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CZWÓRKA
NAJLEPSZA ! ! !

1 maja w finale Ogólnopol-
skiego Turnieju Piłkarskiego 
„Z podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku” wygrała 
Szkoła Podstawowa Nr4 w 
Kostrzynie nad Odrą!

Kiedy pod koniec kwietnia nasza 
reprezentacja zameldowała się 
w Warszawie, gdzie odbywał się 
wielki finał turnieju Tymbarka 
miasto jeszcze spało. Tymczasem  
piłkarze Szkoły Podstawowej Nr4 
w Kostrzynie nad Odrą szykowali 
się już do pierwszych meczy...
W grupie trafili na mistrzów z 
Województwa Pomorskiego, Ślą-
skiego i Warmińsko-Mazurskiego 
a mecze grupowe, dzięki Panu 
Wojciechowi Góreckiemu, mo-
gliśmy śledzić na żywo przez FB. 
I o ile pierwsze spotkanie z SP 
Pisz „Czwórki” wygrywają gładko 
3:0,  to kolejne były prawdziwymi 
dreszczowcami. Chłopcy nie dali 
się jednak zdominować ekipom  
SMS Katowice i SP Stężyca, po-
kazując talent i serce do gry. Dwa 
remisy okazały się zwycięskie, bo 
pięć punktów dało awans!
W fazie pucharowej „Czwórki” 
pewnie pokonały reprezentację 
ZSP2 Czerwoni Białystok 3:1. 
W półfinale, po zaciętym meczu 
pokonali SP 45 Wrocław 2:1. W 
finale czekała już na nas Klasa 
Sportowa Legii Warszawa SP 
392, która pewnie szła po zwy-
cięstwo w całym Turnieju...
Tego co zdarzyło się w finale nie 
spodziewał się jednak chyba nikt. 
Kacper Sikorski najpierw wyko-
rzystał dośrodkowanie i głową 
zdobywa pierwszą bramkę, a po 
chwili po szybkiej akcji dorzu-
ca drugą i do przerwy jest 2:0! 
W drugiej połowie SP 392 zmie-
nia cały skład i wściekle atakuje 
doprowadzając do remisu. Pod 
koniec meczu do rzutu wolnego 
podchodzi Alan Krysiński, który 
popisuje się pięknym strzałem 
prosto w okienko zapewniając 
SP4 zwycięstwo!
Nam pozostaje jedynie pogratu-
lować zawodnikom i trenerom 
osiągniętego sukcesu! Brawo Wy!

Skład reprezentacji U-12: 
Piotr Pakirski, Hubert Górecki, 
Oliwier Potomski, Patryk Rache-
la, Alan Pinter, Patryk Kudyba, 
Oskar Iwiński, Sebastian Chuch-
nowski, Alan Krysiński, Kacper 
Sikorski. Trenerzy, opiekunowie 
grupy: Adam Bogdański, Robert 
Guźniczak, Mariusz Krysiński

500 +
na każde dziecko
już od 1 lipca!
Rozmowa z Elżbietą Rafalską,

posłem Ziemii Lubuskiej, 
Ministrem Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej  
STR. 9
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minął miesiąc

Co ze strajkiem?
W ostatnich tygodniach media odmieniały 
przez wszystkie przypadki słowo „strajk”. 
Chodzi oczywiście o strajk nauczycieli, 
którzy w ten sposób zamanifestowali swoje 
niezadowolenie. Tymczasem, choć może 
powinienem napisać niestety, niektórzy 
politycy i media wykorzystały ten fakt, aby 
po raz kolejny „dokopać” rządzącym. Ile 
jeszcze ta wojna polsko-polska może trwać 
i dlaczego w tym całym zgiełku zapomina 
się o istocie strajku?
W zasadzie żądania nauczycieli, zrzeszo-
nych w Zwiąku Nauczycielstwa Polskiego, 
można by spłycić stwierdzeniem, że chcą 
po prostu godziwej płacy za swoją pracę. 
Dobrze opłacany „belfer” to przecież nie 
tylko wakacje w tropikach (jak twierdzą 
niektórzy) ale przede wszystkim to lepsze 
szkoły, edukacja na wyższym poziomie 
i poczucie, że praca, poza satysfakcją, po-
zwala na godziwe życie. W tej całej dysku-
sji często zapomina się, że tak naprawdę 
Nauczyciele nie walczą o „swoje” ale o coś 
więcej. Szkolnictwo w Polsce z prawdziwie 
świetlaną przyszłością, gdzie nasze dzie-
ci będą mogły zamiast kolejnych reform 
otrzymać wiedzę. Myślę, że tutaj chyba 
każdy rodzic jest z nauczycielami.
Nie mam zamiaru stawać tutaj po stronie 
PiS czy ZNP ale osobiście zastanawia mnie 
jeden fakt: dlaczego strajk odbywa się do-
kładnie w roku wyborczym? Trudno nie 
oprzeć się wrażeniu, że walka ta ma także 
podtekst polityczny.

Tymczasem podczas strajku dochodziło do 
spontanicznych akcji, podczas których ktoś 
tam wpierał a to rządzących a to strajku-
jących. Tyle tylko, że ten „spontan” przed 
kamerami nie wyglądał już tak realnie. Nie  
podobało mi się, że ktoś w moim imieniu 
zabierał głos (też jestem rodzicem) i że z 
mediów dowiadywałem się, jakie mam 
w tej kwestii stanowisko. Zastanawiam się, 
czy to nie kolejny przykład na to, że nie    
dorośliśmy jeszcze do demokracji?
Jakby nie było, nauczyciele zawiesili pod 
koniec kwietnia strajk aż do września ale 
nie oznacza to, że złożyli broń. Pozwolę so-
bie zacytować zerwis ZNP:
„Zawieszamy strajk, ale nie protest. Trwa 
spór zbiorowy, trwa nasz protest o lepszą 
przyszłość edukacji! Zaczynamy drugi etap 
protestu. Mamy program “Szkoła na szóst-
kę” i dajemy premierowi czas na jego reali-
zację do września br.
Program #Szkołana6 to: wzrost nakładów 
na edukację do 5 proc. PKB, odchudzenie 
podstaw programowych (w tym lekki tor-
nister ), kształcenie umiejętności zamiast 
nauki pamięciowej, zmniejszenie biurokra-
cji w szkołach, zwiększenie autonomii szkół     
i  nauczycieli wzrost wynagrodzeń nauczy-
cieli i pracowników oświaty
Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim 
dobra edukacja!”
Zabierając więc głos w tej dyskusji nie        
zapominajmy o co tak naprawdę chodzi...

Bartłomiej Suski

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 www.promedica24.pl

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

facebook.com/BUFKB.Miklaszewski

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.            
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Adam Piotrowski (redaktor naczelny), Bartłomiej Suski (redakcja - Kostrzyn nad Odrą) & zespół redakcyjny
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 10.400 egz.; Kolportaż: PROGRESS Adam Piotrowski

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (kolportaż do skrzynek pocztowych ); URZĄD MIASTA (ul. Graniczna 2); INTERMARCHE (ul. Sikorskiego 16);  BIEDRONKA          
(ul. Żeglarska); PIEKARNIA OSKROBA (ul. Mickiewicza)  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 SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA SUPERMARKET 
ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY Osiedle 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy; LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)



3nr 5 (76)/2019 Maj 2019

Czy radna Sobczak działa przeciwko burmistrzowi?
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Pół roku po Wyborach Samorządowych to okres, w którym niektórzy  radni miejscy rozpoczęli składanie wniosków  i interpelacji. Przypomnę, że od tej 
kadencji wnioski te są podawane do wiadomości publicznej i można się z nimi zapoznać na miejskiej stronie internetowej www.kostrzyn.pl.  Na tym tle 
negatywnie zaznacza swoją obecność radna Elżbieta Sobczak, której wnioski spotykają się z ostrą reakcją ze strony jej wyborców. Budzi to uzasadnione 
pytanie: Czy radna działa przeciwko mieszkańcom i burmistrzowi?
PO CO NAM PIASKOWNICE…
15 marca radna Elżbieta Sobczak złożyła wniosek „w imie-
niu Mieszkańców” o likwidację piaskownicy pomiędzy 
blokami na ulicy Osiedlowej. Powód? „Wspólnota chce 
we własnym zakresie obsiać ten plac trawą”. 21 marca 
na Sesji Rady Miasta złożony został protest Mieszkańców 
jednego z bloków, którzy zdecydowanie nie wyrazili zgo-
dy na  likwidację piaskownicy. Tymczasem radna, zamiast 
przeprosić i wycofać się z tego pomysłu, jeszcze na sesji 
oświadczyła, że była o to proszona przez Mieszkańców (!) 
obu bloków. Szkoda tylko, że ani oni, ani tym bardziej 
wszyscy członkowie Zarządu Wspólnoty Mieszkanio-
wej, nic o tym nie wiedzieli! ! Co więcej, tuż po Sesji Rady 
Miasta, gdy znane było negatywne stanowisko burmistrza 
w sprawie likwidacji piaskownicy i gdy wiadomo było, że 
Urząd Miasta przystępuje do prac remontowych przy tzw. 
schronie - radna namawia członka Zarządu Wspólnoty 
do zbierania podpisów w sprawie likwidacji piaskownicy. 
Podkreślam: mimo tego, że znała już negatywne stanowi-
sko Burmistrza Miasta. Dodam, że cała sprawa nie skoń-
czyła się nieomal odwołaniem Zarządu Wspólnoty, który 
zmuszony został do zwołania zebrania, na którym jedno-
znacznie określono, że piaskownica ma zostać, a Zarząd 
od tej chwili ma współpracować z Mieszkańcami. Radna 
miała zamiar uczestniczyć w tym spotkaniu, ale miesz-
kańcy zwrócili uwagę, że w zebraniu rocznym wspólnoty 
nie może uczestniczyć obca osoba. To dziwne zachowa-
nia radnej, tym bardziej mnie zaskoczło, bo w czasie gdy 

złożyłem wniosek o powołanie Samorządu Mieszkańców 
Osiedla Słowiańskiego, to właśnie E.Sobczak najgłośniej 
krzyczała, że Zarządy Wspólnot są samodzielne i najlepiej 
wiedzą co robić dla mieszkańców. Po pół roku zmienia 
zdanie i już jako radna ingeruje w wewnętrzne sprawy 
Zarządów kilku Wspólnot.
Tymczasem obok bloku, w którym mieszka E. Sobczak 
jest „piaskownica”. Czy zatem radna również w tym                    
przypadku będzie wnioskować o jej likwidację, aby mógł 
tam powstać piękny teren zielony?
ZNIKAJĄCE ŁAWKI, NOWE ŁAWKI…
15 marca radna Elżbieta Sobczak złożyła kolejny wniosek 
„w imieniu Mieszkańców” w sprawie postawienia dwóch 
ławek na Osiedlu B1-B2. Zero uzasadnienia, bowiem 
napisanie „celem wypoczynku” zakrawa w moim odczu-
ciu na kpinę. Może wniosek byłby zasadny, gdyby radna 
najpierw zechciała całą sprawę skonsultować z Miesz-
kańcami. Tymczasem zbulwersowani lokatorzy obu blo-
ków złożyli oficjalny protest w tej sprawie - oba Zarżady 
Wspólnot nie chciały nawet o tym słyszeć! Co prawda 
ławki tam kiedyś już były, ale przecież to sami Mieszkańcy 
żądali ich likwidacji! Wieczorami odbywały się tam regu-
larne libacje alkoholowe, wokół ławek było pełno petów, 
puszek i butelek po piwie itp. Co więcej, na terenie tym 
ostatnio został zlokalizowany parking. A jaki to odpoczy-
nek wśród spalin? Czy jest to bezpieczne lokalizować ław-
ki pośrodku parkingu? Radna te argumenty odrzuca, a co 
więcej posunęła się do ataku na członka Zarządu Wspól-

noty, która prosiła radną o nie mieszanie się w sprawy 
Wspólnot, a w sprawie nagannego zachowania się radnej 
interweniowała u burmistrza.
A tymczasem E. Sobczak zupełnie nie przeszkadzało, że 
„tuż spod jej nosa” zniknęły cztery ławki, zlokalizowane 
naprzeciw garaży na Osiedlu Słowiańskim. Ławki, na któ-
rych można było odpocząć. Czym różnią się Mieszkań-
cy Osiedla B i Osiedla Słowiańskiego? Jedni potrzebują          
ławek, drugim się nie należy odpoczynek? Pozostawiam 
to Państwa ocenie, faktem jest natomiast, że ławki na 
dawne miejsce nie wrócą: w przypadku Osiedla Słowiań-
skiego radna po postu nic w tej kwestii nie robi, natomiast 
w przypadku Osiedla B jest to kwestia bezpieczeństwa, 
jak wynika z  odpowiedzi burmistrza.
DZIELIĆ ZAMIAST ŁACZYĆ?
Wydaje się zatem, że radna Elżbieta Sobczak (SLD) zapo-
mina chyba już, po której stronie ma serce. Zamiast kon-
sultować swoje decyzje z Mieszkańcami (oni dali jej kre-
dyt zaufania w wyborach!) działa im wbrew, na zasadzie 
„władza ma zawsze rację”.  W programie wyborczym hasło 
jej kampanii: „To wy zdecydujecie, czy możecie być jedną 
społecznością bez podziałów”   okazało się, przynajmniej 
na razie, wielką farsą. Doprowadzenie do konfliktu na       
ulicy Osiedlowej, spowodowanie, że mieszkańcy Osiedla 
B patrzą na siebie w wielu przypadkach wilkiem można 
podsumować niestety jako okres pogłębiania podziałów, 
a nie szukania wspólnego rozwiązywania problemów. 

Bartłomiej Suski

PIASKOWICA NA OSIEDLOWEJ
jedna z ostatnich w mieście piaskownic ulokowanych wewnątrz osiedli. W marcu miał 
miejsce jej przegląd budowlany i ocena stanu technicznego. Inspektor nie zakwalifiko-
wał piaskownicy do rozbiórki, dlaczego więc ona radnej Sobczak przeszkadza?

ŁAWKI NA OSIEDLU B
czy naprawdę pośrodku parkingu, w pobliżu śmietników są niezbędne ławki? Sami 
Mieszkańcy zwracają uwagę, że blisko jest Park Miejski czy Plac Wojska Polskiego, gdzie 
można w ciszy i spokoju usiąść i odpocząć. Skąd więc ten pomysł radnej Sobczak?
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Czip może zostać odczytany przez weterynarza w:

                              Gabinet Weterynaryjny Karolina Kalwa
                            ul. Orła białego 1

                             66-470 Kostrzyn nad Odrą

                               Gabinet Weterynaryjny Tomasz Bil
                            ul. Nadbrzeżna 4

                            66-470 Kostrzyn nad Odrą

W tych gabinetach BEZPŁATNIE 
dokonamy „montażu” mikroczipa u naszego przyjaciela.

Elektroniczny czip jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu 
i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie 
na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat.
Dzięki nawiązaniu stałej współpracy pomiędzy miastem a SAFE-ANIMAL 
mają Państwo możliwość bezpłatnej zarejestracji pieska w ogólnopolskiej 
i międzynarodowej bazie danych zaczipowanych zwierząt.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować 
pod nr telefonu - 95-727-81-40

Zaczipuj pupila!
OGŁOSZENIE

Pamiętają Państwo pieska Pioruna? Na szczęście  jego właściciel został  
znaleziony, ale nie za pomocą strony czy mediów społecznościowych ale 
właśnie – CZIPA, czyli elektronicznego sposobu znakowania psów. Czipo-
wanie to sprawdzona metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umoż-
liwiająca szybkie ustalenie właściciela pieska. W chwili jego znalezienia, 
można specjalnym czytnikiem odczytać 15 cyfrowy numer i po sprawdze-
niu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu oraz 
powiadomić go o odnalezieniu czworonoga.
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Powiat Gorzowski pomimo skromnych 
środków finansowych aktywnie włącza 
się w rozwiazywanie najbardziej pilnych 
problemów związanych z  budową i re-
montami nowych ulic na swoim terenie. 
Oczywiście, gdyby miał sam realizować 
wszystkie te zamierzenia byłoby to jeszcze 
przez długi czas niemożliwe. W związku 
z powyższym inwestycje te realizowane są 
we współprac z lokalnymi samorządami, 
które chcąc nie chcąc ponoszą większość 
niezbędnych nakładów inwestycyjnych. 
Tak dzieje się we wszystkich gminach 
wchodzących w skład naszego powiatu. 
Na ostatniej sesji przeznaczyliśmy środ-
ki na budowę nowej drogi w Santoku. 
Wcześniej środki przeznaczone zostały 
na budowę dróg i chodników w Witnicy, 
Deszcznie czy Kłodawie. Także w Kostrzy-
nie nad Odrą Burmistrz przymierza się 
do remontu i budowy kolejnych ulic. Tak 
więc wyremontowane zostaną częścio-
wo ul. Asfaltowa i w całości ul. Olczaka. 
Drogi te zostaną przystosowane do ob-
sługi ciężkich samochodów ciężarowych. 
Ich prawidłowa realizacja zapewnić ma 
nie tylko komfort jazdy kierowców dojeż-
dżających codziennie do zakładów pro-
dukcyjnych Arctic Paper i Hanke Tissue 
ale przede wszystkim bezpieczeństwo                                                                          
pozostałych użytkowników tych dróg i pie-
szych poruszających się w tamtym rejonie. 
Oczywiście gros kosztów poniesie miasto, 
ale dzięki dobrej współpracy z Powiatem 

Gorzowskim rząd Polski przeznaczy na ten 
cel ponad 800.000 zl, co stanowi poło-
wę ogólnych kosztów inwestycji. 
Nie tylko jednak ta droga ma szansę uzy-
skać nowe oblicze w niedługim czasie.                                                                                           
Burmistrz naszego miasta mocno zaan-
gażował nie tylko miejskich ale i powia-
towych urzędników  do ubiegania się 
o kolejne środki pomocowe na remont 
ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
W  tym przypadku powstanie nie tylko 
nowa, bezpieczna nawierzchnia, ale we 
współpracy z MZK Sp. z o.o. wykonana 
zostanie tak bardzo wyczekiwana kana-
lizacja sanitarna do osiedla Warniki. Jeż 

Kolejne inwestycje w Kostrzynie nad Odrą
OKIEM RADNEGO...

lada moment MZK rozpocznie inwestycje,               
której efektem będzie budowa nowego 
wodociągu w kierunku ostatniego domu 
na Warnikach, poprawa nawierzchni zni-
kającego chodnika no i przygotowanie 
frontu robót pod kolejne inwestycje.      
Również w tą inwestycję zaangażowana 
jest Rada Powiatu Gorzowskiego wraz 
z Zarządem Powiatu. 
Kolejną inwestycją jaką wspiera Powiat 
Gorzowski jest rozbudowa tzw. „Drogi 
donikąd”. Po mojemu drogi KN4, która 
w ostatecznym rozrachunku stanowić 
będzie główną arterię komunikacyjną 
dla Osiedla Drzewice. Po jej całkowitym 

wykonaniu większość samochodów cię-
żarowych szerokim łukiem omijać będzie 
domy mieszkających tam ludzi. wiele 
osób poddaje pod wątpliwość zasadność 
realizowanych w tym miejscu inwesty-
cji, jednakże muszę spokojnie zapewnić, 
że w dużej mierze inwestowane są tam 
środki wypracowane przez pracowników 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. Mając do wyboru wiele 
wspaniałych miejsc w obszarze naszego 
działania zdecydowaliśmy o tym, że pie-
niądze zarobione w Kostrzynie nad Odrą 
powinny służyć temu miastu. 
Skoro dzięki nim można pozyskać kolej-
ne środki na realizację nowych zamie-
rzeń inwestycyjnych, to z przyjemnością 
współpracujemy zarówno z burmistrzem 
Kostrzyna nad Odrą, jak i Powiatem           
Gorzowskim.  mogę tylko zapewnić, że 
po zakończeniu tych inwestycji oraz po         
wybudowaniu nowej dużej obwodnicy 
Kostrzyna nad Odrą i mostów na Warcie 
i Odrze, pomimo przejściowych proble-
mów miasto powinno 
przestać być komunika-
cyjną twierdzą. 
Warto w tym wszystkim 
uczestniczyć…

Andrzej Kail 
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego 
Klub Radnych Razem dla Powiatu

Pewnie większość mieszkańców już wie, ale warto wspomnieć o kolejnych 
inwestycjach infrastrukturalnych, które w niedługim czasie będą realizowane 
wspólnie z Powiatem Gorzowskim.
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Dlaczego warto wziąć udział w wyborach 26 maja 2019 roku? 
1. Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie 

są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich.
2. Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych uchwala-

nych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie.
3. Posłowie reprezentują wszystkie główne siły polityczne 28 państw Unii Europej-

skiej, najrozmaitsze poglądy, doświadczenia, kompetencje. Parlament Europej-
ski wpływa na sprawy tak ważne dla obywateli UE i poszczególnych państw, jak 
przyszłość       Europy, prywatność w Internecie czy pełne otwarcie unijnego 
rynku usług.

4. Europosłowie, częściej niż ich koledzy w parlamentach narodowych, kierują 
się swobodnym wyborem, osobistym stanowiskiem w konkretnej sprawie, niż     
układami koalicyjnymi.

5. Jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją Unii Europejskiej. Sesje plenar-
ne i posiedzenia komisji parlamentarnych są otwarte dla europejskich mediów 
i publiczności. Decyzje Parlamentu Europejskiego, przyjmowane przezeń doku-
menty, rodzą się na oczach zainteresowanych obywateli. Europejscy deputo-
wani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną działalność publiczną, źródła 
dochodów, stan majątkowy.

6. Może sobie pozwolić, by być najodważniejszą z unijnych instytucji, pełną rolę 
„sumienia” Unii Europejskiej. Nie waha się, na przykład, skrytykować różnych 
państw na świecie za łamanie praw człowieka.

7. Ujmuje się za słabymi, skrzywdzonymi, dyskryminowanymi w Unii Europejskiej 
i na świecie. Dba o prawa człowieka, konsumenta, o środowisko naturalne. Patro-
nuje unijnemu rzecznikowi praw obywatelskich, rozpatruje petycje obywateli, 
organizuje przesłuchania, by poszukiwać rozwiązań trudnych problemów.

8. Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie przepytuje ministrów 
przewodniczących pracom Rady UE, wysłuchuje sprawozdań prezesa Europej-
skiego Banku Centralnego.

9. Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, przewidywalnym; 
jego regulamin ogranicza zbyt długie wystąpienia czy zgłaszanie wciąż nowych 
poprawek, choć tego nie wyklucza; szanuje pracę sprawozdawców i komisji.

10. Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków, mówiących 24 oficjalnymi 
językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli.

Co pięć lat w Unii Europejskiej odbywają się bezpośrednie wybory do Par-
lamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy obywateli w UE. 
Następne wybory europejskie odbędą się między 23 a 26 maja 2019 roku, 
a w Polsce – w niedzielę 26 maja. Do głosowania będzie uprawnionych 
ponad 360 mln obywateli w całej UE. Chociaż liczba posłów w PE zmniej-
szy się, to Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym w wybo-
rach wybierzemy 52 posłów.

Państwa mogą decydować o konkretnym 
dniu wyborów do PE zgodnie z ich tradycją 
w tym zakresie, ale wszędzie głosowanie 
musi odbyć się w tym samym tygodniu.
Według ordynacji wyborczej z 1976 roku 
europejskie wybory parlamentarne odby-
wają się w pierwszym pełnym tygodniu 
czerwca, w okresie od czwartku do niedzie-
li. Zwyczajowo głosowanie rozpoczyna się 
w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie gło-
suje się w czwartek, a kończy w niedzielę,                                                                                              
kiedy to głosowanie odbywa się w  więk-
szości państw członkowskich.
Jeżeli jednak przeprowadzenie wyborów 
we wspomnianym w ordynacji wyborczej 
tygodniu nie jest możliwe (np. wybory wy-
padałyby w długi weekend), Rada (czyli 
państwa członkowskie) może - po konsul-
tacji z Parlamentem Europejskim - jedno-
myślnie ustalić inny termin. Wybory nie 
mogą jednak odbyć się wcześniej niż dwa 
miesiące przed terminem przewidzianym 
w ordynacji ani później niż miesiąc po tym 
terminie. Rada już trzykrotnie korzysta-
ła z możliwości ustalenia innego terminu       
wyborów niż przewidziany w ordynacji - w 
1984, 1989 i 2014 roku.
W marcu 2018 roku Rada zaproponowała, 
by wybory odbyły się między 23 a 26 maja. 
W kwietniu 2018 roku posłowie potwier-
dzili propozycję Rady, która w maju 2018 
roku przyjęła decyzję w sprawie tej daty.

Obywatele każdego państwa członkow-
skiego mają prawo wyboru określonej licz-
by posłów. Przydział miejsc jest określony 
w art. 14 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Na 
jego mocy Parlament może proponować 
Radzie Europejskiej (szefom państw i rzą-
dów) zmianę składu PE z poszanowaniem 
trzech zasad: maksymalna liczba posłów 
do PE nie może przekroczyć 751 (wliczając 
przewodniczącego) i powinna być podzie-
lona między państwa członkowskie zgod-
nie z zasadą degresywnej proporcjonal-
ności, przy czym minimalna liczba posłów 
przypadających na państwo członkowskie 
to sześć, a maksymalna - 96.
Zasada degresywnej proporcjonalności 
polega na tym, że państwa o większej 
liczbie ludności mają więcej miejsc niż 
mniejsze państwa, które otrzymują jednak 
więcej miejsc, niż wynikałoby to ze ścisłe-
go stosowania zasady proporcjonalności. 
Oznacza to, że podział miejsc w PE musi 
odzwierciedlać zmiany demograficzne w 
państwach członkowskich UE.
By uwzględnić zmiany demograficzne 
w  Unii Europejskiej oraz planowane na 
marzec 2019 roku wyjście Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej, Parlament Europejski 
zaproponował nowy podział mandatów, 
który został potwierdzony przez Radę 
Europejską (szefów państw i rządów) na 
szczycie w Brukseli w czerwcu 2018 roku.

Wybierzmy mądrze!
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
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6 maja w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Pod Topolą” odbył się uroczysty apel 
upamiętniający najważniejsze wydarzenia i symbole narodowe.

W związku ze świętami majowymi dzieci ze 
wszystkich grup wiekowych przygotowały 
program artystyczny, który stał się wyra-
zem miłości i przywiązania do naszego 
kraju. Przedszkolna Akademia rozpoczęła 
się od wspólnego odśpiewania hymnu 
Polski a następnie hymnu przedszkola, po 
którym dzieci z grupy 6-latków dumnie      
zaprezentowały poloneza. 
W trakcie apelu każda grupa wiekowa 
miała możliwość prezentacji swych talen-
tów wokalno - taneczno - muzycznych. 
Dzieci tańczyły krakowiaka, śpiewały pie-
śni         patriotyczne oraz recytowały wier-
sze.      Mogliśmy tego dnia usłyszeć pieśń 
„Niepodległa, niepokorna” w wykonaniu 
Natalii i Anastazji z grupy  5-latków oraz 
wiersz „Symbole narodowe” zaprezentowa-

ny przez Hanię i Piotra z gr. 6-latków czy 
„Katechizm polskiego dziecka” z podziałem 
na role w wykonaniu 4-latków czy wreszcie 
taniec do piosenki ludowej „Poszło dziew-
czę po ziele” w wykonaniu najmłodszych 
przedszkolaków z gr. 3-latków. 
Apel majowy miał uroczysty i niezwykle 
podniosły charakter. W wierszach i pio-
senkach o tematyce patriotycznej dzieci 
wyraziły swoją przynależność narodo-
wą oraz wykazały dużą wiedzę na temat                             
Polski. Na koniec wszystkie przedszkolaki 
wzięły udział w uroczystym pochodzie     
ulicami miasta: powiewające na wietrze 
biało-czerwone chorągiewki były wyrazem 
dumy z tego, iż jesteśmy Polakami. 

Marta Smycz

Apel „Pod Topolą”
KOSTRZYN NAD ODRĄ

2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 

Z tej okazji czytaliśmy w naszym przed-
szkolu najpiękniejsze baśnie największego 
bajkopisarza na świecie. Na tę okoliczność 
wybraliśmy „Brzydkie kaczątko” i „Księżnicz-
kę na ziarnku grochu”. Należy podkreślić,       
że baśnie Andersena są trudne w odbiorze. 
Sam autor mawiał, że jego baśnie to pudeł-
ka: dzieci oglądają opakowanie, a dorośli 
mają zajrzec do wnętrza. Dlatego waż-
ne jest, aby po świecie baśni Andersena 
oprowadził dzieci dorosły czytelnik, przy-
bliżając i tłumacząc świat przedstawiony                        
w baśniach, relacje między bohaterami, 
czy trudne kwestie, jak np. tolerancja, 
wrażliwość na potrzeby innych, czy niego-
dzenie się z krzywdzeniem innych.

Dzisiaj, gdy wrażliwość uznawana jest za 
słabość, szczególnie ważne jest, by poka-
zywać najmłodszym, że nie można prze-
chodzić obojętnie obok potrzebujących 
i  że należy szanować ludzi bez względu 
na jakąkolwiek inność.
Gorąco polecam baśnie Andersena, dziś 
trochę już zapomniane. Rodzice, czytaj-
cie swoim dzieciom! Wspólne czytanie i 
rozmawianie o książce to naprawdę fajny 
czas, zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka; 
na dodatek efektywny, a na owoce długo 
nie trzeba będzie czekać.

Dorota Strychalska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny

„Cztery Pory Roku”

Baśnie Andersena
KOSTRZYN NAD ODRĄ
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II Puchar Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny
KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Działania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. to nie tylko wsparcie i obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych. To nie tylko 
spotkania, szkolenia i konferencje dla firm, samorządów i partnerów Strefy. To także sponsoring sportu, a dzięki temu wsparciu Kostrzyn nad Odrą może 
poszczycić się organizacją wielu imprez o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim czy nawet międzynarodowym. Również w tym roku Zarząd Strefy podjął 
decyzję o wsparciu MOSiR w Kostrzynie nad Odrą przy organizacji ogólnopolskiej imprezy zapaśniczej.

Gorzów Wlkp.
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II Puchar Polski Kadetów w zapasach styl klasycz-
ny był zarazem klasyfikacją do Finałów Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży „Świętokrzyskie”, zatem na matach 
zameldowali się czołowi zapaśnicy w tej grupie wiekowej,        
którzy przez dwa dni walczyli o miano najlepszego.                                                                                                                      
Kostrzyn nad Odrą w dniach 30-31 marca gościł niemal 
dwustu zawodników z czterdziestu czterech klubów 
z  Polski, a rangę tego zapaśniczego święta podkreślała 
choćby obecność Prezesa PZZ Andrzeja Suprona.
Na trzech matach kostrzyńskiego Zespołu Szkół mogli-
śmy przez dwa dni pasjonować się pięknymi walkami, 
gdzie nie brakowało ani efektownych rzutów, ani zaciętej 
walki w paterze. Gladiatorzy zaprezentowali licznie zgro-
madzonej publiczności swoje umiejętności, a wiele walk 
było tak zaciętych, że szala zwycięstwa przechylała się to 
w jedną, to w drugą stronę. Słowem: było co oglądać! 
Zawody były także doskonałą okazją, aby wręczyć złote 
medale za zasługi na rzecz rozwoju zapaśniczego. To naj-
wyższe odznaczenie, przyznawane przez Polski Związek 
Zapaśniczy za całokształt działań na rzecz rozwoju i pro-
pagowania polskich zapasów, za wspieranie wszelkich 
inicjatyw popularyzowania sportu zapaśniczego wśród 
dzieci i młodzieży w Kostrzynie nad Odrą otrzymali z rąk 
Andrzeja Suprona: Burmistrz Miasta Andrzej Kunt ,dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie 

nad Odrą Zygmunt Mendelski oraz działacze SKF OLIMP                 
Kostrzyn nad Odrą Artur Grzelczak i Antoni Żołna. 
Wśród odznaczonych nie mogło zabraknąć także Strefy.                                                                                                                              
PZZ docenił działania Andrzeja Kaila, naszego Dyrektora 
ds. Marketingu, który od wielu lat aktywnie wspiera ko-
strzyńskich zapaśników, a także jest prezesem SKF Olimp.
Dość napisać, że m.in. dzięki wsparciu Strefy kostrzyńscy 
zapaśnicy zdobyli w ostatnich latach blisko 200 medali na 
matach całego świata, byli także reprezentami Polski na 
Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie, Sydney i Atenach. 
Andrzej Kail był także obecny podczas wręczania medali 
i pucharów dla najlepszych zapaśników, na których dum-
nie prezentowało się również logo Strefy. A jeśli jesteśmy 
już przy wynikach, to zapaśnicy SKF Olimp nie okazali się 
zbyt gościnni, zdecydowanie wygrywając w  klasyfikacji 
drużynowej, dzięki medalom: Marcela Kaczmarka (zło-
to w kategorii wagowej  65 kg), Kewina Metela (brąz w 
kategorii wagowej  65 kg) oraz Mateusza Borysewicza-
-Woźnickiego (brąz w kategorii wagowej  60 kg). Punkty 
zdobyli: Kacper Miklaszewski (piąte miejsce w kat. 65 
kg), Oskar Piekutowski (piąte miejsce w kat. 45 kg) oraz 
Lucjan Rojewski (piąte miejsce w kat. 48 kg).
Kostrzyńskim Gladiatorom życzymy w tym miejscu ko-
lejnych sukcesów i przywożenia z każdej imprezy worka 
medali!

Puchar Polski Kadetów pokazał jednoznacznie, że 
SKF OLIMP należy do najlepszych sekcji zapaśniczych                      
w Polsce. Pomimo tego, że nasza dyscyplina jest raczej 
indywidualna moi zawodnicy pokazali, że jako drużyna 
stanowią zgrany zespół gladiatorów, który gotowy jest 
na każde wyzwanie. Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży w Kielcach utwierdziła mnie w przekonaniu, że dla ta-
kich chłopaków warto inwestować swój czas i energię. 
Dziękuje za Waszą postawę.

Andrzej Kail 
Prezes SKF OLIMP
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Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zaprasza przedsiębior-
ców na spotkanie szkoleniowe dotyczące Pracowniczych                
Planów Kapitałowych, które odbędzie się w dniu 21.05.2019 
roku o godzinie 11:00 w KCK „Kręgielnia”, ul. Fabryczna 5 
w Kostrzynie nad Odrą. 

Prelegentami podczas spotkania będą: 
Dyrektor ds. Długoterminowego Oszczędzania
Dyrektor Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Agenda szkolenia:
• System emerytalny w Polsce:
   stan obecny oraz planowane zmiany
• Pracownicze Plany kapitałowe:
   nowe obowiązki dla pracodawców
• Jak utworzyć Pracowniczy Plan kapitałowy:
   poradnik dla pracodawców
• Obowiązki pracodawcy po wdrożeniu PPK
• Sesja pytań i odpowiedzi

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu     do dnia 
17.05.2019 roku na adres  mailowy: 

m.zawadzka@kostrzyn.um.gov.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe
Szkolenie :

REKLAMA 008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT 

75 6161 411
www.kamacare.pl

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

WYMAGANY:
- język niemiecki w stopniu minimum komunikatywnym
- empatia i chęć do pracy
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Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

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

Prezydent w Słubicach
SŁUBICE

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się 8 kwietnia 2019 
roku, na placu przed biblioteką miejską, z mieszkańcami Słubic. W spotkaniu 
z głową państwa wzięli udział m.in. wojewoda lubuski Władysław Dajczak, 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, słubiccy radni, 
włodarze sąsiednich gmin oraz nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą. Prezydent 
dokonał w bibliotece wpisu do księgi pamiątkowej miasta. 

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak 
witając prezydenta mówił, że Słubice to 
szczególne miejsce na polsko-niemieckim 
pograniczu, które wyróżnia m.in. to, że 
z  Frankfurtem, leżącym na drugim brzegu 
Odry, od wielu lat budujemy europejskie, 
modelowe dwumiasto. Mieszkańcy mogą 
korzystać m.in. z transgranicznej komunika-
cji miejskiej, co jest dużym ułatwieniem dla 
osób uczących się lub pracujących po dru-
giej stronie granicy, mamy wspólną sieć cie-
płowniczą, która zwiększa bezpieczeństwo 
energetyczne ponieważ w sytuacjach awa-
ryjnych posiadamy możliwość dwukierunko-
wego przesyłu energii, przy unijnym wsparciu      
zbudowaliśmy w Słubicach przedszkole, do 
którego chodzą razem polskie i niemieckie 
dzieci, w naszych szkołach mamy mieszane 
klasy - podkreślał burmistrz.
Mówił również o ponad tysiącu miejsc 
pracy, które stworzyły firmy działające w 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej i o tym, że Słubice stały się 
zagłębiem usług logistycznych i spedy-
cyjnych, że działa u nas największe targo-
wisko na pograniczu. Także dzięki wejściu 
Polski, w  2007 roku, do strefy Schengen słu-
bicki rynek pracy stale się rozwija. Jesteśmy 
w czołówce, w województwie lubuskim, pod 
względem najniższego wskaźnika bezrobo-
cia. Dobre warunki do życia i rozwój miasta 
powodują, że przybywa nam mieszkańców – 
zaznaczył burmistrz.
Współpracy z partnerami zza Odry po-
gratulował słubiczanom prezydent An-
drzej Duda. Mówił, że z ogromną radością               
patrzy na to, że granica polsko-niemiecka 

nie stanowi już bariery dzielącej dwa pań-
stwa i dwa narody. W połowie lat 90., kiedy 
z mojego Krakowa jeździłem do Niemiec, żeby 
odwiedzić żonę na stypendium w Heidel-
bergu, pamiętam jak staliśmy w autobusie 
na granicy, jak czekaliśmy na odprawę, jaką 
barierę ta granica stanowiła między  Pol-
ską a  Europą zachodnią. Później z ogromną                                 
satysfakcją przyjąłem nasze wejście do 
Unii Europejskiej - podkreślał prezydent                                                                             
Andrzej Duda.
Gratulował, że dziś po obu stronach gra-
nicy są współpracujące ze sobą uczelnie, 
stowarzyszenia, ludzie mają przyjaciół i to 
jest to, o czym pokolenia Polaków marzy-
ły. Chcę szczególnie tutaj, w Słubicach wyra-
zić ogromną satysfakcję i podziękować tym, 
którzy na co dzień przyczyniają się do po-
głębiania polsko-niemieckiej przyjaźni, więzi 
pomiędzy naszymi narodami. Dziękuję, bo 
realizujecie Państwo naprawdę wspaniałe 
dzieło, robicie, można powiedzieć, w tym za-
kresie piękną robotę, także swoją codzienną 
działalnością, życiem i pracą reprezentujecie 
nas przed naszymi zachodnimi sąsiadami. 
Wiem, że czynicie to dobrze i ta współpraca 
się rozwija, za co chcę ogromnie podziękować 
Panu burmistrzowi i wszystkim, którzy się do 
tego przyczyniają, władzom miejskim, po-
wiatowym, wojewódzkim, ale przede wszyst-
kim mieszkańcom, profesorom, naukowcom, 
tym którzy pracują w Collegium Polonicum 
oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina 
współpracują z Polską - usłyszeli z ust prezy-
denta słubiczanie i frankfurtczycy.

Beata Bielecka/ www.slubice.pl
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Proszę przyjąć serdeczne gratulacje! Udział 
w  kampanii potwierdza Państwa troskę 
o  wychowanie przyszłych pokoleń - za-
znaczył szef kampanii Maciej Zdziarski. 
Dodał, że razem z setkami samorządów 
w całym kraju Krakowska Akademia Pro-
filaktyki od lat realizuje kampanię, która 
promuje solidarność międzypokoleniową, 
pomoc w budowaniu prawidłowych rela-
cji między dziećmi i rodzicami. Jesteśmy 
przekonani, że kształtowanie odpowiednich 
postaw od najmłodszych lat to najlepsza i 
najskuteczniejsza profilaktyka! Dzieci, które 
wynoszą z domu właściwe wzorce, są znacz-
nie mniej skłonne do sięgania po używki. 
Proponujemy profilaktykę, która skupia się 
na tym, co najważniejsze-rodzinie. Według 
specjalistów nie ma lepszego sposobu na 
ochronę dzieci i młodzieży - podkreślają 
terapeuci z Krakowskiej Akademii Profi-
laktyki. Docenili oni działania w tym za-
kresie Gminy Słubice, przyznając jej, kilka 
dni temu, Certyfikat Samorząd Przyjazny        
Rodzinie za aktywny udział w kampanii 
Postaw na rodzinę 2018.
Zdaniem Sabiny Matkowskiej, kierow-
nik Biura Spraw Społecznych w Urzędzie 
Miejskim w Słubicach, siłą kampanii „Po-
staw na rodzinę” jest to, że angażuje ona 
ogromną liczbę mieszkańców, począwszy 

od dzieci w żłobku, przedszkolach i szko-
łach aż po emerytów. Zaprosiliśmy rodziny 
na warsztaty artystyczne, które odbyły się w 
sołectwach, we wszystkich gminnych przed-
szkolach odbyły się w ubiegłym roku pikniki 
rodzinne, w każdej szkole spotkania poświę-
cone profilaktyce - wylicza S. Matkowska.
W czasie kampanii do rąk młodych ludzi 
i ich rodziców trafiają też każdorazowo 
cenne materiały edukacyjne z danymi, 
które skłaniają do refleksji i zachęcają do 
działania, jak choćby te, z których wynika, 
że dzieci niechętnie opowiadają rodzicom 
o swoich osobistych problemach. Mamie 
zwierza się co czwarty nastolatek, tacie, 
mniej niż co dziesiąty! Tylko 29% młodych 
uważa, że w trudnych chwilach mogą          
liczyć na ojca.
Coraz młodsi uczniowie sięgają po alko-
hol, a niemal połowa dorastających dzieci 
przyznała, że upiła się w ostatnim miesią-
cu! Co piąty rodzic nie ma świadomości, 
że jego dziecko sięga po alkohol. 70% 
uczniów drugiej klasy gimnazjów wydaje 
się, że po alkoholu poczują się odprężeni, 
60% – że będą się świetnie bawić. Tylko 
28% bierze pod uwagę, że alkohol szkodzi 
zdrowiu.

Beata Bielecka/ www.slubice.pl

„Postaw na rodzinę”
SŁUBICE

Gmina Słubice, kolejny rok z rzędu, znalazła się w gronie samorządów ak-
tywnie zaangażowanych w ogólnopolską kampanię „ Postaw na rodzinę”. 
Przyznany nam certyfikat to efekt szeregu działań skierowanych do miesz-
kańców. Zaprosiliśmy rodziny na warsztaty artystyczne, które odbyły się          
w sołectwach, we wszystkich gminnych przedszkolach odbyły się pikniki 
rodzinne, w każdej szkole spotkania poświęcone profilaktyce.

DRZECIN
W Drzecinie wybory wygrał dotychczasowy sołtys Ryszard Świderski (kandydowały 
trzy osoby). Członkami rady sołeckiej zostali: Ilona Nowaczewska, Anna Ginter, Paweł 
Kaczmarczyk, Natalia Nowak i Andzelika Menartowicz. 
Frekwencja wyborcza wyniosła 26,68 %. 

KUNICE
W Kunicach rządzić będą kobiety. Na sołtysa wybrano Ewę Guzik, a do rady sołeckiej 
weszły: Justyna Gałek, Anna Fedorowicz, Marta Jędrzejczak, Grażyna Seweryn 
i Sylwia Bąkowska. Frekwencja wyborcza wyniosła 25,53 %.

KUNOWICE
Na sołtysa Kunowic mieszkańcy wybrali Pawła Sokołowskiego i radę sołecką,                       
którą tworzą: Beata Szydlik, Andżelika Szczerbo, Kamila Duer, Krzysztof Zieniewicz                 
i Józef Kwiatkowski. Frekwencja wyborcza wyniosła zaledwie 6,75 %. 

LISÓW
Sołtysem Lisowa został Andrzej Zbrożek (nie miał kontrkandydata), a członkami rady 
sołeckiej: Tomasz Pietrow, Łukasz Świetliński, Iwona Zbrożek, Mirosław Kuśmierek. 
Frekwencja wyborcza wyniosła 25,88 %. 

NOWE BISKUPICE
Na sołtysa mieszkańcy wybrali Zbigniewa Ziętka. Do rady sołeckiej weszli: Iwona          
Potaszkiewicz, Magdalena Jezierska, Alan Matejkowski, Paweł Hrycaj. W wyborach 
wzięło udział 20 osób, co stanowiło 15,38 % uprawnionych do głosowania.
 

NOWY LUBUSZ 
Sołtysem został Jonatan Stawarski, a do rady sołeckiej weszli: Dorota Białas, Halina 
Prusinowska, Dariusz Leszcz,     Sławomir Kołowiecki i Mariusz Tomasz Pawłowski. 
W zebraniu wzięło udział 61 osób, co stanowi 29,46 %  uprawnionych do głosowania. 

PŁAWIDŁO
W Pławidle na uprawnionych do głosowania 225 mieszkańców, w wyborach wzięło 
udział 27, co stanowi 12 proc. wyborców. Sołtysem została Sylwia Lisiak, a radę sołecką 
utworzyli: Kamila Sąpór, Oksana Gościk, Dorota Załęska i Andrzej Lisiak.

RYBOCICE - 12 kwietnia
W Rybocicach sołtysem został: Jerzy Siedlarz, a radę sołecką tworzą: Janusz Pabisiak, 
Gabriela Adamów, Grzegorz Cały, Danuta Banaszek i Grzegorz Majewski. 
Do wyborów poszło 12,78 %

ŚWIECKO -12 kwietnia
Sołtysem Świecka został Henryk Gocki, a do rady sołeckiej mieszkańcy wybrali: Sylwię 
Cor, Zenonę Gira, Roberta Stranza, Artura       Pankowskiego i Elżbietę Stranz. Gło-
sowało 17,67 % mieszkańców.

opracowano na podstawie www.slubice.pl

Sołectwa wybrały
SŁUBICE

W kwietniu odbywały się zebrania, podczas których mieszkańcy sołectw 
wybierali swoje władze na lata 2019-2024. Poniżej publikujemy wyniki.
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12 maj 2019
STADION MOSiR, ul. Niepodległości 11

I KOSTRZYŃSKA MILA PIWNA 

REKREACYJNY BIEG WIOSENNY
wstęp wolny, startujemy o godzinie 11:00

zapisy mailowo, startujemy o godzinie 14:00

SKRZATY

ŻAKI

ORLIKI

od godz. 9:00

od godz. 9:00

od godz. 12:00

TS CELULOZA KOSTRZYN

vs.

SMOGÓRZANKA SMOGÓRY  

GODZINA 17:00

MECZ PIŁKARSKI KLASY A

TURNIEJ ZAPAŚNICZY
walki pokazowe kostrzyńskich zapaśników

znajdziecie nas na kortach tenisowych

startujemy o godzinie 12:00

strefa aktywności ruchowej

startujemy o godzinie 12:00

zamki dmuchane za darmo

startujemy o godzinie 10:00

KOSTRZYN NAD ODRĄ vs. SEELOW  
GODZINA 15:00

TOWARZYSKI MECZ PIŁKARSKI
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Przygotowania do 47 rajdu samochodowego Autocross ADAC idą pełną 
parą. Związek motorowy MC Seelow e.V. odrobił zimą swoje zadanie do-
mowe. Wymagane zmiany na torze wyścigowym, które były konieczne 
po odbiorze przez FIA, zostały przeprowadzone w miesiącach zimowych.

Nie tylko zespół organizacyjny MC Seelow 
wkracza w gorącą fazę. Tor wyścigowy w 
Seelow jest uważany za jeden z najbardziej 
wymagających w europejskim kalendarzu 
wyścigowym. Co prawda trasa na „Wzgó-
rzach Seelowskich” o długości 810 m nie 
jest najdłuższą, ale z jej nachyleniami i 
różnicą wysokości do 30 m jest nie lada 
wyzwaniem dla kierowców. Rekord okrą-
żenia wynosi 35,37s, a średnia prędkość 
82,16 km/h. W europejskich kategoriach 
Junior Buggy, Touring Cars, Buggy 1600 i 
Super Buggy oczekuje się ponownie około 
100 startów.

Najlepsi europejscy kierowcy, jak Bernd 
Stubbe, są również bardzo podekscyto-
wani.    Oczywiste jest, że dziewięciokrotny 
mistrz Europy będzie dążyć do uzyskania 
swojego 10  europejskiego tytułu Mistrza 
Europy. Wystartuje za kierownicą Alfy 
Racing Buggy, znacznie poprawionym w 
stosunku do wersji ubiegłorocznej. Pojazd 
o wadze 550 kg z silnikiem Volvo o mocy 
550 KM pozwala uzyskać przyspieszenie 
samochodu Formuły 1. Silna w tym roku 
konkurencja w klasie Super Buggies o 
mocy do 800 KM bez wątpienia pokazu-
je, ze tym razem nie będzie to zadaniem 
łatwym. Kierowcy jak Ervins Grencis,          

Florent Tafani i Wiely Albers będą z nim 
rywalizować o europejską koronę
Liczy się również na silniejsze numery 
startowe z samochodami turystycznymi 
o mocy do 600 turbokoni. Największym 
faworytem jest tutaj z pewnością obecny 
mistrz Europy  Vaclav Fejfar (CZE), któ-
ry ze Skodą Fabią będzie próbował bronić 
swojego tytułu.
W kategorii Buggy 1600 z niecierpliwością 
oczekujemy na rywalizację Hattricka oarz 
Kevina Petersa (LUX). Po zwycięstwach 
w latach 2017 i 2018 Peters uważany jest 
za faworyta numer jeden do zdobycia ty-
tułu w tym roku. Silnymi konkurentami są 
Niemcy René Mandel i Steven Laubach. 
Obaj panowie startują w tym roku z no-
wymi pojazdami i oczywiście liczą na silny 
wzrost wydajności. 
Wyścigowa niedziela będzie obfitująca 
w bogaty program przygotowany przez 
związek MC Seelow.

Gordon Wühler

Początek sezonu!
SEELOW
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Kolejny sukces kostrzyńskich piłkarek
KOSTRZYN NAD ODRĄ

18 kwietnia 2019 roku w Gdańsku odbył się strefowy turniej Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek w kategorii U-13. Był on kolejną eliminacją                         
Mistrzostw Polski Młodziczek. Rywalizowały w nim drużyny z czterech województw (zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie): Olimpia 
Szczecin, Akademia Piłkarska Lech Poznań, Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, MUKS”PS” Kostrzyn nad Odrą. Poniżej relacja Tomasza Zielińskiego.

W środę 17 kwietnia wyruszyliśmy do Gdańska na 
ćwierćfinały Mistrzostw Polski Młodziczek w kate-
gorii U-13.Celowo podaję kategorię wiekową gdyż, 
drużyna MUKS ”Przyjaciół Sportu” w Kostrzynie 
nad Odrą na turniej udała się w składzie: z roczni-
ka 2006 zagrały Aleksandra Rzadkosz, Wiktoria      
Kardzis, Daria Czarnak, z rocznika 2007 zagrały 
Emila Gwizdoń, Amelia Dąbrowska, Alicja My-
cyk, Hania Nowakowska, Wiktoria Popowska, 
Nikola Wysokinska, Gabriela Kiałka, z rocznika 
2008 zagrały Oktawia Mularska, Natalia Ilkowa. 
W czwartek rano po odprawie technicznej                           
ok. 9:00 dowiedziałem się, że pierwszy mecz gramy 
z  Akademią Piłkarską Lechii Gdańsk (gospoda-
rzem turnieju). W związku z wysokim poziomem 
rozgrywek postanowiłem drużynę ustawić bardziej 
defensywnie i każdy mecz mamy zaczynać z czte-
rema „doświadczonymi” zawodniczkami w obronie. 
Każdy mecz trwał dwa razy po 15 minut. 
W pierwszym to mieliśmy dużą przewagę, ale nie 
potrafiliśmy naszych akcji udokumentować golem. 
Wynik 0:0 dał nam jeden punkt. W kolejnym meczu 
zmierzyliśmy się z drużyną Akademia Piłkarska 
Lech Poznań. W nim też moje zawodniczki miały 
optyczną przewagę, ale również nie potrafiły sku-
tecznie wykończyć akcji, uzyskaliśmy wynik 0:0. Po 
dwóch meczach mieliśmy zgromadzone dwa punk-
ty. Trzeci ostatni nasz mecz graliśmy z najlepszą dru-
żyna tego turnieju, z Olimpią Szczecin. Drużyna z 
grodu gryfa pomorskiego wcześniej gładko poko-

nała Lechię i Lecha (4:0 oraz 3:0). Nasza, kostrzyńska 
drużyna zmobilizowała się bardzo. 
Gra była w tym meczu bardzo wyrównana i było 
wiele akcji zespołowych obydwu drużyn. W jednej 
z naszych akcji Alicja Mycyk wykonała piękne po-
danie do będącej w tym dniu w doskonałej formie 
Amelia Dąbrowskiej, która wyprzedziła obronę i w 
akcji „sam na sam” strzałem po długim rogu poko-
nała bramkarkę Olimpii Szczecin. Niespodzianka 
wisiała w powietrzu. Zawodniczki Olimpii walczyły 
bardzo ambitnie do końca i 30 sekund przed koń-
cem strzeliły nam wyrównującego gola. Końcowy 
wynik nie bardzo nas satysfakcjonował. Po trzech 
remisowych meczach uzyskujemy trzy punkty. 
Zawodniczki moje są trochę zawiedzione, ponie-
waż awans był na wyciągnięcie ręki. Przed ostatnim 
meczem turnieju wytłumaczyłem moim zawod-
niczkom, że jeżeli drużyna Akademia Lechii Gdańsk 
zremisuje z drużyną Lech Poznań to wtedy zajmie-
my drugie miejsce za Olimpią i awansujemy dalej. 
Postanowiliśmy nagradzać brawami wszystkie 
poprawne interwencje gry obronnej obu drużyn. 
Napięcie było ogromne. Ostatni mecz kończy się 
wynikiem 0:0 co dało nam awans do półfinałów 
Mistrzostw Polski Młodziczek. Gramy dalej! Nasza 
przygoda nadal trwa. Za wspaniałą postawę chciał-
bym podziękować moim zawodniczkom. Specjalne 
podziękowania dla Agnieszki Zielińskiej, która nas 
zawiozła do Gdańska i z powrotem oraz opiekowała 
się zawodniczkami podczas całego wyjazdu.


