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• 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

SOLIDARNI

UKRAINĄ
z

COVID-19

Inwazja na Ukrainę niemal 
całkowicie zdominowała 
media, ale nie możemy też 
zapominać, że nad nami 
wciąż krąży widmo wirusa, 
który od dwóch lat zbiera 
śmiertelne żniwo...

KORONAWIRUS
nie odpuszcza ! ! !

Od 1 marca zniesiono niektóre                                                      
zasady bezpieczeństwa, które                                                
obowiązywały do tej pory. 
Jak podaje serwis rządowy                                                  
www.gov.pl/koronawirus:
przestały obowiązywać m.in. 
wszystkie limity osób – w tym w 
sklepach, restauracjach, miejscach 
kultury, transporcie, a także pod-
czas spotkań i imprez. Ponownie 
zostaną otwarte dyskoteki, klu-
by i inne miejsca udostępnione 
do tańczenia. Od 1 marca wciąż 
będziemy musieli przestrzegać 
niektórych obostrzeń. To m.in. 
zasady dotyczące noszenia ma-
seczek, izolacji, kwarantanny dla 
współdomownika oraz kwaran-
tanny przyjazdowej (dla osób bez 
ważnego UCC).

Przypominamy w tym miejscu, 
że najskuteczniejszą bronią, aby 
uchronić się przed zakażeniem 
wciąż są szczepienia. Na począt-
ku marca wykonano już ponad 
53 mln szczepień. Tymczasem 
codzienny bilans zakażeń i zgo-
nów jest wciąż wysoki. 
Apelujemy zatem nieustannie: 
zaszczep się i żyj!                     [bs]
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Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
Od dnia 1 marca 2022 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli miejskich i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad 
Odrą, w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące 
roczne przygotowanie przedszkolne.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich                                                                 

lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Od dnia Do dnia Do godz. Czynności

28.01.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości 
harmonogramu czynności w postę-
powaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

7.02.2022 r. 25.02.2022 r. 15:00

Składanie w przedszkolu deklaracji                                      
o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego  w roku szkolnym 
2022/2023.

Rekrutacja

1.03.2022 r. 25.03.2002 r. 15:00

Składanie przez rodziców lub opie-
kunów wniosków o przyjęcie dziecka                                                                                           
do przedszkola w wersji papierowej 
do przedszkola pierwszego wyboru.

28.03.2022 r. 1.04.2022 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

8.04.2022 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów za-
kwalifikowanych i list kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest rów-
noznaczne z przyjęciem do przedszkola.

11.04.2022 r. 15.04.2022 r. 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzi-
ca lub opiekuna prawnego dziecka 
woli przyjęcia do przedszkola.

20.04.2022 r. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych                                                                              
i nieprzyjętych do przedszkola

Rekrutacja - nabór uzupełniający

20.04.2022 r. 27.04.2022 r. 15:00

Składanie przez rodziców lub opie-
kunów wniosków o przyjęcie dziecka                                                                                           
do przedszkola w wersji papierowej 
do przedszkola pierwszego wyboru.

28.04.2022 r. 29.04.2022 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

4.05.2022 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów za-
kwalifikowanych i list kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest rów-
noznaczne z przyjęciem do przedszkola.

4.05.2022 r. 11.05.2022 r. 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzi-
ca lub opiekuna prawnego dziecka 
woli przyjęcia do przedszkola.

13.05.2022 r. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych                                                                              
i nieprzyjętych do przedszkola.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, 
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 9 lat.
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko 
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. 
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu 
(oddziale przedszkolnym), w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego                    
brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe Liczba punktów 
1 Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) 5
2 Niepełnosprawność kandydata 5
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 5
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 5
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, 
kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba 
rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie

co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

5

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole (oddział 
przedszkolny ) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale 
Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe Liczba punktów 

1
Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu 

lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej 
lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola 2

3
Kandydat, dla którego przedszkole, w którym

 składany jest wniosek jest najbliżej położonym 
przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4 Rodzeństwo bliźniacze 1

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Przedszkole Termin przerwy urlopowej
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Pod Topolą” 18 lipca - 29 lipca 2022 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Kostrzyńskich Papierników” 1 sierpnia - 12 sierpnia 2022r.
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Ekoludki” 18 lipca - 29 lipca 2022 r.

Przedszkole Miejskie Nr 4 „Bajka” 1 sierpnia - 12 sierpnia 2022r.

Terminy przerw urlopowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto 
Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2021/2022.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 
do klas pierwszych w szkołach podstawowych >>> strona 4

Informacja o tymczasowym przeniesieniu 
Przedszkola Miejskiego nr 1„Pod Topolą” 
Informujemy, iż przenosi się działalność Przedszkola Miejskiego                                                                                                                                  
nr 1 „Pod Topolą” w Kostrzynie nad Odrą z zajmowanego                   
budynku przy ul. Osiedlowej 4 do pomieszczeń w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą 
w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 na czas 
remontu placówki, tj. od dnia 27 czerwca 2022 roku do dnia 
25 sierpnia 2022 roku.
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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

OFERUJEMY:
- odbiór złomu
- odbiór/wywóz gruzu
- odbiór surowców wtórnych
- odbiór odpadów niebezpiecznych
- niszczenie dokumentów zgodnie z normą DIN 32757
- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych
- odbiór opadów przemysłowych
- wynajem wsypu na gruz
- wynajem kontenerów

Agreco Service - z korzyścią dla środowiska
EKOLOGIA W BIZNESIE

Agreco Service jako firma prowadząca swoją działalność lokalnie, obsługuje firmy, osoby fizyczne i inne podmioty. Świadczy usługi na 
terenie naszej gminy i pobliskich miejscowości wśród których są m.in. : profesjonalne i bezpieczne niszczenie danych i dokumentów, 
odbiory kontenerowe złomu, odbiory makulatury i innych surowców wtórnych, odbiór odpadów przemysłowych i wielkogabaryto-
wych, wywóz gruzu czy ważenie usługowe. Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Agreco Service?
NISZCZENIE DOKUMENTÓW
Agreco Service to firma profesjo-
nalna w każdym calu. Dlatego też 
usługa polegająca na niszczeniu do-
kumentów do IV poziomu bezpie-
czeństwa wg normy DIN 66399, od 
momentu odbioru aż po ich całkowitą                                                                                          
destrukcję przy użyciu nowoczesnych 
technologii to gwarancja, że dane nie 
trafią w niepowołane ręce. Co więcej: 
pojazdy transportujące dokumenty 
mają odbiorniki GPS, a proces niszcze-
nia można nadzorować online! Firma 
gwarantuje przy tym pełną poufność 
oraz zastosowanie nowoczesnych pro-
cesów technologicznych. A to wszystko 
w przystępnych cenach z rabatami dla 
stałych klientów!
ODBIÓR KONTENEROWY ZŁOMU
Agreco Service prowadzi kontenerowe 
odbiory złomu wprost z zakładów i od 
osób prywatnych. Firma dysponuje 
kilkudziesięcioma kontenerami stalo-
wymi o pojemności od 14 m3 do 36 m3 
i  odpowiednim zapleczem logistycz-
nym. Oferuje przy tym atrakcyjne ceny 
przy szybkim  czasie realizacji zlecenia. 
Czy można chcieć czegoś więcej?

ODBIÓR SUROWCÓW
Agreco Service w ramach usług                        
recyklingowych odbiera wprost od 
swoich klientów makulaturę, folię,                                 
plastiki i wiele innych surowców 
wtórnych. Do dyspozycji klientów                                                                                              
jest wiele rodzajów pojemników jak 
kosze siatkowe, muldy czy kontenery. 
Firma współpracuje zarówno w ramach 
indywidualnych akcji, ale także odbiera 
kartony i innego typu makulaturę na 
bieżąco od podmiotów gospodarczych. 
Zawsze stara się przy tym dostosować 
czas i warunki odbioru do indywidual-
nych potrzeb swoich klientów.

WYWÓZ GRUZU
Agreco Service posiada park maszyn, 
które są przystosowane do wywozu na-
wet najcięższych i największych odpa-
dów, typu gruz. Cały wywóz odbywa się 
przy zachowaniu wszelkich norm bez-
pieczeństwa. Firma proponuje klientom 
także dostosowane do indywidualnych 
potrzeb kontenery (mulda 2m3, 7m3 lub 
kontener 14 m3, 22 m3, 36 m3) w  których                                                                      
można gromadzić gruz, w myśl zasady: 
my zajmiemy się wywiezieniem zbędnego 
towaru, a Państwo zyskają komfort prac 
na budowie. Usługa kierowana jest do 
firm, jak również klienta prywatnego.

WAŻENIE USŁUGOWE
Agreco Service dysponuje nowoczesną 
wagą o wysokim stopniu dokładności. 
Dzięki temu oferuje klientom ważenie                                                                   
usługowe bardzo dużych obiektów 
o potężnej masie. Zalety oferty to:
- nowoczesny sprzęt;
- precyzja;
- wykwalifikowani pracownicy;
- korzystne ceny.
WYNAJEM KONTENERÓW
Agreco Service oferuje wynajem konte-
nerów, który odbywa się na korzystnych 
warunkach, które są omawiane przed 
zawarciem transakcji.
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Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 
do klas pierwszych w szkołach podstawowych 

Od 17 stycznia 2022 roku rozpoczął 
się proces rekrutacji na rok szkolny 
2022/2023 do klas pierwszych w szkołach                                                                                      
podstawowych. Do klasy pierwszej 
przyjmowane są dzieci zamieszkałe 
na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą,              
które odbyły roczne przygotowanie 
przedszkolne. 

Dzieci 7-letnie rozpoczynają naukę 
w  klasie pierwszej obowiązkowo, na-
tomiast o rozpoczęciu nauki w szkole 
podstawowej dziecka 6-letniego decy-
dują rodzice lub opiekunowie prawni. 
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Ko-
strzyn nad Odrą będą mieć miejsce tylko 
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych.

Od dnia Do dnia Do godz. Czynności

17.01.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości 
harmonogramu czynności w postę-
powaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

24.01.2022 r. 4.03.2022 r. 15:00

Składanie przez rodziców lub opie-
kunów wniosków o przyjęcie dziec-
ka do klasy pierwszej w szkole                     
podstawowej w wersji papierowej                    
do szkoły pierwszego wyboru.

7.03.2022 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

11.03.2022 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów za-
kwalifikowanych i list kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

11.03.2022 r. 18.03.2022 r. 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzica                                                                                                       
lub opiekuna prawnego dziecka woli                                                                           
przyjęcia do szkoły.

21.03.2022 r. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych                                                                              
i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja - nabór uzupełniający

16.08.2022 r. 18.08.2022 r. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie 
do szkoły wraz z dokumentami i 
oświadczeniami w wersji papierowej                                                                             
do szkoły pierwszego wyboru.

24.08.2022 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

25.08.2022 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów za-
kwalifikowanych i list kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

25.08.2022 r. 26.08.2022 r. 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzica                                                                                                       
lub opiekuna prawnego dziecka woli                                                                           
przyjęcia do szkoły.

29.08.2022 r. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych                                                                              
i nieprzyjętych do szkoły.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Uczniowie otrzymają komputery
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Miło nam przekazać informację, iż podpisana została umowa                 
dofinasowania wniosku miasta Kostrzyn nad Odrą który brał 
udział w konkursie Granty PPGR, „Wsparcie dzieci z rodzin pege-
erowskich w rozwoju cyfrowym”.

Miasto Kostrzyn otrzymało z tego progra-
mu dofinasowanie w kwocie 324.240 zł. 
Projekt jest finansowany w 100% ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach programu                                                                                             
Polska Cyfrowa.
Kolejnym etapem będzie przygotowa-
nie procedury przetargowej dot. zakupu 
sprzętu objętego wsparciem.

Do otrzymania sprzętu komputerowego 
zakwalifikowano łącznie 81 uczniów ze 
szkół podstawowych oraz  szkół śred-
nich. Uczniowie otrzymają łącznie: 
13  komputery stacjonarne, 66 laptopy 
i 2 tablety.
O postępach w realizacji projektu bę-
dziemy Państwa informować na bieżąco.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Serdecznie zapraszamy  dzieci i młodzież szkolną z Kostrzyna nad 
Odrą do udziału w nowym wydarzeniu adresowanym do pasjo-
natów niżej wymienionych gatunków sztuki.

Recytacja:  Eliminacje miejskie  5 kwietnia  godzina 10:00
   KCK “KRĘGIELNIA” ul. Fabryczna 5
   Finał wojewódzki: 13 kwietnia, Kłodawa
Piosenka:  Eliminacje miejskie  29 marca godzina 10:00
   KCK “KRĘGIELNIA” ul. Fabryczna 5
   Finał wojewódzki: 28-29 kwietnia, Zielona Góra
Instrumentaliści: Eliminacje miejskie 13 kwietnia  godzina 10:00
   KCK “KRĘGIELNIA” ul. Fabryczna 5
   Finał wojewódzki: 20 maja, Zbąszynek
Lubuskie Konfrontacje Artystyczne to 
cykl wydarzeń o charakterze przeglądów,                                                                                       
adresowanych do dzieci i młodzieży                                                      
szkolnej województwa lubuskiego,                      
realizujących swoje twórcze zaintereso-
wania.
Formuła LKA powstała dzięki współpra-
cy ponad 30 instytucji kultury, które pod 
wspólną marką tworzą nowy festiwal,                                                                                      
rozpoczynając od etapów środowi-
skowych - na finałach wojewódzkich               
kończąc.

O pozostałych przeglądach:
• fotografia, 
• film, 
• taniec, 
• plastyka, 
• teatr
poinformujemy niebawem. W tych                 
kategoriach pierwszym etapem jest 
przegląd na szczeblu powiatu.
Poszczególne regulaminy oraz pozosta-
łe  informacje  dostępne są na stronie: 

https://lubuskieart.pl/
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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:

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 140 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 jednostano-
wiskowy, dzięki czemu nie bę-
dzie problemu z parkowaniem. 
Projekt uwzględnia także taras 
znajdujący się przy domu,  gdzie 
będzie 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 przyszłego 
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...
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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

Seniorzy jak zwykle nie zawiedli... i zapowiadają więcej!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

W dniu 16 lutego br. Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą 
byli organizatorami czternastej edycji indywidualnej spartakiady sportowo-rekreacyjnej. W tym roku uczestniczyło w niej 18 zawod-
ników i zawodniczek, którzy zmierzyli się w sześciu konkurencjach sportowych.
Już od godzin porannych członkowie Sto-
warzyszenia przygotowywali, wspólnie                                                                                                                 
z pracownikami kostrzyńskiego                     
MOSiR halę przy ul. Niepodległości 11 
na coroczne zmagania seniorów w du-
chu sportowej rywalizacji. Konkuren-
cje, jak przystało na spartakiadę, były 
dostosowane dla seniorów, ale i wyma-
gające od nich różnorakich umiejętno-
ści. Uczestnicy zmierzyli się w sześciu 
konkurencjach. Najlepszą pod wzglę-
dem szybkościowym (slalom i bieg z 
jajkiem) okazała się Helena Czyczyn. 
Celnością natomiast musieli wykazać 
się przy strzałach do bramki i rzutach 
woreczkami do celu - tutaj bezapelacyj-
nie  najlepszy był Jerzy Wanat. Seniorzy                              
mogli także pokazać swoją siłę w rzutach                                                                                
piłką lekarską przez głowę, gdzie nie 
było zdecydowanych faworytów. 

Po zakończeniu ostatniej konkurencji 
podliczono punkty, a oto piątka najlep-
szych uczestników: 
1. Czesława Adamska - 55 pkt.
2. Jerzy Wanat - 48 pkt.
3. Bożena Suchomel - 47 pkt.
4. Helena Czyczyn - 46 pkt.
5. Weronika Niewęgłowska - 45 pkt.

Na uroczystym zakończeniu XIV In-
dywidualnej Spartakiady Sportowo-                            
Rekreacyjnej Seniorów każdy z uczest-
ników otrzymał z rąk Dyrektora MOSiR 
Zygmunta Mendelskiego kalendarze na 
rok 2022, pamiątkowe medale oraz cer-
tyfikaty uczestnictwa. Uhonorowano 
także najstarszą zawodniczkę (Helena 
Żerdziewska) i najstarszego zawodnika 
(Jerzy Wanat), którzy otrzymali oko-
liczne statuetki. Po tym miłym akcen-

cie wszyscy raczyli się pysznymi pącz-
kami przy kawie i  herbacie. Impreza 
ta unaoczniła, że w okresie panującej 
pandemii, przy zachowaniu wszelkich 
środków ostrożności, można miło spę-
dzić czas wśród przyjaciół, a przy okazji 
sprawdzić swoją sprawność fizyczną na 
tle innych Seniorów.
Zarząd Kostrzyńskiego Stowarzyszenia 
„Człowiekiem Jestem” serdecznie dzię-
kuje dyrektorowi MOSiR w Kostrzynie 

nad Odrą Zygmuntowi Mendelskiemu,                   
sędziom zawodów w osobach: Roman                                                                
Bućkowski, Wioletta Dybcio, Albert        
Semenczenko, Bartłomiej Suski oraz 
Antoni Żołna i wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do sprawnego zorganizo-
wania tej imprezy. Specjalne podzięko-
wania składamy Seniorom za sportową 
rywalizację w duchu fair-play. 

Jerzy Wanat / Bartłomiej Suski
fot. Teresa Oleszczuk
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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

Przedszkolaki w OPS
KOSTRZYN NAD ODRĄ

7 marca dzieci z przedszkola Miejskiego nr 2 w Kostrzynie nad 
Odrą odwiedziły pracowników i podopiecznych seniorów 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. 

Przedszkolaki zaprezentowały przy-
gotowany wcześniej występ. Dzieci                     
śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze 
z okazji Dnia Kobiet. 
W prezentacji uczestniczyły 5-latki oraz 
dzieci z  koła recytatorskiego z naszego 
przedszkola, które przyszły do Seniorów 
pod opieką pani Izabelii Tylińskiej, pani 

Małgorzaty Porzucek oraz pani Jolanty 
Szymczyk. 
Zostaliśmy bardzo miło przywitani, 
czekał na nas słodki poczęstunek i upo-
minki wykonane własnoręcznie przez 
Seniorów. Dziękujemy!

Anna Karpezo
Przedszkole Miejskie Nr2

Służby w akcji - luty
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą to nazwa profilu FaceBook,  
który warto polubić! Prezentowane są tutaj fotorelacje i relacje 
filmowe z akcji służb na terenie miasta i najbliższej okolicy. Like!

1 luty, godz.17:00 - ul. Drzewicka
zderzenie dwóch samochodów

5 luty, godz.15:15 - ul. Sportowa
pożar pustostanu po starym budynku                                                                   
kolejowym. W akcji uczestniczyły                   
zastępy PSP Kostrzyn nad Odrą, OSP 
RWiE Kostrzyn nad Odrą, OSP Witnica,                                                                              
OSP Mościce

18/19 luty - ul. Żeglarska
Orkan Eunice przeszedł nad miastem

21 luty, godz.15:15 - Rondo Woodstock
kierujący samochodem nietrzeźwy 
mężczyzna uderzył w drzewo. Bada-
nie na zawartośc alkoholu w wydycha-
nym powietrzu wykazało 1,68 promila. 
Mimo to kierowca nie odniósł obrażeń.
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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◊ 

DZIAŁANIE
Podczas kontaktu preparatu ze skórą 
dochodzi do denaturacji białek ze-
wnętrznej warstwy skóry i aktywacji 
biochemicznej kaskady, która pro-
wadzi do wytwarzania czynników 
wzrostu (PDGF, ALFA i BETA 1 TGF, 
VEGF). Główne obszary zabiegowe to 
twarz, szyja i dekolt, jak również dło-
nie, ramiona, łokcie, kolana, pośladki 
czy stopy oraz wszędzie tam, gdzie 
skóra wymaga ujędrnienia. 

BioRePeel to zabieg całoroczny, mało 
inwazyjny, bezbolesny, bez efektu 
złuszczania, bez okresu rekonwale-
scencji i dla osób w każdym wieku. Je-
dynie przy wrażliwych skórach może 
być odczuwalne lekkie pieczenie. Dla 
spotęgowania dzialania peelingu po-
lecamy połączyć go z mezoterapią mi-
kroigłową. 

SKŁAD
TCA 35%, kwas laktobionowy, sali-
cylowy, winowy, cytrynowy, amino-
kwasy (glicyna, prolina, hydroksy-
prolina,arginina), wit. C i B2, GABA 
(składnik liftingujący).

BioRePeel - peeling medyczny
PIĘKNE NA WIOSNĘ RAZEM Z PRZEKROJEM

BioRePeel to opatentowany peeling medyczny o działaniu biostymulującym, rewitalizującym, nawilżającym i antyoksydacyjnym 
do silnej biostymulacji skóry. 

EFEKTY
• wypłycenie zmarszczek i blizn,
• likwidacja przebarwień,
• poprawa napięcia i elastyczności 

skóry,
• zwężenie porów,
• likwidacja zaskórników,
• poprawa stanu skóry trądzikowej,
• ograniczenie nadmiernego łojotoku,
• wyrównanie struktury skóry.

Przeciwwskazania:
• ciąża i okres karmienia,
• alergia na którykolwiek składnik 

preparatu,
• liczne znamiona na skórze,
• przerwana ciągłość naskórka,
• aktywne zmiany bakteryjne, grzy-

bicze, wirusowe (np.opryszczka),
• skłonność do bliznowacenia.

Częstotliwość zabiegu:
W przypadku twarzy, szyi i dekoltu 
należy wykonać serię 4-6 zabiegów 
co 7-12 dni. W przypadku reszty ciała 
4-6 zabiegów co 10-15 dni.

Zapraszam na zabieg,
Sylwia Mazurek
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Woda, wodór, węgiel - BGK stawia na zasoby przyszłości
Bank Gospodarstwa Krajowego 

Dziś stoimy u progu kolejnego, cywilizacyjnego przełomu na miarę rewolucji, jaką przyniosło powstanie światowej sieci WWW. Będzie to 
zmiana sposobu, w jaki korzystamy z danych nam zasobów naturalnych, a zwłaszcza trzech z nich - „następnych 3 W”: wody, wodoru 
i węgla nieenergetycznego. To strategiczne zasoby przyszłości, które będą napędem dla rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. 
BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na 
powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. 
Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia 
odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma 
swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK 
wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem 
i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, 
energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem,                
sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz     
podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Rozwój nie może jednak od-
bywać się kosztem przyszłych 
pokoleń. Dlatego w najbliż-
szych latach czekają nas wielkie 
zmiany, związane z transfor-
macją gospodarki w kierunku 
zeroemisyjności. Przełoży się 
ona na zmianę w życiu każde-
go mieszkańca planety – pewne 
przedmioty, branże oraz działa-
nia, które wypełniają współcze-
sną codzienność, znikną, a ich 
miejsce zajmą nowe produkty, 
sektory i procesy. 
Bank Gospodarstwa Krajowego                                                          
ogłosił w sierpniu 2021 roku 
realizację Idei 3W - Woda-                   
Wodór-Węgiel, aby wesprzeć 
świat nauki i biznesu w rozwoju 
nowoczesnych technologii sto-
sowanych w przemyśle, energe-
tyce, medycynie. Te trzy zasoby 
(woda, wodór i węgiel) odpo-
wiednio wykorzystane zmienią 
polską gospodarkę w bardziej 
innowacyjną i konkurencyjną. 
Idea 3W to długofalowy pro-
gram, który ma aktywizować 
społeczeństwo, biznes, świat na-
uki i administrację państwową.
Stworzyliśmy koncepcję 3W, by 
inicjować dyskusję o wykorzy-
staniu potencjału wody, wodoru 
i węgla w gospodarce. Chcemy, 
by na odkryciu nowych możli-
wości tych zasobów Polska bu-
dowała przewagę konkurencyj-
ną w nadchodzących dekadach  
wyjaśniała podczas niedaw-
nej debaty na łamach „Pulsu              
Biznesu” prezes BGK Beata 
Daszyńska-Muzyczka.

Dlaczego 3W?
Codzienne decyzje Polaków 

mają wpływ nie tylko na klimat 
i otaczające nas środowisko, 
ale też na to, jaka jest kondycja 
polskich firm i stan polskiej go-
spodarki. Te trzy zasoby: woda, 
wodór i węgiel - odpowied-
nio wykorzystane zmienią  ją 
w bardziej innowacyjną i kon-
kurencyjną. 

Eksperci BGK opracowali ra-
port „Idea 3W. Perspektywy 
rozwoju”, który jest przewod-
nikiem po technologiach z 
obszaru wody, wodoru i węgla 
nieenergetycznego. Autorzy 
opracowania omawiają wyzwa-
nia związane z retencjonowa-
niem i oczyszczaniem wody, 
przyglądają się kierunkom roz-
woju gospodarki wodorowej 
oraz publikują opinie wybit-
nych ekspertów zajmujących 
się węglem, jako surowcem 
do  rozwijania innowacyjnych 
materiałów przyszłości. 
Raport można pobrać ze strony:                                                          
www.Idea3W.org

Po pierwsze WODA 
Jest nie tylko źródłem życia, ale 
też niezbędnym zasobem wy-
korzystywanym w rolnictwie, 

przemyśle i energetyce - ma 
ogromne znaczenie dla dalsze-
go rozwoju nowych technologii.                                                          
Umiejętne nią gospodarowanie 
pomaga budować kapitał tech-
nologiczny. 
W Polsce retencjonujemy zale-
dwie 6,5% wody (ok. 4 mld m3).                                                                     
Potrzeba przynajmniej dwa 
razy więcej, by skutecznie prze-
ciwdziałać zarówno skutkom 
suszy, jak i powodzi. Dlatego               
ważne jest, by w sytuacji zmie-
niającego się gwałtownie kli-
matu, w sposób przemyślany 
zarządzać zasobami wody; 
wspierać strategie dotyczące 
retencji i ponownego wykorzy-
stania wody oraz jej oczyszcza-
nia, poszukiwać nowoczesnych 
rozwiązań typu „smart city”, 
które umożliwią zatrzymanie 
wody w miastach oraz sposo-
bów na efektywne oczyszczanie 
ścieków i uzdatnianie wody. 

Po drugie WODÓR
Pierwiastek ten może być źró-
dłem energii, który zastąpi 
elektrownie węglowe czy opa-
lane koksem piece hutnicze. 
W dodatku Polska jest jednym 
z największych producentów 

wodoru na świecie – wytwarza-
my około miliona ton wodo-
ru rocznie. Dzięki możliwości 
produkcji wodoru z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł 
energii przemysł wodorowy 
jawi się jako potencjalny maga-
zyn, przechwytujący nadwyżki 
elektryczności wygenerowane 
przez fotowoltaikę czy energe-
tykę wiatrową. 
W Polsce już teraz rozwija się 
koncepcja wykorzystania wo-
doru jako paliwa zasilającego 
pojazdy komunikacji miejskiej,                         
a nawet… lokomotywy! 
To szansa, by zbudować swoją                     
przewagę w innowacyjnym 
przemyśle. 

Po trzecie WĘGIEL
Powszechnie kojarzony jest 
z  energetyką, ponieważ przez 
dekady był podstawowym pa-
liwem rozwoju gospodarczego                                        
ludzkości. Jednak jego rola na 
tym się nie kończy. Węgiel, 
dzięki nowym wynalazkom, 
powraca w nowych zastosowa-
niach. Grafen, fulereny, nano-
rurki węglowe czy węgiel ak-
tywny niosą ze sobą ogromny 
potencjał. Pozwalają tworzyć 

lżejsze i trwalsze materiały         
inżynieryjne, co umożliwia 
ich stosowanie w elektronice,                                                   
medycynie, budownictwie, 
przemyśle kosmicznym, lot-
nictwie i motoryzacji. Nowe 
materiały z nanocząstek węgla 
mogą też pomóc w rozwiązaniu 
problemów emisyjnych powo-
dowanych przez energetyczne 
wykorzystanie węgla kamien-
nego i brunatnego.

W jak współpraca 
Bank Gospodarstwa Krajowego                 
ściśle współpracuje z samorzą-
dami, przedstawicielami na-
uki oraz biznesu, aby budować                      
zaangażowaną społeczność 3W. 
W poszczególnych wojewódz-
twach odbywają się warsztaty, 
podczas których m.in. rozma-
wiamy o tym co zrobić, by za-
szczepić w lokalnych społecz-
nościach ideę 3W. 17 lutego 
takie spotkanie miało miejsce 
w Gorzowie Wielkopolskim 
w  ramach konferencji „Silna 
Polska, Silną Gospodarką”. 
Uczestnicy dyskutowali o przy-
szłości Polski w kontekście 
trzech zasobów - wody, wodoru                 
i węgla pierwiastkowego. 
W warsztatach 3W wzięli                                      
udział przedstawiciele sa-
morządów, organizacji trze-
ciego sektora oraz biznesu.                                         
Goście podkreślali, że tego 
typu spotkania łączą środo-
wiska, prowadzą do  lepszej                            
wymiany wiedzy i doświad-
czeń, a w konsekwencji też do 
zmian w świadomości społecz-
nej dot. rozwiązań z obszaru 
zrównoważonego rozwoju. 
Relacja z warsztatów dostępna 
jest na stronie www.idea3w.org 
Najbliższe planowane są na 24 
lutego 2022 r. w Krakowie.

Niniejszy materiał ma charakter 
informacyjny i nie stanowi oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
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Strefa pomaga Ukrainie
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

W ubiegłych latach przyszło nam pracować w trudnych warun-
kach społeczno-gospodarczych, które zaskoczyły nas wszystkich. 
Liczne ograniczenia oraz niepewna sytuacja powodowały wśród 
inwestorów dużą niepewność co do przyszłości. 
Nas również bezpośrednio dotknęła 
pandemia Covid-19. Brak możliwości 
spotkania się w cztery oczy z inwesto-
rem, zdalna praca czy kwarantanna, 
to tylko nieliczne z trudności, z który-
mi musieliśmy sobie poradzić tylko na               
poziomie pracowniczym.  Udało się i to 
z nawiązką. 21 decyzji wydanych w 2020 
roku poprawiliśmy o ponad połowę                                     
i  w 2021 było ich już 59, na kwotę                                                                             
5,3 mld wartości inwestycji. Ubiegły rok 
był absolutnie wyjątkowy pod względem                                                                          
inwestycji i rekordowy.
Nikt się jednak nie spodziewał, że nowy 
rok postawi przed nami wszystkimi ko-
lejne, jeszcze większe wyzwanie. Tocząca 
się na naszych oczach wojna w Ukrainie,                                                                                 
może mieć jeszcze większy wpływ na 
gospodarkę niż pandemia. Jej szeroki 
zasięg rażenia mogliśmy obserwować 
krótko po tym jak się rozpoczęła. 
Czy zagraniczni inwestorzy nadal tak 
chętnie, jak w ubiegłych latach, będą 
interesować się Polską jako lokalizacją 
dla ich inwestycji, skoro tuż przy naszej 
granicy trwa brutalny konflikt zbrojny? 
Czy bieżąca sytuacja będzie skutkować 
zatrzymaniem wielu inwestycji? Na                
razie możemy tylko gdybać i czekać co 
przyniesie czas. A tego chyba nikt z nas 
nie lubi.
Podobnie jak cała Polska zdecydowali-
śmy się na udzielenie wszelkiej możli-
wej pomocy dotkniętej wojną Ukrainie. 
Pierwszym krokiem było przekazanie 

środków finansowych przeznaczonych 
dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Angażujemy się również w poszczegól-
ne zbiórki odzieży i żywności. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z firmami z branży                                         
HR, tak aby móc wesprzeć naszych 
inwestorów w tym trudnym cza-
sie. Chcielibyśmy aby rynek pracy na                                                                              
administrowanych przez nas terenach 
nie zmienił się i dokładamy do tego 
wszelkich starań. Podejmujemy już kro-
ki, aby w przypadku zmian, być w stanie 
szybko i skutecznie zareagować, dzia-
łając na korzyść inwestorów i pracow-
ników. Czujemy społeczną odpowie-
dzialność zarówno w temacie kryzysu 
na wschodzie, pandemii, jak również 
innych trudności dzisiejszych czasów. 
Staramy się wspierać wiele lokalnych 
i  krajowych podmiotów, podpisaliśmy 
już  tym roku kilka umów sponsorskich. 
O to samo chcielibyśmy zaapelować do 
wszystkich - aby każdy z nas dołożył 
małą cegiełkę, a wspólnymi siłami może 
się udać przetrwać nawet najgorszy 
czas. Bądźmy dobrej myśli i postarajmy 
się pomóc możliwie dużej liczbie ludzi 
abyśmy wyszli z tego wszyscy silniejsi 
i  mądrzejsi. Nasza strategia na przy-
szłość na pewno uwzględni możliwe za-
grożenia, tak aby załagodzić negatywne 
skutki społeczno-gospodarcze wojny 
rosyjsko-ukraińskiej.

Andrzej Kail
członek Zarządu K-S SSE S.A.

1 marca 2022 roku w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.A. podpisaliśmy umowę sponsorską na kolejny, 15 rok realizacji projektu 
Strefa Dobrej Muzyki. Umowę podpisali: członek Zarządu KSSSE Andrzej Kail 
oraz dyrektor KCK Zdzisław Garczarek. W najbliższych miesiącach w ramach 
projektu usłyszymy i zobaczymy w Kostrzynie nad Odrą: Kaśkę Sochacką, Melę 
Koteluk, Wojtek Pilichowski Band, Stare Dobre Małżeństwo, Korteza.
Zapewniamy, że jesienne koncerty będą równie atrakcyjne. Jeszcze jedna, waż-
na    informacja. Przez 14 lat w ramach Strefy Dobrej Muzyki zorganizowaliśmy 
115 koncertów…

Kostrzyńskie Centrum Kultury | www.kck.kostrzyn.pl

To już 15 lat muzycznego projektu !
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
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OCHRONA

Ochronimy Twoje mienie

Kontakt: 664 970 118 - 95 755 35 80

całodobowy monitoring
domu, garażu, magazynów, obiektów przemysłowych,
szybki czas reakcji Grupy Interwencyjnej,
zniżka 10% dla nowych Klientów,
zniżka 20% przy abonamentach osiedlowych.•

•
•

•

e-mail: sulecin@soter.com.pl

Sulęcin, Torzym, Rzepin, Słubice, Kostrzyn n/Odrą, Słońsk, Krzeszyce, Lubniewice, Międzyrzecz 

CZG-12 wyróżnione
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Koniec i początek roku to czas wielu podsumowań, ale też            
podziękowań. W lutym Celowy Związek Gmin CZG-12 otrzymał 
wyróżnienie statuetką ZIELONA RĘKA za wsparcie akcji ekologicz-
nych i programów edukacyjnych Fundacji Ekologicznej Arka.
Celowy Związek Gmin CZG-12 od 
wielu lat współpracuje z Fundacją                     
Ekologiczną ARKA pod kątem edukacji                                                                             
ekologicznej, zwłaszcza w temacie                 
selektywnej zbiórki odpadów. Po raz 
pierwszy z Fundacją CZG-12 podjęło 
współpracę w roku 2015 podczas podsu-
mowania akcji “Zielona Szkoła, Zielone 
Przedszkole”. Kolejne lata pozwoliły za-
cieśnić współpracę i włączyć się czynnie 
w działania inicjowane przez Fundację. 
Co roku CZG-12 zaprasza placówki do 
aktywnych działań na rzecz środowiska, 
m.in. SiejeMY Słońce, Śmieciobranie, 
Łap Wodę.
Celowy Związek Gmin CZG-
12 dziękuje przede wszystkim 
placówkom, małym i dużym 
ekologom, bez których podej-
mowanie wielu działań nie 
byłoby możliwe i zaprasza                 
już dziś do aktywnego                                        
włączenia się w akcje! 
Więcej informacji na stronie 
www.zielonareka.pl 

Fot. Statuetkę, według grafiki 
Małgorzaty Rozenau, wykonała 
pracownia ceramiki Zielony Słoń.

Nowy członek CZG-12
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Z początkiem roku 2022 do Celowego Związku Gmin CZG-12                    
dołączyła gmina Świebodzin licząca blisko 30 tyś. mieszkańców. 
Wpisanie gminy do Związku poparte było wielomiesięcznymi rozmo-
wami między samorządem, Zarządem i Zgromadzeniem CZG-12.
Dzięki przystąpieniu gminy Świebodzin                            
do Związku, powiększeniu obszaru          
obsługiwanego przez Celowy Związek                                                                        
Gmin CZG-12, podnosi się ranga                     
Związku i Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych (Długoszyn 80)                                                                                         
w regionie centralnym województwa 
lubuskiego: Trzeba podkreślić, że zwięk-
szając ilość przyjmowanych odpadów 
poprzez przystąpienie gminy Świebodzin                           
do Związku, Zarząd CZG-12 nie podniósł                                                                                    
cen za przyjęcie odpadów do ZUOK. Jest 
to ważna informacja                    
dla mieszkańców.
Mimo kosztownych in-
westycji realizowanych 
w roku 2021,  Zarząd 
w porozumieniu ze 
Zgromadzeniem stara                     
się wypracować jak 
najbardziej korzystne 
rozwiązania, bez ob-
ciążania samorządów 
i mieszkańców - za-
znacza Przewodniczą-
cy Zarządu CZG-12                  
Robert Paluch.

Rok 2022 to także rok dalszych inwe-
stycji w Zakładzie Unieszkodliwiania                                                                              
Odpadów Komunalnych w Długoszynie.                                                                                            
W ramach wsparcia z Rządowego Fun-
duszu „Polski Ład” Celowy Związek 
Gmin CZG-12 ogłosił już przetarg na 
zakup kompaktora i sita przesiewowego.                                                          
W planach Zarządu CZG-12 jest rów-
nież pozyskanie środków na dalszą mo-
dernizację ZUOK i budynku socjalno-                                   
-administracyjnego. Trzeba podkreślić, 
że wsparcie finansowe w gospodarce 

odpadami jest szcze-
gólnie ważne, gdyż 
działalność ta wymaga 
zaangażowania wielu                                               
środków. W perspek-
tywie rozwoju i wzro-
stu ilości odpadów 
komunalnych produ-
kowanych przez miesz-
kańców niezwykle                                            
ważna jest również 
współpraca z samo-
rządami i instytucjami 
związanymi z ochroną 
środowiska. 



13nr 3 (107)/2022 Marzec 2022

Kontakt: 
rekrutacja@samdong.com

Miejsce pracy: 
ul. Aleja Milenijna 16
Kostrzyn nad Odrą

Szczegółowe informacje na Facebook’u i OLX - Sam Dong Europe.

Sam Dong Europe to wiodący w Europie producent wiązki CTC, 
firma działająca w branży transformatorów poszukuje obecnie 

operatorów maszyn oraz mechanika.

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim 
Paniom składamy najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, pomyślności i 
samych pięknych dni w życiu.

Moris Polska zbuduje krytą pływalnię w Kostrzynie nad Odrą
Stołeczna spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska została zwycięzcą przetargu na budowę krytego basenu w Kostrzynie 
nad Odrą. Zgodnie z umową w styczniu br. Moris Polska przekazała zamawiającemu projekt wykonawczy warsztatowy do realizacji 
kontraktu stanowiący dopełnienie do projektu budowlanego, jakim dysponuje strona zamawiająca, czyli Miasto Kostrzyn nad Odrą.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Jest to kolejny obiekt o charakterze kom-
pleksu basenowego lub aquaparku, jaki 
oddamy w Polsce do użytku w ostatnich 
kilku latach - mówi prezes Moris Polska 
Maurycy Bryła i dodaje - Będzie to tak-
że kolejny obiekt sportowo-rekreacyjny, 
jaki zbudujemy w Kostrzynie nad Odrą.                
Zaledwie w lipcu 2019 roku przekaza-
liśmy włodarzom miasta zbudowaną 
przez nas halę widowiskowo-sportową. 
Dobra współpraca z władzami samorzą-
dowymi i jakość wcześniejszego bardzo 
dużego obiektu, którego byliśmy general-
nym wykonawcą wyrobiły nam zaufanie                     
w tym mieście. Mamy satysfakcję, że 
do hali z roku 2019 niebawem dodamy                     
Kostrzynowi nowoczesny kompleks                                                          
basenowy.
W myśl umowy miasto zyska halę ba-
senową o powierzchni użytkowej 2165 
mkw. i kubaturze 14421 m sześcien-
nych. Na obiekt złożą się m.in. sześcio-
torowy basen główny o wymiarach 15,5 
m x 25 m; basen do nauki pływania; ba-
sen rekreacyjny ze zjeżdżalnią; brodzik 
dla dzieci o powierzchni ok. 123 mkw.; 

widownia; strefa saun; częścią szatnio-
wo – sanitarną wraz z wyposażeniem; 
zaplecze socjalne i część administracyj-
na. Do zadań generalnego wykonawcy 
należy także zagospodarowanie terenu 
wraz z instalacjami zewnętrznymi, bu-
dowa ogrodzenia, bram wjazdowych, 
mała architektura.
Realizację umowy komentuje dyrektor 
ds. inwestycji Moris Polska Piotr Kró-
likiewicz: W lutym, po ściągnięciu war-
stwy humusu z placu budowy, ruszyły 

roboty ziemne. Pod względem rozwiązań 
technicznych, technologicznych i funkcjo-
nalnych budowana obecnie hala baseno-
wa w Kostrzynie będzie odpowiednikiem 
podobnego obiektu, jaki Moris Polska 
wznosi obecnie w Żmigrodzie w Woje-
wództwie Dolnośląskim. Obecna budowa                                                                                         
stan zero osiągnie w kwietniu, stan surowy                                                                                            
otwarty w czerwcu, w lipcu natomiast ru-
szy montaż dachu. Cały obiekt oddamy                                                                                
do użytku w grudniu 2023 roku.

Moris Polska

- Z OSTATNIEJ CHWILI -
kolejny milion na budowę basenu

Podczas prac ziemnych zostały odkopa-
ne pozostałości (fundamenty) przedwo-
jennych budowli, które przed dalszymi 
pracami należy zburzyć i wywieźć gruz.  
Z tego też powodu w dniu 3 marca 2002 
roku odbyła się Nadzwyczajna Sesja 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Na sesji Radni zdecydowali o zwięk-
szeniu środków na budowę pływalni  
o kwotę 1.264.000 zł kosztem następu-
jących inwestycji:
• budowy progów zwalniających na 

terenie miasta,
• przebudowy placu przy MOSiR    
• remontu małej obwodnicy
• przebudowy pomnika i otoczenia 

na ul. Sybiraków
• rewitalizacji przystani „Delfin”
• wykonania klimatyzacji w budynku 

Urzędu Miasta
• zmniejszenie środków na realizację 

projektu Z Parku do Parku o kwotę 
70 tys. złotych.
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Żółte naklejki i numer 112 - to naprawdę ratuje życie!
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Tylko w 2022 r. było blisko 600 zgłoszeń na nr alarmowy 112, dzięki żółtym naklejkom PLK umieszczonym na przejazdach kolejowo-           
-drogowych. W 44 przypadkach ograniczenie ruchu pociągów zapobiegło wypadkom. Żółte naklejki z numerem alarmowym 112 
są na 11 tysiącach przejazdów kolejowo-drogowych. 11 lutego to Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Od 2018 r. z numerem 112 
współpracują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
112 to numer pod który można dzwonić 
bezpłatnie przez całą dobę z telefonów na 
terenie całej Unii Europejskiej. Wybiera-
jąc 112, gdy zachodzi potrzeba uzyskania 
pomocy, rozmówca nawiązuje połączenie 
z operatorem Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego, który ma możliwość za-
wiadomienia odpowiednich służb ratun-
kowych m.in. policji, straży pożarnej, po-
gotowia ratunkowego, kolei. 

Żółte naklejki są umieszczone na 11 ty-
siącach czynnych przejazdów kolejowo-
-drogowych i przejść dla pieszych. System 
alarmowania o zagrożeniach działa od 
połowy 2018 roku. Korzystanie z żółtych  
naklejek PLK zapobiegło wielu zdarze-
niom, kiedy na przejeździe zepsuł się                   
samochód, czy były zablokowane tory. 

Żółte naklejki PLK na każdym przejeździe
Naklejki znajdują się na napędach roga-
tek lub na krzyżach świętego Andrzeja 
od strony torów. Są na nich trzy ważne 
numery: indywidualny numer identyfi-
kacyjny przejazdu (numer skrzyżowania), 
który precyzyjnie określa położenie prze-
jazdu, numer alarmowy 112, który należy 
wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie 
oraz numer do służb technicznych PLK, 
na który można zgłaszać nieprawidło-
wości i awarie na przejazdach, które nie                    
zagrażają bezpośrednio życiu.
Z numeru 112 należy skorzystać, gdy 
zagrożone jest życie, gdy może dojść 
do wypadku - np. gdy samochód został 
unieruchomiony między rogatkami, w 
przypadku zdarzenia na przejeździe lub 
dostrzeżenia przeszkody na torach. Kon-

takt z numerem alarmowym 112 i reakcja 
kolejarzy pozwalają uniknąć tragedii. 
Do wdrożenia przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. systemu żółtych nakle-
jek (połowa 2018 roku) zarejestrowano 
ponad 18 tysięcy reakcji na zagrożenia. 
W  530 przypadkach wstrzymano ruch 
pociągów i wezwano pomoc. W ponad 
1200 sytuacjach ograniczono prędkość 
jazdy pociągów, co zapewniło bezpieczeń-
stwo pasażerom i osobom na przejeździe.
Kierowcy powinni pamiętać, że:
1. Znak STOP oznacza konieczność za-

trzymania się przed przejazdem.
2. Czerwone światło bezwzględnie za-

kazuje wjazdu na przejazd – pulsują-
ca sygnalizacja oznacza, że za chwilę 
na przejeździe pojawi się pociąg. Na 
przejazd można wjechać jedynie, gdy 

sygnalizacja jest wyłączona, a rogatki 
znajdują się w pozycji pionowej. 

3. Na przejazd można wjechać tylko 
wtedy, gdy zapewniony jest zjazd z 
przejazdu. 

4. Zbliżając się do przejazdu należy 
zachować szczególną ostrożność 
iupewnić się, że nie nadjeżdża pociąg.

99% zdarzeń na przejazdach wynika z 
nieodpowiedzialnego zachowania i nie-
rozważnych decyzji użytkowników dróg. 
Najczęstsze błędy to m.in. ignorowanie 
czerwonego światła, niestosowanie się do 
wskazań znaku STOP, omijanie zamknię-
tych półrogatek lub wjeżdżanie pod opa-
dające rogatki. W kryzysowej sytuacji na-
leży jak najszybciej opuścić przejazd, a  w 
razie potrzeby wyłamać rogatkę.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Polski Ład - inwestycje dla Kostrzyna nad Odrą 
Jednym z proinwestycyjnych działań dla samorządów jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Oferuje 
on bezzwrotne i bardzo wysokie dofinansowanie inwestycji JST. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych po-
przez bezzwrotne dofinansowanie. Wysokość wsparcia to nawet do 95% wartości zadania. W wyniku pierwszego naboru w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, samorządy otrzymały środki w kwocie ponad 23,8 mld zł.  

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Dzięki pieniądzom polskiego rządu, akceptacji                   
Wojewody Lubuskiego  Władysława Dejczaka (PiS), 
Staroście Powiatu Gorzowskiego Magdaleny Pędzi-
wiatr (również z PiS) Kostrzyn nad Odrą już korzy-
sta z Programu Inwestycji Strategicznych, choć prze-
cież w kostrzyńskiej Radzie Miasta nie zasiada żaden                
radny z PiS! Ile by mogło by być, gdyby...?

MILIONY NA BUDOWĘ DRÓG

Z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   jest  finanso-
wana duża inwestycja drogowa w mieście - to  projekt 
„Przebudowa dróg: ulica Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad 
Odrą wraz z infrastrukturą”. 2 kwietnia 2021 roku w 
Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. dokonano 
otwarcia ofert złożonych           na powyższe zadanie i 
wybrano ofertę  firmy MALDROBUD Sp. z o.o. z My-
śliborza na kwotę 15.639.123,18 złotych. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.
Początek tego roku to kolejna lista samorządowych  
inwestycji  dofinasowanych z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.  Na zatwierdzonej i potwierdzonej  li-
ście mamy inwestycję pod nazwą  przebudowa ul. Mi-
kołaja Reja. Koszt zadania to 7.156.411 zł. Zadanie 
realizowane będzie  do 2024 roku. 

Z budową drogi powiązana będzie budowa kanali-
zacji sanitarnej, której szacunkowy koszt wynosi ok.  
813 tys. zł.  Trudno tutaj nie podkreślić, że gdyby nie                          
pieniądze rządowe i współpraca na różnych szczeblach 
samorządowych, to zapewne obie ulice długo by jesz-
cze musiały czekać na swoją kolej...

POLSKI ŁAD W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
Prawie 24 mld zł przeznaczył rząd na program Nowy 
Polski Ład. Ponad 677 mln zł z tej kwoty trafiło do         
Województwa Lubuskiego. Kostrzyn nad Odrą będzie 
realizował zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie 
nad Odrą”  z dofinansowaniem w kwocie 6.375.000 zł. 
O budowie hali mówiło się już od kilku lat, ale dopiero 
program rządowy PiS umożliwił budowę..

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.

Do Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach              
Programu Inwestycji Strategicznych miasto złożyło                  
kolejne dwa wnioski. Są to zadania pod nazwą : 
„Remont Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie 
nad Odrą” (dofinasowanie 2.000.000 zł) i „Zagospo-
darowanie terenów zielonych na obszarze miasta                           
Kostrzyn nad Odrą” (dofinasowanie 3.136.000 zł).
Natomiast w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju                  
Dróg miasto złożyło wniosek pn. „Budowa drogi 
gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania 
z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie 
nad Odrą” (całkowity koszt:  3.000.000 zł, dofinasowa-
nie 3.325.000 zł). To dopiero początek roku i początek 
oferty rządu Zjednoczonej Prawicy dla miast, miaste-
czek i polskich wsi. Do tematu wrócimy w kolejnych 
numerach.                [bs]



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


