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Kupię motocykle
MZ, Simson, WSK, WFM, NSU,                       
Komar, Jawa, SHL, Romet,              
Junak i inne 

tel. 726-085-110

Kupię 
ciągnik URSUS ZETOR MTZ 

lub inne, może być do remontu
tel. 782655123/ 669653515

Kupię 
przyczepę leśną samozaładowczą 
(Palms farma lub inne), ładowarkę 
teleskopową i rozsiewacz wapna 
RCW. Może być do remontu

tel. 782655123/ 669653515

Tomasz Moskal
ul. Wodna 8

Kostrzyn nad Odrą
mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

UBEZPIECZENIA
Tomasz Moskal

COVID-19

W Nowym Szpitalu w Kostrzynie 
nad Odrą można się zaszczepić                                                                               
przeciw COVID-19. Szczepienia                                                                   
odbywają we wtorki i w soboty. 

#ZaszczepSię
w Nowym Szpitalu

Szczepienie przeciw koronawiruso-
wi to najskuteczniejsza broń w walce 
z ciężkim przebiegiem choroby oraz 
śmiercią. Pozwala uniknąć zachoro-
wania na COVID-19 lub łagodnie 
przejść przez zakażenie. 
Obecnie drugą dawkę przypomi-
nającą (inaczej „czwartą dawką”)  
szczepione są osoby, które ukoń-
czyły 60 lat, osoby po 12 roku życia 
i mają wskazania do szczepienia w 
związku z zaburzeniami odporno-
ści oraz pracownicy podmiotów 
medycznych, personel medyczny, 
studenci kierunków medycznych 
i  farmaceuci. Dawkę przypomina-
jącą szczepienia mogą przyjąć oso-
by, które otrzymały pierwszą dawkę 
przypominającą.
Zaszczepić się mogą również osoby, 
które dotychczas w ogóle nie skorzy-
stały z możliwości zaszczepienia się 
lub osoby, które chcą zaszczepić się 
pierwszą dawką przypominającą. 

Punkt szczepień w szpitalu w Ko-
strzynie nad Odrą czynny jest we 
wtorki od godz. 14:00 oraz w soboty 
od godz. 11:00. 
Rejestracja możliwa jest przez:
• bezpłatną infolinię 989 w godz. 

7:00-20:00;
• w punkcie szczepień kontakt, 

tel. 41 240 1925 w godz. 8:00-
13:00 od poniedziałku do piątku

• przez stronę www.pacjent.gov.pl

#STOP WAR

#STOP WOJNIE

Można odejść na zawsze,
By stale być blisko

Ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

WŁADYSŁAWA NIEZNAŃSKIEGO

radnego Rady Miejskiej i członka Zarządu Miasta
Kostrzyn nad Odrą w latach 1994-1998

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
żonie Irenie, Rodzinie i Najbliższym

Burmistrz i Rada Miasta



SALA OŚ. MIESZKA 1 41

 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

KAŻDY WTOREK I CZWARTEK

O GODZINIE 18:00

SAMOOBRONA
DLA KOBIET

ZAJĘCIA POMOGĄ POPRAWIĆ

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ KOBIET

W KAŻDYM WIEKU I NAUCZĄ TECHNIK

SKUTECZNEJ SAMOOBRONY

Kpina z dziennikarstwa? cz.2
KOSTRZYN NAD ODRĄ

w dzisiejszych czasach dużo mówi się o zależności mediów. Ta                
zależność nie jest niestety związana z niezależnością np. prasy, ale 
polega na pisaniu dobrze o tych, którzy płacą. Jest to zależność 
polegająca na pasożytowaniu na samorządach, którym media            
powinny tak naprawdę patrzeć na ręce, a nie działać w myśl                                                                                                                                    
zasady „dobra prasa jak będzie kasa”. Jako żywo przypomina to 
najstarszy zawód świata...
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Już w roku 2016 redaktor Maciej Frącko-
wiak pisał o wydawnictwach firmy Media                   
Zachód Bartosz Gajewski: „Można jeszcze 
długo polemizować z „faktami” zawartymi                                                                           
w artykułach na łamach „niezależnej               
prasy”, ale czy warto prowadzić dyskusję 
z tymi, którzy widzą świat przez pryzmat 
pieniędzy płynących szerokim strumieniem                                                                              
z Dębna czy Boleszkowic? (...) czy z osobą                                                                                   
miłującą za pieniądze warto dyskutować                                                                            
o moralności?!” Prawdopodobnie artykuł                                                                                     
pt. „Kpina z dziennikarstwa czyli miłość 
za pieniądze” spowodował, że w/w firma 
przestała wydawać „Merkuriusz Dębnow-
ski”. Nie przestała jednak pisać pochleb-
nie tylko o tych samorządowcach, którzy 
w  budżecie zabezpieczyli pieniądze na 
„współpracę medialną” właśnie w firmą 
Bartosza Gajewskiego. Ale po kolei...

BOLESZKOWICE
Już w roku 2017 Bartosz Gajewski oraz 
GCK i Biblioteka Publiczna w Boleszkowi-
cach zawierają porozumienie partnerskie, 
którego jednym z celów jest „informo-
wanie mieszkańców Gminy Boleszkowice 
w  sposób wyczerpujący, bezstronny i ak-
tualny, dokumentujący wydarzenia z życia 
Gminy, w szczególności prezentując sprawy 
z zakresu spraw społecznych, gospodar-
czych, kulturalnych przy wykorzystaniu 
mediów tradycyjnych” Idea jak najbardziej 
piękna tym bardziej, że „współpraca stron 
ma charakter nieodpłatny”. Fajnie. Tyle 
tylko, że przez trzy kolejne lata (2017-
2019) Gmina Boleszkowice wypłaciła fir-
mie B. Gajewskiego 21.600 zł, a obecnie, 
na mocy nowej umowy, koszt współpracy            
to 400 zł za dwie strony miesięcznie. 
Na nasze zapytanie odnośnie tych roz-
bieżności Gmina odpowiada „W zakresie 
wniosku o udostępnienie  informacji pu-
blicznej nie zawiera się konieczność wyja-
śniania Panu formy oraz zasad współpracy; 
to suwerenna decyzja organu administra-
cji samorządowej.” Pewnie. Tyle tylko, że      
materiały w gazecie redagują urzędnicy, 
zatem należy zadać sobie pytanie, co to 
ma wspólnego z bezstronnością i rzetel-
nością dziennikarską? Czy publikowanie 
jedynej, słusznej i wiarygodnej wersji wła-
dzy to nie relikt minionej epoki? Okazuje 
się, że w gazetach wydawanych przez Me-
dia Zachód Bartosz Gajewski to standard!

DĘBNO
Jak już wspomniano, firma Media Zachód 
Bartosza Gajewskiego była krótko wydaw-
cą „Merkuriusza Dębnowskiego”, ale w 
tamtym czasie otrzymywała również dofi-
nansowanie gazety w kwocie 18.700 zł rocz-
nie. Dawało to łącznie dochód 38.700 zł.                                                                                                             
Teraz jest nieco skromniej, ponieważ 
nowa umowa opiewa na kwotę 500 zł za 
dwie strony i 250 zł za każdą dodatkową 
stronę. Tak więc Dębno, wraz z Gminą 

Boleszkowice wspierają „niezależną pra-
sę” kwotą 900 zł miesięcznie. W obu przy-
padkach materiał redagują urzędnicy...  
czy dlatego, że kasa miejska tak ochoczo 
wspiera Bartosza  Gajewskiego nie kryty-
kuje on lokalnego samorządu? 

WITNICA
Mylił by się ten, kto by myślał, że inaczej 
jest w Witnicy! Tutaj koszt druku pokrywa 
nawet MZK Witnica, które rocznie wyda-
je ok. 5.000 zł (dane za lata 2017-2021). 
Co ciekawe „zlecenia składane były ustnie, 
a dalsze szczegóły współpracy nie mogą być 
ujawnione z uwagi na tajemnicę przed-
siębiorstwa”. No tak, znowu tajemnice.                                                                               
Nieco mniej tajemniczy jest Urząd Miasta 
i Gminy Witnica, który ujawnia, że mate-
riały w gazecie „drukowane są na podsta-
wie zleconego, gotowego materiału przesła-
nego do wydawcy - Media Zachód Bartosz 
Gajewski. Koszt w/w zlecenia wyniósł w 
2021 roku 2.500 zł brutto za 5 numerów.” 
Skąd owe 500 zł? to cena za dwie strony  
na artykuły witnickich urzędników.
Przypomnijmy może w tym miejscu, że                                          
Bartosz G. został skazany przez 
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. za 
składanie fałszywych zeznań (art. 
233§1 Kodeksu Karnego) dotyczące                                                       
tego, iż to on napisał artykuł „Oj-
ciec”,  którego bohaterem był Andrzej                                                                                      
Zabłocki, podczas gdy faktycznie arty-
kułu tego nie napisał. Bartosz G. próbo-
wał autorstwo tekstu, który Sąd Okręgo-
wy określił jako „niszczenie człowieka 
dla samego niszczenia”, wziąć na siebie, 
publikując w tym zakresie we wrześniu 
2019 r. w Witnickim Fleszu „Oświad-
czenie”, a następnie składając fałszywe 
zeznania. Rodzi to pytanie o wiarygod-
ność dziennikarza-wydawcy...

KOSTRZYN NAD ODRĄ
Do niedawna (powiedzmy, do roku 2021) 
Czytelnicy „Gazety Kostrzyńskiej” mogli                                                                                            
czytać krytyczne artykuły odnośnie 
tego, co dzieje w mieście, często pod-
pisane przez samego Bartosza Gajew-
skiego. Wszystko zmieniło się, kiedy                                         
w roku 2022 firma Media Zachód 
Bartosz Gajewski podpisała umowę                                                                     
z  Urzędem Miasta w Kostrzynie nad 
Odrą, na mocy której „Gazeta Kostrzyń-
ska” drukuje dwie strony „,materiałów 
prasowych Kostrzyna nad Odrą według 
wskazań Zamawiającego” [tu: Miasto 
Kostrzyn nad Odrą]. Kwota za to, że w 
gazecie nie przeczytamy już raczej krytyki                                                                   
radnych czy władz samorządowych to 
„zaledwie” 800 zł/miesięcznie. Dlaczego                      
prawie dwukrotnie więcej niż w Dębnie, 
Boleszkowicach czy Witnicy? 
Do tematu wrócimy...

Bartłomiej Suski

2   
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Kurs umiejętności życiowych XXI wieku
PRZEKRÓJ LOKALNY POLECA

Soward Skills - umiejętności życiowe są znane na świecie jako LIFE SKILLS - fundament 
kompetencji społecznych XXI wieku. Według WHO umiejętności życiowe są kluczowe 
dla szczęśliwego i skutecznego życia dziecka w zmieniającym się świecie.

Kreatywność, mindfulness, przedsiębiorczość, inteli-
gencja emocjonalna, odporność psychiczna, poczucie 
wartości i nawiązywanie relacji - dzięki nim dziecko 
może skutecznie radzić sobie z zadaniami szkolnymi 
i wyzwaniami codzienności.
Na świecie programy takie, jak Soward Skills, które 
uczą umiejętności społecznych cieszą się ogromną    
popularnością. Soward Skills to opracowany przez         
zespół międzynarodowych ekspertów z zakresu kształ-
cenia dzieci, a sprawdzony w szkole program rozwoju 
umiejętności życiowych i kompetencji społecznych 
dziecka. Bazuje na założeniu, że dziś trudno powie-
dzieć w jakich zawodach będą pracowały nasze dzie-
ci. Część z profesji przyszłości dziś jeszcze nie została                                                                                                  
nazwana. Dlatego tak ważne jest, by wyposażyć dziecko                                                                                                             
w odpowiedni zestaw kompetencji, które pozwolą mu 
doskonale odnaleźć się w każdych okolicznościach 
w świecie przyszłości.

SOWARD SKILLS JUŻ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ!
Czasy, w których żyjemy, wymagają od nas ciągłego 
dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości.                                                                                                
Wzrost znaczenia digital mediów i ich wpływ na na-
szą rzeczywistość, choć istotny, jest zaledwie jednym 
z aspektów pokazujących dynamikę współczesnego 
życia. Ci, którzy nie potrafią dopasować się do tempa 
zmian, pozostają z tyłu, czując zagubienie, osamotnie-
nie, mierząc się z niskim poczuciem własnej wartości. 
To wpływa na całe życie: i społeczne, i zawodowe. 
Nieumiejętność funkcjonowania w stale zmieniającej 
się rzeczywistości powoduje bowiem wiele proble-
mów: od nieumiejętności radzenia sobie z emocjami, 
po problemy z wyrażaniem swoich poglądów. Stąd 
już tylko krok od złego postrzegania siebie, definio-
wania się przez pryzmat porażek, niskiej samooceny. 
Pozostaje więc jedno pytanie – co można zrobić, aby 
wyposażyć dziecko w kompetencje, dzięki którym po-
radzi sobie w dorosłym życiu? Co można zrobić dziś, 
aby dziecko potrafiło dobrze i skutecznie się komu-
nikować? Aby miało lepsze relacje z ludźmi i potra-
fiło komunikować wprost o swoich potrzebach? By                   
asertywnie broniły swojego zdania? By żyły na swoich 
warunkach. 
Soward Skills ma 51 placówek w całej Polsce. We wrze-
śniu powstał też w Kostrzynie nad Odrą. Wspaniała 
i przyjazna dzieciom sala znajduje się w galerii Rondo 
na I piętrze. Zajęcia prowadzi dyrektor i właściciel-
ka Soward Skills w Kostrzynie nad Odrą - Katarzyna 
Czarnecka. Osoba o wielkim sercu, oddana dzieciom. 
Mama, świadoma że dzieciństwo to okres, który ma 
bardzo duże znaczenie dla dorosłości. Szkołę założy-
ła z potrzeby serca, pasji i miłości do dzieci. Dołoży 
wszelkich starań, by dzieci ruszyły w świat z godnym 
przygotowaniem, bez lęku i strachu. Oddając w Jej ręce 
dzieci możecie być pewni, że ona odda im serce.

Dr Cezary Wosiński - założyciel Soward Skills 
Katarzyna Czarnecka - dyrektor placówki

Dzięki metodzie Soward Skills dziecko:
• nauczy się czerpać przyjemność z poszukiwania kreatywnych, odważnych rozwiązań, zmieniać utarte                

schematy myślenia, myśleć twórczo,
• zdobędzie umiejętność diagnozy swoich mocnych i słabych stron, radzenia sobie ze stresem,
• pozna własne pasje, nauczy się, jak inspirować rówieśników,
• poprawi pamięć, koncentrację i wyobraźnię,
• zmniejszy się jego skłonność do nadmiernego analizowania,
• wyraźnie wzrośnie elastyczność poznawcza i panowanie nad emocjami,
• doceni swoje pozytywne cechy, nauczy się brać odpowiedzialność za własne działania, wyciągać wnioski 

z błędów i porażek, stanie się pewniejsze siebie,
• nauczy się bezpiecznego stawiania granic, skutecznego radzenia sobie z krytyką, kontrolę nad złością,
• wzmocni siłę psychiczną, wytrwałość, umiejętność rozwiązywania problemów,
• uwolnieni własny potencjał, poprawi samodyscyplinę, zarządzanie sobą w czasie, odpowiedzialność                    

i szacunek dla pieniądza.

Metoda uczy Dziecko kluczowych umiejętności życiowych. Innowacyjne rozwiązanie, które w ciekawy, a przede 
wszytskim w atrakcyjny dla dziecka sposób odpowiada na problemy związane z pandemią: izolacja społeczna, 
brak relacji, uzależnienie od elektroniki, adaptacja w klasie, problemy z komunikacją z rówieśnikami.

znajdziesz nas na facebook:
Soward Smart Kids Kostrzyn nad Odrą
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SPRZEDAM DOM + DZIAŁKA 1005 m2

POW. ZABUDOWY 127,49 m² POW. UŻYTKOWA 96,93 m²

2Dom jednorodzinny w miejscowości Górzyca woj. lubuskie usytuowany na działce o powierzchni 1005 m  
na nowo powstającym  osiedlu domków jednorodzinnych - 10 km od Kostrzyna nad Odrą. 

W pobliżu sklep (Biedronka 50 m), szkoła, przedszkole, kościół, Urząd Gminy, Ośrodek Sportu. 
Dom w stanie surowym zamkniętym. Cena do uzgodnienia.

tel. 577 680 070

FB / Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą sierpień 2022
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Podczas gdy redakcja Przekroju Lokalnego odpoczywała niestrudzona administracja profilu FB „Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą” 
donosiła o mrożących w żyłach akcjach naszych dzielnych służb mundurowych. Poniżej zaledwie wycinek tego, co się działo przez 
ostatnie dwa miesiące... 

05.08.2022 roku godz. 12:25
Kostrzyn nad Odrą
Pożar traw na cyplu pomiędzy Wartą a Odrą

07.08.2022 roku godz. 5:11
ul. Sportowa, Kostrzyn nad Odrą
Wypadek - samochód osobowy uderzył w drzewo. 
„Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym,  otrzymaliśmy po 
godzinie piątej rano - powiedziała nadkom. Magdalena 
Ziętek z KMP w Gorzowie Wlkp. - Policjanci pracujący                                                                                                             
na miejscu zdarzenia ustalili, że samochód osobowy                                                                                              
marki Audi A3, w którym podróżowało pięć osób,                 
poruszał się od strony Dębna. Na wysokości Ronda              
Woodstock, kierujący nie dostosował prędkości do pa-
nujących warunków na drodze, w wyniku czego stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Policjanci                                                                                                                  
na miejscu zastali cztery osoby piąta oddaliła się z miej-
sca wypadku, jednakże w wyniku podjętych działań 
została ustalona i zatrzymana. Dwie osoby trafiły do 
szpitali w Gorzowie Wlkp. i Słubicach.”

05.08.2022 roku godz. 16:26
ul. Sybiraków, Kostrzyn nad Odrą
Wypadek - potrącenie dziecka. Według relacji świadków: 
dziecko wtargnęło na drogę wprost pod nadjeżdżające auto. 18.08.2022 roku godz. 8:22

ul. Niepodległości, Kostrzyn nad Odrą
Wypadek na skrzyżowaniu ulicy Niepodległości                          
z ulicą  Jana Pawła II.
Jak podaje Gazeta Lubuska „kierujący mercedesem wy-
musił pierszeństwo na prawidłowo jadącym kierowcy 
Forda Transita. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję,                                                                                                             
a kierujący mercedesem został ukarany mandatem -  
mówi nadkom. Magdalena Ziętek z KMP w Gorzowie 
Wielkopolskim.

AKTUALNE RELACJE Z AKCJI
SŁUŻB RATUNKOWYCH NA FB:
Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą
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ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

kom. 605 641 450
kontakt@jacekmalczewski.pl

Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Prawidłowa selektywna zbiórka odpadów jest 
ważna nie tylko z punktu widzenia ekologii, 
ale także ekonomii. Jako konsumenci musimy 
podjąć wiele decyzji związanych z zakupem 
produktu. Na zakup przeważnie ma wpływ 
cena, wartość produktu, a na samym końcu 
sprawdzana jest jakość opakowania. Może-
my już w domu podjąć proste kroki, które                                                                              
pomogą nam dobrze planować zakupy: 
• zrobienie listy zakupów;
• nie uleganie promocjom. Często dzia-

łania promocyjne, reklamowanie pro-
duktów jako „ekologiczne” ma w nas 
wzbudzić chęć ich posiadania i budu-
je w nas przekonanie, że dokonaliśmy 
właściwego wyboru. Nie zawsze są to 
jednak słuszne wybory i okazuje się, że 
tego produktu z promocji nie potrze-
bujemy, a opakowanie, które miało być 
eko nie jest zdatne do recyklingu.

• sprawdzanie etykiet. Oznaczenia na 
etykietach informują czy opakowanie 
można poddać recyklingowi. 

• posiadanie własnych woreczków na 
warzywa i owoce oraz własnych toreb. 
W wielu sklepach już nie można kupić 
reklamówek foliowych, a „życie” jedne-
go woreczka foliowego tzw. zrywki to 
ok. 25 min., z czego tylko ok. 7%  z nich 
trafia do recyklingu. Posiadanie wła-
snych woreczków jest świetną inicjaty-
wą, do której zachęca CZG-12.

Dokonując codziennych zakupów rzadko zastanawiamy się czy opako-
wanie po produkcie zostanie we właściwy sposób zagospodarowane. 
Nasza odpowiedzialność zdaniem niektórych kończy się w momencie 
wyrzucenia odpadu do kosza, ale czy takie myślenie jest słuszne?

Segregując odpady zwróć szczególną
uwagę na kilka prostych czynności:

• Opróżnienie opakowania z zawartości .
• Odkręcenie opakowania.
• Zgniecenie opakowania, zwłaszcza kar-

tonów, kartoników po płynnej żywności                 
i butelek plastikowych.

•  aby ułatwić przygotowania opakowania do 
recyklingu zerwij etykietkę termokurczli-
wą. Najczęściej jest ona stosowana na bez-
barwnych plastikowych butelkach.

• Nie blokuj otworów wlotowych do po-
jemników i dostępu do wiat/pojemników          
poprzez np. złe zaparkowanie samochodu.

• Nie zostawiaj worków z odpadami przed 
wiatami/pojemnikami. W przypadku zapeł-
nienia pojemników zgłoś ten fakt do właściwej                                                                                                    
instytucji. Pozostawianie worków z odpa-
dami przyczynia się do zwabienia dzikich               
zwierząt i rozrzucenia odpadów po okolicy.

• Nie wrzucaj do koszy na odpady zmieszane 
sprzętów RTV/AGD, bioodpadów i dużych 
kartonów. Te odpady zawieź do PSZOK!

• Nie wyrzucaj bioodpadów do brązowych 
pojemników w foliowych workach. Do 
gromadzenia bioodpadów świetnie nadają 
się papierowe torebki, np. po chlebie, mące 
czy cukrze. Segregując w ten sposób odpady 
wpływasz na lepsze przygotowanie biood-
padów do recyklingu.

• Nie potrzebujesz-oddaj. Coraz popular-
niejsze stają się punkty sharingowe, czyli 
miejsca gdzie możemy podzielić z innymi                                                           
rzeczami, które są nam niepotrzebne, 
a mogą posłużyć innym!
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Zapraszamy na nowy sezon 2022/2023 
warsztatowy w Domu Praktyk Twórczych! 
Już od września ruszają warsztaty w pracow-
niach autorskich DPT przy ul. Kopernika 1 
w Kostrzynie nad Odrą. Inicjatywa miasta polega na tym, że my rozdamy 

mieszkańcom bezpłatne pakiety Kopert Życia. Wła-
ściciel Koperty wpisuje najważniejsze informacje 
o  stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach 
na leki, a także kontaktach do najbliższych, danych                             
osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informa-
cjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli 
miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem 
jest łatwo dostępne. Na lodówce umieszczamy magnes 
„tu jest Koperta Życia”. W ten sposób przekazujemy 
informację adresowaną do lekarzy i ratowników po-
gotowia wezwanych na interwencję w domu chorego.                                                                                                         
To nieoceniona pomoc 
w podjęciu szybkiej akcji ra-
tującej życie. Umieszczenie 
koperty w miejscu widocz-
nym i dostępnym umożli-
wia służbom medycznym 
w razie wypadku lub zasłab-
nięcia, a takżepolicji, straży 
pożarnej, straży miejskiej 
czy służbom socjalnym 
szybki dostęp do podstawo-
wych informacji o seniorze.

Do dnia 30 listopada br. gospodarstwa domowe mogą 
składać wnioski  o wypłatę 3000 zł dodatku węglowego, 
który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym 
(bez względu na dochód), w przypadku gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest ko-
cioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe czyli: węgiel kamien-
ny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% wę-
gla kamiennego. Warunkiem złożenia wniosku o wy-
płatę dodatku węglowego jest zgłoszenie lub wpisanie 
jednego z wyżej wymienionych źródeł ogrzewania 
jako głównego źródła ogrzewania w deklaracji central-
nej ewidencji emisyjności budynków - CEEB. Dane te  
podlegają weryfikacji . Mieszkańcy mogą sprawdzić i 
skorygować  deklarację w  wydziale gospodarki komu-
nalnej Urzędu Miasta ( tel. 95 727 81 18).
Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie dowód osobi-
sty, numer konta bankowego, na który ma zostać przeka-
zany dodatek węglowy oraz - jeśli wniosek ma dotyczyć 
wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne 
też będą numery PESEL pozostałych domowników.

ODBIERZ KOSTRZYŃSKĄ KOPERTĘ ŻYCIA 
w jednym z następujących miejsc :
1. Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta
 ul. Graniczna 2
2. Ośrodku Pomocy Społecznej
 ul. Niepodległości 17
3. Kostrzyńskie Centrum Kultury „Kręgielnia”
 ul. Fabryczna 1.

Jeżeli nie możesz odebrać sam Koperty życia lub w 
Twoim imieniu członek rodziny lub sąsiad - my do-
starczymy pakiet pod wskazany adres. 

Zadzwoń do Urzędu                                                                              
Miasta tel. 95 7278100. 
Współpracując z Nowym                                                                
Szpitalem w Kostrzy-
nie nad Odrą, Burmistrz                                                                                                                    
przekazuje również 50 
pakietów Kopert Życia do 
kostrzyńskiego szpitala. 

Akcja sfinansowana ze 
środków budżetu miasta.

Prosimy również o podanie adresu email, w celu wy-
słania informacji o rozpatrzeniu wniosku. Gdy adres 
nie zostanie podany  informacja o przyznaniu dodat-
ku nie zostanie wysłana, wyko-nany zostanie przelew 
środków na wskazaną we wniosku formę wypłaty, w 
ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W przypadku decy-
zji odmownej dostarczymy ją w formie tradycyjnej lub 
elektronicznej dla wniosków złożonych elektronicznie.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy skła-
dać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad 
Odrą, ul. Niepodległości 17, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski 
przyjmowane są od wtorku do piątku w godzinach 
od  9:00 do 14.00 w Dziale Świadczeń Rodzinnych  
OPS, tel. 95 717 02 39. Wniosek można złożyć także 
w formie elektronicznej przez ePuap.
Na stronie miasta Kostrzyn nad Odrą www.kostrzyn.
pl znajdziecie Państwo formularz wniosku oraz wska-
zówki jak go prawidłowo wypełnić, a także klauzulę 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobo-
wych.

Seniorze - odbierz kopertę życia!
Od 1 września br. miasto rozpoczyna akcję „Bezpieczny Senior - Kostrzyńska Koperta  
Życia” Akcja skierowana jest do osób w wieku 65+, ale  również  do osób samot-
nych i  przewlekle chorych oraz tych, które ze względu na chorobę chcą poczuć się                       
bezpieczniej w swoim domu.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Wnioski o dodatek węglowy przyjmuje OPS
KOSTRZYN NAD ODRĄ

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Zapisz się już dzisiaj!

Serdecznie zapraszamy do zapisów (pod numerem te-
lefonu 692073388 na poniżej proponowane warsztaty:

WARSZTATY CERAMICZNE
koszt/miesiąc 120 zł - dzieci, 
koszt/miesiąc 150 zł - dorośli
poniedziałek
16:00-17:30 - dzieci 10-15lat
18:00-19:30 - dzieci 10-15 lat
wtorek
10:00-12:00 - I grupa dorosłych
17:00-19:00 - II grupa dorosłych
środa
10:00-12:00 - III grupa dorosłych (cała zajęta)
17:00-19:00 - IV grupa dorosłych

WARSZTATY GRAFIKI WARSZTATOWEJ 
koszt/miesiąc - 120 zł
środa
17:00-19:00 - linoryt dzieci 7-12 lat
czwartek
17:00-19:00 - linoryt 13-16 lat 

WARSZTATY EDUKACJI PLASTYCZNEJ 
koszt/miesiąc - 120 zł
poniedziałek 
16:00-17:30 grupa 9-12lat
17:45-19:00 grupa 4-5lat
wtorek 
15-30-16:30 grupa 6-8 lat (cała zajęta)
16:45-17:45 grupa 6-8 lat
środa
17:00-18:00 grupa 4-5 lat

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 
koszt/miesiąc - 120 zł
wtorek
15:00-17:00 - młodzież
17:00-19:00 - dorośli zaawansowani
czwartek
17:00-19:00 - dorośli podstawowa

WARSZTATY MALARSKIE 
od października
koszt/miesiąc - 120 zł
poniedziałek 
15:00-16:30 – grupa 8-10 lat (cała zajęta)
17:00-18:30 – grupa 8-10 lat 
czwartek 
15:00-17:00 - nastolatki 
17:00-19:00 - nastolatki 
piątek
15:00-17:00 – grupa mieszana
17:00-19:00 – dorośli

O pozostałych warsztatach, zajęciach filmowych 
i grafiki cyfrowej poinformujemy niebawem. 
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Dla wielu z nas wyobrażenie sobie codziennego życia bez szybkiego internetu w domu graniczy już 
z niemożliwością. A czas pandemii sprawił, że potrzebujemy dobrej sieci jeszcze bardziej. Zdalna edukacja,
praca, zakupy, sprawy urzędowe, to już nasza codzienność. A co z dostępem do informacji, czy po prostu 
rozrywki? Ktoś z rodziny chce obejrzeć odcinek ulubionego serialu, ktoś inny pograć na komputerze. 
Czy sieć to wytrzyma? Na pewno tak, jeśli tylko będzie to światłowód.

WYBIERAMY
ŚWIATŁOWÓD
Już niedługo mieszkańcy 
powiatu gorzowskiego 
i Kostrzyna nad Odrą 
będą mogli korzystać 
z superszybkiego internetu 
światłowodowego 
o prędkościach, 300 Mb/s 
lub 600 Mb/s. Budowana 
w powiecie powstaje 
z wykorzystaniem środków 
unijnych POPC. Fachowcy 
podłączą wszystkim 
zainteresowanym 
światłowód prosto do domu. 
Wykonają instalację, 
podłączą i skonfigurują 
domowe urządzenia. 
Wszystko w około 3 godziny 
z zachowaniem wszystkich 
reguł pozwalających uniknąć 
zakażenia, bo w Orange 

dbamy o bezpieczeństwo. 
Również w naszych, 
otwartych już, salonach, 
zapewniamy konieczną 
ochronę przed zakażeniem 
klientom, jak i naszym 
pracownikom. 
Światłowód ma sporo zalet.  
Nie zerwie się z powodu 
burzy i nie zwolni, kiedy 
wszyscy w okolicy 
będą również korzystać 
z internetu. Zapewni nam 
też wi-fi bardzo dobrej
jakości, dzięki któremu
wszyscy domownicy będą
mogli korzystać z sieci
jednocześnie na różnych
urządzeniach - smartfonach,
tabletach, komputerach, czy
nawet na telewizorze.

Domowy światłowód
pozwala oglądać filmy online
i ściągać video w najwyższej
jakości bez tracenia czasu
na buforowanie. A wybierać
możemy spośród bogatej
oferty seriali Netflixa - np.
Flash, The 100, Niemowlęta,
czy HBO – np. BettyHere, 
We’re Here, czy To wiem
na pewno. Możemy też
skorzystać z Orange TV
i obejrzeć najnowsze filmy
jak choćby Zew krwi, Wyspa
fantazji, czy Arkansas.
Wybierając światłowód
od Orange, dostaniemy
także najnowocześniejszy
dekoder, dzięki któremu
możemy oglądać telewizję
w jakości 4K. A jeśli w tym

samym czasie w telewizji
jest kilka interesujących
nas propozycji? Nie ma
problemu, możemy nagrać
filmy czy inne programy
a jednocześnie z trzech
różnych kanałów i, a obejrzeć
je w dowolnej chwili. Gdy
wybierzemy „multiroom”,
z pewnością uda nam się
uniknąć domowych napięć
i „walki o pilota”. Dzięki
tej usłudze, w jednym
pokoju dzieci mogą oglądać
ulubioną bajkę, a rodzice
w drugim swój serial albo
mecz Ligi Mistrzów. Zalety
światłowodu docenią też
fani gier sieciowych, którym
przestaną przeszkadzać
„lagi”, czyli opóźnienia,

a granie będzie czystą
przyjemnością.
Domowy internet warto
zamówić razem z innymi
usługami. Na przykład
w pakiecie Orange Love
możemy mieć internet
domowy, telewizję, telefon
komórkowy i stacjonarny.
Wszystko na jednym
rachunku i w bardzo dobrej
cenie.
Więcej informacji na stronie
www.orange.pl lub pod
numerem telefonu
500 635 800

Zapraszam do kontaktu!

Jeeest!
Odbiór w jakości 4K wybranych kanałów i filmów VOD możliwy tylko ze Światłowodem oraz odpowiednim sprzętem. Szczegóły na orange.pl/swiatlowod oraz w Regulaminie usług multimedialnych 
na orange.pl, gdzie sprawdzisz też zasięg Światłowodu. Opłata za połączenie wg cennika. Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych. 

Zapraszam do kontaktu! 
 Krzysztof Kamiński  
 500 635 800

W tej okolicy dostarczamy ultraszybki
Orange Światłowód i telewizję w jakości 4K



To już 25 lat K-S SSE !
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

W tym roku przypada 25 rocznica utworzenia Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z tej okazji K-S SSE organizowała                                            
w tym roku dla inwestorów i partnerów biznesowych szereg wyda-
rzeń o charakterze gospodarczo-ekonomicznym. Ten ważny jubile-
usz powinien odbić się szerokim echem, jako, że utworzenie w Ko-
strzynie specjalnej strefy ekonomicznej było kamieniem milowym                           
w historii miasta. Jak zatem doszło do utworzenia Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej? 
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Początki K-S SSE sięgają roku 1997.  Wtedy                                                                                         
to właśnie powstała ustawa o specjal-
nych strefach ekonomicznych. Jej głów-
nym celem było zagospodarowanie 
majątków upadłych po transformacji za-
kładów w rejonie Mielca, Tarnobrzegu                                                                                 
czy Stalowej Woli.  
Pomysł utworzenia K-S SSE został przed-
stawiony miastu Kostrzyn nad Odrą 
przez burmistrza Mariana Firszta,                                                                             
który dowiedział się o nim na spotkaniu 
burmistrzów oraz prezydentów miast 
w  Częstochowie. Propozycja utworzenia                                                                  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej trafiła na 
podatny grunt, tym bardziej, że w nieda-
lekiej przeszłości rozważano koncepcję 
utworzenia w Kostrzynie strefy wolnocło-
wej o charakterze przemysłowym. Nie bez 
znaczenia była przychylność władz Mia-
sta, Rady Miejskiej oraz Wojewody, którzy 
poparli inicjatywę Kostrzyna i Słubic.
W tym celu rok przed utworzeniem stre-
fy, powołano spółkę zarządzającą, która 
poprowadziła wszelkie działania przy-
gotowawcze. W skład pierwszego zarzą-
du wchodzili Prezes Jerzy Korolewicz 
i Wiceprezes Roman Dziduch. Nie bez 
znaczenia dla początków SSE pozostaje                                             
również materiał przygotowany przez 
Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, 
która na tę okazję opracowała specjalny 
materiał o utworzeniu Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.
K-S SSE powstała we wrześniu 1997 
roku. Jej zadaniem początkowo było prze-
jęcie gruntów od gmin i wykup gruntów 
prywatnych. W zamian za działki rolne, 
oferowano gospodarzom działki budow-
lane na terenie miasta. W  ten sposób 
K-S SSE pozyskiwała tereny do utworze-
nia Strefy Ekonomicznej. Pierwsze kroki 
marketingowe skierowane były do biur 
handlowych, zlokalizowanych przy am-
basadach zagranicznych w Polsce, co za-
owocowało bezpośrednio spotkaniami 
z inwestorami. 
Pierwszymi inwestorami w Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej zostali Podravka oraz ICT. W miej-
scu gdzie aktualnie znajdują się obydwa 
zakłady, zostały poczynione pierwsze 
działania w zakresie budowy infrastruk-
tury. Od tego momentu K-S SSE nieprze-
rwanie rozwijała się, tworząc podstrefy 

w  kolejnych miastach na terenie trzech 
województw: lubuskiego, zachodniopo-
morskiego i wielkopolskiego. 
Obecnie Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna                                                                               
Strefa Ekonomiczna obejmuje  zasięgiem 
swojego oddziaływania Województwo 
Lubuskie, Zachodniopomorskie, a także  
Wielkopolskie i jest tym samym jedną z 
większych i najszybciej rozwijających się 
stref w kraju. K-S SSE swoimi działania-
mi stymuluję krajową gospodarkę, tak 
aby wciąż powstawały nowe miejsca pracy 
dzięki kolejnym inwestycjom. 
Zwolnienia podatkowe udzielane przez 
KSSSE są największą dostępną ulgą                      
finansową w Polsce. Strefa oferuje również 
bogaty wybór w pełni przygotowanych te-
renów inwestycyjnych. Wsparcie Rządu 
RP i lokalnych samorządów sprawia, że 
zapewnia nowym inwestorom przyjazne 
i bezpieczne warunki do inwestowania. 
Dzięki powstałej w 2018 roku Polskiej 
Strefie Inwestycji ulgę podatkową można 
już uzyskać na terenie całej Polski, nie-
zależnie od wielkości przedsiębiorstwa. 
Nowe inwestycje z sektora przemysłu 
i  nowoczesnych usług mogą być reali-
zowane na dowolnym gruncie, zgodnie 
z główną zasadą PSI - cała Polska Strefą 
Ekonomiczną.
Po 25 latach działalności, której jubileusz 
K-S SSE obchodzi w tym roku, strefa spoj-
rzała wstecz aby podsumować swoją osią-
gnięcia. To jak zmieniły się całe regiony, 
gdzie powstawały pierwsze podstrefy, nie 
trzeba nikomu przedstawiać. 
Mieszkańcy Kostrzyna obserwowali za-
chodzące tu zmiany od lat na własne oczy. 
Powstało wiele nowych zakładów, utwo-
rzono dzięki temu ogromną ilość miejsc 
pracy. Do Kostrzyna do pracy przyjeżdża-
ją ludzie z całego regionu, nierzadko na-
wet z Gorzowa. Utworzenie w Kostrzynie 
specjalnej strefy ekonomicznej była zatem 
jednym z kluczowych wydarzeń mających 
wpływ na rozwój miasta.
Niektórzy zwykli mówić, że liczby nie 
kłamią. Tak jest i tym razem. Dane po 25 
latach pomagają zrozumieć ogrom wyko-
nanej pracy i docenić włożony w nią trud. 
Niech będą przysłowiową kropką nad i:
447 inwestycji.
13,6 mld PLN nakładów inwestycyjnych.
53 839 miejsc pracy.

8   
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tel +48 881 043 632, +48 692 323 075
      +48 604 421 921

Słoneczny Kwadrat położony jest w obrębie 1 

- Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy ulicami

Jana Pawła II i Jaśminową.

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży mieszkań 

w Kostrzynie nad Odrą, ul. Jana Pawła II w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

ceniących spokój przestrzeń i elegancję.

Oryginalna architektura, duże odległości pomiędzy 

budynkami, zagospodarowanie terenu 

wewnętrznego, wysoki standard wykończenia, 

dogodna lokalizacja - to atuty osiedla. 

Szeroki wybór lokali o zróżnicowanym metrażu 

umożliwia dopasowanie do rozmaitych potrzeb. 

Wydzielone ogródki, tarasy i balkony stwarzają 

dodatkową powierzchnię do wypoczynku.

Słoneczny Kwadrat to nowoczesne osiedle 

mieszkaniowe przeznaczone dla osób 

www.m2-goleniow.pl

Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska rozpoczyna działanie
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

30 sierpnia 2022 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w obecności Wiceministra Rozwoju i Technologi 
Grzegorza Piechowiaka odbyła się uroczysta inauguracja działalności Polskiej Strefy Inwestycji - Wielkopolska. Jak zapowiedział 
wiceprezes zarządu grupy MTP: Strefa będzie brała udział w 12 największych imprezach targowych tego roku.

Polska Strefa Inwestycji, w ramach której działają 
Specjalne Strefy Ekonomiczne intensyfikuje dzia-
łania w Wielkopolsce. Funkcjonowanie Strefy na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
sprawiło, że przedsiębiorcy byli kompleksowo              
poinformowani o korzyściach płynących z rozli-
czeń podatkowych. Znacznie przyspieszy też sam 
proces wydawania decyzji o wsparciu, a to z ko-
lei, gwarantuje rozwój regionu oraz wzrost licz-
by inwestorów strefowych w Wielkopolsce. Nasz                    
Zespół efektywnie obsługiwał wpływające wnio-
ski o wydanie decyzji o wsparciu i promował                                                                          
korzyści z rozliczania inwestycji w ramach PSI. 
Powołaliśmy Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego                                                                   
w Polskiej Strefie Inwestycji - Wielkopolska dla 
14 powiatów województwa, której rolą będzie inicjo-
wanie działań na rzecz rozwoju inwestycji i przed-
siębiorczości oraz wskazywanie strategicznych kie-
runków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego 
regionu. - napisał minister G. Piechowiak na profilu 
FB - Cieszę się, że do w skład rady weszli samorzą-
dowcy, między innymi z powiatów chodzieskiego, 
nowotomyskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego                                                             
czy wolsztyńskiego. Wspólnie działamy na rzecz 
zwiększenia inwestorów strefowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem północy naszego regionu.
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w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2i m. Kostrzyńskich Papierników

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZARZĄDZENIE NR  225/2022
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2021  r. 
poz. 1378 t.j. ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w  związku                            
z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 t.j. ze zm.) 
oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                                                                                                               
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu kon-
kursu na stanowisko dyrektora publicznego przed-
szkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej 
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki 
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1428) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandyda-
ta na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 
2 im. Kostrzyńskich Papierników,  
adres: ul. Czereśniowa 1,  66-470 Kostrzyn nad Odrą.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w 
ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie 
internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kostrzyn nad 
Odrą, na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Gorzowie 
Wlkp.
§ 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zosta-

nie zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządze-
niu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły 
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji kon-
kursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428). 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelniko-
wi Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników  adres: ul. Czereśniowa 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
1. Do konkursu na stanowisko dyrekto-

ra Przedszkola Miejskiego nr 2 w  Ko-
strzynie nad Odrą może przystąpić 
osoba spełniająca wymagania określone              
w  §1, §2, §6 oraz §12 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań        
jakim powinna odpowiadać osoba zaj-
mująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w publicz-
nym przedszkolu, publicznej szkole                                                   
podstawowej, publicznej szkole ponad-
podstawowej oraz publicznej placówce 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1449).

2. Oferty kandydatów przystępujących 
do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do kon-
kursu oraz koncepcję funkcjonowania  
i  rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 2 
w Kostrzynie nad Odrą,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy za-
wodowej, zawierający w szczególności 
informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku                                                                                                    
nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku                                                                              
nauczyciela akademickiego albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na sta-
nowisku kierowniczym - w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące 
dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko;
b) datę i miejsce urodzenia;
c) obywatelstwo;
d) miejsce zamieszkania (adres do kore-

spondencji);
4) poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem kopie doku-
mentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego stażu pracy, o którym 
mowa w ppkt 2, świadectw pracy,                     
zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych 
dokumentów potwierdzające okres                
zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie doku-
mentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego wykształcenia, w  tym                   

dyplomu ukończenia studiów wyższych 
lub świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych z zakresu zarządza-
nia albo świadectwa ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświad-
czone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie:

a) dokumentu potwierdzającego znajo-
mość języka polskiego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 7 października 1999 
roku o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 672 ze zm.) lub 

b) dyplom ukończenia studiów pierwsze-
go stopnia, studiów drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzającego prawo do 
wykonywania zawodu tłumacza przy-
sięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopię zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy  
na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandy-
datowi nie toczy się postępowanie                             
o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscy-
plinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem                       
za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był 
karany zakazem pełnienia funkcji                  
związanych z dysponowaniem środka-
mi publicznymi, o którym mowa w art. 
31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naru-
szenie dyscypliny finansów publicz-
nych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 i 2320                
ze zm.);

11) poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię aktu na-
dania stopnia nauczyciela mianowane-
go lub dyplomowanego - w przypadku 
nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię karty 
oceny pracy lub oceny dorobku za-
wodowego - w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był pra-
womocnie ukarany karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Na-
uczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze 
zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842               
ze zm.) - w przypadku nauczyciela                   
i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma peł-
ną zdolność do czynności prawnych                        
i korzysta z pełni praw publicznych;

15) podpisaną zgodę na przetwarzanie               
danych osobowych;

16) podpisaną klauzulę informacyjną  do-
tyczącą przetwarzania danych osobo-
wych w ramach konkursu na stanowi-
sko dyrektora Przedszkola Miejskiego 
nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kan-
dydata winny być własnoręcznie podpisane. 

Na żądanie organu prowadzącego publiczne 
przedszkole, publiczną szkołę lub                              pu-
bliczną placówkę kandydat będzie obowią-
zany przedstawić oryginały dokumentów,                                                                                                     
o których mowa w ppkt. 4-7, 12 i 13.

3. Oferty należy składać, osobiście lub 
drogą pocztową w zamkniętej ko-
percie z podanym adresem do kore-
spondencji zwrotnej oraz numerem 
telefonu, w terminie do dnia 14 wrze-
śnia 2022 roku do  godz. 14:00 w se-
kretariacie (II piętro) Urzędu Miasta                                                     
Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 
66-470 Kostrzyn nad Odrą z dopiskiem: 
„Konkurs na stanowisko dyrektora                                                                      
Przedszkola Miejskiego nr 2                                    
w Kostrzynie nad Odrą”. Decyduje 
data wpływu oferty do Urzędu   Miasta 
Kostrzyn nad Odrą.

Dopuszcza się składanie ofert w  postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profilem za-
ufanym ePUAP  (z elektronicznymi ko-
piami dokumentów wymaganych jako 
załączniki do oferty).

 Oferty, które wpłyną po wyżej                             
wymienionym terminie nie będą                     
rozpatrywane. 

4. Konkurs na dyrektora Przedszko-
la Miejskiego nr 2 w Kostrzynie nad 
Odrą przeprowadzi komisja kon-
kursowa powołana przez Burmi-
strza Miasta Kostrzyn nad Odrą.  
O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidu-
alnie w formie pisemnej. Informacja 
w przypadku złożenia oferty w postaci 
elektronicznej może być przekazana 
również w postaci elektronicznej. 

5. Przed przystąpieniem do rozmowy 
z kandydatem dopuszczonym do postę-
powania konkursowego komisja kon-
kursowa ma prawo żądać przedstawie-
nia dowodu osobistego kandydata lub 
innego dokumentu potwierdzającego 
jego tożsamość  oraz posiadane obywa-
telstwo.

6. Szczegółowe informacje dotyczące 
konkursu można uzyskać w Urzę-
dzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, 
Wydział Oświaty, Kultury i Opieki,  
tel. 95 727 81 57.

7. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
stanowi załącznik nr 1  do niniejszego 
ogłoszenia.

8. Klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych w 
ramach konkursu na stanowisko dy-
rektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w 
Kostrzynie nad Odrą stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt
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tel. 575 808 301
Osiedle B 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

www.sylwiamazurek.com

Podologia
◊ Malowanie paznokci hybryda (stopy)

Malowanie paznokci lakier ◊ 
Terapia brodawki◊ 
Pedicure kosmetyczny◊ 
Opracowanie pięt◊ 
Obcięcie i opracowanie paznokci u stóp◊ 
Rekonstrukcja paznokcia ◊ 
Opracowanie pękających piet/rozpadlin◊ 
Tamponada◊ 
Usunięcie wrastającego paznokcia◊ 
Oczyszczanie paznokci - zmiany chorobowe◊ 
Pedicure podologiczny / specjalistyczny ◊ 
Założenie klamry◊ 
Konsultacja podologiczna◊ 

    

NIEODPŁATNA 

POMOC PRAWNA 

PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

I MEDIACJA

 

Tu otrzymasz 
darmową pomoc

* Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM finansowane 
ze środków przekazanych przez Powiat Gorzowski na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego 
pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej 
na terenie powiatu gorzowskiego w 2022 r." oraz „Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gorzowskiego w 2022 r."

✓ Na poradę należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający
tożsamość oraz całą posiadaną dokumentację w sprawie.

✓ Nieodpłatna mediacja jest świadczona 
po uprzednim ustaleniu terminu. 

✓ Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

Lokalizacja   Godziny dyżurów   

 

Więcej informacji na stronie
https://edukacja-prawna.
info.pl/powiat-gorzowski

 Umów się na wizytę! 
  

Zapisy telefoniczne pod nr tel.

 

PORADY KORESPONDENCYJNE: 

w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00 

pod nr tel. 690 811 540 

 

             Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą 
      stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym 
         trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania 
się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo 
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

     W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, 
     stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 
     udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
n ieodp ła tnego poradn ic twa obywate lsk iego  może odbywać 
się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
oraz poza lokalem punktu. Obowiązują zapisy!

   

- mailowo na adres: porady@civis-sum.org.pl 
- pocztą tradycyjną na adres: 

STOWARZYSZENIE CIVIS SUM

65-305 Zielona Góra, Plac Pocztowy 12/3

Komu przysługuje pomoc prawna 
i poradnictwo obywatelskie?

DODATKOWY DYŻUR TELEFONICZNY 
PRAWNIKA: 

                 
   

  

    w godzinach pracy Starostwa

 

 

  
   (95) 73 30 411 

Osobie, która nie ma środków na odpłatną pomoc prawną. 
Przedsiębiorcy, który nie zatrudniał pracowników 
w ciągu ostatniego roku.

 

 

REJESTRACJA ON-LINE:
https://np.ms.gov.pl 

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO

Gorzów Wlkp.*
Starostwo Powiatowe  
ul. Pankiewicza 5-7

poniedziałek - piątek:
11.30 - 15.30

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Gorzów Wlkp.*
Starostwo Powiatowe  
ul. Pankiewicza 5-7

poniedziałek - piątek:
7.30 - 11.30

Kostrzyńskie Centrum Kultury 
Kręgielnia

Kostrzyn nad Odrą
ul. Fabryczna 5, pok. 23

poniedziałek:
9.00 - 13.00

Urząd Miasta i Gminy 
w Witnicy (pok. nr 3)

ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6

wtorek:
 9.00 - 13.00

Urząd Gminy w Lubiszynie
ul. Plac Jedności Robotniczej 7, 

sala konferencyjna

środa:
 9.00 - 13.00

Gminny Ośrodek Kultury 
w Santoku, ul. Gorzowska 37 

salka konferencyjna

w każdy 1, 3, i 5 czwartek 
miesiąca 

9.00 - 13.00 

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kłodawie
ul. Jeziorna 8

w każdy 2 i 4 czwartek 
miesiąca

 10.00 - 14.00

Gminne Centrum Informacji
w Bogdańcu 

ul. Mickiewicza 54

w każdy 1, 3, i 5 piątek 
miesiąca 

9.00 - 13.00

Stacja Kultury w Deszcznie
ul. Kolejowa 4

w każdy 2 i 4 piątek 
miesiąca 

9.00 - 13.00

NA TERENIE POWIATU 
GORZOWSKIEGO W 2022 ROKU

 

Nieodpłatna pomoc prawna
Stowarzyszenie CIVIS SUM na zlecenie Starostwa Powiatowego                                                                                                                         
w Gorzowie Wlkp. prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy                    
prawnej/obywatelskiej i mediacji na terenie powiatu gorzow-
skiego, w tym również w Kostrzynie nad Odrą. 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Dyżur prawnika odbywa się w Ko-
strzyńskim Centrum Kultury Kręgielnia                                                                           
pokój 23 w każdy poniedziałek od godz. 
9:00 do 13:00.
Przed wizytą należy umówić się telefo-
nicznie lub mailowo:
• Zapisy telefoniczne pod numerem 

telefonu 95 73 30 411 lub on-line: 
https://np.ms.gov.pl

• Dodatkowy dyżur telefoniczny 
prawnika w każdy poniedziałek 
w godzinach 8:00-10:00 pod nume-
rem tel. 690 811 540

Komu przysługuje pomoc prawna 
i poradnictwo obywatelskie?
1. Osobie, która nie ma środków na 

odpłatną pomoc prawną.

2. Przedsiębiorcy, który nie zatrudniał 
pracowników w ciągu ostatniego 
roku.

3. Osobom ze znaczną niepełnospraw-
nością ruchową, które nie mogą sta-
wić się w punkcie osobiście, oraz 
osobom doświadczającym trudno-
ści w komunikowaniu się, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się, może 
być udzielana nieodpłatna pomoc 
prawna lub świadczone nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie, także 
poza punktem albo za pośrednic-
twem środków porozumiewania się 
na odległość.

Więcej informacji na stronie: 
https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-gorzowski/
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Rzeka Odra: możemy już mówić o powrocie do normy ?
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Śnięte ryby pojawiły się w Odrze pod koniec lipca. W sierpniu doszło do masowego ich śnięcia. Katastrofa zaskoczyła wszystkich 
swoją skalą. Wciąż trwają badania pozwalające na ustalenie przyczyny katastrofy na rzece. Jako rząd polski, wspólnie z rządem 
niemieckim, daliśmy sobie czas do 30 września 2022 roku, aby tę sytuację wyjaśnić mówi wiceprezes Wód Polskich. Wg naukowców 
z wielu krajów przyczyną śnięcia ryb mogły być Prymnesiny, czyli związki toksyczne produkowane przez Prymensium parvum (tzw. 
złote algi). Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapowiedział wdrożenie programu rewitalizacji Odry i przygotowanie spe-
cjalnej ustawy w tej sprawie. Wojewoda zachodniopomorski 6.09.br.uchylił zakaz korzystania z wód Odry.
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak 
w briefingu prasowym (5 września br.) do-
tyczącym podsumowania działań podjętych 
przez Wojewódzki Sztab Krzysowy zaan-
gażowany w akcję oczyszczania Odry pod-
sumował działania, które były prowadzone 
od 5 sierpnia 2022 r. „Podkreślić muszę, że 
informacje, które w przestrzeni publicznej 
zarzucają brak działań służb wojewody są 
bezpodstawne i nieprawdziwe. Od początku 
działaliśmy zgodnie z ustawą o zarządzaniu              
kryzysowym. W momencie uzyskania pierw-
szej informacji dotyczącej wystąpienia nie-
bezpieczeństwa zagrożenia natychmiast 
podjęto kroki przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska mające na celu moni-
torowanie koryta rzeki. Wówczas zwołane 
zostało posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu              
Zarządzania Kryzysowego, który został                                                                                                            
poszerzony o wojewodów z nadodrzańskich woje-
wództw.
Natychmiast po rozpoznaniu sytuacji zwróciłem się 
do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie działań 
związanych z usuwaniem śniętych ryb na Odrze.                                                                                                               
W związku z tym do działania przyłączyło się 150 żoł-
nierzy, a PSP wraz ze służbami Policji koordynowała 
działania na rzece. Został wówczas wydany zakaz 
zbliżania się do koryta rzeki. Wszystkie służby działa-
ły z ogromnym poświęceniem i bardzo skutecznie. Już 
20 sierpnia lubuski odcinek rzeki został oczyszczony ze 
śniętych ryb. Tego dnia rozpoczął się monitoring Odry, 
który trwa do dzisiaj. Nadal służby lubuskie prowadzą 
badania i obserwacje. Te działania zakończyły się sukce-
sem, a rzeka Odra na lubuskim odcinku jest w tej chwili 
stabilna i bezpieczna. Od początku wszelkie sygnały o 

jakichkolwiek niebezpieczeństwach były natychmiast 
weryfikowane. Dziś mogę stwierdzić, że nasze działa-
nia doprowadziły do stabilnej sytuacji. Zapewniam, że 
monitoring na rzece jest prowadzony nieprzerwalnie” - 
powiedział wojewoda.

W działania na rzece zaangażowane były służby: 
Państwowa Straż Pożarna koordynująca prace na 
rzece, Wojska Obrony Terytorialnej i Operacyjnej, 
Policja oraz Straż Graniczna. Sprawdzanie całego 
215 km lubuskiego odcinka rzeki trwało nieprze-
rwalnie. Do 20 sierpnia rzeka została skutecznie 
oczyszczone ze śniętych ryb. W pracy służby wyko-
rzystywały: drony, quady, helikopter, bezzałogowe 
statki powietrzne.

Od samego początku służby prawidłowo reagowa-
ły na zgłoszenia od mieszkańców, weryfikując je na 

bieżąco. Wraz ze służbą weterynaryjną 
utworzono zapory w newralgicznych miej-
scach na rzece, aby skutecznie wyłapać 
śnięte ryby. Policja zajęła się także pomocą                                                                                
prawną: do prokuratury okręgowej we 
Wrocławiu przekazano materiał dowodo-
wy w celu wyjaśnienia sprawy. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi 
nadzór miejsc poboru próbek wody skiero-
wanych do badania.
Dziś woda spełnia wszystkie parametry 
wody naturalnej i jest bezpieczna dla ludzi 
i środowiska. Wojewódzka Inspekcja Sani-
tarna, kierując się zasadą ostrożności, wy-
typowała do badań ponad 20 ujęć wzdłuż 
koryta rzeki. Zostały przebadane ujęcia 
wodociągowe, indywidualne, a także stud-
nie przydomowe. Nie stwierdzono żadnych 
przekroczeń norm, a woda w ujęciach jest 

bezpieczna. Przeprowadzone zostały kontrole obiek-
tów, w których wprowadza się do obrotu ryby (tar-
gowiska, sklepy, markety) i obiekty, w których podaje 
się już przygotowane ryby. Przeprowadzono ponad 
500 kontroli i nie stwierdzono wprowadzenia do ob-
rotu ryb, które pochodzą z  niewiadomego źródła. 
Nie odnotowano w województwie żadnych zdarzeń 
medycznych spowodowanych kontaktem ze skażony-
mi rybami. Wojewódzki Lekarz Weterynarii zabez-
pieczył gospodarstwa rolne, pobierając próbki z ryb 
śniętych i zdrowych, a także mleko pochodzące od 
bydła z gospodarstw mieszczących się w sąsiedztwie 
rzeki. Wszystkie służby nadal współpracują i w tro-
sce o mieszkańców województwa monitorują sytuację 
na rzece.

redakcja

Jak pomóc Panu Burmistrzowi Andrzejowi Kuntowi…?!
OKIEM MIESZKAŃCÓW - FORUM CZYTELNIKÓW

Do skrzynki w moim miejscu             
zamieszkania w Kostrzynie nad 
Odrą wrzucono  Przekrój Lokalny                                                                      
nr 7 (111) /2022 z dnia 12.08.2022. 
Z zainteresowaniem przyjrzałem 
się między innymi pierwszej stronie                                                                    
tego miesięcznika, gdzie z zanie-
pokojeniem przeczytałem tekst pt.
„Owsiak nie zagra już w Kostrzynie?”                                                                  
Nie mogę do tej pory tego zro-
zumieć, jak do tego doszło?                                                          
Co się stało? Gdzie leży prawda?

Z moich obserwacji, jak w naszym 
mieście znalazł się Najpiękniejszy                                                                  
Festiwal Świata (Przystanek                                                              
Woodstock, a później Pol’n’Rock 

Festival) jest to zupełnie niezro-
zumiałe! Przecież przez ten cały 
okres kwitła przyjaźń między 
Panem Burmistrzem Andrzejem 
Kuntem, a Panem Jerzym Owsia-
kiem dla dobra wspólnego, ja-
kim była coroczna organizacja tej                                                
imprezy w naszym mieście. Nie-
mal wszyscy się cieszyli... Inni 
zarabiali... A nawet następował                                                                        
rozwój duchowy ludzi o różnych 
poglądach...

Szkoda, że Pan Burmistrz Andrzej 
Kunt nie zwrócił się o pomoc do 
mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, 
Rady Miejskiej, Rady Powiatu, 

Wojewody Lubuskiego czy Urzę-
du Marszałkowskiego w Zielonej                      
Górze, żeby nie dopuścić, aby ta 
impreza opuściła Kostrzyn nad 
Odrą...

Jedni ludzie mówią, że cudów nie 
ma? Drudzy ludzie mówią, że cuda 
są? A ja jednak opowiadam się za 
tą drugą wersją, że jak się to  stało, 
że pan Burmistrz Gminy Czaplinek 
(około 7,3 tysiące mieszkańców) 
przedstawił lepszą ofertę dla Pana 
Jerzego Owsiaka, że ten zrezygno-
wał z miejscowości Kostrzyn nad 
Odrą, a nawet przeniósł festiwal 
do innego województwa?

Prosiłbym, żeby inni mieszkańcy 
wypowiedzieli się w wyżej wy-
mienionej sprawie, trzeba pomóc 
Burmistrzowi Kuntowi, żeby on 
się czasem nie zniechęcił, wspie-
rajmy go w działaniu dla dobra 
wspólnego, bo jak przyjdą wybory                                               
samorządowe to już będzie za 
późno?!

Z poważaniem,
           Jerzy Jabłoński 

Nadesłany e-mail przez pana Jerzego 
Jabłońskiego drukujemy w całości
jako głos zaniepokojonego Mieszkańca 
ws. Pol’n’Rock Festival, który zagra 
3-5 sierpnia 2023 roku już po raz drugi
na Lotnisku Czaplinek-Broczyno.
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kom. 605 641 450
kontakt@jacekmalczewski.pl

Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

Chcesz mieć własny dom? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!
W tych niepewnych czasach inwestycja w nieruchomości jest jedną z najbardziej pewnych lokat kapitału. Dobrze wie o tym firma 
IKAA INVEST, która wspólnie z IKAA SUCHOMEL Aneta Suchomel zdecydowała się na budowę domków typu bliźniak w pobliżu                       
Komisariatu Policji, szpitala, przedszkola czy szkoły, a więc w miejscu idealnym dla każdej rodziny! Co więcej, jeszcze w tym roku 
będzie można zamieszkać we własnym domku! Co wyróżnia domek Diana Grande B Bliźniak ?

“PRZEKRÓJ LOKALNY” POLECA

Diana Grande B bliźniak wy-
różnia przede wszystkim duża 
powierzchnia użytkowa, która 
wynosi ponad 165 m2. Zaletą 
domu jest także to, że jest to 
dom piętrowy, dzięki czemu 
nie wymaga ogromnej działki, 
a jednocześnie zapewni rela-
tywnie niskie koszty ogrzewa-
nia dla potrzeb 4-6 osobowej 
rodziny. Dom zaprojektowa-
no w technologii murowanej. 
W jego bryle widoczne są roz-
wiązania nawiązujące do stylu 
tradycyjnego, co jest idealnym 
rozwiązaniem dla osób cenią-
cych klasykę i prostotę.
Dom posiada garaż jednosta-
nowiskowy, dzięki czemu nie 
będzie problemu z parkowa-
niem. Projekt uwzględnia także 
taras znajdujący się przy domu,  
gdzie bęzie można miło spędzić 
czas na świeżym powietrzu. 
Na parterze zaprojektowano 
nie tylko spory przedpokój, 
ale przede wszystkim duży po-
kój połączony z funkcjonalną 

kuchnią, który z pewnością sta-
nie się centrum spotkań rodzin-
nych. Nie możemy zapomnieć 
też o pięknym kominku, znaj-
dującym się w strefie dziennej, 
który ogrzeje  zmarzniętych 
domowników po jesienno-zi-
mowych spacerach. Jest tutaj 
także miejsce na łazienkę oraz 
pokój, który może być zarówno 
gabinetem, pokojem gościn-
nym czy sypialnią. Na parterze 
jest też garaż z przylegającym 
pomieszczeniem.
Pierwsze piętro to trzy pokoje                                                                      
o powierzchni ponad 12 m2            
każdy, w tym jeden połączony 
jest z garderobą o pow. 7 m2, co 
jest nie bez znaczenia dla wielu 
Pań. Jest tu także duża, główna 
łazienka i spore pomieszczenie 
gospodarcze.
Nie można zapominać także 
o strychu, który ma aż 21 m2 
i  może stać się zarówno dodat-
kowym pokojem, jak i pracow-
nią artystyczną czy po prostu 
kolejnym pokojem.

Tak naprawdę układ pokojów 
pozwala na dowolną aranżację 
wnętrz, a więc to od przyszlego 
nabywcy zależeć będzie, gdzie 
będzie sypialnia, gabinet czy 
wreszcie pokój dla gości. Nasza 
fantazja w tym zakresie może 
się wyszaleć, a podjęcie decy-
zji ułatwi Państwu z pewnością 
projekt domu, z którym można 
zapoznać się w Internecie. 
Adres widoczny jest na dole 
ogłoszenia poniżej. Pod tym 
adresem mogą Państwo sami 
zobaczyć wizualizację, rzuty, 
przekroje czy elewacje... a już 
dzisiaj zachęcamy do zoba-
czenia domów „na żywo” przy                    
ulicy Jana Pawła II oraz kontakt 
z celem umówienia wizyty.
Diana Grande B Bliźniak to 
dom o klasycznej bryle, ale          
oferujący nowoczesne rozwią-
zania  i komfort użytkowy. Być 
może dla wielu z Czytelników 
jest to upragniony dom, który 
stanie się domem rodzinnym 
dla wielu pokoleń...



200 turniej piłkarski za nami...
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Ogólnopolski Program „Piłkarski Laur” to turnieje piłkarskie, gdzie 
swoje umiejętności prezentują modzi piłkarze w walce o prymat, 
nagrody i uznanie kibiców. Za nami już 200 (dwieście!) turniejów,  
a jubileuszowe zmagania mogliśmy obserwować na obiektach 
kostrzyńskiech MOSiR dzięki wsparciu Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej!

Zbiórka 
makulatury

Miejsce :
kontener Agreco przy parkingu
Stadionu Miejskiego
ul. Niepodległości 11 
Kostrzyn n/O

1
2

Cel:
Na leczenie Igi Czekalskiej 
zmagającej się z 
chorobą SMA 

Kiedy:
w każdy piątek, sobotę, 
niedzielę

3
4 Zbieramy:

makulaturę - gazety, 
kartony, stare książki (bez 
okładek), 
katalogi itp.

Partnerzy akcji

Zachęcmy również do udziału 
w licytacjach na facebooku na 
grupie IGA I JEJ WALKA Z SMA

28 sierpnia 2022 roku, stadion MOSiR 
w Kostrzynie nad Odrą. To właśnie tu 
odbywał się jubileuszowy, dwusetny 
turniej w ramach „Piłkarskiego Lauru”. 
Była to doskonała okazja, aby wręczyć 
okolicznościowe koszulki i powiedzieć 
dziękuję tym, którzy od lata angażują się 
w te przedsięwzięcie. Ale to także dzień, 
w którym o tytułowe laury walczyło                                                             
niemal 300 zawodników w kategorii 
wiekowej Żak i Orlik (!) zrzeszonych             
w kilku klubach z całego kraju!
Torneo Lubuskie Autunno Cup 2022 nie 
mogło by się odbyć, gdyby nie wsparcie 
ze strony Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, która od 
lat jest partnerem programu. Najlepsi 
otrzymali więc nie tylko pamiątkowe 
medale, puchary czy nagrody, ale mieli 
także zapewnione wyżywienie i obsługę                     
techniczną turnieju na najwyższym                                                                                   
poziomie,  dzięki czemu Żaki i Orliki 
mogły w pełni skupić się na grze.
W turnieju nie brakowało więc tego, co 
w piłce nożnej kochamy: pięknych akcji, 
efektownych bramek oraz popisowych 
parad bramkarskich, godnych stadio-
nów świata! Nie brakowało emocji, nie 
brakowało kibiców i tylko trochę szkoda,                                                                                        
że wszystko co dobre kiedyś się kończy...
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Z okazji jubileuszu Ogólnopolskiego
Programu „Piłkarski Laur” chciałbym 
w imieniu Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej życzyć 
młodym piłkarzom, aby realizowali swoją
piłkarską pasję i osiągali same sukcesy.
A organizatorom chciałbym
w tym miejscu złożyć nasze
najserdeczniejsze  życzenia 
z okazji  tego 200. turnieju, 
życząc kolejnych 200!
           Andrzej Kail
członek  Zarządu K-SSE

WYNIKI TURNIEJU - ORLIK
1.   Dwójka MOS II Gubin
2.   UKS AP Falubaz Zielona Góra
3.   Arkonia Szczecin
4.   GKS Kłodawa
5.   Orzeł Międzyrzecz
6.   Dwójka MOS Gubin 
7.   Pogoń Szczecin
8.   UKS Perła Cybinka
9.   UKS Polonia Słubice 
10. Czarni Browar Witnica
11. Canarinios Skórzewo

Najlepszy zawodnik: 
Gniewosz Brzyszcz  (Dwójka MOS II Gubin)
Najlepszy bramkarz: 
Gracjan Świątkiewicz  (Orzeł Międzyrzecz)
Król strzelców:  
Hubert Strusiński (Dwójka MOS II Gubin)
Trener zwycięskiej drużyny: 
Piotr Sobolewski (Dwójka MOS II Gubin)

WYNIKI TURNIEJU - ŻAK
1.   Pogoń Szczecin
2.   Dwójka MOS Gubin
3.   Canarinios Skórzewo
4.   UKS Perla Cybinka
5.   Orzeł Międzyrzecz
6.  UKS Polonia Słubice 
7.   SAP APIS Słubice 
8.   Zjednoczeni Przytoczna
9.   Dwójka MOS II Gubin
10. GKS Kłodawa
11. Akademia TS Celuloza Kostrzyn
12. Lubuszanin Drezdenko

Najlepszy zawodnik: 
Ignacy Jaworski (Canarinios Skórzewo)
Najlepszy bramkarz: 
Bruno Poleszczuk (Pogoń Szczecin)
Król strzelców:  
Filip Michnacki (Pogoń Szczecin)
Trener zwycięskiej drużyny: 
Marcin Podlecki (Pogoń Szczecin)

źródło: FB Piłkarski Laur

14   
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Piłkarski skarb kibica - Młodzik sezon 2022/23 
Piłkarska jesień już na lubuskich boiskach! Kostrzyn nad Odrą jest reprezentowany w wielu klasach rozgrywkowych, gdzie czę-
sto kibic może się pogubić w gąszczu informacji meczowych. Dlatego też „Przekrój Lokalny” prezentuje w tym numerze terminarz                                                                                                                                        
Młodzików z udziałem kostrzyńskich piłkarzy i piłkarek.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Gorzów W.: III liga okręgowa 
D1 Młodzik Grupa 1

UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
(data, godzina, miejsce, przeciwnik)

3 września, g. 13:25, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
MKS CZARNI BROWAR WITNICA 

11 września, g. 13:25, Warta Arena Gorzów Wlkp.
AstroEnergy WARTA IV GORZÓW WLKP. 

19 września, g. 17:15, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
UKS POLONIA III SŁUBICE

25 września, g. 11:00, Stadion Lipowa w Rzepinie
ILANKA II RZEPIN

19 października, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
PAP BOSKO SULĘCIN

9 października, g. 11:00, Boisko w Kowalowie
ZORZA KOWALÓW

19 października, g. 17:15 Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
MKS SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE

31 października, g. 17:00 Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
ODRA GÓRZYCA

6 listopada, g. 11:00, Stadion Miejski w Torzymiu
UKS TORZYM

11 listopada, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
STAL SULĘCIN

Gorzów W.: II liga okręgowa 
D1 Młodzik Grupa 1

TS CELULOZA II KOSTRZYN NAD ODRĄ
(data, godzina, miejsce, przeciwnik)

TS CELULOZA II KOSTRZYN NAD ODRĄ    3
AGENCJA INWESTYCYJNA STILON II GORZÓW   2

12 września, g. 17:30, Stadion KP Progres w Witnicy
PROGRES GORZÓW

17 września, g. 10:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
PUKS MAKSYMILIAN

25 września, g. 13:30, Stadion Lipowa w Rzepinie
ILANKA II RZEPIN

1 października, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
UKS CZWÓRKA II KOSTRZYN NAD ODRĄ

8 października, Stadion Miejski w Witnicy
WITNICKA SZKÓŁKA PIŁKARSKA

16 października, g.10:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
AstroEnergy WARTA IV GORZÓW WLKP.

19 października, g.16:30, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
MUKS PS KOSTRZYN NAD ODRĄ

30 października, g. 11:00, Stadion Olimpijski w Słubicach
UKS POLONIA SŁUBICE

5 listopada, g.10:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
ŁUCZNIK STRZELCE KRAJEŃSKIE

12 listopada, Stadion Piłkarski w Gorzowie Wlkp.
AGENCJA INWESTYCYJNA STILON III GORZÓW

Gorzów W.: II liga okręgowa 
D1 Młodzik Grupa 1

MUKS PS KOSTRZYN NAD ODRĄ
(data, godzina, miejsce, przeciwnik)

MUKS PS KOSTRZYN NAD ODRĄ    0
AGENCJA INWESTYCYJNA STILON III GORZÓW   9

10 września, g. 10:00, Stadion Piłkarski w Gorzowie Wlkp.
AGENCJA INWESTYCYJNA STILON III GORZÓW

17 września, g. 11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
PROGRES GORZÓW

24 września, Boisko Kukuła przy ul. Czereśnuiowej 6
PUKS MAKSYMILIAN

1 października, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
ILANKA RZEPIN

8 października, g.10:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
UKS CZWÓRKA II KOSTRZYN NAD ODRĄ

15 października, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
WITNICKA SZKÓŁKA PIŁKARSKA

19 października, g.16:30, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS CELULOZA II KOSTRZYN NAD ODRĄ

29 października, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
AstroEnergy WARTA IV GORZÓW WLKP. 

5 listopada, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
UKS POLONIA SŁUBICE

13 listopada, g.11:00, Stadion Miejski w Strzelcach Kraj.
ŁUCZNIK STRZELCE KRAJEŃSKIE

UKS CZWÓRKA II KOSTRZYN NAD ODRĄ
(data, godzina, miejsce, przeciwnik)

UKS Czwórka II Kostrzyn nad Odrą  5
PUKS MAKSYMILIAN    5

10 września, g. 10:00, Stadion Lipowa w Rzepinie
ILANKA II RZEPIN

17 września, g.10:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
AstroEnergy WARTA IV GORZÓW WLKP. 

24 września, g.10:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
WITNICKA SZKÓŁKA PIŁKARSKA

1 października, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS CELULOZA II KOSTRZYN NAD ODRĄ

8 października, g.10:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
MUKS PS KOSTRZYN NAD ODRĄ

15 października, g. 11:00, Stadion Olimpijski w Słubicach
UKS POLONIA SŁUBICE

22 października, g.11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
ŁUCZNIK STRZELCE KRAJEŃSKIE

29 października, Stadion Piłkarski w Gorzowie Wlkp.
AGENCJA INWESTYCYJNA STILON III GORZÓW

5 listopada,Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
AGENCJA INWESTYCYJNA STILON II GORZÓW

12 listopada, Stadion KP Progres w Witnicy
PROGRES GORZÓW

I liga wojewódzka D1 Młodzik
UKS CZWÓRKA KOSTRZYN NAD ODRĄ

(data, godzina, miejsce, przeciwnik)
UKS Czwórka II Kostrzyn nad Odrą  3
PROMIEŃ ŻARY     2

11 września, g. 11:00, Stadion Miejski we Wschowie
KORONA WSCHOWA

18 września, g.16:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA

24 września, g. 11:00, Stadion Olimpijski w Słubicach
UKS POLONIA SŁUBICE

2 października g.11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
AstroEnergy WARTA IV GORZÓW WLKP. 

9 października, g.11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
UKS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ

16 października, g.16:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS PRZYLEP ZIELONA GÓRA

22 października, g. 11:00, Ośrodek tren. w Zielonj Górze
AP M. MURAWSKIEGO ZIELON GÓRA

30 października, g.11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
STILON GORZÓW WIELKOPOLSKI

UKS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ
(data, godzina, miejsce, przeciwnik)

7 września, g.17:30, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
UKS POLONIA SŁUBICE

10 września, g. 11:00, Warta Arena Gorzów Wlkp.
AstroEnergy WARTA IV GORZÓW WLKP. 

18 września, g.11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
STILON GORZÓW WIELKOPOLSKI

25 września, g.11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS PRZYLEP ZIELONA GÓRA

2 października, g. 12:00, Ośrodek tren. w Zielonj Górze
AP M. MURAWSKIEGO ZIELON GÓRA

9 października, g.11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
UKS CZWÓRKA II KOSTRZYN NAD ODRĄ

2 października, g. 12:00, Stadion w Żarach
PROMIEŃ ŻARY

23 października, g.11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
KORONA WSCHOWA

30 października, g. 11:00, Boisko w Zatoniu
UKS AP FALUBAZ ZIELONA GÓRA

źródło:  Lubuski Związek Piłki Nożnej
 www.lubuskizpn.pl
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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.


