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PRZEKRÓJ
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

LUBUSKIE
WALCZY Z ASF

17 października 2017 roku 
Wojewoda Lubuski powołał 
Zespół ds. analizy zagrożeń 
wynikających z rozprzestrze-
niania się choroby wirusowej 
afrykańskiego pomoru świń 
oraz wytyczania kierunków 
działań prewencyjno-stabi-
lizacyjnych. Dwuletnia pra-
ca Zespołu przygotowała 
służby, inspekcje i samorzą-
dy do walki z wirusem, któ-
rego obecność ujawniono 
w województwie lubuskim 
w listopadzie br.
Do Zadań zespołu należy     w szcze-
gólności monitorowanie i analizo-
wanie bieżącej sytuacji w  obsza-
rze rozprzestrzeniania się wirusa 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
oraz opracowywanie propozycji 
działań niezbędnych do zminima-
lizowania skutków społeczno-go-
spodarczych, związanych z wystę-
powaniem ASF. 
Obok bieżącej walki z ASF, Zespół 
przygotowuje się także do pla-
nowanych od dawna ćwiczeń w 
dziedzinie jego zwalczania, które 
odbędą się w 2020 roku.  Przygo-
towania te były głównym tematem 
grudniowego posiedzenia, na któ-
re zaproszono również przedstawi-
cieli z sektora utylizacyjnego.

ASF w Lubuskiem  
14 listopada 2019 roku w Powie-
cie Wschowskim potwierdzono 
pierwszy przypadek ASF-u.
15 listopada, zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami, rozporządze-
niem wojewody została określona 
czerwona strefa skażenia i żółta 
strefa zagrożona.

W obu strefach obowiązuje 
zakaz wstępu do lasu.

18 listopada strefa czerwona                 
została ogrodzona 36 km płotem.
Granica województwa lubuskiego 
i wielkopolskiego została rozgro-
dzona 78 km płotu.
Na dzień 2 grudnia wystąpienie 
wirusa potwierdzono u ponad 31 
znalezionych dzików. 
Osoby zajmujące się hodowlą świń 
są zobowiązane do bezwzględnego 
przestrzegania zasad bioasekuracji.

PRZYPOMINAMY:
Choroba ASF nie stwarza 

żadnego zagrożenia 
dla zdrowia lub życia ludzi.

Lubuski Urząd Wojewódzki
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PRACA  OPIEKA  NIEMCY
Wyjedź na świąteczny kontrakt
i zarób dodatkowy bonus!

Punkt rekrutacyjny 
w każdą środę 
w Kostrzynie n/O

tel. 501 357 383

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

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
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Burmistrz spotkał się z Mieszkańcami Os.Leśnego 
20 listopada w Klubie Osiedlowym KCK Burmistrz Miasta Andrzej Kunt spotkał się z Mieszkańcami Osiedla Leśnego. Spotkanie otworzył Przewodniczący 
Rady Osiedla Edward Boczarski, który powitał zebranych gości i dokonał krótkiej prezentacji osiągnięć ostatniego roku, co zabrało zaledwie kilka mi-
nut. Wybrano także nowego członka zarządu, którym została Beata Malinowska (w miejsce Krystyny Ludki-Orzechowicz). Następnie głos zabrał A. Kunt, 
który przez blisko dwie godziny był do dyspozycji Mieszkańców i poruszył wiele spraw ważnych dla Osiedla Leśnego.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą            
Andrzej Kunt rozpoczął od zaproszenia 
Mieszkańców Osiedla Leśnego do konsultacji 
ws. Planu Miejscowego Zagospodarowania 
Przestrzennego dla tego rejonu, który jest już 
w końcowej fazie opracowania. A. Kunt przy-
pominał, że „jeśli raz coś tam wpiszemy, a bę-
dziemy chcieli coś zmienić to całą procedurę, 
która jest bardzo czasochłonna – będziemy mu-
sieli powtarzać od nowa. Dlatego też bardzo pro-
szę Państwa o udział w tzw. wyłożeniu planu, 
podczas którego obecny będzie również autor 
opracowania.”. O terminie spotkania i  wyłoże-
nia  mpzp poinformujemy Czytelników, ale już 
dziś w imieniu burmistrza serdecznie prosimy 
Państwa o udział w tym spotkaniu. 
A. Kunt dużo uwagi poświęcił planom                
inwestycyjnym Miasta na kilka najbliższych lat. Szeroko 
omawiał przebudowy dróg, mostów i szlaków kolejowych, 
które czekają nas już w najbliższych latach. Nawiązał także 
do kwestii obwodnicy miasta stwierdzając: „o ile przez kilka 
wcześniejszych lat dyskutowaliśmy o tym nieskończoną ilość 
razy na nieskończonej ilości spotkań, to teraz możemy mówić 
o tym, że inwestycje te już ruszyły. Na ukończeniu są już pra-
ce projektowe, które muszą uwzględniać trudny teren wokół 
miasta. Kolejne spotkanie  tej sprawie przewidziane jest na 
marzec 2020 roku. Myślę, że w perspektywie 3-4 lat ruszą już 
prace budowlane.”. 
Burmistrz, odpowiadając na pytanie z sali o remont dróg 
osiedlowych, przybliżył także zebranym kwestię powstawa-

nia budżetu miasta i realizacji zadań budżetowych. Przy-
pominał, że miasto planuje w najbliższym czasie budowę 
basenu, na który już mamy dofinansowanie. Zwracał przy 
tym uwagę, że koszt budowy w ciągu dwóch lat wzrósł                 
z 17 mln zł do ponad 30 mln zł a przecież w budżecie są 
jeszcze inne zadania jak dofinansowana z Budżetu Pań-
stwa    ul. Witnicka, czy ul. M. Reja. A. Kunt zapewniał jed-
nak Mieszkańców, że pamięta również o Osiedlu Leśnym: 
„na drogach osiedlowych prowadzone były i zapewne będą 
prace remontowe. Obecnie czynimy starania, aby wyprowa-
dzić z Osiedla Leśnego ruch samochodów ciężarowych, cze-
mu z pewnością przysłuży się połączenie ul. Sportowej z ul. 
Pralników. Obecne trwają rozmowy z Zarządem Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na temat                                                                                

finansowania tej inwestycji. Natomiast do te-
matu remontu ulic wewnątrz Osiedla będziemy 
mogli powrócić po zakończeniu remontów dofi-
nansowanych z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. Tyle mogę Państwu obie-
cać.” - powiedział A.Kunt.
Mieszkańcy zwracali także uwag na szereg in-
nych drobnych spraw jak brak segregacji śmie-
ci na Cmentarzu Komunalnym czy problem z 
segregacją śmieci na ternie Osiedla Leśnego. 
Temat ten spotkał się zresztą z konstruktyw-
ną dyskusją i wysunięciem pewnych sugestii 
w  kierunku władz samorządowych, aby po-
prawić odsetek śmieci segregowanych od tzw. 
zmieszanych. Poruszane były także kwestie 
barier architektonicznych dla osób niepełno-
sprawnych, braku miejsca spotkań dla Senio-

rów czy kultury właścicieli psów. A. Kunt wsłuchiwał się w 
głosy w Mieszkańców, wiele postulatów zostało przez Bur-
mistrza zanotowanych celem przedstawienia na najbliższej 
naradzie z naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta. Pod-
sumowując spotkanie Burmistrz Andrzej Kunt stwierdził, 
że takie spotkania są bardzo potrzebne, bo porusza się na 
nich sprawy, które dotykają na co dzień Mieszkańców, a nie 
zawsze są mu znane. Szkoda, że o zasadzie „warto rozma-
wiać” zapomina obecny Samorząd Mieszkańców Osiedla 
Leśnego, który ostatnio stworzył na terenach rekreacyjnych 
plac piknikowo-rekreacyjny, który nie był konsultowany w 
tej formie z Mieszkańcami. Być może takie spotkania jak to 
wpłyną pozytywnie na pracę obecnej rady osiedlowej? Oby!
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Święta pod palmami...
Ostatni artykuł prezentował jedną z najbardziej różnorodnych wysp      
Archipelagu Kanaryjskiego, tj. Gran Canarię - dziś czas na kolejną,                            
niecodzienną jednak odsłonę innej z nich. Postaram się bowiem przed-
stawić święta w nadzwyczjanej scenerii; ciemny piasek na plaży,           
dookoła palmy, stożek wulkaniczny imponującego wulkanu Teide                                                                                                                                  
ponad nami, pogoda powyżej 20 st C a dookoła- bezkres oceanu…

Tak mogą wyglądać właśnie Państwa jed-
ne z bardziej niezwykłych Świąt Bożego        
Narodzenia na  popularnej Teneryfie. 
Zaiste - wyspa wielu atrakcji, najbardziej 
kompletna - jeśli ocenialibyśmy ją pod 
względem różnych oczekiwań. Ale po kolei 
- przed nami lot blisko 6-godzinny na część 
północną lub południową. I wybór tej sto-
sowanej części w zimie jest akurat ważny: 
północna bowiem jest nieco chłodniejsza, 
z częstszymi opadami deszczu. Również 
infrastruktura hoteli jest tu skromniej-
sza, a sama baza hotelowa mocno starsza, 
ponieważ ten region był pierwszym tu-
rystycznie zagospodarowanym. Niewąt-
pliwym atutem Teneryfy północnej jest 
LORO PARK w Puerto de La Cruz, uzna-
ny na trzeci najlepszy ogród zoologiczny na 
świecie:  z potężnym delfinarium, pokazem 
orek, tunelem rekinów, halą z pingwinami 
z koła podbiegunowego- i fenomenalnym 
papugarium. Ogromne wrażenie na mnie 
zrobił też ogród przepięknych orchidei. 
Nad wyspą góruje najwyższy szczyt Hisz-
panii - Teide o wys. 3718 m n.p.m. oto-
czony Parkiem Narodowym - uroda tego 

miejsca pokryta bazaltowymi i pumekso-
wymi formacjami skalnymi jest absolut-
nie nietuzinkowa.  Ostatnia erupcja to rok 
1909, więc z dużą dozą spokoju można ująć 
odwiedziny w planie pobytu.
Dla fanów trekingu niepospolitą wyprawą 
będzie wyprawa wąwozem Masca o prze-
pięknych krajobrazach, która zawiedzie 
nas aż na wybrzeże klifów Los Gigantos, 
skąd rozpościera się fascynująca panorama 
na Ocean Atlantycki.
Dzieci nie podarują nam z kolei całodzien-
nej zabawy w potężnym parku rozrywki 
SIAM PARK położonym na części po-
łudniowej - atrakcji tu co niemiara, więc 
świetna zabawa- murowana. Część połu-
dniowa ma jednocześnie korzystniejsze 
temperatury, nowszą bazę hotelową, tęt-
niące życiem miejscowości jak chociażby 
Playa de Las Americas. 
Jeśli zaś kusi nas okolica- zdecydowanie 
polecam rejs na La Gomęrę- fascynująca 
wyspa, przystanek Krzysztofa Kolumba 
podczas jego podróży uwieńczonej odkry-
ciem nowych lądów…

Barbara Stokop

 ul. Sikorskiego 16
      (C.H. Rondo)
Kostrzyn nad Odrątel. 531 116 637       kostrzyn@wakacje.pl

Dziękując za pierwszy wspólny sezon turystyczny 
w Państwa mieście składam najserdeczniejsze życzenia   
   zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
     oraz Szczęśliwego Nowego Roku  
       Barbara Stokop - salon Wakacje.pl Kostrzyn n/Odrą

POWIAT GORZOWSKI

Heban ma nową siedzibę
14 listopada w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie 
nad Odrą odbył się Apel Szkolny z okazji Dnia Patrona, połaczony w tym 
roku z obchodami Święta Niepodlegości. W ramach projektu „Rozwój in-
frastruktury edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” 
zaadoptowano i wyposażono salę na nową siedzibę firmy „Heban”, której 
uroczystego otwarcia dokonano właśnie w tym szczególnym dniu.

Piękną tradycją Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą 
jest ślubowanie uczniów klas pierwszych 
w  trakcie obchodów Dnia Patrona Szkoły. 
W tym roku 14 listopada licznie zgromadze-
ni w hali sportowej uczniowie, nauczyciele 
i zaproszeni goście uczestniczyli w  pod-
niosłej ceremonii ślubowania uczniów klas 
pierwszych. Apel szkolny z okazji Dnia Pa-
trona połączono z obchodami 101. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Po zakończeniu apelu zaproszeni goście 
i uczniowie klas technikum ekonomicznego 
wzięli udział w otwarciu nowej siedziby fir-
my symulacyjnej „Heban”, która funkcjonu-
je w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą 
od 01.09.2016 roku.
Jest to miejsce praktycznego nauczania 
uczniów kształcących się w zawodzie tech-
nik ekonomista. Przedsiębiorstwo „Heban” 

jest zarejestrowane w Polskiej Centrali Firm 
Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Gó-
rze. Obecnie jest w Polsce tylko 19  szkol-
nych przedsiębiorstw symulacyjnych. 
Uczniowie - pracownicy co roku uczestni-
czą w Międzynarodowych lub Ogólnopol-
skich Targach Firm Symulacyjnych, gdzie 
zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. 
Ponadto uczestniczą w Radzie Programowej 
Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych oraz 
w różnego rodzaju szkoleniach i panelach 
dyskusyjnych. Aby przybliżyć działalność 
symulacyjną  całej społeczności szkolnej, 
pracownicy firmy Heban dbają o aktualiza-
cję tablic informacyjnych znajdujących się 
naprzeciwko siedziby firmy oraz prowadzą 
stronę na facebooku.

żródło:
www.powiatgorzowski.pl

POWIAT GORZOWSKI

Nowa łódź dla WOPR
Niebawem Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kostrzynie nad Odrą 
będzie mogło korzystać z nowej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym,        
o mocy 150 koni mechanicznych, mieszczącą do 12 osób. Pod koniec 
października między Powiatem Gorzowskim, a Prezesem Jednostki Tereno-
wej WOPR w Kostrzynie nad Odrą Marcinem Kleczkowskim zostało zawarte                               
porozumienie na dofinansowanie do zakupu łodzi, która posłuży zapewnieniu 
bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego powiatu.
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... z życia Powiatu Gorzowskiego
OKIEM RADNEGO...

Sprawy ważne z perspektywy mieszkańców naszego powiatu były niedawno dyskutowane na posiedzeniu zarządu tego organu samorządu terytorialnego. 
Wydaje się, że informacje, które przekazane zostały radnym, mogą zostać z powodzeniem wykorzystane przez osoby z terenu naszego miasta potrzebujące 
wsparcia w zakresie leczenia i rehabilitacji. Otóż, na posiedzeniu zarządu powiatu dyskutowano projekt uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmia-
ny uchwały Nr 42/IX/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2019 r. 

Pełny zakres zadań samorządu powiatowego w zakresie      
rehabilitacji zawodowej i społecznej określa ustawa z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1172). Prezes Zarządu PFRON pismem z dnia 
18 października 2019 r. zwiększył wysokość przyznanych 
Powiatowi Gorzowskiemu na rok 2019 środków o kwotę 
81.543,00 zł (było 1.825.010,00 zł jest 1.906.553,00 zł). 
Po analizie wykorzystania środków PFRON na poszczegól-
ne rodzaje zadań zarząd powiatu zaproponował wprowa-
dzenie zmian w planie finansowym tych środków polegają-
cych na zmniejszeniu dofinansowania na:
• rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 
• refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

osoby niepełnosprawnej, 
• refundację turnusów rehabilitacyjnych, 
• sport, kulturę i turystykę, 
• likwidację barier architektonicznych, w komunikowa-

niu się i technicznych w związku z indywidualnymi   
potrzebami osób niepełnosprawnych

oraz zwiększenie dofinansowania na:
• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty orto-

pedyczne i środki pomocnicze,
• działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie 

z kwotami podanymi w projekcie uchwały.
Proponowana uchwała przyjęta została przez Radę Powia-
tu Gorzowskiego w dniu 25 listopada br. w związku z czym 

mieszkańcy naszego miasta mogą starać się uzyskanie do-
finansowania w przedmiotowym zakresie jeszcze do końca 
bieżącego roku. Osoby zainteresowane powinny poważnie 
rozważyć taką możliwość. 
Będą środki na podwyżki płac dla nauczycieli i pracowni-
ków administracji w Zespole Szkół. Zarząd Powiatu po-
zytywnie rozpatrzył również wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół w Kostrzynie nad Odrą Leszka Naumowicza w spra-
wie regulacji płac dla pracowników administracji i obsługi. 
Dyrektor zwrócił się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgo-
dy na regulację płac pracowników administracyjnych i ob-
sługi Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą z wyrównaniem 
od dnia 1 września 2019 r. Poinformował, że w miesiącu 
wrześniu br. nastąpiła regulacja wynagrodzeń nauczycieli 
o 9,6%.  Wniósł o wzrost płac dla 15 pracowników admini-
stracji i obsługi o taki sam wskaźnik od dnia 1 września br. 
do dnia 31 grudnia br. Na taki wzrost wynagrodzeń szkoła 
ma zabezpieczone środki w budżecie na 2019 r. Jednakże, 

od 2020 roku, 9 pracowników obsługi nie będzie speł-
niać wymagań dot. najniższego wynagrodzenia za pracę, 
które od przyszłego roku ma kształtować się na poziomie 
2.600,00 zł brutto miesięcznie. Dlatego konieczna będzie 
kolejna podwyżka wynagrodzenia dla tych pracowników o 
5,81%. Ogółem na podwyżki dla pracowników administra-
cyjnych i obsługi w roku 2020 potrzebne będą środki finan-
sowe w kwocie 44.050,00 zł. Podkreślił, że obecnie szkoła 
zaczyna mieć trudności  z kadrą niepedagogiczną. Zarząd 
przy jednym głosie wstrzymującym się 
wyszedł naprzeciw wnioskowi dyrektora. 

Andrzej Kail 
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego
Klub Radnych Razem dla Powiatu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kostrzynie nad 
Odrą będzie nieczynna do odwołania. 
Ponadto informujemy, że wszelkie sprawy związane z uprawnieniami do kierowania, rejestracją 
pojazdów oraz odbiorem dokumentów komunikacyjnych można załatwiać w siedzibie głównej 
Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pankiewicza 5-7.

Za utrudnienia przepraszamy.
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Na przestrzeni kilku ostatnich lat zdecydowanie zmienił się 
poziom świadomości Polaków jako konsumentów. Cena 
i jakość nie są już jedynymi parametrami jakimi się kierują. 
Upowszechniły się terminy, takie jak: „slow shopping”, „cru-
elty free”, „etyczne zakupy” czy „świadome zakupy”. Klienci 
coraz większą wagę przywiązują do tego, czy produkt lub 
usługa pochodzi od firmy działającej z poszanowaniem    
prawa, środowiska i godności człowieka. Przedsiębiorcy 
szukają więc sposobu, aby wyrazić zasady, którymi kieru-
ją się prowadząc swój biznes. Dlatego też coraz chętniej 
ubiegają się o uzyskanie certyfikatów, takich jak „Przedsię-
biorstwo Fair Play”. Certyfikat ten stanowi potwierdzenie,      
że legitymująca się nim firma respektuje obowiązujące pra-
wo, terminowo wywiązuje się z zobowiązań finansowych, 
postępuje uczciwie wobec swoich kontrahentów, a także 
podejmuje działania na rzecz środowiska i lokalnej społecz-
ności. Podczas Wielkiej Gali Finałowej programu trafił on 
do 10 firm z województwa lubuskiego.
Zdecydowana większość firm decyduje się na odnowienie 

certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w kolejnych latach. 
Wśród laureatów z województwa lubuskiego są firmy, które 
już po raz 10 pozytywnie przeszły certyfikację w zakresie 
etyki biznesu. Z tej okazji zostały nagrodzone Platynową 
Statuetką. Trafiła ona do firm RECARO Aircraft Seating 
Polska Sp. z o.o. Świebodzina.
Pozostałe firmy z województwa lubuskiego nagrodzone cer-
tyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”:
• P. W. „FAST” Sp. z o.o., Zielona Góra
• SANITEX Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski
• Piekarnia Zbigniew Matląg, Zimna Brzeźnica
• Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych 
   „KROMET” Sp. z o.o., Krosno Odrzańskie
• ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą
• DBW POLSKA Sp. z o.o., Górzykowo
• P.W. „RPR” Rudolf Piotr Różański, Zielona Góra
• Viviamo Sp.z o.o., Gorzów Wielkopolski
Honorowym gościem Wielkiej Gali Finałowej był Doradca 
Prezydenta Cezary Kochalski, który odczytał list od Prezy-

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ICT Poland  jest  „Przedsiębiorstwem Fair Play”
Wielka Gala Finałowa programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” wpisała się już w kalendarz najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce. 22 listopada 
2019 r. już po raz 22. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W obecności ok. 600 gości – nie tylko uczestników, partne-
rów i organizatorów programu, ale też przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji z otoczenia biznesu oraz mediów, certyfikaty 
trafiły do 250 przedsiębiorstw, które pozytywnie przeszły weryfikację w zakresie stosowania zasad etyki biznesu.

denta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany 
do „Przedsiębiorstw Fair Play”. Specjalnie dla gości wykład 
o sztucznej inteligencji w biznesie wygłosił dr Grzegorz   
Lindenberg - socjolog, menedżer, redaktor i publicysta, 
autor książki pt. „Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata 
zmienią świat, w którym żyjemy” (2018). Wydarzenie za-
kończyło się bankietem i koncertem zespołu Vox.
Tegoroczna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Techno-
logii, a także we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówko-
wa. Swoim autorytetem program wsparli też Marszałkowie 
oraz Wojewodowie, w tym między innymi Marszałek Wo-
jewództwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak. Zaufanie ze 
strony władz państwowych i samorządowych jest wyrazem 
nie tylko poparcia dla idei etycznego biznesu, jaką roz-
powszechnia program Przedsiębiorstwo Fair Play, ale też 
uznania dla jego laureatów-przedsiębiorstw współtworzą-
cych standardy kultury biznesu w Polsce.



  8 nr 12 (82)/2019Grudzień 2019

KWARTET  BA-ROCK

 
22.12.2019 GODZ. 17:00

WSTĘP WOLNY

KONCERT              ŚWIĄTECZNY

KCK KRĘGIELNIA

SOPRAN

LUCYNA BOGUSZEWSKA MISZA TSEBRIY–  1 .  SKRZYPCE

OLGA KHARYTONOVA– 2 .  SKRZYPCE

NATALIA  LEBEDEVA– ALTÓWKA

WŁODZIMIERZ  ŻYLIN–  WIOLONCZELA
DARIUSZ  KORONCZEWSKI-  MODERATOR

KONCERT ŚWIĄTECZNY
22 grudnia zapraszamy na koncert świą-
teczny w wykonaniu kwartetu smyczko-
wego „Ba-rock”. Zespół „Ba-rock” został 
założony w 2006 roku przez Misze Tsebriy,                              
absolwenta Państwowego Konserwatorium 
w  Odessie. Tworzą go muzycy orkiestry 
Opery na Zamku w Szczecinie.
W swoim repertuarze zespół ma utwory 
muzyki klasycznej, rozrywkowej i sakralnej, 
proponując koncerty tematyczne, przeboje 
muzyki klasycznej, filmowej, arie operowe i 
operetkowe, walce, tanga, romanse rosyjskie 
i inne - czyli od Baroku po Rock.
Muzyka w wykonaniu zespołu „Ba-rock” 
często tworzy oprawę takich wydarzeń jak 
wystawy, premiery teatralne, różnego ro-
dzaju uroczystości i spotkania. Muzyków 
można także posłuchać w naszym regionie 
podczas wielu imprez plenerowych.
Zespół występuje w składzie:
Misza Tsebriy - 1. skrzypce
Olga Kharytonova - 2. skrzypce
Natalia Lebedeva - altówka
Włodzimierz Żylin - wiolonczela

28. FINAŁ WOŚP
Zakończyliśmy już rejestrację wolontariuszy 
WOŚP. Dziękujemy serdecznie za zaangażo-
wanie. Liczymy, że wszyscy wolontariusze 
sumiennie wypełnią swoje obowiązki oraz 
odpowiedzialnie, ale przy tym z radością, 
będą kwestować na ulicach naszego miasta. 
A Wy drodzy mieszkańcy, mamy nadzieję, 
że będziecie hojnie wspierać tę akcję.
Już 12 stycznia (niedziela) spotkamy 
się, jak w zeszłym roku, w kostrzyńskiej          
Kręgielni na kolejnym, 28. Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku 
czeka nas kilka nowości. W sklepiku bę-
dzie można płacić kartą, Fundacja przekaże 
nam na ten dzień dwa terminale płatnicze. 
Drugi z nich będzie obecny podczas fina-
łu w okolicach sceny i w budynku, można 
będzie zapłacić za zlicytowany przedmiot, 
a także „wrzucić do puszki” również kartą. 
Na zakończenie imprezy przygotowujemy 
dla wszystkich darmowy koncert zespołu 
goszczącego już w Kostrzynie na festiwalu 
Pol’and’Rock oraz dawniej na Przystanku 
Woodstock (trzykrotnie) – Metka. Będzie 
to bardzo żywe, skoczne i wesołe granie w 
rytmach reggae, ale z pewnością ta muzyka 
spodoba się wszystkim mieszkańcom.
Serdecznie zachęcamy do przekazywa-
nia przedmiotów na licytacje. Jak zwykle       
w Kostrzynie nad Odrą zagramy głośno i z 
otwartymi sercami. Prosimy Artystów, Rę-
kodzielników oraz wszystkich o otwartych 
sercach o przekazywania nam, swoich prac, 
obrazów, rzeźb, dzieł rękodzielniczych, 
gadżetów, fajnych przedmiotów, które zli-
cytujemy podczas Naszego Finału w KCK 
,,Kręgielnia”. Piszcie do nas, dzwońcie jeżeli 
chcecie w ten sposób pomóc Najpiękniejszej 
Orkiestrze na Świecie. Czekamy na Was, na 
Wasze propozycje oraz na Dary Waszych 
Serc! Chcemy z Wami Złapać Wiatr w Żagle 

NIEZWYKŁA WYSTAWA W KCK
Dźwięk trwający jak utwór, pozostający jako 
wrażenie, zmieniający się we wspomnienie, 
a po czasie pozostający echem. Obraz to 
próba zaklęcia dźwięku na dłużej. To rów-
nież tkanie emocji muzyka, jego wyrazu 
i  atmosfery. To łączenie wykonawcy, mu-
zyki i emocji z miejscem i sytuacją. Muzy-
kę, a szczególnie jazz, można fotografować. 
A dobry jazz trzeba.
Fotografia ma to do siebie, że widzi i opisuje 
przeszłość. Z obrazów spoglądają wybitne 
osobistości świata jazzu, wirtuozi fortepia-
nu, trąbki, saksofonu, kontrabasu i innych 
instrumentów widziane szkłem obiektywu. 
Lecz każda fotografia to indywidualne czu-
cie - chwili, rytmu, nastroju, światła i mo-
mentu, kiedy naciska się migawkę. Fotogra-
fia to wiele widzeń tego samego. Z fotografii 
raz sączy się, raz iskrzy, a czasem milczy 
muzyka zwana jazzem. I emocje - zarówno 
wykonawcy jak i fotografa. To moment za-
notowany światłem.
Wystawa Moment’s notice to cykl z rodzaju 
never ending story. Cały cykl ma dwie od-
słony - That jazz i Portrait of jazz. Na obec-
nej wystawie pokazane są fotografie cyklu 
Portrait of jazz.
Wybór świadomy. W portrecie kryje się ta-
jemnica modela tak jak w jazzie kryje się 
tajemnica dźwięku. A to wszystko pozostaje 
improwizacją.   
Dla jazzfanów to będzie często podróż 
w  przeszłość, do wykonawców, których     
słuchali i widzieli na scenie, w klubie lub na 
jam session. Dla innych to będzie spotkanie 
z jazzem w fotografii lub po prostu z foto-
grafią jazzu. Chciałbym, by te fotografie były 
jazzem dla oczu.

Henryk Marian Malesa - Fotografik, czło-
nek Związku Polskich Artystów Fotogra-
fików. Absolwent  Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Wydziału Prawa i Administracji. 
Współpracuje m.in. z „Jazz Forum”.
Głównie fotografuje jazz. Oprócz tego upra-
wia fotografię człowieka i koncepcyjną. Ma 
na swym koncie około 50 wystaw indywi-
dualnych w Polsce i za granicą oraz udziały 
w  wystawach zbiorowych, prezentowanych 
w wielu galeriach na całym świecie, jak rów-
nież w Polsce.
Jego fotografie wykorzystane zostały do 
opracowania okładek płytowych dla Peter 
Beets, Aleksieya Krugłowa, Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego, Tomasza Grochota oraz 
billboardów i plakatów dla m.in. Eddi Hen-
dersona, Davida Murraya, Rona Cartera, 
Henryka Miśkiewicza. Współpracował edy-
torsko przy albumach „This is Jazz” Marka 
Karewicza oraz „XX lat Lotos Jazz Festiwal  
Bielska Zadymka Jazzowa”.

Wernisaż wystawy fotograficznej odbędzie 
się 17 stycznia (piątek) w Galerii Dacco od 
godz. 19:15. Serdecznie zapraszamy.

Kostrzyńskie Centrum Kultuy

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Cooltura na święta
Kostrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy koncert świąteczny 
w wykonaniu artystów Kwartetu „Ba-Rock, którzy z pewnością pozwolą 
nam odpocząć na chwilę od przygotowań świątecznych. A już w Nowym 
Roku KCK zachęca do udziału w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątezcnej 
Pomocy, która co rok bije w naszym mieście kolejne rekordy! Styczeń to 
także okazja do nowego spojrzenia na jazz - i to dosłownie, bo to właśnie 
jazz będzie bohaterem... wystawy fotograficznej!
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

To był kolejny rekordowy rok K-S SSE ! ! !
Zbliża się do końca 2019 rok. Rok funkcjonowania ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dokładnie „roczek” świętowaliśmy we wrześniu na konferen-
cji razem z naszą panią Minister Jadwigą Emilewicz, naszymi przedsiębiorcami i samorządowcami funkcjonującymi w nowych realiach gospodarczych. 
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji 
zmieniła w sposób zasadniczy możliwości 
uzyskiwania w wsparcia w postaci ulg i pre-
ferencji podatkowych. Jeszcze do września 
ubiegłego roku inwestorzy mogli uzyskiwać 
takie wsparcie wyłącznie na terenach obję-
tych statusem specjalnej strefy ekonomicz-
nej. Dzisiaj takie pomoc publiczna dostępna 
jest w każdym dobrze do tego przygoto-
wanym infrastrukturalnie miejscu.  Czy to 
jest dobre rozwiązanie dla tzw. „starych” 
terenów inwestycyjnych, w tym również 
tych w Kostrzynie nad Odrą? Raczej tak. 
Inwestując na „starych” terenach, każdy in-
westor otrzymuje premię w postaci dodat-
kowych pięciu lat okresu, w którym będzie 
mógł odzyskać pomoc publiczną w postaci 
zwolnienia podatkowego. W każdym innym 
miejscu w naszym województwie okres tego 
zwolnienia wynosić będzie 12 lat. 
Zmiany były bardzo długo oczekiwane 
przez spółki zarządzające specjalnymi stre-
fami ekonomicznymi. Długotrwałe proce-
dury związane z obejmowaniem nowych 
terenów statusem strefy powodowały, 
że  wielu inwestorów uciekało nie tylko z 
regionu, ale i z naszego kraju. Całymi mie-
siącami czekaliśmy na ciągnące się czasami 
latami decyzje o wyrażeniu zgody na objęcie                                     
konkretnych terenów przywilejami stre-
fowymi. Co najciekawsze nigdy te decyzje 
nie były negatywne. Negatywne były tylko 
czasami skutki, jakie wywoływały wielomie-
sięczne okresy oczekiwania na nie. Inwe-
storzy rezygnowali po prostu z inwestycji. 

Dzisiaj jest zupełnie inaczej. To inwestor 
wspólnie z samorządem decyduje o miejscu 
inwestycji. Jeżeli samorząd posiada dobrze 
przygotowane nieruchomości, to sukces jest 
już w połowie zagwarantowany. Następna 
połowa składa się w warunków, jakie musi 
spełnić inwestor i  ze znalezienia wystarcza-
jącej liczby dobrych pracowników. Dotych-
czasowe doświadczenia spółki zarządzającej 
K-S SSE pokazały, że Polska ma świetnych 
pracowników, którzy inwestorom gwaran-
tują sukces gospodarczy, gminom rozwój, 
a swoim rodzinom stabilizację życiową. 
Nowe oczekiwania Polskiego Rządu wiążą 
się z tym, że od roku staramy się wspólnie 
z inwestorami tworzyć nowe, nowoczesne, 
wysoko wyspecjalizowane miejsca pracy. 
Mając na uwadze kierunek przemian gospo-

darczych oraz skalę bezrobocia (śladowe w 
naszym mieście) uważamy, że podjęte decy-
zje dobrze przysłużą się rozwojowi nie tylko 
naszego miasta, ale i całego kraju. 
Pierwszy rok funkcjonowania nowej ustawy 
regulującej zasady działania Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Spółka nasza kończy powoli szczególnie 
dobrze. Wydaliśmy 31 decyzji o wsparciu. 
Do końca roku będzie prawdopodobnie 34. 
Wartość zadeklarowanych przez naszych 
przedsiębiorców inwestycji przekroczy 
2  miliardy złotych. Utworzonych zostanie 
prawie 800 nowych miejsc pracy. 
Warto podkreślić, że każdy przedsiębior-
ca planujący rozpoczęcie nowej inwestycji 
może dzisiaj skorzystać z przywilejów stre-
fowych. Dlatego warto sprawdzić przed roz-

poczęciem planowania, czy inwestycja speł-
nia kryteria określone w stosownych aktach 
prawnych. Oczywiście nikt nie musi rozbić 
tego osobiście. Wystarczy skontaktować 
się z nami telefonicznie, umówić spotkanie 
i wszystko będzie jasne. Inwestycja z przy-
wilejami strefowymi niczym nie różni się 
od tej bez przywilejów. Z tego też powodu 
warto zadzwonić. 
Życząc wszystkim czytelnikom Zdrowych i 
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego 2020 Roku 
zachęcam tych spośród Państwa, którzy pla-
nują w swoich budżetach inwestycje kwalifi-
kujące się do wsparcia „ustawą strefową” do 
kontakt ze spółką zarządzającą Kostrzyńsko-
-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. Marketingu K-S SSE S.A
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POWIAT GORZOWSKI

Rodzina zastępcza potrzebna dzieciom od zaraz!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim  (PCPR) wspiera działanie podejmowane na rzecz m.in. rodziny i dziecka. Inicjatywy 
w tym zakresie polegają również na zapewnieniu dzieciom opieki i wychowania w zastępczych formach opieki (rodzinnych oraz pozarodzinnych).        
Osoby, potocznie określane rodzicami zastępczymi są na wagę złota! Tradycyjnie już w okresie świątecznym PCPR poszukuje kandydatów z Powiatu 
Gorzowskiego, którzy chcieli by zostać rodziacmi zastępczymi, do czego gorąco zachęcamy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 
sprawuje opiekę merytoryczną nad funkcjonującymi               
w Powiecie Gorzowskim rodzinami zastępczymi (w tym 
rodzinami zawodowymi oraz rodzinnymi domami dziec-
ka), dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych oraz 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnoletnimi                                                                                     
wychowankami rodzin zastępczych  i placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, zleca się realizację zadań dla pod-
miotów prowadzących rodzinne domy dziecka, zajmuje się               
osobami  znajdującymi się w interwencji kryzysowej. Dla 
w/w osób organizowane są działania mające na celu ich 
wsparcie  m.in. poradnictwo i szkolenia. 
Poza tym, dla rodzin zastępczych przyznawane jest:
• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

w nich umieszczonych,
• pomoc fakultatywna.
Prowadzona jest praca z pełnoletnimi wychowankami ro-
dzin zastępczych  i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Praca ta ma na celu usamodzielnienie społeczne, bytowe 
i zawodowe tych osób. 
Osobom tym przyznawana jest pomoc na: 
• kontynuowanie nauki,
• zagospodarowanie w formie rzeczowej,
• usamodzielnienie,
• w uzyskaniu zatrudnienia,
• w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkanio-

wych, w tym w mieszkaniu chronionym.
Ponadto sprawowana jest opieka nad kandydatami do peł-
nienia funkcji rodzin zastępczych m.in. poprzez prowadze-
nie procedury kwalifikacyjnej i szkoleń tych kandydatów.

SYTAUCJA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na sesji Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą przedstawiło dane dotyczące                            
rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Miasta                                                                                                                      
Kostrzyn nad Odrą i dzieci w nich umieszczonych:
• najwięcej, bo 28 dzieci mieszka w 22 rodzinach          

zastępczych spokrewnionych,
• tylko dziesięcioro dzieci (10) znajduje się pod opieką 

rodzin zastępczych - jest ich osiem,
• brakuje rodzin zastępczych pełniących funkcję pogo-

towia rodzinnego,
• brakuje także Rodzinnych Domów Dziecka.

Tymczasem rodziny zastępcze nie są zostawione same so-
bie. Mogą się przecież ubiegać o świadczenia obligatoryjne     
i fakultatywne takie jak:
• świadczenie miesięczne na pokrycie kosztów utrzy-

mania dziecka  umieszczonego w rodzinie zastępczej 
(694,00 złotych rodziny spokrewnione, 1052,00 zł         
rodziny niezawodowe, rodzinne domy dziecka)

• dodatek w wysokości 211,00 złotych dla dziecka posia-
dającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełno-
sprawności,

• świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków zwią-
zanych z  potrzebami przyjmowanego dziecka (przy-
znawane jest jednorazowo),

• wydatki związane z wystąpieniem zdarzenia losowego 
lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawo-
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095 752 2723

 ¯yczymy Wam weso³ych i radosnych 

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, wystrza³owego 

  Sylwestra i spe³nienia najskrytszych 

 marzeñ w Nowym Roku 2020 - MULTIBOR

CENA PRODUKT MIESIĄCA
lateksowa farba do wnętrz

wanej opieki - jednorazowo lub okresowo,
• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem             

zamieszkania dziecka,
• zwrot kosztów na utrzymanie lokalu mieszkalnego  

w  budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzin-
nym (czynsz, opłaty najmu, opłaty za energię i ciepl-
ną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 
dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament RTV,     
i radio, usługi telekomunikacyjne),

• w rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa wię-
cej niż 4 dzieci na prowadzącego starosta zatrudnia 
osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieć-
mi i przy pracach gospodarskich,

• rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnemu domowi 
dziecka starosta może raz w roku przyznać świadczenie 
na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 
niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym.

Rodzice mogą liczyć także na pomoc jednostki specjali-
stycznego poradnictwa. Przy PCPR w Gorzowie Wielkopol-
skim funkcjonuje Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa.
Posiada ona wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego. 
Terminy dyżurów:
Radca prawny: piątek 11:00 - 12:00
Psycholog : czwartek 8:00 - 15:30 
Terapia Integracji Sensorycznej: wtorek 13:30  - 15:30 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Pankiewicza 5-7

66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon kontaktowy: 95 7330 458
Telefon kontaktowy: 95 7330 472 
Telefon kontaktowy: 95 7330 461

www.powiatgorzowski.pl
email: pcpr@powiatgorzowski.pl

Poszukujemy osób, które zapewnią dzieciom:
- bezpieczeństwo
- stabilny dom
- opiekę
- akceptację
- rozwój i naukę

Pomoc dla rodzin zastępczych:
- współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
- wsparcie finansowe na każde dziecko
- bezpłatne poradnictwo
- szkolenia, warsztaty

Zapraszamy do kontaktu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: 95 7330 458, 95 7330 472, 95 7330 461
www.powiatgorzowski.pl
email: pcpr@powiatgorzowski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
poszukuje kandydatów z Powiatu Gorzowskiego, którzy chcieliby zostać

RODZICAMI ZASTĘPCZYMI
dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej
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SŁUBICE

Z głębi serduszka
Święta Bożego Narodzenia mają swoją magię. Także dla-
tego, że wiele osób otwiera wtedy swoje serca, żeby spra-
wić radość także innym. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słubicach namawia, żeby w przedświątecznym czasie 
pomyśleć także o osobach starszych. Zachęca do akcji, 
w którą już angażują się słubiczanie.

Chcesz sprawić radość osobie star-
szej? Przyjdź do nas, wybierz kart-
kę stworzoną przez pracownika 
socjalnego i spełnij małe marzenia 
osób starszych, samotnych, scho-
rowanych - zachęcają pracownicy 
socjalni. Paczki będą przyjmować 
do 13 grudnia, żeby przed samy-
mi świętami trafiła do wybranych 
osób. 
Święta Bożego Narodzenia to ideal-
ny moment na pokazanie osobom 
starszym, jak bardzo są ważne - 
podkreślają pracownicy OPS. - 
Przecież to starsi ludzie uczyli nas 
kolęd i pastorałek, zachęcali do 
wspólnego przygotowywania wy-
pieków na wigilijny stół. 

Niejednokrotnie w naszych do-
mach to dziadek przebierał się za 
św. Mikołaja, aby rozweselić buzie 
najmłodszych - dodają. - Nie ma 
chyba nic bardziej smutnego niż 
samotność w święta. W te dni nikt 
nie powinien czuć się osamotnio-
ny. Niestety z naszych obserwacji i 
rozmów z  osobami starszymi, wy-
nika, że jest to najczęściej dla nich 
czas smutku i samotności, która w 
tym okresie boli najmocniej.Dlate-
go sprawmy, aby w tym okresie na 
twarzach osób starszych, nie posia-
dających nikogo bliskiego, zagościło 
szczęście i radość, a smutek odszedł 
w zapomnienie choć na krótki czas 
-          zachęcają pracownicy OPS.



13nr 12 (82)/2019 Grudzień 2019

Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

SŁUBICE

Sport to zdrowie!
3 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 1,odbyły się mistrzo-
stwa Słubic w dwa ognie. Wzięli w nich udział uczniowie 
klas trzecich wszystkich gminnych szkół.

2 grudnia w Słubickim Miej-
skim Ośrodku Kultury spotkali 
się sportowcy i szkoleniowcy, 
żeby podsumować tegoroczne 
dokonania zawodników LKS Lu-
busz oraz działalność Słubickiej 
Akademii Biegowej. Wśród za-
proszonych gości był burmistrz 
Mariusz Olejniczak, który ode-
brał podziękowania dla gminy 
za wsparcie sportowców.
W tym roku LKS Lubusz otrzy-
mał od gminy dofinansowanie 
na swoją działalność w łącznej                                                               

kwocie 115 tys. zł - mówi bur-
mistrz i dodaje, że wspólnie z 
radnymi nie mieli wątpliwości, 
że będą to dobrze wydane pie-
niądze. W ramach otwartych 
konkursów przekazano 80 tys. 
zł na działalność klubu, a także 
25 tys. zł, w w ramach inicja-
tywy lokalnej, na nowe urzą-
dzenia w siłowni dla biegaczy, 
która znajduje się na terenie 
Słubickiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji.

Beata Bielecka

Kibicowali im m.in burmistrz Mariusz Olejniczak i jego zastępczyni 
Adriana Dydyna-Marycka, pedagodzy, a także uczniowie innych 
klas. Szczególnie poczynania dzieci śledzili nauczyciele wychowa-
nia fizycznego, którzy szukali wśród uczniów potencjalnych kan-
dydatów do klasy sportowej ponieważ gmina przymierza się do 
jej utworzenia. Szukać będzie chętnych wśród czwartoklasistów.

Wspieramy sport
SŁUBICE Na zbliżające się Święta pragnę złożyć Państwu 

życzenia przeżywania Bożego Narodzenia  
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś rok 2020 niech będzie wypełniony 
sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym. 

Władysław Komarnicki 
Senator RP 
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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

Dnia 29 listopada Polski Związek Piłki Nożnej 
ogłosił listę szkółek, którym przyznane zostały 
Certyfikaty PZPN. Decyzją Komisji Weryfikacyjnej 
oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN 
dla szkółek piłkarskich odznaczone zostały 694 
podmioty z całego kraju: 117 otrzymało złoty 
certyfikat, 145 srebrny, a 432 brązowy.

Program Certyfikacji to innowacyjny projekt mający za za-
danie podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich 
na terenie całej Polski. W jego pierwszej edycji do Polskiego 
Związku Piłki Nożnej wpłynęło 1197 formularzy zgłoszenio-
wych. Ostatecznie wszystkie wymagania formalno-prawne 
spełniły 694 podmioty i to właśnie im na mocy decyzji Ko-
misji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certy-
fikacji PZPN dla szkółek piłkarskich zostały przyznane cer-
tyfikaty, które obowiązywać będą do 30 czerwca 2021 roku.
Najwięcej certyfikatów przyznano w województwie śląskim 
– 85. Wśród nich 48 jest brązowych, 19 srebrnych, a 18 zło-
tych. W tej ostatniej kategorii lepsza od Śląska jest wyłącznie 
Małopolska, gdzie najcenniejszą z gwiazdek może poszczy-
cić się aż 25 szkółek. Województwo lubuskie to 3 certyfika-
ty złote, 2 srebrne i 18 brązowych. Każda ze szkółek, które 
pomyślnie przeszły weryfikację i w konsekwencji zostały 
odznaczone certyfikatami, otrzyma od Polskiego Związku 
Piłki Nożnej bezpośrednią wiadomość ze szczegółowymi 
wytycznymi co do dalszych kroków. Pełna lista certyfikowa-
nych szkółek w podziale na poziom odznaczenia ukształto-
wała się następująco.  
Certyfikaty złote:
- AP MACIEJA MURAWSKIEGO ZIELONA GÓRA
- MUKS WARTA GORZÓW WLKP.;
- STILON GORZÓW WLKP.   
Certyfikaty srebrne:  
- WULKS KORONA WSCHOWA;
- ZBĄSZYNECKA AKADEMIA PIŁKARSKA.
Certyfikaty brązowe:
- UKS PROMIEŃ ŻARY;
- UKS CHEMIK GORZÓW WLKP.;
- UKS CZWÓRKA KOSTRZYN NAD ODRĄ;
- PUKS MAKSYMILIAN GORZÓW WIELKOPOLSKI;
- KP PIAST IŁOWA;
- AKADEMIA PIŁKARSKA SULECHÓW;
- UKS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ;
- STOWARZYSZENIE POGOŃ SKWIERZYNA;
- MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN;
- MKP CARINA GUBIN;
- KS DĄB PRZYBYSZÓW;
- MKS KORONA KOŻUCHÓW;
- SS ZJEDNOCZENI LUBRZA;
- KS KORA NIEDORADZ;
- KS PIAST CZERWIEŃSK;
- LKS ODRA NIETKÓW;
- LWKS SPARTA GRABIK;
- MKP ARKA NOWA SÓL.

Wszystkim wyróżnionym
 składamy niniejszym serdeczne gratulacje,
Gorzowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Certyfikaty PZPN
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Pierwsi nasi medaliści w najlżejszej kategorii 
35  kg Filip Iwaszko i Kacper Sobczyk dali 
prawdziwy popis skuteczności pokonując 
w drodze do finału wszystkich rywali. W we-
wnątrz klubowym boju o złoto lepszy okazał się 
Filip, który jednocześnie zapisuje się w historii 
klubu jako pierwszy złoty medalista. Olbrzy-
mie brawa dla Kacpra, który trenuje zaledwie 
dwa lata, a już inkasuje na swoje konto srebrny 
medal Mistrzostw Polski.
W kat. 41 kg bardzo bliski rywalizacji o złoto 
był Nataniel Troczyński. W walce półfinało-
wej z reprezentantem gospodarzy wiele ak-
cji ocenionych zostało nie tak jak byśmy tego 
oczekiwali. Na nic zdały się składane przez 
nas protesty,  a  życie i sportowa rywalizacja 
pokazały, że  sędziowskie werdykty są bliższe 
gospodarzom. Nataniel po przegranym boju 
półfinałowym stanął do walki o brąz gdzie nie dał szans 
przeciwnikowi z Warszawy pokonując go na łopatki.
Drugi brązowy krążek dla naszej ekipy zawisł na szyi                     
Kamila Kościukiewicza, który musiał stoczyć długie za-
wody po pierwszej nieudanej i przegranej walce. Wielkie 
brawa dla Kamila bo przecież ten chłopak, również trenuje 
niespełna dwa lata. W swojej drodze po brązowy medal ka-
tegorii 48 kg. popisał się wieloma pięknymi i efektownymi 
akcjami, W walce o medal pokonał rywala z Poznania 9:1.

O medal Mistrzostw Polski otarł się Wojciech Cudak jeden 
z najbardziej sympatycznych i oryginalnych zawodników 
naszej ekipy. Wojtek z lekką niedowagą lecz olbrzymim       
serduchem i wręcz kaskaderskimi akcjami technicznym     
rywalizował w kategorii 38 kg. Po trzech wygranych poje-
dynkach i przegranym półfinale zmierzył się w walce o trze-
cie miejsce z reprezentantem Żukowa. Jednak widoczna 
i odczuwalna w rywalizacji zapaśniczej różnica 2-3 kg mię-
dzy zawodnikami spowodowała, że Wojtkowi bardzo cięż-
ko było wykonywać akcje rzutowe. Wynik końcowy 7:5 dla 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Olbrzymi sukces zawodników UKS „Jedynka”
Olbrzymi sukces zawodników UKS „Jedynka” na Mistrzostwach Polski Młodzików w Raciborzu. Cztery medale i drugie miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej. W weekend 8-10 listopada w Raciborzu odbyły się długo wyczekiwane Mistrzostwa Polski Młodzików, najważniejsza impreza w kraju dla tej grupy 
wiekowej. Do sportowej rywalizacji stanęło 232 zawodników z 50 klubów. Kostrzyn nad Odrą reprezentowało dziesięciu zawodników UKS „Jedynka”. W 
Raciborzu dokonał się niebywały wyczyn i historyczny sukces UKS „Jedynka”. Po pierwsze: zdobyliśmy aż cztery medale co jest nie lada osiągnięciem. 
Po drugie: mamy pierwszy złoty medal wywalczony w Mistrzostwach Polski od początku założenia UKS „Jedynka” (2006 r). Po trzecie: w finale kat. 35 
kg. spotkało się dwóch naszych zawodników Filip Iwaszko i Kacper Sobczyk, którzy okazali się dominatorami i najlepszymi w Polsce. Po czwarte: bardzo 
dobry występ całej drużyny wspiął nas na drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.

przeciwnika dał Cudakowi i tak bardzo wysoką 
piątą lokatę.
Niespełna po jeszcze jednej wygranej walce aby 
stanąć do rywalizacji o brąz zabrakło Konra-
dowi Adamczewskiemu 44 kg i Bartoszowi 
Jankowskiemu 68 kg. Ci chłopcy stoczyli w 
sumie po pięć morderczych pojedynków gdzie 
z bilansem trzech wygranych i dwóch porażek 
musieli się zadowolić siódmą pozycją w swoich 
kategoriach wagowych.
Apetyt na medal miał także Aleksander         
Kolano 75 kg. Niestety nasz Olek nie zdążył 
doprowadzić organizmu do pełnej sprawności 
po przebytej anginie, z którą zmagał się tydzień 
przed zawodami. Po czterech pojedynkach 
Aleksander uplasował się na dziewiątej loka-
cie. Odrobinę mniej szczęścia i dyspozycji dnia 
na Mistrzostwach mieli Artur Zalewski 48 kg 

i  Bartosz Mietliński 85  kg. Artur z  jedną wygraną zajął 
miejsce 14, a Bartosz miejsce 15.

Dzięki temu, że aż ośmiu naszych zawodników awansowa-
ło do pierwszej dziesiątki, a czterech z nich zdobyło upra-
gniony medal, mogliśmy cieszyć się ze zdobycia historycz-
nego drugiego miejsca w klasyfikacji klubowej Mistrzostw 
Polski Młodzików za 2019 rok!

Trenerzy: Artur Żołna i Mariusz Torbiczuk.
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Turniej odbywał się w hali Zespo-
łu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. 
Cały dochód z turnieju przezna-
czony został na leczenie chłopca z 
naszego miasta - Kamila Waskina. 
Podczas rozgrywek można było 
zakupić kawę, herbatę czy ciasto 
sprzedawane m.in. przez mamę 
wspieranego chłopca. 

W turnieju wzięły udział 
następujące zespoły:

• UKS Celuloza 2014 Mikołaje
• UKS Celuloza 2014 Elfy
• UKS Celuloza 2013 Mikołaje
• UKS Celuloza 2013 Elfy
• UKS Czwórka Mikołaje
• UKS Czwórka Elfy
• Akademia Futbolu Mikołaje
• Akademia Futbolu Elfy
• UKS Dębno Mikołaje
• UKS Dębno Elfy
• UKS Słońsk

Łącznie rozegranych zostało kilkadziesiąt  spotkań. Je-
den mecz trwał 10 minut i grano systemem 4+0 na trzech        
równolegle przygotowanych boiskach. Na turnieju zagrała 
prawie setka dzieci w wieku 5-6 lat co wraz z opiekunami 
oraz osobami towarzyszącymi zapewniło bardzo dobrą      
frekwencję na trybunach.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Mikołajkowy turniej piłkarski „Celuloza Cup”
7 grudnia 2019 roku Uczniowski Klub Sportowy Celuloza Kostrzyn nad Odrą, wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, zorganizował piłkarski                      
Mikołajkowy Turniej charytatywny dla skrzatów rocznika 2013 i młodsi. Odbył się on w hali Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. 

Czas dzieciom i dorosłym umilały Mikołaje i Elfy, które 
przez cały turniej rozdawały najmłodszym słodycze a także 
pozowały do zdjęć z każdym chętnym.
Turniej wsparli również piłkarze TS Celuloza oraz UKS     
Celuloza, którzy pomogli w organizacji oraz sędziowaniu.
Nie prowadzono klasyfikacji punktowej, każda biorąca 
udział w turnieju drużyna jest zwycięska. Na zakończenie 
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz 
słodkiego Mikołaja, które rozdane zostały przez władze UKS 

Celuloza oraz chłopczyka, na które-
go leczenie zbierane były pieniądze.  
Na koniec każde z dzieci otrzyma-
ło ciepły posiłek i z uśmiechem na 
ustach opuściło halę przy Zespole 
Szkół w Kostrzynie nad Odrą. 

Krzysztof Babij


