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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

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

KCK Kręgielnia
19 luty (sobota)

20 luty (niedziela)
godz.12:00-16:00

COVID-19

Choć Kostrzyn nad Odrą ma 
wysoki stopień zaszczepień, 
nadal nie zwalnia! W mie-
ście już 11 tys. osób, czyli 62% 
Mieszkańców jest już w pełni              
zaszczepionych!

#ZaszczepSię
bez rejestracji!

Wpływ na taki stan rzeczy mają 
działania władz samorządowych 
na czele z Sekretarz Miasta Anną 
Suską i szefem zarządzania kry-
sysowego w kostrzyńskim urzę-
dzie  Januszem Szymczykiem. 
Tutaj trzeba przypomnieć o wy-
granej w Programie „Rosnąca 
Odporność”, w którym Miasto 
zdobyło milion złotych na walkę 
z Covid-19 i o tym, że wciąż nie 
ustaje w wysiłkach, by przekonać 
Mieszkańców do szczepień.
KCK Kręgielnia to miejsce, gdzie  
wspólnie z mobilnym punk-
tem szczepień organizujemy                                                                                                                    
szczepienia bez rejestracji - mówi 
A.Suska - wystarczą dobre chęci, 
dowód osobisty i już można się 
zaszczepić! Bez rejestracji, bez     
zapisów, bez biurokracji. Łatwiej 
już nie można!
Kolejna okazja do zaszczepienia 
się, ze względu na ogromne za-
interesowanie, będzie w weekend                                             
19/20 lutego: od godziny 12:00                                                                    
zapraszamy do Kręgielni, ul. Fa-
bryczna 5 w Kostrzynie nad Odrą. 
Szczepienia to jedyna broń w wal-
ce ze  śmiertelnym koronawiru-
sem, zaszczep się i żyj! - zachęca 
A.Suska.
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Agreco Phoenix na ratunek środowisku naturalnemu
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Czy to możliwe, aby plastikowe butelki, które są wszędzie wokół nas i zanieczyszczają  nasze środowisko, stały się surowcem dla                  
nowatorskiej technologii, która nie tylko będzie je przetwarzać, ale również spowoduje zmniejszenie wyrębu drzew do produkcji różnego 
rodzaju produktów jak palety, deski, okładziny na ściany? Czy to możliwe, że taki zakład powstanie w Kostrzynie nad Odrą? Trwa właśnie 
postępowanie administracyjne i wszystko wskazuje na to, że biurokracja może po raz kolejny opóźnić postęp. 
O CO TU CHODZI?
1 lutego 2022 roku w głównej sali KCK „Kręgielnia” 
odbyła się rozprawa administracyjna ws. „wydania                             
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-
sięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do prze-
twarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce                                                                                      
41/39 położonej przy ulicy Prostej 3,5,7 w Kostrzynie 
nad Odrą”. O co tu chodzi i o co tyle szumu?
14 kwietnia 2020 roku firma Agreco Phoenix sp.k. 
składa w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą 
wniosek o wydanie decyzji jak powyżej. 23 kwietnia 
zostało wszczęte postępowanie, które zakończyło się 
odmową. Inwestor wniósł jednak odwołanie, w wy-
niku czego SKO uchyliło decyzję Burmistrza Miasta                                                                                                  
Kostrzyn nad Odrą Andrzeja Kunta i przekazało              
sprawę do ponownego rozpatrzenia (mija 1,5 roku...)
Jesienią 2021 roku ujednolicony przez inwestora „Ra-
port  o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania 
odpadów innych niż niebezpieczne na działce 41/39 po-
łożonej przy ulicy Prostej 3,5,7 w Kostrzynie nad Odrą” 
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gorzowie Wlkp. 
(20.09.2021 roku). Inwestor uzyskuje też pozytywne                                                                                                             
opinie, uzgodnienia warunków planowanego przed-
sięwzięcia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Gorzowie Wlkp. (23.08.2021 roku) i  Dy-
rektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Wód Polskich w  Poznaniu (27.10.2021 roku). Dla 
mniej zorientowanych w przepisach: oznacza to, że 
Agreco Phoenix sp.k. posiadało już niezbędne doku-
menty do wydania decyzji przez Burmistrza Miasta 
Kostrzyn nad Odrą, który jednak zgodnie z obowią-
zującymi przepisami zarządził postępowanie admi-
nistracyjne prowadzone z udziałem społeczeństwa 
(4.11..-03.12.2021 r.). Niestety, w związku z nie-
prawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi 
w tzw. przestrzeni publicznej o planowanej budowie                                                                          
„spalarni odpadów” do Burmistrza wpływa najpierw 
„kategoryczny sprzeciw na powstanie w/w obiektu                                                                                    
w obrębie Osiedla Leśnego” ze strony Samorządu 
Mieszkańców Osiedla Leśnego (29.11.2021 roku). 
Gwoździem do trumny szybkiej realizacji inwestycji 
staje się stanowisko miejskiej spółki MZK Sp.z  o.o. 
(3.12.2021 roku), które „z uwagi na fakt, że przed-
miotowa działka nr 41/39 znajduje się na tere-
nie ochrony pośredniej ujęcia wody  (...) wyraża                                                                         
kategoryczny sprzeciw na lokalizację tego typu                                                                                                                 
inwestycji”. Biurokracja znowu górą! Burmistrz Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt w związku z po-
wyższym wszczyna rozprawę administracyjną, która 
miała miejsce 1 lutego br. Przedstawiciele firmy Agre-
co Phoenix sp.k. publicznie omawiają z obecnymi na 
sali zainteresowanymi osobami, jak się sprawy mają i 
co tak naprawdę jest planowane na tym terenie. Tyle 
tytułem wstępu, ale najważniejsze pozostaje dla Miesz-
kańców kwestia: czy na Osiedlu Leśnym planowana                                                                                                                     
jest  budowa spalarni? Czym jest inwestycja firmy Agreco 
Phoenix sp.k.? Odpowiedzi już za chwilę...

FOTO: Bartłomiej Wojciechowski Prezes Agreco Phoenix sp.k. na rozprawie administracyjnej odpowiada na pytania

PALETY Z PLASTIKOWYCH BUTELEK?
1 lutego br. w KCK Kręgielnia inwestora reprezentowali: 
Prezes Agreco Phoenix sp.k. Bartłomiej  Wojciechowski,                                                                                                                     
Witold Sarosiek i Karol Gościński, radca prawny Filip 
Gościński, specjalista ds. PR Dawid Kakowski i ekspertki                                                                                         
ds. ochrony środowiska  z firmy GEOEKO, autorki Raportu                                                                                                             
w osobach Izabeli Dutkowiak i Edyty Norkowskiej.                 
Miasto Kostrzyn nad Odrą reprezentowali urzędnicy na cze-
le z Burmistrzem Miasta Andrzejem Kuntem i jego zastęp-
cą Zbigniewem Biedulskim, prowadzącym spotkanie. Jako 
uczestnik tego spotkania nie mogłem się oprzeć wrażeniu, 
że większość osób, która przybyła we wtorek do Kręgielni,                   
jest już nastawiona „na nie”. Dlatego też zabrakło kon-
struktywnej dyskusji, a wiele pytań wracało w zmienionej                                                                                                                    
formie i na nic zdały się tutaj tłumaczenia ekspertów...
Zanim jednak doszło do dyskusji, mogliśmy poznać sczegó-
ły inwestycji Agreco Phoenix sp.k. Prezes B. Wojciechowski 
zdradził wreszcie, co planuje budować nowa firma, powsta-
ła na bazie doświadczeń europejskich i lokalnych. Przypo-
mnijmy, że Agreco Sevice to kostrzyńska firma specjalizują-
ca się m.in. w odbiorze makulatury, foli, plastików i innych 
surowców wtórnych od klientów. Co to ma wspólnego z 
Agreco Phoenix? Otóż wiele, ponieważ siedziba, a zarazem 
miejsce wykonywania działalności firmy to właśnie ulica 
Prosta 3,5,7, gdzie już od kilku lat Agreco Service prowa-
dzi działalność związaną  z szeroko pojętą gospodarką od-
padami! Przypomnijmy również, że odpady te pochodzą z 
naszych domów, kostrzyńskich firm, itp. a wśród nich dużą 
grupę stanowi plastik, który jest bardzo nieprzyjazny dla 
środowiska, choćby ze względu na długi okres rozkładu. Jak 
wyjaśniał Witold Sarosiek, długo szukał rozwiązań techno-
logicznych,  które pozwolą przetworzyć plastik w coś poży-
tecznego. Wyraził przy tym uznanie dla B. Wojciechowskie-
go, którego zaangażowanie, upór i chęć ratowania lokalnego 
środowiska skłoniła go do wspólnego inwestowania właśnie 
w Kostrzynie nad Odrą.
B. Wojciechowski zwracał z kolei uwagę na fakt, że coraz 
więcej plastiku wyrzucamy na śmietnik, a do produkcji 
np. palet używane jest drewno, które jest przecież, jak to 
sam określił „szlachetnym surowcem”. Dlatego też powstał                                                                                                                         
pomysł, aby tworzywo sztuczne połączyć z piaskiem, szkłem 
i szlaką i w ten sposób wytwarzać syntetyczne drewno! Abs-
trakcja? Niekoniecznie, bo technologia już istnieje, a co wię-
cej jest ekologiczna: w trakcie procesu produkcji nie zużywa 
się ogromnej ilości energii oraz wody, ponieważ materiał 

nie musi być myty przed przetworzeniem! Nie ma również 
mowy o spalaniu, bowiem proces odbywa się w relatywnie 
niskiej temperaturze! Co więcej, tworzywo sztuczne zostaje 
przekształcone w produkt, który jest w pełni ekologiczny, 
co oczywiście nie uszło uwadze Brukseli, która nagrodziła                                                                                                           
omawianą technologię certyfikatem Seal of Exellence!                
Mówimy więc o przetwarzaniu tworzyw sztucznych w deski, 
podstawy pod znaki, ławki, palety czy okładziny na ściany. 
A to tylko przykłady, zastosowań może być więcej...
Produkcja miałaby się odbywać w jednej z hal Agreco Service,                                                                                                                                         
gdzie materiał byłby bezpośrednio przywożony i odbierany, 
a co więcej: dziennie nie byłoby to więcej niż jeden samo-
chód ciężarowy. Nie byłoby zatem potrzeby składowania 
poza halą, a w przyszłości planowane jest uruchomienie 
produkcji na większą skalę przy firmie Raven, która ma być 
głównym odbiorcą produktu! Tak więc z odpadu, który sta-
nowi coraz większy problem, bez wycinania drzew powstał-
by materiał drewnopodobny (drewno syntetyczne), w pełni 
ekologiczny o trwałości 100 lat i pozbawiony wad drewna!
Prezentacja nie była jednak w stanie przekonać do końca 
oponentów. Olgierd Kaptocz Prezes MZK Sp.z.o.o. zwracał 
uwagę, że inwestycja jest zlokalizowana na terenie ochrony 
pośredniej ujęcia wody i wyrażał stanowisko, że taka loka-
lizacja jest niemożliwa dla budowy tej instalacji. Stwierdził, 
że jego firma będzie stała „na straży ochrony ujęcia wody”, co 
nie jest sprzeczne z kierunkiem działania firmy Agreco Pho-
enix. Przypomnijmy, że mówimy o nowatorskiej, ekologicz-
nej metodzie, zlokalizowanej w hali, nie mającej szkodliwe-
go wpływu na środowisko - o czym przypominali eksperci. 
Przypominali również, że na każdym etapie budowy (a więc 
dokumentacji budowlanej, pozwoleń sanitarnych, p-poż                                                                                                      
itp.) będą stawiane inwestorowi określone wymagania... 
może nawet kilka lat?!
Nie chciałbym tutaj marnować czasu na przytaczanie in-
nych „argumentów”, ale dyskusję dobrze podsumował jeden 
z Mieszkańców Osiedla Leśnego: „Rozmawiamy na podsta-
wie naszych obaw. Taka inwestycja jest nam potrzebna. My                     
potrzebujemy nowoczesnych rozwiązań. A jako obywatel 
ufam, że wszelkie przepisy są zachowane”.
Czy zatem w Kostrzynie nad Odrą powstanie nowa,                                                                                
rewolucyjna technologia, która być może rozwiąże problem 
z tworzywami sztucznymi? Kto wie, może kolejny program 
z cyklu Galileo będzie transmitowany właśnie z naszego 
miasta? Jedno jest pewne: Agreco Phoenix sp.k. musi się 
najpierw zmierzyć z biurokracją. Do tematu wrócimy.  [BS]
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Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A
www.ikaa.pl,  e-mail: biuro@ikaa.pl

tel. 506 034 123

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

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

JUŻ W SPRZEDAŻY:

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

“PRZEKRÓJ LOKALNY” POLECA

Diana Grande B bliźniak wy-
różnia przede wszystkim duża 
powierzchnia użytkowa, która 
wynosi ponad 140 m2. Zaletą 
domu jest także to, że jest to 
dom piętrowy, dzięki czemu 
nie wymaga ogromnej działki, 
a jednocześnie zapewni rela-
tywnie niskie koszty ogrzewa-
nia dla potrzeb 4-6 osobowej 
rodziny. Dom zaprojektowa-
no w technologii murowanej. 
W jego bryle widoczne są roz-
wiązania nawiązujące do stylu 
tradycyjnego, co jest idealnym 
rozwiązaniem dla osób cenią-
cych klasykę i prostotę.
Dom posiada garaż jednosta-
nowiskowy, dzięki czemu nie 
będzie problemu z parkowa-
niem. Projekt uwzględnia także 
taras znajdujący się przy domu,  
gdzie bęzie można miło spędzić 
czas na świeżym powietrzu. 
Na parterze zaprojektowano 
nie tylko spory przedpokój, 
ale przede wszystkim duży po-
kój połączony z funkcjonalną 

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

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

Karetka potrzebna jak tlen
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Wypadek z udziałem trójki nastolatków potrąconych na przejściu dla pieszych w ulicy gen.Władysława Sikorskiego w Kostrzynie nad 
Odrą wywołał kolejną dyskusję mieszkańców o naszym bezpieczeństwie. Wypowiedzi mieszkańców  na profilu fb Ryszarda Dubika 
(Służby w Akcji Kostrzyn nad Odrą), dotarła do gabinetu Wojewody Lubuskiego. R. Dubik zainteresował tematem media, a efektem 
nagłośnienia sprawy był reportaż w Magazynie Reporterskim TVP 3 z udziałem pana Ryszarda. 

Ryszard Dubik, to zaangażowany miesz-
kaniec Kostrzyna, którego cykl filmów  
„Küstrin, Kostrzyn zabytki (nie)znane”                                                                              
oraz profil fb Służby w akcji Kostrzyn 
nad Odrą cieszy się  dużym zainte-
resowaniem. Widać, że pan Ryszard 
Kostrzyn ma w sercu. Za jego sprawą 
powrócił  temat braku drugiej karetki 
w naszym mieście. Jak sam mówi, ten 
wypadek to szczęście w nieszczęściu, że 
udało się sprawę nagłośnić, a głos ten 
dotarł do samego Wojewody Lubuskie-
go. Sprawa drgnęła i pojawiła się wiel-
ka szansa na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Kostrzyna. 

Wojewoda pomoże…
Wojewoda Lubuski występował już 
o drugą karetkę dla Kostrzyna nad Odrą. 
We wrześniu 2020 roku do ministerstwa 
zdrowia złożył pismo w tej sprawie.    Nie-
stety ministerstwo wniosek wojewody                                                                                
Władysława Dajczaka zaakceptowało 
w części, przyznało karetkę dla Krzeszyc 
i Torzymia. Kostrzyn nadal nie spełniał 
wymogów na posiadanie drugiego am-
bulansu. Minął ponad rok, w Kostrzynie 
zdarzył się kolejny wypadek, a karetka 
do poszkodowanych przyjechała po 25 
minutach Wojewoda Lubuski ponownie 
występuje o dodatkową (drugą) karetkę 
dla Kostrzyna. Karetka powinna być w 
Kostrzynie, mówi wojewoda Dajczak.

Karetka potrzebna jak tlen 
twierdzi Andrzej Kail, przewodni-
czący rady powiatu gorzowskiego. Co 
do tego, że druga karetka pogotowia 
jest niezbędna, nie mam wątpliwości.                                
Andrzej Kail dobrze wie o czym mówi, 
bo jako członek Zarządu Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej przywołuje także argument 
o  bardzo dużym ruchu samochodów 
ciężarowych i zwraca uwagę, że jeste-

śmy miastem komunikacyjnie niebez-
piecznym. Nie tylko nowe mosty i drogi 
w mieście o które wszyscy zabiegamy, 
ale przede wszystkim potrzebujemy 
tego co będzie ratowało życie mieszkań-
ców - karetki pogotowia. Jego zdaniem 
sprawa znajdzie swój pozytywny finał. 

Nowy Szpital przygotowany 
Nasz szpital w Kostrzynie nad Odrą jest 
organizacyjnie i sprzętowo przygotowa-
ny do obsługi dodatkowej karetki. Mamy 
nowy ambulans. Jesteśmy w stanie zor-

ganizować dodatkowy zespól ratownic-
twa medycznego jak tylko będzie po-
zytywna decyzja ministerstwa zdrowia 
będziemy ją realizować, mówi Marta                                                                                     
Pióro rzecznika grupy Nowy Szpital.  
Pomoc deklaruje również burmistrz 
Kostrzyna nad Odrą, który zapewnia 
o  możliwości zakupu karetki pod wa-
runkiem jej wpisania w państwowy              
system ratownictwa medycznego. 
Link do reportażu o braku karetki 
w  Kostrzynie nad Odrą dostępny na 
stronie www.gorzow.tvp.pl
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UWAGA! utrudnienia w ruchu od 7 lutego!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Informujemy, iż od godz. 11:00 7 lutego (poniedziałek) do 30 kwietnia 2022 roku zostaje wprowa-
dzony ruchu wahadłowym w związku z budową mostu objazdowego  na rzece Warcie.

Dla usprawnienia ruchu w godzinach 
od 6:00 do 22:00 obowiązywać będzie ręczne 
sterowanie ruchem, natomiast w godzinach                
nocnych działać będzie sygnalizacja świetlna. 
W przypadku pytań lub problemów komu-
nikacyjnych, prosimy o bezpośredni kon-
takt z inwestorem - Generalną Dyrekcją                       
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zie-
lonej Górze - punkt informacji drogowej:  
tel. 68 320 25 47
Tymczasowa organizacja ruchu podczas 
prac związanych z budową mostu przez 
Wartę polegać będzie na budowie mostu 
objazdowego i przełożenie na niego ruchu 
z istniejącego mostu, przeznaczonego do 
rozbiórki. Most tymczasowy zlokalizowany 
będzie od strony górnej wody. Projektowana 
droga dojazdowa do mostu tymczasowego 
będzie posiadała przekrój jednojezdniowy, 
dwupasmowy o nawierzchni bitumicznej                                                                     
i  szerokości od 6,0 m do 8,5 m. Droga               
będzie wyposażona w chodniki o szerokości                                                                              
od 2,0 m do 3,0 m. Przewidziano zjazd                   
zapewniający obsługę przystani jachtowej.

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą

W związku z budową mostu zawiesza się od dnia 7 lutego 2022r. komunikację miejską w kierunku 
ul. Granicznej. Pozostały rozkład jazdy komunikacji miejskiej pozostaje bez zmian. 

Ważna informacja dotycząca obsługi interesantów
KOSTRZYN NAD ODRĄ

W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby nowych zakażeń COVID-19, nowymi obo-
strzeniami oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku 
- zmianie ulega obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą polegająca               
na ograniczeniu obsługi bezpośredniej interesantów. Załatwianie spraw odbywa się 
wyłącznie na parterze budynku, w warunkach reżimu sanitarnego - obowiązuje bez-
względny nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku oraz nałożenie maseczki. 
Pracownik urzędu przyjdzie do interesanta.

W budynku Urzędu obowiązuje zakaz przemieszczania                                                                                                              
się i obecności interesantów poza wyznaczoną na par-
terze budynku strefą, w której jednocześnie może 
przebywać do 5 osób. W związku z powyższym               
prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się 
z  pracownikami - telefony do wszystkich pracowni-
ków są dostępne na stronie internetowej miasta oraz 
wywieszone przed wejściem do Urzędu Miasta. 
Zalecamy załatwianie spraw:
• przez internet, e-PUAP, 
• drogą mailową na adres urzad@kostrzyn.um.gov.pl, 

kancelaria@kostrzyn.um.gov.pl lub bezpośrednio 
do właściwego pracownika 

• poprzez wysłanie listu drogą pocztową
• wrzucenie do skrzynki w Urzędzie Miasta. 
Odwołane zostaną przyjęcia bezpośrednie interesan-
tów przez burmistrza, zastępcę burmistrza i sekretarza 
miasta, które odbywać się będą wyłącznie telefonicznie                                                
po umówieniu się przez sekretariat 95 7278101 i po-
zostawieniu przez zainteresowanego numeru telefonu 
lub innego sposobu kontaktu.

W szczególnych przypadkach (np. odbiór dowodu oso-
bistego) załatwienie sprawy może nastąpić wyłącznie                                                                                                                    
po uzgodnieniu daty i godziny wizyty pod nr telefonu                                                                                                            
95 7278136 i 95 7278137 - wizyta wymaga kontaktu bez-
pośredniego i musi przebiegać bezpiecznie i sprawnie                                                                                                                 
dla obu stron.
W sprawach meldunkowych i ewidencji działalności 
gospodarczej wnioski można składać drogą elektro-
niczną przez platformę e-PUAP.
Korespondencja urzędowa, dopóki to będzie możliwe, 
będzie dostarczana do mieszkańców jak dotychczas: 
prosimy Państwa o przygotowanie własnych długopisów                                                                                                                                   
do potwierdzania odbioru przesyłek.
Przypominamy Urząd Miasta jest dostępny dla miesz-
kańców od poniedziałku do piątku w godzinach 
od  7:30 do 15:30. Utrudnienia będą występowały 
do czasu odwołania ograniczeń. Prosimy mieszkańców                                                                                                            
o zachowanie zasad zasłaniania nosa i ust, dezynfek-
cji dłoni oraz dystansu społecznego w każdej sytuacji 
i instytucji. W najbliższych tygodniach poza dalszymi 
szczepieniami będzie to szczególnie ważne.

Obecnie w Czystym Powietrzu obowiązują dwie części 
programu. Pierwsza - czyli podstawowy poziom dofinan-
sowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 
100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinanso-
wania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód 
na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 
do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia 2022 osoby, których miesięczny                                                                                                       
dochód na jednego członka w gospodarstwie wie-
loosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1.260 zł 
w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą 
mogły otrzymać nawet do 90% dofinansowania. 
Oznacza to, że maksymalnie kwota dotacji wyniesie 
69.000 zł. 
Najważniejsze ze zmian, które będą obowiązywać w III 
części programu Czyste Powietrze, to:
• uwzględnienie możliwości finansowania z Czystego 

Powietrza, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi 
programami parasolowymi, w których wnioskodawca 
nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okre-
su trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji 
projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z prze-
sunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,

• dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowują-
cych drewno i spalających pellet drzewny, jako zgod-
nych z celami programu Czyste Powietrze,

• doprecyzowanie wymagań dla przewodów komino-
wych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. 

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać 
wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Od 25 stycznia br. rusza III część programu 
Czyste Powietrze z najwyższym dofinanso-
waniem do 69 tys. zł dla mniej zamożnych 
i nowymi, łatwiejszymi zasadami.

Zmiany w Programie
„Czyste Powietrze”
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Nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej 
z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą 

na zadania służące poprawie jakości powietrza
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra informuje, że od dnia 07 lutego do dnia 
21  lutego 2022 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie dofinansowania                        
do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych (będących jedy-
nym źródłem ciepła ) na m.in. gazowe, olejowe, elektryczne z nieruchomości 
położonych w granicach miasta Kostrzyn nad Odrą.
Dotacja celowa może być udzielona osobom  posiadającym tytuł prawny 
do władania taką nieruchomością.
Dofinansowanie pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże 
nie więcej niż 3.000,00 zł (brutto) w lokalach w budynku wielorodzinnym i nie 
więcej niż 5.000,00 zł (brutto) w budynkach jednorodzinnych. W przypadku                  
budynku wielorodzinnego podłączanego w całości do sieci ciepłowniczej, wyso-
kość dofinansowania nie może przekroczyć 30% kosztów inwestycji.
 Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością złożenia w Urzędzie Miasta.
Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku 
do Biura Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą.
Wnioski niekompletne będą podlegać odrzuceniu.
Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczo-
nych na ten cel w uchwale budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na dany rok.

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta                
Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2 lub na stronie internetowej www.kostrzyn.pl 
w zakładce Środowisko/ Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Złóż deklarację do CEEB:
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Każdy  właściciel lub zarządca  istniejącego budynku, zarówno mieszkalnego jak                
i niemieszkalnego,  do końca czerwca 2022 roku ma obowiązek złożenia deklaracji  do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  
Deklaracja dotyczy używanych i posiadanych  urządzeń grzewczych tj. źródeł ciepła. Do 
bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, 
kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec węglowy, podgrzewacz czy kominek. 
Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele 
słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.
W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić zarządca 
zbiorczo dla części lub całego budynku.
Każdy właściciel lub zarządca już użytkowanego i ogrzewanego budynku ma obowią-
zek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej do 30 czerwca 2022 roku. 
WAŻNE! W przypadku nowo powstałych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 
14 dni od uruchomienia źródła ciepła. 
Deklaracje do CEEB można złożyć w formie papierowej - można wypełnić formularz 
odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć do właściwego, ze względu na umiejscowie-
nie budynku, Urzędu Miasta . 
Osoby, które chcą zgłosić źródła ogrzewania za pośrednictwem internetu, muszą wejść 
na stronę https://www.zone.gunb.gov.pl Należy pobrać formularz zgłoszeniowy i go wy-
pełnić. Następnie trzeba go podpisać przez profil zaufany lub e-dowód osobisty i wysłać.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. 
Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. 
Taka wiedza i sporządzana na jej podstawie mapa emisyjności mają pomóc w walce 
z zanieczyszczeniem powietrza. 
Druki deklaracji dostępne są na stronie internetowej www.kostrzyn.pl w zakładce                
Środowisko/ Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
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O F E R TA  P R AC Y

Kontakt: 
rekrutacja@samdong.com

Miejsce pracy: 
ul. Aleja Milenijna 16
Kostrzyn nad Odrą

STANOWiSKO:

Operator maszyn 
Działu Emaliowania

STANOWiSKO:

Magazynier

5700 zł brutto 
(w tym wynagrodzenie zasadnicze + dodatki)

+ premia

4750 zł brutto 
(w tym wynagrodzenie zasadnicze + dodatki)

+ premia

Szczegółowe informacje w zamieszczonych linkach w poście.

CZG-12 - 25 lat wspólnie dbamy o środowisko
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Celowy Związek Gmin CZG-12 to związek skupiający już 16 gmin. Z początkiem roku 2022 do Związku dołączyła gmina Świebodzin 
licząca ok. 30 tyś. mieszkańców. Powiększenie regionu, w którym działa CZG-12 oraz realizowane inwestycyjne w ZUOK w Długoszynie 
mają na celu scalenie regionu we wspólnym celu - osiągnięcia jak najlepszych wyników w przygotowaniu odpadów do recyklingu 
i ponownego przetworzenia. Rok 2022 to także jubileusz 25 lat działania Związku - efektu pracy wielu samorządów, współpracy między 
Wójtami i Burmistrzami wielu kadencji i dobrej współpracy z instytucjami i firmami. Wpisanie gminy Świebodzin do Związku poparte 
było wielomiesięcznymi rozmowami między samorządem a Zarządem i Zgromadzeniem CZG-12.

Przeprowadzona w 2021 roku modernizacja 
linii sortowniczej w Zakładzie Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunalnych w Dłu-
goszynie wpłynęła na zwiększenie stopnia 
automatyzacji procesu sortowania i wzrost 
skuteczności odzysku. Zamontowane zostały                                                                                                      
specjalistyczne separatory (separator bali-
styczny i trzy separatory optopneumatyczne, 
separator metali żelaznych i nieżelaznych) 
wraz z  systemem podajników łączących 

poszczególne elementy linii i rozbudowany                                
został system sterowania.  Dzięki inwestycji 
znacznie zmniejszy się strumień odpadów 
przekazywanych na składowisko, a  zwięk-
szy ilość surowców przekazywanych do 
recyklingu. Projekt nie pozostaje również 
bez wpływu na środowisko. Wartościowe 
surowce wtórne, które po przetworzeniu zy-
skają drugie życie w takiej samej lub innej 
postaci, pozwalają oszczędzić zasoby przy-

rody i energię. Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Długoszynie 
uzyskał również niezbędną do funkcjono-
wania zmodernizowanej linii analizę BAT 
(tj. zastosowania technologii skutkujących 
minimalnym obciążeniem środowiska)  
w  odniesieniu do przetwarzania odpadów 
zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2010/75/UE.
Mimo wielomilionowych nakładów nie da 
się przesortować odpadów bez odpowied-
niej kadry. Wraz z uruchomieniem zmoder-
nizowanej linii sortowniczej CZG-12 przy-
jął do pracy dodatkowo 16 osób. Obecnie 
Celowy Związek Gmin CZG-12 zatrudnia 
93 osoby. Integralną częścią zakładu jest 
również składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne. Od stycznia 2022 roku po 
wielomiesięcznych pracach związanych z 
uzyskaniem stosownych pozwoleń i decy-
zji na użytkowanie uruchomiona została 
kwatera 1C składowiska. W dalszym ciągu                                                                                   
CZG-12 przekazuje część odpadów do 
spalarni w Szczecinie. Ponadto w ramach 
Rządowego Programu Nowy Ład ZUOK 
w  Długoszynie trwają prace związane 
z ogłoszeniem przetargu na zakup kompak-
tora oraz sita do przesiewania kompostu 

oraz do przesiewania odpadów powstają-
cych w wyniku wstępnego przesiania stłucz-
ki szklanej.  Wszystkie inwestycje mają jeden 
wspólny cel - racjonalizacja wykorzystania 
surowców i produktów przemysłu oraz racjo-
nalizacja zagospodarowania odpadów. War-
to również zauważyć, że w CZG-12 pomimo 
wielu kosztownych inwestycji, wzrostu kosz-
tów eksploatacyjnych i wzrostu zatrudnienia 
cennik przyjęcia odpadów dla gmin człon-
kowskich pozostał niezmieniony w stosun-
ku do roku 2021. Jest to ważna informacja, 
która wpływa na koszt zagospodarowania 
odpadów komunalnych i mniejsze obciążenie 
kieszeni mieszkańców Związku. - zaznacza 
Przewodniczący CZG-12 Robert Paluch.  
W związku ze zrealizowaną inwestycją                 
modernizacji linii sortowniczej CZG-12 bę-
dzie dążyć do wzrostu ilości przetwarzanych 
odpadów komunalnych i zebranych selek-
tywnie, aby w rezultacie w najbliższym cza-
sie osiągnąć 3-krotny wzrost ilości odpadów 
przekazywanych do recyklingu. Jest to ważne                                                                                                  
ze względu na rosnące ustawowo poziomy 
przygotowania do odzysku i recyklingu,           
które w roku 2022 wynoszą 25 % masy                  
wytworzonych odpadów komunalnych. 

Celowy Związek Gmin CZG-12
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Zapraszamy na Forum Gospodarce
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną 
z największych i najszybciej rozwijających się stref ekonomicz-
nych w Polsce. Zasięgiem odziaływania obejmuje aż 3 wojewódz-
twa - Lubuskie, Zachodniopomorskie i Wielkopolskie. Od 1997 
roku wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych. 

KSSSE swoimi działaniami stymuluję 
krajową gospodarkę, tak aby wciąż                po-
wstawały nowe miejsca pracy dzięki no-
wopowstałym inwestycjom. Zwolnienie                                                                                                                       
podatkowe udzielane przez KSSSE są 
obecnie największą dostępną ulgą finan-
sową w Polsce.  KSSSE oferuje również bo-
gaty wybór w pełni przygotowanych te-
renów inwestycyjnych. Wsparcie Rządu                                                                                                         
RP i lokalnych samorządów sprawia,               
że zapewniamy nowym inwestorom 
przyjazne i bezpieczne warunki do                   
inwestowania.
Wydane w ubiegłym roku 59 decyzji na 
5,3 mld pln stanowiło absolutny rekord 
i świetnie wpisało się w wyjątkowość 
bieżącego roku. To właśnie w 2022 roku 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna obchodzi 25 lat swojej 
działalności. Z tej okazji zorganizuje dla 
przedsiębiorców szereg wyjątkowych 
eventów gospodarczo-ekonomicznych. 
Najbliższy z nich czyli forum gospodar-
cze „Silna Polska, Silną Gospodarką”                                                                                                      
odbędzie się już 17 lutego w Filharmonii                                                                                                   
Gorzowskiej. Forum stanowi bardzo 
dobrą  okazję do bezpośredniego zapo-
znania się z ofertą instytucji udzielają-
cych wsparcia dla biznesu. KSSSE zapro-
szenie kieruje do przedsiębiorców oraz 
samorządowców w zachodniej Polsce. 
(Zapraszamy do rejestracji https://kssse.
pl/konferencja/). Wezmą w nim udział 
ministrowie, prezesi i przedstawiciele 
instytucji rządowych m.in. : Minister-
stwa Rozwoju, Klimatu i Środowiska, 

Cyfryzacji oraz Finansów, a także Agen-
cji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu, Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Wszystkie pod-
mioty przedstawią ofertę wsparcia dla 
przedsiębiorców i samorządów.
KSSSE nie tylko sama organizuje spo-
tkania o charakterze gospodarczym, 
ale równie chętnie bierze  w nich udział 
gościnnie. Wszystko po to,  aby dotrzeć 
do możliwie dużej liczby inwestorów 
i  przedstawić im zasady funkcjonowa-
nia Polskiej Strefy Inwestycji. 9 Lutego 
przedstawiciel KSSSE wystąpi podczas 
konferencji „Możliwości finansowania 
MŚP” organizowanej przez Wielkopol-
ską Izbę Gospodarczą i Bank Gospo-
darstwa Krajowego z wykładem „Polska 
Strefa Inwestycji - jak uzyskać wsparcie?”. 
Takich okazji jest więcej a strefa konse-
kwentnie z nich korzysta. W tym roku 
podyktowane to będzie również przez 
zmianę przepisów związanych z nową 
mapa pomocy regionalnej. Wszystkich 
przedsiębiorców planujących nowe in-
westycje, jak również innym podmio-
tom zachęcamy do kontaktu lub wzię-
ciu udziału w jednym z wielu eventów 
z udziałem KSSSE, mogącym udzielić 
znaczącej pomocy w przypadku nowej 
inwestycji jak również już funkcjonują-
cych przedsiębiorstw.

Dział Marketingu
Kostrzyńsko-Słubicka SSE S.A.

KONFERENCJA 
SILNA POLSKA, SILNĄ GOSPODARKĄ. 

KOMPAS DLA PRZEDSIĘBIORSTW POLSKI ZACHODNIEJ 
/Gorzów Wielkopolski, 17 lutego 2022/ 

 

Program konferencji: 
 

10:30  Rozpoczęcie wydarzenia 
10:35  Wystąpienie gościa specjalnego konferencji 
10:50 Powitanie uczestników przez organizatora wydarzenia 
10:55  Przemówienie Władysława Dajczaka, Wojewody Lubuskiego 
11:00  Przemówienie Jacka Wójcickiego, Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego 
11:05  Panel inauguracyjny pt. Silna Polska, Silną Gospodarką 
11:30  Cyfryzacja w służbie społeczeństwu i gospodarce - Adam Andruszkiewicz, Sekretarz stanu w KPRM 
11:40  Wsparcie inwestycji w Polsce - Grzegorz Piechowiak, Sekretarz stanu w MRiT 
11:50  OZE jako element strategii rozwoju gospodarczego kraju - Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu w MKiŚ 
12:00  Agencja Rozwoju Przemysłu płaszczyzną wsparcia firm, innowacji i finansowania inwestycji - 

Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A. 
12:20  Bank Gospodarstwa Krajowego w obliczu Polskiego Ładu - Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes 

Zarządu BGK 
12:40  Oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych 

uwzględniająca przyszłą perspektywę finansową UE - Mikołaj Różycki, Prezes PARP 
13:00  Oferta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH S.A. 
13:20  Misja, strategia i programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej - Maciej Chorowski, Prezes Zarządu NFOŚiGW  
13:30  Polska Strefa Inwestycji szansą dla Twojej firmy - Krzysztof Kielec, Prezes K-SSSE  
13:40  Przerwa na lunch 
14:20 - 16.00 Warsztaty tematyczne  
 

Partnerzy wydarzenia 
 

 

 

 
 

 

       

PARTNERZY WYDARZENIA:
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Od stycznia 2022 roku nowe świadczenie - dodatek osłonowy
RZĄDOWA TARCZA ANTYIFLACYJNA: DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie 
wprowadzone w ramach Tarczy  
antyinflacyjnej. W 2022 roku zastąpi 
dotychczasowy dodatek energetyczny.

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy - nie-
zależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komu-
nalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet 
w  domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium 
dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 
1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

O dodatek można wystąpić 
od 4 stycznia - 31 października 2022 roku. 
Wnioski złożone po tym terminie 
będą pozostawione bez rozpoznania!

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym 
wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna 
osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy 
złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o 
wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna 
osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospo-
darstwa domowego.

Dodatek przysługuje gospodarstwom,
jednoosobowym, w którym 
dochód miesięczny na osobę 
nie przekracza 2.100 zł netto

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, 
dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy 
pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. 
zasada „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według powyższej 
zasady „złotówka za złotówkę” będzie niższa niż 20 zł, 
dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony 
jest od terminu złożenia wniosku. 
W przypadku złożenia wniosku 
o dodatek osłonowy w okresie:

•  od 1 stycznia do 31 lipca
uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osią-
gnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprze-
dzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek 
osłonowy, tj. dochód z 2020 roku,
•  od 1 sierpnia do 31 października
uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osią-
gnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzają-
cym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osło-
nowy, tj. dochód z 2021 roku.

Wysokość dodatku osłonowego 
uzależniona jest od liczby osób 
w gospodarstwie domowym 
i stosowanego źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
• gospodarstwo jednoosobowe - 400 zł
• gospodarstwo 2-3 osobowe - 600 zł
• gospodarstwo 4-5 osobowe - 850 zł
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1.150 zł

WAŻNE!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospo-
darstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe , kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpi-
sane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
świadczenie jest podwyższone i dodatek wynosi:
• gospodarstwo jednoosobowe - 500 zł
• gospodarstwo 2-3 osobowe - 750 zł
• gospodarstwo 4-5 osobowe - 1.062,50 zł
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1.437,50 zł

Dodatek przysługuje gospodarstwom,
wieloosobowym, w którym 
dochód miesięczny na osobę 
nie przekracza 1.500 zł netto

Od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 
zawieszona zostaje wypłata dodatków 
energetycznych (nie dotyczy świadczeń 
przyznanych przed 4 stycznia 2022 r.) Na 
ten czas świadczenie zostało zastąpione 
dodatkiem osłonowym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 
Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą mogą składać:
• na piśmie w  biurze obsługi interesanta  

Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą - ul. Graniczna 2  
(tel. 95 727 8100, tel. 95 727 8179)

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej                                                                       
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

      (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
• w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku                   

osłonowego za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem profilu zaufanego.
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Jakich zmian potrzebuje polska szkoła?
 - rozmowa z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Osos

K. Osos: Wyobraźmy sobie sytuację, w której 
rodzice nie mają wpływu na to, jakie treści 
przekazywane są ich dzieciom i jakie osoby bądź 
organizacje są zapraszane na zajęcia, a na-
uczyciele nie mogą wychodzić poza odgórnie 

narzucone ramy i pracują w atmosferze za-
straszenia. Jeśli więc rodzice oraz nauczyciele 
będą mogli wybrać pomiędzy upolitycznioną 
szkołą publiczną a autonomiczną szkołą nie-
publiczną, wybiorą tę drugą. To z kolei pogłębi 
nierówności edukacyjne i spowoduje obniżenie 
jakości pracy placówek oświatowych. Coraz 
więcej osób sprzeciwia się tej wizji, a wyrazem 
braku aprobaty dla proponowanych rządowych 
zmian jest ogólnopolska akcja społeczna Wolna 
Szkoła.

K. Osos: Bez wątpienia. Proponuje ona zu-
pełnie odmienną wizję polskiej szkoły - dbającej 
o równy start dla wszystkich, stawiającej na 
współpracę, rozwój kompetencji i otwartości 
na świat oraz opierającej się na szacunku dla 
różnorodności. Taka placówka w pełni kon-
centruje się na dzieciach, ich prawach oraz 
potrzebach. To miejsce, do którego nie tylko 
chcą chodzić uczniowie, ale w którym chcą 
pracować nauczyciele, mający zapewnione 
odpowiednie warunki pracy i godne wy-
nagrodzenie. Potrzebujemy szkoły, która 
przygotuje dzieci i młodzież do życia w dy-
namicznie zmieniającym się świecie i dostar-
czy im już nie tylko teoretycznej wiedzy, ale 
przede wszystkim praktycznych umiejętności 
i przestrzeni do rozwijania swoich pasji. Dlatego 
w mojej pracy poselskiej podejmuję działania 
umożliwiające stworzenie nowoczesnej i de-
mokratycznej szkoły, bo na taką w pełni zasłu-
gują polskie dzieci.

Pani Poseł, 13 stycznia br. uchwalono tzw. 
lex Czarnek. Procedura legislacyjna wciąż trwa, 
jednak już dziś wiemy, że jeśli najnowsza usta-
wa zmieniająca prawo oświatowe wejdzie 
w życie, mocno wpłynie na dotychczasowe 
funkcjonowanie polskich szkół.  

Czy w takim razie wspiera Pani postulaty 
Wolnej Szkoły?

Co dla uczniów i nauczycieli będą w praktyce 
oznaczać te zmiany?

K. Osos: To prawda. Zaproponowane przez 
ministra Czarnka zmiany na nowo ukształtują 
ustrój szkolny, szeroko uderzając w wartości 
i interesy dzieci, rodziców, nauczycieli, dy-
rektorów, samorządów oraz organizacji spo-
łecznych. Przyznanie reprezentującym ministra 
kuratorom oświaty większych uprawnień, m.in. 
możliwości odwołania dyrektora szkoły, za-
wieszenia działalności placówki niepublicznej 
czy zablokowania zajęć dodatkowych, budzi 
społeczny sprzeciw. Nie zapominajmy jednak, 
że poza tzw. lex Czarnek na procedowanie czeka 
tzw. lex Wójcik - projekt ustawy wprowadzający 
karę do trzech lat więzienia dla dyrektora 
placówki oświatowej za przekroczenie uprawnień 
lub niedopełnienie obowiązków w zakresie 
nadzoru nad małoletnim, czym działa na jego 
szkodę. Jak podkreślają osoby związane z oświa-
tą, po wejściu w życie obydwu ustaw polska szko-
ła z całą pewnością zostanie scentralizowana, 
a podstawy decyzji kuratorów będą w dużej 
mierze polityczne. 

Dziękuję za rozmowę

Seniorzy hucznie świętowali Dzień Babci i Dzień Dziadka
KOSTRZYN NAD ODRĄ

W dniu 25 stycznia br. Zarząd Kostrzyńskiego Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem” już po raz dziesiąty zorganizował dla swoich 
członków spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pomimo panującej pandemii Seniorzy, którzy zostali zaszczepieni trzema dawkami 
zgromadzili się na sali lustrzanej KCK „Kręgielni”, aby wspólnie spędzić ten dzień.

Po powitaniu i złożeniu wszystkim życzeń                                                              
Przewodniczący Stowarzyszenia Jerzy Wanat 
przedstawił Seniorom zamierzenia na rok 2022: 
głównymi wydarzeniami mają być imprezy spor-
towe jak spartakiada organizacji pozarządowych 
oraz indywidualna, spotkanie z  okazji Dnia                                 
Kobiet, wycieczki do Słońska, Żar i  Żagania, 
wyjazdy nad jeziora oraz nad morze, zabawa                                                                             
andrzejkowa czy impreza choinkowa. 
Uczestnicy spotkania zgłosili chęć wyjazdu do 
teatru lub filharmonii, o który uzupełniono 
roczny plan zamierzeń.

Po tej części zebrania Seniorzy, przy suto zasta-
wionych stołach, wymieniali się spostrzeżeniami 
i zdobytymi doświadczeniami życiowymi. Do 
tańca przygrywała muzyka, przy której wszy-
scy ochoczo ruszyli w tan. Można było przy tym 
podziwiać werwę i zdolności taneczne, których 
mógłby pozazdrościć niejeden młody człowiek.
Na koniec każdy z uczestników otrzymał gadże-
ty, które otrzymano od zaprzyjaźnionych insty-
tucji. Dzień Babci i Dziadka stał się już tradycją 
KS „Człowiekiem Jestem” - do zobaczenia za rok!

Teresa Oleszczuk



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
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Agreco Service Sp. z o.o.    ul. Prosta 3,5,7    66-470 Kostrzyn nad Odrą 

sekretariat@agrecoservice.pl 507 092 545 agreco-service

PROFESJONALNE
NISZCZENIE DOKUMENTÓWNISZCZENIE DOKUMENTÓW

NISZCZENIE / USUWANIE DOKUMENTÓW
TO TAKŻE PRZETWARZANIE DANYCH ! ! !

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

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

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

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

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

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

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

czeństwa wg normy DIN 66399;
• niszczenie dokumentów papiero-

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

• wystawienie protokołu zniszczenia 
potwierdzonego przez członków 
komisji;

• recykling dokumentów poddanych 
niszczeniu.

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

Pogoń Szczecin zdobywa IKAA Suchomel Cup 2022
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Turniej IKAA SUCHOMEL CUP 2022 zakończył cykl turniejów dla młodych piłkarzy w ramach Ogólnopolskiego Programu „Piłkarski 
Laur”. W rywalizacji wzięło udział dziewięć szkółek piłkarskich z Gubina, Kłodawy, Kostrzyna nad Odrą, Słońska, Słubic i Szczecina, 
które sprawdzało umiejętności swoich wychowanków w grupie Żak (zawodnicy urodzeni w roku 2013 i młodsi). Najlepsza okaza-
ła się drużyna utytułowanej Pogoni Szczecin, która zabrała ze sobą puchar i nagrodę główną ufundowaną przez firmę P.H.U. IKAA                
Aneta Suchomel , pokonując w finale, po zaciętym spotkaniu, zespół z Kłodawy.
Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapa-
śniczego (KCSzZ), bo taką oficjalną na-
zwę nosi hala widowiskowo-sportowa 
na ul. Mickiewicza 8 przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą 
po raz kolejny stała się areną zmagań 
młodych piłkarzy! 30 stycznia, w dzień                                                                       
30. Finału WOŚP, dzięki wsparciu ze 
strony P.H.U. IKAA Aneta Suchomel, 
do rywalizacji przystąpił rocznik 2013 
i młodsi (Żaki). Organizatorami  IKAA                
Suchomel Cup 2022 był Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad 
Odrą oraz firma Colloseum Marketing 
Sport, właściciel marki „Piłkarski Laur”. 
Warto podkreślić, że do rywalizacji 
przystąpiło dziewięć szkółek piłkar-
skich, które wystawiły do gry ponad set-
kę młodych zawodników i zawodniczek, 
co najlepiej oddaje rangę wydarzenia.
Nie można także pominąć faktu, że tur-
nieje takie jak ten pozwalają trenerom 
na korekty składu, sprawdzenie pozio-
mu wyszkolenia jeszcze przed rozpo-
czynającym się sezonem piłkarskim, 
a dla młodych adeptów piłki nożnej to 
doskonały sposób nie tylko na konfron-
tację swoich umiejętności, ale także miła 
odskocznia od codziennych treningów.

Noworoczny Halowy Turniej Żaków 
IKAA Suchomel Cup 2022 zakończył 
tegoroczną edycję turniejów halowych 
w ramach Ogólnopolskiego Programu 
„Piłkarski Laur”, którego pomysłodawca 
Mirosław Wrzesiński przyglądał się już 
od rana zmaganiom Żaków. Mecze były  
niezwykle pasjonujące, komentowane 
„na żywo” przez niezawodnego Dyrek-
tora MOSiR Zygmunta Mendelskiego,         
który czuwał też nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju, prowadzi klasy-
fikację strzelców czy skrupulatnie liczył 
punkty i bramki do tabel w grupach.

O ostatecznej klasyfikacji zadecydowała 
doskonała dyspozycja szczecińskich pił-
karzy, którzy w finale turnieju pokonali 
kolegów z Kłodawy. 
Ostateczna klasyfikacja turnieju:
  1. Pogoń Szczecin
  2. GKS Kłodawa
  3. UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
  4. Akademia TS Celuloza Kostrzyn
  5. UKS Słońsk
  6. Dwójka MOS Gubin
   7. Lubuska Akademia Piłkarska Słubice 
  8. UKS Polonia Słubice 
  9. Słubicka Akademia Piłkarska Słubice 
10. Akademia TS Celuloza II Kostrzyn

Po zakończeniu wielkiego finału nad-
szedł czas na wręczenie pucharów, me-
dali oraz nagród dla poszczególnych 
drużyn. Dekoracji dokonali: prezes 
firmy P.H.U. IKAA Aneta Suchomel w 
osobie Ireneusza Suchomela, Dyrektor 
kostrzyńskiego MOSiR Zygmunt Men-
delski, pomysłodawca „Piłkarskiego                                                                          
Lauru” Mirosław Wrzesiński, Radny 
Powiatu oraz członek Zarządu Powiatu 
Gorzowskiego Mieczysław Jaszcz. Były  
też nagrody dla najlepszych zawodni-
ków, gratulacje i piękne, pamiątkowe 
zdjęcia - można je obejrzeć na profilu 
FaceBook Piłkarski Laur.
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