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COVID-19

Kiedy wydawało się już, że 
sytuacja związana z pande-
mią Covid-19 jest pod kontro-
lą, pojawiła się nowa odmia-
na wirusa - OMIKRON.

KORONAWIRUS
MUTUJE

REKLAMA
511 225 133

Omikron to piętnasta litera al-
fabetu greckiego, a zarazem jest 
nazwą kolejnej odmiany ko-
ronawirusa.  WHO (Światowa 
Organizacja Zdrowia) oceniła 
Omicron jako „bardzo wysokie 
globalne zagrożenie o poten-
cjalnie poważnych konsekwen-
cjach”, tuż po wykryciu nowego 
wariantu w Botswanie 11 listo-
pada, a wielu fachowców nie dzi-
wi się, że ta odmiana pochodzi 
właśnie z Afryki - tam poziom                  
zaszczepienia jest najniższy.
Dlatego też od 30 listopada do 
13 grudnia wprowadzamy zakaz 
lotów z krajów szczególnego ryzy-
ka - Botswany, Eswatini, Lesotho, 
Mozambiku, Namibii, RPA, Zim-
babwe. Dodatkowo osoby wraca-
jące z tych krajów będą musiały 
odbyć 14-dniową kwarantannę. 
Wydłużona kwarantanna będzie 
dotyczyła również osób wraca-
jących z krajów non-Schengen. 
W trosce o nasze wspólne bez-
pieczeństwo od 1 grudnia zmie-
nią się także limity osób m.in. w 
restauracjach, obiektach sporto-
wych, hotelach czy kościołach - 
informuje serwis www.gov.pl.
Jedno jest pewne: warto się 
szczepić, do czego zachęcamy!

• bezpłatny dojazd!

• zapłacisz k
artą!• zakupy na telefon!
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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

ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą

tel. 95 728 93 85

www.alfabud.pl

MARKET BUDOWLANY

BETON TOWAROWY

FUNDAMENTY - STROPY I KOMINY - DOCIEPLENIA

PREFABRYKATY - SKUP ZŁOMU

ŚCIANY - SUCHA ZABUDOWA - CHEMIA BUDOWLANA 

www.gov.pl/szczepimysie/

Tomasz Moskal
ulica Wodna 8 

Kostrzyn nad Odrą
mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

tel. 502 580 664
Tomasz Moskal

ulica Wodna 8 
Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl
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POSZUKUJEMY GRUNTÓW 
do wydzierżawienia pod budowę 

farm słonecznych (fotowoltaicznych) 
Podstawowe kryteria elektrowni słonecznej: 

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

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

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

odległości stacja energetyczna GPZ. 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy 

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

pod nr Tel. 607 07 08 49, 

biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha 
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (kolportaż do skrzynek pocztowych ); URZĄD MIASTA (ul. Graniczna 2); INTERMARCHE (ul. Sikorskiego 16);  BIEDRONKA          
(ul. Żeglarska); PIEKARNIA OSKROBA (ul. Mickiewicza)  SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki; URZĄD MIEJSKI ul. Akademicka; ECO – SUPERMARKET         
ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; PIEKARNIA OSKROBA                
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Małżonkowie, którzy zamieszkują w Kostrzynie nad Odrą i wspólnie przeżyli  
50 lat, w jednym związku małżeńskim,  mogą złożyć wniosek o przyznanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Wnioski można składać w  Urzędzie Miasta - USC, ul.Graniczna 2, tel. 95 7278134. 
Prosimy o przyjście z dowodami osobistymi. Zgłoszenie jest bezpłatne.  
Cała procedura przyznania medali - od momentu zgłoszenia do  otrzymania                    
odznaczeń może potrwać nawet do 6 miesięcy. Dlatego już dzisiaj informujemy 
Państwa o takiej możliwości i serdecznie zapraszamy do składania wniosków.                 
Dla Jubilatów z wielką przyjemnością zorganizujemy uroczystość, podczas której 
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą wręczy małżonkom odznaczenia.
Medal Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  może być przyznany 
tylko raz. Odznaczenie to nie jest przyznawane osobom karanym i nie wiąże się 
z gratyfikacją finansową.             

   Kierownik USC Kostrzyn nad Odrą
                                                                                          Żaneta Skórska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego informuje pary małżeńskie, 
które w 2022 roku będą obchodzić Jubileusz  50-lecia pożycia 
małżeńskiego o możliwości złożenia wniosku o przyznanie Medalu                                                                                                                                     
za Długoletnie Pożycie Małżenskie.

ZAPROSZENIE ZŁOTE PARY MAŁŻEŃSKIE

Seniorzy bawili się znakomicie!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Zabawa „Andrzejkowa” w dniu 30 listopada, to stały punkt rocznego harmonogramu 
przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Rejonowego Oddziału Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą. 
Także i w tym roku miłośnicy dobrej zabawy 
tłumnie przybyli do „Kręgielni” aby wspólnie spę-
dzić wyjątkowy, niezapomniany wieczór. 
Rozpoczęła go Przewodnicząca Zarządu Pani 
Maria Bieniek składając wszystkim Andrzejom 
serdeczne życzenia imieninowe  i  wręczając im 
specjalne upominki. Choć nie było lania wosku, 
przestawiania butów i innych andrzejkowych 
wróżb, no bo jak wiadomo w seniorowej społecz-
ności panien na wydaniu nie ma, to magia tego 
wieczoru i tak zadziałała. 
Już po pierwszych taktach muzyki prezentowanej 
przez Marka Wojciechowskiego, wszyscy ruszyli 
na parkiet. Tańczono parami, solo i w grupach. 
Formowano kółeczka, węże i korowody. Uczestni-
cy wykazali się pomysłowością, obyciem tanecz-
nym i przede wszystkim kondycją. W przerwach 
między tańcami można było się posilić i ugasić 
pragnienie. Panie z obsługi sprawnie serwowały 
kolejne dania i napoje. 
W miłym towarzystwie i w cudownej atmosfe-
rze czas szybko minął. Żal było się rozstawać. Na                   
pożegnanie, Pani Przewodnicząca zapewniła, 
że kolejna zabawa odbędzie się już w styczniu. 
Zapraszamy!

Tekst i zdjęcia: Marian Sorol

ZAMIAST WSTĘPU...

Wesołych Świąt !
Redakcja „Przekroju Lokalnego” pragnie 
serdecznie podziękować Państwu za ten 
rok, który choć upłynął pod znakiem 
walki z pandemią Covid-19, to mimo to 
byli Państwo z nami - dziękujemy!

Korzystając z okazji, że to ostatni numer 
w mijającym 2021 roku, nasza redakcja 
składa Czytelnikom zdrowyh, wesołych 
i pełnych radości Świąt Bożego Naro-
dzenia w rodzinnym gronie. Życzymy                                                                         
Państwu, aby nadchodzący, Nowy Rok 
2022 był ostatnim, w którym widmo  
śmiertenego wirusa determinuje nasze 
życie i by spełniły się wszystkie Państwa 
życzenia, również te najbardziej skryte!

Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy będą 
z nami tym bardziej, że w „Przekroju” 
nadchodzą zmiany, które pozwolą nam 
na jeszcze bardziej obiektywne, bardziej 
rzetelne i bardziej interesujące prezen-
towanie i komentowanie tego, co bę-
dzie się działo w nadchodzącym roku                 
w Regionie. Zapraszamy więc Państwa 
do wspólnego redagowania naszego 
miesięcznika - nasz redakcyjny telefon 
czeka na zgłoszenia.
Do zaczytania!

Redakcja „Przekroju Lokalnego”
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Firma PHU IKAA Aneta Suchomel zainwestowała w Pyrzycach
PHU IKAA ANETA SUCHOMEL

Kolejna udana inwestycja Developerska. Tym razem zainwestowaliśmy w miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu sukcesów  

w nowym 2022 roku  
 

życzy 
Zarząd i pracownicy 
PHU IKAA ANETA SUCHOMEL 
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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◊ 

„Wieczór Poezji”
KOSTRZYN NAD ODRĄ

23 listopada 2021 roku, Zarząd Rejonowy Związku Emerytów,                   
Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą zorganizował dla 
swoich członków i sympatyków „Wieczór Poezji”. 

O godzinie 16:00 Przewodnicząca                                                                                                   
Zarządu Maria Bieniek przywitała przy-
byłych do „Kręgielni” autorów wierszy 
oraz zaproszonych gości, wśród których 
byli także przedstawiciele władz Miasta, 
Zastępca Burmistrza Zbigniew Biedulski                                                                                                     
oraz Agnieszka Żurawska-Tatała na co 
dzień wspierający działalność Związku. 
Ogółem w „Wieczorze Poezji” uczestni-
czyło 37 osób. 
Po przywitaniu Przewodnicząca prze-
kazała głos Ewie Musiał, która była                 
moderatorem całego przedsięwzięcia. 
Na stołach zapłonęły świece. Ich płomie-
nie migotały na lustrzanych ścianach sali 

tworząc poetycki nastrój i wzmacniając 
znaczenie wypowiadanych słów. Swoje 
własne wiersze a także wiersze innych 
autorów zaprezentowały Ewa Musiał, 
Adela Pawlukiewicz, Teresa Zapała, 
Eugenia Polowczyk, Anna Borodziuk, 
Franciszka Chocianowicz, Stenia                         
Szymańska. Tematyka wierszy  była 
różnorodna. Każdy był pełen emocji 
i dawał świadectwo tego co autorowi 
w duszy gra. Po zakończeniu recytacji 
wykonawcy otrzymali okolicznościowe 
upominki. Między innymi stylizowane 
białe łabędzie, symbol poezji,  wykonane 
własnoręcznie przez Krystynę Kostrze-
wę. Po uczcie duchowej przyszedł czas 
na posilenie ciała. Słodki poczęstunek 
i aromatyczna kawa przygotowane przez 
Czesławę Owsian, Stefanię  Szymańską 
i Adelę Sokołowską spowodowały, że 
wieczór poezji spontanicznie przemie-
nił się w wieczór humoru. Anegdoty, 
dowcipy i kawały rozbawiły uczestników 
do łez. Mając świadomość, że śmiech 
to zdrowie liczymy na więcej takich               
spotkań!

Tekst: Marian Sorol
Zdjęcia: Czesława Owsian

Dzień pozdrowień
KOSTRZYN NAD ODRĄ

„Jest taka dobroć, co serce grzeje, przynosi radość i nowe nadzieje.                                                                                                                                
Życzliwych ludzi, życzliwych przyjaciół, radosnych chwil w życiu 
życzymy!”

W związku z obchodzonym na całym 
świecie 21 listopada dniem życzliwości 
i pozdrowień dzieci z PM 1 „Pod Topolą” 
przesyłają pracownikom Urzędu Mia-
sta, wszystkim mieszkańcom i redakcji                                  
wykonane w programie Paint kartki cy-
frowe z pozdrowieniami. 
Kartki te wysyłamy do przyjaciół przed-
szkola z Polski oraz z zagranicy. Ten 
dzień stwarza również okazję by dowie-
dzieć się jak powiedzieć „Cześć” w róż-
nych językach świata. 
Przedszkole Miejskie Nr1 „Pod Topolą”
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zilustrujemy twój
autorski pomysł 

na komiks!

KONKURSKonkurs na scenariusz komiksu
CELOWY ZWĄZEK GMIN CZG-12

Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza dzieci w wieku szkol-
nym (kl. IV-VIII) do udziału w konkursie na scenariusz komiksu 
o tematyce związanej z gospodarką odpadami. Celem konkursu 
jest wybranie najbardziej kreatywnej i pomysłowej pracy, która                                                                                                      
będzie uświadamiać czytelników o poprawnych zasadach                                   
gospodarki odpadami, pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną 
w kwestii gospodarki odpadami i wzmacniać pozytywne działa-
nia na rzecz środowiska.
Jeśli masz zdolność przenoszenia swo-
ich myśli w błyskotliwe  dialogi, jeśli je-
steś wrażliwy/wa na problemy związane 
z zanieczyszczaniem środowiska, jeśli 
chcesz w oryginalny sposób dotrzeć do 
swoich rówieśników i uświadomić ich o 
prawidłowych zasadach gospodarki od-
padami – to ten konkurs jest dla ciebie!
W konkursie mogą wziąć udział ucznio-
wie szkoły zlokalizowanej w jednej 
z gmin członkowskich Celowego Związ-
ku Gmin CZG-12, tj. gminy Bledzew, Cy-
binka, Dębno, Górzyca, miasta Kostrzyn 
nad Odrą, gminy Krzeszyce, Lubniewi-
ce, Łagów, Międzyrzecz, Ośno, Rzepin 
Słońsk, Sulęcin, Torzym i Witnica. 
Praca laureata zostanie opublikowana 
w wersji papierowej oraz profesjonalnie 
opracowana grafiką, aby tworzyła wy-
jątkowy materiał edukacyjny. Dodatko-
wo praca będzie stanowić materiał pro-
mocyjny podczas obchodów 25-lecia 
Celowego Związku Gmin CZG-12. 

Prace konkursowe wraz z wymaganymi 
załącznikami należy dostarczyć w formie 
elektronicznej do 12 stycznia 2022 r.                                                                                                  
(I etap - szkolny/ 5 prac z jednej placów-
ki). Do 4 lutego potrwa praca Komisji 
Konkursowej w celu wybrania Laureata, 
oraz prac wyróżnionych (II etap). 
Praca Laureata zostanie opublikowana 
a autor otrzyma nagrodę rzeczową - ta-
blet graficzny. Prace konkursowe wraz z 
wymaganymi załącznikami należy do-
starczyć wyłącznie drogą elektroniczną 
na adres: edukacja@czg12.pl
• pliki powinny być w formacie PDF 

lub XDOC (Microsoft Word) napisa-
ne czcionką w j. polskim rozmiar 12

• praca konkursowa powinna mieścić 
się na max. 4 stronach formatu A4

Szczegółowe zasady udziału w konkur-
sie opisane są w Regulaminie konkursu 
“Segregacja jak z obrazka - tworzymy 
komiks” dostępnego na stronie 
www.czg12.pl/Edukacja/Konkursy2021
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Miejsce Pracy:
ul. Aleja Milenijna 16

Kontakt:
rekrutacja@samdong.com

,
Sam Dong EuropeSam Dong Europe

Chetne osoby zapraszamy do kontaktu oraz wysłanie podan CV,
,

OFERTA PRACY
OPERATOR MASZYN - POMOCNIK MAGAZYNIERA
MECHANIK - INŻYNIER JAKOŚCI

Sam Dong Europe Sp. z o.o jest firmą zajmującą się przetwarzanie drutu miedzianego.

Realizujemy projekty produkcyjne dla największych producentów transformatorów i generatorów na świecie.

Jako organizacja stawiamy na ciągły rozwój naszego personelu produkcyjnego. 

Chcemy otaczać się niezawodnym zespołem zaangażowanych i ambitnych Pracowników.

Zintegrowaną Politykę Zarządzania Jakością  zamierzamy osiągnąć poprzez realizację celów jakościowych i środowiskowych 
w następujących obszarach:
ź wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w celu minimalizacji naszego wpływu na środowisko w zakresie 

energochłonności, emisji i odpadów powstających w procesach produkcyjnych,
ź poprawę wydajności produkcji,
ź utrzymanie najwyższego poziom satysfakcji klienta,
ź wypracowanie stabilnej pozycji na rynku,
ź tworzenie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy,
ź płynne procesy dostawy do klientów

W celu realizacji powyższych zobowiązań pracujemy zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania, który spełnia ISO 9001:2015 
i ISO 14001:2015.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym procesie produkcyjnym, produktach ale również nieformalnej kulturze organizacyjnej, 
zachęcamy do odwiedzenia nas na stronie:

www.samdongeurope.com www.facebook.com/SamDongEurope oraz 

Rząd złagodzi skutki inflacji w ramach tarczy antyinflacyjnej
TARCZA ANTYIFLACYJNA

Jednym z głównych założeń rządu jest poprawianie sytuacji finansowej obywateli. W tym celu realizujemy wiele programów, a także 
wprowadzamy historyczną obniżkę podatków. Obecnie cały świat zmaga się z inflacją - ceny paliw, energii i żywności rosną w wielu 
krajach. Chcemy złagodzić Polakom skutki tego negatywnego trendu. Dlatego wprowadzamy pakiet rozwiązań, które wesprą gospo-
darstwa domowe o niskich i średnich dochodach. Co ważne, z części założeń tzw. tarczy antyinflacyjnej skorzystają wszyscy Polacy. 
Łącznie to aż blisko 10 mld zł oszczędności! Obniżka cen paliw i gazu, zerowa akcyza na energię elektryczną oraz dodatek osłonowy 
– to tylko część rozwiązań. Sprawdź, co Ty zyskasz na tarczy antyinflacyjnej!

Dodatek osłonowy
skorzysta nawet 6,8 mln 
gospodarstw domowych

Wzrost cen za energię elek-
tryczną jest spowodowany m.in. 
wzrostem cen surowców. Aby 
załagodzić skutki wyższych ra-
chunków za prąd i rosnących cen 
żywności, wprowadzamy doda-
tek osłonowy.
W ten sposób zrekompensujemy 
koszty VAT energii elektrycz-
nej i podstawowych produktów 
spożywczych: pieczywa, wędlin, 
mleka i produktów mlecznych 
(w tym serów i masła), mięsa i 
jaj w formie dodatku, ze względu 
na unijny zakaz redukcji stawki 
VAT do 0 proc.
Dodatek zrekompensuje VAT na 
energię elektryczną do 0 proc.  
wysokości ok. 2,1 mld zł,a tak-
że VAT do 0 proc. na żywność 
w wysokości ok. 1,5 mld zł.
Kto może liczyć na wsparcie? O 

tym zadecyduje kryterium do-
chodowe gospodarstw domo-
wych, które pozwoli na objęcie 
pomocą finansową większej gru-
py osób:
• dopłata 400 zł w skali roku 

dla gospodarstw domowych 
jednoosobowych o docho-
dach do 2100 zł miesięcznie;

• dopłata 600 zł w skali roku 
dla gospodarstw domowych 
2-3 osobowych o dochodach 
do 1.500 zł na osobę/m-c;

• dopłata 850 zł w skali roku 
dla gospodarstw domowych 
4-5 osobowych o dochodach 
do 1500 zł na osobę/m-c;

• dopłata 1150 zł w skali roku 
dla gospodarstw domowych 
6. osobowych i więcej o do-
chodach do 1500 zł na osobę 
miesięcznie.

Z dodatku będzie mogło skorzy-
stać ok. 6,8 mln gospodarstw do-
mowych. Obowiązywać będzie 

zasada „złotówka za złotówkę”. 
Wypłata pieniędzy będzie odby-
wała się w dwóch ratach w 2022 r. 

Zwolnienie i obniżenie akcyzy 
na energię elektryczną

Oprócz szczególnej pomocy naj-
bardziej potrzebującym, którzy 
otrzymają dodatek, chcemy soli-
darnie i sprawiedliwie złagodzić 
negatywne efekty wzrostu cen 
energii elektrycznej. Są one spo-
wodowane kryzysem gazowym 
oraz wzrostem cen uprawnień do 
emisji CO2 w unijnym systemie 
Europejskiego Systemu Handlu 
Emisjami (UE ETS).
• Zwalniamy z akcyzy gospo-

darstwa domowe. Oznacza 
to obniżkę z obecnych 5 zł/
MWh do 0 zł/MWh.

• Obniżymy akcyzę na ener-
gię elektryczną dla pozo-
stałych odbiorców do mini-
mum UE.

Obniżony VAT 
na energię elektryczną

• Obniżymy stawki dla od-
biorców energii za pomocą 
narzędzi podatkowych.

• Obniżka podatku VAT na 
energię elektryczną do po-
ziomu 5 proc., z obecnego 
23 proc., na 3 miesiące.

• Okres obowiązywania: sty-
czeń-marzec 2022 r.

Obniżka cen paliw
Ostatnie miesiące przyniosły 
gwałtowny wzrost cen ropy na 
globalnych rynkach. Pomimo 
tego, że wszyscy w Europie kupu-
ją baryłkę ropy za podobną cenę, 
w Polsce mamy do czynienia z 
jednymi z najniższych cen paliw 
w Unii Europejskiej. Jednak dal-
szy niekontrolowany wzrost cen 
mógłby negatywnie wpłynąć na 
budżet gospodarstw domowych 
i polskich firm.

Aby ograniczyć dynamikę rosną-
cych cen paliw:
• od 20 grudnia 2021 r. do 20 

maja 2022 r. wysokość ak-
cyzy zostanie obniżona do 
minimalnego poziomu do-
puszczalnego w UE;

• dodatkowo, od 1 stycznia do 
31 maja 2022 r. paliwa zosta-
ną zwolnione z podatku od 
sprzedaży detalicznej.

Obniżony VAT na gaz ziemny
Obecny kryzys na rynku gazu 
i związane z nimi drastyczne 
wzrosty cen błękitnego surowca 
w całej UE, budzą rosnący nie-
pokój mieszkańców – zwłaszcza 
przed zbliżającym się sezonem 
zimowym. Dlatego obniżymy 
stawki dla odbiorców gazu za 
pomocą narzędzi podatkowych.
Obniżka podatku VAT na gaz do 
poziomu 8%, z obecnego 23%, 
od stycznia do marca 2022 r.
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Strefa wspiera działalność Kostrzyńskiego Centrum Kultury
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPEJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Zakończyła się tegoroczna edycję Strefy Dobrej Muzyki, cyklu koncertowego, który od 14 lat wspiera Kostrzyńsko-Słubicka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna S.A. Do tej pory zrealizowaliśmy pod tym hasłem 116 koncertów, w tym również kilka spektakli teatralnych                    
i kabaretowych. Ale to nie jedyne wsparcie, na które może liczyć KCK ze strony Zarządu K-S SSE S.A.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspiera KCK od wielu lat i to 
nie tylko w realizacji projektu Strefa Dobrej Muzyki. Tym razem otrzymaliśmy wsparcie 
finansowe na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia Domu Praktyk Twórczych, 
który udostępnimy Państwu, naszym odbiorcom, w styczniu 2022 roku. Na zdjęciu mo-
ment podpisania umowy. W imieniu KSSSE członek zarządu Andrzej Kail, ze strony KCK                         
dyrektor Zdzisław Garczarek. 

Serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i przyszłych użytkowników,
Kostrzyńskie Centrum Kultury

W lutym KCK w ramach SDM 
zaprosiło na koncerty online,                      
gdzie na deskach Kręgielni 
prezentowali się: Dagmara                                                          
Korona w akompaniamencie: 
Wojtka Jurgiela (arkodeon). 
Dariusza Cetnera (fortepian), 
Janusza Lewandowskiego (kon-
trabas). Koncert live dał też ba-
sista Krzysztof Ścierański. 
Po częściowym zniesieniu obo-
strzeń, do Kręgielni wróciła 
publiczność, która mogła spo-
tkać się m.in ze zjawiskową, 
młodą wokalistką, kompozy-

torką Kathią (maj), znanym i 
lubianym zespołem VooVoo,  
Renatą Przemyk z koncertem 
akustycznym (czerwiec). Wa-
kacje? Nie od Strefy Dobrej 
Muzyki! W lipcu KCK zaprosi-
ło na występ kobiecego zespołu 
O.N.E QUINTET oraz gościa 
z Islandi w osobie Ragnara 
Ólafssona. 
Wrzesień to koncert w ramach 
trasy koncerowej Kosmiczne 
Energie Ralpha Kamińskiego & 
My Best Band in the World, na 
który bilety wyprzedano!

Październik to kulturalna uczta 
lidera zespołu Raz Dwa Trzy 
Adama Nowaka w towarzy-
stwie znanych muzyków jak: 
Jarek Trelińskigi (Raz Dwa 
Trzy) i Karim Martusewicz 
(Voo Voo)! 
Listopad przynióśł przedsta-
wienie „Niemy Kelner” (reż. 
Wojciech Malajkat, obsada: 
Piotr Szwedes i Mikołaj Rozner-
ski) i jazzowy występ Bernarda 
Maselia & DJ Eprom.
A to wszystko w Strefie Dobrej 
Muzyki - do zobaczenia za rok!
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Sztab czeka!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Chcesz być częścią Orkiestry 
Serc? Już możecie się rejestro-
wać do Sztabu WOŚP w Kostrzy-
nie nad Odrą #5451 na stronie 
iwolonatriusz.org.pl 
Jest również możliwość umiej-
scowienia w Waszej firmie 
puszki stacjonarnej. Dołącz do 
30. Finału WOŚP!
Zapewne wielu z naszych Czytelników 
brało już udział w Finale WOŚP, któ-
ry jest jedniodniowym „wydarzeniem”, 
podczas którego Wolontariusze zbiera-
ją do specjalnie oznakowanych puszek, 
a zbiórce towarzyszą koncerty, pokazy, 
aukcje internetowe i inne aktywności, 
które w nadchodzacym roku będą miały 
miejsce w dniu 22 stycznia 2022 roku.
Celem jubileuszowego, 30. Finału 
WOŚP będzie zbiórka środków nie-
zbędnych dla zapewnienia najwyż-
szych standardów diagnostyki i lecze-
nia wzroku u dzieci. 
Oddziały i pododdziały okulistyki dzie-
cięcej oraz wydzielone łóżka dziecięce w 
oddziałach okulistyki dla dorosłych dzia-
łają w 25 ośrodkach w 17 miastach Pol-
ski. - czytamy na stronie www.wosp.org.
pl - W całym kraju są też poradnie okuli-
styki dziecięcej,  które również wymagają 
wyposażenia w nowoczesny sprzęt okuli-
styczny. Rokrocznie na oddziałach oku-
listyki dziecięcej hospitalizowanych jest 
kilkanaście tysięcy pacjentów. Jednymi z 
najczęstszych powodów, dla których dzie-
ci trafiają do specjalistów z zakresu oku-
listyki, są - poza pogorszeniem ostrości 
wzroku - jaskra, zaćma, różnego rodzaju 
urazy, anomalie rozwojowe i  nowotwo-
ry. Wiele tych schorzeń wymaga wyko-
nania zabiegów operacyjnych - w  2019 
roku przeprowadzono ich blisko 650,                         
z czego najwięcej, ponad 25%, stanowiły 
operacje guzów. Specjaliści uwagę zwra-
cają również na krótkowzroczność wśród 
dzieci i młodzieży, która w coraz większej 
liczbie krajów przybiera charakter epi-
demiczny, co ma bezpośredni związek z 
nadmiernym korzystaniem z urządzeń 
elektronicznych.

Fundacja WOŚP planuje zakup m.in.: 
• angiograf dwupłaszczyznowy do le-

czenia siatkówczaka - najczęstszego 
nowotworu złośliwego gałki ocznej 
u dzieci 

• oftalmoskopy do badania dna oka  
• lampy szczelinowe do diagnostyki 

przedniego odcinka oka 
• tonometry do pomiaru ciśnienia 

śródgałkowego (rogówki i soczew-
ki) 

• synoptofory do pomiaru kąta zeza 
• urządzenia OCT do bezinwazyjnej 

diagnostyki schorzeń 
• tomografia dna oka 
• mikroskopy  
• stoły operacyjne 

Kostrzyński Sztab WOŚP zaprasza!
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Ptasia grypa - wszystko, co powinniśmy wiedzieć!
UWAGA! PTASIA GRYPA

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają 
nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego, ale również  z wielu                  
innych czynników. 

Kraj, w którym pojawi się choćby jed-
no ognisko grypy, nie może ekspor-
tować drobiu i produktów pochodze-
nia drobiarskiego nie tylko z regionu, 
w którym pojawiła się choroba, ale nie-
stety również (w zależności od umów 
bilateralnych) z obszaru całego państwa.                                                                
Generuje to bardzo wymierne straty              
finansowe. Grypa może występować 
u wszystkich gatunków drobiu i wielu                                                    
gatunków dzikich ptaków. Niekiedy                                            
zakażeniu może ulec też człowiek, ale są 
to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce 
ograniczone do Azji i Afryki (warto nad-
mienić, że w sezonie 2020/2021 zgłoszo-
no kilka przypadków zakażeń wirusem 
H5N8 u pracowników ferm w Rosji, w 
większości bezobjawowych). W przy-
padkach podejrzeń i potwierdzonych 
ognisk grypy ptaków, osoby z grup ry-
zyka, tzn. hodowcy, lekarze weterynarii, 
osoby biorące udział w zwalczaniu cho-
roby oraz pracownicy zakładów utyliza-
cyjnych, muszą stosować środki ochro-
ny indywidualnej, tj. odzież ochronną, 
maski, gogle oraz rękawice.
Wyróżnia się wiele odmian wirusa gry-
py, które oznaczane są symbolami, ta-
kimi jak np. H5N1, H5N5, H5N6 czy 
H5N8. Choroba występuje też w dwóch 

postaciach klinicznych: jako grypa pta-
ków o niskiej zjadliwości (LPAI) oraz 
znacznie groźniejsza wysoce zjadliwa 
grypa ptaków (HPAI).
Wirusy grypy charakteryzują się dużym 
stopniem zmienności genetycznej, a to 
sprawia, że skuteczność szczepionek jest 
bardzo ograniczona; nie opracowano 
również skutecznych leków.
Dlatego, jak na razie jedyną efektywną 
bronią w walce z grypą ptaków jest:
• szybkie rozpoznanie choroby               

w laboratorium;
• skuteczna likwidacja ptaków 

w ognisku oraz
• wprowadzenie tymczasowych re-

strykcji na obszarze występowania 
grypy, aby zapobiec jej dalszemu roz-
przestrzenieniu (zgodnie z decyzją 
powiatowego lekarza weterynarii).

Poza szybkim tempem zmienności ge-
netycznej, wirus posiada szereg innych 
niekorzystnych cech. Na przykład dłu-
go przeżywa w niskich temperaturach: 
w temperaturze +4°C (temperatura lo-
dówki) ponad 2 miesiące, a w zamroże-
niu wiele miesięcy, a nawet lat. Dlatego 
też mylny, choć bardzo rozpowszech-
niony, jest pogląd, że „zima wymrozi” 
wirusy grypy, gdyż to właśnie w tym 

okresie choroba występuje najczęściej. 
Wirus jest zdradliwy również z tego 
względu, że u jednych ptaków (np. kur 
czy indyków) może powodować bardzo 
gwałtowny przebieg i wysoką śmier-
telność, podczas gdy przedstawiciele 
innych gatunków (np. kaczek czy gęsi) 
czasami chorują, a niekiedy pozostają 
zdrowe lub wykazują objawy mało spe-
cyficzne. W tym samym czasie wirus 
może się u nich niepostrzeżenie namna-
żać i mogą one stanowić „ciche” źródło 
zakażenia dla wrażliwych ptaków.
Na szczęście wirus grypy posiada też 
kilka słabych punktów. Po pierwsze: jest 
bardzo wrażliwy na wysoką tempera-
turę i pod działaniem 70°C ginie pra-
wie natychmiast. Dlatego też drób i jaja  
właściwie upieczone, usmażone lub 
ugotowane są w pełni bezpieczne. Po 
drugie: powszechnie stosowane środki 
dezynfekcyjne, mydło i detergenty bar-
dzo skutecznie eliminują zagrożenie. 
W ciągu ostatnich 5 lat wysoce zjadliwa 
grypa ptaków występowała w Polsce w 
następujących sezonach:
1. sezon 2016/2017 (wirusy H5N8, 

pojedyncze H5N5): 65 ognisk 
u drobiu i 68 przypadków u dzikich 
ptaków;

2. sezon 2019/2020 (wirus H5N8): 
35  ognisk u drobiu i 1 przypadek 
u dzikiego ptaka;

3. sezon 2020/2021 (wirusy H5N8, 
pojedyncze H5N1 i H5N5): 357 
ognisk u drobiu, 2 ogniska u pta-
ków dzikich utrzymywanych w za-
mknięciu i 92 przypadki u dzikich 
ptaków.

W dniu 2 listopada 2021 r. potwierdzo-
no pierwsze w sezonie 2021/2022 (340 
w 2021 roku) ognisko HPAI w gospo-
darstwie komercyjnym w powiecie sie-
dleckim (woj. mazowieckie), w którym 
utrzymywano 80.812 indyków rzeź-
nych. Wirus został zidentyfikowany 
jako podtyp H5N1. Na podstawie prze-
prowadzonych wstępnych badań ge-
netycznych wykrytego szczepu wirusa 
ustalono:
• jego wysoką zjadliwość dla drobiu;
• przynależność do grupy gene-

tycznej określanej jako 2.3.4.4b, 
przy jego jednoczesnej odrębności 
od  wirusów H5N1 występujących 
w Europie w sezonie 2020/2021, 
co wskazuje na nową introdukcję 
wirusa do Polski, najprawdopodob-
niej z obszarów leżących na wschód 
od Unii Europejskiej;

• brak głównych markerów zoono-
tycznych wskazujących na zwięk-
szoną adaptację do organizmu 
ssaków i jego znaczącą odrębność 
od  wirusów grypy ptaków podty-
pu H5N1 wywołujących zakażenia 
u ludzi w Azji i Afryce.

Kolejne ogniska stwierdzono w dniu                
3 i 4 listopada b.r. w powiecie siedleckim 
u indyków rzeźnych (3x) i kurcząt broj-
lerów (1x) oraz międzyrzeckim (woj. 
lubuskie) u gęsi rzeźnych (1x). Ogółem 
w dniach 2-4.11.2021 r. potwierdzono 
w Polsce 6 ognisk HPAI H5N1 u drobiu 
fermowego (ogniska nr 340-345 w 2021 
roku).
W przypadku zaobserwowania u dro-
biu niepokojących objawów, mogących 
wskazywać na obecność wirusa w go-
spodarstwie, należy niezwłocznie po-
wiadomić powiatowego lekarza wete-
rynarii, który pobierze próbki do badań 
laboratoryjnych. Aktualny wykaz tele-
fonów kontaktowych do powiatowych 
inspektoratów weterynarii znajduje 
się na stronie internetowej Głównego                       
Inspektoratu Weterynarii:
https://pasze.wetgiw.gov.pl/piw/demo/ 

PRZYPOMINAMY!
Chorych ptaków i padłych nie wolno 
dotykać ani podejmować prób lecze-
nia. W przypadku zauważenia pad-
łych ptaków dzikich, zwłaszcza z gru-
py ryzyka (kaczki, łabędzie, gęsi, ptaki 
drapieżne), należy również powiado-
mić powiatowego lekarza weterynarii.

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.
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  8:04 13:35  Osiedle Leśne
 6:09   8:08 13:39 15:00 ul. Dworcowa 
 6:12  8:11 13:42 15:03 ul. Orła Białego (DMR)
 6:14  8:13 13:44 15:05 ul. Orła Białego (bank)
 6:16  8:15 13:46 15:07 ul. Słoneczna
 6:19  8:18 13:49 15:10 ul. G. Narutowicza (szpital)
 6:21  8:20 13:51 15:13 ul. Drzewicka 50-60
 6:25  8:24 13:55 15:17 ul. Mikołaja Reja (SP3)
 6:28  8:27 13:58 15:19 ul. Nowa
 6:31  8:30 14:01 15:22 ul. Kostrzyńska / ul. Wesoła
 6:33  8:32 14:03 15:24 ul. Kostrzyńska / ul. Broskwiniowa
 6:35  8:34 14:05 15:26 ul. Kostrzyńska (przychodnia)
 6:37  8:36 14:07 15:28 ul. Kostrzyńska / ul. Brzozowa
 6:41  8:40 14:11 15:32 ul. Mikołaja Reja (rondo)
 6:44  8:43 14:14 15:35 ul. Drzewicka / ul. Sadowa
 6:47  8:46 14:17 15:38 ul. G. Narutowicza (szpital-brama)
 6:50  8:49 14:20 15:41 ul. Drzewicka 1-7
 6:52   14:22 15:43 ul. Orła Białego (DMR)
 6:55  8:55 14:25 15:46 ul. Dworcowa
 6:58  8:59 14:29 15:50 Osiedle Leśne
 7:01  9:02 14:32 15:53 ul. Tadeusza Kościuszki
 7:03  9:04 14:34 15:55 ul. Adama Mickiewicza
 7:10  9:11 14:41 16:02 ul. Kard. St. Wyszyńskiego (przychodnia)
 7:12  9:13 14:43 16:04 ul. Wojska Polskiego
 7:14  9:15 14:45 16:06 ul. Adama Mickiewicza
 7:16  9:18 14:48 16:08 ul. Tadeusza Kościuszki
 7:21  9:23 14:53  ul. Granicza (Urząd Miasta)
 7:26    Osiedle Leśne
 7:34  9:28 14:58 16:13 ul. Dworcowa
 7:37  9:31   ul. Orła Białego (DMR)
 7:39  9:33   ul. Orła Białego (bank)
 7:41  9:35   ul. Drzewicka
 7:43    ul. Drzewicka 50-60
 7:46    ul. Mikołaja Reja (SP3)
 7:48    ul. Mikołaja Reja (rondo)
 7:51    ul. G. Narutowicza (szpital)
   9:37   ul. G. Narutowicza (szpital - brama)
   9:40   ul. Drzewicka / ul. Sadowa
 7:54  9:42   ul. Drzewicka 1-7
 7:56  9:44   ul. Orła Białego
 7:59  9:47   ul. Dworcowa

Uwaga! Zmiana rozkładu jazdy
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą informuje, że z powodu wprowadzenia 
zmiany organizacji ruchu zamknięta zostaje ul. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go. W związku z powyższym od dnia 2 grudnia 2021 roku linia komunikacji 
miejskiej nr U-01 i U-02 zmieniają swoją trasę. Z rozkładu jazdy wycofane 
zostają kursy z przystanków: Os. Warniki (nr 23) ul. Wyszyńskiego (ogrody 
kier. Centr. - nr 27), ul. Wyszyńskiego (ogrody kier. Os. Warniki - nr 30).

 6:14 11:13  ul. Kard. St. Wyszyńskiego (przychodnia)
 6:17 11:15  ul. Wojska Polskiego
 6:19 11:17  ul. Adama Mickiewicza
 6:22 11:20  ul. Tadeusza Kościuszki
 6:25 11:23  Osiedle Leśne
 6:29 11:33 15:35 ul. Dworcowa
 6:32 11:36 15:38 ul. Orła Białego (DMR)
 6:34 11:38 15:40 ul. Orła Białego (bank)
 6:36 11:40 15:42 ul. Słoneczna
 6:39 11:43 15:45 ul. G. Narutowicza (szpital)
 6:41 11:46 15:48 ul. Drzewicka 50-60
 6:45 11:50 15:52 ul. Mikołaja Reja (SP3)
 6:48 11:53 15:55 ul. Nowa
 6:51 11:56 15:58 ul. Kostrzyńska / ul. Wesoła
 6:53 11:58 16:00 ul. Kostrzyńska / ul. Broskwiniowa
 6:55 12:00 16:02 ul. Kostrzyńska (przychodnia)
 7:14 12:02 16:04 ul. Kostrzyńska / ul. Brzozowa
 7:18 12:06 16:08 ul. Mikołaja Reja (rondo)
 7:21 12:09 16:11 ul. Drzewicka / ul. Sadowa
 7:24 12:12 16:14 ul. G. Narutowicza (szpital-brama)
 7:27 12:15 16:17 ul. Drzewicka 1-7
 12:17 16:19 ul. Orła Białego (DMR)
 7:33 12:20 16:22 ul. Dworcowa
 7:37 12:26  ul. Granicza (Urząd Miasta)
 7:43 12:32 16:26 Osiedle Leśne
 7:46 12:35 16:29 ul. Tadeusza Kościuszki
 7:48 12:37 16:31 ul. Adama Mickiewicza
 7:52   ul. Wyszyńskiego (przychodnia)LIN
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www.sevendebno.com 576 662 301

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

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

ELEKTRYCZNE 
instalacje 
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Gmina Słubice zagospodaruje 2,5-hektarowy park
SŁUBICE

Takiego miejsca do rekreacji dla rodzin z dziećmi dotychczas w Słubicach nie było. – To ogromna inwestycja, na którą przeznacza-
my ponad 6,6 mln zł, ale jestem przekonany, że warto to zrobić – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.
Pod koniec listopada w Urzędzie Miej-
skim w Słubicach doszło do podpisania 
umowy, dzięki której, do końca lipca, 
na terenie parku powstanie kilka pla-
ców zabaw, dla dzieci w różnym wieku.                                             
Swoje miejsce do zabaw będą też miały                                                             
dzieci niepełnosprawne. Gmina kupi 
dla nich specjalne sprzęty, żeby zapew-
nić im bezpieczną zabawę. Znajdą się 
tam m.in. urządzenia, które pomagają          
poznawać świat i pobudzać zmysły 
dzieci mających zaburzenia integracji 
sensorycznej.
Ponadto na terenie parku powstanie 
tor rolkowy o nawierzchni bitumicz-
nej, siłownia pod chmurką, miejsca                       
wypoczynku dla rodzin, stanie tu też 
nowoczesna, samoczyszcząca się toale-
ta. W parku powstaną alejki spacerowe 
o wodoprzepuszczalnej nawierzchni 

mineralno-epoksydowej, przybędzie też 
zieleni. Teren zostanie oświetlony, gmi-
na planuje tam również zamontowanie 
monitoringu.
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkań-
ców zrezygnowaliśmy z planów budowy 
przy parku parkingów - mówi burmistrz 
Mariusz Olejniczak. - Po spotkaniu z 
panią Natalią Duer z Fundacji Dziupla 
Inicjatyw Przyrodniczych, odstąpiliśmy 
ponadto od zamiaru budowy na tym 
terenie boiska do gry w koszykówkę, 
pumptracku oraz strefy z urządzeniami 
street workout, Nie oznacza to jednak, 
że tych rzeczy w ogóle nie będzie. Będą! 
Pumptrack budujemy już na placu koło 
Urzędu Miejskiego, a o nowej lokalizacji 
boiska i street workoutu poinformujemy 
wkrótce - dodaje burmistrz.

źródło: www.slubice.pl
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·diagnostyka maszyn i usuwanie awarii elektrycznych, 
   mechanicznych
·wykonywanie przeglądów okresowych 
·utrzymanie ciągłości produkcji
·pracy zmianowej

·podstawowa wiedza z zakresu elektryki, elektromechaniki, 
   mechaniki
·samodzielność, sumienność i punktualność.

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

MECHANIK
/TECHNIK
Miejsce pracy: Słubice

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

Opis stanowiska:

Wymagania:

Dziś zrobiliśmy kolejny krok we 
współpracy między gminami, 
w ramach porozumienia G-7 - 
powiedział burmistrz Słubic                                                                            
Mariusz Olejniczak - Podję-
liśmy decyzję o tym, że gmina                                                                                          
Słubice, jako lider porozumie-
nia, przeprowadzi procedurę 
wyboru wykonawcy opracowa-
nia „Strategii Rozwoju Ponadlo-
kalnego dla Gminy Słubice, mia-
sta Kostrzyn nad Odrą, Gminy 
Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, 
Gminy Cybinka, Gminy Górzy-
ca, Gminy Słońsk- Porozumie-
nia G-7 na lata 20220- 2033”. 
Dokument ten wskaże nam kie-
runki w jakich chcemy wspólnie 

podążać, żeby starać się o środki 
unijne przewidziane dla samo-
rządów na lata 2021-2027 - do-
daje burmistrz.
W porozumieniu jest też mowa 
o innych celach, które wspól-
nie stawiają sobie gminy. To 
m.in promowanie partnerskie-
go modelu współpracy jedno-
stek samorządu terytorialnego                                                  
tworzących Porozumienie G-7,                                                                    
opracowanie dokumentacji 
obejmującej diagnozę na potrze-
by zwiększenie efektywności                                                                                
przedsięwzięć realizowanych 
przez gminy i skuteczna reali-
zacja zintegrowanych projek-
tów odpowiadających w spo-

sób kompleksowy na potrzeby 
i problemy samorządów, wspól-
ne diagnozowanie problemów 
rozwojowych oraz wypraco-
wanie sposobów ich rozwiązy-
wania, a także określenie praw 
i  obowiązków i zasad współ-
pracy stron porozumienia. 
 

źródło: www.slubice.pl

Gminy G-7 ustaliły wspólną strategię
SŁUBICE

W ramach grupy G-7 włodarze Słubic, Rzepina, Ośna Lubuskie, Cybinki,                      
Górzycy, Słońska oraz Kostrzyna nad Odrą podpisały  w dniu 23 listopada 
porozumienie o opracowaniu i sfinansowaniu wspólnej Strategii Rozwoju Po-
nadlokalnego na lata 20220- 2030.

SŁUBICE

Życzymy, żeby sportowa pasja dawała Wam wiele 
powodów do radości i przyniosła kolejne sukcesy. 
Ale przede wszystkim wierzcie w siebie nawet wtedy, 
kiedy inni w Was zwątpią, bo dzięki temu zawsze bę-
dziecie zwycięzcami - gratulowali młodym słubickim 
sportowcom burmistrz Mariusz Olejniczak i przewod-
niczący Rady Miejskiej Grzegorz Cholewczyński.

Powód spotkania, na które do 
Urzędu Miejskiego zaprosiliśmy 
młodzież i ich trenerów to histo-
ryczny sukces Lubuskiego Klubu 
Sportowego „Lubusz” Słubice. 
Rok 2021 zapisze się w historii 
klubu w szczególny sposób. Re-
prezentacja LKS Lubusz Słubice 
znalazła się w gronie najlepszych 
klubów w Polsce w kategorii U16 
i zakwalifikowała się do lekko-
atletycznej ekstraligi.
W rozgrywkach Drużynowych 
Mistrzostwach Polski U16 
uczestniczyło 119 klubów z całe-
go kraju. Przez cały sezon mło-
dzi sportowcy zbierali punkty za 
uzyskane wyniki w poszczegól-
nych startach. Na koniec sezonu 
Polski Związek Lekkiej Atletyki 
podsumował rywalizację.
Lubusz Słubice został sklasyfi-
kowany na 14. miejscu, a 24 naj-
lepsze kluby otrzymały awans do 
tzw. ekstraligi, czyli ścisłej czo-
łówki kraju w lekkiej atletyce. 

Na sukces ten zapracowali: Wik-
toria Przybylska (dysk), Julia 
Horoszkiewicz (dysk), Antoni 
Horoszkiewicz (dysk), Seweryn                    
Stań (dysk), Maja Walczak 
(dysk), a także biegacze - Jakub 
Jurgiewicz, Dawid Musztyfaga, 
Błażej Rudnik, Wiktoria Smo-
larczyk, Zuzanna Smolińska, 
Olga Zygarowicz, Iga Mizerska,                                                         
Amelia Smolarczyk, Nina                 
Sejnik, Zuzanna Rękawiecka, 
Julia Kińska, Gabriela Weryk, 
Helena Podruczna, Amelia               
Piróg, Klarysa Baca Chomicz.
Sukces nie jest możliwy bez samo-
dyscypliny, a ten, kto nie ma dość 
odwagi, aby podjąć ryzyko, ni-
czego w życiu nie osiągnie - pod-
kreślili w listach gratulacyjnych 
przekazanych młodym sportow-
com burmistrz M. Olejniczak 
i G. Cholewczyński.

Gratulacje otrzymali też trene-
rzy, których podopieczni zapew-
nili Lubuszowi historyczny suk-
ces w jego 41-letniej działalności. 
Są to: Piotr Kiedrowicz, Jacek 
Grześkowiak, Grzegorz Kacz-
marek, Grzegorz Noga i Łukasz 
Horoszkiewicz.
Ponadto gratulacje odebrali też 
inni zawodnicy, którzy w tym 
roku odnosili sportowe sukcesy 
oraz trenerzy. Wśród nich była 
dyskobolka Paulina Polańska, 
która zdobyła srebrny medal 
podczas 75.Mistrzostw Polski 
U20 w Lublinie oraz złoty pod-
czas XXIV Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS w Spale. Jej tre-
nerem jest Oleg Pachol. 
Gratulacje otrzymała też Julia 
Wyrwas, zdobywczyni srebr-
nego medalu w trójskoku pod-
czas 75.Mistrzostw Polski U20 
w Lublinie, a także Krzysztof                     
Wyrwas zdobywca złotego me-
dalu podczas XXIV Ogólnopol-
skich Igrzyskach LZS w Spale, 
podopieczni Edwarda Czernika. 
Sukcesy osiągali w tym roku tak-
że: Natalia Kiedrowicz, Zuzan-
na Mierzejewska, Wojciech Fila 
i Jakub Klimiuk.
Wszystkim pogratulował też 
prezes Lubusza Słubice Ryszard 
Chustecki. Młodych sportowców 
nazwał ambasadorami Słubic, za 
którymi stoi wielki wysiłek tre-
nerów i rodziców. R. Chustecki 
podziękował również gminie za 
wspieranie sportowców, nie tyl-
ko poprzez stypendia i nagrody, 
ale również pomoc przy orga-
nizacji różnego rodzaju imprez 
sportowych.

Młodzi mistrzowie
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III MEMORIAŁ MARCINA BĄKA
POLSKO-NIEMIECKI
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

15.01.2022, godz. 10:00
Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
w kategoriach:

- do 30 lat
- 31-45 lat
- 46-60 lat
- 60 lat +

I   
II  
III
IV

16.01.2022, godz. 10:00
Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
kategoria OPEN

zapisy:
Henryk Bąk

ukswarta@poczta.fm
tel. 509 857 018

III MEMORIAŁ MARCINA BĄKA
POLSKO-NIEMIECKI
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Ruszyły zapisy - zapraszamy!
III MEMORIAŁ MARCINA BĄKA

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 kro-
ki stawiał właśnie w Hali sportowej przy ul. Wojska Poslkiego 6, 
gdzie odbędzie się rywalizacja. Zapraszamy - ruszyły zapisy!

Kostrzyński MOSiR był już dwukrotnie 
współorganizatorem Memoriału Marcina                                                                                       
Bąka, który z roku na rok cieszył się co-
raz większym zainteresowaniem. - mówi 
Zygmunt Mendelski, dyrektor MOSiR 
w Kostrzynie nad Odrą - Trzeba podkre-
ślić, że nie jest to „zwykły” turniej teni-
sa 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 zdecydo-
waliśmy się więc właśnie na taką formę 
uczczenia Jego pamięci. Przypomnijmy 
w tym miejscu, że Marcin w swojej boga-
tej 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 turnie-
jem, 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 ka-
tegorii OPEN, a więc nawet amatorzy 
będą mogli skrzyżować paletki z za-
wodowymi! Turniej ma charakter za-
mknięty i obowiązują zapisy, które już 
teraz przyjmuje

Henryk Bąk (tel. 509 857 018
lub e-mail: ukswarta.pl@poczta.fm)

Dla uczestników Memoriału organiza-
torzy przygotowali pamiątkowe meda-
le, a dla najlepszych okazałe puchary.                
Zawodnicy będą mieli zapewniony      
poczęstunek, w tym ciepły obiad. 

Zapraszamy - zapisz się już dziś!

Sportowe marzenia się spełniają i udowodnili to nasi zawodnicy 
na „X Mistrzostwach Polski Młodzików”, które odbyły się w ten 
weekend w Swarzędzu: Julian Iwaszko i Serhii Vynnyk zostali 
złotymi medalistami! Jeszcze na kilka dni przed rozpoczęciem 
Mistrzostw podobnie jak w roku ubiegłym ważyły się losy ich                   
organizacji w związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa.                                                                                                              
Na szczęście udało się je szczęśliwie przeprowadzić i wyłonić 
Najlepszych Zawodników w dwunastu kategoriach wagowych. 

Zapaśnicy „Jedynki” nie zawiedli !
UKS “JEDYNKA” KOSTRZYN NAD ODRĄ

Do sportowej rywalizacji stanęło aż 225 
zawodników z 48 klubów. UKS „Jedyn-
ka” wystawił pięcioosobową reprezen-
tację: Antoni Ludka 75 kg, Damian 
Nowak 48 kg, Gracjan Somerski 41 kg, 
Julian Iwaszko 38 kg i Serhii Vyynyk 35 
kg.  Należy podkreślić, że Julian i Serhii 
startowali jako najmłodsi w grupie mło-
dzików, a pozostali chłopcy są dopie-
ro rocznikiem środkowym. Tak więc 
prognostyk na przyszły rok jest bardzo 
obiecujący.
Mamy wielkie powody do dumy i nie-
opisaną radość ponieważ nasi reprezen-
tanci kolejny raz należą do grona Naj-
lepszych Zawodników Polski w dwóch 
kategoriach wagowych: 35 kg i 38 kg. 
W  najlżejszej wadze 35 kg zwyciężył 
nasz Serhii Vynnyk, który drogę do fina-
łu przeszedł jak burza kładąc przeciwni-
ków na plecy już w pierwszych rundach. 
W walce o złoto pokonał starszego od 
siebie reprezentanta z ZKS Miastko.
Zarówno Serhii Vynnyk jak i Julian 
Iwaszko na stałe wpisali się w historię 
stając się najmłodszymi złotymi medali-
stami „X Mistrzostw Polski Młodzików 
w Swarzędzu 2021”. To czego dokonali 
Ci chłopcy trudno opisać słowami, ale 
najpiękniej było wspólnie przeżywać.
Brawa również dla pozostałych chłop-
ców: Gracjana Somerskiego 41 kg (dwie 

wygrane - 8 miejsce) Damiana Nowa-
ka 48 kg (jedna wygrana - 17 miejsce)                 
Antoniego Ludki 75 kg (dwie wygrane 
- 8 miejsce). W przypadku Gracjana i                                                                              
Antoniego brakowało im tylko jeszcze 
jednego wygranego pojedynku i  oby-
dwaj walczyliby o medale brązowe. 
Szkoda, szkoda. W tym miejscu jako tre-
nerzy i zarząd klubu bardzo dziękujemy 
wszystkim zawodnikom, którzy na co 
dzień trenują w klubie i wzięli udział w 
przygotowaniach do Mistrzostw Polski. 
Wszyscy chyba wiedzą, że sport wyma-
ga wielu wyrzeczeń i wysiłku w drodze 
na sam szczyt. Cały rok systematycznie 
i ciężko pracowaliśmy na sukcesy na-
szych młodzików, ale również kadetów. 
Zawsze trzymamy się razem i widzimy 
wspólny cel.

Dziękujemy Wam bardzo! Jesteście 
Wielcy! Przed nami jeszcze wiele do 
zdobycia i zrobimy to wspólnie 
Nieustanny rozwój oraz wysokie spor-
towe osiągnięcia UKS „Jedynka” nie 
byłyby możliwe gdyby nie środki finan-
sowe otrzymane od Burmistrza Miasta 
Andrzeja Kunta oraz naszych Sponso-
rów i Darczyńców. Dziękujemy Wam 
bardzo, że jesteście z nami!

Trenerzy: Artur Żołna i Mariusz Torbiczuk.
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Warta Gorzów Wlkp. zwycięzcą Pucharu Polski Kobiet
PUCHAR POLSKI KOBIET W FUTSALU

 13 listopada w hali MOSiR Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego z udziałem 5 klubów piłkarskich województwa lubuskiego 
odbył się finał Pucharu Polski, którego zwycięzca był premiowany awansem na szczebel ogólnopolski, stawka była wysoka a zwycięz-
ca mógł być tylko jeden. Do rozgrywek w dwóch grupach przystąpiło 6 reprezentacji: TKKF Stilon I Gorzów Wlkp., TKKF Stilon II Gorzów 
Wlkp., Promień Żary, Budowlani Lubsko, MUKS PS Kostrzyn, KKP Warta Gorzów Wlkp.
O godzinie 10.45 dyrektor MOSiR                                                                                   
Zygmunt Mendelski przywitał przyby-
łe reprezentacje, trenerów, kibiców oraz 
gości w osobach: prezesa LZPN Roberta 
Skowrona, v-ce prezesa LZPN Zdzisława                                                                                                                  
Czyrkę członka zarządu LZPN Jarosława                                                                                                        
Gołębiowskiego, członka komisji 
piłkarstwa kobiecego PZPN Kamila                                                                        
Jaźwińskiego, burmistrza Miasta Ko-
strzyn nad Odrą Andrzeja Kunta, 
przewodniczącego Rady Powiatu Go-
rzowskiego Andrzeja Kaila i członka                                                       
zarządu Powiatu Gorzowskiego                                   
Mieczysława Jaszcza.
Jako gospodarz wszystkich uczestników 
oraz gości powitał Burmistrz Andrzej 
Kunt życząc wszystkim udanego tur-
nieju i jak najlepszych wrażeń z poby-
tu w Kostrzynie nad Odrą. Oficjalne-
go otwarcia dokonał Robert Skowron 
- prezes LZPN, bardzo miłym akcentem 
podczas otwarcia było także nagrodze-
nie burmistrza Andrzeja Kunta oraz 
dyrektora MOSiR Zygmunta Mendel-
skiego medalem lubuskiego ZPN za wy-
bitne osiągnięcia w rozwoju piłki noż-
nej, wyróżnionych udekorowali Robert 
Skowron oraz Zdzisław Czyrka.

Kilka minut po godzinie 11:00 na hali 
rozległ się pierwszy gwizdek sędziowski                                                                          
i rozpoczęły się zacięte zmagania piłkar-
skie. Mecze stały na bardzo wyrówna-
nym i wysokim poziomie, można było 
obserwować wiele znakomitych poje-
dynków, bramek czy parad bramkar-
skich. O poziomie i zaciętości meczów 
światy to iż zarówno w pierwszej jak i w 
drugiej grupie o miejscach decydowała                                                                                             

ilość bramek. Po rywalizacji grupowej 
rozegrano półfinał, a w wielkim finale 
pomiędzy Wartą Gorzów Wlkp. a Pro-
mieniem Żary drugoligowe Gorzowian-
ki okazały się lepsze od trzecioligowych 
koleżanek z Żar i  to one ostatecznie 
z wynikiem 5:0 zostały zdobywczyniami 
Pucharu Polski premiowanego awan-
sem do rozgrywek ogólnopolskich.
Po zakończeniu rozgrywek pamiątkowy 

puchar oraz sprzęt sportowy wręczyli Z. 
Czyrka i J. Gołębiowski.
Przygotowano także nagrody indywidu-
alne w kategoriach najlepsza bramkarka 
(Oktawia Siudowska – Warta Gorzów 
Wlkp.), najlepsza zawodniczka (Kamila 
Szafrańska – Warta Gorzów Wlkp.) oraz 
najlepszy strzelec (Iga Gajewska - Pro-
mień Żary z pięcioma bramkami). 
W dwóch pierwszych kategoriach za-
wodniczki udekorowano pamiątko-
wymi statuetkami a królowa strzelców 
w nagrodę otrzymała 2 bilety na mecz 
Polska-Węgry.
MOSiR Kostrzyn nad Odrą składa po-
dziękowania zarządowi LZPN na czele z 
prezesem Panem Robertem Skowronem 
za zaufanie i powierzenie organizacji 
tak ważnej imprezy sportowej, dzięku-
jemy także zarządowi MUKS PS Sportu 
oraz Panu Tomaszowi Zielińskiem za 
wsparcie organizacyjne. Podziękowania 
składamy także sędziom Jackowi Szym-
kowiczowi, Marcinowi Lesiakowi, 
Markowi Dziobko za wzorowe prowa-
dzenie spotkań.

Mariusz Staniszewski
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą



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


