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WIOSNA, WIOSNA
W NASZYM MIEŚCIE
W powietrzu czuć zbliżającą
się wiosnę. Dni stają się coraz cieplejsze, słońce jaśniej
świeci. To cudowny czas,
w którym natura budzi się do
życia - zakwita zieleń, pięknie
pachną kwiaty, w tle słychać
ćwierkające ptaki.

WYNAJEM WÓZKÓW WIDŁOWYCH

M-TRANS

REKLAMA tel. 511 225 133

MICHAŁ MUSIAŁ

Osiedle Mieszka I 38/1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
więcej informacji:

www.m-transmusial.pl

609 203 264
Przekaż nam

1% podatku!

NR KRS:

0000127804

CEL SZCZEGÓŁOWY:

MUKS PS KOSTRZYN

Pogoda sprzyja spacerom i najczęściej wybieranym punktem bliskich przechadzek wciąż pozostaje
park. Nic dziwnego, że mieszkańcy
wybierają to miejsce. Przyjemnie
jest usiąść na ławce, wpatrując się
w fontannę. Teren spełnia nie tylko potrzeby dorosłych, ale również
dzieci. To świetne pole do aktywności fizycznych, takich jak jazda
na rowerze czy rolkach.
Jednak park to nie wszystko. W ramach spaceru warto odwiedzić
również mniej oczywiste miejsca
skrywające perełki. Jednym z nich
jest skwer przy ul. Jana Pawła II. To
właśnie tam pięknie zakwitły białe
i fioletowe krokusy zwiastujące wiosnę. Teren u zbiegu ulic Jana Pawła
II, Solidarności oraz Orła Białego
został właśnie wypielony i zwłaszcza
teraz pięknie się prezentuje.
Wciąż trwają prace na terenie
rekreacyjnym przy amfiteatrze
w ramach projektu „Z parku do parku z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody
i kultury” finansowanego ze środków
Programu Współpracy Interreg VA
Polska Brandenburgia 2014-2020.
Na dzień dzisiejszy widać powstające chodniki - ścieżki spacerowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Robotnicy dokładają
wszelkich starań, aby jak najszybciej
ukończyć prace i oddać Miastu teren do użytkowania. Będzie to jedno
z kolejnych miejsc chętnie odwiedzanych przez mieszkańców.
Tymczasem zachęcamy do odkrywania mniej oczywistych miejsc, nie
tylko ze względów bezpieczeństwa
(na popularnych terenach spotkamy
więcej osób), ale również dla własnej
satysfakcji. Czyż nie przyjemnie jest
dostrzec coś pięknego samemu?
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA

Z przyjaźni do zwierząt

Możemy je spotkać wszędzie - czasem niespodziewanie przebiegną przez drogę, niekiedy natkniemy
się na nie w piwnicy, gdzie szukają schronienia przed zimnem. Mowa o bezdomnych kotach, których
nie brakuje w mieście. Z jakichś powodów właściciele pozbywają się ich, a nierzadko zwierzęta pochodzą z przypadkowego miotu i nie znajdują domu. Ich bezdomność to duży problem, nie tylko Kostrzyna
nad Odrą, ale również innych, większych czy mniejszych, miast.

Mimo działalności schronisk wciąż napotykamy bezpańskie osobniki, wobec których wiele osób przechodzi obojętnie. Tymczasem Fundacja „Pro Animale dla
Zwierząt w Potrzebie” w Charzynie zapewnia miejsce
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Ługach Górzyckich przy ulicy Robotniczej 17. Warto skontaktować się z pracownikami w celu przekazania zwierzaka.
Powinniśmy jednak w pierwszej kolejności pamiętać
o tym, aby nie podejmować impulsywnych działań –
pochopne decyzje o przygarnięciu psa czy kota często
kończą się tym, że właściciele po paru tygodniach lub
miesiącach puszczają zwierzaka luzem – przy czym
jest on nieprzystosowany do samodzielnego życia na
wolności. Jeśli jednak podejmujesz świadome ryzyko i bierzesz na siebie odpowiedzialność posiadania
pupila, w pierwszej kolejności zgłoś się do schroniska.
Adoptuj futrzaka i stwórz mu nowy dom, w którym
poczuje się bezpiecznie.
Miasto wdraża „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2021”.
Władze finansują opiekę weterynaryjną zwierząt w
schroniskach, prowadzą rejestr społeczny opiekunów
wolno żyjących kotów, całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt poszkodowanych w wyniku wypadków
drogowych i innych zdarzeń losowych. Oprócz tego
mieszkańcy mogą stać się opiekunami bezdomnych
kotów. Na ten cel miasto przeznaczyło łącznie 10 (w
tym roku 5) domków dla bezdomnych kotów. Ich właściciele podpisują umowę, w ramach której są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w legowiskach. Na
ten moment wszystkie budki zostały rozdane i można
je będzie podziwiać w kilku dzielnicach – szczęśliwy
ten, kto odnajdzie wszystkie.
Chcąc stworzyć zwierzętom namiastkę bezpieczeństwa, apelujemy, aby nie traktować domków dla kotów
jako śmietników. Pragniemy, aby dobro zwierząt stało

się wspólnym priorytetem.
Dodatkowo podczas realizacji inwestycji termomodernizacyjnych na wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych powstanie 175 budek dla jerzyków.
Ocieplanie bloków spowodowało, że osobniki te nie
znajdowały szczelin, w których mogłyby się gnieździć.
Kostrzyn nad Odrą podąża tutaj śladami innych ekologicznych miast, które znalazły rozwiązanie w postaci
budek. Pamiętajmy, że jerzyki to świetny i naturalny
środek zaradczy na komary, ale nie tylko to się liczy.
Warto wspierać różne gatunki zwierząt, szczególnie te,
którym trudno jest przetrwać o własnych siłach. Czyż
nie pięknie wygląda świat różnorodnej zwierzyny?

Jaśniej na peronach

Dla podróżnych jasne światło LED zwiększa
poczucie bezpieczeństwa i komfort. Korzyści
z „nowego” światła na peronach, przejazdach
kolejowo-drogowych i przejściach to mniejsze
zużycie energii elektrycznej, ograniczenie emisji
CO2, dłuższa praca. Polskie Linie Kolejowe S.A.
wymieniły ponad 1000 lamp na LED tylko w bieżących pracach w 2020 r. Działania wpisują się
w ideę Europejskiego Zielonego Ładu.
Korzyści z wymiany starego oświetlenia na LED to mniejsze zużycie energii i niższa emisja CO2. Wprowadzane przez
PLK rozwiązania to dobre zmiany dla środowiska oraz
oszczędności kosztów dla PLK. Dla podróżnych wprowadzanie oświetlenia LED-owego to wyższy komfort korzystania ze stacji i przystanków. Lampy LED mają również
dłuższą żywotność w porównaniu do stosowanych opraw
sodowych. Jest także możliwość regulacji intensywności
świecenia, w zależności od potrzeb.
Wymiana dotychczasowych źródeł światła na lepsze dla podróżnych, korzystniejsze dla środowiska i tańsze oświetlenie
LED-owe, to jedno z działań PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A. na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Korzystne
zmiany przynosi także wykorzystywanie przez naszą spółkę
energii słonecznej z instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynków, wymiana instalacji grzewczych - powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A.

W ostatnich latach, tylko ramach bieżących działań,
zamontowano ponad 13.000 opraw w technologii LED.
Rocznie to oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w wysokości ok. 4500 MWh co odpowiada potrzebom na energię ponad 1.900 gospodarstw domowych.
Wymiana opraw oświetleniowych to także zysk dla
środowiska - redukcja emisji CO2 o ponad 3.250 ton
rocznie. Dla porównania szacuje się, że 1 hektar sosnowego lasu wchłania rocznie 20 ton CO2.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczą i wpisują
się swoimi działaniami we wspólną inicjatywę branży kolejowej - Centrum Efektywności Energetycznej
Kolei (CEEK). Celem jest wypracowanie i wdrożenie
rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie zużycia
energii elektrycznej o 1,2 TWh w perspektywie do
2030 r. Pozwoli to na redukcję emisji CO2 o ponad
1.000 000 ton.
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PHU IKAA ANETA SUCHOMEL

PHU IKAA ANETA SUCHOMEL NIE ZWALNIA TEMPA

BOLESŁAWIEC. Niemożliwe robimy od ręki, na cud trzeba trochę poczekać.
Na koniec remontu nasz klient czekał zaledwie sześć tygodni! Otwarcie
sklepu odbyło się 1 kwietnia br.!

Inwestycja deweloperska w Żywcu. Zakup gruntu pod budowę obiektu
handlowo-usługowego sieci LIDL. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym
roku, a jej planowane zakończenie nastąpi już wkrótce.

Pyrzyce. Kolejny projekt deweloperski, którego inwestorem jest PHU IKAA
ANETA SUCHOMEL. Generalnym wykonawcą inwestycji jest IKAA Invest
Group Sp.z o.o. Zakończenie inwestycji zalanowane jest na sierpień br.

Rzecz. 18 marca 2021 roku nastąpilo uroczyste otwarcie obiektu wyremontowanego przez PHU IKAA ANETA SUCHOMEL. To jednak nie koniec, bowiem
już od 12 kwietnia ruszamy z kolejnymi budowami...

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

ZBUDUJEMY

TWOJE MARZENIA

ZAPROJEKTUJEMY I WYKONAMY

OBIEKTY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE, PRODUKCYJNE,
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DOMY MIESZKALNE
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OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE PRAC
NAPRAWCZYCH, WYKOŃCZENIOWYCH I REMONTOWYCH

WYKONUJEMY:

● PRACE ŚLUSARSKIE ORAZ STOLARSKIE
● IZOLACJE TERMICZNE BUDYNKÓW
● MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW
● ZABUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE
● WYLEWKI TRADYCYJNE, SAMOPOZIOMUJĄCE
● MONTAŻ I WYMIANA DRZWI, OKIEN I PARAPETÓW
● SZPACHLOWANIE, GŁADŹ
● MONTAŻ SZTUKATERII
● PANELE PODŁOGOWE
● TYNKI DEKORACYJNE
● GLAZURA I TARAKOTA
● SUFITY PODWIESZANE
● ŚCIANKI DZIAŁOWE
● MALOWANIE
● MONTAŻ, NAPRAWA I WYMIANA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH I GAZOWYCH

ADMINISTROWANIE, UTRZYMANIE TECHNICZNE,
SPRZĄTANIE, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, REMONTY,
NAPRAWY, INWESTYCJE, TERENY ZIELONE

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY
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STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Nieodpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie

W związku z nadal trwającym stanem epidemii umożliwia się udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego przez telefon
lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
od poniedziałku do piątku od godziny 7.30-11.30,
tel. 690 811 540
adres mailowy: porady-p.gorzowski@civis-sum.org.pl
Punkty w powiecie: Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Lubiszyn, Santok, Kłodawa, Bogdaniec, Deszczno.
08.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
radca prawny Justyna Nowak-Ferensztajn
tel. 692 807 013, e-mail: justynaferensztajn@gmail.com
09.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
adw. Jakub Marczyk
tel. 665 404 484, e-mail: adwokatmarczyk@gmail.com
12.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
adw. Aleksandra Gumna
tel. 724 467 967, e-mail: aleksandra.gumna@gmail.com

PAMIĘTAJ O KONTAKCIE TELEFONICZNYM ! ! !
W Starostwie Powiatowym uruchomiony został nr telefonu koordynatora
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 95 7330 411, pod którym można uzyskać
szczegółowe informacje, a także zapisać się na wizytę.
23.04.2021 r. - godz. 09:00-13:00
adw. Jakub Marczyk
tel. 665 404 484, e-mail: adwokatmarczyk@gmail.com

29.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
radca prawny Anna Korsak
tel. 505 220 442, e:mail: annakorsak87@gmail.com

26.04.2021 r. - godz. 09:00-13:00
adw. Aleksandra Gumna
tel. 724 467 967, e-mail: aleksandra.gumna@gmail.com

30.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
adw. Maciej Tessmann
tel. 663 190 770, e-mail: adwokat.tessmann@gmail.com

27.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
radca prawny Justyna Nowak-Ferensztajn
tel. 692 807 013, e-mail: justynaferensztajn@gmail.com
28.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
radca prawny Piotr Grzemski
tel. 693 308 249, e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
od poniedziałku -piątku od godz. 11:30-15:30,
tel. 690 811 540
adres mailowy: porady-p.gorzowski@civis-sum.org.pl

13.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
radca prawny Anna Korsak
tel. 505 220 442, e-mail: annakorsak87@gmail.com
14.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
radca prawny Piotr Grzemski
tel. 693 308 249, e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl
15.04.2021r. - godz. 9:00-13:00
r.pr. Anna Korsak
tel. 505 220 442, e-mail: annakorsak87@gmail.com
16.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
adw. Maciej Tessmann
tel. 663 190 770, e-mail: adwokat.tessmann@gmail.com
19.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
adw. Aleksandra Gumna
tel. 724 467 967, e-mail: aleksandra.gumna@gmail.com
20.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
adw. Maciej Tessmann
tel. 663 190 770, e-mail: adwokat.tessmann@gmail.com
21.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
radca prawny Piotr Grzemski
tel. 693 308 249, e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl
22.04.2021 r. - godz. 9:00-13:00
radca prawny Justyna Nowak-Ferensztajn
tel. 692 807 013, e-mail: justynaferensztajn@gmail.com

WYBIERZ NAJLEPSZY

BETON NA DOM

WYTWÓRNIE BETONU
TOWAROWEGO CEMEX
ul. Sportowa 6A
66-470 Kostrzyn n/Odrą
tel.: 607 289 846

Potwierdzona
jakość

Bogata
oferta

ul. Transportowa 2
69-100 Słubice
tel.: 95 788 11 20

Doradztwo
techniczne

Dostawy
w 48 h*

więcej informacji znajdziesz na
BetonNaDom.pl
* w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych,
siły wyższej lub przyczyn technologicznych, termin
dostawy może ulec zmianie

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

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

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

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

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

a granie będzie czystą

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

Zapraszam do kontaktu!

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

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

Emocje. Nie, tym razem nie planuję odnosić się do emocji związanych z budową jakiejkolwiek drogi, chodnika, czy innego centrum sztuki
klasycznej, czy też późnego rokoko. Szczerze mówiąc mam dosyć prześcigania się z innymi o dostęp do pracy. Szczególnie wtedy, gdy nie widać
ich na starcie, a pojawiają się gotowi na wszystko dopiero na mecie. W ostatnim czasie spotkała mnie jednak inna nieciekawa niespodzianka,
którą chciałbym się podzielić z czytelnikami Przekroju Lokalnego.

Rozprzestrzeniająca się pandemia
śmiercionośnego wirusa powoduje duże
spustoszenie może nie w samej populacji,
co w głowach ludzi, którzy skutecznie
podzielili się na dwie grupy. Tych, którzy wierzą, że wirus jest i jest groźny
i tych, którzy się z niego śmieją i wysyłają m.in. do mnie informacje o ogólnoświatowym spisku przeciwko ludzkości.
Nie da się ukryć, że patrząc na ceny
szczepionek, zapotrzebowanie na nie
i tych, którzy je produkują i wbrew podpisanym umowom wysyłają w świat,
a nie do krajów UE, takie myślenie wydaje się również słuszne i uzasadnione.
W momencie, gdy hotelarze, restauratorzy i przedstawiciele wielu innych
branży zaczynają tracić majątki inni się
bogacą i mają się całkiem dobrze. Życie
wydaje się być okrutne. Ludzie umierają.
Nie trzeba wojny, byśmy się jednak
sami pozabijali. Smutny wniosek płynący z zachowań ludzi w każdym większym sklepie. Z jednej strony marzymy
o powrocie do normalności, chcemy
dyskotek, meczów oglądanych z trybun,
koncertów, urlopów pośród ludzi no
i wspólnie spędzanych chwil. Z drugiej

strony nie tylko sami nie przestrzegamy
nakazów, ale i nie potrafimy zwrócić innym uwagi na to, że nie przestrzegając
zasad narażają nas na ciężką chorobę,
a nawet śmierć. Tacy jesteśmy. Wszystko
wiemy. Na wszystkim się znamy. Jesteśmy najlepsi. Strach przychodzi dopiero wtedy, gdy jest za późno. W obliczu
choroby, zagrożenia życia stajemy się
bezradni, bezbronni i głupi. A przecież
dopiero co, byliśmy mądrzy, wygadani,
uśmiechnięci i pewni siebie...

moją koronę” swoimi rękami. O mały
włos musiałbym się bić z chłopcem, który jest młodszy od moich dzieci. Tylko
dlatego, że poprosiłem go, może nazbyt
po męsku, o to, żeby nie narażał innych
swoim zachowaniem. Doszło do szarpaniny i wymiany wzajemnych „uprzejmości”. Przestraszyłem się nawet trochę, bo jego źrenice były rozszerzone
i śmierdział alkoholem. Ale cóż, za
głupotę czasami można ciężko zapłacić.
Nie to jednak było najgorsze.

I jak wielu spośród moich przyjaciół jestem głupi, naiwny, czasami nieokrzesany. To są chyba ostatnio cechy osób,
którym na czymś zależy. W ostatni
piątek pomyślałem sobie, patrząc na
starszych ludzi chodzących po jednym
z kostrzyńskich marketów, że dobrze
byłoby zadbać o ich zdrowie, a i o swoje własne przy okazji również. Naiwny
w swojej głupocie zwróciłem uwagę
grupie młodych chłopaków (17-18 lat na
moje „stare oko”), żeby robiąc zakupy
założyli maseczki i nie dotykali wszystkiego swoimi gołymi rękami, szczególnie pieczywa. No i poszło. Jeden z nich
był tak agresywny, że postanowił „zdjąć

Pozostawiona bez opieki młodzież, zamknięte hale sportowe, boiska powoduję, że idą tam, gdzie środki dopingujące
są dostępne - do sklepów spożywczych,
gdzie w kolejce jeden stoi na drugim,
a uprzejmość sprowadza się jedynie do
słów: gdzie się kur… pchasz. Najgorsze
było to, że nikt z obecnych nie postawił
się po mojej stronie. Ludzie tak szybko
rozbiegli się pomiędzy półki z towarami, że zostałem sam i ich czwórka. Na
szczęście pozostali chłopcy nie byli już
tak agresywni i zabrali swojego kolegę
ze sklepu. Nie wyszli z pustymi rękami.
Kupili bowiem jeszcze kilka piw, które
w spokoju spożywali za sklepem.

Tak moi kochani wygląda dzisiejsze
życie. Chcemy być zdrowi. Chcemy
psioczyć na rząd i burmistrza. Najlepiej wychodzi nam narzekanie i ubliżanie innym. Gdy coś się jednak dzieje,
uciekamy pomiędzy półki. Nauczony
doświadczeniem, pewnie drugi raz tego
nie zrobię i nie zwrócę nikomu uwagi.
Boję się jednak, że w całej swojej głupocie i naiwności jeszcze kilka lat będę
się tak przyglądał i czekał, kiedy to ja
właśnie się zarażę. Straciłem już trzech
przyjaciół przez tego paskudnego wirusa. Kilku właśnie walczy o życie. I co
słyszę? „Jak ci przy…, to ci korona spadnie z łba”...
Nawiasem mówiąc przetarg na
ul. Wyszyńskiego został rozstrzygnięty
i inwestycja pewnie zostanie zrealizowana, ale o tym ktoś inny pewnie
napisze na FB.
Andrzej Kail
Przewodniczący
Rady Powiatu Gorzowskiego
Mieszkaniec
Kostrzyna nad Odrą

Podologia

◊ Malowanie paznokci hybryda (stopy)
◊ Malowanie paznokci lakier
◊ Terapia brodawki
◊ Pedicure kosmetyczny
◊ Opracowanie pięt
◊ Obcięcie i opracowanie paznokci u stóp
◊ Rekonstrukcja paznokcia
◊ Opracowanie pękających piet/rozpadlin
◊ Tamponada
◊ Usunięcie wrastającego paznokcia
◊ Oczyszczanie paznokci - zmiany chorobowe
◊ Pedicure podologiczny / specjalistyczny
◊ Założenie klamry
◊ Konsultacja podologiczna

Osiedle B 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. 575 808 301
www.sylwiamazurek.com
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Szczepienia masowe - kostrzyński samorząd przyspiesza

Propozycja rządowa, by chętne gminy i powiaty organizowały od kwietnia dodatkowe punkty szczepień masowych pojawiła się w piątek,
26 marca, podczas spotkania ministra Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19
ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W dniu 29 marca br. zwołane zostało robocze spotkanie strony
rządowej z przedstawicielami JST.
Rząd zakłada, że od 12 do 18 kwietnia
trwałaby organizacja tych punktów
i zapisy, a od 19 kwietnia zespoły rozpoczęłyby szczepienia ludności. Według
założeń rządowych jeden zespół powinien być w stanie wykonać co najmniej
100 szczepień dziennie, a w każdym
powiecie powinny zostać utworzone co
najmniej dwa punkty - jeden w oparciu
o szpital węzłowy, lub inny podmiot
leczniczy, na który wpływ ma rząd,
i drugi organizowany „od podstaw”
przez chętny samorząd.
Jeszcze w trakcie spotkania z wojewodą
lubuskim, burmistrz Adrzej Kunt zdecydował, że nasze miasto jest chętne
i gotowe i przystąpi do projektu, a w
Kostrzynie zostanie utworzony Punkt
Szczepień Masowych.
Oprócz punktu prowadzonego przez
PWDL (populacyjnego punktu szczepień), którym w naszym mieście jest
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
przy ul. Narutowicza 6, powstanie
także drugi Punkt Szczepień Masowych. Burmistrz A. Kunt postanowił,
że powstanie on, na koszt samorządu,
w Kostrzyńskim Centrum Kultury

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ

Od 12 kwietnia startujemy z rejestracją osób
urodzonych w roku 1962 r., potem każdego
dnia będziemy uruchamiać zapisy na konkretne terminy osób urodzonych w kolejnych latach. Szczepienia przeciw Covid-19
będą odbywały się zgodnie z poniższym
harmonogramem:

Kręgielnia przy ul. Fabrycznej 5. Burmistrz nie wyklucza rozwinięcia powstawania takich punktów w mieście
lub zwiększenia ilości szczepień w istniejących dwóch punktach. Zarówno
przezes Nowego Szpitala Joanna Pachnicz jak i burmistrz A. Kunt są zgodni,
co do możliwości zwiększenia zespołów
wykonujących szczepinia: Jeżeli otrzymamy więcej szczepionek niż 200 dziennie, zarówno Nowy Szpital jak i samorząd będą gotowe do pracy, tak by jak
najszybciej chętni mieszkańcy miasta,
ale także z okolic Kostrzyna, mogli zostać zaszczepieni. To nasze zobowiązanie

wobec mieszkanców, których od poczatku
zachęcam do szczepienia się przeciwko
Covid-19 i bardzo proszę o nierezygnowanie z możliwości zaszczepienia
się - mówi Andrzej Kunt. Zapisy na
szczepienia w Punktach Szczepien Masowych ruszą 12 kwietnia br. i potrwają
do 18 kwietnia br. Uzgodniliśmy, że do
kostrzyńskich punktów mogą rejestrować
się także mieszkańcy okolic, jeżeli taka
będzie ich wola. Wszystkie informacje dotyczące szczepień masowych są
dostepne na stronie Nowego Szpitala
www.nowyszpital.pl oraz na stronie
miejskiej www.kostrzyn.pl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 kwietnia - rocznik 1962,
13 kwietnia - rocznik 1963,
14 kwietnia - rocznik 1964,
15 kwietnia - rocznik 1965,
16 kwietnia - rocznik 1966,
17 kwietnia - rocznik 1967,
19 kwietnia - rocznik 1968,
20 kwietnia - rocznik 1969,
21 kwietnia - rocznik 1970,
22 kwietnia - rocznik 1971,
23 kwietnia - rocznik 1972,
24 kwietnia - rocznik 1973.

Mniejsza dynamika rejestracji na szczepienia wśród osób 60+ i większa dostępność
szczepionek, sprawiła, że mogliśmy dopuścić do szczepień kolejne grupy pacjentów.
Żeby
efektywnie wykorzystać terminy
w kwietniu i maju, zdecydowaliśmy się na
udostępnienie zapisów pacjentom w wieku
40-59 lat, którzy wcześniej wypełnili formularz online na stronie pacjent.gov.pl

Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim
wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

PAMIĘTAJ!

Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania,
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów?
Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło
do rozprzestrzeniania się wirusa.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Często myj ręce wodą
z mydłem lub dezynfekuj
je płynem na bazie alkoholu
(min. 60%).

Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos zgiętym
ramieniem lub jednorazową
chusteczką.

Zachowaj co najmniej
1,5 metra odległości
od innych osób.

Zasłaniaj usta i nos
w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych
oraz w środkach komunikacji.

Przestrzegaj ograniczeń
wynikających z przepisów
o stanie epidemii.

W przypadku wystąpienia
objawów charakterystycznych
dla COVID-19, skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ
lub w przypadkach zagrożenia
zdrowia lub życia, niezwłocznie
zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni.
• Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je środkiem
odkażającym na bazie alkoholu (co najmniej 60%).
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką,
kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami chorymi.
• Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych,
w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie
odpowiedniego dystansu nie jest możliwe.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
październik 2020 r.

www.gov.pl/stopcovid
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Droga do... sukcesu

Temat drogi donikąd podejmowany jest zarówno przez naszą spółkę, jak
i zniecierpliwionych mieszkańców bardzo często. Bardzo cieszą mnie reakcje zaprzyjaźnionych (i nie tylko facebookowiczów), którzy podziwiają
tą budowlę i pytają się, kiedy zostanie ona w pełni oddana na potrzeby
mieszkańców i oczywiście przedsiębiorców.
fot. Mateusz LEWANDOWSKI

Pewnie wszyscy zainteresowani wiedzą,
że droga ta ma służyć przede wszystkim
firmom, które wybudują swoje zakłady
na terenie kompleksu nr II Podstrefy Kostrzyn, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Nie jest to jednak
jej jedyne przeznaczenie. Nasza „Droga
Donikąd” będzie bowiem skomunikowana z obwodnicą miasta oraz ulicami Namyślińską i Drzewicką. Bez konieczności
przejeżdżania przez całe miasto będzie
można wyjechać w kierunku Berlina,
Zielonej Góry, Poznania, Gorzowa czy
Szczecina. To bardzo dobra informacja
dla miasta i jego mieszkańców. Mając na
względzie kierunek rozwoju Kostrzyna
nad Odrą i osiedli położonych przy planowanej obwodnicy budowa każdej drogi
w tym kierunku zdecydowanie ten rozwój przyspieszy.
KN 4, bo taki symbol nosi „Droga
Donikąd” to droga, wzdłuż której w niedalekiej przyszłości powstawać będą nowe
firmy, w których zatrudnienie znajdą
mieszkańcy Kostrzyna i wszystkich
okolicznych miejscowości.
Obserwując dynamikę, z jaką budują się
dzisiaj nowoczesne budynki wielorodzinne oraz tempo w jakim powstają osiedla
domków jednorodzinnych w naszym
mieście można mieć nadzieję, że miasto
nasze w niedalekiej przyszłości przekroczy liczbę 20 tys. oficjalnie zameldowanych mieszkańców. Jest to bardzo ważna
sprawa. W zasadzie najważniejsze wydaje
się słowo „oficjalnie”. Na dzisiaj bowiem
według wielu informacji w Kostrzynie
nad Odrą mieszka rzekomo ponad 20 tys.
osób. Według oficjalnych statystyk jest
nas jednak tylko ok 17,8 tys., co bardzo
negatywnie wpływa na większość spraw
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem miasta. Zależy mi osobiście na
tym, żeby stosunkowo szybko to zmienić,
a to z prostego powodu. Jeżeli prawdą
jest teza, że Kostrzyn nad Odrą już dawno przekroczył 20 tys. mieszkańców, to
powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten
fakt w każdy możliwy sposób „zalegalizować”. Brak obowiązku meldunkowego
negatywnie wpływa na wiele czynników organizujących nasze życie. Jednym
z podstawowych przychodów gminy jest
jej udział w podatku PIT od osób fizycznych, pracujących na określonym tere-

nie. Każdy pracownik firmy, która funkcjonuje w naszym mieście część swoich
podatków odprowadza za pośrednictwem
fiskusa do miasta, w którym jest zameldowany na stałe. Jeżeli pracownik ten
mieszka w Kostrzynie nad Odrą, a meldunek ma np. w Koszalinie, to z jego pracy
korzystają mieszkańcy Koszalina. On
jednak właśnie w Kostrzynie „produkuje”
śmieci, rozjeżdża ulice, korzysta z przestrzeni miejskiej, której utrzymanie spoczywa na barkach osób zameldowanych
na stałe w naszym prężnie rozwijającym
się mieście.
Uważam, że nie stać nas na to, żeby tracić
potencjalne przychody od osób mieszkających tu tylko tymczasowo, lub też
na stale, ale bez meldunku. Nie jest to
nagonka ani próba wzniecenia buntu
wobec osób, które mają pełne prawo do
tego, żeby przebywać tu, gdzie życie wydaje im się najlepsze. Świetnie, że jest to
Kostrzyn nad Odrą. Dobrze by było, aby
jednak w jakiś sposób tych ludzi zachęcić
do tego, by poczuli się w obowiązku, co
do miejsca, które stworzyło im warunki
do pracy i godnego życia.
W przeszłości za każdym razem, gdy
przygotowywaliśmy nowe tereny do
objęcia ich statusem specjalnej strefy ekonomicznej dokonywaliśmy pełnej analizy
korzyści i kosztów z tym związanych.
Po stronie korzyści były zawsze miejsca
pracy, z którymi nierozerwalnie wiązały się podatki wpływające do budżetu
gminy, czyli wspomniany wyżej udział
w podatku PIT. Nie jest bowiem prawdą,
że firmy działające w strefie tych podatków zupełnie nie płacą. Nie płacą podatku
CIT. Poza CIT’em są jeszcze podatki od
nieruchomości, od środków transportu
i wiele innych danin, które w dużej mierze zasilają budżet miasta. Skoro tworzymy warunki do rozwoju przemysłu,
skoro tworzymy warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, zastanówmy się wspólnie, w jaki sposób mądrze
przekonać naszych mieszkańców do tego,
by zechcieli się tu zameldować. Nic szczególnego nie tracą, a mogą przyczynić się
do szybszego rozwoju miasta, w którym
spędzają swoje dorosłe życie.
Andrzej Kail
Dyrektor ds. Marketingu K-S SSE S.A.
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Nie zwlekaj - spisz się i wygraj atrakcyjne nagrody

W niedzielne, świąteczne popołudnie 4 kwietnia br. GUS poinformował, że już milion osób dokonało samospisu internetowego. Przypominamy:
udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy.
UWAGA! LOTERIA!

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń
do loterii rusza 22 kwietnia br. Pamiętaj,
zachowaj wiadomość z 10-znakowym Kodem
Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.
Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi:
• w Okresie Promocyjnym, dokonać samospisu przy użyciu Aplikacji;
• zachować KodPotwierdzający Dokonanie Samospisu;
• w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń
dokonać prawidłowego Zgłoszenia za
pośrednictwem Strony Internetowej

Spis potrwa do 30 września br. zgodnie
z podpisaną przez Prezydenta Andrzeja
Dudę, ustawą z dnia 30 marca 2021 roku
o zmianie ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań 2021.
W naszym mieście powołane zostało
Gminne Biuro Spisowe, którego szefem jest
burmistrz Andrzej Kunt. Do składu GBS
powołani zostali: Wojciech Bień, Żaneta
Skórska i Anna Suska. Na terenie miasta
pracować będzie 7 rachmistrzów spisowych,
którzy rozpoczną pracę - wywiady telefoniczne od dnia 4 maja br.

ŻE OD DNIA 1 KWIETNIA 2021 ROKU, W URZĘDZIE MIASTA
PRZY UL.GRANICZNEJ 2 KAŻDA OSOBA MOŻE DOKONAĆ
SAMOSPISU INTERNETOWEGO.
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZACHOWANIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW SANITARNO-EPDEMIOLOGICZNYCH
PROSIMY O ZAPISYWANIE SIĘ POD NUMEREM TELEFONU
957278135.

Nagrodami w Loterii są:
1. 16x Nagroda Główna w postaci samochodu Toyota Yaris o wartości 65.749
zł brutto wraz z polisą ubezpieczeniową obejmującą roczny pakiet ubezpieczeniowy składający się z OC/AC/
NW oraz ASSISTANCE 24h, AC pełne
z ryzykiem kradzieży o wartości
3.100,00 zł brutto wraz z dodatkową
kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 7.650,00 zł.
2. 480x Nagroda I Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000 zł
brutto.
3. 960 x Nagroda II Stopnia w postaci
karty przedpłaconej o wartości 500,00
brutto.

ZACHĘCAMY DO SAMOSPISU !

Życzymy szczęścia w losowaniu!

GMINNE BIURO SPISOWE
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ INFORMUJE

Kwiecień 2021

12

nr 3 (97)/2021

SŁUBICE

Słubice nagrodziły sportowców

Blisko 75 tys. zł otrzymają w tym roku od gminy najlepsi sportowcy i ich trenerzy. Dziś, podczas sesji, radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyznaniem
im nagród i stypendiów sportowych.

Burmistrz Mariusz Olejniczak podkreślał,
że w ostatnim czasie sukcesów sportowych
było tak wiele, że trzeba było zwiększyć
znacznie pulę pieniędzy zarezerwowaną
w budżecie na stypendia sportowe.
Wśród nagrodzonych znalazł się Adrian
Gasiewicz, siatkarz, który wraz ze swoją
drużyną wywalczył trzecie miejsce podczas
Mistrzostw Polski Niesłyszących, a także
Małgorzata Krzyżan, złota medalistka Mistrzostw Polski Masters w pchnięciu kulą.
Oboje dostali po 3 tys. zł nagrody.
Gmina doceniła też pracę trenerów
naszych lekkoatletów. Wśród nagrodzonych
są: Oleg Pachol, Jacek Grześkowiak, Piotr
Kiedrowicz i Łukasz Horoszkiewicz. Oni
otrzymali po 1 tys. zł.
Aż 36 osobom radni przyznali stypendia,
na łączną kwotę blisko 65 tys. zł.
Młodzi sportowcy przez 9 miesięcy dostawać będą po 200 zł brutto. W tym gronie
są m.in. piłkarki ręczne z UKS JEDYNKA,
które wywalczyły pierwsze miejsce w Lubuskiej Lidze Juniorek Młodszych: Natasza
Tańczak, Julia Sadowska, Natalia Radkiewicz, Paulina Kliszczak, Julia Sterenczak,
Oliwia Oleksyn, Joanna Skrzypińska, Vennesa Dajnowicz i Patrycja Mizerska.
Nie tylko juniorki młodsze z UKS JEDYNKA mają na swoim koncie wysokie

osiągnięcia. Za zajęcie trzeciego miejsca w
Lubuskiej Lidze Młodziczek stypendia przyznano także młodszym piłkarkom ręcznym.
Wśród nagrodzonych są: Iga Rajda, Klaudia Gancarz, Julia Różańska, Gabriela
Nawotczyńska, Noemi Woźniak, Izabella
Matusiak, Julia Matkowska, Oliwia Pomes,
Natalia Terlecka, Aleksandra Wroniewicz
i Inga Białkowska.
Stypendium przyznano również zawodniczce UKS JEDYNKA Słubice Marcie Wroniewicz (obecnie SMS Płock), która w ubiegłym roku była wielokrotnie powoływana
do kadry narodowej juniorek. Na tym jednak nie koniec. Stypendystami zostali także
inni medaliście Mistrzostw Województwa:
Klarysa Baca-Chomicz, Mateusz Choina,
Anna Kielar, Iga Mizerska, Zuzanna
Smolińska, Julia Horoszkiewicz, Wiktoria Przybylska, Zuzanna Mierzejewska,
Seweryn Stań, Paulina Polańska i Zuzanna Piskunowicz.
W gronie stypendystów znaleźli się także:
Natalia Kiedrowicz, zwyciężczyni Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży, Jakub Czak, wicemistrz Polski w biegach przez płotki, a także siatkarz Patryk Cichosz-Dzyga (srebrny medalista Mistrzostw Polski) i Emilia
Kulas, reprezentująca klub StreetFighter’s
Słubice, za 1. miejsce w Superpucharze Polski.
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PANDEMIA COVID-19

PANDEMIA COVID-19

Kwarantanna po wjeździe do Polski

Sytuacja związana ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 jest
bardzo dynamiczna. Dotyczy nie tylko Polski, ale także innych krajów
europejskich, np. Niemiec. Dlatego ujednolicamy zasady kwarantanny,
zarówno jeśli chodzi o transport lądowy, jak i lotniczy. Podróżni przybywający do Polski ze strefy Schengen będą podlegali obowiązkowej kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, nie
starszy niż 48 godzin. Natomiast przybywający spoza strefy Schengen, będą
bez wyjątku kierowani na kwarantannę, niezależnie od posiadanego testu.
Osoby zaszczepione będą zwolnione z kwarantanny.
Nowe zasady obowiązują od wtorku, 30 marca.

Wjazd z Polski do Brandenburgii

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (infolinia: +49 335 552 1239
e-mail: hotline@frankfurt-oder.de) na swoim profilu FB przedstawia szczegółowe wymagania związane z obowiązkiem testowania dla poszczególnych
grup osób. Prezentujemy je poniżej.

PRACOWNICY PRZYGRANICZNI

Pracownikami przygranicznymi są osoby regularnie (codziennie lub raz w tygodniu)
1. przyjeżdżające do Brandenburgii w celu świadczenia pracy na podstawie umowy
o pracę w Brandenburgii lub
2. wyjeżdżające z Brandenburgii w celu świadczenia pracy w Polsce i powracające
do miejsca zamieszkania w Brandenburgii.
Pracownicy przygraniczni mają obowiązek:
• wykonywać testy w kierunku zakażenia koronawirusem dwa razy na tydzień,
• wykonywać testy przed wjazdem do Brandenburgii, przy czym wyjątkowo mogą wjechać do Brandenburgii bez testu, lecz pod warunkiem, że wykonają test przed rozpoczęciem pracy (a w przypadku pracowników powracających z pracy w Polsce,
że wykonają test zaraz po wjeździe do Brandenburgii)
• posiadać ze sobą dokumenty świadczące o zatrudnieniu w Brandenburgii (a w przypadku pracowników powracających z pracy w Polsce świadczących o zatrudnieniu w Polsce)
• posiadać ze sobą zaświadczenia o negatywnych wynikach przeprowadzonych testów
zarówno z bieżącego jak i poprzedniego tygodnia.
UWAGA!
Testy można wykonywać w dowolnych dniach tygodnia!
Pomiędzy kolejnymi testami muszą minąć co najmniej dwie doby (48 h).

STUDENCI, UCZNIOWE, DZIECI PRZEDSZKOLNE
Zasady dla podróżnych przybywających
do Polski spoza strefy Schengen
• Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.
• Z kwarantanny nie będzie zwalniać test
wykonany w kraju, z którego przybywa
dana osoba.
• Podróżni, którym została nałożona
kwarantanna, mogą w Polsce wykonać
test, którego negatywny wynik zwolni
z kwarantanny.
• Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
Zasady dla podróżnych przybywających
do Polski ze strefy Schengen
• Podróżni będą podlegali kwarantannie,
chyba że przedstawią negatywny wynik
testu na COVID-19. Test będzie musiał
być wykonany nie później niż 48 go-

•
•

•

dzin przed przekroczeniem granicy.
Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
Nowe zasady obejmą wszystkie środki
transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie
granicy.
Podróżni, którym została nałożona
kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik
zwolni z kwarantanny.

UWAGA!
Szczepionka zwalnia z kwarantanny
Osoby zaszczepione na COVID-19 będą
zwolnione z kwarantanny. Będzie to dotyczyć osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego
szczepionką, która została dopuszczona do
obrotu w Unii Europejskiej.

Osoby regularnie (codziennie lub raz w tygodniu)
1. przyjeżdżające do Brandenburgii w celu studiowania, nauki w szkole, nauki zawodu lub
uczęszczania do żłobka lub przedszkola lub
2. wyjeżdżające z Brandenburgii w celu studiowania, nauki w szkole, nauki zawodu lub
uczęszczania do żłobka lub przedszkola w Polsce i powracające do miejsca zamieszkania w Brandenburgii.
Osoby te (i ich opiekunowie) mają obowiązek:
• wykonywać testy w kierunku zakażenia koronawirusem dwa razy na tydzień,
• wykonywać testy przed wjazdem do Brandenburgii, przy czym wyjątkowo mogą wjechać do Brandenburgii bez testu, lecz pod warunkiem, że wykonają test przed rozpoczęciem studiów lub nauki lub przedszkolem,
• posiadać ze sobą dokumenty świadczące o studiowaniu, nauce lub uczęszczaniu do
przedszkola (żłobka) w Brandenburgii,
• posiadać ze sobą zaświadczenia o negatywnych wynikach przeprowadzonych testów
zarówno z bieżącego jak i poprzedniego tygodnia.
UWAGA!
Dzieci do ukończenia szóstego roku życia nie podlegają testom (ale ich opiekunowie testują się według ogólnych zasad). Negatywny wynik testu ucznia może potwierdzić dyrekcja
szkoły lub upoważniony nauczyciel.
Testy można wykonywać w dowolnych dniach tygodnia. Pomiędzy kolejnymi testami muszą minąć co najmniej dwie doby (48 h).

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS

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

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

REKRUTACJA

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

PRZYJACIÓŁ SPORTU
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

CIĄGŁOŚĆ SZKOLENIA DZIEWCZĄT: OD LAT 4
DO ROZGRYWEK SENIORSKICH (WIEK 16+)
SKŁADKI TYLKO 50 ZŁ MIESIĘCZNIE, W TYM
UBEZPIECZENIE I STROJE MECZOWE

ZAPEWNIAMY UDZIAŁ W ROZGRYWKACH
LIGOWYCH PZPN, TURNIEJACH I MECZACH
TRENINGI POD OKIEM DOŚWIADCZONYCH
I WYKWALIFIKOWANYCH TRENERÓW:

rocznik 2012 i młodsze

602 618 835

Stanisław Gorzelak
roczniki 2011-2008

509 407 944

Zenon Chmielewski

rocznik 2007 i starsze

691 026 911
Tomasz Zieliński
MUKS.Kostrzyn
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CENTRALNA LIGA JUNIOREK U-15

Kostrzyńskie piłkarki U-15 udanie weszły w sezon

14 marca 2021 roku Międzyszkolny Uczniowski Klub Piłkarski Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą rozpoczął rozgrywki Centralnej Ligi Juniorek U-15,
w której obok Kostrzynianek znajdują się takie firmy jak AP Lotos Gdańsk, AZS UAM Poznań, Błękitni Wejherowo, Medyk POLOmarket Konin, Olimpia
Szczecin czy Warta Poznań SA. Rozgrywki grupy A sezonu 2020/2021 zapowidają się zatem emocjonująco!

Szczęśliwym remisem 1:1 zakończył się niedzielny mecz
(14.03.2021) pomiędzy MUKS PS Kostrzyn nad Odrą
a AZS UAM Poznań w rozgrywkach Centralnej Ligi
Juniorek U-15. Dla gospodyń był to debiut w rozgrywkach, który można stanowczo uznać za udany. Co więcej,
chciałoby się wykrzyknąć: Chcemy więcej!
Mecz toczony był w niezwykle szybkim tempie, gdzie zawodniczki musiały dać z siebie przysłowiowe „sto procent”.
Już od pierwszych minut było widać, że będzie to niezwykle wyrównany, ale też zacięty pojedynek - praktycznie
nie było jednego zagrania, które przeciwnik nie próbował
w jakiś sposób skontrować, mieliśmy zatem dużo walki,
a murawa w środkowej części boiska była strefą, w której walka o dominację była szczególnie widoczna. Pierwsza połowa była zdecydowanie bardziej wyrównana,
choć spotkanie dla MUKS PS zaczęło się od kontuzji
W. Jankowskiej, która chyba niezbyt miło będzie wspominać swój debiut w barwach Kostrzynianek. Pierwsze minuty

zaskoczyły Akademiczki, które trafiły na zdecydowany opór
gospodyń, które coraz śmielej poczynały sobie na połowie
gości, aby pod koniec pierwszych 45 minut niemal całkowicie zdominować grę. Efektem była piękna, efektowna bramka Kaji Steciąg, która po silnym, precyzyjnym strzale tuż
nad bramkarką gości „złamała” jej palce, a piłka znalazła się
w siatce. Eksplozja radości MUKS PS Kostrzyn nad Odrą
i do szatni gospodynie schodziły z wynikiem 1:0.
Druga połowa upłynęła jednak już zdecydowanie pod dyktando Poznanianek, które z furią rzuciły się do odrabiania
strat. Trener Tomasz Zieliński był zmuszony wykorzystać
limit zmian z uwagi na to, że z minuty na minutę Kostrzynianki wyraźnie traciły siły, ale nie ma się co dziwić - goście narzucili szalone tempo i należy je pochwalić za konsekwencję, determinację i ambicję pod naszą bramką. Były też
okazje do podwyższenia wyniku, ale piłka jak zaczarowana
nie chciała zatrzepotać w siatce. Niemniej druga połowa należała do Akademiczek, które tylko dzięki świetnej postawie

naszych zawodniczek z Gabrielą Kiałką w bramce nie były
w stanie tego meczu wygrać. Ukoronowaniem ich świetnej
gry była jednak bramka Zofii Białożyt, która pewnie ustaliła wynik spotkania na 1:1. Wynik, który był moim zdaniem
sprawiedliwym, szczęśliwym podziałem punktów, po którym obie drużyny z pewnością mają apetyt na więcej…
Dodać należy, że spotkanie oglądali również skauci z PZPN,
którzy wysoko ocenili umiejętności zawodniczek obu drużyn. Kto wie, może będą powołania do Kadry? Tak czy inaczej obu zespołom trzeba pogratulować świetnej postawy,
gry w duchu fair play i poszanowaniem przeciwnika. To był
mecz, gdzie emocji nie brakowało mimo tego, że był toczony
w cieniu pandemii koronawirusa bez udziału kibiców. Dziękujemy zawodniczkom obu drużyn ale również porządkowym, dzięki którym udało się zachować reżim sanitarny
i „do zobaczenia” na kolejnym meczu!
Bartłomiej Suski

Pro PARTNERS
DYSTRYBUTOR HUMMEL

zobacz nasza,, kolekcje, w Internecie: www.e-hummel.pl
14.04.

godz. 17:00

18.04.

godz. 10:00

MUKS PS Kostrzyn

vs.

WARTA Poznañ SA

MUKS PS Kostrzyn

vs.

AP Lotos Gdañsk

24.04.
godz. 15:00

01.05.

godz. 11:00

Medyk PoloMarket Konin

vs.

MUKS PS Kostrzyn
MUKS PS Kostrzyn

vs.

Blekitni Wejherowo
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Kostrzyński samorząd wspiera lokalny sport, i to jak!

Rok 2021 to kolejny, w którym pandemia koronawirusa powoduje nie tylko odwoływanie imprez o charakterze sportowym, ale przede wszystkim utrudnia,
bądź nawet uniemożliwia trening różnorakich sportów. Nie oznacza to jednak, że Miasto Kostrzyn nad Odrą przestaje wspierać kostrzyńskie stowarzyszenia sportowe, a można nawet śmiało napisać, że nakłady na sport są rekordowo duże! Dzięki temu w naszym mieście rozwija się nie tylko popularna, za
sprawą Roberta Lewandowskiego, piłka nożna, ale także zapasy, siatkówka, koszykówka czy piłka ręczna. Do tego władze samorządowe nie szczędzą
środków w rozwój bazy sportowej, która jest bezpłatnie udostępniana na cele statutowe kostrzyńskich stowarzyszeń. Sportowcy odwdzięczają się Miastu
nie tylko reprezentowaniem go na różnych szczeblach, ale przede wszystkim licznymi sukcesami...
Rozpoczynając zestawienie nakładów finansowe na stowarzyszenia
sportowe trzeba przede wszystkim
przypomnieć, ile tak naprawdę
Kostrzyn nad Odrą tylko w tym
roku przeznacza na sport:
1. Szkolenie dzieci i młodzieży
w sekcjach sportowych:
a) piłka nożna chłopców:
- UKS Celuloza
- 18 tys. zł
- TS Celuloza
- 18 tys. zł
- UKS Czwórka
- 18 tys. zł
- UKS AF Kostrzyn - 18 tys. zł
b) piłka nożna dziewcząt
- MUKS PS Kostrzyn - 18 tys. zł
c) zapasy:
- UKS Jedynka
- 25 tys. zł
- SKF Olimp
- 20 tys. zł
d) karate:
- Kostrzyński Klub Karate
dostał dotację 16.000 zł
e) piłka ręczna
- UKS Nukleon
- 20 tys. zł
f) koszykówka
- AZS PWSZ
- 8 tys. zł
g) piłka siatkowa
- UKS Dwójka
- 12 tys. zł
Burmistrz Miasta w tym roku
przyznał dotację na szkolenie
dzieci i młodzieży w sekcjach
sportowych na kwotę 191.000 zł.
2. Zadania z zakresu rozwoju
sportu na rok 2021:
TS Celuloza
- 20 tys. zł
udział w rozgrywkach piłki nożnej
seniorów w Klasy Okręgowej
MUKS PS Kostrzyn - 15 tys. zł
udział w rozgrywkach piłki nożnej
kobiet w III Lidze Makroregionalnej
Burmistrz Miasta w tym roku
przyznał dofinansowanie na sport
kwalifikowany na kwotę 35.000 zł.
RAZEM: 226.000 złotych

Koszty utrzymania bazy sportowej przez Miasto:

2.340.224 zł

Nakłady na modernizację bazy sportowej:

miliony w drodze

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych:

191.000 zł w roku 2021
Zadania z zakresu rozwoju sportu:

35.000 zł w roku 2021
Oddzielną kwestię, poza tzw. „żywą gotówką” dla
klubów piłkarskich (i innych stowarzyszeń sportowych, działających na terenie miasta) stanowi
kwestia dostępności do obiektów sportowych,
które są w naszym mieście zarządzane od ponad 20 lat
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
w Kostrzynie nad Odrą, którego dyrektorem jest
były wieloletni działacz ZKS/MKS/KKP Celuloza
Kostrzyn nad Odrą - Zygmunt Mendelski.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że zarówno wspominana
Celuloza (która swoje sukcesy ma już za sobą II Liga
w sezonach 1982/83 i 1983/84, a potem przez wiele lat
występy w III Lidze) jak i inne kluby sportowe nie ponoszą praktycznie żadnych nakładów na bazę sportową zarządzaną przez MOSiR: nie ponoszą kosztów
za korzystanie z hal sportowych, utrzymania trzech
naturalnych muraw piłkarskich i całej infrastruktury
sportowej przy ul. Niepodległości 11.
Tymczasem budżet MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
na ten rok to niecałe 2,5 mln złotych...

Oczywiście, można kwestionować naszą rzetelność,
podnosząc, że podana kwota służy realizacji działań
z zakresu sportu dla całego miasta, nie tylko piłki
nożnej ale... w jaki sposób rozgraniczyć np. koszty
zatrudnienia, gdzie to właśnie pracownicy MOSiR są
odpowiedzialni za przygotowanie boisk na rozgrywki
sportowe nie tylko Klasy Okręgowej czy III Ligi, ale
także licznych rozgrywek na szczeblu młodzieżowym,
w tym aż dwóch Centralnych Lig Juniorów! Przecież
rozwój piłki nożnej jest uzależniony od uzdolnionej
młodzieży, na która Miasto nie szczędzi pieniędzy.
Trzeba przypomnieć, że MOSiR utrzymuje również
Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego,
które jest nie tylko bazą sportową wielu medalistów
czy Mistrzów Polski w zapasach, ale także miejscem,
gdzie odbywają się zawody o randze międzynarodowej. Dość powiedzieć, że MOSiR Kostrzyn nad Odrą
również w tym jakże cięzkim roku będzie organizatorem kolejnej centralnej imprezy zapaśniczej. Nie było
by to możliwe, gdyby nie dbałość o sportowców...

Cóż, granie na poziomie wymaga
także bazy sportowej na poziomie
odpowiadającej naszym (miasta)
możliwościom. Przez ostatnie lata
nakłady te były niemałe:
1. remont bazy sportowej przy
ul. Niepodległości 11 - około
1 mln zł w latach 2003-04
2. modernizacja stadionu to inwestycja na kolejny 1 mln zł,a
była prowadzona w latach
2006-2007 oraz roku 2017
3. remont hali sportowej przy
ul. Wojska Polskiego 6 to ok.
750 tys. w latach 2014-2016
oraz remont dachu w dwóch
kolejnych latach (155 tys. zł)
4. budowa nowej hali sportowej
pn. Kostrzyńskie Centrum
Szkolenia Zapaśniczego prowadzona w latach 2017-2019
na kwotę 10 mln złotych
5. budowa trzech sztucznych
boisk (nawierzchnia z trawy
syntetycznej) przy szkołach
podstawowych:
a) SP nr1 - 588.996,70 zł
b) SP nr2 - 1.033.299,99 zł
c) SP nr3 - 542.615,90 zł
d) SP nr4 - trwa przebudowa
Na tym jednak nie koniec. Budżet
Miasta na rok 2021 to kolejne miliony na infrastrukturę sportową.
W planach Miasto ma budowę:
• nowej hali sportowej przy
Szkole Podstawowej Nr2,
• krytej pływalni,
• modernizacji parkingu przed
miejskim stadionem.
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
stara się o kolejne środki, które
mają być przeznaczone m.in na
remont hali sportowej czy oświetlenie płyt piłkarskich... a wszystko
to dla rozwoju sportu!
(red.)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTYCH GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH
MIESZCZĄ SIĘ ONE PRZY ULICY ADAMA MICKIEWICZA 6 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ (BIUROWIEC REJONOWA, I PIĘTRO PRZY RYNKU MIEJSKIM)

