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

tel. 726-085-110

Kupię 
ciągnik URSUS ZETOR MTZ 

lub inne, może być do remontu
tel. 782655123/ 669653515

Kupię 
przyczepę leśną samozaładowczą 
(Palms farma lub inne), ładowarkę 
teleskopową i rozsiewacz wapna 
RCW. Może być do remontu

tel. 782655123/ 669653515

ul. Jagiellońska 2c
Kostrzyn nad Odrą

   500110809
pielęgnacja stóp
terapia pękających pięt
terapia wrastających 
paznokci
klamry na wrastające 
paznokcie
rekonstrukcja paznokci
terapia paznokci 
zmienionych chorobowo
terapia kurzajek
usuwanie odcisków
usuwanie modzeli
badania laboratoryjne

UBEZPIECZENIA
Tomasz Moskal

Tomasz Moskal
ul. Wodna 8

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

SPRZEDAŻ • INSTALACJA • SERWIS

KASY I DRUKARKI FISKALNE
Piokom Piotr Plata
ul. Wyszyńskiego 19, Kostrzyn nad Odrą

tel. 535 959 380, bok@piokom.pl

tel. 535 959 380, e.plata@cuk.pl

Już ponad 800 osób podpisało                                                                   
się pod petycją w sprawie utwo-
rzenia Lubuskiego Centrum                                                               
Onkologii w Zielonej Górze! 
Akcja wciąż trwa, apelujemy 
więc o przyłączenie się.

„TAK DLA LUBUSKIEJ
ONKOLOGII”

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Lubuskie Centrum Onkologii  to pro-
jekt, który ma wielką szansę na re-
alizację. Warunkiem jest pozyskanie 
funduszy na jego budowę – zwraca 
uwagę marszałek Elżbieta Anna 
Polak. - Realnym obecnie  źródłem 
finansowania jest  specjalny fundusz 
utworzony w Ministerstwie Zdrowia. 
W puli tego funduszu jest 2,5 mld zł, 
a projekty do niego zgłaszane mogą 
uzyskać do 300 mln zł dotacji – to 
dokładnie tyle, na ile dziś wyceniana 
jest budowa Centrum Onkologii przy 
Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej 
Górze - wyjaśnia E. Polak.
Lubuskie Centrum Onkologii w 
Zielonej Górze ma stanąć na zaple-
czu Polikliniki. Będzie połączone 
z rozbudowanymi szpitalnymi bu-
dynkami „B” i „C”. Na czterech kon-
dygnacjach centrum powstanie:
• nowy Kliniczny Oddział Chi-

rurgii Ogólnej i Onkologicznej,
• jedyny na terenie województwa 

Kliniczny Oddział Chirurgii 
Klatki Piersiowej

• Kliniczny Oddział Otorynola-
ryngologii.

Ponadto szpital chce stworzyć kom-
pleks poradni dla pacjentów, po-
mieszczenia apteki szpitalnej oraz 
sale dydaktyczne i seminaryjne dla 
studentów Collegium Medicum 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Elektroniczny formularz znajduje się 
na stronie lubuskie.pl/onkologia

FIRMA SEVEN Sp.z o.o.
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8 w Dębnie

to nierzetelny podmiot,
który nie płaci faktur za zamówioną reklamę!

NIE POLECAMY WSPÓŁPRACY! WIZYTY UMAWIANE TELEFONICZNIE
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LEPSZA KASA = LEPSZA PRASA
Czytelnicy „Gazety Kostrzyńskiej” już w zeszłym roku przecierali oczy ze zdumienia, gdy w kolejnych numerach tegoż miesięcznika 
zamiast krytyki Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzeja Kunta zaczęli czytać artykuły o tym, jak dobrze się dzieje w mieście. 
Skąd ta metamorfoza najstarszego, kostrzyńskiego tytułu prasowego, który od lat uchodził za „niezależny”?

Kostrzyn nad Odrą

PRZEŁOMOWY ROK 2015...
A MOŻE ROK 2022?

„Drodzy czytelnicy! Lipiec 2015 to prze-
łomowa data w historii kostrzyńskiego 
rynku wydawniczego. (…). Na obecną 
chwilę „Gazeta Kostrzyńska” jest jedynym 
obiektywnym i niezależnym czasopismem 
poświęconym wyłącznie miejskiej tema-
tyce. W przeciwieństwie do „pseudo” bez-
płatnych gazetek „urzędowych” Gazeta 
jest finansowana wyłącznie z reklam i nie 
posiada „szemranych” dotacji z podatków 
kostrzynian. Tym samym chcielibyśmy za-
protestować przeciwko nieuczciwej polityce 
Urzędu Miasta, działającej na szkodę nie-
zależnej prasy i uczciwej konkurencji. (…) 
Potrafimy wydawać bezpłatne miesięcz-
niki bez publicznych pieniędzy w Dębnie,                                                                         
Witnicy i Słubicach, osiągając nakład 
25 tysięcy gazet.” we wrześniu 2015 pisali 
Grzegorz Zgierski i Bartosz Gajewski…
Przez kolejne lata obaj redaktorzy                                                            
zastanawiali się nad sensem wyda-
wania „Samorządnego Kostrzyna” czy 
dotowania lokalnych mediów przez                                                  
kostrzyński samorząd (czytaj: innych             
gazet poza tymi, wydawanymi przez nie),                                                                                       
atakując wściekle m.in. nie tylko kolejnych 
wydawców „Samorządnego Kostrzyna”,                                                                                 
ale przede wszystkim moją osobę. Czy 
rzeczywiście była to walka o „normal-
ność” i nie miała nic wspólnego z dba-
niem o własne interesy? Jak czas pokazał,                          
w momencie kiedy Urząd Miasta                                                                                
w Kostrzynie nad Odrą podpisał umo-
wę na publikacje materiałów prasowych 
w „Gazecie Kostrzyńskiej” (MediaZachód              
Bartosz Gajewski) oraz zlecił firmie żony 
Grzegorza Zgierskiego (MG Prasa) skład 

i druk „Samorządnego Kostrzyna”, jakoś 
wcześniejsze wątpliwości obu „redak-
torów” znikły, a ataki na kostrzyńskie                                                              
władze samorządowe (może z uwagi 
na otrzymywanie pieniędzy z kasy ko-
strzyńskiego urzędu miasta?) ustały.                                   
Rok 2022 był zatem jeszcze bardziej  
„przełomowy” niż rok 2015… 

JAKA JEST WŁAŚCIWA CENA 
ZA „DOBRĄ PRASĘ”?

Boleszkowice w latach 2017-2021 płaciły                                  
za druk materiałów prasowych na łamach 
gazety B. Gajewskiego 21.600 zł, w roku 
2022 ta przyjemność wyceniona została 
na 200 zł za stronę / miesięcznie. Dębno                                                  
w roku 2022 zapłaciło za stronę w tej                                                                   
samej gazecie już na 250 zł / miesięcznie, 
co wraz z wcześniej wspomnianą gminą                    
dawało wsparcie „niezależnej prasy” 
w kwocie 900 zł / miesięcznie. Dodajmy,                                                                                    
że materiały, zgodnie z umową,  dostar-
czają z obu gmin urzędnicy - pozostaje 
więc pytanie, czy jest miejsce na krytykę 
władz samorządowych - klientów gazety? 
Jak się ma to do deklaracji z roku 2015?
Witnica to kolejne miasto,  gdzie duet             
(B. Gajewski i G. Zgierski) deklarowali, 
że „potrafią wydawać bezpłatne miesięcz-
niki bez publicznych pieniędzy”. Serio? 
Tutaj koszt druku pokrywa nawet MZK 
Witnica, które rocznie wydaje ok. 5.000 zł                                                                      
(dane za lata 2017-2021). Co ciekawe „zle-
cenia składane były ustnie, a dalsze szcze-
góły współpracy nie mogą być ujawnione 
z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
Nieco mniej tajemniczy jest Urząd Miasta 
i Gminy Witnica, który ujawnia, że mate-
riały w gazecie „drukowane są na podsta-

wie zleconego, gotowego materiału przesła-
nego do wydawcy - Media Zachód Bartosz 
Gajewski. Koszt w/w zlecenia wyniósł 
w 2021 roku 2.500 zł brutto za 5 numerów.” 
Skąd owe 500 zł? to cena za dwie strony 
na artykuły witnickich urzędników.
Dochodzimy do Kostrzyna nad Odrą. 
W  roku 2022 firma Media Zachód Bar-
tosz Gajewski podpisała umowę z  Urzę-
dem Miasta w Kostrzynie nad Odrą, na 
mocy której „Gazeta Kostrzyńska” druko-
wała dwie strony „materiałów prasowych 
Kostrzyna nad Odrą według wskazań                                                     
Zamawiającego” [tu: Miasto Kostrzyn 
nad Odrą]. Kwota za to, że w gazecie nie 
przeczytamy już raczej krytyki radnych 
czy władz samorządowych to 800 zł/mie-
sięcznie. Dlaczego prawie dwukrotnie 
więcej niż w Dębnie, Boleszkowicach czy 
Witnicy? Widocznie tutaj „dobra prasa” 
kosztuje więcej... 
Myliłby się ten, kto myślałby, że to ko-
niec tematu finansowania działalności 
wydawniczej dwóch przedsiębiorczych 
redaktorów z tzw. publicznych pienię-
dzy. Jak już wskazaliśmy, Boleszkowice, 
Dębno, Witnica czy Kostrzyn nad Odrą 
podpisało w roku  poprzednim umowy z 
firmą Bartosza Gajewskiego. A co z firmą 
żony Grzegorza Zgierskiego MG PRASA? 
Czy również radzi sobie bez publicznych                                      
pieniędzy? Otóż chyba jednak nie… 
W   zeszłym roku 53.540,90 zł zasiliło 
konto firmy z tytułu składu i druku sa-
morządowej gazety w Kostrzynie nad 
Odrą, ok. 58.000 zł za skład i druk „Wieści                                           
z  Ratusza” na zlecenie UMiG Witnica,                                                
ok. 17.000 za skład i druk Biuletynu                                        
Samorządowego „Wieści Santockie” czy 

3.500 zł za materiały prasowe Gminy                
Górzyca w innym miesięczniku. Oczywi-
ście można w tym miejscu zadać pytanie 
ile kosztuje „dobra prasa”… ale po co?

NIEZALEŻNOŚĆ NA SPRZEDAŻ?
Wydawca „Przekroju Lokalnego” nie 
ma nic do partycypacji kosztów druku 
przez lokalne samorządy. To nie my nie 
pisaliśmy jeszcze parę lat temu „Potrafi-
my  wydawać bezpłatne miesięczniki bez                     
publicznych pieniędzy w Dębnie, Witnicy                                             
i  Słubicach, osiągając nakład 25 tysięcy                              
gazet”. Nie tupaliśmy nóżkami, gdy to, 
czy inne miasto nie chciało podpisać 
umowy. Nie baliśmy się też drukować                                           
tekstów krytycznych i pewnie nie jeden 
taki artykuł jeszcze pewnie się ukaże na              
naszych łamach. Czy niezależność dzien-
nikarska ma cenę? Czy warto dyskutować 
z Bartoszem Gajewskim i Grzegorzem 
Zgierskim na ten temat? W tym miejscu 
przytoczymy słowa redaktora Macieja 
Frąckowiaka z roku 2016: „Można jeszcze 
długo polemizować z „faktami” zawartymi                                                                                                    
w artykułach na łamach „niezależnej prasy”,                                                                                                  
ale czy warto prowadzić dyskusję z tymi, 
którzy widzą świat przez pryzmat pie-
niędzy płynących szerokim strumieniem 
z Dębna czy Boleszkowic? (...) czy z osobą 
miłującą za pieniądze warto dyskutować 
o moralności?!”

Bartłomiej Suski
kiedyś: dziennikarz „Gazety Kostrzyńskiej”

dziennikarz „Przeglądu Kostrzyńskiego”
współpracownik „Samorządnego Kostrzyna”

redaktor naczelny „Naszego Kostrzyna”
obecnie: dziennikarz „Przekroju Lokalnego”
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Wejdź na nasz kalkulator 
ilości betonu i zamów 

WYBIERZ NAJLEPSZY
BETON NA DOM

WYTWÓRNIA BETONU 
TOWAROWEGO CEMEX

więcej informacji znajdziesz na
BetonNaDom.pl

ul. Sportowa 6A

66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel.: 607 289 846

ul. Transportowa 2

69-100 Słubice

tel.: 95 788 11 20

Potwierdzona 
jakość

Terminowe 
dostawy

Doradztwo 
techniczne

Bogata
oferta

Bezpieczeństwo zdrowotne po samorządowemu!
REGION

Inwestycje w ochronę zdrowia są jednymi z najbardziej oczekiwanych i koniecznych. Zapaść inwestycyjna w tej dziedzinie jest                
dostrzegalna szczególnie w ostatnim czasie. Dlatego tak cieszy zaangażowanie samorządów, zarówno tych lokalnych, jak i woje-
wódzkiego, poprawę dostępności świadczeń medycznych w naszym północnym regionie województwa lubuskiego.

OŚRODEK GERIATRII W TORZYMIU
W lutym miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystym 
otwarciu Ośrodka Geriatrii w Lubuskim Szpitalu Specjali-
stycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu.                                                                            
To tu zespół specjalistów w sposób kompleksowy będzie 
zajmował się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów                                         
cierpiących na schorzenia wieku podeszłego. To pierwsza 
taka jednostka w województwie lubuskim. Koszt tej inwesty-
cji wyniósł ponad 18,25 mln zł. Dofinansowanie z budżetu                                                                                                                    
Województwa Lubuskiego to ponad 17,3 mln zł. Wkład 
własny szpitala wyniósł 547,6 tys. zł, 150 tys. zł dołożyła 
Gmina Torzym, a blisko 281 tys. zł pochodziło z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ośrodek Geriatrii zlokalizowany jest w istniejącym budynku,                                                                                                                                 
w kompleksie leśno-parkowym na terenie szpitala. Pacjent 
wymagający opieki geriatrycznej w jednym budynku będzie 
miał kompleksową opiekę.
Prezes Katarzyna Lebiotkowska rozpoczęła uroczystość od 
przedstawienia historii powstania Ośrodka. Wszyscy zgro-
madzeni obejrzeli film, który ukazywał proces modernizacji                
i wyposażenia Ośrodka. Zaczęło się od uruchomienia po-
radni geriatrycznej oraz wpisania do rejestru podmiotów 
leczniczych oddziału geriatrycznego, co miało miejsce 
w  2015 r. Następnie powstała koncepcja utworzenia przy 
Szpitalu w Torzymiu pierwszego w województwie ośrodka, 
który otoczyłby seniorów kompleksową opieką zdrowot-
ną. Według przyjętych założeń w jego strukturach znalazł 
się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Geriatryczny,                                                                                                        
pomieszczenia fizjoterapii z salami do rehabilitacji oraz 
strefa dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku.
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardio-
logiczny w Torzymiu w ostatnich latach przechodzi dużą 
metamorfozę. Wychodząc naprzeciw potrzebom starze-
jącego się społeczeństwa jednym z celów była organizacja 
i  rozwój lecznictwa geriatrycznego. Dziś szpital jest orga-
nizacyjnie i kadrowo przygotowany do świadczenia usług 
zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku.

PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
DZIECI I MŁODZIEŻY W MIĘDZYRZECZU
Samorząd wojewódzki wspiera także lubuską psychiatrię, co 
mi, jako członkowi Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia 
Psychicznego Dzieci i Młodzieży, jest szczególnie bliskie. 
W Lubuskiem działają trzy centra zdrowia psychicznego: 
w Gorzowie, w szpitalu w Obrzycach oraz w Zaborze. 
Nie można czekać, każdego z nas może dotknąć ta choroba. 
Nie tylko inwestycje są ważne, ale i kadra. Dlatego samo-

rząd województwa zainwestował w otwarcie kierunku me-
dycznego, przeznaczył środki na stypendia dla psychologów             
klinicznych i psychoterapeutów. W 2022 r. powstał Regio-
nalny Program Zdrowia Psychicznego dla Województwa 
Lubuskiego, który jest aktualizowany przez ekspertów.
Od 1 stycznia działa w ramach II poziomu referencyjnego 
działa Przychodnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mło-
dzieży w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo               
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Do poradni nie 
jest wymagane skierowanie a przyjmowani są pacjenci do 
ukończenia 18 roku życia (do 21 roku życia, jeżeli dana 
osoba wciąż się uczy, wymagane przedstawienie legitymacji 
uczniowskiej) z różnego rodzaju problemami emocjonalny-
mi (lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami po urazach psy-
chicznych), dzieci i młodzież z problemami z zachowaniem, 
jedzeniem, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

W międzyrzeckiej placówce pracują wykwalifikowani psy-
chiatrzy, psycholodzy oraz psychoterapeuci, którzy starają                                                                                                                            
się uwzględniać różne formy pracy na rzecz zdrowia                 
pacjenta: konsultacje interdyscyplinarne, pracę w zespole 
lekarsko-psychologicznym, współpracę z członkami rodzi-
ny w procesie zmiany. Ewa Lewicka-Michalewska, dyrektor 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrze-
czu podkreślała podczas naszego spotkania, że najbardziej 
brakuje możliwości kształcenia specjalistów. Mamy na Uni-
wersytecie Zielonogórskim kierunek lekarski i to bardzo 
dobrze. Problemy wynikają z tego, że psychiatria, a psychia-
tria dziecięca w szczególności, przez lata była zapomniana 
i zaniedbania dotyczą wielu dekad.

PAWILON REHABILITACYJNY W ŚWIEBODZINIE
W styczniu w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie,                                   
dawne LORO, miało miejsce się uroczyste podpisanie umowy                                
na dofinansowanie z środków UE budowy pawilonu                                                                                                              
rehabilitacyjnego. Ta inwestycja to wyjątkowy przykład 
współpracy i partycypacji w kosztach między samorządem 
województwa i szpitalem: 10 mln zł przekazał samorząd 
z budżetu województwa, 10 mln zł to dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach REACT-EU, a pozostałe 20 mln zł            
dołożył szpital z środków własnych biorąc na budowę kredyt. 
Prezes Elżbieta Kozak konsekwentnie i z determinacją              
realizuje tę inwestycję, jak i wcześniejsze, które miały miej-
sce w świebodzińskim ośrodku. W 2013 r. gazety pisały, 
jak to fragmenty tynku sypią się wprost na ulicę Szpitalną. 
Teraz, po niespełna dekadzie, LCO prezentuje się zupełnie 
inaczej. Szpital wygląda i z zewnątrz, i wewnątrz, imponu-
jąco. Myślę, że ten pawilon wpisze się w tę konwencję i po-
ziom, dzięki któremu wielu Lubuszan, ale nie tylko, może 
efektywnie leczyć swoje kontuzje i schorzenia.
Projekt polega na rozbudowie szpitala o pawilon rehabi-
litacyjny wraz z zakupem niezbędnego  wyposażenia me-
dycznego, w tym specjalistycznego na potrzeby zabiegów 
rehabilitacyjnych. Głównym celem projektu jest poprawa 
dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w za-
kresie rehabilitacji. Pawilon pozwoli na zwiększenie ilości 
świadczeń rehabilitacyjnych i poszerzenie tych świadczeń 
o pacjentów z niewydolnościami wynikającymi z przejścia 
COVID-19. Przewidywany start, to październik tego roku!
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tel +48 881 043 632, +48 692 323 075
      +48 604 421 921

Słoneczny Kwadrat położony jest w obrębie 1 

- Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy ulicami

Jana Pawła II i Jaśminową.

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży mieszkań 

w Kostrzynie nad Odrą, ul. Jana Pawła II w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

ceniących spokój przestrzeń i elegancję.

Oryginalna architektura, duże odległości pomiędzy 

budynkami, zagospodarowanie terenu 

wewnętrznego, wysoki standard wykończenia, 

dogodna lokalizacja - to atuty osiedla. 

Szeroki wybór lokali o zróżnicowanym metrażu 

umożliwia dopasowanie do rozmaitych potrzeb. 

Wydzielone ogródki, tarasy i balkony stwarzają 

dodatkową powierzchnię do wypoczynku.

Słoneczny Kwadrat to nowoczesne osiedle 

mieszkaniowe przeznaczone dla osób 

www.m2-goleniow.pl

BIOODPADY - CENNY SUROWIEC WTÓRNY
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Z raportu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.” opracowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy                      
Instytut Badawczy w Warszawie wynika, że mieszkaniec Polski wytwarza ok. 365,5 kg odpadów komunalnych na rok. Około 35 % 
masy tych odpadów stanowią bioodpady z naszych gospodarstw domowych. Są to cenne surowce wtórne, których recykling będzie 
w najbliższych latach odgrywał kluczową rolę w osiągnieciu wymagań unijnego i krajowego prawodawstwa.
W celu uzyskania cennych dla 
recyklingu odpadów bardzo                                                     
ważne jest prowadzenie efek-
tywnej zbiórki odpadów                                                              
komunalnych oraz odpadów 
selektywnie zebranych. Obecny                                                               
system segregacji odpadów   
komunalnych pozwala miesz-
kańcom na zbieranie bioodpa-
dów:
• do worków
• do pojemników
• kompostowania ich we 

własnych, przydomowych 
kompostownikach.

Do Zakładu Unieszkodliwiania                                                         
Odpadów Komunalnych 
w  Długoszynie w roku 2022  
dostarczono o ok. 28% więcej 
bioodpadów niż rok wcześniej. 
Ma to związek z przystąpieniem 
do CZG-12 gminy Świebodzin 
i Trzciel, jednak analizując              
poprzednie lata widać z roku 
na rok wzrost dostarczanych 
bioodpadów do ZUOK.

Aby osiągnąć wymagane po-
ziomy recyklingu przygotowy-
wana jest w Celowym Związku 
Gmin CZG-12 dokumentacja 
pozwalająca na przekazywa-
nie do użytku polepszacza                                                  
glebowego wytwarzanego                                                          
z  bioodpadów.  „To bardzo                                                          
ważne działanie przede 
wszystkim dla gmin, gdyż 
w najbliższych latach znacznie                                                         
wzrosną obowiązki samorzą-
dów w kwestii zwiększenia 
poziomu recyklingu odpadów. 
Nie osiągnięcie przez gminy 
wymaganych wskaźników 
grozi karami finansowymi.” 
informuje Robert Paluch, 
Przewodniczący Zarządu 
CZG-12.

Odzysk w wyniku recyklingu 
biologicznego pozwala na wy-
tworzenie cennego materiału 
do uprawy roślin oraz pozwoli 
gminom na osiągnięcie wyma-
ganych poziomów recyklingu. 

Pod koniec lutego 2023 roku 
Celowy Związek Gmin CZG-12  
otrzymał Decyzję Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w  sprawie dopuszczenia                        
polepszacza glebowego do 

sprzedaży. Celowy Zwią-
zek Gmin CZG-12 zamierza                                                        
w  przyszłości uruchomić 
sprzedaż polepszacza glebowe-
go dla osób indywidualnych. 
Polepszacz glebowy będzie 

można stosować: do rekulty-
wacji, do roślin ozdobnych 
i  trawników, do roślin sadow-
niczych, do uprawy warzyw, 
do stosowania na użytkach 
zielonych.



Skubas w SDM
KULTURA / STREFA DOBREJ MUZYKI

3 marca 2023 roku w ramach Strefy Dobrej Muzyki na deskach 
KCK Kręgielnia wystąpił Skubas.

Kolejny magiczny wieczór za nami. Tym razem to Skubas ze swoim aksamit-
nym głosem wprowadził nas w wieczorny nastrój. Podczas koncertu mogli-
śmy wysłuchać utwory z ostatniej płyty „Duch”, jak również nowe piosenki 
(premierowo). Nie mogło zabraknąć również tych starych i dobrze znanych 
utworów Skubasa.W duecie ze Skubasem zagrał i zaśpiewał Maciej Starnawski.

Kostrzyńskie Centrum Kultury
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Janusz Szrom zaśpiewał Zauchę
KULTURA / STREFA DOBREJ MUZYKI

19 lutego 2023 roku miał miejsce pierwszy tegoroczny koncert 
w ramach Strefy Dobrej Muzyki. Na scenie KCK Kręgielnia Janusz 
Szrom, śpiewał piosenki Andrzeja Zauchy.

19 lutego w Strefie Dobrej Muzyki mogliśmy wysłuchać koncertu w wykona-
niu Janusza Szroma, który śpiewał piosenki Andrzeja Zauchy. Na fortepianie 
i akordeonie akompaniował Cezary Paciorek. Koncert przy stolikach, w kame-
ralnym klimacie zauroczył słuchaczy, którzy chętnie podśpiewywali znane im 
melodie. Był to pierwszy w tym roku koncert w ramach SDM. 
Sponsorem koncertów Strefy Dobrej Muzyki jest niezmiennie Kostrzyńsko-
-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - dziękujemy!

Kostrzyńskie Centrum Kultury

Strefa Dobrej Muzyki  to muzyczny projekt 
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
i Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
rozwijany już od  ponad szesnastu lat...
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ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

kom. 605 641 450
kontakt@jacekmalczewski.pl

Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

Lubuszanie chcą finansowania in vitro z budżetu państwa! 
rozmowa z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Osos

NASZ WYWIAD

Pani Poseł, w ostatnich miesiącach angażowała 
się Pani w zbiórkę podpisów pod obywatelskim               
projektem ustawy Tak dla In Vitro. Dlaczego?
K. Osos: Wszyscy widzimy, że w naszym kraju spa-
da współczynnik dzietności, który dziś wynosi 1,32. 
Tak mało dzieci nie rodziło się od II wojny świa-
towej. Od kilku lat doświadczamy równocześnie 
niezwykle niepokojącego trendu - więcej Polaków 
umiera niż przychodzi na świat. Rząd PiS nie ma 
żadnych skutecznych pomysłów, by go odwrócić, 
a swoimi działaniami wręcz go pogłębia. 
Bo jak nazwać sytuację, w której odebrano                             
Polkom i Polakom borykającym się z niepłodnością                             
refundację jedynej bezpiecznej i skutecznej                      
metody, jaką jest in vitro, tym samym  pozbawiając 
wielu z nich możliwości bycia rodzicami? A prze-
cież doskonale wiemy, że ona działa, ponieważ od 
2013 roku, gdy rząd PO-PSL uruchomił program 
in vitro, przez 3 lata jego funkcjonowania urodziło                                                                                                  
się ponad 22 tys. dzieci.
Czy dostrzega Pani społeczne poparcie dla tego pro-
jektu? Lubuszanie chętnie się pod nim podpisywali? 
K. Osos: Oczywiście! Niepłodność dotyka ok. 3 
mln osób i wielu z nas ma w swoim najbliższym 
otoczeniu kogoś, dla kogo metoda in vitro to je-
dyna szansa, by mieć dziecko. Lubuszanie chcą im                                   
pomóc i dlatego chętnie wsparli ten projekt, za co 
im serdecznie dziękuję. 
Dziękuję za rozmowę.



gminy Bogdaniecgminy Bogdaniec

Polska Strefa Inwestycji

Zainwestuj 
w północno-zachodniej Polsce

Uzyskaj wsparcie dla twojej inwestycji 
do 60% planowanych wydatków 
inwestycyjnych.

Zapytaj o szczegóły: 
marketing@kssse.plwww.kssse.pl
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt Rada Gminy  
corocznie do dnia 31 marca określa w drodze uchwały program, który obejmuje                                           
w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt.
Przedmiotowy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2023 uzyskał pozytywną opinię  
Powiatowego lekarza weterynarii w Gorzowie Wlkp. oraz Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami oddział w Gorzowie Wlkp. Z jego treścią można zapoznać się na stronie BIP Urzędu 
Miasta  pod adresem https://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=11795 
W ramach programu na 2022 rok pomocą objęto 249 zwierząt w tym 187 kotów, 31 psów, 
którym zapewniono leczenie, szczepienia, odpchlanie, odrobaczanie, kastrację, sterylizację,                                                                                                                 
opiekę po zabiegu, doraźną opiekę do czasu przewiezienia psa do schroniska, oddania                 
właścicielowi lub do adopcji.

Program opieki 
KOSTRZYN NAD ODRĄ

nad zwierzętami bezdomnymi 
Jak co roku, w marcu, Rada Miasta obradować będzie nad progra-
mem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

Nabór wniosków
KOSTRZYN NAD ODRĄ

do rządowego programu „Klub”
1 marca 2023r, ruszył nabór wniosków do rządowego 
programu „Klub”. Na tegoroczną edycję programu 
Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało rekor-
dową kwotę 75 milionów zł.

W ramach programu o dofinansowanie 
mogą ubiegać się małe i średnie kluby spor-
towe, w tym uczniowskie kluby sportowe 
(UKS) działające w formie stowarzyszenia, 
realizujące zadania z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci                                                                                                  
i młodzieży - beneficjentami programu 
mogą być tylko dzieci do lat 18.
Kluby muszą prowadzić zarejestrowaną 
działalność od minimum 3 lat przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie - wy-
magany jest wypis z KRS lub ewidencji 
prowadzonej przez starostę właściwego ze 
względu na siedzibę klubu oraz informacja 
o wysokości dotacji otrzymanej ze środków 
publicznych na zadania statutowe w  2022 
roku (nie wyższa niż 200 tys. złotych).
W ramach programu „Klub” operator,               
którym jest Krajowe Zrzeszenie LZS, udziela                                                                                
wsparcia w dwóch wariantach: 10 tys. zł 
dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla               
klubów wielosekcyjnych. Środki można 
przeznaczyć na: wynagrodzenie szkole-
niowców, organizację obozów sportowych, 
zakup sprzętu sportowego.
Od klubów aplikujących do programu 
„Klub” wymagany jest udział środków wła-
snych lub środków pochodzących z innych 
źródeł w wysokości co najmniej 5% całości 
kosztów zadania. Udział własny może być 
pokryty np. ze środków jednostek samo-

rządu terytorialnego, m.in. w formie pie-
niężnej bądź udostępnianej infrastruktury 
sportowej, ze środków Unii Europejskiej, 
pozyskany od sponsorów; może to być 
wkład własny klubu, w tym w postaci pracy 
wolontariuszy. Udziału własnego nie można 
jednak finansować ze środków przekaza-
nych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
np. otrzymanych w ramach innych naborów 
i konkursów.
Bieżące informacje na temat programu, 
regulamin i inne dokumenty, a także kon-
takty do operatora krajowego oraz operato-
rów wojewódzkich są dostępne na stronie: 
https://rzadowyprogramklub.pl/
Rządowy Program Klub funkcjonuje od 
2016 roku i jest największym systemowym 
narzędziem bezpośredniego wsparcia, skie-
rowanym do organizacji sportowych z tere-
nu całego kraju, które prowadzą szkolenie 
dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Mini-
sterstwo sukcesywnie zwiększa nakłady na 
program - z blisko 24 mln zł w 2016 roku do 
69,1 mln zł w 2022 roku. Pozwala to objąć 
wsparciem w ramach Programu coraz wię-
cej małych i średnich klubów z całej Polski - 
w 2016 roku - 2.151, 2017 roku - 3.352, 2018 
roku - 3.616, 2019 roku - 3.885, 2020 roku 
- 4.902, w 2021 roku - 5.172, a w 2022 roku 
rekordową liczbę klubów - 5.766.
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tel. 575 808 301
ul. Mickiewicza 22F, 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◊ 

SPECJALISTA RADZI

Wodór to najmniejszy pierwiastek, który dzięki swojej małej masie jest w stanie przenikać w głąb struktur skóry, aż do poziomu 
komórek. Najważniejsze działanie aktywnego wodoru, to wybiórcza neutralizacja wolnych rodników!

Temat miesiąca: wodór w skrócie
Oczyszczanie wodorowe
W urządzeniu Hydrogen Peel Medika 
wodór wytwarzany jest przez specjal-
ny generator i transportowany do skóry                                                                        
za pomocą strumienia wody pod                                  
dużym ciśnieniem. Dzięki temu następuje                            
delikatne złuszczanie, a pory są dokładnie 
oczyszczane. Dodatkowo dzięki zastoso-
waniu technologii jednoczesnego wtła-
czania i odprowadzania, skóra po zabiegu 
jest sucha i odświeżona.
Pod hasłem „oczyszczanie wodorowe” 
kryje się jednak dużo więcej korzyści. 
Nasza skóra codziennie eksponowana 
jest na działanie promieniowania sło-
necznego, szkodliwe działanie środków 
chemicznych, czy innych zanieczyszczeń. 
Te czynniki, jak i wiele innych, stanowią 
przyczynę powstawania wolnych rodni-
ków tlenowych. Te z kolei przyczyniają się 
do starzenia skóry, ale również są pośred-
nią przyczyną uszkodzeń włókien kola-
genowych, czy na przykład powstawania 
zmian pigmentacyjnych. Dostarczenie    
aktywnego wodoru sprawia, że wszystkie                 
te procesy są neutralizowane, a wolne 
rodniki tlenowe po połączeniu z cząstecz-
kami wodoru zmieniają się z wodę.

Bio Lift MCT
Program Bio Lift MCT oparty jest na 
działaniu mikroprądów McT. Dzię-
ki zastosowaniu specyficznego rodzaju                                                

mikroprądów zabieg działa liftingująco 
na skórę. Mikroprądy McT, czyli impulsy 
elektryczne o bardzo małym natężeniu. 
Działanie tak małego natężenia prądu na 
układ nerwowy ma charakter bodźców 
podprogowych, czyli nie doprowadza 
do stymulacji nerwów, jak w klasycznej 
elektrostymulacji. Zabieg ten przyspiesza 
procesy regeneracji zniszczonych i nieela-
stycznych membran komórek, tak iż od-
zyskują one dawną jędrność, zwartość i 
elastyczność. Dzieje się to dzięki przyspie-
szeniu metabolizmu komórkowego oraz 
przyspieszeniu krążenia krwi. Ten rodzaj 
mikroprądów w sposób niezwykle ak-
tywny pobudza odbudowę włókien kola-
genu i elastyny, wygładza skórę, zwiększa 
kurczliwość włókien mięśniowych oraz 
usprawnia wydalanie toksyn wraz z nad-
miarem wody.

OCZYSZCZANIE WODOROWE 
Oczyszczanie wodorowe jest zabiegiem  
w którym wykorzystywany jest  aktywny 
wodór do przenikania w głębsze warstwy 
skóry, dzięki temu skóra jest mega oczysz-
czona i pięknie przygotowana do dalszych 
zabiegów pielęgnacyjnych.
Dzięki dogłębnemu oczyszczaniu, używa-
ne preparaty i koktajle wchłanianiają się o 
wiele lepiej, czyniąc dobro dla naszej skóry.
Zabieg jest: bezpieczny, bezinwazyjny 
i bezbolesny.

Nie wymaga wcześniejszego  przygotowa-
nia i jest  zabiegiem całorocznym.
Oczyszczanie wodorowe polecane jest 
dla osób w każdym wieku. Zarówno dla 
kobiet jak i mężczyzn.
Kompleksowy zabieg to świetne oczysz-
czenie, nawilżenie i  generalne przygoto-
wanie cery przed wielkim wyjściem.
Oczyszczanie wodorowe genialnie spraw-
dza się rownież jako zabieg przygotowu-
jący przed innymi zabiegami, takimi jak: 
mezoterapia mikroigłowa, terapia kwasa-
mi, rf frakcyjny, itp.

Zalety oczyszczania wodorowego:
• głęboko oczyszczona skóra
• likwidacja  zaskórników
• rozjaśnienie 
• ujędenienie skóry
• odżywienie i odmłodzenie
• zmniejszone pory
• dotlenienie skóry 
• turbo nawilżenie 
• odświeżenie 
Podologia & Kosmetyka Sylwia Mazurek
tel 575 808 301
www.SylwiaMazurek.com
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kom. 605 641 450
kontakt@jacekmalczewski.pl

Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

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 165 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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Memoriał Marcina Bąka - turniej inny niż wszystkie
4 lutego tenisiści stołowi tłumnie przybyli do Kostrzyna nad Odrą, aby oddać hołd tragicznie zmarłemu wybitnemu kostrzyńskiemu 
sportowcowi ś.p. Marcinowi Bąkowi i wzięli udział w czwartej już edycji turnieju, innym niż wszystkie!

SPORT / Kostrzyn nad Odrą

Hala Sportowa MOSiR przy ulicy Wojska Polskiego 6 
to miejsce wręcz ikoniczne dla kostrzyńskiego tenisa 
stołowego i co za tym idzie, nierozerwalnie związa-
ne z samym Marcinem Bąkiem. To tutaj kostrzyński                    
tenis stołowy miał, ma i zapewne przez wiele jesz-
cze lat będzie miał swój sportowy dom, który jest                                                                                                    
miejscem treningów UKS Warty Kostrzyn nad Odrą 
zespołu, który jeszcze parę lat temu występował               
w Superlidze Tenisa Stołowego, a dzisiaj reprezentuje                                
nasze miasto m.in. w IV Lidze. To przecież tutaj                                                                                        
Marcin Bąk stawiał swoje pierwsze kroki przy sto-
le, przy którym przez resztę swojego życia odnosił 
tak wiele sukcesów! W swojej bogatej karierze repre-
zentował barwy klubów: Gorzovia Gorzów Wlkp., 
ZKS Drzonków i Pełcz Górki Noteckie. Z tą ostatnią               
drużyną wywalczył brązowy medal w Superlidze. Był 
też multimedalistą Mistrzostw Polski w kategoriach 
młodzieżowych, a także trenerem lubuskiej młodzie-
ży. Był, bo niestety 11 stycznia 2017 roku przegrał 
walkę z rakiem trzustki, ale pamięć o Nim pozostała                                           
w naszych sercach i umysłach!
I to nie tylko puste słowa, o czym chyba najlepiej 
świadczy rekordowa w tym roku liczba uczestników            
IV  Memoriału Marcina Bąka (Polsko-Niemieckiego 
Turnieju Tenisa Stołowego) - 130 zawodników robi 
wrażenie tym bardziej, że wszyscy oni przyjechali nie 
walczyć o punkty, sety czy zwycięstwo w meczach, ale 
po to, by oddać hołd ś.p. Marcinowi Bąkowi. Dla wielu 
z nich był kolegą, sportowym rywalem, trenerem czy 
po prostu wzorem do naśladowania. Młodzi zawodnicy                                                                                                               
nie mieli okazji go poznać, ale przecież również oni 
chcieli oddać hołd legendzie lubuskiego tenisa stoło-
wego. Być może kilku z nich pójdzie w Jego ślady…? 
Organizatorami turnieju było Miasto Kostrzyn nad 
Odrą oraz Stadt Seelow w ramach projektu unijnego                                                                                                
współfinansowanego z FMP. Za realizację projektu 
od strony sportowej odpowiadał natomiast MOSiR      
w  Kostrzynie nad Odrą, wsparty przez UKS Wartę                                                                                                                                 
Kostrzyn nad Odrą i Top-Spin Szczecin.  Pyszne                                                                                                                               
obiady dla uczestników przygotowała natomiast                
Szkoła Podstawowa Nr4 w Kostrzynie nad Odrą.

IV

4.02.2023
Hala MOSiR - ul. Wojska Polskiego 6

ZAPISY:
HENRYK BĄK

ukswarta@poczta.fm
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Memoriał Marcina Bąka
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

POLSKO-NIEMIECKI

IV MEMORIAŁ MARCINA BĄKA

KOBIETY - OPEN
1. Kinga ŁOSIŃSKA (Szczecin)
2. Karolina LIGOCKA (Szczecin)
3. Edina SULJKIC (Hamburg)
4. Julia ZORNIG (Dębno)
5. Estera GRZĘDA (Berlin)
6. Hanna KĘDZIA (Witnica)

MĘŻCZYŹNI - DO 30 LAT
1. Robert BAŁACHOWSKI (Chojna)
2. Tomy WANG (Hamburg)
3. Jakub ZORNIG (Dębno)
4. Kacper MACIASZEK (Chojna)
5. Adrian TRZÓPEK (Dębno)
6. Mateusz KATANA (Przelewice)

MĘŻCZYŹNI - 31-45 LAT
1. Karol ŻARSKI (Gorzów Wielkopolski)
2. Paweł KIBAŁA (Szczecin)
3. Marcin WIECZORKIEWICZ (Górki Noteckie)
4. Johannes GOHLKE (Eberswalde)
5. Marcin TRUSZKOWSKI (Kostrzyn nad Odrą)
6. Damian KOWALCZYK (Gorzów Wielkopolski)

MĘŻCZYŹNI - 46-60 LAT
1. Artur SAWOCH (Gorzów Wielkopolski)
2. Marcin NAJDER (Ośno Lubuskie)
3. Andrzej KUDERSKI (Witnica)
4. Bogusław TYMEJCZYK (Stargard Szczeciński)
5. Dariusz POŹNIAK (Szczecin)
6. Jacek BARABAS (Dębno)

MĘŻCZYŹNI - POWYŻEJ 60 LAT
1. Kirsten HOLM (Eberswalde)
2. Mirosław DOBRZAŃSKI (Stargard Szczeciński)
3. Janusz ŻUKOWSKI (Szczecin)
4. Andrzej GRYCZAN (Witnica)
5. Roman LISOWSKI (Słubice)
6. Romuald STASIEŁOWICZ (Drezdenko)

TURNIEJ MASTERS
Paweł KIBAŁA (Szczecin)

Trudno się zatem dziwić, że przy takiej organizacji 
uczestnicy przybywali już od godziny ósmej, choć             
oficjalne otwarcie miało miejsce już po godzinie 10:30! 
Nie brakowało przy tej okazji wspomnień o naszym 
tenisiście, chwili wzruszeń ale i radosnego uniesienia, 
ponieważ czuliśmy jakby Marcin Bąk był tu z nami! 
Otwarcia dokonali: Henryk Bąk (prezes UKS Warta                                                                                           
Kostrzyn i ojciec Marcina), Rafał Buczek (prezes 
Top-Spin Szczecin), dr Ryszard Kulczycki (prezes                 
Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego) Jörg Schröder 
(Burmistrz Seelow) i Zygmunt Mendelski (Dyrektor 
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą). Następnie rozpoczął 
się turniej i „walka” o miejsca na podium, choć były 
i momenty, gdzie zawodnicy po meczu szli na pysz-
ną kawę serwowaną przez Panią Wiolettę Dybcio                                                      
(MOSiR), aby powspominać „stare czasy”, w wolnej 
chwili porozmawiać o ś.p. Marcinie, wymienić się 
anegdotkami, historyjkami czy po prostu Go wspo-
mnieć. Czy można się zatem dziwić, że tego dnia                                                                 
wyszło słońce, jakby Marcin gdzieś tam z góry się do 
nas uśmiechał? Zawody w takim klimacie potrwały do 
późnych godzin wieczornych, kiedy odbył się ostat-
ni akcent IV Memoriału. Nie możemy bowiem nie 
wspomnieć o Turnieju Masters o Puchar Przechodni 
Prezesa Top-Spin Rafała Buczka, gdzie rywalizowali 
najlepsi z najlepszych, a w finale najlepszy okazał się 
Paweł Kibała. Pozostałe wyniki prezentujemy obok.
Około godziny 20:00 rozpoczęła się uroczysta deko-
racja najlepszych, choć chyba każdy tego dnia był już 
zwycięzcą... Dekoracji dokonali Z. Mendelski oraz               
R. Buczek, wspierani przez H. Bąka. Warto na koniec 
wspomnieć, że na sali wśród wielu znamienitych gości 
obecna była również mama i babcia Marcina czy też 
Franciszek Owczarz z Barlinka (nestor wśród trene-
rów i wierny kibic Marcina). Dlatego też obiecaliśmy                    
sobie, że już za rok spotkamy się po raz kolejny, by 
uczcić pamięć Marcina Bąka! 
Zatem: trzymamy za słowo i do zobaczenia!

Bartłomiej Suski
koordynator projektu
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TYLKO DUŻE ROZMIARY

TYLKO  ODZIEŻNOWA

RYNEK MIEJSKI (UL. MICKIEWICZA) - BYŁA PIEKARNIA MIKA
poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00, sobota 7:00-13:00

TYLKO  ROZMIARYDUŻE

w ofercie: bluzki - bluzy - kurtki - dresy

spodnie - spódnice - sukienki - inne

oferujemy również: kosmetyki AVON

ręcznie robione torebki z naturalnej skóry 
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