
PRZEKRÓJ
lokalny

KOSTRZYN NAD ODRĄ       SŁUBICE      GÓRZYCA       RZEPIN       OŚNO LUBUSKIE      CYBINKA
22 stycznia 2022

nr 1 (105)/2022

www.przekrojlokalny.pl

ISSN 2392-1145

G
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a REKLAMA

511 225 133

• bezpłatny dojazd!

• zapłacisz k
artą!• zakupy na telefon!

APLIKACJE

Z
A
IN

S
T
A
L
U
J

• bezpłatny dojazd!

• zapłacisz k
artą!• zakupy na telefon!24/7

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

www.gov.pl/szczepimysie/

Tomasz Moskal
ulica Wodna 8 

Kostrzyn nad Odrą
mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

tel. 502 580 664
Tomasz Moskal

ulica Wodna 8 
Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

COVID-19

Choć trudno w to uwierzyć, to 
koronawirus jest już z nami od 
marca 2020 roku. Tymczasem 
jesteśmy ofiarami kolejnej fali 
wirusa, który zbiera śmiertelne                                                         
żniwo. Co poszło nie tak?

JUŻ DWA LATA
walki z wirusem

W chwili, kiedy piszę te słowa, 
przez świat przetacza się piąta 
już fala koronawirusa, który tym                
razem zmutował do zabójczego 
wariantu Omikron. Tymczasem 
Polska jest na łasce wariantu                                                              
Delta, który zabrał już ze sobą 
ponad 100.000 rodaków... Mamy 
więc czwartą falę w rozkwicie, a 
piąta już puka do naszych bram...
Co poszło nie tak?
27 grudnia 2020 roku wykonano 
w Polsce pierwsze szczepienia 
w ramach Narodowego Programu                                                                       
Szczepień. Mimo to w marcu 
2021 roku uderza III fala wirusa,                     
który przez rok wprowadził do 
naszego życia takie określenia 
jak „izolacja”, „kwarantanna”,                                             
„nauka zdalna”, „ograniczenia 
pandemiczne” - nadeszły nowe 
czasy, a mimo wciąż rosnącej 
liczby zaszczepień wciąż nie       
widać końca. Co poszło nie tak?
Zadać sobie należy tutaj pytanie, 
czy rządy muszą wprowadzić                                                                                        
obowiązkowe szczepienia... czy 
wtedy mielibyśmy sytuację, która                                                                  
pozwoliłaby nam  powoli wra-
cać do utraconej tak dawno 
„normalności”? Dlaczego się nie 
szczepimy: co poszło nie tak? 

strony 7-10
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POSZUKUJEMY GRUNTÓW 
do wydzierżawienia pod budowę 

farm słonecznych (fotowoltaicznych) 
Podstawowe kryteria elektrowni słonecznej: 

powierzchnia ok 2-100 ha, bez planu 
zagospodarowania terenu, klasa gruntu IV 

lub gorsza, bez drzew i zabudowań, 
obszar nie objęty formami ochrony 

przyrody, linia SN (średniego napięcia) 
przebiegająca przez działkę lub w bliskiej 

odległości stacja energetyczna GPZ. 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy 

ok. 10 000 zł rocznie za 1 ha. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

pod nr Tel. 607 07 08 49, 

biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha 

 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.            
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 7.500 egz.; Kolportaż: Usługi reklamowe Ryszard Wysoczański

Celem konkursu jest wybranie najbardziej kreatywnej 
i pomysłowej pracy, która będzie uświadamiać czytel-
ników o poprawnych zasadach gospodarki odpadami, 
pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną w kwestii 
gospodarki odpadami i wzmacniać pozytywne działa-
nia na rzecz środowiska.
Praca laureata zostanie opublikowana w wersji pa-
pierowej oraz profesjonalnie opracowana grafiką, 
aby tworzyła wyjątkowy materiał edukacyjny. Do-
datkowo praca będzie stanowić materiał promocyjny 
Związku podczas obchodów 25-lecia Celowego Związ-
ku Gmin CZG-12. Dodatkowo autor pracy otrzyma 
nagrodę rzeczową (tablet graficzny). Przewidujemy 
również nagrody pocieszenia i wyróżnienia, jednak 
najważniejszy w konkursie jest aspekt edukacyjny. 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas              
IV-VIII szkoły zlokalizowanej w jednej z gmin człon-
kowskich Celowego Związku Gmin CZG-12, tj. gminy 
Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzyca, miasta Kostrzyn 
nad Odrą, gminy Krzeszyce, Lubniewice, Łagów,                
Międzyrzecz, Ośno, Rzepin Słońsk, Sulęcin, Torzym 
i Witnica.
Placówka może dostarczyć na konkurs max. 5 prac. 
Prace wraz z formularzem zgłoszenia należy prze-
słać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail:                        
edukacja@czg12.pl zgodnie z zadami opisanymi                                                                                                           
w  Regulaminie konkursu “Segregacja jak z obrazka - 
tworzymy komiks” dostępnego na stronie www.czg12.pl

Więcej informacji: 
Dział edukacji ekologicznej 
Celowego Związku Gmin CZG-12:
tel. 95 755 93 71
edukacja@czg12.pl

„SEGREGACJA JAK Z OBRAZKA - TWORZYMY KOMIKS”
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) do udziału w konkursie na scenariusz komiksu 
o tematyce związanej z prawidłową segregacją odpadów, ochroną środowiska i ekologią. Ze względu na grudniową naukę zdalną, 
przerwę świąteczną i przypadające w styczniu ferie zimowe w woj. lubuskim CZG-12 przedłuża termin konkursu do 28 lutego 2022 r.

Program stypendialny KLASA
FUNDACJA BNP PARIBAS BANK POLSKA

„Klasa” to program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości                         
naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich - Warszawie, Wrocławiu,          
Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych 
zamieszkujący w miejscowościach do 100.000 mieszkańców. Więcej informacji na stronie programu.
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Agreco Service Sp. z o.o.    ul. Prosta 3,5,7    66-470 Kostrzyn nad Odrą 

sekretariat@agrecoservice.pl 507 092 545 agreco-service

PROFESJONALNE
NISZCZENIE DOKUMENTÓWNISZCZENIE DOKUMENTÓW

NISZCZENIE / USUWANIE DOKUMENTÓW
TO TAKŻE PRZETWARZANIE DANYCH ! ! !

Agreco Service - z korzyścią dla środowiska
RODO A PROFESJONALNE NISZCZENIE DOKUMENTÓW

Każdy podmiot gospodarczy posiada, przetwarza i archiwizuje dane osobowe. Wraz z wejściem w Polsce RODO (Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych) przetwarzanie danych osobowych może być dokonywane w zakresie i czasie wyłącznie określonym, 
niezbędnym dla realizacji celu, w którym dane zostały zebrane. Następnie adminstrator takich danych powinien je usunąć. Artykuł 2 
RODO określa niszczenie dokumentów jako ich przetwarzanie. W praktyce ich niszczenie lepiej powierzyć profesjonalistom, a jedną 
z firm, która wykonuje taką usługę jest kostrzyńskie przedsiębiorstwo AGRECO SERVICE.

Nasza usługa polega na odbiorze, trans-
porcie i niszczeniu dokumentów. Klient 
na życzenie może skorzystać z dodatko-
wej usługi polegającej na udostępnieniu 
nagrania z procesu niszczenia on-line. 
Wystawiamy certyfikat potwierdzający                   
zniszczenie dokumentów, posiadamy 
bezpieczne pojemniki do przewozu, cała 
usługa odbywa się w sposób bezpieczny, 
a zniszczone dokumenty poddawane są 
procesowi recyklingu przez co cały proces 
odbywa się z korzyścią dla środowiska - 
podkreśla Monika Piątkowska z Agreco 
Service. Co to oznacza w praktyce?
Ustawa o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926) w zakresie                                                                                      
administrowania zbiorami danych oso-
bowych nałożyła obowiązek niszczenia 
dokumentów, zawierających tzw. dane 
wrażliwe zgodnie z RODO. Większość 
firm używa do utylizacji niszczarek 
biurowych, ale co zrobić z dużą ilością 
dokumentów, np. zebranych w toku re-
krutacji, konkursu czy turnieju? Firma 
Agreco Service wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom klientów i proponuje 

skuteczne usuwanie danych za pomocą 
profesjonalnych niszczarek. Wszystkie 
dokumenty są niszczone w firmie do 
tego stopnia, że  niemożliwe będzie ich 
odtworzenie. Sprawdziliśmy!
Wykonanie usługi niszczenia dokumen-
tów odbywa się  w  kostrzyńskiej firmie 
na wysokowydajnej maszynie, zapew-
niającej uzyskanie 3-go stopnia bezpie-
czeństwa (wg. DIN 32757; DIN 66399;). 

Świadczy to nie tylko tym, ze zostaną 
spełnione przepisy w tym zakresie, ale 
przede wszystkim o profesjonaliźmie 
i  jakości usługi, niedostępnym na zwy-
kłych niszczarkach. Co więcej, proces 
niszczenia można obserwować w czasie 
szyfrowanego streamingu online!
Przeprowadzając niszczenie dokumen-
tów z danymi dokładnie trzymamy się 
wszystkich ustalonych procedur, dlatego 

mogą być Państwo pewni, że nie trafią 
one w niepożądane ręce. Gwarantujemy 
pełną poufność oraz zastosowanie nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych - 
dowiadujemy się ze strony firmowej.
Usługa obejmuje:
• odbiór i transport dokumentów po-

jazdami wyposażonymi w GPS,
• ważenie dokumentów;
• niszczenie do IV poziomu bezpie-

czeństwa wg normy DIN 66399;
• niszczenie dokumentów papiero-

wych, dyskietek, płyt CD/DVD, 
kart pamięci i kart kredytowych;

• wystawienie protokołu zniszczenia 
potwierdzonego przez członków 
komisji;

• recykling dokumentów poddanych 
niszczeniu.

Podsumujmy: nie dosyć, że dokumenty                                                                                     
zniszczone zostaną zgodnie z dosyć 
restrykcyjnymi przepisami RODO, to 
cały proces odbywa się w trybie eko! 
Agreco Service odbierze, zniszczy 
i podda recyclingowi dokumenty. Czy 
można chcieć czegoś więcej?
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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◊ 

Kuracja Retix C - retinol i witamina C na pomoc skórze
PIĘKNE NA WIOSNĘ RAZEM Z PRZEKROJEM

CZYM JEST KURACJA RETIX C?
RETIX C to odmładzanie i rozjaśnianie 
cery poprzez delikatne złuszczanie. Jest 
to kuracja, która sprawdza się w różnych 
problemach skórnych. To połączenie 
działania retinolu, witaminy C oraz an-
tyoksydantów i substancji zmniejszają-
cych podrażnienie skóry.
Retix C dzięki działaniu na martwe 
komórki naskórka, pozwala poprawić 
kondycję skóry, wygładzić zmarszczki, 
rozjaśnić przebarwienia i zredukować 
występowanie trądziku.

JAK WYGLĄDA ZABIEG?
Pierwszym etapem kuracji jest demaki-
jaż i oczyszczenie skóry.

Następnie aplikowana jest ampułka 
z 8% witaminą C oraz kompleksem fla-
wonoidów. Składniki aktywne chronią 
przed fotouszkodzeniami skóry oraz 
stymulują skórę do produkcji nowego 
kolagenu. Witamina C silnie rozświetla, 
dodaje blasku skórze co w połączeniu z 
flawonoidami działa antyoksydacyjnie.
Kolejnym etapem zabiegu jest nało-
żenie maski z czystym 4% retinolem 
na ok. 4-8h (o czasie ekspozycji na 
skórze decyduje kosmetolog), którą                                                                                  
pacjentka zmywa czystą wodą w domu. 
Składnikami aktywnymi w masce są:
• 4% retinol - pobudza produkcję 

kolagenu oraz elastyny, działa wy-

głądzająco na zmarszczki oraz roz-
jaśniająco na przebarwienia;

• NNKT (niezbędne nienasycone kwa-
sy tłuszczowe), które odbudowują 
płaszcz hydrolipidowy na skórze;

• wyciąg z rozmarynu - działa anty-
septycznie i bakteriobójczo, dzięki 
właściwościom antyoksydacyjnym i 
przeciwzapalnym zmniejsza ryzyko 
nadmiernego podrażnienia skóry 
po zabiegu;

• witamina E - jest silnym antyoksy-
dantem oraz stabilizuję witaminę A 
(retinol).

Po 2-3 dniach od zabiegu skóra zaczyna 
się złuszczać, a efekt ten mija po około 
4 dniach. W zależności od stanu skóry                                        
zabieg należy wykonać w serii ok. 3                     
zabiegów, co 28dni.
Podczas kuracji oraz miesiąc po jej za-
kończeniu, należy unikać opalania oraz 
używać kremu z filtrem 50SPF.

KIEDY POJAWIĄ SIĘ EFEKTY?
Już po pierwszym zabiegu widać efekty 
działania retinolu. Skóra jest wyraźnie 
rozświetlona oraz wygładzona. Zredu-
kowane zostają niedoskonałości skóry 
takie jak zmarszczki, zaskórniki, rozsze-
rzone pory oraz przebarwienia. Zabieg 

podnosi również poziom nawilżenia 
oraz elastyczności skóry. Dodatkowo 
skóra zyskuje ochronę przed działaniem 
wolnych rodników, co spowalnia proce-
sy starzenia się.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO ZABIEGU?
• przebarwienia
• zmarszczki
• trądzik pospolity
• ziemista cera
• suchość skóry
• rozszerzone pory

A JAKIE SĄ PRZECIWSKAZANIA?
• kuracja retinoidami – zabieg można 

wykonać po 6 miesiącach od zakoń-
czenia kuracji;

• aktywne, ropne zmiany trądzikowe;
• choroby wirusowe, bakteryjne i 

grzybicze;
• ciąża oraz karmienie piersią;
• cera naczyniowa i wrażliwa;
• uszkodzenia skóry w obrębie zabiegu;
• świeżo opalona skóra (opalanie na-

leży zakończyć co najmniej 2 tygo-
dnie przed zabiegiem, nie stosować 
samoopalaczy).

Serdecznie zapraszam na kurację Retix C, 
SYLWIA MAZUREK

Kuracja Retix C to kuracja na bazie retinolu, witaminy C, antyoksydantów i substancji zmniejszających podrażnienie skóry. Sprawdza 
się doskonale w licznych problemach skóry: poprawia jej kondycję, wygładza zmarszczki i rozjaśnia przebarwienia. A to tylko niektóre 
z zalet kuracji, do której zachęcamy! 
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Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A
www.ikaa.pl,  e-mail: biuro@ikaa.pl

tel. 506 034 123

DIANA GRANDE B BLIŹNIAK   
LOKALIZACJA: UL. JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

www.projekty.muratordom.pl/projekt-diana-grande-b-blizniak-as125-13146

JUŻ W SPRZEDAŻY:

NA RATUNEK NATURZE
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Celowy Związek Gmin CZG-12 od wielu lat wspiera                                 
dobre pomysły mające na celu ochronę środowiska                                                                                                             
i wzrost kultury ekologicznej mieszkańców w gmi-
nach członkowskich Związku. Program RE.akcja 
kierujemy w szczególności do Instytucji Kultury,                 
by zainicjować w Bibliotekach i Ośrodkach Kultury 
wydarzenia związane z ochroną środowiska.

Wszelkie formy działań są mile 
widziane - od konkursów, spo-
tkań dyskusyjnych poprzez wy-
darzenia plenerowe i online. 
Warto przy okazji podejmo-
wanych działań przypominać 
o właściwej segregacji odpadów 
a materiałów do wykorzystania 
i form przekazu jest sporo - od 
książek, po filmy i kreatywne 
warsztaty czy quizy. 

W ramach naboru wniosków 
w programie RE.akcja  w 2021 
roku wsparcie otrzymało 8 in-
stytucji, m.in. Gminny Ośrodek                                                              
Kultury „Pod Morwą” w Lub-
niewicach na projekt „Segre-
gujesz - Świat Ratujesz” oraz 
Sulęciński Ośrodek Kultury na 
wydarzenie kulturalno-eduka-
cyjne „Wybieram Naturę - ro-
dzinny piknik ekologiczny”. 

Wnioski o wsparcie projektów na rok 2022 można 
składać do 31 stycznia br.: 
• drogą pocztową lub 
• osobiście do biura Związku. 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej: 
www.czg12.pl/edukacja/re-akcja/re-akcja-2022/

Magiczny czas „Pod Topolą”
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Grudzień to szczególny miesiąc, pełen niezwykłych chwil. I choć jeszcze w tym 
roku wyglądał w naszym przedszkolu nieco inaczej to nie zabrakło tradycyj-
nych elementów, które wprowadziły nas wszystkich w świąteczny nastrój.

Już na początku grudnia dzieci odwie-
dził Mikołaj, który wręczył prezenty i z 
przyjemnością wysłuchał śpiewu pio-
senek i recytacji wierszy. Nasze przed-
szkolaki oczekując na święta zapozna-
wały się z tradycjami- własnoręcznie 
dekorowały pierniczki, ozdabiały 
bombki, którymi udekorowały cho-
inki. Co dzień w przedszkolu słychać 
było też tradycyjne kolędy, pastorałki 
i świąteczne piosenki. 21 grudnia od-
było się kolędowanie, łamanie opłat-
kiem, składanie życzeń,  po których 
przedszkolaki zasiadły do świąteczne-
go obiadu. Wszystkie tradycje prze-
żyliśmy wspólnie, chcąc umacniać 
więzi międzyludzkie i poczucie wspól-
noty. Co więcej chcieliśmy podzielić 
się nimi z innymi- przesłaliśmy więc 
najlepsze świąteczne życzenia przyja-
ciołom przedszkola z Polski i z zagra-
nicy. Dzieci ponownie samodzielnie 
wykonały kartki cyfrowe w programie 
Paint. Zostały one  przesłane drogą                                                           
internetową wraz z fotografiami,                                   
które uchwyciły te wyjątkowe chwile 
do odległych zakątków Europy.

Przedszkole Miejskie Nr1



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



COVID-19 w Polsce - kalendarium
Rok 2021 był rokiem wirusa SARS-CoV-2! jego brytyjskiej odmiany Alfa i afrykańskiej Beta. Pojawił się wariant Delta z Indii,                 
a zaraz po nim - Delta plus, Eta z Nigerii , indyjska Kappa. Na świecie żniwo zbierała Lambda z Chile,Mu z Kolumbi czy Omikron 
z  RPA zdiagnozowany w Polsce pod koniec minionego roku. Nowy 2022 rok przywitaliśmy z nadzieją, że to będzie ostatni rok 
z koronawirusem... niestety, ta nierówna walka wciąż trwa...

4 marca 2020 roku w szpitalu w Zielonej Górze po-
twierdzono pierwszy przypadek osoby zakażonej 
wirusem SARS-CoV-2 w Polsce (pacjent „zero”)
od 14 do 20 marca 2020 roku obowiązywał                        
w Polsce  stan zagrożenia epidemicznego, a od 
15  marca 2020 roku wprowadzono na granicach 
Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający 
ruch graniczny
11 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego nt. działań w sprawie 
COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki odwołał 
wszystkie imprezy masowe 
od 12 marca 2020 roku zamknięto, w ramach                 
profilaktyki, placówki oświatowe na okres dwóch 
tygodni (tj. 12-25 marca 2020) 
od 15 marca-13 kwietnia 2020 roku zamknięte  zo-
stały granice Polski dla ruchu lotniczego i kolejowe-
go. Wprowadzono również kontrole paszportowe 
na wszystkich granicach lądowych, a do kraju po-
zwolono wjeżdżać tylko pracownikom i  obywate-
lom Polski. Po przekroczeniu granicy drogą lądową                                                                                                       
obowiązywała 14-dniowa kwarantanna
25 marca 2020 roku wprowadzono ograniczenia 
dotyczące przemieszczania się środkami publicz-
nego transportu zbiorowego
od 1 kwietnia 2020 roku wprowadzono kolejne 
ograniczenia w walce z wirusem- parki, bulwary, 
plaże zostały bezwzględnie zamknięte. Zawieszono 
działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych 
i tatuaży. Ograniczono liczbę klientów w sklepach 
i punktach usługowych oraz wprowadzono godzi-
ny dla seniora - w godz. 10:00-12:00 mogły być              
obsługiwane tylko osoby powyżej 65. roku życia
20 kwietnia 2020 roku rozpoczął się I etap znosze-
nia ograniczeń
od 4 maja 2020 roku w ramach II etapu znoszenia                  
obostrzeń, przywrócono prace centrów handlo-
wych, bibliotek, muzeów, galerii sztuki, hoteli oraz 
placówek rehabilitacji leczniczej (z reżimem sani-
tarnymi)
18 maja 2020 roku nastąpił III etap znoszenia 
obostrzeń, przywrócono działalność salonów                           
fryzjerskich i kosmetycznych. Restauracje, bary 
i kawiarnie przywrócona działalność po spełnieniu 
wytycznych sanitarnych
30 maja 2020 roku nastąpił IV etap znoszenia obo-
strzeń, zniesiono limity osób w branży handlowej 
i gastronomicznej

od 6 czerwca 2020 roku wznowiono działalność 
kin, teatrów, oper, basenów, klubów fitness, parków 
zabaw i rozrywki, saun i solariów. Konieczność     
zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej
26 sierpnia 2020 roku - nowym ministrem zdro-
wia został Adam Niedzielski
24 października 2020 roku wprowadzono obo-
wiązek noszenia maseczek w strefie publicznej. 
Przywracane są obostrzenia. Zamknięte zostają 
restauracje, bary (działalność tylko „na wynos”), 
siłownie, fitnessy, baseny oraz sanatoria. Lekcje 
w  szkołach podstawowych dla klas IV-VIII odby-
wają się zdalnie
29 października 2020 roku został otwarty pierw-
szy szpital tymczasowy dla pacjentów covidowych, 
na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie.                  
Z czasem w każdym województwie powstał co naj-
mniej jeden obiekt tego typu
od 31 października do 2 listopada 2020 roku 
wstęp na teren cmentarzy został zakazany z wyjąt-
kiem pogrzebów i czynności z nimi związanych
4 listopada 2020 roku ze względu na gwałtowny 
wzrost ilości nowych zarażeń przedłużono obo-
wiązywanie dotychczasowych ograniczeń
28 listopada 2020 roku ze względu na zbliżające 
się Święta Bożego Narodzenia, nastąpiło częściowe 
poluzowanie ograniczeń
27 grudnia 2020 roku w Polsce rozpoczęły się 
szczepienia przeciwko COVID-19, na początek dla 
kadry medycznej (tzw. grupa „zero”)
w noc sylwestrową z 31 grudnia 2020 na 1 stycznia 
2021 roku obowiązywał nas  zakaz przemieszczania 
się (poza wymienionymi w ustawie przypadkami).
Rok 2021 rozpoczął się przedłużeniem dotychcza-
sowych restrykcji do 31 stycznia 2021 roku
od 15 stycznia 2021 roku rozpoczęła się  rejestracja 
do szczepień przeciwko COVID-19 kolejnych grup, 
wg harmonogramu. W tym celu uruchomiono                                                                                                              
bezpłatną infolinię 989 oraz stronę internetową 
www.gov.pl/web/szczepimysie, na której można 
było zadeklarować swoją chęć do zaszczepienia się
18 stycznia 2021 roku została przywrócona nauka 
stacjonarna dla klas I–III szkół podstawowych, 
a także dla uczniów szkół specjalnych
Od 1 lutego 2021 roku galerie handlowe, muzea 
oraz galerie sztuki zostają ponownie otwarte, ale 
w ścisłym reżimie sanitarnym

Od 12 lutego 2021 roku otwarto stoki narciarskie, 
hotele w reżimie sanitarnym, kina, teatry, opery                    
oraz  filharmonie (przy zajętości do 50% miejsc),                       
baseny, boiska i korty zewnętrzne
25 marca 2021 roku w związku z III falą pandemii 
rząd wprowadził nowe, zaostrzone obostrzenia. 
Zamknięto galerie handlowe, przedszkola, salony 
fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, sklepy meblowe, 
żłobki. W placówkach handlowych i pocztowych 
o powierzchni powyżej 100 m2 obowiązywał limit: 
jedna osoba na 20 m². Nowe ograniczenia obowią-
zywały do 18 kwietnia 2021 roku
19 kwietnia 2021 roku otwarto przedszkola, żłobki                                                                                                    
oraz dozwolono rywalizację sportową w grupach 
do 25 osób na otwartej przestrzeni
w maju 2021 roku w związku ze spadkiem liczby 
zakażeń zniesiono większość obostrzeń, otwarto 
miejsca kultury, stadiony, szkoły, itp oraz zniesiono 
limity w transporcie. Już na początku czerwca 2021 
cała gospodarka została poluzowana
1 lipca 2021 roku ruszyła możliwość szczepienia 
drugą dawką w dowolnym punkcie oraz loteria dla 
zaszczepionych
6 lipca 2021 roku Premier mówi: Liczba zaka-
żeń i zgonów spowodowanych COVID-19 w Polsce 
jest obecnie niska. Pandemia jednak jeszcze się nie 
skończyła, a koronawirus wciąż jest niebezpieczny.           
Musimy zachować czujność - kolejne mutacje wirusa                                                                                                     
to duże zagrożenie. Rząd przygotowuje plan działa-
nia na ewentualną czwartą falę
od 2 listopada 2021 roku szczepienia przypo-
minające dostępne są dla wszystkich w pełni za-
szczepionych osób pełnoletnich. Niestety systema-
tycznie zwiększa się liczba pacjentów chorych na 
koronawirusa. Walka z IV falą pandemii trwa
od 15 grudnia 2021 roku zmienią się limity osób 
w restauracjach, kinach czy teatrach. Zwiększenie                  
limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych   
zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą 
certyfikatu COVID-19. Kluby nocne i dyskoteki 
zostaną zamknięte
od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku 
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych uczą się zdalnie
10 stycznia 2022 roku - jesteśmy w kolejnej V fali 
pandemii. Omikron dociera do Polski, stwierdzono                                                                                                
189 przypadków zakażenia



ZASZCZEP SIĘ I ŻYJ!
W Kostrzynie  akcję promocyjną szczepień rozpo-
częliśmy hasłem ZASZCZEP SIE I ŻYJ z całkiem 
niezłym efektem. Przypomnijmy nieco faktów:
W grudniu 2020 roku polski rząd wprowadził              
NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ. Masowy                                                                                                             
program szczepień był i jest jednym z najwięk-
szych wyzwań planistycznych, organizacyjnych 
i  logistycznych od kilku dekad w zakresie zdrowia                                                           
Polaków. Szczepionki są finansowane z budżetu pań-
stwa, a szacowany koszt ich zakupu to 2,4 mld zł.
W marcu 2021 roku w ramach realizacji rządo-
wego programu wsparcia Polaków, rozpoczynamy 
miejską akcję rozdawania maseczek ochronnych. 
Przez tydzień rozdajemy tysiące darmowych ma-
seczek ochronnych. 
W kwietniu 2021 roku jako Miasto jesteśmy gotowi                                                                      
na uruchomienie dodatkowego Punktu Szcze-
pień Masowych, który mieścił się w Kostrzyńskim                                                   
Centrum Kultury Kręgielnia przy ul. Fabrycznej 5.                                                                                                              
To nasze zobowiązanie wobec mieszkańców,                 
których od początku zachęcam do szczepienia się 
przeciwko Covid-19 i bardzo proszę o nierezy-
gnowanie z możliwości zaszczepienia się - mówił                 
burmistrz Andrzej Kunt.
23 kwietnia 2021 roku Narodowy Fundusz Zdro-
wia ocenił, że obiekt wzorowo spełnia wymagania 
NFZ, co do wyposażenia i przygotowania placówki.                                                                                                   
Punkt Szczepień Masowych na kostrzyńskiej             
Kręgielni rozpoczyna szczepienia i w tym miejscu 
działa do końca września, by od 1 października                                                                                                   
kontynuować działalność w kostrzyńskim szpitalu 
przy ul.Gabriela Narutowicza 6. Partnerem mia-
sta w tej inicjatywie społecznej był Nowy Szpital                                                                                                    
w Kostrzynie nad Odrą. 
Miasto do usprawnienia procesu rejestracji pa-
cjentów deleguje pracowników Urzędu Miasta. 
Współpracujemy z kostrzyńskimi parafiami, które 
w ogłoszeniach duszpasterskich informują miesz-
kańców o możliwości zaszczepienia się. Serdeczne 
Bóg zapłać za tą współpracę. 
14 czerwca 2021 roku uzyskujemy dostęp do ogól-
nopolskich danych o ilości zaszczepień w naszym 
mieście, w tym dniu w Kostrzynie mieliśmy 3.855 
osób w pełni zaszczepionych, było to zaledwie 
21,7 % ogólnej liczby mieszkańców.
W lipcu 2021 roku promujemy Loterię Narodo-
wego Programu Szczepień, w której do wygrania 
są pieniądze, samochody, hulajnogi oraz ruszamy 
z promowaniem szczepień poprzez akcję informa-
cyjną plakatowo-banerową, której adresatami są 
rodzice i dziadkowie. 
20 lipca 2021 roku osiągamy  poziom 41,9% (7.427 
osób w pełni zaszczepionych). 
Do 11 sierpnia 2021 roku poziom wyszczepialno-
ści zwiększa się do 46,7%, 
W dniu 27 września 2021 roku  mamy już 52,3 % 
w pełni zaszczepionych (9.275 osób). Jesteśmy                
niemal dumni, że i nasze działania przynoszą efekty.                                                                                                           
Rok 2021 kończymy z liczbą blisko 11 tysięcy osób 
w pełni zaszczepionych.   

SZCZEPIENIA
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

Liczba Mieszkańców Kostrzyna nad Odrą:

   17.704 - 18.01.2022 r.
Zaszczepieni minimum jedną dawką:

   11.254 - 63,50 %
Mieszkańcy w pełni zaszczepieni:

   10.755 - 60,70 %
Ranking ogólnopolski:

148 miejsce

Istotą szczepienia i jego największą wartością 
jest to, że ono chroni przed ciężkim przebiegiem                                   
i zgonem. Szczepienia chronią nas przed najgorszymi 
zjawiskami, jak lockdown, jak zgon, 
jak ciężka hospitalizacja, więc ten, 
kto z tego nie korzysta, dokonuje 
świadomego wyboru brania na siebie 
pewnej odpowiedzialności nie tylko 
za swoje zdrowie, ale też za bliskich.
Minister Zdrowia Adam Niedzielski



SZCZEPIENIA
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

      Grupa wiekowa  12 - 19 lat
                    712 jedna dawka / 611 w pełni
      Grupa wiekowa  20 - 39 lat
      2981 j. dawka / 2859 w pełni
   Grupa wiekowa  40 - 59 lat
  3712 j. dawka / 3610 w pełni
   Grupa wiekowa  60 - 69 lat
   1940 j. dawka / 1896 w pełni
   Grupa wiekowa  70 lat +
   1807 j. dawka / 1761 w pełni

* dane na 18.01.2022 roku

ROSNĄCA ODPORNOŚĆ
NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ działał 
od grudnia 2020 roku. Zgodnie z rekomendacjami 
ekspertów ustalono priorytetowe grupy społeczne                                                                                                  
na potrzeby szczepień. W pierwszej kolejności 
możliwość szczepienia przeciw COVID-19 miały:
• służby medyczne, pensjonariusze Domów Po-

mocy Społecznej i pacjenci ZOL; 
• osoby powyżej 60. roku życia; 
• służby mundurowe, które wspomagają walkę 

z COVID-19 oraz zapewniają bezpieczeństwo 
państwa. 

Potem taką możliwość uzyskały kolejne grupy. 
Strategia służy zaplanowaniu działań, które mają 
zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych 
i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. 
Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby 
szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring 
przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpie-
czeństwo Polaków.
Celem NPS jest zapewnienie jak największej do-
stępności do programu szczepień m.in. poprzez or-
ganizację sieci punktów szczepień.  Stacjonarnymi 
punktami szczepień w Kostrzynie nad Odrą były 
wszystkie Przychodnie Lekarzy Rodzinnych oraz 
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą.
1 sierpnia 2021 roku rząd uruchamia konkursy                                                                                                    
dla gmin z licznymi nagrodami finansowymi. 
Konkurs ROSNĄCA ODPORNOŚĆ został skie-
rowany do wszystkich gmin za wyjątkiem miast 
na prawach powiatu. Nagrodzone zostały te gminy, 
które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepie-
nia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 
października 2021 roku Wyróżniono aż 907 gmin. 
Konkurs przyczynił się do istotnego wzrostu po-
ziomu zaszczepienia. Wśród nagrodzonych znala-
zło się Miasto Kostrzyn nad Odrą, które wygrywa 
kwotę 1 miliona złotych.
22 sierpnia 2021 roku w Parku Miejskim po raz 
pierwszy była prowadzona akcja #Szczepimy Się z 
OSP,  podczas której zaszczepiono 62 osoby. Akcję 
z powodzeniem powtórzono jeszce 5 września oraz 
19 września.
4 grudnia 2021 roku w ramach miejskiej akcji „Za-
szczep się z nami przed świętami” zaprosiliśmy 
mieszkańców na szczepienia w mobilnej jednostce 
szczepień. Na Placu Wojska Polskiego staje szcze-
pobus w którym zaszczepiło się  200 osób, w tym 80 
po raz pierwszy. Wszyscy zaszczepieni otrzymali                                                                                                       
od nas pulsoksymetry, a wśród szczepiących się 
po raz pierwszy rozlosowanych zostaje pięć bonów 
o łącznej wartości 2.000 złotych. Dzięki tej akcji 
w Kostrzynie przekraczamy liczbę 10.000 zaszcze-
pionych mieszkańców! Akcję powtarzamy  12 i 19 
grudnia 2021 roku i  kontynuujemy ją w 2022 roku.
W dniu 9 stycznia 2022 roku szczepionkę przyjęły 
132 osoby.

Proszę zaufajcie mi, kiedy apeluję o przyjęcie szcze-
pień ochronnych przeciwko COVID-19, szczepień, 
które nie tylko ratują nasze zdrowie i życie, ale też 
są jedynym, znanym nauce sposobem na zahamowa-
nie pandemii koronawirusa.
Szanowni Kostrzynianie! Co możemy dla Was                 
zrobić, byście zdecydowali się na szczepienie? Liczba 
osób zaszczepionych przeciwko COVID 19 systema-

tycznie rośnie, ale zbyt wolno, by do 
wiony osiągnąć poziom zabezpiecza-
jący przed wzrostem zachorowań. 
Zwracam się zatem do Państwa 
z zapytaniem: jak możemy Państwu 

pomóc w podjęciu decyzji o przyjęciu 
szczepień?

Burmistrz Miasta Andrzej Kunt



23 stycznia, godz.12:00-16:00

Burmistrz miasta kostrzyn nad Odrą ANDRZEJ KUNT ZAPRASZA
na bezpłatne szczepienia przeciwko covid-19

w ramach projektu #rosnąca odporność
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Pandemia koronawirusa moc-
no doświadczyła seniorów, pogarsza-
jąc ich sytuację zdrowotną. Obecny 
wzrost cen produktów i usług rów-
nież uderza w osoby starsze. Szcze-
gólnie ciężko jest osobom, które żyją 
w pojedynkę. Jak wyjść naprzeciw ich 
potrzebom?

K.Osos: Seniorzy są grupą spo-

łeczną, która potrzebuje ogromnego 
systemowego wsparcia. Zamknięcie 
w domach podczas lockdownu, często 
z dala od reszty rodziny, brak pełnego 
dostępu do potrzebnych usług me-
dycznych w ramach NFZ, a także oba-
wa o zdrowie swoje i bliskich spra-
wiły, że ostatnie dwa lata były dla 
osób starszych niezwykle trudnym 
okresem. Dziś dochodzi do tego ko-

lejny czynnik - rekordowa i wciąż 
rosnąca in�acja. Wzrost cen produk-
tów oraz usług sprawia, że seniorzy 
nie mogą w pełni zadbać o swój do-
brostan. Wielu starszych osób zwy-
czajnie nie stać na zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb. Dlatego jako Plat-
forma Obywatelska proponujemy no-
wy dodatek do emerytury. 

Proszę przybliżyć nam ten po-
mysł. Propozycja Platformy Oby-

watelskiej to wsparcie szczególnie 
istotne dla emerytów, którzy pobiera-
ją najniższe świadczenia.  

K.Osos: Gdy zostaje się same-
mu, warunki �nansowe zazwyczaj się 
pogarszają. Chcemy to zmienić. Za-
łożeniem naszego projektu jest, by po 
śmierci małżonka otrzymywać do-
datkowo 25 procent jego emerytu-
ry. Będzie to pewna forma dziedzi-
czenia. Dziś emeryci mają do wyboru 
dwie opcje - kontynuację otrzymy-
wania swojej emerytury lub przyjęcie 
85 procent emerytury zmarłego mał-
żonka w ramach tzw. renty rodzinnej. 
Szczególnie kobiety decydują się na 
tę drugą opcję. My chcemy dać eme-
rytom wybór pomiędzy pobieraniem 
85 procent świadczenia małżonka 
a swoją dotychczasową emeryturą 
powiększoną o 25 procent świadcze-
nia zmarłego. Jak wylicza Posłanka 

Marzena Okła-Drewnowicz, „przy za-
łożeniu, że średnia wysokość emery-
tury wynosi 2600 złotych brutto, 
średnia wysokość takiego dodatku 
wyniesie 650 złotych brutto”. To wy-
raźna pomoc. W pierwszym etapie 
dodatek obejmowałby wyłącznie mał-
żeństwa, a po zalegalizowaniu zwią-
zków partnerskich świadczenie obję-
łoby także osoby w nich pozostające. 

K.Osos: Tzw. emerytury gro-
szowe to problem, który w przyszłości 
tylko się pogłębi. Według wyliczeń 
głównego ekonomisty Federacji Przed-
siębiorców Polskich, wskutek marcowej 
waloryzacji świadczenia w kwocie 
niższej od minimalnej pobiera 365,2 
tys. emerytów! Jego zdaniem w per-
spektywie kilkunastu lat osiągniemy 
milion takich świadczeń. Dlatego 
zaproponowany przez nas dodatek to 
wsparcie, na które czekają obecni 
i przyszli emeryci.        

Dodatek do emerytury, który ułatwi życie w pojedynkę
 - rozmowa z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Osos

Pracowałeś za granicą? 
Odzyskaj nadpłacony podatek

Kontakt:
tel: +48 756 138 405
tel: +31 613 078 362

MaxTax Rafał Chrzanowski
66-300 Międzyrzecz, 

ul. Kazimierza Wielkiego 9a  
(kiosk na Plantach)

Jesteśmy specjalistami w branży Rachunkowość - Usługi
Skorzystaj z naszej pomocy! 

Oferujemy Usługiksięgowe w konkurencyjnej 
 

cenie i na profesjonalnym poziomie.

Uzyskaj maksymalny zwrot podatku za pracę w Holandii, w 
Niemczech, w Belgii oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Zasiłek rodzinny - Niemcy, rozłąkowe - Holandia, 
rozliczenie PIT-36/ZG Polska.

Dodatek do zasiłku rodzinnego 
dla pracujących w Niemczech.

Dodatek do ubezpieczenia 
dla pracujących w Holandii 

Dziękuję za rozmowę.

www.sevendebno.com 576 662 301

- budynków mieszkalnych
       - obiektów biurowych
              - montaż  remonty
                    - obsługa, konserwacja

Seven Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 8, 74-400 Dębno

ELEKTRYCZNE 
instalacje 
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Tutaj warto inwestować!
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Rok 2021 K-S SSE zamknęła z aż                  
59  decyzjami o wsparciu na łączną 
sumę kosztów inwestycyjnych w wy-
sokości 5,3 mld PLN. W porównaniu 
do 2020 roku to trzykrotnie lepszy 
wynik, żeby nie powiedzieć absolutny 
rekord. Planowane inwestycje zaini-
cjują powstanie prawie 1.300 nowych 
miejsc i zagwarantują utrzymanie po-
nad 15.000 istniejących miejsc pracy. 
K-S SSE razem z Katowicką i Wałbrzy-
ską SSE odpowiadają za 28% wszyst-
kich projektów inwestycyjnych i 47% 
wartości inwestycji w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji.
Polska Strefa Inwestycji sprawdza się 
wzorowo jako zachęta inwestycyjna. 
Coraz więcej mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców decyduje się na nowe 
inwestycje. To już prawie połowa                                                                       
wszystkich inwestycji. Polska staje się 
jednym z najbardziej atrakcyjnych 
miejsc do inwestowania również dla 
inwestorów zagranicznych. Wraz 
z nowymi przepisami obowiązującymi                                                                        
od 1  stycznia 2022 roku zwiększony 
zostanie dostęp do wsparcia w przy-
padku reinwestycji czyli dla inwe-
stycji związanych ze zwiększeniem 
zdolności produkcyjnej istniejącego 
zakładu, dywersyfikacją produkcji                                   
zakładu poprzez wprowadzenie 
produktów uprzednio nieprodu-
kowanych w zakładzie lub zasadni-
czą zmianą procesu produkcyjnego                                                                                   
istniejącego zakładu. Głównym celem 
polityki inwestycyjnej jest nie tylko 
przyciąganie inwestorów, lecz rów-

nież zachęcanie do dalszego rozwoju 
w kraju, rozbudowywania, zwiększa-
nia zdolności produkcyjnych i roz-
woju. Skutkiem takich działań ma być 
powstanie długofalowych, a zatem 
trwałych powiązań gospodarczych, 
co zaowocuje powstaniem złożonych 
łańcuchów gospodarczych.
Obniżono również niektóre minimalne                      
progi inwestycyjne, rozszerzono listę 
miast tracących funkcje społeczno-                                                                                         
-gospodarcze, dodano dodatkowe 
kryteria jakościowe - to tylko niektóre 
z najważniejszych zmian w przepisach 
dotyczących wsparcia dla nowych               
inwestycji.
Zachęcamy do zapoznania się ze 
zmianami i ich wpływem na pomoc 
publiczną . Zainteresowanych tema-
tem pomocy publicznej dla nowych 
inwestycji, zapraszamy serdecznie do 
kontaktu mailowego (info@kssse.pl) 
lub telefonicznego (+48 95 721 98 00) 
ze spółką zarządzającą.
Polecamy również obserwowanie 
mediów społecznościowych KSSSE 
takich jak Facebook, czy Linkedin, 
gdzie strefa regularnie informuje o 
dostępnych i darmowych szkoleniach 
czy webinarach, traktujących zazwy-
czaj o zmianach w przepisach, nowych 
regulacjach prawnych i ich interpre-
tacjach. To ogromna dawka bardzo 
przydatnej wiedzy, która może ułatwić 
funkcjonowanie przedsiębiorcom.

Dział Marketingu
Kostrzyńsko-Słubicka SSE S.A.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje                                                                                                                                  
zasięgiem swojego oddziaływania Województwo Lubuskie,                    
Zachodniopomorskie i Wielkopolskie i jest tym samym jedną 
z większych i najszybciej rozwijających się stref w kraju. Po zmianie                                                                                                                                
przepisów w 2018 roku, kiedy cała Polska stałą się Strefą Ekono-
miczną, K-S SSE notuje z roku na rok coraz lepsze wyniki. Efekty wi-
doczne są jak na dłoni, pomimo ciężkiego dla gospodarki czasu 
pandemii i wielu ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
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Kostrzyński szpital z nowoczesną instalacją tlenową
KOSTRZYN NAD ODRĄ

W szpitalu w Kostrzynie nad Odrą zakończyła się budowa stacji tlenu ciekłego. Rozbudowana instalacja doprowadza tlen do sal 
pacjentów i zastąpi dotychczas używane butle. 
Tlen jest doprowadzany do od-
działu chorób wewnętrznych, 
gdzie obecnie leczeni są pa-
cjenci z Covid-19. Utworzono                                                               
tam 35 miejsc dla chorych na 
Covid. Obecnie leczonych jest 
tam 20 osób. 
Nowa instalacja to duże uła-
twienie szczególnie przy le-
czeniu pacjentów z Covid-19.                    
W ich przypadku tlenotarapia 
odgrywa kluczową rolę - mówi             
Joanna Pachnicz, prezes szpi-
tala w Kostrzynie n. Odrą. 

Dotychczas tlen był dostarczany                                                                    
do sal chorych w butlach. Teraz 
jest rozprowadzany z głównego 
zbiornika, który został zain-
stalowany przy szpitalu. Jego              
pojemność wynosi 6 tys. litrów. 

W ramach projektu placówka 
rozbudowała również instala-
cję tlenową wewnątrz budynku.  
Inwestycja została współfina-
sowana przez Skarb Państwa 

ze środków przeznaczonych na 
walkę z COVID-19. Budowa 
nowej istalacji tlenowej koszto-
wało 380 tys. zł. z czego 342 tys. 
to dotacja Skarbu Państwa.

Zaszczep się!
Punkt szczepień populacyjnych ul. Narutowicza 6 
(szpital) wykonuje szczepienia przeciw COVID-19 
od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z następującym har-
monogramem: wtorki od 15:00, środy, od 15:00 oraz 
w wybrane weekendy na Izbie Przyjęć. Szczepienia 
dzieci 5-11 lat odbywają się w czwartki oraz piątki 
od 11:30 d0 12.30 po wcześniejszej rejestracji.
Jak się zarejestrować na szczepienie?
Rejestracja odbywa się:
• przez ogólnopolską infolinię, tel. 989 (czynna przez całą dobę)
• przez e-rejestrację w serwisie pacjent.gov.pl
• wysyłając SMS o treści SzczepimySie na numer 880 333 333
• telefonicznie w punkcie rejestracji do szczepień 41 240 1925 

(w godz. 8:00-13:00)
Aby szczepienia przebiegały sprawnie, przed przyjściem do punk-
tu można wydrukować i wypełnić kwestionariusz ankiety (do            
pobrania ze strony www.nowyszpital.pl).
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Tenisiści stołowi oddali hołd Marcinowi Bąkowi
Czy można piękniej oddać cześć i uczcić pamięć sportowca, niż zagrać w turnieju, rozgrywanym ku Jego pamięci? Z pewnością 
jest to godne upamiętnienie i dlatego też UKS Warta Kostrzyn nad Odrą oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą 
zorganizowali w dniach 15-16 stycznia 2022 roku Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego - III Memoriał Marcina Bąka, który po-
święcony był przedwcześnie zmarłemu kostrzyńskiemu tenisiście stołowemu, wspaniałemu człowiekowi i oddanemu koledze. Co 
więcej, myślę, że duch Marcina był z nami podczas tej dwudniowej imprezy sportowej, w której spotkało się kilka pokoleń tenisistów 
stołowych z całej Polski. Cześć Jego Pamięci!

KOSTRZYN NAD ODRĄ

III Memoriał Marcina Bąka odbywa 
się w miejscu, które było zawsze bliskie 
Jego sercu. Przecież to w hali sportowej 
przy ulicy Wojska Polskiego 6 wyrastał    
z nieopierzonego zawodnika przyszły 
mistrz, trener kolejnych pokoleń teni-
sistów stołowych. W tej hali zdobywał 
swoje pierwsze punkty, to tutaj, w pocie 
czoła trenował. Trudno by więc było, aby 
turniej poświęcony Jego pamięci mógł 
odbywać się gdzieś indziej, a jak już 
wspomniałem na wstępie - podczas za-
wodów niemal czuliśmy obecność Mar-
cina, a wśród zawodników słychać było 
wesoły śmiech na wspomnienie ich ko-
legi, który był nie tylko wybitnym teni-
sistą, ale przede wszystkim człowiekiem, 
na którego zawsze można było liczyć                                                                                        
i polegać w każdej sytuacji.
Już od godziny 9:00 zawodnicy przy-
bywali więc na miejsce, aby odświeżyć 
swoje dawne znajomości, powspominać 
i przygotować się do rozgrywek, które 
rozpoczęły się oczywiście od oficjalne-
go otwarcia. Dyrektor kostrzyńskiego 
MOSiR Zymunt Mendelski wspomi-
nał postać Marcina Bąka, przytaczając 
Jego liczne sukcesy i serdecznie witając 
licznie przybyłych tenisistów stołowych, 
życząc im nie tyle wysokich lokat, co 
dobrej zabawy w duchu fair play. Głos 
zabrał również Prezes Lubuskiego 
OZTS  dr Ryszard Kulczycki, który 
słusznie zauważył, że najlepszym spo-
sobem upamiętnienia pamięci Marcina 
jest powalczyć przy stole z innymi za-
wodnikami o punkty, czego sam stał się 
najlepszym przykładem stając do walki! 
Na otwarciu nie zabrakło również ojca 
Marcina w osobie Prezesa UKS War-
ta Kostrzyn nad Odrą Henryka Bąka, 
który przez całe dwa dni witał osobiście 
zawodników, dbał o to, by czuli się w 
hali ja u siebie i osobiście nadzorował, 
ba, prowadził nawet sportową rywaliza-
cję ze stanowiska spikera przy wsparciu 
grającego trenera „Top-Spin” Szczecin 
Rafała Buczka. Czy przy takiej obsadzie 

organizacyjnej coś mogło pójść nie tak? 
Warto dodać, że dzięki dofinansowaniu 
z Euroregionu Pro Europa Viadrina w 
ramach Funduszu Małych Projektów 
zawodnicy mieli zapewniony bufet ka-
wowy, ciepły posiłek, okolicznościowe 
medale i piękne puchary dla najlepszych 
ale nie wyprzedzajmy faktów.

W pierwszym dniu tenisowego marato-
nu stanęło na starcie około 90 zawod-
ników i, co warto podkreślić - repre-
zentowali przynajmniej trzy pokolenia 
tenisistów stołowych, a wielu z nich nie 
tylko znała Marcina Bąka osobiście, ale 
również miała to szczęście i walczyła 
z nim o punkty. Jak podkreślali, zawsze 
walczył do końca, zatem nikt tutaj ni-
komu nie odpuszczał, a wiele z meczy 
miało bardzo pasjonujący przebieg... by 
po sportowej rywalizacji uścisnąć dłoń 
przeciwnika, rzucić żartem i życzyć     
powodzenia w kolejnym pojedynku. Ta 
atmosfera towarzyszyła tenisistom aż do 
godzin wieczornych, kiedy odbyło się 
uroczyste zakończenie. 
Ale zanim doszło do dekoracji uczestni-
cy Memoriału zostali zaproszeni do po-
bliskiej Szkoły Podstawowej Nr4, gdzie 
czekał na nich prawdziwie domowy                             
posiłek. Nie możemy w tym miejscu nie 
podziękować sympatycznym Paniom ze 
szkoły, które zadziwiły nie tylko wielko-
ścią porcji, ale przede wszystkim sma-
kiem, którego pozazdrościć mogłaby 
nie  jedna restauracja! Dziękujemy!

Po tak smacznej przerwie zawodnicy 
wrócili do rywalizacji, w której wyło-
niono najlepszych w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Po zakończeniu 
sportowych zmagań wszystkie obecne 
na hali osoby (zawodnicy i publiczność) 
otrzymały pamiątkowe medale, które 
wręczył Z. Mendelski i R. Kulczycki. 
Najlepsi zawodnicy zabrali ze sobą oka-
załe, piękne, metalowe puchary. 
Sądząc jednak po uśmiechach na twa-
rzach wszystkich obecnych - na hali nie 
było przegranych, bo przecież nie o tro-
fea chodziło, a o upamiętnienie Marcina.

    KATEGORIA DO LAT 30:
   1. Kamil RUDOMINA
   2. Maciej MAKAJEW
   3. Filip LEWASZKIEWICZ
   4. Kinga ŁOSIŃSKA

   KATEGORIA 31-45 LAT:
   1. Paweł KIBAŁA
   2. Marek ŁĄCKI
   3. Jan KRUEGER
   4. Robert CZARNAK

   KATEGORIA 46-60 LAT:
   1. Bogusław TYMEJCZYK
   2. Rafał BUCZEK
   3. Henryk DZIDA
   4. Arkadiusz WOŹNIAK

   Kategoria 60 LAT+:
   1. Roman WĄCZEK
   2. Krzysztof MARCINKIEWICZ
   3. Edward PŁUCIENNIK
   4. Władysław JAWORSKI

Drugi dzień III Memoriału Marcina 
Bąka to rywalizacja w kat. OPEN, ale 
i mniejsza ilość zawodników, których 
było niewiele ponad dwudziestu. Mimo 
to zawody trwały od rana do 14:00, kie-
dy to Z. Mendelski w asyście mamy oraz 
babci Marcina wręczył medale pamiąt-
kowe i puchary dla najlepszej dziesiątki:
 

  1. Filip LEWASZKIEWICZ
  2. Robert BAŁACHOWSKI
  3. Marek ŁĄCKI
  4. Łukasz ZAGÓRSKI
  5. Rafał BUCZEK
  6. Robert CZARNAK
  7. Marek GRZĘDA
  8. Sylwester GRZĘDA
  9. Paweł KACZKA
10. Józef NAWROT

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia 
wszyscy udali się na przepyszny obiad 
do Szkoły Podstawowej Nr4. 
Tym akcentem zakończono tegoroczną 
rywalizację, ale obiecaliśmy sobie, że 
spotkamy się już za rok! W tym miej-
scu organizatorzy pragną podziękować 
członkom UKS Warta Kostrzyn nad 
Odrą i pracownikom MOSiR za przy-
gotowanie sali na zawody, czuwanie nad 
przebiegiem turnieju i stworzenie praw-
dziwie rodzinnej atmosfery. Dziękuje-
my Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr4                                                                                                      
Marzannie Senger za nieocenioną po-
moc w organizacji turnieju, a pracow-
nikom „Czwórki” za przygotowanie 
przepysznego obiadu,  ugoszczenie nas i 
rewelacyjny klimat na szkolnej stołówce.                                                                                 
Nie możemy zapomnieć również 
o  wsparciu pracowników Euroregionu 
ProEuropa Viadrina z Gorzowa Wlkp., 
którzy pomogli nam przygotować wnio-
sek i zgodzili się na przełożenie imprezy 
o dwa lata z uwagi na COVID-19. 
Specjalne podziękowania, moc serdecz-
ności i wirtualne uściski przesyłamy 
wszystkim zawodnikom z Polski oraz 
Niemiec, którzy razem z nami uczcili                   
pamięć Marcina Bąka!                        [BS]




