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REKLAMA
511 225 133

ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą
tel.: 95 728 93 85
www.alfabud.pl

BETON TOWAROWY
BLOCZKI BETONOWE
NARZĘDZIA BUDOWLANE
SUCHA ZABUDOWA

SKUP ZŁOMU

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

ODADOZ

√ kredyty dla firm
√ kredyty hipoteczne  

√ kredyty konsumenckie
√ ubezpieczenia na życie

√ ubezpieczenia majątkowe

OFERUJEMY:

PONAD 25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU !

ul. Krótka 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 717 6791
kom. 501 199 239

więcej:

www.plustaxi.com.pl95 73 66666

Kostrzyn nad Odrą

NOWA JAKOŚĆ W MIEŚCIE!
 ► u nas zapłacisz kartą!

 zakupy na telefon! ►

 bezpłatny dojazd! ►

 o przybyciu TAXI  ►

powiadomienia SMS!

 7 dni w tygodniu / 24h! ►

KOSTRZYN NAD ODRĄ

WYNAJEM 
AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681

Decyzją Narodowej Rady 
Ekologicznej, miasto Ko-
strzyn nad Odrą  zostało lau-
reatem Krajowej Nagrody 
Ekologicznej „EKOJANO-
SIK – Zielona wstęga Polski”. 
Wręczenie nagród odbyło się 
we wtorek 5 czerwca br. pod-
czas II Międzynarodowego 
Forum „Energetyka i Środo-
wisko” w Zakopanem. 
Krajowa Rada Ekologiczna wy-
różniła w ten sposób samorządy 
terytorialne za realizację dzia-
łań mających istotny i znaczący 
wpływ na poprawę i stan środo-
wiska naturalnego regionu jak 
np. działania na rzecz obniże-
nia poziomu niskiej emisji oraz 
działania na rzecz podnoszenia 
świadomości ekologicznej. W 
czasie trwania konkursu ocenia-
no zrealizowane i zastosowane 
w praktyce przedsięwzięcia, 
które miały szczególny wpływ 
na region lub na całe woje-
wództwo. Dzielę się tą nagrodą 
ze wszystkimi mieszkańcami 
Kostrzyna nad Odrą, którzy w 
ostatnim czasie zdecydowali się 
na stosowanie rozwiązań eko-
logicznych w swoich domach i 
skorzystali z oferty miasta. - po-
wiedział Burmistrz Miasta Ko-
strzyn nad Odrą Andrzej Kunt 
- Dziękuję kostrzyńskim przed-
siębiorcom dbającym o ochronę 
środowiska w swoich firmach, 
a bardzo szczególnie kostrzyń-
skim dzieciom, które z wielkim 
zapałem biorą udział w wielu 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
i miejskich akcjach ekologicz-
nych. Dziękuje pracownikom 
Urzędu Miasta i radnym Rady 
Miasta za systematyczną pracę 
na rzecz ochrony środowiska w 
naszym mieście. Ta nagroda jest 
dla nas szczególnie cenna po-
nieważ nasze działania zostały 
docenione przez instytucje kra-
jowe odpowiedzialne za ochronę 
środowiska jak m.in. Wojewódz-
ka Inspekcja Ochrony Środowi-
ska, Związek Miast Polskich czy 
Pracodawcy Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dziękuję również Na-
rodowej Radzie Ekologicznej, 
która zdecydowała o przyznaniu 
nam tej zaszczytnej nagrody.  
Nam wypada jedynie pogratulo-
wać kolejnego już wyróżnienie 
dla Miasta Kostrzyn nad Odrą, 
które jest potwierdzeniem, że 
polityka w zakresie ochrony mia-
sta jest zauważona również an 
forum krajowym. Gratulujemy! 

Kostrzyn
jest eko!
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (kolportaż do skrzynek pocztowych mieszkańców); SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki; 
URZĄD MIEJSKI ul. Akademicka; ECO – SUPERMARKET ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE 
SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; PIEKARNIA OSKROBA ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY  ul. 1 Maja; SKLEP 
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OgłOszenia DrObne

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Zatrudnię pracowni-
ka ochrony (kobieta 

lub mężczyzna), etat, 
Słubice i okolice. Mile 
widziane orzeczenie. 

Tel. 512 252 866

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe, 46 m2 pierwsze 

piętro, balkon. Gorzów 
Wlkp, ul. Grottgera. Opła 

ekspl. 220 zł. Tel 95 7523571

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek 

i roczników
Gotówka i formalności  

od ręki
tel. 791 545 424

Przyjmę  na etat pra-
cownika do sprzątania 
biura w Kostrzynie nad 
Odrą. Tel. 601 167 375

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): .........................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO......................................................  ADRES......................................................................  

....................................................................................  NR  TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

minął miesiąc

Oliwa sprawiedliwa…
Po blisko trzech latach procesu, 
kilkunastu rozprawach, dziesiąt-
kach przesłuchanych świadków 
i zgromadzeniu całkiem sporej 
ilości akt, redakcja Przekroju 
Lokalnego wygrała sprawę są-
dową z byłym dyrektorem Mię-
dzyrzeckiego Ośrodka Kultury. 
Decyzja Sądu Apelacyjnego jest 
jednoznaczna i prawomocna. 
Sąd oddalił wszystkie zarzuty 
postawione przez pana AS. Były 
dyrektor (niedawno zwolniony 
ze stanowiska przez burmistrza 
Międzyrzecza) oskarżał nas o 
bezprawne naruszenie dóbr oso-
bistych i podawanie kłamliwych 
informacji na swój temat. Czuł 
się urażony ostrymi słowami 
krytyki ze strony redaktora Le-
cha Malinowskiego, a prawda 
jest taka, że z krytyką nigdy 
pogodzić się nie potrafił. Zanim 
doszło do utarczki z Przekrojem 
próbował „ustawić” pod swoje 
dyktando Kazimierza Czułupa 
z portalu internetowego www.
miedzyrzecz.biz oraz blogerkę 
Iwonę Wróblak. We wszystkich 
przypadkach były dyrektor po-
legł z kretesem. 
W trakcie procesu największą 
uwagę były dyrektor i jego peł-
nomocnik przykuli do artyku-
łu „Dyrektor skandalista” z nr 
5(13)/2015 Przekroju Lokalnego 
mutacja C. Tytułowym bohate-
rem artykułu był oczywiści były 

dyrektor MOK w Międzyrzeczu. 
A teraz wyobraźcie sobie drodzy 
czytelnicy sytuację: przychodzą 
dziennikarze na otwarcie między-
rzeckiej Biblioteki po remoncie w 
dniu 8 maja 2015 r. W spotkaniu 
biorą udział przedstawiciele Mi-
nistra Edukacji i Marszałka Woje-
wództwa. W pewnym momencie 
dziennikarze Przekroju Lokal-
nego: Lech Malinowski i Iwona 
Wróblak są bezceremonialnie wy-
prowadzeni przez ochroniarzy z 
budynku, ponieważ rzekomo nie 
posiadają akredytacji (co do której 
dyrektor MOK zdawał sobie spra-
wę, że nie jest w tym przypadku 
wymagana). Dziennikarze innych 
redakcji mogli na uroczystości zo-
stać. Dopiero sądy dwóch instan-
cji musiały uświadomić byłemu 
dyrektorowi MOK, że określenie 
„zrobił sobie prywatne otwarcie 
za publiczne pieniądze” wyarty-
kułowane przez redaktora Lecha 
Malinowskiego pasuje do tej sy-
tuacji jak ulał i nie jest żadnym 
nadużyciem. 
Inna sprawa: były dyrektor MOK 
w Międzyrzeczu rozdawał mię-
dzyrzeckim radnym darmowe bi-
lety na różne spektakle, koncerty 
i przedstawienia. L. Malinow-
ski w artykule „Czarodziejskie 
Jabłuszka Czarka” w numerze 
2(10)/2015 Przekroju Lokalnego 
mut. C stwierdził jednoznacznie, 
że „Pachnie to na milę próbą może 

nie korupcji, co raczej kupieniem 
przychylności”. AS starał się jed-
nak za wszelką cenę udowodnić, 
że nie były to bilety, tylko zapro-
szenia, a także, że oskarżyliśmy 
go o… korupcję. Przecież już 
w tym jednym zdaniu redaktor 
stwierdził, że korupcja to nie jest. 
Ponadto, jeżeli pozostali miesz-
kańcy Międzyrzecza musieli na 
ww. spektakle, koncerty i przed-
stawienia zakupić bilety, to jak 
nie nazwać takiego bezpłatnego 
zaproszenia biletem? Na szczę-
ście sądy nie podzieliły pokrętnej 
logiki byłego dyrektora MOK i tu 
również zarzuty zostały oddalone.
Lista przewinień byłego dyrek-
tora MOK w Międzyrzeczu jest 
długa. Dziwię się jedynie bur-
mistrzowi Międzyrzecza, że na 
zwolnienie z pracy tego pana zde-
cydował się tak późno.
Oprócz dwóch wyżej wymienio-
nych artykułów sądowa batalia 
toczyła się również o felieton „No 
i mamy wiosnę!” zamieszczony 

w numerze 3(11)/2015 Przekroju 
Lokalnego mut. C. Zachęcamy 
do lektury. Wszystkie numery 
PL są dostępne w archiwum na-
szej strony internetowej www.
przekrojlokalny.pl. 
Osoby publiczne, czyli te pia-
stujące różne funkcje w admini-
stracji publicznej powinny zda-
wać sobie sprawę, że nie mogą 
wymagać od dziennikarzy tyl-
ko afirmacji swojej osoby, a ich 
działania mogą być poddawane 
krytyce. Nie żyjemy w Rosji 
czy na Białorusi, gdzie za takie 
praktyki dostaje się „czapę”. 

PRACA opieka w Niemczech,
WYSOKIE zarobki – do 1650€,

tel. 68 422 8111
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• codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
• nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje 

dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapo-
trzebowania na energię i składniki odżywcze, a także stanu zdrowia 
I stylu życia

• posiłki, które dla Ciebie przygotujemy, będą nie tylko zdrowe 
ale i smaczne

• stawiamy na sezonowość i różnorodność
• daj się zaskoczyć każdego dnia
• realizuj swoje Cele i ciesz sic etefektami
• nie musisz już dłużej zastanawiać się czy Twoja dieta jest odpo-

wiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie 
posiłków

• zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyni-
ków sportowych?

KOSTRZYNn
a
s
z

wszystkie strony miasta

www.facebook.com/naszkostrzynpl/

znajdź nas w Internecie: www.naszkostrzyn.pl
REKLAMA?602 663 913ZADZWOŃ!

POLUB JUŻ DZISIAJ NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Burmistrz dr Andrzej Kunt na roboczym 
spotkaniu z kierownictwem Ośrodka Po-
mocy Społecznej ustalili, że  od  3 wrze-
śnia br. Miasto wznawia działalność Domu 
Dziennego Pobytu dla osób starszych. Pla-
cówka mieścić się będzie na parterze  bu-
dynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ulicy Niepodległości 17 i będzie funkcjo-
nować w jego strukturach. Oferta Domu 
Dziennego Pobytu  skierowana jest do 
mieszkańców miasta, w wieku powyżej 60 
roku życia, samodzielnych lub wymagają-
cych niewielkiej pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu. Celem Domu  jest m.in. 
utrzymanie i  poprawa stanu sprawności 
fizycznej i intelektualnej starszych osób 
jak również utrzymywanie  kontaktów ze 
środowiskiem, co zapobiega izolacji i mar-
ginalizacji w życiu społecznym. Dom dys-
ponować będzie piętnastoma miejscami 
dla seniorów, którzy będą mogli korzystać 
z bardzo szerokiej oferty zajęć edukacyj-
nych, kulturalnych, rekreacyjnych, proz-

Kostrzyn przyjazny seniorom
drowotnych, rękodzielniczych oraz kuli-
narnych. Będą wyjazdy do kina, teatru, 
wycieczki. Uczestnicy DDP będą mieli 
również możliwość skorzystania z posił-
ków przygotowywanych przez Jadłodajnię 
OPS-u.
Placówka funkcjonować będzie od ponie-
działku do piątku, a zajęcia odbywać się 
będą w godzinach od 8.00 do 15.00. Po-
byt  w Domu będzie częściowo odpłatny 
– opłata ustalana będzie w drodze indywi-
dualnych decyzji  w zależności od sytuacji 
materialno-bytowej seniora. W sytuacji 
osób o niskich dochodach istnieje możli-
wość zwolnienia z opłat. Obecnie trwają 
prace związane z przystosowaniem po-
mieszczeń i zakupem wyposażenia.
Szczegółowe informacje dotyczące  na-
boru do DDP, odpłatności  i oferowanych 
usług można uzyskać w siedzibie  Ośrod-
ka  Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad 
Odrą  w godzinach od 7.00 do 15.00 lub  
pod numerem telefonu 95 7523033

Laureaci i finaliści
konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2017/2018

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku 
szkolnego 2017/2018. Z tego też powodu 
w dniu 1 czerwca 2018 r. podczas Koncer-
tu Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”, 
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą dr 
Andrzej Kunt i Przewodniczący Rady Mia-
sta Marek Tatarewicz, nagrodzili uczniów 
kostrzyńskich szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych, którzy odnieśli szczególne 
sukcesy w konkursach przedmiotowych z 
matematyki, języka polskiego, języka an-
gielskiego, fizyki, chemii, geografii i biolo-
gii organizowanych przez Lubuskiego Ku-
ratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018.
Wśród zwycięzców jest 7 laureatów:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1
oraz 7 finalistów: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1
Doceniając również osiągnięcia klubów spor-
towych władze Miasta Kostrzyna nad Odrą  
uhonorowały 11 najzdolniejszych zawodni-
ków kostrzyńskich klubów sportowych.
Serdecznie gratulujemy uczniom i spor-
towcom ich sukcesów oraz wierzymy, że 
twórcza pasja w zdobywaniu wiedzy i 
umiejętności przyniesie kolejne sukcesy, sa-
tysfakcję oraz mobilizację do dalszej pracy.

W miniony długi weekend na polu woodstoc-
kowym zorganizowaliśmy zlot naszej niefor-
malnej grupy przyjaciół i ogromnych fanów 
festiwalu – Skazanych na Woodstock. Wystą-
piliśmy oficjalnie z prośbą do Miasta o moż-
liwość organizacji zlotu. W czwartek udało 
nam się zorganizować występy przy „scenie”. 
W piątek odwiedził nas burmistrz Andrzej 
Kunt wraz z delegacją z miasta Sambor na 
Ukrainie. Przywitaliśmy przybyłych gości 
śpiewając hucznie „Sto lat”. Porozmawiali-
śmy ciepło i pożegnaliśmy delegację piosenką 
„Z Tylu Chmur”, która już co roku zamyka 
najpiękniejszy festiwal w Kostrzynie nad 
Odrą. Sobota minęła nam pod znakiem gier 

i zabaw animacyjnych, które poprowadził je-
den z naszych druhów. To niesamowite, że tu 
w Kostrzynie możemy spędzać tak miło czas, 
wśród przyjaciół z całego kraju, poznanych 
właśnie tu w Kostrzynie.
Pogoda nas nie rozpieszczała, ale dzięki 
pomocy Kostrzyńskiego Hufca ZHP, Ko-
strzyńskiego Centrum Kultury oraz rad-
nego Piotra Dziekana z Osiedla Leśnego, 
wszystko odbyło się tak jak sobie to wyma-
rzyliśmy. Serdecznie dziękujemy za pomoc. 
Dziękujemy również Miastu z Burmistrzem 
Andrzejem Kuntem na czele za wsparcie i 
pomoc przy załatwieniu formalności.

Skazani na Woodstock
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POWIAT SŁUBICKI

Rozpoczął się ciekawy projekt, który polega na przygoto-
waniu bezpłatnie prostej strony internetowej dla firmy lub 
instytucji, która nie posiada jeszcze własnej witryny w sieci. 
Inicjatorem akcji jest Mateusz Pawłowski, absolwent Techni-
kum Administracyjnego przy SOSW dla Młodzieży Niewi-
domej i Słabowidzącej w Chorzowie. Mateusz ma 22 lata i 
jest osobą niewidomą. Szkołę skończył w czerwcu 2016 roku.
M. Pawłowski wcześniej był organizatorem dwóch konkur-
sów plastycznych dla dzieci. Jeden w 2015 roku pt. „Pie-
niądz przyszłości”, a drugi w 2014 roku pt. „Kreatywne 
dziecko”. W każdym konkursie wzięło udział ponad 700 
osób. Mateusz przeprowadził też akcję społeczną polega-
jącą na pozyskiwaniu gadżetów szkolnych od sponsorów i 
przekazywaniu ich instytucjom wspierającym dzieci. 
Osoby zainteresowane zrobieniem bezpłatnej strony interneto-
wej proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 505904182. 
Po wykonaniu strony istnieje możliwość przeniesienia jej na inny 
serwer lub pozostawienie na serwerze autora projektu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu: 
www.enet.ovh.

Red.

Strona internetowa
za darmo!

Na straganie, w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy: 
- Pan Alik ma nowego pracownika? Zaraz, zaraz… czy ja 
już pana gdzieś nie widziałam? - zastanawiała się 5 czerw-
ca jedna z klientek popularnego w Słubicach stoiska wa-
rzywno - owocowego „Pod wierzbami”.
- Być może… - odpowiedział sprzedawca, ubrany w zie-
loną koszulkę z napisem „Marcin - uczę się”, po czym 
uprzejmie spytał: - Co podać? Bo jeśli chciałaby pani tru-
skawki, to polecam te w kobiałkach. Puszczają mniej soku 
– doradził profesjonalnie pan za ladą.
„KupiOny” za 2,5 tys.
Pewnie już się domyśleliście, że nowym pracownikiem 
pana Alika był starosta słubicki Marcin Jabłoński, którego 
całodniowa praca przy sprzedaży warzyw i owoców jest 
wynikiem charytatywnej akcji. Pisaliśmy już o niej kil-
kakrotnie - starosta został „kupiony” za 2,5 tys. zł przez 
Aleksandra Jośkę, a uzyskane w ten sposób pieniądze 
wspomogą remont internatu przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Słubicach (więcej o pikniku 
znajdziecie w tym numerze).  5 czerwca przyszedł czas na 
wypełnienie zobowiązania.
zawsze mOgłO być gOrzej...
- Zrobiłem to bardzo chętnie, bo ujął mnie pomysł Spe-
cjalnego Ośrodka, który zorganizował Piknik Dobrych 
Uczynków – mówił nam tu przed objęciem nowego sta-
nowiska pracy starosta. - No i zawsze mogłem trafić na 
pracodawcę, który na przykład maluje kominy – dodał ze 
śmiechem, po czym ruszył w stronę lady, bo pojawiła się 
przy niej klientka: - Dla mnie będzie kilogram ziemnia-
ków, kilka pomidorów i zestaw do ogórków małosolnych – 

wyliczała Ewa Kazana, która, jak się okazało, jako pierw-
sza klientka nie musiała za nic płacić.
aKcja się spODObała

Z godzinę na godzinę kupujących było coraz więcej, nie 
brakowało także tych zza Odry, którzy, kiedy tylko dowia-
dywali się, kto ich obsługuje, przecierali oczy ze zdumie-
nia i prosili o wspólne zdjęcie. 
- Piękna akcja, gratulujemy – mówili klienci starosty Ja-
błońskiego.
Stoisko „Pod wierzbami” odwiedzili także wychowankowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubi-
cach, którzy dziękując panu Alikowi i staroście, wręczyli 
M. Jabłońskiemu własnoręcznie wykonany fartuch!
A jak swego pracownika oceniał jego szef, pan Alik? – Jest 
zdyscyplinowany, dba o swoje stanowisko pracy, a co naj-
ważniejsze, nie podjada – chwalił starostę jego jednodniowy 
pracodawca, który zapowiada, że podobne akcje będzie or-
ganizował corocznie. Jesteśmy jak najbardziej na tak!

Red.

Starosta zamienił swój garnitur na… 
fartuch sprzedawcy warzyw!
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Mury żłobka pną się do góry!
Do aktu erekcyjnego-puszki włożono dla 
przyszłych pokoleń m.in. kwietniowy nu-
mer „Samorządnego Kostrzyna”, w którym 
pisaliśmy o pierwszym wbiciu łopaty, kilka 
drobnych monet oraz inne pamiątki. Każdy 
z przybyłych gości oraz pracowników budo-
wy miał szansę dokręcić śrubę zamykającą 
puszkę, a po jej poświęceniu przez ks. kan. 
Wojciecha Błaszczyka, zaraz potem zamu-
rowano ją w ścianie. Była to także doskona-
ła okazja, aby na własne oczy przekonać się 
o tempie prac, bo wykonawca, firma PHU 
IKAA Suchomel nie zwalnia tempa. Prak-
tycznie z dnia na dzień widać postępujące 
prace: stoją już mury a dosłownie za chwilę 
będą wstawiane okna, już wkrótce powsta-
nie dach. Kładzione są instalacje a na bu-
dowie ruch jak na autostradzie. Wszędzie 
ktoś coś robi, wciąż dostarczane są kolejne 
elementy i materiały potrzebne przy budo-
wie. Nie ma się co jednak dziwić, bowiem 
wykonawca ma ogromne doświadczenie w 
branży budowlanej i wszystko jest tak do-
kładnie zaplanowane, aby żłobek powstał 
jeszcze w tym roku.
4 czerwca Burmistrz Miasta Andrzej Kunt 
podpisał umowy z Wojewodą Lubuskim 
Władysławem Dejczakiem na finansowanie 
zadania realizowanego w ramach Programu 
„Maluch+” 2018, który wspiera tworzenie i 
adaptację instytucji dla najmłodszych dzie-
ci do lat 3, poprawia standardy funkcjo-
nowania instytucji, umożliwia rodzicom i 
opiekunom podjęcie aktywności zawodo-
wej, a tym samym częściowo rozwiązuje 

Żłobek dosłownie rośnie w oczach! 22 maja na terenie budowy nowego 
miejskiego żłobka, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego, 
na którym podpis złożył Burmistrz Miasta - Andrzej Kunt, Przewodniczący 
Rady Miasta - Marek Tatarewicz, przedstawiciel wykonawcy - Aneta Sucho-
mel oraz inni zaproszeni goście. 

problem braku miejsc w polskich żłobkach 
- Myślę, że dzisiejsze spotkanie jest ważne 
dla wszystkich, zwłaszcza tych, którzy chcą 
by Polska stała się silna demograficznie. 
Maluch+ to program, który ma wspierać 
polskie rodziny, pomagać w podejmowaniu 
decyzji o zakładaniu rodzin, ale też akty-
wizować i zachęcać do powrotu do pracy. 
Serdecznie dziękuję Państwu za zaintere-
sowanie tym programem – powiedział W. 
Dajczak podczas spotkania. 
Nasza dotacja celowa z budżetu państwa 
wynosi 1.200.000 złotych. Całkowity koszt 
budowy miejskiego żłobka wraz z wyposa-
żeniem to około 4.500.000,00 zł. Przypo-
minamy, że zapisy do żłobka rozpoczną się 
już na początku listopada 2018 roku.
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MITY O DROGIM GAZIE
W powszechnej świadomości gaz ziemny 
jest paliwem droższym niż paliwa stałe, 
paliwa płynne czy energia elektryczna. 
Wszystko zależy od tego, co bierzemy pod 
uwagę i jak kompleksowo podchodzimy 
do wyceny przy planowaniu źródła ciepła 
w gospodarstwie domowym. Warto więc 
dowiedzieć się, jakie czynniki sprawiają, 
że gaz jest jednym z najbardziej ekono-
micznych paliw.

GAZ TAŃSZY, NIŻ SIĘ WYDAJE
Spośród różnych paliw pozwalających na 
wygodne i bezobsługowe ogrzewanie (do 
których zaliczają się jeszcze gaz propan, 
olej opałowy czy energia elektryczna) to 
właśnie ogrzewanie gazowe jest najtańsze. 
Gaz ziemny to paliwo wysokowydajne 
energetycznie, więc prawie cała energia 
zostaje zamieniona na ciepło.
Wysoka sprawność energetyczna umoż-
liwia zastosowanie nowoczesnych, ła-
twych w obsłudze urządzeń gazowych,  
w których proces spalania gazu jest  
w pełni zautomatyzowany. Gaz ziemny 
jest paliwem doskonale nadającym się do 
spalania w gazowych kotłach kondensa-
cyjnych. Dzięki temu można odzyskać 
bardzo dużo energii. Czy pamiętamy  
o tym, porównując ceny?

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

GAZ ZIEMNY: WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI, 
NIŻ SIĘ SPODZIEWASZ!

CENA GAZU NIGDY NAS NIE  
ZASKOCZY
Cena gazu ziemnego jest regulowana 
przez instytucję państwową – Urząd Re-
gulacji Energetyki, podczas gdy ceny 
większości innych nośników energii usta-
lane są przez ich dostawców. W odróżnie-
niu od ciągle rosnących cen ekogroszku 
i węgla cena gazu w ciągu ostatnich 3 lat 
obniżyła się o około 16%!
W dostawie gazu ziemnego nie ma godzi-
ny szczytu ani drugiej taryfy, jak w przy-
padku energii elektrycznej. Ogrzewamy 
się więc tanim źródłem energii wtedy, kie-
dy potrzebujemy – zawsze na tych samych 
warunkach.

Z GAZEM JEST O WIELE LŻEJ  
– DOSŁOWNIE I W PRZENOŚNI!
Jaką wartość ma Twój czas i wysiłek fi-
zyczny? Bo z gazem oszczędzasz jedno  
i drugie! Chodzi o czas przeznaczony na 
obsługę pieca i jego czyszczenie, na ma-
gazynowanie opału, na zamawianie pali-
wa i jego transport. Oszczędności na ga-
zie wynikają z tego, że nie musimy robić 
jego zapasów, nie musimy dorzucać opału 
czy pamiętać o uruchomieniu pieca, żeby 
mieć ciepłą wodę do kąpieli. Nie musimy 
wywozić popiołu. Czy to się nie liczy?

GAZ JEST STWORZONY DO OSZCZĘ-
DZANIA
Dzięki nowoczesnym piecom gazowym 
to my decydujemy, gdzie, kiedy i o ile ma 
być cieplej, a kiedy ogrzewanie można po 
prostu zmniejszyć lub wyłączyć. Możemy 
ustawić niską temperaturę, gdy nikogo nie 
ma w domu, i przyjemne ciepło na kilka-
naście minut przed powrotem domowni-
ków z pracy czy ze szkoły. Możemy bardzo 
łatwo i szybko dostosowywać moc grzew-
czą do temperatury na zewnątrz. Możemy 
to zrobić nawet zdalnie –np. za pomocą 
aplikacji na smartfonie czy tablecie.

OSZCZĘDZAMY TAKŻE NA CZYSZ-
CZENIU KOMINA!
Mieszkańcy domów ogrzewanych ga-
zem ziemnym rzadziej muszą korzystać 
z usług kominiarskich. Zgodnie z prze-
pisami kominy w przypadku korzystania  
z paliw stałych powinny być czyszczone  
4 razy w roku. Przy gazie ziemnym komin 
czyszczony jest dwa razy do roku. Pozwala 
to zredukować koszty o co najmniej kilka-
dziesiąt złotych rocznie!

NIE ZASKOCZY NAS RÓWNIEŻ…  
SEZON!
Zakup paliw stałych na dany sezon wyma-
ga wydania większej gotówki jednorazo-
wo. Ale w jaki sposób oszacować potrzeb-
ne zapasy na nadchodzący sezon? Jak 
długa i ciężka będzie w tym roku zima?  
I w ten oto sposób kupujemy albo za dużo 
zapasów – albo za mało.
Te kłopoty i obciążenia znikają, gdy 
ogrzewamy się gazem ziemnym. Dostęp 
do gazu mamy zawsze, niezależnie do 
tego, ile go potrzebujemy. A płacimy tyl-

ko za realne zużycie – tylko za to paliwo, 
które wykorzystaliśmy. Brzmi rozsądnie, 
prawda?

KOSZTY ROZŁOŻONE W CZASIE
W EWE można wybrać jeden z dwóch 
wygodnych sposobów rozliczania zużycia 
gazu – opłaty według licznika albo rów-
nomierne rozłożenie opłat na cały rok 
(podobnie jak w przypadku ciepła z cie-
płowni). W ten sposób możemy wygod-
nie zaplanować płatności. I jak to wygląda 
w kalkulacjach?

NIE MUSIMY ZGADYWAĆ, ILE TO 
KOSZTUJE
„Gaz ziemny jest naprawdę tanim pali-
wem, którego ekonomiczność poznajemy 
i doceniamy nie tylko w kosztorysie, ale 
też w czasie użytkowania. Zachęcam do 
kontaktu z EWE – wyliczamy za darmo 
szacunkowe koszty użytkowania gazu 
ziemnego, dostosowane do konkretnej 
wielkości domu i liczby domowników.  
A także koszty przyłączenia do sieci ga-
zowniczej EWE” – zachęca Marek Szymo-
niak, dyrektor Działu Dystrybucji i Obro-
tu Sieciowego Gazem sprzedaży EWE.

EWE to działający od ponad  
19 lat w Polsce niezależny do-
stawca gazu, posiadający aż 
1659 km własnych sieci gazo-
wych. Dostarcza gaz dla klien-
tów indywidualnych, jak i firm 
w 49 gminach na terenie 6 wo-
jewództw. Wszystkie informa-
cje dotyczące korzystania z gazu 
ziemnego znajdą Państwo na 
stronie www.ewe.pl i pod nume-
rem infolinii 801 100 800.

Szacunkowy koszt roczny użytkowania gazu ziemnego  
w domu jednorodzinnym*:
• powierzchnia: 120 m2, liczba osób: 4
• dom dobrze ocieplony 
• gaz wykorzystywany do: ogrzewania, gotowania  

i podgrzewania wody.
Prognozowany koszt roczny zakupu gazu:  
4 580 zł brutto
Miesięczna opłata:  ok 382 zł brutto 

* Koszty użytkowania gazu ziemnego zostały przeliczone zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi cenami w Taryfie EWE dla Paliw Ga-
zowych z dnia 22.07.2017 r., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki.

Dostępność, wygoda, oszczędność  
i czyste środowisko – to zalety gazu, które 
trudno podważyć. Zachęcam również do 
kontaktu z naszymi doradcami, którzy 
zapoznają się z Państwa potrzebami, 
wyliczą oszczędności i dokładnie 
przeprowadzą przez cały proces – od 
sprawdzenia możliwości przyłączenia 
do sieci gazowej EWE do rozpoczęcia 
dostawy gazu – Marek Szymoniak, 
Dyrektor Działu Dystrybucji i Obrotu 
Sieciowego Gazem EWE.

Fot. EWE

Fot. EWE
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POWIAT SŁUBICKI

Rozpoczynamy rekrutację
do 4-13 Hufca Pracy w Słubicach

na rok szkolny 2018/2019

Rozpoczęto akcję rekrutacyjną do 4-13 
Hufca Pracy w Słubicach. Oferta skie-
rowana jest do młodzieży w wieku 
15-18 lat. Kryteria naboru: ukończona 
szkoła podstawowa sześcioklasowa , 
lub brak promocji w klasie VII szkoły 
podstawowej lub II klasie gimnazjum 
w roku szkolnym 2017/2018. Uczest-
nicy którzy posiadają opóźnienia edu-
kacyjne w nauce , są w trudnej sytu-
acji życiowej mogą uzupełnić wiedzę 
ogólną z zakresu szkoły podstawowej, i 
gimnazjalnej, łącząc naukę z pracą za-
robkową. Młodzież OHP otrzymuje za-

równo wsparcie w realizacji obowiązku 
szkolnego, praktyk zawodowych oraz 
rozwiązywania trudności życiowych. 
Po reformie oświaty kształcenie ogól-
ne uzupełniane jest w klasie VII i VIII 
w Szkole Podstawowej dla Dorosłych, 
mieszczącej się w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Słubicach. Praktyczne 
przyuczenie do wykonywania określo-
nej pracy kontynuowane jest w ponad 
20 zakładach pracy na terenie Powia-
tu Słubickiego, lub w miejscach za-
mieszkania uczestników. 4-13 HP ofe-
ruje możliwość przyuczenia do pracy 

w następujących zawodach: blacharz 
samochodowy, cukiernik, fryzjer, ku-
charz, lakiernik, mechanik pojazdów 
samochodowych, wulkanizator, mu-
rarz, piekarz, sprzedawca oraz stolarz. 
Ze względu na dynamiczne zmiany na 
rynku pracy dla młodzieży przygoto-
wana jest indywidualna ścieżka rozwo-
ju zawodowego. Uczestnik po ukończe-
niu Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 
może kontynuować naukę w szkole 
branżowej, bądź średniej.
Młodzież, która nie ma możliwości 
codziennego dojazdu do szkoły może 

starać się o przyjęcie do Internatu Ze-
społu Szkół Technicznych w Słubicach.
Młodzież Hufca Pracy ma możliwość 
uczestnictwa w różnorodnych konkur-
sach edukacyjnych i sportowych oraz 
formach spędzania czasu wolnego. 
Uczestnicy Hufca Pracy w Słubicach 
biorą także udział w międzynarodo-
wych spotkaniach młodzieży w ra-
mach Polsko-Niemieckiej Wymianie 
Młodzieży. 
Kandydatów zainteresowanych kon-
tynuowaniem nauki w ramach OHP 
zapraszamy wraz z rodzicem, bądź 
opiekunem prawnym do siedziby Huf-
ca (Al. Niepodległości 13, Słubice), w 
której można uzyskać szczegółowe in-
formacje na temat oferty edukacyjnej 
oraz wypełnić dokumenty niezbęd-
ne przy przyjęciu uczestnika. Każdy 
kandydat ubiegający się o przyjęcie 
powinien posiadać w czasie rozmo-
wy kwalif ikacyjnej: 2 fotografie le-
gitymacyjne, opinia pedagoga szkoły, 
opinia z Poradni Psychologiczno- Pe-
dagogicznej,  zaświadczenie lekarskie 
o możliwości kontynuowania nauki w 
OHP. Podanie, oraz inne dokumenty 
kandydat oraz rodzice wypełniają oso-
biście, w siedzibie Hufca.
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W dniach 24-25 maja 2018 r. Pałacu Mie-
rzęcin k. Dobiegniewa odbyła się dorocz-
na konferencja organizowana przez Ko-
strzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną S.A.. Spotkanie to odbyło 
się pod hasłem: „Invest in the West – Ko-
strzyńsko-Słubicka SSE na szlaku du-
żych wyzwań inwestycyjnych”. Odbior-
cami przekazywanych informacji byli 
przedstawiciele firm funkcjonujących na 
terenie naszej Strefy oraz samorządowcy 
strefowi. 
Konferencja odbyła się pod patrona-
tem jednej z czterech największych na 
świecie firm doradczych, DELOITTE 
Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspól-
nicy sp.k.. Przedstawiciele naszego part-
nera merytorycznego w sposób szczegó-
łowy zaprezentowali informacje na temat 
nowej ustawy o wspieraniu inwestycji. 
Maciej Guzek oraz Krzysztof Wójtowicz 
stanowiąc doskonały team doradczy 
zwrócili naszym przedsiębiorcom uwagę 
na szanse oraz potencjalne zagrożenia 
wynikające  ze zmiany przepisów stre-
fowych. Doskonała prezentacja trwała 
ponad 30 minut. 
Partnerami „Srebrnymi” konferencji 
były firmy świadczące różnego rodzaju 
usługi na rzecz firm funkcjonujących na 
terenie Strefy. Do tego grona zaliczyli-
śmy w tym roku CENTRUM MEDYCZ-
NE BRANDMED ze Słubic, FHU Multi 
Projekt Sp. z o.o. Sp. k. ze Szczecina oraz 
APT4WORK z Wrocławia. Wszystkie 
firmy miały bardzo interesujące wystą-
pienia. Przekazane informacje stanowiły 
asumpt do dalszej dyskusji w kuluarach. 
A było rzeczywiście o czym dyskutować. 
Pani Joanna Józefiak z Brandmedu prze-

kazała pakiet informacji na temat moż-
liwości rozliczania przez pracodawców 
świadczeń opieki medycznej wykupywa-
nych w prywatnych firmach medycznych 
dla pracowników spółek. Duże grono 
inwestorów zainteresowało się zaprezen-
towanymi rozwiązaniami, czego kon-
sekwencji będzie kolejne spotkanie z tą 
firmą w niedługim czasie. BRANDMED 
zaprasza bowiem wszystkie firmy stre-
fowe, ale i nie tylko na spotkanie, które 
odbędzie się w ich Centrum w dniu 25 
czerwca. Będzie to doskonała okazja do 
tego, by w praktyce zapoznać się z ofertą 
Centrum, ale i zasadami na jakich opiera 
się funkcjonowania polsko-niemieckiej 
placówki leczniczej. Niezwykle ciekawe 
było wystąpienia prezesa spółki Multi 
Projekt, pana Roberta Króla, który po 
chwili narzekania na kolegów prelegen-
tów, że nie dotrzymują czasu i na mnie, 
że ich nie pilnuję, sam przeciągnął swoją 
wypowiedź o kilkanaście minut. Prawdą 
jest, że jeżeli człowiek zaczyna mówić o 
tym, co go tak naprawdę pasjonuje zatra-
ca poczucie czasu i niekiedy łamie przy-
jęte reguły. Będąc gospodarzem imprezy 
nie przerwałem również panu Roberto-
wi. Nie mniej jednak pakiet informacji, 
które zaprezentował odnośnie nowych 
zasad obowiązujących w budownictwie 
spotkał się z szerokim zainteresowaniem 
ze strony obecnych na sali. 
Spółka APT4WORK z Wrocławia zapre-
zentowała publiczności zasady obowią-
zujące przy pozyskiwaniu pracowników 
tymczasowych do swoich zakładów. 
Podobne wystąpienie miał partner kon-
ferencji, czyi Bank BGK, który dość 
obszernie zaprezentował możliwości or-
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ganizowania finansowania dla nowych 
przedsięwzięć o charakterze gospodar-
czym zarówno na rynku krajowym jak i 
w eksporcie. 
Po części głównej Konferencji zorgani-
zowana było losowanie nagród w loterii 
wizytówkowej. Kostrzyńsko-Słubicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna zafundo-
wała trzy eleganckie zestawy prezento-
we, Centrum Medyczne BRANDMED 
bon medyczny do wykorzystania w ich 
lecznicy a salon ekskluzywnych samo-
chodów LEXUS voucher na wykorzy-
stanie luksusowej limuzyny w czasie 
wybranego weekendu. Wyniki losowania 
pokazały, że warto było czekać do końca 
oficjalnej części wydarzenia bowiem vo-
ucher na LEXUSA losowany był 4 razy. 
Kilku pechowców opuściło salę kilka 
chwil za szybko udając się na obiad. 
Po obiedzie odbyły się jeszcze dwa pane-
le dyskusyjne prowadzone przez specja-
listów z DELOITTE, które podobnie jak 
część główna konferencji cieszyły się du-
żym zainteresowaniem ze strony naszych 
inwestorów. Cała konferencja zakończy-
ła się uroczystą kolacją, na której inwe-
storzy strefowi wymieniali między sobą 
praktyczne informacje dotyczące zasad 
prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenie specjalnej strefy ekonomicz-
nej. Przyjęta przez nas formuła organizo-
wania konferencji dla firm strefowych w 
taki sposób, by ich przedstawiciele mieli 
okazję do wymiany praktycznych uwag, 
co do wszystkiego, co w Strefie ich do-
tyczy po raz kolejny pokazała, że jest to 
naprawdę świetne rozwiązanie. W Kon-
ferencji uczestniczyli wszyscy pracowni-

cy K-S SSE S.A. dzięki czemu nasi in-
westorzy mieli również doskonałą okazję 
do rozmów z nami. 
„Invest in the West – Kostrzyńsko-Słu-
bicka SSE na szlaku dużych wyzwań 
inwestycyjnych”. Przed nami trudny 
rok. Rok wyzwań związanych ze zmianą 
przepisów regulujących zasady funkcjo-
nowania specjalnych stref ekonomicz-
nych. Niektórzy myślą, że strefy zostaną 
zlikwidowane. Często ludzie zadają mi to 
pytanie. Pewnie z troski. Strefy będą ist-
niały do momentu. W którym zakończy 
się udzielanie pomocy publicznej na kon-
kretnych zasadach opisanych w tzw. Pra-
wie strefowym. Nowa ustawa o wspar-
ciu inwestycji widzi miejsce dla spółek 
zarządzających, a co się z tym wiąże w 
dalszym ciągu będziemy pozyskiwali 
nowych inwestorów na nowy prawie jed-
nolity obszar działania. Już w tym roku 
rozpoczną się procedury związane z po-
wstaniem w regionie dużych projektów 
inwestycyjnych, w których pracę znajdą 
kolejni mieszkańcy z regionu. 

Andrzej Kail 
Dyrektor Marketingu  

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą    
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl www.kssse.pl

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

Bardzo dziękujemy zarówno par-
terom jak również uczestnikom 
Konferencji za udział i współ-
tworzenie tego wydarzenia. 
Już teraz zapraszamy wszyst-
kich uczestników na kolejną, 
przyszłoroczną Konferencję 
w Mierzęcinie. 
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OKIEM RADNEGO

Kończy się obecna kadencja Rady Powiatu Gorzowskie-
go. Była to kadencja samych dużych wyzwań, szczególnie 
tych finansowych. Zastaliśmy Starostwo w trudnej sytuacji 
zarówno osobowej, jak i finansowej. Nierozliczone sprawy 
społeczne spowodowały, że od pierwszych dni radni oraz 
pani Starosta Małgorzata Domagała zmagali się z proble-
mami, które od ponad dwóch kadencji były nierozwiązane. 
Narastające niezadowolenie kostrzyńskich pielęgniarek, 
rozsypane w kawałki drogi, nieuregulowane sprawy finan-
sowe związane ze źle rozliczonymi środkami zewnętrzny-
mi to tylko niektóre rzeczy, za które przyszło obecnej radzie 
zapłacić i to czasami słono. Nic tak nie denerwuje człowie-
ka, jak kary, które musi płacić z własnej, czyli ludzkiej głu-
poty (czasami nie swojej). I tyle narzekania. Sprawy zostały 
rozwiązane, kary popłacone. Teraz czas rozliczenia się z 
finansami. Po dwóch latach trudnych nastał rok budżetowy 
2017 i po raz pierwszy udało się nam zrównoważyć budżet. 
Nie znaczy to nic innego, jak tylko to, że zarówno po stro-
nie wpływów, jak i wydatków znalazła się suma o takiej 
samej wartości, a mianowicie 62.186.512,00 zł. Budżet się 
domknął, a jego realizacja wygląda w następujący sposób: 
• dochody budżetowe Powiat wykonał w kwocie 57 

374 603,06 zł, co stanowi 89,7 % planowanych do-
chodów w 2017 r.,

• wydatki budżetowe Powiat wykonał w kwocie 53 487 
480,38 zł, stanowiącej 83,6 % planowanych wydatków 
w 2017 r.,

Przy planowanym budżecie zrównoważonym, rok 2017 
Powiat zamknął nadwyżką dochodów nad wydatkami w 
kwocie 3 887 122,68 zł. Zadłużenie Powiatu w szczegółach 
wygląda następująco:
• 27.920.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów 

wartościowych – emisja obligacji w 2013 r. przezna-
czona na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzow-
skiego – wykup obligacji w latach 2018 – 2027. 

• 39.666.475,65 zł – kwota pożyczki z budżetu państwa z 
przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego. 

Władze Powiatu Gorzowskiego w dniu 07 lipca 2015 r. podpi-
sały z Ministrem Finansów umowę pożyczki z budżetu pań-
stwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę 
długu szpitalnego. Ministerstwo Finansów oczekiwało, iż 
Powiat uzyska częściowe umorzenia zobowiązań, na spłatę 
których przeznaczone zostały środki pożyczki. Ministerstwo 
każdorazowo dokonało analizy uzyskanych przez Powiat 
umorzeń, które zawarte były we wnioskach o wypłatę kolej-
nych transz pożyczki. Powiat uzyskał od wierzycieli umorze-
nie zobowiązań na kwotę 7.258.524,35 zł. Spłata zobowiązań 
nastąpiła zgodnie z umową pożyczki do końca 2015 r. 

Powiat gorzowski na finansowej prostej, 
choć nieco skomplikowanej

Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu Powiatu 
Gorzowskiego wyniosła 67 586 475,65 zł (w tym pożycz-
ka z budżetu państwa). Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Zielonej Górze wskazuje, że dług Powiatu kształtuje się na 
wysokim poziomie i w związku z tym wymaga stałego mo-
nitorowania przez Organy Powiatu i kontynuację stosow-
nych działań w celu jego zmniejszenia, co jednoznacznie 
potwierdza fakt, że obrany przez nas kierunek działania jest 
prawidłowy i powinien zakończyć się sukcesem. Czasami 
warto jest zaufać ludziom, którzy wiedzą i doświadcze-
niem są w stanie rozwiązać 
nawet najtrudniejsze sprawy. 
Rok 2018 to rok w którym wy-
szliśmy na prostą. Z tego je-
steśmy nie tylko zadowolenia 
ale przede wszystkim dumni. 
Wiele spraw jeszcze przed 
nami…

Andrzej Kail
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego 

KWW Andrzeja Kunta Razem dla Powiatu
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Z każdym dniem w naszej bibliotece przybywa książek – 
najświeższe tytuły są już u nas!
Aby uprzyjemnić naszym czytelnikom nadchodzący czas 
urlopowy, stale zakupujemy kolejne porcje nowości.

Na naszych półkach znajdziecie Państwo m.in.:
„Ania. Biografia Anny Przybylskiej”
„Apteka marzeń”
„Arabski syn”
„Bogaty albo biedny”
„Chłopiec, który znalazł słońce nocą”
„Córki Wawelu”
„Czerwony pająk”
„Ironman. 24 tygodnie przygotowań do triatlonu długody-
stansowego”
„Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały”
„Kobieta w oknie”
„Komeda. Osobiste życie jazzu”
„Mali bogowie 2. Jak umierają Polacy”
„Opowiadania bizarne”
„Po obu stronach mózgu. Moja przygoda z neuronauką”
„Tatuażysta z Auschwitz”
„Zdrowa tarczyca. Twoja droga do równowagi hormonal-
nej”
„Życie Zero Waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej”
… i wiele, wiele innych.

Zapraszamy do biblioteki, życząc samych przyjemności 
czerpanych z czytania.
Zachęcamy również do zgłaszania propozycji tytułów, 
które zdaniem Państwa powinny znaleźć się w naszych 
zbiorach.

Malwina Smycz
kierownik Działu Biblioteka

Nowe książki
w mieście

W maju w Przedszkolu  Miejskim nr 1 „Pod Topolą” od-
było się wiele zajęć poświęconych szeroko pojętemu bez-
pieczeństwu.  Dzieci  utrwalały  zasady uczestnictwa w 
ruchu drogowym, rozpoznawania sytuacji bezpiecznych 
i zagrażających życiu i zdrowiu.  Chcąc urozmaicić na-
sze zajęcia zaprosiliśmy do współpracy służby mundu-
rowe- odwiedzili nas przedstawiciele  Straży Pożarnej i 
Policji. Pogadanki z ekspertami były dla przedszkolaków 
szczególnie interesujące. Nasi goście chętnie opowiedzieli 
przedszkolakom o swojej odpowiedzialnej pracy, o zasa-
dach obowiązujących w ruchu drogowym, a szczególnie o 
tym, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poru-
szać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecz-
nych dla dziecka, przedstawili sprzęt używany podczas 
akcji ratunkowych, utrwalili  ważne numery alarmowe. 
Celem naszego spotkania było więc kształtowanie prawi-
dłowych zachowań oraz postaw, opanowanie przez dzieci 
niezbędnych umiejętności w sytuacjach zagrożenia a tak-
że  zdobycie wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej. 
Wyposażenie dzieci w wiedzę i  umiejętności  radzenia 
sobie w sytuacjach niecodziennych powinno być nadrzęd-
nym celem wychowania już od najmłodszych lat. Dzięku-
jemy naszym gościom za pouczające spotkanie.

Marta Smycz

Razem
dla bezpieczeństwa

Kostrzyńska 
Dwójka
i szkoły
zza Odry

Jak zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z Niemiec? Co róż-
ni Polaków i Niemców, a co ich łączy? Jak traktować 
stereotypy? Na te pytania szukali odpowiedzi dzieci i 
młodzież biorące udział w projektach polsko-niemiec-
kich organizowanych w tym roku szkolnym w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.
Dobiegający końca rok szkolny 2017/2018 to kolejny 
owocny rok współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 ze 
szkołami znajdującymi się tuż za naszą zachodnią gra-
nicą – w Golzow, Prinzlau, czy Dolgelin. Były to pro-
jekty kulturalne i sportowe.
Wspólne warsztaty w Lebus, wyjazdy do Parlamen-
tu Niemieckiego w Berlinie, Gorzowskiego Ośrodka 
Technologicznego w Stanowicach, wspólne konkursy w 
Dolgelin, zabawy i gry terenowe w szkółce leśnej nad 
jeziorem w Müllrose były świetną okazją do integracji 
zespołów klasowych. Przebywanie ze sobą, zarówno w 
Polsce jak i w Niemczech, było okazją do zetknięcia się 
z kulturą i tradycją innego narodu. Dodatkowo dzieci 
z Polski mogły poszerzyć i utrwalić język niemiecki, 
którego na co dzień uczą się w szkole. 
Jedno z naszych ostatnich spotkań odbyło się w maju, w 
bibliotece szkolnej SP2. Dzieci klas piątych i uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Golzow brały udział w konkursie 
„Legendy znad Odry”. Dzięki temu poznały historię na-
szego regionu, a przy okazji mogły wykazać się talen-
tem plastycznym tworząc smoka z Oderbergu. Opowia-
dały najciekawszy fragment wybranej legendy, a także 
przedstawiały wybraną opowieść w formie dramy. 
Większość spotkań odbywających się w przeciągu ca-
łego roku szkolnego dofinansowana była przez Pol-
sko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, a nagrody 
książkowe w konkursie bibliotecznym ufundowała Ko-
strzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Nasza współpraca ze szkołami z Niemiec z każdym ro-
kiem zacieśnia się coraz bardziej i przynosi nam ogrom-
ną satysfakcje. Udowadnia, że Europa XXI wieku na-
prawdę nie ma granic.

Szkoła Podstawowa nr 2
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Podczas minionego święta miasta Ko-
strzyn nad Odrą prowadzonego od kilku 
lat pod hasłem przewodnim „Kostrzyn 
na fali” mieliśmy również przyjemność 
podzielić się z Państwem wyjątkowym 
jubileuszem, a mianowicie członkowie 
Klubu Żeglarskiego „Delfin” z naszego 
miasta świętowali obchody 50-lecia po-
wstania Klubu. 
Przede wszystkim dla twórców tego 
Klubu czas ten był niezwykły, bowiem 
chyba nikomu z członków założycieli w 
najśmielszych snach nie śniło się, że ta 
piękna przygoda z wodą trwała będzie 
pół wieku, a nawet jeszcze dłużej, bo 
przecież to jeszcze nie koniec działalno-
ści klubu. Wręcz przeciwnie, po tym, co 
zauważalne w ostatnich latach na przy-
stani MOSiR chyba możemy odważnie 
stwierdzić, że najlepszy czas dopiero 
przed nami. Ale my nie o tym, co przed 
nami, ale o tym, jak przeżyliśmy obcho-
dy naszego pięknego jubileuszu. Czas 
przygotowań był bardzo emocjonujący, 
niemal do samego końca musieliśmy czu-
wać nad każdym szczegółem, żeby tylko 
nasze świętowanie nie okazało się klapą. 
Kiedy jednak przyjechaliśmy na nabrze-
że Warty w okolicę przystani pasażer-
skiej i zaczęliśmy składać nasz namiot, 
prawie w tym samym czasie pojawili się 
ludzie, którzy rozłożyli scenę. Było to 
dla nas miłe zaskoczenie, chociaż wie-
dzieliśmy, że przez dwa nadchodzące 
dni nasze święto uświetnią występy 
artystów. Każda następna godzina bu-
dowała napięcie, przez cały czas za-
stanawialiśmy się, czy aby na pewno o 
wszystkim pamiętaliśmy. Chwilę przed 
15. spotkaliśmy się z panem Jerzym Bu-
łajem, który na zaproszenie Kostrzyń-
skiego Centrum Kultury poprowadził 
część oficjalną. I zaczęło się. 
Prowadzący uroczystość na wstępie 
przywitał członków Klubu Żeglarskie-
go „Delfin” a także zaproszonych gości. 
Następnie obecny Komandor Klubu To-
masz Chichłowski w kilku słowach przy-
toczył historię Klubu, a także wymienił 
nazwiska zarówno członków założycieli, 
jak i nazwiska następujących po sobie 
Komandorów. Wspomniał również tych, 
którzy jako kilkunastoletni chłopcy bu-
dowali żaglówki, a przy pomocy rodziny 
i znajomych szyli do nich żagle. 
Kolejnym ważnym akcentem było wrę-
czenie pamiątkowego ryngrafu dla 
Zdzisława Wichrowskiego, za dotych-

czasowy ogromny wkład wniesiony do 
Klubu, pełnioną przez wiele lat funkcję 
Komandora, a także fakt nadania mu 
tytułu honorowego członka Klubu.  Po 
tym akcencie odśpiewano wspólnie100 
lat dla „Delfina” , po czym Komandor 
uraczył wszystkich pięknie wykonanym 

tortem. Krótko mówiąc jak wyglądał, 
tak samo smakował, pyszny!!! 
W końcu po części oficjalnej przyszedł 
czas na część artystyczną. Kapela Tad-

50 lat minęło...
ka wprowadziła nas w doskonały nastrój, 
niemieccy artyści z Spreeton Orche-
ster oczarowali nas klasyką, natomiast 
„Majtki bosmana” z Wałcza zaprezento-
wali wspaniałą muzykę szantową. Przed-
stawili utwory swojego autorstwa, ale też 
znane i lubiane covery. W przerwach po-
między występami krótkie wystąpienia 
mieli zaproszeni goście, w tym Nadod-
rzański Oddział WOPR, który jedno-
cześnie  przedstawił swoje wyposażenie 
sprzętowe oraz w kilku słowach o swojej 
działalności klubowej opowiedzieli nie-
mieccy  koledzy, którzy przyjechali do 
nas z Goltzow-Platkow.
Z tego miejsca gorące podziękowa-
nia za tłumaczenie przesyłamy na ręce 
Pana Andrzeja Kaila - Dyrektora ds. 
Marketingu KSSSE.  Po zakończonych 
koncertach nastąpiła chwila, kiedy klu-
bowicze i zaproszeni goście wymieniali 
się doświadczeniami, opowiadali swoje 
żeglarskie i nie tylko historie. Pierwszy 

dzień naszego świętowania zakończył 
przepiękny pokaz sztucznych ogni. Kil-
kuminutowy spektakl nakręcił niejeden 
z widzów. Drugi dzień co prawda nie był 

już tak bardzo emocjonujący, ale spływ 
łodzi na początek dnia, wzbudził ogrom-
ne zainteresowanie wśród mieszkańców 
Kostrzyna. Niezwykłe umiejętności 
przedstawiła grupa ratowników z Nado-
drzańskiego Oddziału WOPR ze Słubic, 
poruszający się bardzo szybką łodzią 
motorową oraz skuterem wodnym. 
Moderator prowadzący zapowiadał ko-
lejnych artystów, w tym niemieckiego 
pieśniarza, dzieci prezentujące swoje 
umiejętności wokalne, a na podsumo-
wanie dnia zagrała nam kostrzyńska 
orkiestra dęta. Podsumowując trzeba 
przyznać jedno, tak zacny jubileusz za-
służył na takie świętowanie. Natomiast 
niewątpliwie to świętowanie nie odby-
ło by się, gdyby nie ludzie i instytucje, 
które nam w tym pomogły. Z tego też 
miejsca pragniemy gorąco podziękować 
dla Kostrzyńskiego Centrum Kultury i 
Pana Zdzisława Garczarka, bez pomo-
cy którego impreza nie miała prawa 
bytu, serdeczne podziękowania pra-
gniemy złożyć dla Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
reprezentowanej w tym dniu przez pa-
nów Krzysztofa Kielca i Andrzeja Ka-
ila,  która wsparła nas finansowo w tym 
przedsięwzięciu, a także wielu ludziom 
dobrej woli. Korzystając z okazji zachę-
camy do korzystania z przywilejów na-
szego regionu, który jest obdarzony w 
akweny wodne, a zarazem propagowa-
nia turystyki wodnej, która potrafi dać 
wiele radości.

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Zarząd Klubu Żeglarskiego „Delfin”
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Ruszyły zapisy do XXXIII 
Ogólnopolskiego Biegu Ulicz-
nego Kobiet i Mężczyzn na dy-
stansie 10km „KOSTRZYŃ-
SKA DZIESIĄTKA” - Kostrzyn 
nad Odrą - 02 września 2018 r. 
Nowością w tym roku jest to, że 
dodatkowo odbędą się Drużyno-
we Mistrzostwa Kostrzyna Za-
kładów Pracy. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kostrzynie 
nad Odrą zaprasza wszytskich 
chętnych, na których już czeka-
ją: puchary, medale i dyplomy 
dla zespołów oraz w klasyfikacji 
indywidualnej, pakiety startowe 
dla uczestników (koszulka, me-
dal), posiłek regeneracyjny po 
biegu i niezpomniene przeżycia. 
Weź udział w naszym biegu!

Zapisy do biegu
wraz z regulaminem: 
http://www.czasnachip.pl/
2018/kostrzyn.php


