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UBEZPIECZENIA:

tel. 502 580 664
Tomasz Moskal

ulica Wodna 8
Kostrzyn nad Odrą
mul ubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl
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OŚNO LUBUSKIE

CYBINKA

www.gov.pl/szczepimysie/
COVID-19

#ZaszczepSię
. . . i żyj ! ! !

PEWNE

● ﬁrmy
● rolne
● mieszkań
● podróżne
● assistance
● komunikacyjne
● grupowe na życie

GÓRZYCA
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Przypominamy: od 2 listopada
ruszyły szczepienia przeciw
COVID-19 dawką przypominającą wszystkich osób powyżej
18 roku życia.
Wszystkie pełnoletnie osoby w
pełni zaszczepione mogą umówić
się na trzecią, przypominającą
dawkę szczepienia przeciwko
COVID-19. Aktualne informacje
dotyczące programu szczepień
znajdują się pod adresem:
www.gov.pl/web/szczepimysie
Wykonanie szczepienia dawką
przypominającą odbywa się wyłącznie preparatem Pfizer lub
Moderna bez względu na rodzaj
wcześniej przyjętej szczepionki. W przypadku osób zaszczepionych preparatami Pfizer,
Astra Zeneca, Moderna Johnson&Johnson dawką przypominającą można przyjąć po upływie 6 miesięcy od zaszczepienia.
W Kostrzynie nad Odrą punkt
szczepień populacyjnych działa
przy ul. Narutowicza 7 (szpital)
kontakt, tel. 41 240 1925 w godz.
8:00-13:00. Zarejestrować można
się także:
• przez bezpłatną ogólnopolską infolinię pod nr 989
• na stronie pacjent.gov.pl
• wysyłając SMS na numer
664 908 556 lub 880 333 333
o treści: SzczepimySie

#ZaszczepSię ... i żyj!
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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

Kupię motocykle

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

tel. 726-085-110
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Współpraca międzynarodowa w PM1 „Pod Topolą”

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole podjęło się realizacji kolejnych projektów międzynarodowych. Wspólnie z partnerami
z Turcji, Francji i Rumunii podjęliśmy szereg działań mających na celu celebrowanie ustanowionego 26 września międzynarodowego
święta - Europejskiego Dnia Języków Obcych. Ustanowione z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku święto ma na celu zachęcenie
wszystkich Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.
jący. Dzięki temu wzrosła motywacja
dzieci do nauki języka angielskiego,
który pozwala komunikować się z ludźmi
z wielu zakątków świata.

Z okazji Europejskiego Dnia Języków
na całym kontynencie organizowane są
liczne imprezy i spotkania. Dlatego też
wspólnie z nauczycielami z innych krajów zdecydowaliśmy się zorganizować
nietypowe zajęcia z dziećmi. W grupie 6latków dzieci bardzo entuzjastycznie podeszły do proponowanych aktywności.
Cały okres współpracy upłynął nam na
rozwijaniu kompetencji językowych:
dzieci wspólnie wykonały logo projektu
oraz kartki z pozdrowieniami dla partnerów projektu, które osobiście wysłaliśmy do dalekiej Turcji, Rumunii, Francji
oraz Polski podczas wycieczki na Pocztę. Poza tym wykonaliśmy wordwallścianę słów, zawierającą codzienne
zwroty w języku polskim i angielskim,
które z zaangażowaniem wymawiali
w języku angielskim nasi podopieczni
oraz zaśpiewaliśmy piosenkę „Old Mac
Donald had a farm”, która znalazła się
na platformie twinspace. 6-latki wzięły również udział w spotkaniu online
z grupą 5-latków z Turcji. Widok dzieci
z tak odległego kraju oraz konieczność
porozumiewania się w języku angielskim okazał się być dla wielu zaskaku-

W trakcie trwania projektu nasze przedszkolaki miały również okazję używać
najnowszych technologii, obserwować
zaprzyjaźnione przedszkolaki za pośrednictwem internetu, tableta, telefonu, nagrywać własne występy i oglądać
je w przestrzeni twinspace. Dzieci dowiedziały się, że języki obce można poznawać na wiele ciekawych sposobów.
Z pewnością wzrosła w nich motywacja
do nauki języków obcych jak również
świadomość równości praw wszystkich
ludzi niezależnie od miejsca zamieszkania. Nasze przedszkolaki z niecierpliwieniem oczekiwały listów zwrotnych
zawierających fotografie odległej Turcji,
Rumunii i Francji, które w końcu dostarczył nam nasz drogi listonosz - to
była dla nas fascynująca przygoda.
Marta Smycz
Przedszkole Miejskie Nr1 „Pod Topolą”

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

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolejne dofinansowanie z „Malucha+”

Żłobek Miejski w Kostrzynie nad Odrą otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch+”, którego celem jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat.
Miasto Kostrzyn nad Odrą po raz
kolejny otrzymało dofinansowanie
z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch+” 2021. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc
w żłobkach, klubach dziecięcych
oraz u dziennych opiekunów dla
wszystkich dzieci - również tych niepełnosprawnych oraz wymagających
szczególnej opieki. Kwota dofinansowania wyniosła 66.960,00 zł.
Łącznie w 2021 roku miasto Kostrzyn nad Odrą w ramach programu
„Maluch+” otrzymało 126.480,00 zł.

Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
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Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 7.500 egz.; Kolportaż: Usługi reklamowe Ryszard Wysoczański
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Wywiad miesiąca: graffiti - ściany z charakterem

Rozmowa z Jakubem Kiedrzynkiem, mieszkającym w Kostrzynie nad Odrą artystą, którego największą pasją jest trudna sztuka
tworzenia graffiti.

Nie jest Pan rodowitym kostrzynianinem. Co Pana tu sprowadziło?
Jakub Kiedzynek (JK): W Kostrzynie
mieszkam od niedawna. Przeniosłem
się z Częstochowy, aby być bliżej Berlina,
czyli, moim zdaniem, europejskiej
stolicy graffiti. Myślę, że bliskość tego
miasta otworzy przede mną nowe
furtki. Poza tym zawsze uwielbiałem
małe miejscowości, ze względu na
czyste powietrze, a przede wszystkim
ludzi. Nie ma pośpiechu, gonitwy. Myślę, że udzie są serdeczniejsi niż w większych miastach, gościnni i otwarci.

Od kiedy zajmuje się Pan graffiti?
JK: Malowaniem graffiti zajmuję się
od 2004 roku. Zawsze imponowało mi
zjawisko, jakim jest kultura hip-hop,
tancerze break dance, DJ-je, raperzy i
oprawa graficzna, za którą odpowiedzialni są malarze graffiti. Od zawsze lubię rysować, więc wybrałem graffiti. Jak
już poczułem zapach farby i satysfakcję,
jaką niesie malowanie, tak już zostałem
w tym do dziś.
Czy gdzieś uczył się Pan malować?
JK: Malować uczyłem się sam. Żadna
szkoła nie uczyła malowania sprayami,

więc byłem skazany na baczne obserwowanie prac innych malarzy, ich patentów, technik. Do teraz zresztą śledzę
poczynania innych artystów. Wciąż się
rozwijam i dopóki maluję, będę się dalej
rozwijać.
W jakim stylu Pan tworzy?
JK: Styl, w jakim aktualnie się odnajduję, to tzw. charaktery. W slangu grafficiarzy są to postacie. Dążę do fotorealizmu.
Największą inspiracją jest dla mnie artysta z Niemiec o ksywie TASSO.
Czym różni się grafficiarstwo od standardowego malarstwa?
JK: Przede wszystkim jest różnica w
skali. Podobrazie jest znacznie mniejsze
niż fasada. Prace na płótnach tworzy się
pędzlami, a murale sprayami, chociaż
często zdarza się, że techniki się przenikają. Zdarza mi się używać pędzelka
przy muralu, jak i sprayu na płótnie.
Jakie jest Pana największe osiągnięcie?
JK: Jeśli chodzi o moje największe osiągnięcie to nie myślę tu o dużym muralu, czy najbardziej efektownym. Dużym
sukcesem dla mnie jest fakt, że po prawie 20 latach nadal tworzę, a najpiękniejsze jest w tym wszystkim to, jak
wspaniałych ludzi przez te lata poznałem, właśnie dzięki tworzeniu graffiti.

Gdzie można zobaczyć Pana prace,
oprócz oryginałów na budynkach?
JK: Moje prace można znaleźć na social
mediach:
facebook.com/madeinghetto
instagram.com/madeinghetto2020
tiktok.com/@made.in.ghetto
Dziękuję za rozmowę!

Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A
www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl
tel./fax.: 95 752 03 29

ZBUDUJEMY

TWOJE MARZENIA

ZAPROJEKTUJEMY I WYKONAMY

OBIEKTY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE, PRODUKCYJNE,
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DOMY MIESZKALNE
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POWIAT GORZOWSKI

Okiem radnego: Powiat Gorzowski ciągle aktywny . . .

Mija kolejny okres w życiu naszej lokalnej samorządowej ojczyzny. Cały czas coś się dzieje. Pewnie wielu „wtajemniczonych” lokalnych
polityków chciałoby przeczytać o odrobinie powiatowej kuchni politycznej, ale w tym przypadku i w tym momencie muszę wszystkich
rozczarować. Żadnych smakowitych politycznych kąsków w niniejszym felietonie nie będzie.

Ostatnio przeczytałem jakiś tekst na
jednym z gorzowskich blogów o tym, że
w powiecie planowane są jakieś zmiany.
Czasami warto jest sięgnąć do lektury
nawet czegoś takiego, by utwierdzić się
w przekonaniu o tym, że „prawdziwe”
życie toczy się obok nas. Zresztą każdy
wie więcej o nas, niż my sami. Dotyczy
to zarówno prywatnego życia polityków
samorządowych, jak i tego, co robimy
uprawiając polityczne pole samorządu.
Zawsze twierdzę, że dobrze jest sięgnąć
po telefon i zadzwonić, by dowiedzieć
się wszystkiego, co nas interesuje. Słowem kluczem w tych relacjach jest zawsze
słowo „jakiś”.
Koniec roku, to podsumowania, plany
i analiza tego wszystkiego, co się dzieje w naszych gospodarstwach. Jest to
również czas świętowania, nagradzania
i wyróżniania tego wszystkiego, co zasługuje na wyróżnienie. Dzień nauczyciela był doskonałą okazją do odwiedzenia naszych placówek edukacyjnych.
Z gospodarską wizytą pojechaliśmy wraz
z wicestarostą Małgorzatą Ludniewską
do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kostrzynie nad Odrą. Nowa pani

dyrektor z werwą zabrała się do pracy i już
dzisiaj może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami swojej placówki. Nie tak
dawno poradnia miała przestać istnieć,
dzisiaj, dzięki zaangażowaniu radnych
powiatowych z Kostrzyna i otwartości
burmistrza naszego miasta poradnia
funkcjonuje i ma się całkiem nieźle.
Gospodarską wizytę w Zespole Szkół
w Kostrzynie z okazji Dnia Nauczyciela odbyła pani Wicestarosta. Przekazując symboliczny kosz słodkości życzyła
naszym nauczycielom wytrwałości i dalszych sukcesów w trudnej pracy pedagoga. A sukcesów nasz Zespół Szkół ma
z każdym rokiem więcej. Duże zaangażowanie grona pedagogicznego i dyrekcji
szkoły przekłada się na bardzo dobre wyniki z matur i egzaminów zawodowych.
Szkoła ciągle się też rozwija. W ostatnich
dniach otwarto kolejną pracownię, której zadaniem jest polepszanie warunków
nauki naszych uczniów. Tym razem z nowej infrastruktury edukacyjnej korzystać
będą min. uczniowie Technikum Hotelarskiego. Jest to już kolejny bardzo dobry
projekt realizowany w naszej szkole.

Wraz ze Starostą Gorzowskim Magdaleną Pędziwiatr i wicestarostą Małgorzatą
Ludniewską odbyliśmy również szereg
spotkań z naszymi seniorami. Kto, jak nie
oni w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych bardziej zasługuje na pamięć, dobre
słowo i chwilę niezapomnianej zabawy.
Spotkania na żywo, po wielu miesiącach
pandemicznego zamknięcia, pokazały, jak
bardzo wszyscy za sobą tęsknią. Jestem
bardzo wdzięczny naszym kostrzyńskim
seniorom, za to, że zawsze są uśmiechnięci i cieszą się każdym dniem spędzonym
w gronie osób im życzliwych. Niestety
zabrakło mi kilku osób, które powinny
wykazać im również swoją wdzięczność
za to, co zrobili dla naszego miasta i całego regionu. Ja Wam drodzy Seniorzy
serdecznie dziękuję, za to, że jesteście
i służycie radą. Życzę Wam wielu lat życia
w zdrowiu i pośród przyjaciół. Ogromne
wrażenie zrobiły na mnie obchody Dnia
Seniora w Santoku. Wspaniałe wydarzenie i kilkadziesiąt uśmiechniętych twarzy z wójtem Pawłem Pisarkiem na czele
pociągu poruszającego się w rytm muzyki
po sali. Paweł jest wspaniałym człowiekiem
i wielkim samorządowcem.

Tak prawie na koniec trochę tradycji.
W ostatnim czasie odbywa się wiele
patriotycznych wydarzeń, w których z ramienia pełnionych funkcji mam ogromną
przyjemność uczestniczyć. Biegi uliczne,
zawody sportowe (ogromne zaangażowanie Radnego Zygmunta Mendelskiego)
spotkania i konferencje są doskonałą
okazją do tego, by kultywować patriotyczne zwyczaje, by uczyć młode pokolenia takich wartości jak honor i ojczyzna.
Uczestnictwo w takich wydarzeniach
pozwala mieć nadzieję, że ta nasza
ukochana Polska jeszcze nie zginęła.
Tak zupełnie na koniec chciałbym wspomnieć, bo i czas ku temu dobry, jedną osobę, która w moim samorządowym życiu
odegrała doniosłą rolę. Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą i Starosta Gorzowski
Marian Firszt i wielki człowiek w naszej
małej ojczyźnie. Listopad jest miesiącem,
w którym warto wspominać te osoby, które swoim zaangażowaniem zaszczepiły w
nas poczucie obowiązku i wiarę w to, że
warto robić coś dla innych. Panie Starosto
spoczywaj w pokoju!
Andrzej Kail
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS

- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.
Twoja reklama na naszych łamach

dotrze do
tysięcy potencjalnych
klientów.
Adam.Piotrowski2@gmail.com tel. 511 225 133 www.przekrojlokalny.pl
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Kwas w służbie kosmetologii

Acid Peels to zaawansowane technologicznie peelingi z kwasami owocowymi i beta hydroksykwasami przeznaczone do
użytku
wyłącznie przez lekarzy chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, dermatologów oraz specjalistów z dyplomem z dziedziny kosmetologii.
L-PEEL 30%
Innowacyjna kompozycja tworzy delikatny
peeling o wielokierunkowym działaniu.
Główne składniki produktu, czyli kwas
laktobionowy i mlekowy, wspomagając
wiązanie wody w skórze, odpowiedzą na
potrzeby cery suchej i odwodnionej. Kwas
mlekowy również stymuluje produkcję ceramidów, a tym samym uszczelnia
barierę lipidową naskórka. Peeling delikatnie złuszcza nadając skórze gładkość.
Rozjaśnia ją i poprawia koloryt. Należący
do grupy polihydroksykwasów kwas laktobionowy ma udowodnione działanie łagodzące stany zapalne oraz przy regularnym stosowaniu redukuje teleangiektazję.
L-Peel idealnie sprawdzi się więc przy pielęgnacji skóry naczyniowej, a także tej z
trądzikiem różowatym. Dzięki zawartości
peptydów, w tym jednego należącego do
grupy czynników wzrostu, stymulujących
fibroblasty do produkcji włókien podporowych skóry, peeling wykazuje jednocześnie działanie przeciwstarzeniowe.
VIT-C PEEL MASK
(91% kwas askorbinowy, 3% kwas kojowy)
Maska mikro-eksfoliująca to specjalistyczny system rozjaśniająco-odmładzający dedykowany skórom naczyniowym,
dojrzałym, pozbawionym blasku, z problemami pigmentacyjnymi oraz skłonnościami do trądziku i blizn. Produkt zawiera wysokie stężenie witaminy C w formie
proszkowej, dzięki której zachowuje optymalną stabilność. Formuła zapewnia wysoką aktywność antyoksydacyjną, ograniczając ryzyko uszkodzenia komórek skóry.
Kwas askorbinowy odpowiada za syntezę
kolagenu oraz wpływa na zmniejszenie jego
uszkodzeń, dlatego skóra zachowuje młodszy wygląd, jest sprężysta i nawilżona. Kwas
kojowy jako inhibitor tyrozynazy, wykazuje
wysoką aktywność wybielającą i pozwala
na usunięcie głębokich przebarwień. Już

Acid Peels gwarantują eksfoliację najwyższej jakości i skuteczności. Stanowią idealne rozwiązanie wielu problemów
skóry twarzy i ciała. Skoncentrowana siła wysokich stężeń, unikalnego składu oraz niskiego pH czyni Acid Peels
doskonałym narzędziem profesjonalnej pielęgnacji.
Cztery typy peelingów zapewniają odnowę i regenerację
skóry dojrzałej, rozjaśnienie oraz wyrównanie kolorytu
cery poszarzałej lub z przebarwieniami, oraz normalizację, a także zmniejszenie niedoskonałości i blizn na skórze
tłustej lub z rozstępami. Dostosowane dla każdego typu
skóry, w różnym wieku. Szybkie i trwałe rezultaty są znakomitą alternatywą dla bolesnych i inwazyjnych zabiegów.

po pierwszym zabiegu, skóra jest widocznie
jaśniejsza, rozpromieniona i wygładzona.
G-PEEL 40%
(40% glycolic) pH 1,5
Głęboko złuszczający i regenerujący kwas,
który ma zdolność docierania aż do warstwy brodawkowej skóry. Ma silne działanie
anti-aging. Powoduje zmianę struktury
skóry stymulując namnażanie nowych
komórek i włókien kolagenowych, nawilżających glikozaminoglikanów, a także
aktywuje procesy naprawy uszkodzeń
powstałych z powodu UV. Z badań histologicznych wynika, że kwas glikolowy ma

decydujący wpływ na zmniejszenie spoistości
homeocytów, zmniejsza przebarwienia, poprawia kondycję i zwartość skóry. Ponadto
minimalizuje drobne blizny i ślady po stanach zapalnych.
M-PEEL 40%
(30% mandelic, 10% azelaic) pH 3,5
M-Peel to aktywny peeling polecany dla każdego typu skóry ze szczególnym uwzględnieniem skór wrażliwych, nietolerujących
innych kwasów AHA. Idealny do pielęgnacji skóry narażonej na fotostarzenie, w przypadku nieregularnych przebarwień i zmian
trądzikowych. Regeneruje skórę, zwięk-

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

Osiedle B 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. 575 808 301
www.sylwiamazurek.com

szając syntezę włókien elastycznych, działa
depigmentująco nawet na plamy soczewicowate. Struktura budowy kwasu migdałowego
jest podobna do antybiotyków stosowanych
w leczeniu trądziku. Natychmiast poprawia stan skóry tłustej i reguluje wydzielanie
sebum. Dodatkowo kwas azelainowy wspomaga efekt niwelujący przebarwienia, ma
silne działanie wobec bakterii Propionibacterium acnes, normalizuje i przeciwdziała
hyperkeratynizacji. Synergia dwóch kwasów
zawartych w formule doskonale odpowiada
na potrzeby skóry trądzikowej, łojotokowej,
z rogowaceniem okołomieszkowym lub
trądzikiem różowatym.
S-PEEL 20%
(15% salicylic, 5% pyruvic, 0,1% retinol) pH 1,5
Mieszanka doskonała do pielęgnacji skóry
dojrzałej i tłustej. Wskazana na problemy
z bliznami, a nawet rozstępami. Kwas salicylowy BHA ma działanie przeciwzapalne
i antyseptyczne, przyspiesza proces gojenia
wyprysków i podrażnień. Preparat wykazuje także działanie przeciwstarzeniowe i fotoochronne. Zawartość kwasu pirogronowego
intensywnie stymuluje syntezę kolagenu i
elastyny, nawilża i zapobiega nadmiernemu rogowaceniu skóry. Retinol zapobiega powstawaniu zmarszczek, zmniejszając
głębokość tych już istniejących, zwiększa
elastyczność skóry i minimalizuje istniejące
przebarwienia.
F-PEEL 20%
(10% ferulic, 5% phloretin, 5% lactic) pH 3,5
F-Peel to doskonały peeling o niezwykłych
właściwościach rozjaśniających, odmładzających, regenerujących i minimalizujących
przebarwienia. Kwas ferulowy redukuje
aktywność enzymów tyrozynazy, natomiast
floretyna – elastazy, przywracając skórze
równy koloryt i młody, świeży wygląd. Kwas
ferulowy działa silnie antyoksydacyjnie,
chroniąc DNA komórek i neutralizując wolne rodniki. Peeling ma zwiększoną zdolność
penetracji naskórka dzięki zawartej floretynie. Dodatkowo kwas mlekowy nawilża
i stymuluje syntezę ceramidów, zapewniając
prawidłową ochronę skóry.
R-Peel 4 %
(retinol 4%, Age-Defying Complex)
Kompletny system złuszczająco – odmładzający, składający się z dwóch faz. Pierwsza bazuje na kompilacji składników antyoksydacyjnych Age-Defying Complex.
Druga – na masce z retinolem o stężeniu
4%. Retinol warunkuje prawidłowy wzrost
i różnicowanie się komórek nabłonkowych
oraz przyspiesza proces rogowacenia. Ponadto wpływa na głębsze warstwy skóry,
przyczyniając się do zwiększenia produkcji
włókien kolagenu i elastyny, jednocześnie
odbudowując zniszczone. Implikuje przywrócenie jędrności, napięcia i gęstości skóry. Age-Defying Complex, w skład którego
wchodzą m.in. witaminy B3 i C, kwasy AHA
oraz ekstrakt z wierzbówki kiprzycy, delikatnie złuszcza i rozjaśnia skórę, stymulując
produkcję ceramidów w skórze. Dodatkowo
efektywnie wychwytuje wolne rodniki i redukuje wpływ UV na skórę, hamuje procesy
starzenia i łagodzi podrażnienia. Kuracja
radykalnie zwiększa poziom nawilżenia, nadaje jednolity kolor, niweluje niedoskonałości przywracając, młody wygląd skóry.
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WYBIERAMY
ŚWIATŁOWÓD

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

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

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

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

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

a granie będzie czystą

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

Zapraszam do kontaktu!

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

Zapraszam do kontaktu!
Krzysztof Kamiński
500 635 800
Odbiór w jakości 4K wybranych kanałów i ﬁlmów VOD możliwy tylko ze Światłowodem orazodpowiednim sprzętem. Szczegóły na orange.pl/swiatlowod oraz w Regulaminie usług multimedialnych
na orange.pl, gdzie sprawdzisz też zasięg Światłowodu. Opłata za połączenie wg cennika. Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych.
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KOSTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE “CZŁOWIEKIEM JESTEM”

„Jesteśmy ambasadorami swojego miasta!”

Od ośmiu lat Kostrzyńskie Stowarzyszeni Człowiekiem Jestem organizuje wycieczki do gmin i miast województwa lubuskiego i nie tylko.
Są to wycieczki o charakterze poznawczym i mają na celu nawiązywanie kontaktów pomiędzy seniorami naszego Stowarzyszenia,
a seniorami odwiedzanych miejscowości.

15 września członkowie Stowarzyszenia udali się busem do Nowej Soli. Tam miała możliwość spotkania
się z nowosolskimi seniorami. Wysłuchano z obu stron
informacji o pracy swoich organizacji, wymieniono
doświadczenia i uwagi. Z dyskusji wynikało, że władze
Nowej Soli dobrze dbają o swoich seniorów. Przykładem tego jest adaptowanie budynku szkolnego na
potrzeby organizacji seniorskich i utworzenie domu
dziennego pobytu. Seniorzy mają możliwość korzystania z rehabilitacji, Sali sportowo-rekreacyjnej, czytelni,
biblioteki, kuchni itp. Po zwiedzeniu tego okazałego budynku udano się busem do Starostwa Nowosolskiego,
gdzie przywitała uczestników Pani Wiceprezydent
Natalia Walewska wraz z Radą Seniorów.
Podczas dyskusji Kostrzyniacy i gospodarze poinformowali się o rozwoju swoich miast i pracy organiza-

cji seniorskich. Duże zainteresowanie uczestników
wycieczki wzbudziła Lubuska Karta Seniora, z której
mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 lat. Upoważnia ona do zniżek w zakupach w supermarketach,
usług różnych instytucji i przedsiębiorstw użytku
publicznego, z którymi miasto podpisało stosowne
umowy. Jest to znaczącym wsparciem budżetu seniorskiego, wynoszącego od 5%-50%. Jak stwierdziła Pani
Wiceprezydent, z karty tej korzystają seniorzy z Nowej
Soli i powiatu nowosolskiego. Warto byłoby, aby taka
karta funkcjonowała także w Kostrzynie nad Odrą. Po
kurtuazyjnej wymianie gadżetów pracownica opiekująca się seniorami oprowadziła uczestników wycieczki
po miejskich obiektach i Muzeum Miejskim.
Po kilkugodzinnym pobycie w Nowej Soli udano się
do oddalonej o 30 km Szprotawy, 10-tysięcznym mia-

steczka, malowniczo usytuowanym w widłach rzek
Bobu i Szprotawy. W niewielkim stopniu zniszczona
podczas II Wojny Światowej, posiada wiele zachowanych zabytków. W pięknym, zabytkowym Ratuszu
członków wycieczki i miejscowych seniorów przywitał
Burmistrz Miasta Szprotawy Mirosław Gąsik. I tu podobnie jak w Nowej Soli opowiadano o teraźniejszości
i historii swych miast oraz działalności na rzecz seniorów, rencistów i osób niepełnosprawnych.
W spotkaniach uczestnikom wycieczki unaoczniono,
jak wiele jest do zrobienia w kostrzyńskim środowisku, aby seniorzy mogli w lepszych warunkach żyć
i korzystać z pomocy różnych instytucji i organizacji.
Zamierzamy w następnym roku odwiedzić Żary
i Żagań, aby pogłębić swoje doświadczenia.
TERESA OLESZCZUK / JERZY WANAT

instalacje
ELEKTRYCZNE
Seven Sp. Z O.o.

Wojska Polskiego 8, 74-400 Dębno
- budynków mieszkalnych
- obiektów biurowych
- montaż remonty
- obsługa, konserwacja

www.sevendebno.com

576 662 301
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Strefa dobrych inwestycji

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna jest jedną z największych,
ale i najszybciej rozwijających się stref
ekonomicznych w Polsce pod względem
terytorialnym, jak również biorąc pod uwagę
osiągane wyniki. Zasięgiem odziaływania obejmuje aż 3 województwa: Lubuskie,
Zachodniopomorskie i Wielkopolskie. Od
1997 roku wspiera i obsługuje inwestorów
krajowych i zagranicznych zainteresowanych inwestycjami w Polsce. KSSSE swoimi
działaniami stymuluję krajową gospodarkę, tak aby wciąż powstawały nowe miejsca
pracy dzięki kolejnym inwestycjom. Zwolnienia podatkowe udzielane przez KSSSE są
obecnie największą dostępną ulgą finansową
w Polsce. KSSSE oferuje również bogaty wybór w pełni przygotowanych terenów inwestycyjnych. Wsparcie Rządu RP
i lokalnych samorządów sprawia, że strefa
zapewnia nowym inwestorom przyjazne
i bezpieczne warunki do inwestowania.
Dzięki powstałej w 2018 roku Polskiej Strefie
Inwestycji ulgę podatkową można już uzyskać na terenie całej Polski, niezależnie od
wielkości przedsiębiorstwa. Nowe inwestycje z sektora przemysłu i nowoczesnych
usług mogą być realizowane na dowolnym
gruncie, zgodnie z główną zasadą PSI - cała
Polska Strefą Ekonomiczną.
Polska Strefa Inwestycji jako najwyższa
dostępna pomoc publiczna sprawdza
się wobec tego doskonale jako zachęta
inwestycyjna. Ustawa z 2018 roku czyniąca
całą Polskę strefą ekonomiczną, ułatwiła
nowym inwestorom podejmowanie decyzji
i przeprowadzanie nowych inwestycji. Niestety wciąż nie wszyscy przedsiębiorcy
słyszeli o tym udogodnieniu, o czym dowiadujemy się w bezpośrednich kontaktach z
przedsiębiorcami. Aktualnie aby należeć do
jednej ze stref ekonomicznych trzeba spełnić kryteria jakościowe i ilościowe, ale inwestycja może być ulokowana na terenie całego
kraju, nawet na prywatnym gruncie. Wcześniejsze przepisy powodowały wśród MŚP
przekonanie, że przynależenie do strefy
ekonomicznej jest trudne lub wręcz dla nich
niedostępne. Ponadto skupiały one inwestycje tylko w określonych regionach kraju,
tzw. starych strefach. Uproszczenie regulacji, zmniejszenie wymaganych nakładów
inwestycyjnych i wprowadzenie dowolności w wyborze lokalizacji sprawiły, że ulga
strefowa stała się bardziej dostępna również
dla rodzimych inwestorów i firm z sektora
MŚP. Jak pokazał czas, nawet wprowadzone dodatkowe kryteria jakościowe, które
oprócz kryteriów ilościowych trzeba spełnić, aby starać się o wsparcie, nie są żadną
przeszkodą dla nowych inwestorów. Ich wypełnienie ma gwarantować zrównoważony
rozwój gospodarczy i społeczny. Utworzenie
wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia, wspieranie
zdobywania wykształcenia i kwalifikacji

zawodowych pracowników czy podejmowania działań w zakresie opieki nad
pracownikiem, to tylko niektóre z nich.
Aplikowanie o wsparcie wbrew obawom,
nie jest ani czasochłonne, ani skomplikowane. Po złożeniu stosownych dokumentów
KSSSE wydaje decyzję o wsparciu w ciągu
30 dni.
To wszystko sprawia, że KSSSE notuje z roku
na rok coraz lepsze wyniki. Efekty widoczne
są jak na dłoni, pomimo ciężkiego dla gospodarki czasu pandemii i wielu ograniczeń
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Z roku
na rok przybywa wciąż więcej inwestycji,
powstają nowe miejsca pracy a na wydanie
decyzji już teraz czekają kolejne projekty
inwestycyjne.
Przez trzy kwartały 2021 roku KSSSE
wydała 33 decyzje o wsparciu. To już o 12 decyzji więcej, niż w całym, ubiegłym roku.
Oznacza to, że dla 33 nowych inwestycji
udzielono zwolnienia z podatku CIT lub PIT
w wysokości nawet do 55% deklarowanych
kosztów inwestycyjnych na 10, 12 lub 15 lat.
Łączna suma wartości inwestycji w obszarze
oddziaływania KSSSE to już ponad 1,5 mld
pln, co zapewni 423 nowych miejsc pracy i
obowiązek utrzymania przez następnych kilka lat 2929 istniejących miejsc pracy. Nowi
inwestorzy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej reprezentują
w tym roku w większości kapitał polski, ale
również szwedzki, chiński, niemiecki, francuski, luksemburski i hiszpański. 11 z nich
wybrało województwo lubuskie jako lokalizację swojego nowego zakładu, 15 z kolei
województwo wielkopolskie, a 7 zachodniopomorskie.
Polska to aktualnie bardzo pożądany kierunek inwestycyjny, a w połączeniu z dostępnymi ulgami strefowymi stanowi jedyne
w swoim rodzaju miejsce, przyciągające
co roku nowych inwestorów z najdalszych
zakątków świata, jak również zachęcające rodzimych przedsiębiorców do rozwoju
i inwestowania. Zachodnia Polska reprezentowana przez województwa lubuskie,
zachodniopomorskie i wielkopolskie jest
tego najlepszym przykładem.
Wszystkim inwestorom przy okazji przypominamy, że od stycznia następnego
roku zmienia się mapa pomocy publicznej
w całym kraju. Zachęcamy do zapoznania
się z nową mapą i jej wpływem na pomoc
publiczną dla nowych inwestycji. Zainteresowanych tematem pomocy publicznej dla
nowych inwestycji, zapraszamy serdecznie
do kontaktu mailowego lub telefonicznego
ze strefą: +48 95 721 98 00; info@kssse.pl.
Informujemy również, że Polska Strefa
Inwestycji stanowi zachętę inwestycyjną, co
oznacza w praktyce, że należy się nią zainteresować i aplikować przed rozpoczęciem
inwestycji.
Dział Marketingu K-S SSE S.A.
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CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Edukacja ekologiczna w plenerze

Edukacja ekologiczna na terenie Celowego Związku Gmin CZG-12 jest prowadzona od niemal 25 lat, i choć widać znaczny wzrost ilości
odpadów zbieranych selektywnie to wciąż przybywa odpadów w naszym regionie. Kupujemy coraz więcej, i też więcej wyrzucamy.
Niestety często pozbywamy się odpadów w sposób niewłaściwy...
Wrzesień to miesiąc corocznej akcji
Sprzątanie świata - Polska. W tym roku
przewodnim hasłem akcji było „Myślę,
więc nie śmiecę”. W naszym regionie
w myśl tego hasła posprzątano jezioro
Ciecz w Łagowie. Celowy Związek Gmin
CZG-12 chcąc wyjść z edukacją na temat zasad postępowania z odpadami
do najmłodszych zaprosił 21 placówek
do udziału w plenerowych eko-lekcjach.
Podczas 3 dni spotkań (21-23.09.2021 r.)
poruszono szereg tematów związanych ze
stanem naszego środowiska. Szczególną
uwagę zwracano na poprawność selektywnej zbiórki odpadów i problem niskiej
emisji. Omówiono również zagrożenia jakie powodują odpady pozostawiane w lasach. Dzieci miały także wyjątkową okazję
skorzystać z tzw. „zielonego kina”, w którym prąd do wyświetlenia filmów związanych z niską emisją produkowany był
z rowerów. W zajęciach edukacyjnych
wzięło udział ponad 800 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Kostrzyna
nad Odrą, z gminy Sulęcin i gminy
Międzyrzecz. CZG-12 dziękuje za wsparcie
w organizacji EKO-LEKCJI W PLENERZE Urzędowi Miejskiemu w Kostrzynie
nad Odrą, Urzędowi Miejskiemu w Sulęcinie, Sulęcińskiemu Ośrodkowi Kultury,

Urzędowi Miejskiemu w Międzyrzeczu,
Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury,
Nadleśnictwu Dębno, Nadleśnictwu Sulęcin oraz Nadleśnictwu Międzyrzecz.
Stoiska edukacyjne zorganizowane zostały przez Fundację Ekologiczna ARKA
z Bielsko-Białej, CZG-12 i Nadleśnictwa.
To od naszego myślenia zależy stan środowiska, czystość lasów i zawartość naszych
koszy na odpady. Segregacja odpadów
to obowiązek, ale zmiana przyzwyczajeń
konsumpcyjnych, tak aby wytwarzać jak
najmniej odpadów, wybierać opakowania
wielorazowe, minimalizować, naprawiać,
oddawać, ma realny wpływ na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów. Pamiętać też należy, że dzieci są świetnymi
obserwatorami i najwięcej uczą się od
dorosłych. Dajmy im dobry przykład.
Odwiedzając las możemy wziąć udział w
akcji „Zabierz 5 z lasu” lub „Śmieciobraniu” – zabranie kilku odpadów to nie jest
wielki wysiłek
CZG-12 zaprasza szkoły, przedszkola
i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze
do włączenia się w działania na rzecz
środowiska i aktywny udział w XXV
edycji akcji „Zielona Szkoła, Zielone
Przedszkole”.
Szczegółowe informacje : www.czg12.pl

Kostrzyn nad Odrą

Sulęcin

Międzyrzecz
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CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Kolejne miliony trafią do ZUOK w Długoszynie

Doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora - to zadanie, które zostanie
dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Celowy Związek Gmin CZG-12 złożył w sierpniu br.
trzy wnioski na doposażenie Zakładu w niezbędny
sprzęt do gospodarki odpadami. Dofinansowaniem
został objęty projekt obejmujący zakup mobilnego
urządzenia do przesiewania oraz kompaktora.
Wartość dofinansowania to 95% wartości inwestycji.
Mobilne przesiewacz bębnowy umożliwi zastosowanie urządzenia do przesiewania kompostu, odpadów
drzewnych, odpadów wielkogabarytowych po wcześniejszym rozdrobnieniu, odpadów budowlanych oraz
odpadów powstających w wyniku wstępnego przesiania
stłuczki szklanej. W ramach doposażenia zakupiony
zostanie również kompaktor, który jest niezbędną

maszyną przy pracach związanych z prawidłowym
składowaniem odpadów na nowej, trzeciej kwaterze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
(kwaterze 1C). Zakup powyższych urządzeń to kolejny krok w celu unowocześnienia Zakładu w Długoszynie - podkreśla Przewodniczący Zarządu
CZG-12 Robert Paluch.
Praca kompaktora jest ostatnim, mechanicznym
elementem zagospodarowania odpadów na składowisku, a dzięki dużej skuteczności tych maszyn
w zagęszczaniu odpadów znacznie wydłużają okres
eksploatacji składowisk.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sierpniu został oddany do użytku zbiornik
przeciwpożarowy o pojemności ok. 440 m3. Zbiornik
będzie służył zapewnieniu stałego źródła wody
do celów gaśniczych. W ramach działań związanych
z modernizacją linii sortowniczej prace w ZUOK
w Długoszynie potrwają do końca 2021roku
Postęp prac związanych z realizacją projektów
można śledzić na stronie internetowej Celowego
Związku Gmin CZG-12 (www.czg12.pl) i portalu
społecznościowym Facebook.
Katarzyna Radej - Dział edukacji ekologicznej
Celowy Związek Gmin CZG-12

Biuro otwarte na sprawy Mieszkańców
- rozmowa z Posłanką na Sejm RP KATARZYNĄ OSOS

KONTAKT

Biura Poselskie:
Zielona Góra,
ul. Kożuchowska 15a
lok. 217
Świebodzin,
ul. Kościelna 3
796 912 000
katarzyna.osos@sejm.pl
AKTYWNOŚĆ POSELSKA

786 interpelacji poselskich
190 zapytań poselskich
48 dyżurów poselskich
w terenie
PRACA W SEJMIE

Członek:
Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka oraz
Komisji Ustawodawczej
11 Zespołów i Grup
Parlamentarnych oraz 5
Grup Bilateralnych
Prezydium Klubu
Parlamentarnego
Koalicji Obywatelskiej
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SŁUBICE

Burmistrz i radni miejscy wręczyli Dyplomy Europejskie

28 .10.2021 roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Słubicach, gościliśmy mieszkańców dwumiasta Słubice-Frankfurt, którzy zostali
uhonorowani Dyplomem Europejskim nadawanym przez Kraj Związkowy Brandenburgia.
Burmistrz Mariusz Olejniczak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Grzegorz
Cholewczyński pogratulowali m.in. czwórce pracowników Słubicko-Frankfurckiego
Centrum Kooperacji: dr Magdzie Brzeskot,
dr Marcinowi Krzymuskiemu, Marcie
Rusek i Natalii Majchrzak, którzy podczas
pierwszej fali pandemii Covid-19, utworzyli
dwujęzyczną infolinię i udzielali informacji
o obostrzeniach obowiązujących w Polsce
i w Niemczech. Dziękujemy za zaangażowanie w pomoc tym, którzy najdotkliwiej
odczuwali skutki zamknięcia granicy z powodu pandemii. Dla pracowników transgranicznych, osób leczących się w Niemczech
czy rodziców dzieci, które uczą się za Odrą,
możliwość skorzystania z infolinii Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji była
ogromnym ułatwieniem w dotarciu do informacji - podkreślano.
W gronie nagrodzonych znaleźli się też:
Maria Jaworska, dyrektorka słubickiego

Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa
Herberta i Torsten Kleefeld, dyrektor Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą. To dzięki ich staraniom,
gdy wybuchła pandemia, polscy uczniowie,
którzy chodzą do gimnazjum we Frankfurcie, zostali zakwaterowani w internacie po
niemieckiej stronie i mogli kontynuować
naukę mimo zamknięcia granicy. Było to
ogromnie ważne szczególnie dla uczniów,

którzy przygotowywali się do matury. Przytaczając słowa filozofa Martina Bubera,
że świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości
naszych relacji, dziękujemy Państwu właśnie
za budowanie relacji przepełnionych troską
o innych - podkreślili burmistrz i przewodniczący rady.
Podczas sesji gościliśmy także Prokurator
Rejonową w Słubicach Małgorzatę Filę oraz
Udrum Ruthenberg, Tomasza Stefańskiego

ze Stowarzyszenia transVOCALE, których
Dyplomem Europejskim Brandenburgia
uhonorowała w ubiegłym roku, ale z powodu pandemii mogli odebrać wyróżnienia
dopiero w październiku tego roku.
Prokurator M. Fila została nagrodzona
za wprowadzenie praktycznych rozwiązań
w transgranicznym ściganiu przestępstw, a
Stowarzyszenie transVOCALE za organizację Europejskiego Festiwalu Piosenki i Muzyki Świata. Ta rozpoznawalna marka budowana wspólnie przez Słubice i Frankfurt od
2004 roku, to muzyczny tygiel kultur, dzięki
któremu łatwiej nam zrozumieć otaczający
świat. Muzyka przemawia zrozumiałym dla
wszystkich uniwersalnym językiem emocji
i doznań dlatego ma ogromną siłę zbliżenia
i jest odporna na działania jakiejkolwiek
ideologii - gratulowali wyróżnionym burmistrz M. Olejniczak i przewodniczący rady
G. Cholewczyński.
źródło: www.slubice.pl
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Opłaty za śmieci będą zgodne z sugestiami Mieszkańców

28 zł od gospodarstwa domowego, liczącego 1 osobę, 59zł - w przypadku dwóch osób, a 105 zł dla gospodarstw domowych, liczących powyżej 2 osób – takie miesięczne stawki opłat za odpady komunalne uchwaliła Rada Miejska w Słubicach. Uchwała w sprawie nowych opłat, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku, określa także, ile zapłaci osoba, która nie wypełnia obowiązku
segregowania śmieci. W przypadku gospodarstw jednoosobowych będzie to 56 zł, w gospodarstwach liczących 2 osoby - 118 zł, a
210 zł w gospodarstwach liczących powyżej 2 osób.
Od dłuższego czasu burmistrz
Mariusz Olejniczak i radni
konsultowali się z mieszkańcami, chcąc poznać ich zdanie
na temat metod ustalania opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Oprócz wielu
indywidualnych rozmów odbyły się także dwa spotkania,
podczas których wyjaśnialiśmy
mieszkańcom przyczyny wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami. Podwyżki
cen prądu, paliwa, kosztów
pracy, drastyczny wzrost opłaty środowiskowej, konieczność
wysłania w teren dodatkowych

MECHANIK
/ TECHNIK
Miejsce pracy: Słubice

Opis stanowiska:
·diagnostyka maszyn i usuwanie awarii elektrycznych,
mechanicznych
·wykonywanie przeglądów okresowych
·utrzymanie ciągłości produkcji
·pracy zmianowej
Wymagania:
·podstawowa wiedza z zakresu elektryki, elektromechaniki,
mechaniki
·samodzielność, sumienność i punktualność.
Oferujemy:
·atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do posiadanych
umiejętności i doświadczenia
·zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rmie
o ugruntowanej pozycji na rynku
·szkolenia i kursy
·pracę w doświadczonym zespole specjalistów

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

śmieciarek, żeby odebrać posegregowane odpady – to m.in.
spowodowało, że w naszej
gminie, podobnie jak w całej
Polsce, pobierane dotychczas
opłaty okazały się mocno niedoszacowane.
Obecnie łączne, roczne dochody z opłat za odpady wynoszą
5.780.676 zł, natomiast prognozowane koszty systemu w 2021
roku to 8.693.543 zł. Brakuje
nam blisko 3 mln zł – mówi
burmistrz Mariusz Olejniczak.
Stąd konieczność zmian. Ich
kierunek wskazali mieszkańcy.
Podczas spotkań, większość była
zdania, że najsprawiedliwiej by
było, żeby płacić za śmieci w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
To jedna z czterech metod obliczania opłat narzuconych gminom przez prawo. Inne metody
to: od gospodarstwa domowego,
od powierzchni lokalu mieszkalnego lub od ilości zużytej wody
w danej nieruchomości.
Jak podkreślali także podczas
sesji burmistrz M. Olejniczak
i przewodniczący rady G. Cholewczyński, a także inni radni,
często zgłaszały się do nich
osoby samotne, które dotychczas płaciły za odbiór odpadów
tyle samo, co wieloosobowe
rodziny, co uważały za krzywdzące. Wiele z tych osób to starsi
ludzie, którzy żyją z niewielkich
emerytur. Dlatego nie mieliśmy
wątpliwości, że ich uwagi musimy uwzględnić - powiedział
burmistrz.
Tematowi nowych stawek
poświęcił z radnymi wiele spotkań, które poprzedzone zostały
licznymi analizami. Wynika

z nich m.in, że Gmina Słubice liczy ok. 20 tys.mieszkańców, którzy prowadzą 7.850
gospodarstw domowych: 21,9
% stanowią gospodarstwa jednoosobowe, 34 % – dwuosobowe, a 44,1 % gospodarstwa
składające się z większej ilości
osób. Metoda naliczania opłat,
na którą się zdecydowaliśmy, na
pewno nie jest doskonała. Żadna z metod, które są nam narzucone prawem, taka nie jest.
Każda ma wady i zalety- podkreśla burmistrz. - Ta, na którą się zdecydowaliśmy z jednej
strony uwzględnia, w pewnym
stopniu, ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ale
też chroni rodziny wielodzietne
i wielopokoleniowe. Staraliśmy
się wybrać taką metodę, której
wady dotkną jak najmniejszą
liczbę mieszkańców.
Uchwała Rady Miejskiej w Słubicach ustala też stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości
niezamieszkałej, na terenie której powstają odpady. Za jednorazowe opróżnienie worka
o pojemności 60 litrów trzeba
będzie zapłacić 11 zł, worka o
pojemności 120 l - 21 zł, 39 zł
za opróżnienie worka 240 l, 112
zł - za opróżnienie pojemnika
1100 l, a 531 zł w przypadku
pojemnika 7 tys. litrów. Jeśli
śmieci nie będą posegregowane opłaty wzrosną do: 22 zł za
worek 60-litrowy, 42 zł - 120-litrowy, 78 zł za pojemnik 120litrowy, 78 zł - 240-litrowy, 224
zł - 1100 litrowy, a 1062 zł za
opróżnienie pojemnika 7 tys.
litrów.
źródło: www.slubice.pl

SŁUBICE

Iluminacja mostu

Iluminacja mostu to część unijnego projektu, który
realizują wspólnie miasta Słubice i Frankfurt nad Odrą. W ramach projektu, nasi sąsiedzi zza Odry, którzy są administratorem
mostu, dostali z Brukseli pieniądze na jego podświetlenie,
a Słubice dostały pieniądze na budowę wieży widokowej, przy
której powstanie plac zabaw i tereny rekreacyjne.
2 listopada event przyciągnął nad rzekę mieszkańców z obu miast. Było
zielono i niebiesko: tymi kolorami podświetlono również budynki po
obu stronach. Wieczorem podczas małego koncertu Sary Egwu-James
most na Odrze rozświetlił się naszymi kolorami. Iluminację będzie
można podziwiać codziennie w godzinach wieczornych-zapraszamy!
źródło: www.slubice.pl
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Ruszyły zapisy - zapraszamy!

15.01. oraz 16.01. przyszłego roku MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
oraz UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą będą oragnizatorami turnieju
tenisa stołowego, który z uwagi na pandemię koronawirusa
już dwukrotnie zmienił datę. Przypomnijmy, że turniej będzie
hołdem dla tragicznie zmarłego ś.p. Marcina Bąka - czołowego
zawodnika m.in. kostrzyńskiej Warty, który swoje pierwsze kroki stawiał właśnie w Hali sportowej przy ul. Wojska Poslkiego 6,
gdzie odbędzie się rywalizacja. Zapraszamy - ruszyły zapisy!

„Złoty Liść” zdobyty

W niedzielę (17.10.) od godziny 10.00 w gościnnej restauracji PUB
„RAMPA” prowadzonej przez Marka Bartocha rozgrywany był
43. Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego „Złoty Liść Jesieni”
o „Puchar Burmistrza” Andrzeja Kunta. Organizatorami turnieju
byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą
i sympatycy amatorskiej sekcji brydża sportowego działającej
przy MOSiR Kostrzyn nad Odrą. W rywalizacji uczestniczyło
52 zawodników, w tym 4 panie.

III MEMORIAŁ MARCINA BĄKA

POLSKO-NIEMIECKI
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

15.01.2022, godz. 10:00

Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
zapisy:
Henryk Bąk
w kategoriach:
ukswarta@poczta.fm
I - do 30 lat
tel. 509 857 018
II - 31-45 lat
III - 46-60 lat
IV - 60 lat +

16.01.2022, godz. 10:00

Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
kategoria OPEN

Kostrzyński MOSiR był już dwukrotnie
współorganizatorem Memoriału Marcina
Bąka, który z roku na rok cieszył się coraz większym zainteresowaniem. - mówi
Zygmunt Mendelski, dyrektor MOSiR
w Kostrzynie nad Odrą - Trzeba podkreślić, że nie jest to „zwykły” turniej tenisa stołowego, ale wyraz hołdu oddanego
przez nas dla śp. Marcina Bąka, który był
wychowankiem, a zarazem zawodnikiem
UKS Warty Kostrzyn nad Odrą. Wspólnie
z tym kostrzyńskim klubem zdecydowaliśmy się więc właśnie na taką formę
uczczenia Jego pamięci. Przypomnijmy
w tym miejscu, że Marcin w swojej bogatej karierze reprezentował takie kluby jak
Gorzovia Gorzów Wlkp., ZKS Drzonków
i Pełcz Górki Noteckie, z którą wywalczył
drużynowy medal w męskiej Superlidze.
Był też multimedalistą Mistrzostw Polski
w kategoriach młodzieżowych.
Cześć Jego pamięci!

III Memoriał Marcina Bąka, wzorem lat
ubiegłych, będzie dwudniowym turniejem, gdzie 15 stycznia zawodnicy będą
rywalizować w swoich kat. wiekowych:
• do lat 30
• 31-45 lat
• 46-60 lat
• powyżej 60 lat.
16 stycznia zmierzą się tenisiści w kategorii OPEN, a więc nawet amatorzy
będą mogli skrzyżować paletki z zawodowymi! Turniej ma charakter zamknięty i obowiązują zapisy, które już
teraz przyjmuje
Henryk Bąk (tel. 509 857 018
lub e-mail: ukswarta.pl@poczta.fm)
Dla uczestników Memoriału organizatorzy przygotowali pamiątkowe medale, a dla najlepszych okazałe puchary.
Zawodnicy będą mieli zapewniony
poczęstunek, w tym ciepły obiad.
Zapraszamy - zapisz się już dziś!

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Zygmunt Mendelski. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym, o co postarali się brydżyści z województw: lubuskiego, pomorskiego,
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Rywalizacja trwała ponad sześć
godzin i zakończyła się sukcesem kostrzyńskich II-ligowców Sebastiana
Rawlika i Damiana Mazuraka. Drugą lokatę w turnieju wywalczyła para
Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski, zaś na trzecim miejscu sklasyfikowano parę kostrzyńsko-szczecińską
Czesław Rekret-Julian Pisarek.
W klasyfikacji open trzy najlepsze pary
brydżowe oraz najlepsza kostrzyńska
para nagrodzone zostały pięknymi
pucharami i nagrodami finansowymi.
Nagrodą finansową uhonorowano także drugą najlepszą parę kostrzyńską
i najlepszą parę mixtową. Sponsorami
turnieju byli: Miasto Kostrzyn nad
Odrą, Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna oraz MOSiR.

Wszyscy uczestnicy turnieju chwali
sobie znakomitą atmosferę turnieju,
jego oprawę i wzorową organizację.
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt i dyrektor kostrzyńskiego
MOSiR Zygmunt Mendelski serdecznie dziękują wszystkim uczestniczącym
parom za stworzone turniejowe emocje,
sponsorom turnieju za wsparcie tej jednej z najstarszych imprez brydżowych
na Ziemi Lubuskiej, sędziom brydżowego wydarzenia Grzegorzowi Pogodzińskiemu i Ryszardowi Szkwarkowi
(kierownik kostrzyńskiej sekcji brydża
sportowego) i Stanisławowi Kotasowi
za okazaną pomoc i wkład pracy w organizację turnieju, „szefowi” restauracja
PUB „Rampa” Markowi Bartochowi za
gościnność, za czuwanie „nad jak najlepszy klimatem” imprezy.
Wszyscy uczestnicy niedzielnej imprezy
zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznym turnieju „Złoty Liść Jesieni”
o „Puchar Burmistrza”.
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Sebastian Rawlik-Damian Mazurak
(MOSiR Kostrzyn nad Odrą/ Fundacja ILB)
2. Jarosław Wachnowski-Andrzej Jeleniewski
(Anneberg Zielona Góra / I Love Bridge Szamotuły)
3. Julian Pisarek-Czesław Rekret (Klub Pickwicka Szczecin/MOSiR II)
Pełny komunikat zawodów na stronie:
www.mosir-kostrzyn.pl
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PIŁKA NOŻNA KOBIET

Kostrzyńskie piłkarki o krok od awansu do III Ligi!

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaciół Sportu” Kostrzyn nad Odrą po raz kolejny zachwyca formą! Po niezbyt udanym
sezonie 2021/22, gdzie piłkarki weszły w rozgrywki makroregionalne totalnie nie przygotowane przez poprzedniego szkoleniowca
Stanisława Gorzelaka, teraz, po zmianie trenera na Tomasza Zielińskiego błyszczą w IV Lidze Kobiet!

Wiosną 2020/21 sytuacja kostrzyńskiej
drużyny w III Makroregionalnej Lidze
Kobiet była dramatyczna. Nie tylko nie
było składu (przypomnijmy: za wystawianie nieuprawnionych zawodniczek
trener Stanisław Gorzelak został ukarany przez LZPN), ale i perspektyw - po
kilku kolejkach MUKS PS tracił kolejne
punkty, spadek był coraz bliżej. Wiosną
zmienił się trener. Tomasz Zieliński,
który był w tym okresie trenerem kadry
województwa lubuskiego U-15 dziewcząt, a także drużyny U-15 w MUKS
PS Kostrzyn ostro wziął się do pracy.
Na treningach widać było coraz wyższą
frekwencję, zawodniczek uprawnionych
do gry przybywało. Do tego Juniorki
MUKS PS awansowały do Centralnej
Ligi Juniorek U-15, gdzie mogły ogrywać się z klasowymi zespołami. Razem
to wszystko musiało zaowocować w sezonie 2021/22!
MUKS PS Kostrzyn nad Odrą w nowy
sezon wchodził co prawda jako spadkowicz z III Ligi, ale za to w zespole była
niesamowita atmosfera, chęć walki oraz
ogromny zapał. T. Zieliński postawił na
sprawdzone zawodniczki - „weteranki”
stanowiące trzon trzecioligowego zespołu, które wzmocnił o młode, uzdolnione dziewczęta, które jeszcze wiosną
walczyły o punkty w CLJ U-15. I tak oto,
zamiast „kombinować” ze składem jak
poprzednik, trener do rozgrywek przystąpił z niezwykle szeroką kadrą:
Białomazur Kamila (2004), Bieszczat
Zuzanna (2007), Czarnak Daria
(2006), Dąbrowska Amelia (2007),
Dreczkowska Sandra (2007), Dzie-

chciarz Weronika (2004), Gawlak
Kornelia (2007), Graf Oliwia (2000),
Graf Roksana (2000), Grala Martyna
(1996), Gronczakiewicz Marta (1996),
Gwizdoń Emilia (2007), Jankowska
Wiktoria (2006), Januszkiewicz Amelia (2005), Kardzis Wiktoria (2006),
Łogińska Julia (2007), Nowakowska
Hanna (2007), Osolińska Aleksandra
(2003), Potomska Paula (2006),
Regulska Jagoda (2006), Stadnik Lena
(2006), Steciąg Kaja (2006), Urbaniak
Milena (2005), Wieczorek Wiktoria
(2004), Wit Justyna (2004), Zielińska
Martyna (2003).
Trener: Tomasz Zieliński.

3 MUKS PS KOSTRZYN NAD ODRĄ
1 UKS ENERGETYK JR GRYFINO

mecz, który pokazał, że Kostrzynianki
mają charakter i pazur. Po 48 minutach
było 1:1, ale MUKS PS wykorzystał atut
własnego boiska i przystąpił do ataku
z taką furią, że Gryfinianki musiały po
prostu skapitulować. Spotkanie było popisem skuteczności Zuzanny Bieszczat,
która dwukrotnie wyprowadziła zespół
gospodarzy na prowadzenie, ale ozdobą
meczu był gol Martyny Zielińskiej, która z chirurgiczną precyzją ustaliła wynik

IV LIGA KOBIET LUBUSKO-ZACHODNIOPOMORSKA
- WYNIKI RUNDY JESIENNEJ 3 UKS Energetyk Junior Gryfino
0 TKKF Stilon II Gorzów Wielkopolski
3 Victoria SP2 Sianów
5 MUKS PS Kostrzyn nad Odrą
2 TKKF Stilon II Gorzów Wielkopolski
8 Victoria SP2 Sianów
5 MUKS PS Kostrzyn nad Odrą
1 Budowlani Lubsko
3 UKS Energetyk Junior Gryfino

5 MUKS PS KOSTRZYN NAD ODRĄ
0 Budowlani Lubsko
1 MLKS BUDOWLANI LUBSKO
Budowlanki przystąpiły do rywalizacji

7 MUKS PS Kostrzyn nad Odrą

3 VICTORIA SP2 SIANÓW
bez kompleksów, ale Kostrzynianki po 0 TKKF Stilon II Gorzów Wielkopolski
5 MUKS PS KOSTRZYN NAD ODRĄ raz kolejny udowodniły, że chcą awanna „dobry początek” Kostrzynianki
wygrały w Sianowie po bramkach:
Gwizdoń, Bieszczat, Czarnak (2) oraz
Dziechciarz. Tak dobre wejście w sezon
to efekt ciężkiej pracy na treningach,
a dalej miało być jeszcze lepiej...

su i nic nie zamierzają zostawić przypadkowi. Bramki: Czarnak (4 bramki w
rundzie jesiennej!), Steciąg, Potomskiej,
Dziechciarz i Januszkiewicz dały pewne
zwycięstwo i fotel lidera, gdzie MUKS
PS Kostrzyn nad Odrą usadowił si niezwykle mocno!

7 MUKS PS KOSTRZYN NAD ODRĄ
0 TKKF STILON II GORZÓW
Nam pozostaje jedynie życzyć młodym
mecz z rezerwami trzecioligowego
Stilonu jeszcze przed pierwszym gwizdkiem budził emocje - w składzie było
kilka dziewcząt z MUKS PS jak choćby
Kornelia Piątek. Kostrzynianki nie zostawiły jednak złudzeń, co do swoich
ligowych ambicji - spotkanie bez historii, wysoka wygrana i kolejne trafienia
Czarnak (trzy trafienia po 2. kolejce),
Jankowskiej, Januszkiewicz, Wit (2)
oraz Gawlak (2)

piłkarkom utrzymania wysokiej formy
i kolejnych zwycięstw, a w kolejnym sezonie udanego startu w trzecioligowych
zmaganiach. Bo choć „piłka jest okrągła,
a bramki są dwie”, to tylko kataklizm
mógłby odebrać awans MUKS PS! Oby
wiosną było jeszcze lepiej!
tekst: Bartłomiej Suski
foto: Bogusław Adamowicz

3 Budowlani Lubsko
0 TKKF Stilon II Gorzów Wielkopolski
1 UKS Energetyk Junior Gryfino
2 Victoria SP2 Sianów
- TABELA drużyna		
pkt.
1. MUKS PS Kostrzyn 12
2. Victoria SP2 Sianów 9
3. Energetyk Jr. Gryfino 6
4. Budowlani Lubsko
3
5. Stilon II Gorzów
0

bramki
20-5
16-8
8-5
4-11
2-21

mecze rewanżowe MUKS PS Kostrzyn:
MUKS PS vs. Victoria SP2 Sianów
Budowlani Lubsko vs. MUKS PS
Stilon II Gorzów vs. MUKS PS
Energetyk Jr. Gryfino vs. MUKS PS
źródło: www.lubuskizpn.pl
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SAMOOBRONA
DLA KOBIET
SALA OŚ. MIESZKA 1 41
KOSTRZYN NAD ODRĄ

KAŻDY WTOREK I PIĄTEK O
GODZINIE 18:00

ZAJĘCIA POMOGĄ POPRAWIĆ

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ KOBIET W

KAŻDYM WIEKU I NAUCZĄ TECHNIK
SKUTECZNEJ SAMOOBRONY.

