni magazynowej - było nim 52.000 m² 
dla H&M w Panattoni Park Poznań I. Kolejne lata 
to nowe umowy i budowa własnych parków w oko-
licach Poznania, Bielsko-Białej, Teresina, a także 
Wrocławia. I kolejny ustanowiony rekord - w 2008 
roku podpisaliśmy ówcześnie największą umową 
najmu na budowę 56.000 m² dla Leroy Merlin w 
Panattoni Park Stryków, pobijając jednocześnie 
swoje dokonanie sprzed 2 lat. Utrzymaliśmy pozy-
cję lidera pomimo ogólnoświatowego kryzysu, w 
2008 roku powołując do życia nową strukturę BTS 

Group, by już w 2010 roku poinformować branżę 
o budowie 57 000 m² dla Tesco. Rozpoczyna tak-
że trend realizacji obiektów produkcyjnych poza 
własnymi parkami w Specjalnych Strefach Eko-
nomicznych - przykładem jest budowa fabryki dla 
firmy B/S/H (dawniej Zelmer). I wreszcie w 2014 
roku podpisaliśmy gigantyczną umowę najmu na 
budowę 246.000 m² dla firmy Amazon w dwóch 
lokalizacjach - okolicach Poznania i Wrocławia, fi-
nalizując obiekty w równie rekordowym terminie. 
Naszym celem jest wspieranie lokalnego biznesu 
poprzez dostarczanie, dopasowanych do zróżni-
cowanych potrzeb, wielofunkcyjnych budynków 
magazynowych i produkcyjnych. Na potrzeby roz-
woju naszej działalności zajmujemy się zakupem 
gruntów, zabezpieczając najbardziej strategiczne 
lokalizacje w kraju.   /  www.panattonieurope.com



  10 nr 02 (84)/2020Luty 2020

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.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kresowianie. Czy to już tylko wspomnienia ?
10 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
w Kostrzynie nad Odrą i ich sympatyków. Gośćmi spotkania byli: senator Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Komarnicki, prezes Oddziału Gorzowskie-
go Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Maria Bożek, przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz, proboszcz Parafii 
p.w. Matki Kościoła Wojciech Skóra, zastępca burmistrza miasta Zbigniew Biedulski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Łysiak, dyrektor Zespołu 
Szkół i radny Rady Miasta Leszek Naumowicz ,przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Budzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Joanna Tarabuła, wrocławianin, wielbiciel Obertyna Adam Gawliński, dyrektor Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Roman Dziduch.
Przed rozpoczęciem części oficjalnej mia-
ła miejsce przyjemna chwila, bowiem nasz 
członek Klubu Leszek Naumowicz zo-
stał uhonorowany przez Zarząd Główny                        
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich we Wrocławiu 
„Złotą Odznaką Towarzystwa”. Wręczenia 
odznaki dokonali Władysław Komarnicki  
senator RP i Maria Bożek - prezes Oddziału 
Gorzowskiego TMLiKPW.
Następnie wspaniałymi kolędami ura-
czył nas zespół „Echo z Dębowego Lasu” 
z Domu Pomocy Społecznej „Dom Se-
niora” w Kostrzynie nad Odrą. Chór 
wystąpił w składzie: Zofia Kowalczyk,                                                                                                                    
Adrianna Nizińska, Pamela Różanowska, 
Renata Wawrzyniak, Helena Lewandowska,                                                                                                                                
Alicja Kruszak, Stanisława Żuklińska,      
Janina Dziemidowicz, Józef Lewandow-
ski. Chór wykonał między innymi kolędę 
pt. „Gwiazda nadziei”, napisaną w  roku 
ubiegłym przez Bernadettę Suchocką, 
mieszkankę „Domu Seniora”, do której                  
muzykę skomponował Jan Piśko - kierow-
nik zespołu. Kolęda została wykonana na 
naszym spotkaniu już po raz drugi.
Ten wspaniały nastrój świąteczny wzboga-
ciły młodziutkie solistki z Kostrzyńskiego 
Centrum Kultury: Amelia Abrasowicz i 
Klaudia Szuciak. Amelia jedną z kolęd 
dedykowała swojej babci Irenie. Na prośbę 
zebranych pokazała się uczestnikom spo-
tkania wzruszona i dumna babcia.
W klimat Bożego Narodzenia wprowadził 
nas też wiersz B. Suchockiej pt. „Lulajże Je-
zuniu”, który odczytała Helena Lewandow-
ska. Zwyczaje i obyczaje kresowe przedsta-
wiła poetka Adela Pawlukiewicz w wierszu 
pt. „Wigilia - wspomnienie”.

Lulajże Jezuniu cicho płynie pieśń,
przez miasta i wioski echo niesie wieść.

A dzieci się cieszą choinką, co lśni,
stół biało nakryty, w Matki oczach łzy.

Ojciec w drżących dłoniach opłatek już trzyma
i szepcze cichutko: „niech samotnych nie ma”.

Żeby wszyscy miejsca w swych rodzinach mieli,
żeby nigdy więcej ludzie nie cierpieli.

Niech wszystkich połączy dziś mała dziecina,
jak kiedyś w Betlejem narody złączyła.
Miłość i pokój niech na ziemię zsyła,

by każda rodzina w zdrowiu i w szczęściu żyła.
B.Suchocka - „Lulajże Jezuniu”

Pamiętam Wigilię z dziecięcych lat,
Gdy byli rodzice, babcia i „dziad”.

„Dziad” to snop zboża, który w kącie stał,
Żeby w nowym roku dobre plony dał(…).

„Przed wieczorem razem się modlili,
Następnie opłatkiem się dzielili,

Życzenia sobie składali,
Żeby do drugich świąt wszyscy doczekali.

Adela Pawlukiewicz „Wigilia - wspomnienie”

Emilia Hładka natomiast podzieliła się 
z  zebranymi swoimi wspomnieniami,    
które prezentujemy poniżej:
Każdy dom rodzinny ma swoje zwyczaje -  
mówiła E. Hładka - często bardzo ciekawe, 
które mogą zachwycać lub nawet wprawić 
w zdumienie. Urodziłam się i wychowywa-
łam w małej miejscowości Mościczki koło           
Witnicy. Tu osiedlili się moi rodzice po II woj-
nie światowej. Żyliśmy w otoczeniu innych 
repatriantów, tu zawiązywały się małżeń-
stwa z różnych stron Rzeczypospolitej. Moja 
mama pochodziła zza Buga, ojciec z Borów 
Tucholskich. Wspólnie z sąsiadami tworzyli-
śmy nową rzeczywistość, wrastaliśmy w nowe 
otoczenie czerpaliśmy z dorobku kulturowe-
go innych, ale zachowywaliśmy stare ojców     
zwyczaje.
Łączyła nas religia z charakterystycznym 
duszpasterzem ks. Józefem Bielakiem. Szcze-
gólnym czasem było Boże Narodzenie. Po-
rządkowano domostwa, przygotowywano 
ozdoby choinkowe przed świętami.

Wieczorami wykonywaliśmy różne łańcuszki 
z kolorowych papierów, cudeńka z wydmu-
szek i światełek. Orzechy zawijano w błysz-
czące papierki po cukierkach. Przed świętami 
każdy miał do wykonania określone zada-
nie. Ojciec z lasu przywoził choinkę, mama 
przebierała i tłukła pszenicę na kutię. Dzień 
przed wigilią dzieci ubierały choinkę z naszą 
sąsiadką, która przy tym roztaczała wizję 
przejścia Gwiazdora z paczkami i rózgą.
Potrawy wigilijne były postne i musiało ich 
być dwanaście. Obrus zawsze był lniany, 
biały, a pod spodem musiało być siano. Przy 
stole zawsze pozostawiano dodatkowe nakry-
cie. Cały dzień przed wigilią nie mogliśmy 
jeść, a ciastka maślane, pierniczki, makowce,       
pampuszki - dmuchańce bardzo kusiły.
W czasie świąt na dworze był mróz, szyby 
okienne pokryte były wzorkami, z koryta-
rza wiało chłodem, ale w piecach się paliło, 
w kuchni iskry strzelały, pachniało świerkiem 
i wanilią, i grzybami, i rybami, i innymi       
wigilijnymi potrawami.
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A gdy już błyszczała gwiazda na niebie, 
rozpoczynała się wieczerza. Wcześniej była 
wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem, 
wieczerza, a następnie ojciec zwyczajowo 
z opłatkiem szedł do stajni i obory i obdaro-
wywał nimi zwierzęta.
W czasie wieczerzy zajadaliśmy się zupą 
grzybową lub rybną (zawsze nalewaną przez 
mamę), pierogami z kapustą i grzybami, 
kutią, kluskami z makiem, rybą smażoną i 
popijaliśmy wszystko kompotem z suszonych 
owoców.  Z wigilijnych dań zawsze było coś 
z Borów Tucholskich, kresów i poznańskiego.
Groch z kapustą też podjadaliśmy, chociaż 
mniej nam dzieciom przypadał do gustu.    
Nawet śledzie w śmietanie też trzeba było 
przełknąć, bo to była tradycja.
Gdy ojciec głośno zaśpiewał „Mizerna,           
cicha…” w okno ktoś pukał, był to ktoś z wor-
kiem paczek. Sąsiad-Gwiazdor każde dziecko 
egzaminował z grzeczności, pacierza i  wrę-
czał upominki. 
Jeden z moich braci nie wypowiadał „r” i po 
„Zdjowaś Majo…” pierwszy dostawał paczkę.
Zawsze po wieczerzy szliśmy 3 km do Witni-
cy na pasterkę. Nie przeszkadzał nam mróz. 
Było biało i tylko skrzypiało od kroczenia po 
przymarzniętej ścieżce nad torami kolejowy-
mi. Była to też nasza droga do szkoły i do 
miasta.

Zwyczaje wigilijne wzbogaciły się, gdy do 
rodziny wszedł zięć z Dziurkowa, mój mąż.
Na stole u dziurkowian zawsze był kołacz i 
talerzyk z miodem i opłatkiem. Gospodarz 
domu, po modlitwie, rozpoczynał wiecze-
rzę słowami: „Daj Boże w domu i komorze”,       
lekko rzucał łyczkę kutii na sufit. Ślad po tym 
„czynie” wróżył bogaty rok.”
Tyle wspomnień. Może to już tylko wspo-
mnienia? Ile z nich pozostało w dzisiejszej 
tradycji wigilijnej? Warto się zastanowić, 
pomyśleć i westchnąć nostalgicznie.
Następnie życzenia noworoczne zebranym 
złożyli: senator RP W. Komarnicki, prze-
wodniczący Rady Miasta M. Tatarewicz, 
prezes M. Bożek, zastępca burmistrza mia-
sta Z. Biedulski i przewodniczący Klubu      
J. Żarski. Szczególnie ciepłe słowa skierował 
pod adresem jubilatek: Marii Drohomirc-
kiej i Łucji Rojek.
Na zakończenie spotkania odbyła się wspól-
na wieczerza wigilijna. Był barszcz czer-
wony, pierogi z serem, pierogi z kapustą i 
grzybkami, śledzie w śmietanie, ciasta, kawa, 
herbata i napoje. Część gastronomiczną za-
pewnił Roman Juszkiewicz - współwłaści-
ciel pawilonu gastronomicznego w Zespole 
Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

Tekst: Józef Żarski
Zdjęcia: Halina i Zygmunt Kochanowscy

„Kresowianie. Czy to już tylko wspomnienia?” - ciąg dalszy ze strony 10

TERMIN
od 23 marca do 17 kwietnia 2020 r.

ADRES Powiatowej Komisji Lekarskiej:
Gorzów Wielkopolski
ul. Chopina 52 (budynek Akademii 
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)
tel. 501 780 903
Komisja pracuje w dni robocze w godz. od 
8:00-15:00 (badania lekarskie od godz. 9:00 
w siedzibie komisji, konsultacje zgodnie ze 
skierowaniem).

CEL KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Ustalenie zdolności do czynnej służby woj-
skowej osób podlegających temu obowiąz-
kowi oraz osób zgłaszających się w trybie 
ochotniczym do pełnienia służby wojsko-
wej, które ukończyły 18 rok życia.

KTO PODLEGA KWALIFIKACJI
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w 2020 roku dotyczy:
1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1996-

2000, którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej

3. osób urodzonych w latach 1999-2000: 
• uznanych przez powiatowe komisje                                                

lekarskie za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej,

• uznanych przez powiatowe komisje                                                                        
lekarskie za czasowo niezdolne do czyn-
nej służby wojskowej ze względu na 
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolno-
ści upływa po zakończeniu kwalifikacji 
wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 
r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o 
zmianę kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej;

4. kobiet urodzonych w latach 1996-2001, 
posiadających kwalifikacje przydatne 
do czynnej służby wojskowej lub pobie-
rających naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2019/2020 kończą naukę 
w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będących stu-
dentkami lub absolwentek szkół lub 
kierunków, o których mowa w § 2 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 28 
kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania 
grup kobiet poddawanych obowiązko-
wi stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej (Dz. U. poz. 944);

5. osób, które ukończyły 18 lat życia 
i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji 
wojskowej do końca roku kalendarzo-
wego, w którym kończą 24 lata życia, 
jeżeli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

NA KWALIFIKACJĘ ZABIERZ
1. Dowód osobisty lub inny dokument 

pozwalają cy na ustalenie tożsamości,
2. Dokument potwierdzający przyczyny 

niestawie nia się do kwalifikacji wojsko-
wej, jeśli stawienie się do kwalifikacji 
wojskowej w terminie określonym w 
wezwaniu nie było możliwe;

3. Posiadaną dokumentację medyczną, w 
tym wyniki badań specjalistycznych, 
przeprowadzonych w okresie 12 mie-
sięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej;

4. Dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień: 
• aktualną FOTOGRAFIĘ o wymiarach 

3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom 

wykształce nia lub pobieranie nauki 
oraz posiadane kwali fikacje zawodowe,

• potwierdzenie zgłoszenia się do reje-
stracji w przypadku wprowadzenia ta-
kiego obowiązku.

źródło: www.powiatgorzowski.pl

Kwalifikacja wojskowa
POWIAT GORZOWSKI



  12 nr 02 (84)/2020Luty 2020

O potrzebie budowy nowej szkoły w Ku-
nowicach mówiło się od dawna, bo obecny 
budynek jest za mały i nie ma możliwości 
jego rozbudowy.  Budowa nowej szkoły to 
nasz priorytet  - mówi burmistrz i dodaje, 
że inwestycja będzie realizowana w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, który umożliwi 
szybszą jej realizację. Ponadto będzie to za-
budowa modułowa, z czym wiąże się wiele 
korzyści.  W takiej technologii buduje się 
ostatnio coraz więcej obiektów użyteczności 
publicznej - mówi burmistrz i opowiada, że 
na bazie modułów powstał m.in. blok ope-
racyjny w Gorzowie Wlkp. czy wiele szkół 
i przedszkoli w całej Polsce.
Obiekty modułowe są ekologiczne, ener-
gooszczędne, wykonane z wysokiej jakości 
elementów termoizolacyjnych spełniają 
najsurowsze normy izolacji cieplnej. Co 
ważne, czas ich budowy jest krótszy o po-
łowę niż w tradycyjnej technologii. Ten 
aspekt był dla gminy niesamowicie waż-
ny, bo budowa nowej szkoły w Kunowi-

cach wiąże się z koniecznością wyburzenia 
wcześniej szkoły już istniejącej. Zrobimy 
wszystko co możliwe, żeby odbyło się to 
w  sposób najmniej uciążliwy dla uczniów 
i rodziców, ale nie unikniemy tego, że przez 
jeden semestr dzieci z Kunowic będą mu-
siały  uczęszczać do placówek w Słubicach 
- mówi burmistrz. Podkreśla jednak, że 
gmina zapewni im dojazd na swój koszt. - 
Spodziewam się, że spotkamy się z oporem 
niektórych osób, ale chcąc zbudować nową 
szkołę, o którą od dawna proszą rodzice 
z Kunowic, musimy zmierzyć się z tym te-
matem. Gdy rozbudowywaliśmy żłobek, też 
trzeba było zamknąć na jakiś czas placów-
kę, co niektórzy krytykowali. Potem rodzice 
się cieszyli, że ich dzieci mogą przebywać w 
komfortowych warunkach - wspomina bur-
mistrz.  Jest przekonany, że w przypadku 
szkoły w Kunowicach będzie podobnie.  
Na budowę szkoły gmina potrzebuje około 
10 mln zł.

żródło: www.slubice.pl

Nowoczesny budynek, w którym oprócz ośmioklasowej szkoły będzie 
też punkt przedszkolny  pomieści 250 dzieci. Gdyby w przyszłości okazał 
się za mały będzie go można rozbudować: Mamy już koncepcję, w przy-
szłym roku ruszamy z budową - zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak.

Będzie nowa szkoła!
SŁUBICE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zaprasza wszystkich uczniów do udzia-
łu w VIII edycji Międzyszkolnego Regionalnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pod tytułem:      
”Historia Malowana”. Konkurs trwa od  1 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. 

Konkurs: „Historia Malowana”
POD PATRONATEM PRZEKROJU LOKALNEGO

 VII  Międzyszkolny Wojewódzki Konkursu Historyczno-
-Plastyczny pt. „Historia malowana” skierowany jest do 
uczniów wszystkich placówek oświatowych, w tym uczniów 
niepełnosprawnych z województw: lubuskiego, wielko-
polskiego i zachodniopomorskiego. Mogą wziąć w nim 
udział uczniowie od 6 do 24 roku życia. Celem konkursu 
jest popularyzowanie historii Polski, rozwijanie wiedzy hi-
storycznej, stworzenia szansy do rozwijania wyobraźni, 
wymiany emocji, wrażeń artystycznych, a także integracja 
dzieci i młodzieży o różnym stopniu sprawności. Tematem 
prac plastycznych wykonywanych dowolną techniką ma-
larską jest postać /postacie, znak lub wydarzenie związane            
z historią Polski. 

Prace można nadsyłać wraz z wypełnioną metryczką 
i oświadczeniem na adres: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie 
ul. Lipowa 12 A
69-200 Sulęcin 

z dopiskiem: VII  Międzyszkolny Wojewódzki Konkursu 
Historyczno-Plastyczny pt. „Historia malowana”. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie 
(sosw-sulecin.edu.pl)

Wioletta Kaźmierczak

PATRONAT KONKURSU:WSPÓŁORGANIZACJA:
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Stare porzekadło głosi: Sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą… Tak jest w każdym przypadku, kiedy coś się uda. Dobrze jest podpisać się pod 
czymś, co przynosi chwałę, zaszczyty. Dobrze jest wypiąć pierś do medalu. Sukces smakuje zawsze kawiorem, a do porażki ciężko jest się przyznać. 
Ostatnio na Facebooku rozgorzała dyskusja na temat remontu ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oczywiście malkontenci rozpisywali się nad tym, 
że z pewnością nasze miasto nie otrzyma wsparcia finansowego od Wojewody Lubuskiego. Co niektórzy prorokowali, że to się nie uda, bo jak zwykle ktoś, 
coś. W pewnym momencie pojawił się głos rozsądku, który próbował wytłumaczyć, że miasto na pewno nie dostanie wsparcia finansowego, ale tylko 
z tego powodu, że nie jest właścicielem tej drogi. Czy to wystarczyło? Trudno powiedzieć, ponieważ niechęć do prawdy jest co najmniej tak duża, jak 
brak woli zaangażowania się w rozwiązanie problemu. Krytyka jest prostsza. Narzekanie wpisane jest w rolę opozycji, malkontentów i innych krytykantów. 

OKIEM RADNEGO POWIATU GORZOWSKIEGO

Ojcowie sukcesu... a do pracy rąk brak...

Gdyby ktoś wykazał odrobinę dobrej woli wiedziałby         
dokładnie, jak sprawa wygląda. Właścicielem drogi jest           
Powiat Gorzowski. Jak każdy wie, ze względu na zaciągnięte 
pożyczki na spłatę zobowiązań wobec byłych pracowników 
SPZOZ w Kostrzynie sytuacja finansowa tego samorządu 
nie należy do najlepszych. Nie znaczy to jednak, że cała      
sytuacja jest bez wyjścia. Wspomniana ulica znajduje się w 
Kostrzynie nad Odrą, czyli w naszym rodzinnym mieście. 
Burmistrz miasta Andrzej Kunt podjął kilka ważnych de-
cyzji, które spowodowały, że droga ta zostanie wyremonto-
wana i stworzone zostaną doskonałe warunki do tego, by ta 
część miasta posiadała należyte i bezpieczne skomunikowa-
nie z resztą świata. Te decyzje to: 
1. Wola podjęcia się prac związanych z remontem na-

wierzchni, położeniem kanalizacji i nowego wodociągu 
w pasie technicznym drogi.

2. Podjęcie się przygotowania niezbędnej dokumentacji 
technicznej związanej z planowaną inwestycją drogową.

3. Przekonanie zarządu MZK i radnych miejskich          
o konieczności powiązania remontu drogi i inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych.

4. Wyłożenie niezbędnych środków finansowych 
na zrealizowanie tej inwestycji. 

To są decyzje kluczowe. Było też kilka innych decyzji o zna-
czeniu ważnym, ale nie najważniejszym dla całego procesu 
inwestycyjnego. Otóż idąc w polityczną część całego przed-
sięwzięcia, Burmistrz Kunt, poparł w wyborach samorządo-

wych do Rady Powiatu grupę ludzi, których zadaniem jest 
wspieranie planów miasta na poziomie powiatu. Co jed-
nak najważniejsze, zarówno w tym przypadku, jak i innych 
sprawach współpracuje on z każdym, kto chce działać dla 
dobra miasta, którym kieruje: Zarząd Powiatu, Wojewoda               
Lubuski, Zarząd K-S SSE S.A.
Mając to wszystko na względzie wnioski nasuwają się same. 
Działalność indywidualna, choćby była oparta na solidnej 
podbudowie merytorycznej jest z góry skazana na porażkę, 
czyli jest sierotą. Stworzenie dobrego zespołu przez Burmi-
strza Miasta spowodowało w tym przypadku, że ulica Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, jak wiele innych wcześniej 

(Narutowicza, Asfaltowa itd.) zostanie wyremontowana. 
Osiedle Warniki po 20 latach obietnic zostanie skanalizo-
wane, a woda nie będzie już płynęła azbestowymi rurocią-
gami. Konsekwencją decyzji o realizacji tej inwestycji jest 
wstrzymanie prac nad innymi równie ważnymi sprawami 
w mieście, co oczywiście u malkontentów budzi niezadowo-
lenie. Można jest naturalnie mieć wszystko na raz, zadłużyć 
miasto, nie patrzeć na źródła dochodu i gospodarność. 
Gdy się coś uda, ojcowie wychodzą ze swoich pokoików 
na strychu i wypinają pierś do odznaczeń. Wychodzą nawet 
ci, którzy nie znają drogi na korytarz. Szczególnie zabawni 
są jednak ci, którzy nie wiedząc, o co chodzi, proszą, aby 
wywołać ich na środek…
Największą sztuką jest stworzenie takich warunków do 
współpracy, takiego zespołu, żeby praca przynosiła efekty. 
Umiejętność podejmowania trudnych decyzji jest też war-
tością samą w sobie. Burmistrz ponosi odpowiedzialność 
za to, co się w mieście dzieje, a między innymi my, Radni 
Powiatowi jesteśmy do tego, żeby go wspierać przy realizacji 
projektów ważnych dla miasta. I chyba to jest odpowiedź 
na postawioną tezę. Może być jeden ojciec 
i nawet gromadka dzieci… sukcesu. 

Andrzej Kail 
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego
Klub Radnych Razem dla Powiatu



  14 nr 02 (84)/2020Luty 2020

REKLAMA 008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT 

75 6161 411
www.kamacare.pl

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

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

Więcej wiadomości z Kostrzyna nad Odrą:
 www.naszkostrzyn.pl

Zwycięstwo i drugie miejsce Dominiki w Pusz-
czykowie! W Centrum Tenisowym ANGIE w Pusz-
czykowie rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasy-
fikacyjny Kadetek (do lat 16). Wśród dziewcząt 
z całej Polski w grze pojedynczej świetne 2 miej-
sce zajęła Dominika Podhajecka reprezentują-
ca barwy GKT Smecz Górzyca! W grze podwój-
nej Dominika wraz ze swoją partnerką Barbarą 
Straszewską (Fundacja Szczeciński Klub Teniso-
wy Promasters) wygrały zawody! To był fanta-
styczny powrót Dominiki po chorobie i kontuzji, 
do tego w starszej kategorii do lat 16-u. 

Jak ona gra!
GÓRZYCA

Trzynastolatka miała pewne obawy przed zawodami, gdyż 
brakowało jej ogrania i był to dopiero jej pierwszy start w 
2020 roku. W grze pojedynczej ze względu na niski ranking 
w kategorii Kadetek Dominika już w pierwszej rundzie mu-
siała się zmierzyć z rozstawioną z nr 3 Martą Halbersztadt 
(KKT Wrocław). Lubuszanka pokonała swoją starszą ry-
walkę 6:3, 3:6, 6:0. W ćwierćfinale Dominika pewnie poko-
nała (6:1,6:3) Katarzynę Trochę (KKT Wrocław), a w pół-
finale nie dała szans rozstawionej z nr 1 Hani Jankowskiej 
(TS IDEA SPORT Toruń) 6:2, 6:2. 
W finale nasza reprezentantka nie dała rady (4:6, 1:6) będą-
cej w świetnej formie Marii Głowackiej (TS IDEA SPORT 
Toruń). Obdarzona świetnymi warunkami fizycznymi        
torunianka, była nr 2 Polski rocznika 2006, świetnie rozpo-
częła mecz, w przeciwieństwie do bardzo spiętej Dominiki. 
Marysia szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Dopiero wów-
czas lubuszanka weszła na swój poziom i obraz gry zmienił 
się diametralnie. To był fragment meczu, który stał na fan-
tastycznym poziomie sportowym obfitującym w efektowne 
wymiany, piłki kończące i ciekawe akcje. Dominika przejęła 
inicjatywę i wygrywała kolejne gemy wychodząc na prowa-
dzenie 4:2. Niestety nasza reprezentantka nie wykorzystała 
szansy i zamiast wyjść na prowadzenie 5:2, zrobiło się 4:3, 
4:4. Przestrzelona piłka, która mogła dać prowadzenie 5:4 
niestety odebrała Dominice pewność siebie i rywalka od-
zyskała kontrolę nad meczem, której nie dała sobie odebrać 
do końca. Szkoda...
W grze podwójnej Dominika i Basia po emocjonujących 
spotkaniach pokonały w ćwierćfinale (6:2, 6:2) Helenę Dą-
browską (Pabianicki Klub Tenisowy) i Katarzynę Trochę 
(KKT Wrocław), a w półfinale (3:6, 6:1, 10:8) Julię Cieśluk 
(Akademia Tenisowa MASTERS Radom) oraz Martę                  
Halbersztadt (KKT Wrocław). W finale, po bardzo za-
ciętym meczu (3:6, 7:5, 10:8) nasze dziewczyny pokonały      
Adriannę Kluskę (KKT Wrocław) i Jagnę Mańkowską 
(niestowarzyszona).
Po bardzo udanym turnieju w Puszczykowie Dominikę cze-
kają 4 turnieje międzynarodowe - Tennis Europe na Litwie 
(U16), w Holandii (U14), Polsce (U14) i Niemczech (U14).

Przypominamy, że szukamy wsparcia dla rozwoju kariery 
utalentowanej lubuszanki. W ramach tego wsparcia prze-
kazać można 1% odpisu podatku (firmy i osoby fizyczne). 
W rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym należy      
wpisać KRS: 0000507770 koniecznie z dopiskiem GKT 
Smecz Górzyca!

GKT Smycz Górzyca
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Są pieniądze na zadania publiczne
3 stycznia 2020 roku Zarządzeniem Nr 2/2020 Burmistrza Miasta zostały ogłoszone konkursy ofert na realizację 
zadań publicznych określonych  w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. 

Termin składania ofert upłynął 27 stycznia 
2020 r., na realizację zadań wpłynęło 14 
ofert, w tym 1 oferta wpłynęła po terminie. 
W dniach 28-29 stycznia odbyły się posie-
dzenia komisji, które rozpatrywały złożone 
oferty pod względem formalnym i meryto-
rycznym.

Na zadania w zakresie szkolenia dzieci 
i  młodzieży w sekcjach sportowych - tenis 
stołowy i brazylijskie jiu – jitsu nie wpłynęły 
oferty, natomiast ze względów formalnych 
odrzucone zostały oferty złożone przez:
1. SKF „Olimp” - oferta nie podlegała 

ocenie, ponieważ została złożona po 
terminie;

2.  TS „Celuloza”   -   oferta   uznana   za        
nieważną ze względu na brak podpisu 
osoby upoważnionej;

3. UKS „Dwójka”  oferta została odrzu-
cona na etapie oceny formalnej - nie-
kompletna dokumentacja.

10 lutego 2020 roku zostanie ogłoszony      
drugi konkurs na realizację zadań z progra-
mu współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi. Natomiast jeśli po analizie budżetu      
za I półrocze 2020 r. powstaną oszczędności, 
to zostanie zwiększony budżet przeznaczony 
na realizację zadań publicznych przez orga-
nizacje pozarządowe - wyjaśnia Burmxistrz 
Miasta Andrzej Kunt.

Bartłomiej Suski

Na realizację zadań organizacje otrzymają następujące  dotacje: 
1. Prowadzenie  świetlicy socjoterapeutycznej: 
       Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła - 50.000 zł
2. Prowadzenie klubu abstynenta:
       Klub Abstynenta „Libra” 35.000 zł
3. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych:
• piłka nożna dziewcząt: MUKS „Przyjaciół Sportu” - 14.000 zł
• piłka nożna chłopców: UKS „Czwórka” - 18.000 zł
• piłka nożna chłopców: UKS „Celuloza” - 18.000 zł
• piłka nożna chłopców: UKS „Akademia Futbolu” - 18.000 zł
• zapasy: UKS „Jedynka” - 22.500 zł
• karate: Kostrzyński Klub Karate - 16.000 zł
• piłka ręczna: UKS „Nukleon” - 21.000 zł
• koszykówka: Klub Sportowy AZS AJP - 8.000 zł
4. Organizacja zajęć tańca nowoczesnego:
       Stowarzyszenie Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest” - 7.000 zł

TENIS STOŁOWY

O punkty...
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą ze 
zmiennym szczęściem - bo tak 
można podsumować dwa mecze 
Lotto Superligi Tenisa Stołowego, 
które Warciarze rozgrywali 2. i 3. 
lutego 2020 roku zdobywając tak 
cenne punkty...
W lutym tenisiści stołowi nie będą mieli zbyt 
wiele czas na odpoczynku. W ciągu zaledwie 
dwudziestu  dziewięciu dni lutego zostanie 
rozegranych ponad trzydzieści spotkań! Dla 
kostrzyńskich tenisistów stołowych będzie 
to kluczowy miesiąc, bowiem już w lutym 
poznamy odpowiedź, czy jest cień szansy na 
utrzymanie w naszym mieście najwyższego 
poziomu rozgrywek tego sportu.
2 maja UKS Warta Kostrzyn nad Odrą była 
gospodarzem spotkania, w którym podej-
mowała AZS AWFiS Gdańsk. Po niezwykle 
zaciętym meczu udało się odnieśc pierwsze 
zwycięstwo! 
Przebieg meczu wyglądał następująco:
Sławomir Dosz - Mateusz Troka 3:1
(w setach: 10:12 ; 11:4 ; 11:2 ; 11:8)
Jakub Masłowski - Patryk Chojnowski 0:3
(w setach: 5:11 ; 8:11 ; 5:11)
Daniel Bąk -Bartosz Such 3:1
(w setach: 13:11 ; 5:11 ; 11:8 ; 11:9)
Sławomir Dosz - Patryk Chojnowski 0:2
(w setach: 6:11 ; 7:11)
Daniel Bąk -Bartosz Such 2:0
(w setach: 14:12 ; 11:7)
Niestety, 3 lutego przegrywamy 3:0 z ASTS 
Olimpia-Unia Grudziądz. Życzymy jednak 
Warciarzom kolejnych punktów, o które    
powalczą już 9. i 20. lutego!
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

TS Celuloza: Nie ma sianka, nie ma granka?
W ostatnim czasie „na mieście” fanów piłki nożnej elektryzuje wiadomość o braku środków finansowych dla Towarzystwa Sportowego „Celulo-
za” Kostrzyn nad Odrą. Prawdą jest tylko to, że w Budżecie Miasta na rok 2020 nie ma astronomicznej kwoty (jak na klasę w której gra Celuloza!)           
na tzw. sport kwalifikowany - blisko 50.000 zł, które można wydać choćby na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
W marcu 2012 KKP Celuloza Kostrzyn 
nad Odrą nie zgłosiła do OZPN w Gorzo-
wie Wlkp. akcesu do gry w III Lidze. Tym 
samym klub z tradycjami, sięgającymi roku 
1957, przestał istnieć. Nasze miasto stało się 
białą plamą na piłkarskiej mapie Polski.
Był rok 2012, kiedy grupa zapaleńców po-
stanowiła ten stan zmienić. Postanowiono 
reaktywować Towarzystwo Sportowe (TS) 
Celuloza Kostrzyn nad Odrą, które miało 
na nowo napisać historię kostrzyńskiej piłki 
nożnej. 19 października 2012 roku został 
powołany nowy zarząd, który stanął przed 
trudnym zadaniem ratowania sytuacji...
Jak to się ma do roku 2020? Czytelnicy być 
może nie wiedzą, że już od roku 2012 „nowa” 
Celuloza otrzymała potężne wsparcie od 
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą. To wspar-
cie to baza sportowa, której nie powsty-
dziłyby się kluby IV-ligowe: utrzymywane                                                                                       
ze środków miasta boisko z zapleczem tech-
nicznym: szatnie, prysznice, siłownia, sauna 
i hala sportowa na zimowe treningi. Do tego 
biuro. Czy klub ponosi z tego tytułu jakieś 
koszty? Nie. Ani grosza TS Celuloza nie pła-
ci za utrzymanie boiska (koszenie, nawóz, 
podlewanie, dozór, itp.), nie płaci za wyna-
jem biura, ani za dostęp do wspomnianej 
bazy sportowej.

Jednak od roku 2012 wiele się zmieniło 
w klubie, który mimo ośmiu lat wciąż tkwi 
w Klasie A. Dla mniej zorientowanych trze-
ba w tym miejscu przypomnieć, że rozgryw-
ki piłkarskie w Polsce to (licząc od najniż-
szej klasy rozgrywkowej): Klasa B, Klasa A, 
Klasa (Liga) Okręgowa, IV Liga, III Liga, 
II Liga, I Liga i Ekstraklasa. Wiele klubów, 
które gra na poziomie Klasy A to zespo-
ły amatorskie, które kochają piłkę nożną.      
Ludzie, którzy podobnie jak założyciele TS 
Celulozy, kochają ten sport i są dla niego 
w stanie wiele poświęcić... 
Tymczasem w Celulozie „na etacie” jest 
kierownik drużyny, gdzie w wielu klubach 
funkcja ta sprawowana jest społecznie. 
Wyjazdy dla klubów Klasy A to najczęściej 
dojazd prywatnym transportem, ale piłka-
rze Celulozy mają podstawiony autobus. 
Czy słyszał ktoś w Klasie A o masażyście, 
psychologu, nowych strojach co sezon, czy 
prawie 50 tys. zł od sponsorów? Z naszych 
informacji wynika, że piłkarze otrzymują 
premie za mecz. Pytanie tylko, czy na po-
ziomie amatorskiej piłki nożnej (a taką jest 
Klasa A)  kopacze nie powinni grać bardziej 
dla samej przyjemności niż pieniędzy?
W ciągu ośmiu lat wzrosła pensja trenera, 
wzrosły koszty utrzymania klubu. A efekty?

Sezon 2012/2013 i 2013/2014 TS Celuloza 
spędziła na boiskach Klasy B, gdzie szybko 
okazało się, że sama nazwa na koszulkach 
niewiele obchodzi przeciwnika. Stara praw-
da piłkarska mówi, że piłka jest okrągła, a 
bramki dwie i po goryczy pierwszego sezo-
nu rozpędzona Celuloza awansowała wresz-
cie do Klasy A, ale z zespołem pożegnał 
się trener Łukasz Kostowiecki - człowiek,      
który wiele razy zmieniał oblicze meczu... 
Sezon 2014/2015 to ułożony zespół, który 
przebojem wywalczył awans do Okręgówki, 
po czym dostał zadyszki. Awans po meczu  
6 czerwca 2015 r. to data historyczna, ale 
zarazem początek upadku Celulozy. Szatnia 
zaczęła żądać zmiany w Zarządzie Klubu. 
Doszło do zmiany w składzie osobowym 
nie tylko Zarządu ale także na fotelu trenera. 
A może trenerów, bo na przestrzeni kolej-
nych sezonów funkcję tę pełnili: Radosław        
Bułgajewski, Łukasz Dorniak, Gracjan 
Wierzbicki. Zmiany te, zły klimat wokół 
zespołu i w samej drużynie spowodował 
jednak, że już po dwóch sezonach Celuloza 
spadła do Klasy A, chwiejąc się na nogach.
W roku 2019 pojawiło się światełko w tune-
lu: dwunastoosobowy Zarząd Klubu, reak-
tywacja funkcji Kierownika Klubu, powrót 
trenera Łukasza Dorniaka. Szybko jednak 

okazało się, że prezes spoza naszego miasta 
nie może liczyć na wsparcie i doszło do ko-
lejnych zmian we władzach Klubu, na czele 
którego stanął Jakub Piątkowski.
Co prawda sezon 2018/2019 to brak awan-
su, ale udało się odbudować zaufanie do 
marki, jaką jest Celuloza. Udało się zbudo-
wać nowy Zarząd, który stara się jak może: 
piłkarze dostali nowe stroje, wyremontowa-
no szatnie i biuro, otworzono sklepik i cał-
kiem nową oprawę meczową. Trzeba w tym 
miejscu przypomnieć, że nie mogłoby się to 
udać bez pomocy ze strony Miasta: Celuloza 
nadal nie ponosi kosztów utrzymania mura-
wy, nie płaci za użytkowanie bazy sportowej 
i ma możliwość (z której korzysta) pozyska-
nia środków za opłaty za parkingi podczas 
Pol&Rock Festival.
Wciąż napotykamy informację, że Miasto 
rzuca Celulozie przysłowiowe „kłody pod 
nogi”. Tymczasem Towarzystwo Sportowe 
Celuloza Kostrzyn nad Odrą, dzięki wspar-
ciu Miasta, ma dobrą sytuację i sponsorów. 
Ma doskonałą bazę sportową i możliwości. 
Dalszego grania i awansu do ligi okręgowej  
wszyscy Celulozie życzymy i oczekujemy. 
A po awansie jesteśmy pewni, że samorząd 
kostrzyński to doceni...

redakcja


