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

BETON TOWAROWY
BLOCZKI BETONOWE
NARZĘDZIA BUDOWLANE
SUCHA ZABUDOWA

SKUP ZŁOMU

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

ODADOZ

KOSTRZYN NAD ODRĄ

OTWARCIE
NOWE J HALI

Już od 2 września ucznio-
we Szkoły Podstawowej Nr1 
w Kostrzynie nad Odrą ćwiczą 
w nowej hali sportowej, której 
uroczyste otwarcie jest plano-
wane na 28 września.
Kostrzyńskie Centrum Szkolenia 
Zapaśniczego, bo taką właśnie 
nazwę nosi nowa hala sportowo-
-widowiskowa, zostanie oficjalnie 
otwarta w sobotę 28 września. 
Ale nie znaczy to, że wybudowa-
na w miejsce niefunkcjonalnej 
sali gimnastycznej przy kostrzyń-
skiej Jedynce hala stoi pusta. 
Budynek został przekazany dla 
uczniów 2 września, podczas 
uroczystego rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego. Z pachnących 
jeszcze farbą szatni, siłowni, sau-
ny i dzielonej na trzy części sali 
gimnastycznej korzystają jednak 
nie tylko uczniowie - zgodnie 
z jej nazwą popołudniami trenin-
gi odbywają tu kostrzyńscy zapa-
śnicy zrzeszeni w UKS „Jedynce” 
pod okiem Artura Żołny. Wkrótce 
dołączą do nich też inne kluby 
sportowe działające na terenie 
miasta, ale póki co wszyscy cze-
kają na uroczyste otwarcie hali.
A to już 28 września o godz. 
12:00, podczas Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw Młodzików 
w zapasach, które rozpoczynają 
się od 10:00. Zapraszamy!
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Tomasz Moskal
ul. Piastowska 8 (Hotel Miejski) 

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

tel. 502 580 664

UBEZPIECZENIA Realizujemy płatności kartą

PEWNE

TANIE
AC
OC
UBEZPIECZENIA:

SPRAWOZDANIE  
POSELSKIE 2015-2019

STR.
13

Co roku okrąża Ziemię
Rozmowa z posłanką 

Krystyną Sibińską

STR.
9

13.10.2019 roku
WYBORY PARLAMENTARNE
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Wyjedź do pracy jako 
Opiekun Osób Starszych w Niemczech 
i otrzymaj bonus!

Zadzwoń i umów się na spotkanie w Kostrzynie
tel. 501 357 383

Oferujemy również kursy niemieckiego od podstaw!

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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STUDIO MEBLI 
KUCHENNYCH DECORIS 

ul. Wodna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 
tel. +48 535 239 220, studio@decoris-kuchnie.pl

studio projektowania kuchni

odwiedź nas również w Internecie: www.decoris-kuchnie.pl

profesjonalna i kompleksowa obsługa w zakresie realizacji kuchni

Spotkania z historią
KOSTRZYN NAD ODRĄ

W związku z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą zaprosiła Mieszkańców 
do wzięcia udziału w prelekcji Michała Kunta „Wybuch II wojny światowej 
- wojna obronna 1939 roku”, która miała miejsce 3 września w budynku 
kostrzyńskiej książnicy.

„W hołdzie wolności”
KOSTRZYN NAD ODRĄ

To był zaszczyt. To był prawdziwy zaszczyt móc być, słuchać i przeby-
wać wśród wspaniałych dźwięków muzyki klasycznej zaprezentowa-
nej przez wybitnego solistę (skrzypce) - Janusza Wawrowskiego, który                                         
wystąpił w towarzystwie Kostrzyńskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą 
Macieja Tarnowskiego.

W trakcie 1,5 godzinnego koncertu licznie 
zgromadzona widownia miała przyjem-
ność wysłuchać III Koncertu brandenbur-
skiego G-dur BWV 1048 - Johanna Sebastia-
na Bacha, Cztery pory roku op. 8: Koncert nr 
1 Wiosna E-dur RV 269 oraz Cztery pory roku 
op. 8: Koncert nr 2 g-moll op. 8, Lato E-dur RV 
315  - Antonio Vivaldiego, za które solista 
otrzymał owacje na stojąco. Następnie zo-
stała wykonana suita w dawnym stylu na 
orkiestrę smyczkową z fletem - Tadeusza 
Bairda - Colas Breugnon oraz przepiękne i 
wzruszające Adagio na orkiestrę smyczko-
wą Samuela Barbera.

Koncert zorganizowany z okazji histo-
rycznego wydarzenia jakim był wybuch                       
II  wojny światowej zapisał się w naszej 
kostrzyńskiej historii jako pierwszy z 
udziałem skrzypiec wykonanych przez 
włoskiego lutnika Antonio Stradivariego, 
które podczas koncertu po raz pierwszy 
zabrzmiały na Ziemi Lubuskiej.
Podsumować to wydarzenie należy      
w jeden sposób: kto nie był, niech żałuje, 
ponieważ byliśmy świadkami prawdziwej 
uczty zarówno dla wytrawnych meloma-
nów jak i osób dopiero zaczynających 
swoją przygodę w muzyką klasyczną.

3 września Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kostrzynie nad Odrą zorganizowała pre-
lekcję na temat  rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej, przygotowaną i wygłoszoną 
przez mec. Michała Kunta. Zgromadzeni 
w sali biblioteki mieszkańcy mieli oka-
zję do wspólnego spotkania przy kawie 
oraz do rozmowy zarówno  w trakcie jak 
i po prezentacji. Przedstawiona w formie 
gawędy prelekcja wywołała żywe zain-
teresowanie zebranych oraz stanowiła 
przyczynek do ciekawej  wymiany zdań. 
Czy wojny można było uniknąć? Czy moż-
na było ją wygrać?  Skąd w niej było tyle 

okrucieństwa? To tylko przykładowe pyta-
nia  skłądające  się na  główny przedmiot 
dyskusji. 
W trakcie spotkania Pani Alicja Kłaptocz 
odczytała jeden z rozdziałów swojej naj-
nowszej książki, w którym opisała swoje 
osobiste doświadczenia z czasów tragicz-
nego wcześnia 1939 r., życzymy jak naj-
szybszego wydania najnowszego dzieła 
Pani Alicji.
Choć stanowiska dyskutujących w spra-
wach historii w niektórych punktach się 
rózniły - to w jednym wszyscy byli zgodni 
- im więcej takich spotkań - tym lepiej.
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Komu firsta, komu lasta?
WAKACJE.PL

Tendencja ostatnich sezonów tury-
stycznych jest bardzo jasna: finansowo                                                                                
wygrywają ci, którzy kupują w przedsprze-
daży, czyli w First Minute. Ja ofertę First 
utożsamiam z tym klientem, który stawia 
swoje warunki: najdogodniejsze lotnisko, 
odległość hotelu od plaży, świetne opinie 
o hotelowej kuchni, bogata oferta dla dzie-
ci itd. Wynika to z bardzo prostego faktu; w 
ofercie FM ten Klient ma do wyboru 100% 
bazy hotelowej, która z każdym tygo-
dniem jest wyprzedawana… Kolejne atu-
ty First Minute to gratisy dodawane przez 
konkurujących przecież ze sobą organiza-
torów turystyki; np. bezkosztowa anulacja 
z uczestnictwa w  imprezie turystycznej 
lub możliwość bezpłatnej zmiany terminu 
urlopu. Warto podkreślić też bardzo niską 
zaliczkę przy zawieraniu umowy, gdy koń-
cowa płatność pozostaje niezmieniona na 
30 dni przed wylotem – daje to możliwość 
spokojnego oszczędzania wakacyjnego 
funduszu. 
Jakie są wady FM? Z punktu widzenia 
Klienta; obawa, że po zakupie imprezy 
turystycznej nastąpi zdarzenie, które unie-
możliwi jej realizację. Dla wielu psycholo-
giczna bariera zakupu urlopu we wrześniu 
2019 na lipiec 2020 jest barierą nie do po-
konania, bo „wszystko może się zdarzyć”. 
Prawda? Oczywiście, że tak. Ale wtedy do 
nas należy decyzja, czy podejmujemy to 
ryzyko w zamian za bardzo dobrą cenę 
hotelu idealnie spełniającego nasze ocze-
kiwania, czy zabezpieczymy się polisą od 
anulacji od uczestnictwa w tej imprezie. 
Nawet, jeśli wybrany przez nas organiza-
tor nie oferuje tej opcji w pakiecie korzyści 
FM w wersji darmowej, warto się zastano-
wić, czy od przykładowej wartości impre-
zy za 6tys zł ubezpieczenie od anulacji w 
koszcie 189 zł nie okaże się kwotą, dającą 
nam poczucie bezpieczeństwa w obliczu          
nieprzewidzianych zdarzeń.

Najwyższy sezon turystyczny dobiega końca, co wydaje się idealną       
okazją do uczciwego rozliczenia się z tematem First Minute (FM)- czyli             
zakupu urlopu na wiele miesięcy przed jego realizacją, a Last Minute 
(LM), czyli poszukiwaniem okazyjnych ofert turystycznych na krótko przed                                                                                                                     
wypoczynkiem.

Zestawmy w tym ofertę Last Minute; mit o 
superofertach, megawyprzedażach i „wy-
pychania” miejsc w samolotach za wszelką 
cenę funduje tak wiele rozczarowań klien-
tom, że warto rozprawić się jednoznacz-
nie z Lastami. Czy funkcjonują na rynku? 
Oczywiście tak. Czy są świetne? Zdecy-
dowanie nie. Obecne Lasty to oferta dla 
klienta, który godzi się na warunki, a nie 
je stawia. Wybieramy już przecież z tego, 
co zostało po wielu miesiącach sprzedaży: 
zostają hotele o najgorszej proporcji ceny 
do jakości, największe, więc odległe nam 
lotniska w Warszawie i Katowicach, kiep-
skie godziny przelotów, często tylko ba-
gaż podręczny, a ceny przy tym wszystkim 
- są zwyczajnie wysokie. Czasem w mojej                        
opinii - rażąco wysokie.  
Jeżeli przekonuje Państwa treść tego arty-
kułu – serdecznie zapraszam do naszego 
nowo otwartego biura w Kostrzynie n/O. 
Oferta First Minute sezon 2020 już w tej 
chwili wchodzi na rynek, w ciągu  miesią-
ca powinna być dostępna już w pełnym        
wymiarze. Spotkacie się tu Państwo z miłą 
i, co ważniejsze, kompetentną obsługą. 
Praca w turystyce „od kuchni”, czyli w roli 
pilota turystycznego obsługującego grupy 
na Krecie, Sycylii, Wyspach Kanaryjskich, 
własne podróże po Tajlandii, USA, wypra-
wy do Zanzibaru, odległy Sankt Petersburg 
czy uznany za perłę Adriatyku Dubrovnik - 
to, i wiele innych, własnych doświadczeń, 
pozwala nam pomóc Państwu w wyborze 
niezapomnianej podróży życia. 

ulica Sikorskiego 16
66-470 Kostrzyn nad Odrą
telefon: 531 116 637
e-mail:  kostrzyn@wakacje.pl

FIRST MINUTE LAST MINUTEvs.
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Jak się zgłaszać? 
• pocztą elektroniczną: edukacja@pnujsciewarty.gov.pl;  
• telefonicznie: tel. 95 7524026
• lub u konserwatorów obwodów ochronnych: 
        - Konserwator O.O. Słońsk:  tel. 609226862
        - Konserwator O.O. Chyrzyno:  tel. 607716421
        - Konserwator O.O. Polder Północny: Witnica tel. 695735409

Zgłaszając się prosimy o podanie:  
• imienia i nazwiska osoby zgłaszającej wraz z numerem telefonu lub adresem e-mail 

oraz zgłaszanej ilości osób 
• preferowane miejsce zbiórki (Chyrzyno; Przyborów, Kamień Mały):
• Chyrzyno - parking przy siedzibie Parku (obszar najbardziej dziki, najtrudniejszy 

do przemieszczania się - dla wytrwałych)
• Przyborów - Most Wysokińskiego (tzw. Betonka przy granicy Parku)
• Kamień Mały - stacja PKP (obszar najłatwiejszy do przemieszczania się, polecamy 

dla chętnych rodzin z dziećmi, tu potrzeba najwięcej osób)

Ze względów organizacyjnych, na zgłoszenia czekamy do 13 września 2019 r. 
W przypadku późniejszych zgłoszeń, prosimy o kontakt pod nr tel.  95 752 40 26.

Ważne informacje - przeczytaj przed zgłoszeniem się!
1. Przed zgłoszeniem się wybierz miejsce zbiórki, z którego chcesz zacząć sprzątanie. Na 

miejsce zbiórki możesz przyjechać w godzinach 9.00.-10.00. Stamtąd zostaniesz skiero-
wany na konkretny odcinek do sprzątnięcia. Samo sprzątanie zajmie Ci ok 3-4 godzin.

2. Na miejsce zbiórki oraz na ognisko w Chyrzynie musisz dojechać we własnym zakresie.
3. W akcji biorą udział osoby pełnoletnie; dzieci tylko pod opieką dorosłych opiekunów.
4. Sprzątamy głównie szlaki i ścieżki Parku, ale weź ze sobą kalosze lub buty terenowe.
5. Dla wszystkich wolontariuszy Park zapewnia: Ubezpieczenie na czas trwania akcji, 

Transport w obrębie Parku, Rękawiczki, worki na śmieci, Ognisko wraz z prowiantem 
(kiełbaski, pieczywo, woda).

Chcesz pomóc?
Szukamy wolontariuszy na Wielkie Sprzątanie Parku! Zapraszamy do wspól-
nego działania na rzecz ochrony przyrody już 21 września br.. Weź udział 
w akcji „Sprzątanie Świata - Polska”. Hasło tegorocznej edycji to  „Nie śmie-
cimy - sprzątamy - zmieniamy!” Przyłącz się! 

PARK NARODOWY “UJŚCIE WARTY”

Udało się: Z ostatniej chwili...
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W czasie dożynek w Trzemesznie 
Lubuskim poinformowałem rolników o 
kolejnych działaniach rządu na rzecz 
pomocy poszkodowanym suszą. 

MATERNA
JERZY 

CO ZREALIZOWAŁO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ W KADENCJI 2015-2019

SENAT RP
MAREKSURMACZ

nr 3 na liście         do Sejmu

1.  Obniżenie wieku emerytalnego dla Polek i Polaków
2.  Wprowadzenie programu 500 plus dla wszystkich 
3.  Wprowadzenie programu „Wyprawka szkolna” 
4.  Jednorazowa 13 dla emerytów
5.  Ułatwienia dla przedsiębiorców  

  6.  Obniżenie podatków PIT i CIT
  7.  Budowa i rozbudowa autostrad i dróg 
  8.  Wsparcie dla rolników 
  9.  Uniezależnienie Polski od dostaw gazu z Rosji 
10.  Pogłębienie współpracy militarnej z USA 

1.  Podniesienie płacy minimal-
nej do 3000 zł 

2.  Trzynasta emerytura w 2020

3.  Zrównanie dopłat polskich 
rolników z niemieckimi 

„Służyć Polsce, słuchać Polaków”Premier MATEUSZ MORAWIECKI 
potwierdza przyznanie 12 mln zł 
na remont mostu na Odrze 
w Cigacicach. 
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Szanowni Państwo,
minęły ponad trzy lata sprawowania przeze mnie man-
datu Senatora RP. Był to dla mnie nie tylko czas pełen 
wyzwań i obowiązków, lecz także zdobywania doświad-
czenia i  uczenia się nowych rzeczy. Od początku swojej 
działalności parlamentarnej jestem otwarty na proble-
my i potrzeby mieszkańców województwa lubuskiego. 
Bardzo dziękuję, że obdarzyli mnie Państwo zaufaniem 
i powierzyli mi mandat senatorski. Obecnie, gdy kadencja 
dobiega końca, przyszedł czas, aby podsumować moją 
działalność w Senacie RP. Podejmowane przeze mnie 
działania dotyczyły zarówno kwestii ogólnopaństwo-
wych, jak  i  licznych inicjatyw zrealizowanych na  rzecz 
mieszkańców naszego regionu. W tych działaniach 
są  także sprawy wieloetapowe i trudne. Zapewniam, 
że  we wszystkie działania angażuję się w 100%. Podsu-
mowując dotychczasową działalność parlamentarną, 
przedstawiam niniejsze sprawozdanie.

W JAKICH KOMISJACH ZASIADAM?
Aktywność Senatora RP koncentruje się w komisjach         
senackich, w których konkretne przepisy ustawowe są 
dyskutowane z udziałem specjalistów z różnych dziedzin 
i przedstawicielami zainteresowanych środowisk . Jestem 
członkiem senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 

senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjno-
ści. Jestem również wiceprzewodniczącym Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Energetyki i członkiem Lubuskiego         
Zespołu Parlamentarnego. Członkami zespołu są posło-
wie i senatorowie. Chciałbym również dodać, że przez 
17 lat miałem zaszczyt być członkiem zarządu Lubuskie-
go Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

MOJA AKTYWNOŚĆ W SENACIE RP
Moje działania koncentrują się przede wszystkim na go-
spodarce, sporcie, edukacji, sprawach regionalnych i spo-
łecznych. Miałem przyjemność brać udział w pracach nad 
powołaniem Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim.
Przygotowywałem i zgłaszałem propozycje poprawek 
w Prawie budowlanym i Prawie zamówień publicznych. 
Przygotowałem i wniosłem pod obrady Komisji Gospo-
darki Narodowej i Innowacyjności propozycje modyfika-
cji przepisów odnoszących się do energii odnawialnej, tak 
aby chroniły polskich przedsiębiorców oraz były zgodne z 
dyrektywami Unii Europejskiej.
Dotąd na posiedzeniach Senatu zabrałem głos 266 razy 
w ramach wystąpień i zapytań senackich, między in-
nymi odnosząc się do ustaw związanych z gospodarką, 
dotyczących robót budowlanych, podatku od sprzedaży 

detalicznej, kształtowania wynagrodzeń osób kierują-
cych niektórymi spółkami, inwestycji w zakresie elektrow-
ni wiatrowych.
Od początku mojej działalności w Senacie zabiegałem 
o budowę ośrodka radioterapii w Gorzowie. Już w trak-
cie kampanii wyborczej dałem słowo moim wyborcom, 
że budowa tego ośrodka będzie moim priorytetem. W tej 
sprawie odbyłem szereg spotkań, m.in. z Ministrem Zdro-
wia Konstantym Radziwiłłem i Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbietą Anną Polak. Przygotowałem również 
mapę drogową inwestycji i zwróciłem się do Ministra 
Zdrowia o pisemne potwierdzenie deklaracji wsparcia 
budowy gorzowskiej radioterapii. Dzięki tym staraniom 
dzisiaj możemy powiedzieć, że ośrodek jest w Gorzowie.
Sprawowanie mandatu Senatora RP to oświadczenia 
senatorskie w sprawach ważnych dla Rzeczypospolitej                                                                                        
i  lokalnej społeczności. W tej kadencji złożyłem 113 
oświadczeń dotyczących m.in.:
• instytucji rolniczych w województwie lubuskim,
• nowelizacji ustawy o działalności leczniczej,
• nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym,
• ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
• wprowadzenia regulacji uniemożliwiających sprze-

daż skażonego alkoholu,
• odwołania Jana Rulewskiego z pełnionej funkcji 

członka Rady Ochrony Pracy.

ŻUŻEL JEST MOIM ŻYCIEM
Społecznie od 2001 roku prowadziłem jako wiceprezes 
następnie jako prezes Klub Żużlowy Stal Gorzów, który 
jest znany w Polsce i za granicą. Osobiste zaangażowa-
nie doprowadziło do zdobycia przez zawodnika Toma-
sza Golloba Klubu Stal Gorzów tytułu Mistrza Świata w 
roku 2010, rozsławiając miasto Gorzów w całej Europie. 
Jestem w pełni oddany klubowi, który zawsze może 
liczyć na moją pomoc.

Dziękuję za Państwa zaufanie.
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Władysław Komarnicki

Władysław Komarnicki
SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI SENATORSKIEJ

2014-2019
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Dobra współpraca skutkuje pozytywnymi efektami!
KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Na terenie Polski funkcjonuje 14 specjalnych 
stref ekonomicznych, które są konkurencyj-
ne wobec siebie pod względem ofert inwe-
stycyjnych. Oferta K-SSSE jest oceniana jako 
dobra. Biorąc pod uwagę nowe miejsca pracy 
zajmuje 5 pozycję spośród wszystkich stref, 
a uwzględniając liczbę ważnych zezwoleń 
oraz poniesione nakłady inwestycyjne przez 
przedsiębiorców - zajmuje miejsce 7.  Po roku 
funkcjonowania ustawy o wsparciu nowych 
inwestycji, która zastąpiła niejako ustawę 
o specjalnych strefach ekonomicznych, K-S 
SSE S.A. wydała łącznie już ponad 25 decyzji 
o  wsparciu. Inwestorzy zadeklarowali ponie-
sienie nakładów inwestycyjnych w wysokości                                                                                                              
ponad 1,8 mld zł i utworzenie kolejnych 700 
miejsc pracy.

Już w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni w Gorzowie 
rozpocznie się inwestycja międzynarodowej spółki dewe-
loperskiej PANATTONI. Inwestycja powstanie na terenach 
należących w przeszłości do Agencji Nieruchomości Rolnych 
(obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dalej KOWR). 
Tereny te zostały zakupione przez Kostrzyńsko-Słubicą Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z zamiarem pozyskania 
na  nie takiego przedsiębiorcy, który pozwoli na szybkie,                                                                                                                                         
profesjonalne i przede wszystkim wiarygodne ich zagospo-
darowanie. Utrzymywanie terenów inwestycyjnych w za-
sobach KOWR uważam za dobre rozwiązanie gospodarcze 
z  dwóch względów - wyjaśnia dyrektor gorzowskiego 
Oddziału KOWR, Sebastian Pieńkowski - Po pierwsze 
Państwo ma nad tymi terenami bezpośrednią kontrolę, dzię-
ki czemu może swobodnie, choć w granicach obowiązujące-
go prawa, decydować o tym, na jaki cel zostaną przeznaczo-
ne. Oczywiści ich sprzedaż zasila również w sposób stabilny 
budżet naszego kraju. Po drugie, ich przeznaczenie, w tym 
przypadku inwestycyjne, pozwala we współpracy z  taką 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. (K-S SSE) zarządza obecnie obszarem obejmującym tereny inwestycyjne trzech województw 
północno-zachodniej Polski: województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W obszarze K-S SSE znajduje się obecnie 35 powia-
tów i 5 miast o statusie powiatu. W skład obszaru wchodzi 238 gmin, powierzchnia łączna obszaru oddziaływania wynosi 4.113.288 ha. 

Gorzów Wlkp.

gorzowski
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-drezdenecki

międzyrzecki

świebodziński

krośnieński

żarski

żagański
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spółką jak Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna S.A. znaleźć takiego partnera, który zagwarantuje 
ich szybkie zagospodarowanie i co się z tym nierozerwalnie 
wiąże powstanie nowych miejsc pracy. Oba wskazane czyn-
niki aktywizują gospodarczo region i zdecydowanie podno-
szą jego atrakcyjność gospodarczą - mówi S. Pieńkowski.

Spółka PANATTONI planuje wybudować na terenie Podstrefy 
Gorzów dwa budynki magazynowo-produkcyjne o łącznej 
powierzchni prawie 70 tys. m2. Planowane przedsięwzięcie 
inwestycyjne zostanie zrealizowane na terenach przemysło-
wych przy ul. Szczecińskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie ze-
społu magazynowego spółki Geronimo Martens (właścicie-
la Biedronki). Park magazynowo-przemysłowy jest nowym 
punktem na mapie inwestycyjnej spółki PANATTONI, która 
odniosła duży sukces gospodarczy w naszym województwie 
mówi Andrzej Kail, dyrektor ds. marketingu K-S SSE.
Budowa powinna ruszyć w bardzo niedalekiej przyszłości. 
Większość formalności administracyjnych została pomyśl-
nie zakończona we współpracy z administracją miejską. 

Inwestor prowadzi rozmowy z przedsiębiorcami 
zainteresowanymi osiedleniem się w jego halach. 
Na terenie parku magazynowo-przemysłowego 
spółki PANATTONI  będą prowadzili działalność 
przedsiębiorcy, którzy w  sposób wymierny przy-
czynią się do zdywersyfikowania krajobrazu in-
westycyjnego regionu, powiedział Krzysztof 
Kielec, prezes zarządu K-S SSE. Inwestycja ta 
nie powinna również w sposób wymierny naru-
szyć sytuacji na rynku pracy, który dzięki duże-
mu zaangażowaniu i wysiłkowi inwestycyjnemu          
gorzowskich przedsiębiorców jest już i tak bardzo 
mocno nadwyrężony. Nowe inwestycje związane 
będą z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych.
Wspólna realizacja projektów inwestycyjnych 
pomiędzy K-S SSE S.A. i KOWR ma długie trady-

cje, chociaż prawdziwego przyspieszenia dostała w ciągu 
ostatnich kilku lat. KOWR nie tylko wychodził naprzeciw 
oczekiwaniom Strefy, ale wspólnie zabiegał o przygotowy-
wanie nowych terenów pod inwestycje. Efektem tej dobrej 
współpracy była duża inwestycja spółki ZALANDO w okoli-
cach Gryfina, oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych 
w Sulechowie.  Nie bez znaczenie jest również fakt dużego 
zaangażowania KOWR w pozyskanie nowych terenów in-
westycyjnych w samym Gorzowie. Dynamiczna współpraca 
Strefy i KOWR może w niedalekiej przyszłości doprowadzić 
do pozyskania nowych kilkuset hektarów nieruchomości in-
westycyjnych, na których w przyszłości powstaną nie tylko 
nowe zakłady produkcyjne, ale i pewnie nowe osiedla miesz-
kaniowe dla przyszłych pracowników. Chcielibyśmy aby Go-
rzów stał się znaczącym ośrodkiem gospodarczym w tej czę-
ści naszego kraju z tego tez powodu zamierzamy zacieśniać 
naszą współpracę z kierowanym przez pana dyrektora Pień-
kowskiego, gorzowskim Oddziałem KOWR, podsumował 
K. Kielec.                                                                   Przekrój Lokalny
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Przystanek
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu

Osiedle Leśne
kier. Os. Szumiłowo - 7:38 12:50 14:30

ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo 6:09 7:42 12:54 14:34

ul. Orła Białego
DMR, kier. Os. Szumiłowo 6:12 7:45 12:57 14:37

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 6:15 7:48 13:00 14:40

ul. Narutowicza
Szpital 6:19 7:52 13:04 14:44

ul. Drzewicka
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo 6:21 7:54 13:06 14:46

ul. Mikołaja Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo 6:25 7:58 13:10 14:50

ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo 6:28 8:01 13:13 14:53

ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą 6:31 8:04 13:16 14:56

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową 6:33 8:06 13:18 14:58

ul. Kostrzyńska
przychodnia 6:35 8:08 13:20 15:00

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową 6:37 8:10 13:22 15:02

ul. M. Reja
rondo, kier. centrum 6:41 8:14 13:26 15:06

ul. Drzewicka
przed ul. Sadową, kier. centrum 6:44 8:17 13:29 15:09

ul. Narutowicza
Szpital - brama 6:47 8:20 13:32 15:12

ul. Drzewicka
nr 1-7, kier. centrum 6:50 8:23 13:35 15:15

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 6:52 8:25 13:37 15:17

ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki 6:55 8:28 13:40 15:20

Osiedle Leśne
kier. Os. Warniki 6:59 8:32 13:44 15:24

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki 7:02 8:35 13:47 15:27

ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki 7:04 8:37 13:49 15:29

Osiedle Warniki 7:09 8:42 13:54 15:34

ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. centrum 7:11 8:44 13:56 15:36

ul. Wojska Polskiego
kier. centrum 7:13 8:46 13:58 15:38

ul. Adama Mickiewicza
kier. centrum 7:15 8:48 14:00 15:40

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Szumiłowo 7:18 8:51 14:03 15:43

ul. Graniczna
Urząd Miasta 7:23 8:56 14:08 -

ul. Dworcowa
 kier. Os. Szumiłowo 7:28 9:01 14:13 15:46

ul. Narutowicza
Szpital - 9:07 14:20 -

ul. Orła Białego
DMR, kier. centrum - 9:12 14:25 -

ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki - 9:15 14:28 -

Przystanek
godz. 

odjazdu

ul. Dworcowa
kier. Osiedle Warniki 13:00

Osiedle Leśne 13:05

ul. Narutowicza
szpital 13:11

ul. Mikołaja Reja
SP 3 - kier. Os. Szumiłowo 13:14

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową 13:19

ul. Dworcowa
kier. Osiedle Warniki 13:30

Osiedle Leśne 13:35

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Osiedle Warniki 13:39

ul. Adama Mickiewicza 13:42

Osiedle Warniki 13:57

Przystanek
godz. 

odjazdu

Osiedle Warniki 11:00

ul. Adama Mickiewicza
kier. centrum 11:07

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Osiedle Szumiłowo 11:09

Osiedle Leśne 11:13

ul. Dworcowa
kier. Osiedle Szumiłowo 11:18

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową 11:29

ul. Mikołaja Reja 
rondo - kier. centrum 11:34

ul. Narutowicza
szpital 11:37

Osiedle Leśne 11:44

ul. Dworcowa 11:49

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

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

AKTUALNY  ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

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

SOBOTA, NIEDZIELA
I ŚWIĘTA: LINIA U-03
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Mieszkańców w dni wolne od pracy 
komunikacja miejska kursuje w ogra-
niczonym zakresie. Poniżej znajdą 
Państwo kursy autobusów, które 
odbywają się wyłącznie w soboty, 
niedziele oraz święta! Podane kursy 
nie obowiązują w inne dni.

 OBOWIĄZUJE OD WRZEŚNIA 2019 ROKU

Przystanek
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu

Osiedle Warniki 6:25 9:42 -

ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. centrum 6:27 9:44 -

ul. Wojska Polskiego
kier. centrum 6:30 9:47 -

ul. Adama Mickiewicza
kier. centrum 6:32 9:49 -

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. centrum 6:35 9:52 -

Osiedle Leśne 6:38 9:55 -

ul. Graniczna
Urząd Miasta - 10:00 -

ul. Dworcowa
 kier. Os. Szumiłowo 6:42 10:05 15:41

ul. Orła Białego
DMR, kier. Os. Szumiłowo 6:45 10:08 15:44

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 6:48 10:11 15:47

ul. Narutowicza
Szpital 6:52 10:15 15:52

ul. Drzewica
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo 6:54 10:17 15:54

ul. M. Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo 6:58 10:21 15:58

ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo 7:01 10:24 16:01

ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą 7:04 10:27 16:04

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową 7:07 10:30 16:07

ul. Kostrzyńska
przychodnia 7:09 10:32 16:09

ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową 7:11 10:34 16:11

ul. M. Reja
rondo, kier. centrum 7:15 10:38 16:15

ul. Drzewicka
przed ul. Sadową, kier. centrum 7:18 10:41 16:18

ul. Narutowicza
Szpital - brama 7:21 10:44 16:21

ul. Drzewicka
nr 1-7, kier. centrum 7:24 10:47 16:24

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 7:26 10:49 16:26

ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki 7:29 10:52 16:29

ul. Graniczna
Urząd Miasta 7:34 10:57 -

Osiedle Leśne 7:41 11:04 16:33

ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki 7:44 11:07 16:36

ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki 7:46 11:09 16:38

Osiedle Warniki 7:51 11:14 16:43

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

UWAGA! KOMUNIKACJA MIEJSKA JEST ZUPEŁNIE DARMOWA! ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA!
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Powiat Gorzowski ustalił regulamin...
OKIEM RADNEGO...

Aktywność społeczna mieszkańców Powiatu Gorzowskiego jest już znana w całym województwie. W zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych 
należymy do wojewódzkiej czołówki. Coroczne wydarzenia w Santoku, Lubiszynie, Kłodawie, Witnicy, czy też w moim ukochanym mieście przyciągają swoim 
doniosłym charakterem mieszkańców z całej okolicy. Takie wydarzenia jak „Święto Chleba”, Kostrzyńska 10-tka, Dożynki Powiatowe (w tym roku w Lubiszy-
nie) czy Dni Santoka cieszą się zasłużoną popularnością już od wielu, wielu lat. I słusznie. Nic tak nie jednoczy ludzi, jak wspólna zabawa, ożywione dyskusje 
i muzyka, która przecież łagodzi obyczaje. 

Na płaszczyźnie organizacji powiatowych 
imprez o charakterze sportowym nasze 
miasto jest zdecydowanym liderem po-
śród całej grupy miast z terenu północno-
-zachodniej Polski. W zakresie organizacji, 
poziomu przygotowania merytorycznego 
i obsługi młodych sportowców i ich rodzi-
ców, „dowodzony” przez mojego przyja-
ciela dyrektora Zygmunta Mendelskiego 
zespół pracowników Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad 
Odrą odgrywa podobną rolę w regionie 
co       Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna na polu gospodarczym.     
Według mnie obie instytucje są niezastą-
pione i jedyne w swoim rodzaju. 
Mnogość pomysłów, zaangażowanie in-
stytucji społecznych, stowarzyszeń i osób 
prywatnych w powiecie spowodowały, 
że zarząd powiatu gorzowskiego uznał 
za niezbędne przygotowanie regulaminu, 
który określałby jakie imprezy i przedsię-
wzięcia i na jakich zasadach będą współfi-
nansowane z budżetu powiatu. Pamiętać 
należy przecież o tym, że po zaciągnięciu 
pożyczki na spłatę należnych wynagro-
dzeń pracowników SP ZOZ i publikacji 

bardzo drogich obligacji, których wykup 
już się rozpoczyna, budżet powiatu nie 
należy do najbogatszych. Mimo to stara-
my się przeznaczać część skromnych środ-
ków finansowych na współorganizowa-
nie rożnych imprez i realizację pomysłów              
naszych mieszkańców.  
Wskazany regulamin przewiduje, 
że  współfinansowane będą wyłącznie 
imprezy o charakterze powiatowym, któ-
rych odbiorcami będą przede wszystkim 
mieszkańcy naszego powiatu. Przedmio-
towe imprezy powinny upowszechniać 
dziedzictwo kulturowe i walory przyrod-
nicze powiatu oraz tradycje regionalne 
i narodowe. Powinny one promować 

rozwój kulturowy i gospodarczy oraz ak-
tywność i współdziałanie mieszkańców w 
obszarze edukacji, kultury i sportu. Bardzo 
ważna jest również integracja społeczna. 
Maksymalny koszt dofinansowania jed-
nej imprezy lub przedsięwzięcia wynosi 
50% jej kosztów całkowitych, nie więcej 
jednak niż 1.000 zł. Wiąże się to z wska-
zaną trudną sytuacją finansową powiatu. 
O dofinansowanie imprez lub wsparcie 
rzeczowe mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe pożytku publicznego i wo-
lontariatu, szkoły ośrodki kultury, grupy 
nieformalne reprezentowane przez przed-
stawiciela posiadającego pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz osoby fizycz-

ne nieograniczone w zakresie podejmo-
wania czynności prawnych. Wnioski o do-
finansowanie lub wsparcie w innej formie 
(rzeczowej, patronat, współorganizacja) 
należy składać w terminie do 30 września 
roku poprzedzającego rok planowanej im-
prezy celem ewentualnego zaplanowania 
środków w budżecie Powiatu Gorzow-
skiego. W uzasadnionych przypadkach 
wniosek może być złożony w trakcie roku 
budżetowego w terminie nie krótszym niż 
30 dni kalendarzowych przed planowaną 
imprezą. 
Stosowne dokumenty oraz zasady oceny 
wniosków, terminy rozliczania, sposób 
rozliczania i wszystko co się z tym wiążę 
znajdziecie Państwo na stronach interne-
towych Powiatu Gorzowskiego pod adre-
sem www.powiatgorzowski.pl 
Jestem przekonany o tym, że w naszym 
powiecie będzie się działo.

Andrzej Kail 
Radny Powiatu Gorzowskiego
Przewodniczący 
Klubu Radnych 
Razem dla Powiatu

Czas na podsumowanie kończącej 
się kadencji Sejmu
Najkrócej mogę powiedzieć tak: jako 
posłanka czterokrotnie okrążyłam 
Ziemię. Nie chodzi o luksusową wy-
cieczkę; wykonując swoje obowiązki 
poselskie każdego roku pokonuję 40 
tysięcy kilometrów. To dużo, ale nie 
żalę się; lubię to co robię. (śmiech)
Rzadko widać panią w najważniej-
szych dziennikach telewizyjnych
Jestem wiceprzewodniczącą klubu 
parlamentarnego Koalicji Obywatel-

Co roku okrąża Ziemię
ROZMOWA PRZEKROJU

skiej. Moim zadaniem jest nadzorować 
pracę prawie 200 posłów i senatorów 
Koalicji Obywatelskiej w komisjach 
merytorycznych, zajmuję się też spra-
wami organizacyjnymi, m.in. związa-
nymi z aktywnością obywatelską w 
terenie. To bardzo ważna i czasochłon-
na praca, ale dla dziennikarzy niecie-
kawa (uśmiech). Kilkakrotnie byłam 
zapraszana do programów, w których 
występowałam nie jako polityk, a eks-
pert od infrastruktury transportowej, 
czy rewitalizacji miast – dziedzin, któ-
rymi zajmuję się podczas prac komisji 
sejmowych.
Pracuje pani w dwóch komisjach
Jestem członkinią sejmowej Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa. Ponadto działam w jedena-
stu zespołach parlamentarnych (m.in. 
w Parlamentarnej Grupie Kobiet) oraz 
czterech grupach bilateralnych, w 
tym polsko-niemieckiej (takie grupy 
zajmują się współpracą Sejmu z parla-
mentami innych państw – red.).
Pani poselski bilans to …

Prawie 410 interpelacji poselskich i 
ponad 180 zapytań poselskich. Udział 
w ponad 7,5 tys. głosowań podczas 
85 posiedzeń Sejmu, podczas których 
wystąpiłam ponad 60 razy.
W rankingu „Wprost” zostałam uznana 
za „Tytana pracy”. Ten tytuł tygodnik 
przyznał dwudziestu najbardziej za-
pracowanym parlamentarzystom. 
Często widzimy pustą salę plenarną
Szkoda, że dziennikarze nie informu-
je wtedy, że posłowie w tym czasie 
uczestniczą w posiedzeniach komisji, 
a w sali plenarnej wszyscy musimy 
być podczas głosowań. Jedna moja 
komisja (infrastruktury – red.) zbierała 
się prawie 300 razy, druga pracowała 
podczas 180 posiedzeń.
Proszę pamiętać, że posłowie na 
Wiejskiej pracują bardzo intensywnie; 
zaczynamy o dziewiątej czy dziesiątej 
rano, a obrady trwają i do drugiej w 
nocy, a zdarzało się, że głosowaliśmy 
i o czwartej nad ranem. Na sen pozo-
staje niewiele…
Co w Sejmie pani załatwiła dla Lu-
buszan?
Poseł to nie radny wojewódzki czy 
miejski; jeżeli wprowadzamy nowe 
przepisy czy nowelizujemy dotychcza-
sowe, to będą one obowiązywać nie 
tylko w województwie lubuskim, ale w 
całym kraju.
W tej kadencji jestem posłem w 
opozycji; rządząca koalicja odrzuca 

wszystkie nasze propozycje i projek-
ty, nawet te najbardziej oczywiste i 
potrzebne. W takiej sytuacji działam za 
pośrednictwem interpelacji i zapytań 
poselskich. Przedstawiam premierowi 
czy konkretnym ministrom problem i 
mają trzy tygodnie na udzielenie od-
powiedzi, jak ten problem rozwiązać. 
Bardzo dużo moim interpelacji doty-
czyło wprowadzenia nowych leków i 
metod leczenia, problemów niepełno-
sprawnych, kobiet i seniorów, budowy 
i odnowy dróg.
Dość powiedzieć, że w poprzedniej 
kadencji Sejmu interpelacji i zapytań 
napisałam 62, a przez ostatnie cztery 
lata 590. 
Na pytanie mogę odpowiedzieć i tak; 
każdy poseł stara się o przychylność 
rządu wobec swojego regionu. Teraz 
jestem w opozycji, ministrowie nie są 
dla mnie zbyt przychylni, stąd głów-
nie zajęłam się przypilnowaniem, aby 
kontynuowano inwestycje już rozpo-
częte przez Platformę Obywatelską.
Dzięki temu droga ekspresowa S3 w 
całym województwie jest dwupasmo-
wa, kończy się odnowa gorzowskiej 
estakady, po Gorzowie wkrótce zaczną 
jeździć nowoczesne tramwaje, a 
gorzowski szpital, kiedyś najbardziej 
zadłużony w kraju, unowocześnia się, 
buduje nowe oddziału i leczy cho-
roby nowotworowe na europejskim 
poziomie.
Dziękuję za rozmowę.

Z posłem na Sejm RP Krystyną Sibińską rozmawia Adam 
Piotrowski
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E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą 
elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku 
i  służy  do elektronicznej komunikacji z administra-
cją publiczną, służbą zdrowia  i innymi podmiotami 
komercyjnymi. Pozwala między innymi:
• zalogować się do portali administracji publicz-

nej, na przykład ePUAP;
• elektronicznie podpisać dokumenty podpisem        

osobistym;
• elektronicznie podpisać się w usługach online              

administracji publicznej;
• korzystać z automatycznych bramek granicz-

nych na  przykład na lotniskach, dzięki temu 
odprawa      przebiega sprawniej;

• możliwość samodzielnego zawieszenia nasze-
go dokumentu, jeśli go gdzieś zgubiliśmy oraz 
cofnąć jego zawieszenie, kiedy już odnajdzie-
my nasz e-dowód.

W nowym e-dowodzie znajdziemy  następujące 
dane na swój temat:
• imię lub imiona;
• nazwisko;
• nazwisko rodowe;
• imiona swoich rodziców;
• datę i miejsce urodzenia;
• płeć;
• zdjęcie;
• numer PESEL;
• obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na te-
mat samego dokumentu:
• seria i numer;
• data wydania;
• data ważności;
• kto go wydał;
• numer CAN -  numer zapisany na awersie oraz 

rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Mu-
simy go podać, by korzystać z elektronicznych 
funkcji e-dowodu. Chroni też  nasz e-dowód, 
by osoba niepowołana zdalnie nie odczyta-
ła naszych danych z warstwy elektronicznej         
dowodu.

E-dowód, w warstwie elektronicznej dodatkowo 
zawiera dane, których nie ma na poprzednio wyda-
wanych dowodach. Przede wszystkim nasze dane 
i  dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej 
(z wyjątkiem numeru CAN). W warstwie elektronicz-
nej  nowego dokumentu, umieszczone zostały  rów-
nież   4 certyfikaty, które pozwalają:
• uwierzytelnić się w usługach online, na przy-

kład zalogować na portalu ePUAP;
• podpisać elektronicznie dokumenty podpisem 

osobistym;
• potwierdzić naszą obecność;
• umieścić certyfikat kwalifikowany podpisu 

elektronicznego.
 

c.d. na stronie następnej

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną 
INFORMACJA O NOWYM DOWODZIE TOŻSAMOŚCI

Dowód osobisty - to dokument, który pozwala potwierdzić naszą tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w 
Polsce, musi mieć dowód osobisty. Dowód MOŻE mieć też osoba, która nie ma jeszcze  ukończonego 18-go roku życia (na przykład jeśli chce podró-
żować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport). Z dowodem możemy podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają 
przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen oraz  Albania i Czarnogóra. Nowością jest E-dowód.
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P R Z YJ A Z N E  D L A  C Z Ł O W I E K A ,  Z D R O W E  Z  N AT U R Y
M A J - H A U S ,  U L .  E L I Z Y  O R Z E S Z K O W E J  4 6 ,  6 9 - 1 0 0  R Z E P I N

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

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE, W TRKACIE KTÓEGO 

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ 
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE

W warstwie e-dowodu znajduje się także fotografia zapi-
sana w wersji elektronicznej, jako zdjęcie biometryczne. 
Dzięki temu, jest to dokument podróży zgodny z wymo-
gami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilne-
go (ICAO). W e-dowodzie umieszczona została bowiem 
aplikacja ICAO, za pomocą której  możemy  być szybciej   i 
sprawniej obsłużeni na lotnisku.

CZY E-DOWÓD JEST BEZPIECZNY?
Certyfikaty w warstwie elektroniczne w e-dowodzie  wy-
daje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który 
pozwala je też zweryfikować.  Certyfikaty są ważne tak 
długo, jak długo jest ważny e-dowód.  Są 4 certyfikaty:
1. Certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usłu-

gach online i służy do elektronicznego poświadcze-
nia danych posiadacza dowodu. Certyfikat  znajduje 
się w każdym dowodzie osobistym z warstwą elek-
troniczną osoby, która posiada pełną lub ograniczo-
ną zdolność do czynności prawnych (posiada go         
również osoba, która skończyła 13 lat lub jest częścio-
wo ubezwłasnowolniona). W celu użycia certyfikatu, 
potrzebujemy 4-cyfrowego kodu PIN 1, który ustala-
my podczas odbioru dowodu w urzędzie.

2. Certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie    
dokumenty podpisem osobistym. Podpis osobisty 
to zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany 
w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem 
publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własno-
ręczny. Możemy go też używać do załatwiania innych 
spraw z firmami lub osobami, pod warunkiem, że 
zgodzą się na to, obie strony. Certyfikat ten mogą 
mieć osoby, które mają pełną zdolność do czynno-
ści prawnych (przykładowo, jeśli rodzic lub opiekun 
prawny zaznaczy we wniosku o dowód dla osoby 
niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia, że chce mieć 
w dokumencie certyfikat podpisu osobistego, to cer-
tyfikat ten będzie ważny od dnia uzyskania pełno-
letności przez posiadacza dowodu). W celu  użycia  
certyfikatu, potrzebujemy 6-cyfrowego kodu PIN 2, 
który ustalamy podczas odbioru dowodu w urzędzie.

3. Certyfikat potwierdzania obecności. Ten certy-
fikat to elektroniczne poświadczenie, które posia-
dacz     dowodu osobistego będzie wykorzystywał do            
potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie 
i miejscu, potwierdzające-dowodem swoje dane. Jest 
bez wyjątku w każdym e-dowodzie, by użyć certyfi-
katu, NIE potrzebujemy  żadnego kodu PIN.

4. Certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
– to przygotowana   przestrzeń na zamieszczenie cer-
tyfikatu kwalifikowalnego podpisu elektonicznego 
w e-dowodzie. Posiadacz dowodu osobistego, który 
będzie chciał korzystać z kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, będzie mógł do tego wykorzystać 
e-dowód.  Dzięki temu obywatel będzie miał jedną 
kartę (e-dowód), przy użyciu której, będzie mógł zło-
żyć kwalifikowany podpis elektroniczny dowolnego 
dostawcy certyfikatów. Korzystanie z tego podpisu 
odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowo-
du osobistego z  dostawcą komercyjnym.

CZY E-DOWÓD MA DATĘ WAŻNOŚCI?
Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku 
jest wydawany na  okres 10 lat -  dla osób, które ukończyły 
5 rok życia  oraz  na  okres 5 lat  dla dzieci, przed ukoń-
czeniem  piątego roku życia. NIE ma obowiązku wymia-

ny dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód.             
Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie termin                            
ważność posiadanego dowodu osobistego.
Jeśli  jednak chcemy mieć wcześniej e-dowód, możemy 
już teraz złożyć wniosek o jego wydanie. Pamiętajmy,         
że możemy łatwo i  wygodnie przez Internet sprawdzić, 
czy nasz e-dowód jest już gotowy do odbioru. Wystarczy, 
że na stronie www.obywatel.gov.pl, w zakładce sprawdź, 
czy dowód osobisty jest gotowy, wpiszemy numer wnio-
sku. Znajdziemy go  na potwierdzeniu, które otrzymamy 
przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

CO W PRZYPADKU KRADZIEŻY?
Jeśli ukradziono nam e-dowód, pamiętajmy, że ten fakt 
należy zgłoś Policji. NIE musimy już wówczas dodatkowo 
zgłaszać tego w Urzędzie Miasta. E-dowód zostanie unie-
ważniony.
Pamiętajmy, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu 
dodatkowo zgłosić w dowolnym banku.  Dzięki temu             
zadbamy  o nasze bezpieczeństwo i ochronimy  się przed 
oszustwami.

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować 
dany certyfikat za pomocą kodu PUK, możemy dowie-
dzieć się na stronie: www.edowod.gov.pl
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Przed nami nowy rok szkolny i nowe          
wyzwania dla naszych uczniów. Ci którzy 
w zeszłym roku wspięli się na wyżyny osią-
gnięć  w sporcie i nauce otrzymali podczas 
sierpniowej sesji gratulacje z rąk burmi-
strza Słubic Mariusza Olejniczaka i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach 
Grzegorza Cholewczyńskiego. 
Gratulacje przyjęli również rodzice i na-
uczyciele, którzy wspierają naszą młodzież 
na co dzień. W sumie 26 uczniów otrzymy-
wać będzie w nadchodzącym roku szkol-
nym stypendium burmistrza Słubic.

W tym gronie oprócz uczniów z najwyższy-
mi średnimi ocen w swoich szkołach byli 
też finaliści lub laureaci konkursów przed-
miotowych. Stypendiami wyróżnia się też 
co roku uczniów, którzy uzyskali jedno z 
pierwszych trzech miejsc w konkursach, 
zawodach lub olimpiadach sportowych, 
artystycznych lub innych na szczeblu 
co najmniej wojewódzkim.
Jeszcze raz Wszystkim stypendystom gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Paweł Misztak
www.slubice.pl

Podczas sierpniowej sesji złożono oficjalne gratulacje dla uczniów i ich         
rodziców oraz grona pedagogicznego. 

SŁUBICE

Stypendia wręczone
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SPRAWOZDANIE POSELSKIE 2015-2019

KATARZYNA OSOS Lubuszanka, Radca Prawny,  
Wojewoda Lubuski w 2015 r.  
Poseł na Sejm RP VIII kadencji

Praca w REGIONIE
W mojej działalności najważniejsi 

są Mieszkańcy i ich sprawy stąd od 
początku kadencji organizuję dyżu-

ry oraz porady prawne w terenie.

→	 242 dyżury poselskie, 
→	 125 porady prawne,
→	 162 interwencje.

Praca w SEJMIE
Jestem członkiem następują-

cych komisji sejmowych:

→	 Sprawiedliwości i Praw  
Człowieka

→	 Nadzwyczajnej ds. zmian  
w kodyfikacji

→	 Odpowiedzialności  
Konstytucyjnej

Współrealizuję  
projekty m.in.: 

→	 Polska Seniora
→	 (S)Prawa Polek
→	 Polska Dzieci

Zabieram głos  
w ważnych sprawach:

→	 71 wystąpień na posiedzeniu 
Sejmu

→	 593 interpelacje i zapytania 
poselskie

Zapraszam do moich Biur Poselskich w Świebodzinie i Zielonej Górze. 
W celu umówienia spotkania, proszę o kontakt e-mailowy: Katarzyna.Osos@sejm.pl

W niedzielę o godz. 12.00 Burmistrz           
Słubic Mariusz Olejniczak wraz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Słubicach 
Grzegorzem Cholewczyńskim i Radnymi 
złożyli kwiaty pod pomnikiem na Placu 
Sybiraków. W uroczystości wzięli również 
udział nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą 
Rene Wilke oraz Poseł do Bundestagu 
Martin Patzelt. 
Główna uroczystość odbyła się w po-
niedziałek w Świecku na terenie byłego 
obozu pracy Oderblick.  Uroczystości  to-
warzyszyła oprawa  przygotowana przez                   

17. Wielkopolska Brygadę Zmechanizo-
waną oraz poczty sztandarowe lokalnych 
instytucji. Okolicznościowe przemówie-
nia wygłosili ponownie burmistrz Słubic 
oraz nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą.            
Całość zwieńczyła Modlitwa  Międzyreligij-
na po której delegacje złożyły kwiaty pod            
pomnikiem.
Szczególne podziękowania dla koła Ło-
wieckiego Bór, za wsparcie przy organizacji        
uroczystości.

Paweł Misztak
www.slubice.pl

W dniach 1-2 września obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny            
światowej oraz Dzień Weterana.

SŁUBICE

Cześć Ich Pamięci!
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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

Już od godziny 9 na Przystani Rekreacyjnej ”Delfin” zaczęli się zbierać 
pierwsi zawodnicy a organizatorzy pracowali tam już od wczesnego ran-
ka. W tym roku kajakarze ścigali się trasie, która została wytyczona i ozna-
czona przez Kostrzyński Klub Sportów Wodnych: start - Przystań Delfin 
- Kanał Warnicki - Rzeka Warta - meta - Przystań Delfin. Impreza takiego 
typu nie mogłaby się odbyć bez odpowiedniego zadbania o bezpieczeń-
stwo wszystkich uczestników i tu należą się szczególne podziękowania dla 
całego WOPR z Kostrzyna nad Odrą, MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, człon-
ków Stowarzyszenia Kostrzyński Klub Sportów Wodnych zaangażowanych 
w organizację zawodów w szczególności dla Piotra Jareckiego i Janusza 
Mazurka za udostępnienie kajaków, Urzędowi Miasta Kostrzyna nad Odrą 
za wsparcie finansowe.
Około godziny 10.20 padł sygnał do startu i uczestnicy wyruszyli na trasę, 
pogoda w tym roku dopisała także oprócz samego wyścigu można było 
podziwiać piękne widoki Parku Narodowego „Ujście Warty” i jego okolic. 
Pierwsi uczestnicy zameldowali się na mecie po niespełna półtora godziny 
a byli to: w dwójkach Przemysław Jacek, Natalia Napierska a w jedynce 
Roland Cyran. 
Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe medale,              
a  w  kategoriach dwójek i jedynek okazałe puchary i medale. Oficjalnej       
dekoracji    dokonali Jacek Juskowiak, dyrektor MOSiR Zygmunt Men-
delski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Michał Kunt.                       
Po zakończeniu dekoracji wszyscy uczestnicy oraz organizatorzy zasiedli 
do wspólnej biesiady.

Wyniki II Kostrzyńskiej Dziesiątki Kajakowej:
Zwycięzcy w kat. kajaków dwuosobowych:
1. Przemysław Jacek, Natalia Napierska  czas: 1:42:32 
2. Albert Cieciura, Dawid Błażek  czas: 1:44:43 
3. Radosław Baszyński, Piotr Baszyński  czas: 2:02:39
Zwycięzcy w kat. kajaki jednoosobowe:
1. Roland Cyran     czas: 1:21:32
2. Marek Skrzypnik    czas: 1:29:39
3. Paweł Szygęda    czas: 1:30:52

Dziesiątka Kajakowa
KOSTRZYN NAD ODRĄ

W dniu 24 sierpnia 2019 roku odbyła się druga Kostrzyńska     
Dziesiątka Kajakowa.

„ A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie,
wątpić nie potrzeba „
Adam Mickiewicz Ks.1, Pieśń XII.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 5 września 2019 roku, na ostatnią żołnierską 
wartę odszedł nasz Drogi Przyjaciel, Kolega, Oficer, 
Artylerzysta, Dowódca oraz Wychowawca wielu             
pokoleń żołnierzy Wojska Polskiego

MJR REZ. HENRYK SUDA
Łączymy się w bólu z Rodziną i najbliższymi łącząc 
wyrazy szczerego współczucia - Kadra Zawodowa, 
Żołnierze oraz Pracownicy Cywilni Wojska Polskiego 
JW 3330 Garnizonu Kostrzyn nad Odrą.

Damian Biliński Specjalista ds. BHP
Inspektor ochrony ppoż.

ul. Wodna 16D/2, Kostrzyn nad Odrą 693 195 372 d.bilinski.bhp@wp.pl

- szkolenie wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych
- wszystkie zadania bhp wynikające z obowiązujących przepisów prawa
- ocena ryzyka zawodowego
- doradztwo w zakresie bhp oraz ppoż w zakładach pracy i na budowach
- analiza stanu bhp oraz audyty
- reprezentowanie oraz udział w kontroli PIP, PIS
   oraz realizacja zaleceń pokontrolnych tych organów
- nadzór bhp na budowach
-doradztwo oraz nadzór w zakresie ppoż.
- przeglądy sprzętu ppoż. i pomiary wydajnościowe hydrantów
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GAZ ZIEMNY – ŹRÓDŁO WYGODY
W dobie nowoczesnych technologii, inteligentnych 
domów, bezobsługowych urządzeń, gaz ziemny jako 
źródło energii traktowany jest przez niektórych jako 
nieprzystający do współczesnych trendów. Nic bar-
dziej mylnego! Wykorzystanie gazu ziemnego w go-
spodarstwach domowych jest rozwiązaniem ekono-
micznym, bezpiecznym i prośrodowiskowym – ale nie 
tylko. Do obszernego koszyka korzyści spokojnie może-
my dołożyć kolejną – wygodę.

JEDNO ŹRÓDŁO, WIELE MOŻ-
LIWOŚCI
Gotowanie, podgrzewanie wody 
i ogrzewanie to podstawowe 
potrzeby w każdym domu. Przy-
łączenie do sieci gazowej i korzy-
stanie z gazu ziemnego zaspo-
kaja je wszystkie, a zastosowanie 
odpowiednich urządzeń i wy-
soka automatyzacja procesów 
pozwalają cieszyć się „ciepłem 
domowego ogniska” w każdym 
momencie, niemal na zawołanie.

SAMOOBSŁUGA
Wykorzystanie gazu ziemnego 
w gospodarstwie domowym od-
bywa się praktycznie bezobsłu-
gowo. Po przyłączeniu do sieci 
gazowej, zainstalowaniu odpo-
wiednich urządzeń i ich zapro-
gramowaniu cała reszta odbywa 
się już bez naszego udziału.
Nowoczesne kotły pozwala-

ją ustawić temperaturę, czas 
grzania, moment włączenia i 
wyłączenia, a jeśli chcemy, czuj-
niki temperatury wyłączą piec, 
jeśli jesteśmy gdzieś daleko i nie 
mamy pojęcia, że już przyszła 
wiosna.
W niektórych przypadkach, w 
zależności od wykorzystywa-
nego urządzenia, możemy tych 
wszystkich ustawień dokonywać 
zdalnie, przez Internet, za pomo-
cą odpowiednich aplikacji.

S A M OW YS TA RC Z A L N O Ś Ć , 
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA I 
CZASU
Gaz ziemny dostarczany jest do 
klientów siecią gazociągów co 
powoduje, że rozwiązanie takie 
zwalnia nas z myślenia i ciągłego 
dbania o dostępność i wystar-
czające jego zapasy. Odwrotnie 
zatem niż w przypadku pieców 

na paliwa stałe czy butli gazo-
wych – nie musimy się martwić o 
stany magazynowe. Mamy pew-
ność, że nie zabraknie nam źró-
dła ciepła, bo pobierane jest ono 
automatycznie z sieci operatora.
Tym samym odpada nam pro-
blem związany z magazyno-
waniem paliwa i posiadaniem 
specjalnego, wydzielonego po-
mieszczenia w budynku. Dodat-
kowo współczesne kotły gazowe 
zajmują niewiele miejsca, a ich 
estetyczne zaprojektowanie po-
zwala instalować je w pomiesz-
czeniach o innym przeznacze-
niu, np. w łazience, pralni czy w 
przedpokoju.

Komfort korzystania z gazu 
ziemnego sprowadza się także 
do jego „niewidoczności”. Cho-
dzi o to, że podczas użytkowania 
nie musimy co chwila sprzątać, 
wyrzucać odpadów i popiołu, 
tak jak dzieje się to w przypad-
ku stosowania pieców na paliwa 
stałe.

BEZPIECZEŃSTWO TO WYGO-
DA
I na koniec – bezpieczeństwo. To 
właśnie jeden z najważniejszych 
aspektów wygodnych rozwią-
zań. W przypadku użytkowania 
gazu ziemnego nasze zadanie 
sprowadza się jedynie do za-

pewnienia regularnego serwisu 
kotła. Dzięki temu przez długie 
lata będziemy korzystać z cał-
kowicie bezpiecznego źródła 
ciepła.
„Jeśli zamierzają Państwo przejść 
na gazowe ogrzewanie, warto 
skorzystać z porady u doradcy 
EWE. Nasi pracownicy chętnie 
zapoznają się z Państwa potrze-
bami, wyliczą oszczędności i do-
kładnie przeprowadzą przez cały 
proces – od sprawdzenia możli-
wości przyłączenia do sieci gazo-
wej EWE do rozpoczęcia dostawy” 
– mówi Marek Szymoniak, Dy-
rektor Działu Dystrybucji i Obro-
tu Sieciowego Gazem EWE.

EWE to działający od 20 
lat w Polsce niezależny do-
stawca gazu, posiadający aż 
1679 km własnych sieci ga-
zowych. Dostarcza gaz dla 
klientów indywidualnych, 
jak i firm w 49 gminach 
na terenie 6 województw. 
Wszystkie informacje do-
tyczące korzystania z gazu 
ziemnego znajdą Pań-
stwo na stronie www.ewe.
pl i pod numerem infolinii 
801 100 800.

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!
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Kostrzyńskie piłkarki rozpoczynają rozgrywki
III LIGA KOBIET - KOSTRZYN NAD ODRĄ

MUKS Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą rewelacyjnie wchodzi w sezon 2019/2020 lubuskiej III Ligi Kobiet, wygrywając przed własną publicznością 
z Budowalnymi Lubsko „tylko” 4:0. Piszę tylko, bowiem gospodarze dominowali w każdym elemencie gry nie tylko kontrolując przebieg meczu, ale 
potrafili sobie stworzyć wiele doskonałych okazji i tylko dzięki bramkarce gości Budowlani mogą mówić o łagodnym wymiarze kary. Mecz mógł się 
podobać, był prowadzony w dobrym tempie i nie brakowało tego wszystkiego, co kochamy w piłce nożnej. Słowem: znakomity początek seoznu!
Już od pierwszego gwizdka Kostrzynian-
ki przystąpiły do zmasowanego ataku na 
bramkę Lubska. Obrona gości sprowadza-
ła się w zasadzie do wybijania piłki, aby 
tym samym przeciwnik nie mógł dobrze 
wejść w mecz. Mimo to MUKS znalazł kilka 
okazji, aby zagrozić bramce rywali, ale na 
gola kibice musieli czekać aż do 25 minuty, 
kiedy wszędobylska Martyna Zielińska 
potwierdziła swoją znakomitą dyspozycję, 
otwierając wynik spotkania niesygnalizo-
wanym strzałem tuż pod poprzeczkę. Cała 
pierwsza połowa była zresztą całkowicie 
zdominowana przez gospodarzy, którzy 
nie tylko nie pozwolili oddać strzału na 
własną bramkę, ale przede wszystkim szu-
kali okazji do podwyższenia wyniku. Na 
efekty trzeba było jednak dłuższą chwilę 
poczekać. Dopiero w 40 minucie Oliwia 
Pietroczuk ustala wynik do przerwy.
W przewie zawodniczki ze skupieniem 
słuchają uwag trenera Stanisława Gorze-
laka. Trudno powiedzieć, czego oczekiwał 
trener od swoich piłkarek, ale pierwsze 
minuty drugiej odsłony niedzielnego po-
jedynku to dalsza dominacja gospoda-
rzy, którzy w miarę upływu czasu odda-
li inicjatywę gościom, szukając jednak 

swoich okazji z kontry. Druga połowa to 
zdecydowanie ostra gra z obu stron, cze-
go efektem były dwie kontuzje w ekipie 
gości i wymuszone tym zmiany. Kluczowe 
dla   ostatecznego wyniku spotkania oka-
zały się jednak zmiany w ekipie gospoda-
rzy, bowiem wprowadzone po przerwie                                       
zawodniczki powiększyły jeszcze roz-
miar porażki gości. Najpierw po pięknym          
rajdzie bramkę zdobyła Weronika Wierz-
bicka  a pod koniec meczu wynik na 4:0 
pięknym strzałem z dystansu ustaliła                                                         
Wiktoria Wieczorek. Można napisać: ale 
trener miał nosa! Pierwsze punkty pozwo-
liły MUKS Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad 
Odrą wskoczyć na fotel lidera i mamy na-
dzieję, że zostanie tam do końca sezonu…
Skład: Aleksandra Osolińska, Marta 
Gronczakiewicz, Paulina Patrzykąt, Karo-
lina Pliś, Martyna Zielińska, Dominika No-
wak, Justyna Wit, Weronika Dziechciarz, 
Oliwia Pietroczuk, Jagoda Bułakowska, 
Kamila Białomazur, Amela Januszkie-
wicz, Daria Czarnak, Weronika Wierzbic-
ka, Wiktoria Ratajczak, Patrycja Kardzis, 
Wiktoria Wieczorek, Weronika Wieczorek. 
Na zdjęciu zespół z trenerem, Tomaszem 
Zielińskim i Agnieszką Gronczakiewicz.

TERMINARZ ROZGRYWEK III LIGI KOBIET - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

14 września, godz. 14:00 - UKS Czarni Żagań vs. MUKS PS KOSTRZYN N/O
29 września, godz. 12:00 - MUKS PS KOSTRZYN N/O vs. MUKS 11 Zielona Góra
6 października, godz. 15:00 - KKP Warta Gorzów vs. MUKS PS KOSTRZYN N/O
12 października, godz. 14:00 - Budoiwlani Lubsko vs. MUKS PS KOSTRZYN N/O 
20 października, godz. 12:00 - MUKS PS KOSTRZYN N/O vs. UKS Czarni Żagań
2 listopada, godz. 11:00 - MUKS 11 ZIelona Góra vs. MUKS PS KOSTRZYN N/O
10 listopada, godz. 12:00 - MUKS PS KOSTRZYN N/O vs KKP Warta Gorzów


