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26 maja wybieraliśmy swoich
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Rekordowa
frekwencja i zwycięstwo KE
tak w Kostrzynie nad Odrą jak
i Słubicach nie zaskoczyły.
KOSTRZYN NAD ODRĄ
W niedzielnych wyborach w Kostrzynie nad Odrą z 13.264 osób
uprawnionych do głosowania
udział wzięło 5.661 Kostrzynian,
którzy oddali 5.605 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła więc
aż 42,36 %.
Wyniki komitetów:
KW Koalicja Europejska - 50,29 %
Prawo i Sprawiedliwość - 32,29 %
KWW Wiosna R. Biedronia - 8,78 %
KWW Konfederacja - 4,50 %
KW Kukiz’15 - 2,85 %
KKW Lewica Razem - 1,28%
SŁUBICE
Również rekordowo w Słubicach,
gdzie z 15.116 uprawnionych do
głosowania do urn poszło 6.030
osób, które oddały 5.980 głosów
ważnych. Frekwencja wyniosła
więc aż 39,89 %.
Wyniki komitetów:
KW Koalicja Europejska - 55,64 %
Prawo i Sprawiedliwość - 28,71 %
KWW Wiosna R. Biedronia - 8,21 %
KWW Konfederacja - 3,78 %
KW Kukiz’15 - 2,71 %
KKW Lewica Razem - 0,95%
KOGO WYBRALIŚMY?
Z Okręgu Wyborczego Nr 13 (województwa: lubuskie i zachodniopomorskie) europosłami zostali:
Bartosz Arłukowicz (KE)
Joachim Brudziński (PiS)
Bogusław Liberadzki (KE)
Elżbieta Rafalska (PiS)
W Polsce frekwencja wyniosła
45,68%. W Parlamencie Europejskim zasiądą przedstawiciele PiS
(45,38% - 27 mandatów), KE
(38,47% - 22 mandaty) i Wiosny
(6,06% - 3 mandaty).

WYNAJEM
AGREGATÓW

PRĄDOTWÓRCZYCH

tel. 693 903 681
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PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB
STARSZYCH W NIEMCZECH LUB W ANGLII

Oferujemy bezpieczną i legalną pracę oraz
bezpłatne kursy niemieckiego od podstaw
Przyjdź na spotkanie informacyjne w OHP w Kostrzynie n/O.
Czekamy w każdą środę w godz. 10-14

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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w rezerwie bez zmian
Po 12 latach od czasu odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów,
Polska Armia o mnie sobie przypomniała. Jako świadomy obywatel, patriota,
karnie stawiłem się do odbycia ćwiczeń
wojskowych rezerwy. Zapowiadały się
ciekawe 2 tygodnie. Dobrego nastroju
nie zepsuła nawet informacja, że będziemy mieszkać pod namiotami. Odczucia
zmieniły się nieco z powodu aury, która
pod plandeką tworzyła warunki sauny, a
nie mieszkaniowe. Dowódca przez kilka
dni zapewniał, że intensywnie poszukiwane są dla nas budynki koszarowe, jednak
starania te zakończyły się fiaskiem. Powodem mogło być zapewne to, że oprócz
grupy kilkudziesięciu chłopaków z Lubuskiego na jednostkę zajechała dwa razy
większa i dwa razy starsza (średnia wieku
ok. 55 lat) kompania rezerwy gdzieś
z Dolnego Śląska. Ci też trafili pod brezent, a jak zaznajomieni w temacie wiedzą
w wojsku obowiązuje zasada „chu…, ale
jednakowo”. Służyliśmy więc spod namiotów, co u niektórych kończyło się błogim
odpłynięciem w nieświadomość (złośliwi
twierdzili, że to z powodu nagłego odcięcia od alkoholu). Wody nam jednak
nie żałowano. Dowódca stanął na głowie,
żeby każdy miał wręcz nadmiar. Oczywiście na dostawy dwóch 1,5 litrowych
butelek dla każdego rezerwisty musiał
mieć kwit (w wojsku na wszystko potrzebny jest kwit…, a najlepiej dziesięć).
By jednostka zaopatrzeniowa się nie czepiała, to codziennie drukował prognozę
pogody ze wskazaniami temperatury powyżej 25 stopni C. Bez mrugnięcia okiem
wydawano nam za to żarcie, którego nie

powstydziła by się żadna jadłodajnia ani
gospodyni domowa. Schudnąć byłoby
ciężko… Na śniadanie parówki, kiełbaski
lub jajecznica. Zamiast poczciwej wojskowej konserwy płatki kukurydziane w hermetycznym opakowaniu i kartonik mleka.
Na obiad do wyboru dwie zupy (zazwyczaj
wśród nich grochówka), i dwa drugie dania. Do tego w bufecie przynajmniej dwa
rodzaje surówek, pomidory, oliwki i posiekane papryczki. Na deser kawałek ciasta
i batoniki energetyczne do oporu. Żyć nie
umierać. Jakby kto wybierał się do rezerwy
to sprawdzać proszę, czy na jednostce są
nasi Amerykańscy sojusznicy i czy aby jedzą na wspólnej stołówce. To gwarantuje
żarcie na najwyższym poziomie.
W ramach intensywnych ćwiczeń rezerwy
mieliśmy oczywiście zaplanowane strzelanie. Niestety, pan Nadleśniczy zabronił, bo
groziło to pożarem. Broń więc pobraliśmy,
ale bez amunicji. Złośliwi twierdzą, że Lasy
Państwowe mają teraz więcej do powiedzenia na poligonie niż wojsko. Ciekawy
jestem, czy w razie i czasie „W” panowie
leśniczowie staną w pierwszej linii, bo
rezerwiści nie będą umieli strzelać…
I tak wśród rozmów z kolegami, w prażącym słońcu zleciało nam szkolenie. Nie powiem, że szybko, bo dzień w wojsku niesamowicie się wlecze. Jak ktoś chce zwolnić
tempo życia (mi w cywilu godzin w dobie
zazwyczaj brakuje), to polecam.
I proszę się nie martwić, wojny nie będzie,
bo nie ma jeszcze konspektu (powiedzenie starego wojska). Najważniejsze, że
dzięki wyrozumiałości dowódcy mógł się
ukazać czerwcowy numer Przekroju.
Adam Piotrowski
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Konsultacje ws. obwodnicy

Pierwsze otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie projektowanej
obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej 31 odbędzie się już 18 czerwca
(wtorek) o godzinie 16:30 w sali widowiskowej kostrzyńskiej „Kręgielni”.
Założenie projektu Obwodnicy miejscowości • przebudowę odcinków istniejących dróg w
Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr
zakresie kolizji z planowaną obwodnicą,
31, obejmuje budowę obwodnicy miejscowości • budowę dróg serwisowych (równoległych
dotkniętej wysoką uciążliwością ruchu tranzydo trasy głównej), obsługujących tereny
towego pod kątem zapewnienia wymaganych
przyległe do drogi gł.,
parametrów geometrycznych dla klasy technicz- • budowę nowych obiektów inżynierskich,
no – funkcjonalnej GP (droga główna ruchu przy- • budowę systemu odwodnienia terenu,
spieszonego).
w tym urządzeń odwadniających korpus
Na obecnym etapie Studium Techniczno - Ekonodrogowy,
miczno - Środowiskowym (STEŚ) zaprojektowano • budowę urządzeń ochrony środowiska,
trzy warianty przebiegu trasy. Zakres zamierzenia
mi.in. zabezpieczenia akustyczne, przejścia
obejmuje:
dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń,
• budowę obwodnicy miejscowości Kostrzyn • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci
jako droga jednojezdniowa dwukierunkowa
istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,
- wariantowanie,
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę skrzyżowań,
• budowę oznakowania dróg oraz ich wy• przebudowę istniejących odcinków drogi
posażenie w urządzenia BRD m.in.: bariery
krajowej nr 31 i drogi krajowej nr 22 w miejochronne, osłony przeciwolśnieniowe.
scach początku i końca inwestycji,
Tylko uczestnicząc w tym spotkaniu każdy z nas ma szansę na poznanie projektowanych
rozwiązań obwodnicy naszego miasta. Projektanci przedstawią trzy warianty, ich plusy i minusy a my mamy szansę wypowiedzieć się na temat każdego z nich. Na spotkaniu będą obecni
również przedstawiciele inwestora czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz
władze miasta. To jest ten moment, gdy mamy wpływ na kolejne ważne decyzje. Zapraszamy!
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AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
OBOWIĄZUJE OD 2 CZERWCA 2019 ROKU

LINIA U-01 - linia regularna:
ul. Dworcowa - Osiedle Szumiłowo - Osiedle Warniki - ul. Dworcowa
przez: ul. Orła Białego - ul. Narutowicza - ul. Mickiewicza

LINIA U-02 - linia regularna:
Osiedle Warniki - Osiedle Warniki przez:
ul. Mickiewicza - Os. Leśne, ul. Narutowicza, Os. Szumiłowo

Przystanek

godz.
odjazdu

godz.
odjazdu

godz.
odjazdu

godz.
odjazdu

Przystanek

godz.
odjazdu

godz.
odjazdu

godz.
odjazdu

Osiedle Leśne
kier. Os. Szumiłowo

-

7:38

12:20

14:05

ul. Dworcowa

8:15

11:00

14:28

ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo

6:09

7:42

12:24

14:09

ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. centrum

6:27

9:44

-

ul. Orła Białego
DMR, kier. Os. Szumiłowo

6:12

7:45

12:27

14:12

ul. Wojska Polskiego
kier. centrum

6:30

9:47

-

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II

6:15

7:48

12:30

14:15

ul. Adama Mickiewicza
kier. centrum

6:32

9:49

-

ul. Narutowicza
Szpital

6:19

7:52

12:34

14:19

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. centrum

6:35

9:52

-

ul. Drzewicka
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo

6:21

7:54

12:36

14:21

Osiedle Leśne

6:38

9:55

-

ul. Mikołaja Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo

6:25

7:58

12:40

14:25

ul. Graniczna
Urząd Miasta

-

10:00

-

ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo

6:28

8:01

12:43

14:28

ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo

6:42

10:05

15:41

14:31

ul. Orła Białego
DMR, kier. Os. Szumiłowo

6:45

10:08

15:44

12:48

14:33

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II

6:48

10:11

15:47

12:50

14:35

ul. Narutowicza
Szpital

6:52

10:15

15:52

14:37

ul. Drzewica
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo

6:54

10:17

15:54

14:41

ul. M. Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo

6:58

10:21

15:58

14:44

ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo

7:01

10:24

16:01

14:47

ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą

7:04

10:27

16:04

14:50

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową

7:07

10:30

16:07

14:52

ul. Kostrzyńska
przychodnia

7:09

10:32

16:09

7:11

10:34

16:11

ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą
ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową
ul. Kostrzyńska
przychodnia
ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową
ul. M. Reja
rondo, kier. centrum
ul. Drzewicka
przed ul. Sadową, kier. centrum
ul. Narutowicza
Szpital - brama
ul. Drzewicka
nr 1-7, kier. centrum
ul. Orła Białego
DMR, kier. centrum

6:31
6:33
6:35
6:37
6:41
6:44
6:47
6:50
6:52

8:04
8:06
8:08
8:10
8:14
8:17
8:20
8:23
8:25

12:46

12:52
12:56
12:59
13:02
13:05
13:07

SOBOTA, NIEDZIELA
I ŚWIĘTA: LINIA U-03
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Mieszkańców w dni wolne od pracy
komunikacja miejska kursuje w ograniczonym zakresie. Poniżej znajdą
Państwo kursy autobusów, które
odbywają się wyłącznie w soboty,
niedziele oraz święta! Podane kursy
nie obowiązują w inne dni.
Ceny biletów pozostają bez zmian.
Linia regularna U-03:
Osiedle Warniki-Dworcowa przez:
- ul. Narutowicza (szpital)
- Osiedle Szumiłowo
Przystanek

godz.
odjazdu

Osiedle Warniki

11:00

ul. Adama Mickiewicza

11:07

ul. Tadeusza Kościuszki

11:09

Osiedle Leśne

11:13

ul. Dworcowa

11:18

ul. Kostrzyńska
(przed ul. Brzoskwiniową)

11:29

ul. Mikołaja Reja
(rondo)

11:34

ul. Narutowicza
Szpital

11:37

Osiedle Leśne

11:44

ul. Dworcowa

11:49

ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki

6:55

8:28

13:10

14:55

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową

Osiedle Leśne
kier. Os. Warniki

6:59

8:32

13:14

14:59

ul. M. Reja
rondo, kier. centrum

7:15

10:38

16:15

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki

7:02

8:35

13:17

15:02

ul. Drzewicka
przed ul. Sadową, kier. centrum

7:18

10:41

16:18

ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki

7:04

8:37

13:19

15:04

ul. Narutowicza
Szpital - brama

7:21

10:44

16:21

Przystanek

godz.
odjazdu

Osiedle Warniki

7:09

8:42

13:24

15:09

ul. Drzewicka
nr 1-7, kier. centrum

7:24

10:47

16:24

ul. Dworcowa

13:00

ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. centrum

7:11

8:44

13:26

15:11

ul. Orła Białego
DMR, kier. centrum

7:26

10:49

16:26

Osiedle Leśne

13:05

ul. Wojska Polskiego
kier. centrum

7:13

8:46

13:28

15:13

ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki

7:29

10:52

16:29

ul. Narutowicza
Szpital

13:11

ul. Adama Mickiewicza
kier. centrum

7:15

8:48

13:30

15:15

ul. Graniczna
Urząd Miasta

7:34

10:57

-

ul. Mikołaja Reja
(rondo)

13:14

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Szumiłowo

7:18

8:51

13:33

15:18

Osiedle Leśne

7:41

11:04

16:33

ul. Kostrzyńska
(przed ul. Brzoskwiniową)

13:19

ul. Graniczna
Urząd Miasta

7:23

8:56

13:38

-

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki

7:44

11:07

16:36

ul. Dworcowa

13:30

ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo

7:28

9:01

13:43

15:21

ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki

7:46

11:09

16:38

Osiedle Leśne

13:35

ul. Narutowicza
Szpital

-

9:07

13:50

-

Osiedle Warniki

7:51

11:14

16:43

ul. Tadeusza Kościuszki

13:39

ul. Orła Białego
DMR, kier. centrum

-

9:12

13:55

-

ul. Adama Mickiewicza

13:42

ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki

-

9:15

13:58

-

Osiedle Warniki

13:57

Zarządzający transportem:
P.U. ,,ARGOS'' Agata Miłostan
tel. 531724903

Linia regularna U-03:
Dworcowa - Osiedle Warniki przez:
- ul. Narutowicza (szpital)
- Os. Szumiłowo

UWAGA! KOMUNIKACJA MIEJSKA JEST ZUPEŁNIE DARMOWA! ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA!
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OKIEM RADNEGO...

Koniec ginekologii i położnictwa... ?

W kostrzyńskim szpitalu należącym w 90% do Grupy Nowy Szpital w Szczecinie od 1.7.2019 nie urodzi się
już prawdopodobnie ani jeden nowy mieszkaniec naszego powiatu. Piszę prawdopodobnie, ponieważ
liczę na to, że gdy pojawi się w nim rodząca kobieta, to ktoś jej pomocy udzieli. Trudna sytuacja, trudna
chwila, trudne decyzje.
29 maja w siedzibie kostrzyńskiej lecznicy zorganizowałem posiedzenie Komisji Zdrowia Publicznego,
która została powołana w obecnej kadencji Rady Powiatu, i którą jeszcze przez chwilę kieruję. Na Komisji miały
być omawiane ważne sprawy w związku z czym zaprosiłem pełnomocnika pana Starosty ds. służby zdrowia. Takie stanowisko, ze względu na ważność sprawy szpitala
zostało utworzone przez Starostę Gorzowskiego. Oczywiście o posiedzeniu Komisji poinformowany był również
sam Starosta. I cóż się takiego wydarzyło? Poza pięcioma radnymi: Zygmuntem Mendelskim, Anną Wichlińską.
Mieczysławem Jaszczem, Leonardem Koniecznym i mną
nikt nie przyjechał. Wszyscy mieli ważniejsze sprawy,
co też staram się zrozumieć.
Tuż przed posiedzeniem Komisji dowiedziałem się, że
szpital planuje zamknięcie oddziału ginekologicznego i położnictwa. W czasie Komisji pani prezes szpitala
poinformowała nas, że jest to tylko czasowe zawieszenie
działalności oddziału. Mam ogromne wątpliwości co do
intencji właściciela szpitala. Jestem bardziej przekonany
o tym, że skoro spada liczba urodzin w naszej lecznicy
oddział ten zostanie formalnie zamknięty. Wierzę jednak, ze władze tej placówki staną na wysokości zadania
i zapewnią, choćby namiastkę właściwej opieki medycznej kobietom mieszkającym w naszym powiecie. Po
prostu brak urodzin powoduje spadek rentowności.
Ale czy można się takiej sytuacji dziwić? Tak nie do końca. Facebook dudnił jeszcze nie tak dawno od informacji, żeby w kostrzyńskim szpitalu nie rodzić, no bo tam

się dzieją niby różne rzeczy… Szklanki wody nie chcą
podać… Pacjentki pozostawione są same sobie… Jeden
z aspirujących polityków młodego pokolenia powiedział
mi, że jego żona już więcej tam rodzić nie będzie… Widać
wiedział, co się szykuje? Kostrzyńscy lekarze pracujący
w mieście kierują pacjentki do ościennych szpitali. Krzyk
i podnoszone alarmy powodują, że zamiast 400 porodów
odbywa się w szpitalu coś ok. 180. Reszta na zewnątrz
miasta…
Po takich działaniach odzywa się pani Ekonomia, która mówi, że się nie opłaca. Szpital jest prywatny więc
właściciel nie zamierza dopłacać i zamyka. Według mnie
zamyka, ponieważ nie wierzę w zawieszenie. Wychodząc
z obrad Komisji spotkaliśmy położną z wypowiedzeniem w ręku. Komentarz do tego, że to emerytka i ma z
czego żyć mnie nie przekonuje, bo wiem dobrze jakiej
wysokości emeryturę mają ludzie ciężko pracujący nie
tylko w szpitalach, ale i w szkołach, urzędach itp. Szkoda
tracić takich fachowców, skoro chcą jeszcze pracować.
Trzeciej karetki też nie ma i nie będzie (no może poza
PolandRockFestival). Skoro tych 180 rodzących kobiet ma
być przewiezione do innych szpitali, to pytam uprzejmie
czym? Dzisiaj brakuje karetek do obsługi pacjentów w nagłych przypadkach. Jeżeli dojdą do tego jeszcze kobiety
rodzące (bo maluszki nie zawsze chcą współpracować
i pchają się na ten dziwny świat wbrew zaleceniom lekarza), to co się stanie? Do kogo karetka nie zdąży dojechać?
Czy taksówkarze będą wystawiali karnety na darmowe
przejazdy dla dzieci urodzonych w ich samochodach?

Obecna sytuacja i podejmowane decyzje są ponad siły
pojedynczego radnego stojącego formalnie poza strukturami koalicji, która mogłaby udzielić mu niezbędnego
wsparcia. Przyjąłem ofertę kierowania Komisją Zdrowia
Publicznego, ponieważ wierzyłem, że mogę kontynuować rozpoczętą w poprzedniej kadencji pracę, choćby
po to, żeby zyskać trzecią karetkę dla Kostrzyna. Poza tym
nikt nie chciał a ja wierzyłem w cuda. Sam przygotowałem wielostronicowe opracowanie, w którym dokładnie
wykazałem stopień zabezpieczenia medycznego naszego miasta. Podobnie jak burmistrz dr Andrzej Kunt,
który wystąpił już chyba do wszystkich możliwych instytucji z prośbą o dodatkową karetkę, odbiłem się od ściany.
W ciągu ostatnich kilku lat udało się rozwiązać problem
zadłużenia wobec pracowników SP ZOZ, udało się zebrać choćby częściowo środki na wyposażenie OIOM’u.
Wspieraliśmy też pracowników przy podziale funduszy
podwyżkowych. Wiele godzin spędziłem na analizie
dokumentów i sam sformułowałem wniosek końcowy,
w którym zasugerowałem koniczność zbadania sprawy przez organy zewnętrzne. Chciałbym kontynuować
passę dobrych rzeczy, ale teraz już tylko jako zwykły
członek Komisji Zdrowia Publicznego.
Rezygnuję ze stanowiska, trzymam kciuki i obiecuję
z całych sił wspierać następcę…
Andrzej Kail
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego
Klub Radnych Razem dla Powiatu

O TEJ SPRAWIE PISZEMY
TEŻ NA STRONIE 7
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Polska Strefa Inwestycji – nowe zasady wsparcia
Doroczna Konferencja dla inwestorów i samorządów strefowych
23-24 maja 2019 roku Pałac Mierzęcin w Dobiegniewie

Po raz 10 w gościnnych progach kompleksu konferencyjnego Pałac Mierzęcin w Dobiegniewie Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspólnie ze
swoimi partnerami zorganizowała konferencję poświęconą najważniejszym aspektom prawnym nurtującym naszych przedsiębiorców oraz funkcjonujących w nowej
rzeczywistości gospodarczej samorządów.
Partnerem merytorycznym konferencji
była jedna największych firm doradczych
w Polsce, firma Deloitte Doradztwo
Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
Przedstawiciele tego potentata doradczego
przedstawili naszym gościom informacje
na temat pracowniczych planów kapitałowych. Po części konferencyjnej w panelu tematycznym „O biznesie przy kawie”
dyskutowano ze specjalistami DELOITTE
o nowych obowiązkach nakładanych na
podatników. Próbowano znaleźć również
odpowiedzi na pytania, czy inwestorzy
strefowi zdążyli się do nich przygotować?
Czy nie są zbyt uciążliwe? Czy nie dezorganizują obrotu gospodarczego i „cash flow”
w grupach kapitałowych? Czy sankcje nie są
zbyt dotkliwe?

Partnerami srebrnymi konferencji były
firmy PHU Multi Projekt Sp. z o. o. Sp.k.
i Mazel S.A. - Signify Poland Sp. z.o.o PHILIPS Sp. z o.o.. Firma Multi Projekt w
prezentacji „Nowoczesne technologie
wykorzystywane w budownictwie przemysłowym” przekonywała uczestników
konferencji do tego, że drzewo pali się
wolniej od stali. Ciężko w to uwierzyć,
ale przykład Katedry Noter Dame zdecydowanie potwierdza tą teorię. Konstrukcja drewniana wytrzymuje dwie godziny

szalejącego pożaru zanim się zawali. Hale
stalowe zawalają się po trzydziestu minutach. Signify Poland - nowa nazwa spółki
Philips) w wystąpieniu pod tytułem „Energooszczędne oświetlenie LED w inteligentnych budynkach z systemem nadzoru zużycia energii. Przegląd rozwiązań,
czas zwrotu z inwestycji, finansowanie.”
Pokazała w jaki sposób każdy inwestor w
Polsce może zaoszczędzić duże pieniądze
stosując najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne w branży elektrycznej.

•
•
•
•
•
•

Inwestorzy i przedstawiciele samorządów
mieli doskonałą okazję do tego, by porozmawiać z pracownikami Strefy o nowych
zasadach inwestowania. Zgodnie z Ustawa
o wspieraniu nowych inwestycji cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną.
Poszczególne tereny inwestycyjne wchodzą jednakże w obszar funkcjonowania
dotychczasowych stref i na tych obszarach
dotychczasowe spółki wydają decyzje
uprawniające inwestorów do korzystania
z ulg i preferencji podatkowych. Zakres
oddziaływani Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można zobaczyć na stronie www.kssse.pl Wszystkich
przedsiębiorców planujących inwestycje
zachęcamy do współpracy. Nowe zasady
otwierają dla Was drzwi nie tylko w miejscach, w których do września ubiegłego
roku znajdowała się Strefa.
Andrzej Kail
Dyrektor ds. marketingu K-S SSE S.A.
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Ginekologia i położnictwo zawieszone

Kostrzyńska lecznica z dniem 1 lipca br. podjął decyzję o zawieszeniu oddziału położnictwa oraz
ginekologii. Sprawa od razu stała się „medialna” i dlatego też o całej sytuacji nasza redakcja
postanowiła porozmawiać z Panią Prezes Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Joanną Pachnicz.
O opinię poprosiliśmy też radnego powiatowego Andrzeja Kaila, którą prezentujemy na stronie 5.
Chcemy, żeby szpital działał. Żeby to się udało, musimy
podążać za zmianami i potrzebami zdrowotnymi mieszkańców. Biorąc pod uwagę liczbę porodów, podjęliśmy decyzję
o zawieszeniu od 1 lipca oddziału położnictwa i ginekologii. - wyjaśnia J. Pachnicz - Porodów w ubiegłym roku było
180. Spadek liczby porodów jest widoczny w całym regionie.
Z danych NFZ wynika, że w szpitalach Województwa Lubuskiego w 2017 roku było 9.735 porodów a w 2018 roku już
tylko 9.025 kobiet rodziło w lubuskich szpitalach.
Chcąc to sprawdzić, prosimy Panią Prezes o informacje
dot. liczby porodów w kostrzyńskiej lecznicy. Aby nie były
to tylko „suche dane” zestawiliśmy te informacje z danymi
Urzędu Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą. Wyniki
są zatrważające:
• w roku 2016 w Kostrzynie nad Odrą sporządzono
174 akty urodzeń, ale tylko 76 kobiet z Kostrzyna
rodziło w naszym szpitalu. Tymczasem kostrzyńska
porodówka odebrała 196 porodów
• w roku 2017 liczba urodzeń spadła do 163 dzieci.
Tymczasem kostrzyński szpital wybrało 81 kostrzyńskich matek, czyli niecała połowa a na oddziale
na świat przyszło zaledwie 174 dzieci

•

w roku 2018 nadal mamy do czynienia ze spadkiem
urodzeń: sporządzono co prawda 157 aktów urodzeń
ale tylko 61 kobiet z Kostrzyna urodziło swoje dzieci w swoim rodzinnym mieście, a szpitalny oddział
położnicy odnotował 180 narodzin.
Jak więc widać z powyższego zestawienia, kostrzyńskie
matki w zdecydowanej większości wybierały szpitale
w regionie, w tym zapewne także poza granicami Polski.
Sytuacji nie poprawiają także kobiety w ciąży z poza naszego miasta, ponieważ, jak łatwo zauważyć, od kilku lat
liczba porodów utrzymywała się na poziomie 200 dzieci.
A to jest niestety za mało, aby udało się utrzymać oddział
w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą, co zresztą
potwierdza Pani Prezes: NFZ preferuje placówki, gdzie
rodzi się powyżej 400 dzieci rocznie. - mówi J. Pachnicz
- W mapach potrzeb zdrowotnych przygotowanych przez
Ministerstwo Zdrowia zwrócono uwagę, że istnieje potrzeba
koncentracji świadczeń położniczych, w celu zapewniania
możliwie najwyższej jakości świadczeń i bezpieczeństwa
pacjentek. Prognozy demograficzne wyraźnie wskazują,
że w Województwie Lubuskim będzie malała grupa najmłodszych mieszkańców a wzrośnie liczba osób starszych.

To była bardzo trudna decyzja, ale przeanalizowaliśmy
wszystkie możliwości i chcemy rozwijać usługi, które
potrzebne są mieszkańcom.
Wszystko wskazuje zatem na to, że decyzja o zawieszeniu
oddziału była jedyną możliwą do podjęcia. Nie oznacza to
jednak, że przyszłe mamy zostaną zostawione same sobie.
W ramach opieki ginekologiczno-położniczej w szpitalu
nadal będzie funkcjonowała tzw. Poradnia „K” (Poradnia
Ginekologiczno-Położnicza). Takie poradnie będą działać
również w Bogdańcu oraz w Witnicy. Pani Prezes zaznacza
także, że prowadzone są obecnie rozmowy z lekarzami o
nowej organizacji pracy w poradni. Sprawi to, że poprawi
się dostępność Poradni „K” dla pacjentek.
Na tym jednak nie koniec. Nowy Szpital w Kostrzynie nad
Odrą chce rozwijać świadczenia dla pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych, chce pozyskać kontrakt
na hospicjum stacjonarne. Planuje w dalszym ciągu rozwijać dotychczasowe usługi. Modernizowany jest OIOM
oraz przygotowywany jest gruntowny remont oddziału
chirurgicznego. Szpital kupuje nowy sprzęt i zatrudniani
są kolejni specjaliści. W kolejnych numerach „Przekroju Lokalnego” będziemy się starać przybliżyć Państwu
ofertę kostrzyńskiej lecznicy. Być może w tzw. międzyczasie zmieni się też sytuacja zawieszonego oddziału
ginekologiczno-położniczego, czas pokaże…
Bartłomiej Suski

Dzięki EWE Strefa Ekonomiczna ożyła
- Inwestycje w Strefie Ekonomicznej bez gazu są niemożliwe - mówi Wiesław Polechoński, developer, właściciel firmy WIMAR
ze Słubic.
Od ilu lat prowadzi Pan swoją działalność jako przedsiębiorca?

Pamięta Pan różnice pomiędzy tym klientem, z którym
miał Pan do czynienia wtedy,
a teraz, po tych ponad 30 latach?
Wymagania rosną, to przede
wszystkim. Każdy oczekuje
czegoś lepszego, czegoś większego, chcą czuć się komfortowo w swoich mieszkaniach. Na
rynku jest więcej pracy, kredyty są dostępniejsze, a co za tym
idzie, ludzie mają więcej pieniędzy. A jak mają pieniądze, to
i mają wymagania. Ważny jest
też rejon, w którym się znajdujemy, to Słubice, teren przygraniczny. Wielu naszych rodaków
pracuje po drugiej stronie Odry
i z tego tytułu dysponuje często większymi pieniędzmi.
A jak wyglądała Wasza sytuacja, czyli przedsiębiorców
budowlanych przed tymi 30
laty? Media – woda, prąd czy
gaz w tamtych czasach też
były tak jak dziś, na wyciągnięcie ręki?

Fot. EWE

Zaczynałem swoją działalność
jako zakłady rzemieślnicze
jeszcze w latach 80-tych. Dokładnie w biznesie jestem 34
lata.

Wiesław Polechoński, developer, właściciel firmy WIMAR ze Słubic.

Z prądem i wodą może problemów nie było, ale jeśli chodzi o
gaz to w tamtym czasie był on
dostarczany ze strony niemieckiej. Pamiętam, że było ciężko.
Na działkach, na których nie
było dostępu do gazu, to pamiętam, że montowano nawet
ogrzewanie elektryczne. Pod
koniec lat 90-tych, wzrosło zapotrzebowanie na gaz, prężniej
zaczęły działać firmy deweloperskie. To w wymusiło pewne
działania.
I wtedy na rynku pojawia się
firma EWE.
Pojawienie się EWE bardzo pomogło branży budowlanej. Na
początku w południowej części
Słubic. Największe zużycie i pobór gazu jest w Strefie Ekonomicznej, na której postawiłem
wiele inwestycji z gazem od

EWE. Jedną z ostatnich moich
inwestycji w Strefie Ekonomicznej była budowa centrum logistycznego, gdzie idą potężne
ilości gazu.
Wyobraża Pan sobie tę inwestycję bez gazu od EWE?
Nie było by to możliwe. Z resztą, Strefa początkowo trochę
„kulała” i nie mogła rozwinąć
skrzydeł. Śmiało mogę powiedzieć, że sytuacja się zmieniła
z chwilą, kiedy została zasilona
w gaz.
Pozwolenia,
uzgodnienia,
warunki techniczne, trochę
tych formalności jest. W Pana
przypadku wyobrażam sobie, że jest ich jeszcze więcej.
Nie przeraża to Pana?
Przerażać to za mocne słowo.
Są pewne problemy w admini-

stracji samorządowej. Wynika
to z tego, że brakuje wykwalifikowanych
pracowników,
którzy uciekają do prywatnych
firm. Zupełnie inaczej jest, jeśli
chodzi o EWE, wychodzą naprzeciw ze wszystkim. Nie ma
najmniejszego problemu. Pracownicy pamiętają o rozpoczętych rozmowach, o planowanych inwestycjach, o których
już rozmawiałem, firma dzwoni
i wyprzedza pewne zdarzenia,
tak abym był przygotowany.
Dam przykład. Buduję osiedle
w Kunowicach. Jest to zespół
siedemnastu domków. Wszystko mam tu obsłużone przez
EWE z najdrobniejszymi szczegółami. Podobnie było przed
trzema laty, kiedy budowałem
19 domków – bez problemów.
Nie ma najmniejszej skazy.
Doświadczenie i profesjonalizm pracowników EWE jest
pomocny?
Oczywiście, bardzo pomocny. Oni wiedzą, co po drodze
trzeba załatwić, żeby wszystko zmieściło się w czasie.
Dlatego mi także lepiej się z
takimi ludźmi współpracuje,
którzy wiedzą o co chodzi w
tym biznesie, gdzie także czas
jest bardzo ważny. Jest tak, że
kiedy zgłaszam inwestycję,
to już przy drugiej najpóźniej

trzeciej wizycie mam przyszykowany przez EWE komplet
niezbędnych na daną chwilę
dokumentów. I między innymi
dzięki temu nie miałem nigdy
sytuacji, żebym nie zdążył z inwestycją. Najświeższą sprawą,
z którą kontaktuje się z EWE
jest inwestycja w Słońsku, którą prowadzę. To Muzeum Ujście Warty. Już prowadzone są
rozmowy dotyczące przyłącza
gazu do tej inwestycji.
A Pana klienci indywidualni
akceptują informację o tym,
iż ich mieszkania będą ogrzewane gazem?
Ludzie stają się wygodni i wyedukowani. Zdają sobie sprawę
z tego, że taka forma ogrzewania jest ekonomiczna, wygodna i prosta w codziennym użyciu i duże znaczenie ma dla
nich ekologia. To trzeba docenić. Mogę powiedzieć, że gaz
jest nawet pożądany. Powiem
więcej, nawet nasze prawo już
także idzie w tym kierunku. I
aby spełnić pewne wymogi potrzebny jest odpowiedni partner, który zainwestuje i nie boi
się inwestycji przyszłościowej. I
EWE te warunki spełnia.
Dziękuję za rozmowę.
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WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

Zostań ławnikiem

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na
ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach. Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
dokonana wyboru 3 osób - ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach ,
w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 osoba.
Kandydatów na ławników, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,
inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy. Kandydatów na ławników
do orzekania w sprawach pracowniczych zgłaszają wyłącznie związki zawodowe oraz
organizacje pracodawców.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana
osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
4.
5.
6.
7.
8.
9.

przestępstw i wykroczeń;
adwokaci i aplikanci adwokaccy;
radcy prawni i aplikanci radcowscy;
duchowni;
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
funkcjonariusze Służby Więziennej;
radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w
sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693.
Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października
2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000
i 1544),), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.
Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści
dni przed dniem zgłoszenia.
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata
zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie
wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
• imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL,
miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy
zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą
uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba,
której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

•

Zgodnie z:
art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
ponosi Skarb Państwa
• art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
• art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji
ponosi Skarb Państwa.

•

Kartę zgłoszenia i dokumenty należy złożyć w Biurze Rady Miasta- Urząd Miasta
ul.Graniczna 4 ( tel.957278113).
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

To była wystrzałowa Majówka na Strzelnicy ! ! !
25 maja tradycyjnie na Osiedlu Leśnym odbywała się majówka, która jednak przybrała w tym roku charakter militarny. Impreza odbywała się na
dawnej strzelnicy, gdzie organizatorzy „Majówki na Strzelnicy” (Rdzenni Mieszkańcy Osiedla Leśnego, radny Piotr Dziekan, MOSiR w Kostrzynie nad
Odrą, Miłośnicy Pojazdów Militarnych z Kostrzyna i Dębna oraz 9. Pluton Lubuskiej Obrony Narodowej) przez blisko trzy godziny zapraszali na zabawę w
militarnych klimatach. Były wojskowe pojazdy, strzelnica, prezentacje broni i cała masa innych atrakcji. Podczas imprezy odbywała się także zbiórka
dla Kamila Waskina, który również bawił się na Strzelnicy. Przy słonecznej pogodzie i szerokich uśmiechach wspólny czas minął jednak zbyt szybko…
Trudno wymienić tutaj wszystkich, dzięki
którym ta impreza mogła się odbyć, ale
ogromna rzesza ludzi dobrej woli przybyła w sobotę na Strzelnicę, aby wspólnie
zbierać środki niezbędne na dalszą rehabilitację poparzonego Kamilka. Jeszcze
przed południem ta grupa wspaniałych
ludzi zebrała się na miejscu, gdzie trwały ostatnie przygotowania do Majówki.
Szybko wykoszono teren, pojawiły się namioty i stoiska, wśród których nie zabrakło
Zakręconej Fryty, kramiku z pluszakami
Pani Doroty i punktu gastronomicznego. Mniej więcej godzinę przed imprezą
niezastąpiony Piotr Witkowski rozstawił
zamek dmuchany, a na miejsce przybył
9. Pluton Lubuskiej Obrony Narodowej,
który szykował liczne atrakcje. Słoneczna
pogoda wprawiła wszystkich w doskonały
nastrój i przy dźwiękach muzyki szykowano się do przybycia pierwszych gości…
Punktualnie o godzinie 14:00 rozpoczęła się Majówka, a Strzelnica zapełniła się
gwarem dzieci i ich opiekunów. A było
co robić! Najmłodsi, co chyba oczywiste,
niemal „z marszu” rzucili się do zdobywania dmuchanego zamku. Pozostali goście
od razu kierowali się w kierunku kącika
militarnego, gdzie młodzież z 9. Plutonu
przyszykowali cały arsenał zabawy. Panie
chętnie pozowały do zdjęć ze strzelcem
w mundurze maskującym, który został
szybko ochrzczony „chodzącym krzakiem”.
Panowie próbowali swoich sił w rozbieraniu i ponownym składaniu broni. Można
było także obejrzeć bogate wyposażenie wojskowe, które na co dzień używają
członkowie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, a część prezentowali oni na sobie.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się

strzelnica, gdzie instruktorzy w sposób
fachowy objaśniali jak skutecznie strzelać
ale także omawiali uzyskane wyniki. Do
Honkera 9. Plutonu około godziny 15:00
dołączyły inne pojazdy militarne, które
można było dotknąć, podziwiać, a nawet
się nimi przejechać! Dla dzieciaków była to
niesamowita frajda, a wielu z nich z radością powtarzało: „jeszcze ten, jeszcze tamten… prooooszę!” Nie mogło zabraknąć
także kostrzyńskiej Policji i Straży Pożarnej.
Policjant zapraszał do „przetestowania”
najnowszego radiowozu, a uśmiechnięty
strażak miał na tą okazję przygotowany
specjalny strój i pozwalał zasiąść za kółkiem swojego auta! I tak mijał czas, a organizatorzy zapraszali dzieciaki czekające na
zamki, militaria czy przejażdżki do wspólnej zabawy i konkursów z nagrodami.
Majówka była także doskonałą okazją, aby
wesprzeć chorego Kamilka, który zresztą także pojawił się na Majówce, szybko
zdobywając nasze serca. Gość honorowy
z uznaniem podziwiał stoisko 9 Plutonu
i dziękował uśmiechem wszystkim, którzy
zdecydowali się go wesprzeć. Wolontariusze z Żabic i Drzewic, jak zwykle zresztą
niezawodni, przyszykowali cała masę domowych wypieków, gadżety od sponsorów i loterię fantową. Symboliczny grosik
wrzucił każdy uczestnik zabawy, a panie
miały pełne ręce roboty. Tak mijały niepostrzeżenie sekundy, minuty i godziny,
które w słoneczku zleciały jak z bicza
strzelił. Uczestnikom mijający czas umilała muzyczka, a także występy dziewcząt,
które na żywo śpiewały przeboje. Niestety, trzy godziny minęły tak szybko, że aż
szkoda było wracać do domu. Szkoda, że
wszystko co dobre, musi się skończyć…
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Święto Hanzy 2019

Koncerty zespołów Bajm, Sound &Grace, Enej i Weekend - to tylko część
atrakcji, które dwumiasto przygotowało na tegoroczne Miejskie Święto Hanzy,
które odbędzie się od 12-14 lipca. Czeka nas kosmiczna zabawa, bo w końcu
mamy w tym roku 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. Zaprosimy
też mieszkańców na warsztaty taneczne, wokalne, muzyczne, teatralne, których efektem będą widowiska taneczne, performance i plenery artystyczne.

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

W ramach Miejskiego Święta Hanzy
oprócz atrakcji muzycznych na dużej scenie
przy Collegium Polonicum, przygotowujemy dla mieszkańców dwumiasta mnóstwo atrakcji, warsztatów artystycznych,
zakończonych wspólnymi koncertami, widowiskami audiowizualnymi zsynchronizowanymi z ambitną muzyką elektroniczną,
serwowaną przez lokalnych młodych twórców. Wszystko to w nowej lokalizacji - w
parku na placu Przyjaźni. Dzięki unijnemu
dofinansowaniu, projekt „Kultura, głupcze!
Wzmocnienie strategicznego partnerstwa
w obszarze kultury - etap I”, realizowany
przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury wraz
z Forum Kleista, wszedł w fazę przygotowań
do tegorocznego Miejskiego Święta Hanzy.
Lokalsi zapraszają na warsztaty
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 200 warsztatów artystycznych,
związanych tematycznie z imprezami misyjnymi SMOKa - mówi dyrektor Słubickiego
Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Stefański - Zaczynamy od Miejskiego Święta Hanzy,
przygotowując dla mieszkańców warsztaty
z wielu dziedzin: muzyczne, audio-wizualne,
teatralne, wokalne, taneczne. Chcemy wykorzystać kreatywny potencjał drzemiący w
naszych mieszkańcach tak, by również oni
współtworzyli program artystyczny naszego
święta. Te wszystkie aktywności prowadzą
do oddolnego świętowania. Kosmiczne wydarzenia przygotowujemy lokalnie, korzystając z doświadczenia, pasji i talentu lokalnych twórców amatorów, zaangażowanych
w artystyczny rozwój naszej małej ojczyzny.
Wszystkie działania mają charakter otwarty do projektu mogą się zgłosić osoby w każdym
wieku, z Polski i z Niemiec - dodaje. Efekty
warsztatów będzie można zobaczyć podczas tegorocznego Miejskiego Święta Hanzy,
i jego kosmicznej odnogi - statku z Kapitanem
Planetą i Gwiezdnymi Wojnami.
Będzie kosmicznie i fantastycznie!
Spotykamy się na placu Przyjaźni 13 i 14
lipca, gdzie przez dwa dni królować będzie
tematyka kosmiczna. A to za sprawą 50.
rocznicy lądowania człowieka na Księżycu.
W lipcu 1969 roku Apollo 11 wszedł na orbitę
Księżyca. Armstrong i Aldrin przeszli do modułu księżycowego, który został odłączony
i rozpoczął historyczne lądowanie. Astronauci
wylądowali na Księżycu 20 lipca 1969 roku.

Nawiążemy do rocznicy i uczcimy ją lokalnie.
Na placu Przyjaźni powstaną kosmiczne dekoracje, artyści przygotują kosmiczne warsztaty, a występy artystyczne sięgną gwiazd zapewnia T. Stefański.

Program Miejskiego Święta Hanzy
Scena główna w Słubicach
Piątek, 13 lipca
19:00 - lokalny program artystyczny
Zespoły taneczne działające przy SMOK
20:00 Łukasz Łyczkowski & 5 RANO
To rock&roll w najczystszej postaci, nieokiełznane dzikie riffy i szczere do bólu teksty.
Frontman grupy jest laureatem programu
Voice of Poland.
22:00 ENEJ
Niezwykle energetyczna muzyka na pograniczu folku i ska, wzmocniona rockowym
brzmieniem oraz tradycyjną ukraińską nutą.
Potężna dawka świeżej młodzieńczej energii, melodyjnych kompozycji i wspaniałego
kontaktu z publicznością.
00:15 WEEKEND
Popularny boysband wykonujący muzykę
z pogranicza gatunków disco polo, dance
i elektronicznej muzyki tanecznej, który
wykreował liczne hity śpiewane w wielu
polskich domach.
Sobota, 14 lipca
18:30 The Meänland - Tornio / Haparanda
Zespół z naszych miast partnerskich Tornio/
Haparanda grający popularne światowe
hity w ciekawych aranżacjach utrzymanych
w stylistyce reggae.
20:00 SOUND & GRACE
Chór wykonujący muzykę z pogranicza
gospel, soul, R&B i funk. Wokaliści wraz z
żywiołowymi instrumentalistami mieszają,
przeplatają, łączą i eksperymentują, czerpiąc z bogatych zasobów światowego dziedzictwa muzycznego. Prawdziwa bomba
pozytywnej energii.
22:30 BAJM
Legenda polskiej sceny muzycznej, działająca z ogromnym powodzeniem już od 1978
roku. Beata Kozidrak charyzmatyczna wokalistka dysponująca 4-oktawową skalą głosu
jest znakiem rozpoznawczym grupy od momentu jej powstania.
00:00 MASTERS
Jeden z czołowych zespołów wykonujących
muzykę disco polo i dance, gwarantuje gorące rytmy i roztańczoną rozrywkę.
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To nasza duma!

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

Małgorzata Krzyżan i jej trener Oleg Pachol, odebrali podczas
sesji rady miejskiej gratulacje z okazji przyznania im nagród
za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Natomiast: Jakub Czak,
Patryk Cichosz Dzyga, Sebastian Świtoński, Emilia Kulas, Igor
Ławrynowicz, Dominika Jakubowska, Paulina Polańska, Marta
Wroniewicz i Adrian Gasiewicz dostaną od gminy stypendia.
- Serdecznie Wam wszystkim gratuluję! - mówił burmistrz Mariusz Olejniczak podkreślając, że za sukcesem zawodników zawsze stoją ich rodzice
i trenerzy. – Za to wsparcie ogromnie dziękuję – dodał. Zapowiedział też,
że w przyszłym roku gmina będzie chciała zwiększyć kwotę pieniędzy,
które od dwóch lat rezerwuje na nagrody i stypendia sportowe. - Znacząco zwiększyć - doprecyzował przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
Grzegorz Cholewczyński, który także gratulował wyróżnionym sportowcom.
Nagrody i stypendia zostały przyznane słubiczanom na mocy uchwały
Rady Miejskiej z 25 kwietnia tego roku. M. Krzyżan uhonorowano za
zajęcie drugiego miejsca w zawodach rangi mistrzostw świata masters
w rzucie dyskiem, J. Czaka zamistrzostwo Polski w biegach przez płotki. S. Świtoński to zdobywca drugiego miejsca w mistrzostwach świata
oraz pierwszego w mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych w podnoszeniu ciężarów. Stypendystom gminy został też reprezentant kadry
siatkarzy P. Cichosz Dzyga, który ma na swoim koncie pierwsze miejsce
w mistrzostwach Europy wschodniej oraz E. Kulas, mistrzyni Polski BJJ w
kategorii NO DI Młodszy Junior.
Wśród wyróżnionych znaleźli się też: I. Ławrynowicz, brązowy medalista
mistrzostw Polski BJJ w kategorii NO DI dla dzieci i młodzieży, D. Jakubowska, która zdobyła brązowy medal na mistrzostwach Polski w kikboksingu, P. Polańska wicemistrzyni Polski U16, M. Wroniewicz, zawodniczka kadry narodowej juniorek piłki ręcznej oraz A. Gasiewicz z kadry
narodowej niesłyszących w piłce siatkowej.
Sportowcom podczas sesji towarzyszyli rodzice i bliscy, nie kryjąc dumy
z powodu sukcesów swoich dzieci czy krewnych.
Beata Bielecka / www.slubice.pl

PRACA JAKO OPIEKUNKA
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT
ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą
- transport do i z miejsca pracy

75 6161 411
www.kamacare.pl

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

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE
P R Z YJ A Z N E D L A C Z Ł O W I E K A , Z D R O W E Z N AT U R Y
M A J - H A U S , U L . E L I Z Y O R Z E S Z KO W E J 4 6 , 6 9 - 1 0 0 R Z E P I N

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

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE, W TRKACIE KTÓEGO
PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA
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XIX EDYCJA TURNIEJU “Z PODWÓRKA NA STADION”

Znamy zwycięzców XIX edycji!

Najlepsze polskie drużyny chłopców i dziewczynek do lat 10 i 12 poznaliśmy po rozgrywanym 2 maja na PGE Narodowym Wielkim Finale XIX edycji
Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Decydujące spotkania odbyły się w oprawie godnej największych wydarzeń sportowych – na
najważniejszym polskim obiekcie, sędziowane przez czołowych arbitrów, z transmisją telewizyjną w stacji Polsat Sport oraz w obecności niezwykłych
gości, m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Tytuł mistrzów oraz nagrodę główną, czyli wyjazd na czerwcowy mecz Polska – Izrael
połączony ze spotkaniem z kadrowiczami, wywalczyli chłopcy z SP 78 Poznań (województwo wielkopolskie, kategoria U-10) i SP 4 Kostrzyn nad Odrą
(woj. lubuskie, U-12), a także dziewczynki z KKS-u Katowice (woj. śląskie, U-10) oraz UKS-u SMS Łódź (woj. łódzkie, U-12).

Zwycięzcy w kat. U-12, Szkoła Podstawowa Nr4: Piotr Pakirski, Hubert Górecki, Oliwier Potomski,
Patryk Rachela, Alan Pinter, Patryk Kudyba, Oskar Iwiński, Sebastian Chuchnowski, Alan Krysiński,
Kacper Sikorski Trenerzy: Adam Bogdański i Robert Guźniczak
Piłkarska majówka w Warszawie
Mistrzynie i mistrzowie województw zjechali do stolicy
w poniedziałek, by wziąć udział w uroczystym otwarciu
Finału Ogólnopolskiego przed PGE Narodowym. Po kolorowej paradzie finalistów przyszedł czas na losowanie
fazy grupowej oraz koncert uwielbianej przez najmłodszych Roksany Węgiel, zwyciężczyni Konkursu Piosenki
Eurowizji dla Dzieci. Nie zabrakło też słów wsparcia, skierowanych do uczestników przez obecnych na ceremonii
gości. - To jest fantastyczny, największy tego typu Turniej w
Europie, który jest obecny w każdym województwie i prawie
każdym powiecie. Jestem dumny, że możemy go wspierać
jako Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dziękuję Polskiemu
Związkowi Piłki Nożnej i firmie Tymbark, a przede wszystkim dziękuję młodym piłkarzom. To wy jesteście esencją
tego Turnieju. Wszyscy wiemy, że wiele gwiazd futbolu tutaj
zaczynało. Życzę wam wspaniałej zabawy i wielu sportowych wrażeń - mówił minister Witold Bańka.
We wtorek i środę blisko 800 zawodniczek, zawodników,
trenerek i trenerów zjawiło się na stadionie Agrykoli i
bocznych boiskach Legii. Pierwszego dnia odbyła się faza
grupowa, a drugiego drużyny walczyły w fazie pucharowej. Najlepsze zespoły rozgrywek grupowych zaczęły od
ćwierćfinałów, a pozostali walczyli o miejsca 9.-16.
2 maja najlepsi z najlepszych, czyli po dwie drużyny chłopców i dziewczynek do lat 10 i 12, wybiegli na
murawę PGE Narodowego. W obecności wielu kibiców, w
tym m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy, prezesa PZPN Zbigniewa Bońka czy selekcjonera
Jerzego Brzęczka młodzi piłkarze rozegrali decydujące
mecze. Wielki Finał odbywał się na kilka godzin przed
finałem Totolotek Pucharu Polski, sędziowali go czołowi polscy sędziowie, m.in. Szymon Marciniak i Monika
Mularczyk, a transmisję z komentarzem Mateusza Borka
i Tomasza Smokowskiego można było śledzić za pośrednictwem stacji Polsat Sport.
- Wrażenia po Wielkim Finale Turnieju „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku” są pozytywne jak zawsze.

Ponownie mieliśmy wspaniałą, sympatyczną atmosferę i
bardzo dobry poziom, który z roku na rok jest coraz wyższy.
My na pewno cieszymy się, że jest zapotrzebowanie na taką
masową imprezę dla dzieci i muszę powiedzieć, że wielką
przyjemnością jest dla nich taki Turniej organizować. W tym
roku szczególnie zaskoczyła mnie gra dziewczynek z kategorii U-12, gdzie widać było zdecydowany progres. Zawodniczki imponowały realizacją założeń taktycznych i śmiałymi dryblingami - podkreślił Zbigniew Boniek, prezes
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
- Gratuluję zwycięzcom XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku”. W Wielkim Finale na stadionie PGE Narodowym, w akcji zobaczyliśmy najlepszych,
ale wygranymi są wszyscy uczestnicy Turnieju, dla których
piłka nożna stała się formą ruchu i rozrywki. To cel, który
od 13 lat wspiera Tymbark, jako główny sponsor Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Mecze, które
2 maja obejrzeliśmy na PGE Narodowym były fantastyczną reklamą futbolu wśród najmłodszych. Cieszy nas fakt,
że dzień 2 maja stał się już prawdziwym świętem dziecięcej
piłki nożnej w Polsce, a sam Turniej synonimem wyjątkowej
piłkarskiej przygody, wysokiego poziomu sportowego i realnej szansy na odkrycie piłkarskich talentów – powiedział
Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu Maspex.
Znamy zwycięzców XIX edycji
Jako pierwsze na murawę PGE Narodowego wybiegły
dziewczynki w kategorii U-10, u których w Wielkim Finale
zmierzyły się KKS Katowice i UKS Tęcza Bydgoszcz. Od samego początku spotkania kibice oglądali konsekwentne
ataki piłkarek ze Śląska. Ofensywna postawa pozwoliła
katowiczankom strzelić dwie bramki, nie tracąc żadnej
i to one cieszyły się ze zwycięstwa. Do wygranej swoje
koleżanki poprowadziły Antonina Dzierżęga (najlepsza
zawodniczka) i Oliwia Rak (królowa strzelczyń). Piłkarkom
Tęczy na osłodę pozostał tytuł najlepszej bramkarki dla
Amelii Sikory.
- Na pewno emocje były dzisiaj bardzo duże, bo finał jak
wiadomo rządzi się swoimi prawami. Cieszmy się, że udało

się wygrać, ale nie ukrywamy, że poświeciliśmy dużo czasu,
żeby trenować z dziewczynkami oraz pracować nad przygotowaniem mentalnym, bo dla nich to ma być przede wszystkim świetna zabawa. Ja się cieszę, że nasza praca obroniła
się tutaj na takim wspaniałym Turnieju - podsumował
Tomasz Nawrocki, trener KKS-u Katowice.
W finale U-10 chłopców świetny początek zaliczyła
drużyna SP 78 Poznań, wychodząc na prowadzenie 2:0.
Zawodnicy UKS-u Volley Szczecin nie zamierzali się jednak poddawać i zdobyli gola kontaktowego. W ostatnich
sekundach spotkania piłkarze z województwa zachodniopomorskiego przeprowadzili znakomitą akcję, po której
mogli doprowadzić do remisu i rzutów karnych, ale tak
się nie stało i tytuł trafił do Poznania. Zawodnicy finalistów zgarnęli nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem wybrano Mateusza Nowakowskiego (UKS Volley),
najlepszym zawodnikiem został Jakub Gliwa (UKS Volley),
a królem strzelców Hubert Janyszka ze zwycięskiej drużyny.
- Nie ukrywam, że to, że jesteśmy dzisiaj na PGE Narodowym,
robi na nas ogromne wrażenie. Ja sam miałem w tunelu
ciarki, a co dopiero chłopcy. Mam nadzieję, że to nie jest ich
ostatni występ tutaj i być może w przyszłości będą wracać
na ten stadion już jako reprezentacji Polski, czego im życzę –
cieszył się Piotr Mydlikowski, trener SP 78 Poznań.
Wielkie emocje towarzyszyły starciu w kategorii U-12
dziewczynek. UKS SMS Łódź szybko zdobył gola i wyszedł na prowadzenie w meczu z Beniaminkiem Krosno.
Piłkarki z Podkarpacia nie zamierzały złożyć broni i doprowadziły do wyrównania. Całe spotkanie było bardzo
wyrównane i wynik mógłby być o wiele wyższy, gdyby nie
znakomita dyspozycja bramkarek. Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyły się łodzianki, które gola na 2:1 wbiły tuż
przed końcem meczu. Najlepszą golkiperką została Maja
Krychta z Beniaminka, najlepszą zawodniczką wybrano
Natalię Sikorską (UKS SMS Łódź), a najwięcej goli strzeliła
Julia Gałuszka z Beniaminka, która rok temu też zdobyła
tytuł królowej strzelczyń Finału Ogólnopolskiego, tyle że
w młodszej kategorii U-10.
- Czujemy niesamowitą radość, osiągnęliśmy wielki sukces,
ale ogromne chapeau-bas dla drużyny z Krosna. Wiele osób
obstawiało nas w roli faworytów, ponieważ w zeszłym roku
również wygraliśmy, ale w tym przyjechaliśmy w innym
składzie. W tej edycji zagrały tylko 3 zawodniczkami z poprzedniego roku, do tego graliśmy bez prawdziwej bramkarki – nasza golkiperka to tak naprawdę zawodniczka z pola,
którą zmienialiśmy w różnych meczach. Jestem zdania, że
trudno jest wygrać, ale jeszcze trudniej obronić tytuł - podsumował Sebastian Papis, trener zwycięskiej drużyny.
W wyjątkowej oprawie rozpoczął się finał najstarszej
kategorii chłopców. Zawodników SP 4 Kostrzyn nad Odrą
i SP 392 na murawę PGE Narodowego wyprowadził m.in.
sam Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Mecz rozpoczął się od niespodziewanych ataków ekipy z
województwa lubuskiego, która szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Piłkarze ze stolicy najpierw strzelili gola kontaktowego, a później – na 2 minuty przed końcem meczu
- doprowadzili do wyrównania, ale w ostatnich sekundach przepiękny gol Alana Krysińskiego, który idealnie
przymierzył z rzutu wolnego, zdecydował o mistrzostwie
dla drużyny z Kostrzyna nad Odrą. Z wyróżnień indywidualnych cieszyli się Kacper Mach (najlepszy bramkarz,
SP Stężyca), Kacper Sikorski (najlepszy zawodnik, SP 4 Kostrzyn nad Odrą) oraz Maciej Jeleński (SP 392 Warszawa).
- Mecz był bardzo ciekawy, a ostatni gol wyjątkowo piękny.
Panowie grają naprawdę na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że będą go jeszcze podnosili i doczekamy się następnych zawodników do reprezentacji Polski. Oprócz sportowej
rywalizacji bardzo ważne jest spotkanie dziewczyn i chłopaków z całego kraju, którzy mogą się poznać i zmierzyć w
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Kategoria chłopcy U-12: najlepszy zawodnik Kacper Sikorski (SP4 Kostrzyn nad Odrą)
odbiera nagrodę z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy

atmosferze życzliwości oraz fair play. Wydaje mi się, że na tym polega istota tego Turnieju
- podsumował Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
- Nie spodziewaliśmy się wygranej! Jesteśmy małym klubem, a wygraliśmy z drużyną
z Warszawy, której chłopcy szkolą się w najlepszych akademiach piłkarskich. Biorąc pod
uwagę, jak przez cały Turniej grał nasz rywal, nasza wygrana to zaskoczenie, ale zasłużyliśmy na nią meczem finałowym. Chłopcy wykonali ogromną pracę - dodał Adam
Bogdański, trener SP 4 Kostrzyn nad Odrą.
Jak pokazuje historia, gra w Turnieju była początkiem wielkiej piłkarskiej przygody
dla ponad 50 późniejszych reprezentantów Polski w różnych kategoriach wiekowych.
Udział w tych rozgrywkach mają za sobą m.in. Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek,
Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński, Tomasz Kędziora, Damian Kądzior, Marcin
Kamiński czy Paulina Dudek.
Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, głównym sponsorem
od 13 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od dwóch edycji - Electrolux.
XIX edycja rozgrywek została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia.
źródło: www.zpodworkanastadion.pl
zdjęcia: www.zpodworkanastadion.pl
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Dziękujemy!
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Warta robi awans!

fot. Lubuski Związek Piłki Nożnej
Gratulacji dla drużyny piłkarskiej ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą
nie ma końca. 24 maja w Hotelu Bastion
odbyło się uroczyste spotkanie, podczas
którego specjalne podziękowania dla naszych mistrzów złożył Zastępca Burmistrza
Zbigniew Biedulski, Prezes Lubuskiego
Związku Piłki Nożnej Robert Skowron
oraz Wiceprezes LZPN Zenon Chmielewski. Każdy z chłopców otrzymał wraz
z podziękowaniami upominek.
Uhonorowano również dziewczynki Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Przyjaciół Sportu” w Kostrzynie
nad Odrą, które zajęły 6. miejsce podczas

Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Gratulacje złożyła też Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Marzanna Senger,
Dyrektor MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
Zygmunt Mendelski i Przewodniczący
Rady Miasta Marek Tatarewicz.
Widownię stanowili dumni rodzice, którzy są największymi, zagorzałymi fanami
swoich utalentowanych dzieci. Ich zaangażowanie zostało uwiecznione na filmie dokumentalnym, który został wyemitowany
podczas spotkania. Obok trenerów, to właśnie rodzice wykonują największą pracę
polegającą na wspieraniu swoich pociech.

Z powodu kontuzji Jarosława Tomickiego,
BISTS Bielsko-Biała nie przystąpiła do rewanżowego meczu barażowego z Wartą
Kostrzyn nad Odrą o awans do LOTTO
Superligi. Warta wraca do elity po rocznej
przerwie.
- Mam wysunięty dysk i muszę zrobić dwa
tygodnie przerwy. Już w ostatniej kolejce
sezonu zasadniczego z Bronią Radom zagrałem z dużymi problemami, zaś pierwsze
spotkaniu barażowym to już było apogeum
bólu. Wystąpiłem dla drużyny, chociaż
lekarz mi odradzał. Nie wiem, w jaki sposób
wygrałem pierwszy pojedynek ze Sławkiem
Doszem, a w niedzielę rano było u mnie po-

gotowie... Rewanżu nie będzie, skupiamy się
na kolejnym sezonie - powiedział J. Tomicki.
W pierwszym meczu Warta zwyciężyła na
wyjeździe 8:2, a punkty zdobyli: Daniel Bąk
2, Jakub Perek 2, Dosz 1, Witold Skubiszewski 1 oraz deble Dosz/Skubiszewski, Perek/
Bąk. W zespole z Bielska-Białej triumfował,
poza Tomickim, tylko Grzegorz Felkel.
Na razie nie wiadomo, w jakim składzie
wystąpi drużyna z Kostrzyna w LOTTO
Superlidze. Perek już wcześniej podpisał
kontrakt z Palmiarnią Zielona Góra, która
spadła do pierwszej ligi; z elitą pożegnały
się też Morliny Ostróda.
źródło: www.superliga.com

