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6 czerwca w życie weszło roz-
porządzenie Rady Ministrów 
łagodzące szereg obostrzeń. 

ŁAGODZENIE 
OBOSTRZEŃ

www.gov.pl/szczepimysie/

REKLAMA
511 225 133

Znosi się zakazy prowadzenia 
działalności przez domy i ośrod-
ki kultury oraz świetlice, zakazy 
działania pokojów zagadek, do-
mów strachu, miejsc do tańcze-
nia, prowadzenia działalności 
związanej z projekcją filmów lub 
nagrań wideo w domach i ośrod-
kach kultury, w kinach, na otwar-
tym powietrzu lub w pozostałych 
miejscach i działalności klubów 
filmowych. Uchylony został za-
kaz urządzania gier hazardowych 
na automatach oraz działania ka-
syn. Działanie siłowni, klubów i 
centrów fitness będzie możliwe 
pod warunkiem zachowania re-
guły 1  os./15 m2. Podobny jest 
warunek dopuszczalności działa-
nia sal zabaw. Do limitu nie wli-
cza się osób zaszczepionych.
Do 25 czerwca utrzymany zo-
staje zakaz organizowania lub 
udziału w zgromadzeniach 
z  wyłączeniem zgromadzeń 
organizowanych na podstawie 
zawiadomienia albo decyzji, 
przy czym maksymalna licz-
ba uczestników nie może być 
większa niż 150. Utrzymano 
przy tym przepis mówiący, 
że odległość pomiędzy zgro-
madzeniami nie może być 
mniejsza niż 100 m. Nadal 
obowiązuje nakaz zachowania 
odległości co najmniej 1,5  m 
pomiędzy uczestnikami oraz 
nakaz zakrywania ust i nosa, 
z wyjątkiem zgromadzeń na 
otwartym powietrzu. 
Rozporządzenie dopuszcza 
też  działalność gospodarczą 
związaną z organizacją, pro-
mocją i zarządzaniem impre-
zami, takimi jak targi, wysta-
wy, kongresy, konferencje, 
spotkania. Jest jeden warunek: 
W pomieszczeniu, w którym 
realizowana jest tego rodzaju 
działalność może przebywać 
jednocześnie nie więcej niż 
1 os./15 m2 powierzchni po-
mieszczenia. Do ograniczenia 
tego nie wlicza się osób za-
szczepionych.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity,                                           
Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji      
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Nr XI/68/15 Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 sierpnia 2015 roku).
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach                                         
od 7 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn 
nad Odrą, w pok. nr 39, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą pod adresem: 
www.kostrzyn.um.gov.pl jak również http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/ (zakładka ‘Gospodarka przestrzenna”- „ planowanie 
przestrzenne” - „Studium” - „w opracowaniu”).
Jednocześnie, z uwagi obowiązywanie na terenie kraju określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem 
Studium w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, proszony jest o wcześniejsze
umówienie wizyty pod numerem tel. 95 727 81 53 lub 95 727 81 54.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w sali narad  o godzinie 11:00 z uwzględnie-
niem wszelkich wymogów i środków ostrożności w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 95 727 81 53 lub 95 727 81 54.
Zgodnie z art. 11 pkt. 8 oraz art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w ww. projekcie Studium, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicz-
nej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczo-
nych w Biuletynie Informacji Publicznej do Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą na adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, 
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą lub na adres e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 21 lipca 2021 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszo-
ne w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta 
Kostrzyn nad Odrą na adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą lub na adres e-mail: 
urzad@kostrzyn.um.gov.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2021 r.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są 
przechowywane zgodnie w ww. przepisami.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem internetowym: 
http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/

(-) Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
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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 n/Odrą

tel.: 607 289 846

ul. Transportowa 2

69-100 Słubice

tel.: 95 788 11 20

Potwierdzona 
jakość

Terminowe 
dostawy*

Doradztwo 
techniczne

Bogata
oferta

* w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, siły 
wyższej lub przyczyn technologicznych, termin dostawy 
może ulec zmianie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - Powiat Gorzowski
STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Od poniedziałku 7.06.2021 roku adwokaci i radcowie prawni  świadczą pomoc w formie stacjonarnej. Przypominamy, że w Kostrzynie nad Odrą 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. znajduje się w Kostrzyńskim Centrum Kultury                           
„Kręgielnia” przy ulicy Fabrycznej 5, na I pietrze - pokój nr 23. Adwokaci i radcowie przyjmują tu osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej 
w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do 13:00. Decyzję o otwarciu punktu podjęła Starosta Powiatu Gorzowskiego - Magdalena Pędziwiatr. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Kostrzyńskie Centrum Kultury „Kręgielnia”
ul. Fabryczna 5 / Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 752 23 11
Poniedziałek, 9:00-13:00, pokój 23

Urząd Miasta i Gminy Witnicy
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 / Witnica
tel. 95 721 64 62
Wtorek, 9:00-13:00, pok. 3

Urząd Gminy w Lubiszynie
ul. Plac Jedności Robotniczej 7 / Lubiszyn
tel. 95 7 277 130
Środa, 9:00-13:00, sala konferencyjna

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku
ul. Gorzowska 37 / Santok
tel. 95 724 1953, salka konferencyjna
Czwartek (każdy 1, 3 i 5 miesiąca), 9:00-13:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie
ul. Jeziorna 8 / Kłodawa
tel. 95 731 12 26
Czwartek (każdy 2 i 4 miesiąca), 10:00-14:00

Gminne Centrum Informacjiw Bogdańcu
ul. Mickiewicza 54 / Bogdaniec
tel. 95 7 510 310
Piątek (każdy 1, 3 i 5 miesiąca), 9:00-13:00

Urząd Gminy w Deszcznie
ul. Lubuska 90 / Deszczno
tel. 95 728 76 50
Piątek (każdy 2 i 4 miesiąca), 9:00-13:00, pok. 1 

Kto może uzyskać nieodpłatną pomoc prawną ?
Od  1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  
usługi   nieodpłatnej pomocy prawnej będą świadczone 
każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Od 16 
maja 2020 r. zmianie uległa ustawa o nieodpłatnej pomocy              
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, z porad 
mogą korzystać samozatrudnieni, którzy nie zatrudniali ni-
kogo innego w ciągu ostatniego roku, ale muszą oni złożyć 
dodatkowe oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób 
w ciągu ostatniego roku.
Kto udziela pomocy prawnej ?
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat 
lub radca prawny,  a w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant 
radcowski. Adwokat lub radca prawny może z ważnych                

powodów odmówić udzielania nieodpłatnej pomocy praw-
nej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, 
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ?
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania 
dostosowane do indywidualnej  sytuacji osoby uprawnio-
nej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 
o  przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym roz-
wiązywaniu problemu, w  tym, w razie potrzeby, sporządze-
nie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc 
w  jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych 
i  porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpie-
czenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obejmuje 
również nieodpłatną mediację.

więcej informacji: www.powiatgorzowski.pl

Kostrzyn nad Odrą

Witnica

Lubiszyn

Santok

Kłodawa

Bogdaniec

Deszczno

GORZÓW WIELKOPOLSKI
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
ul. Pankiewicza 5-7 / Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 04 06
Poniedziałek - Piątek, 7:30-11:30, pok.116:
- Nieodpłatna pomoc prawna
- Nieodpłatna mediacja

Poniedziałek - Piątek, 11:30-15:30, pok.116:
- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
- Nieodpłatna mediacja
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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.

WYBIERAMY
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!
Odbiór w jakości 4K wybranych kanałów i filmów VOD możliwy tylko ze Światłowodem oraz odpowiednim 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. 

Zapraszam do kontaktu! 
 Krzysztof Kamiński  
 500 635 800

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

Zagłosuj! Szumiłowo walczy o Podwórko NIVEA!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Nasze miasto bierze udział w ogólnopolskiej akcji Podwórko Nivea. Jako jedna z 20 gmin w Polsce możemy wygrać dla dzieci plac 
zabaw o wartości 250.000 złotych. Ale żeby być jedną z 20 gmin musimy codziennie oddać nasz cenny głos  na Kostrzyn nad Odrą. 
Dlatego też prosimy o codzienne oddawanie głosu na KOSTRZYN NAD ODRĄ na stronie www.podworko.nivea.pl  Nasz plac zabaw ma 
szansę powstać na Osiedlu Szumiłowo.
Głosuj- bo warto zrobić wspólnie coś dobrego dla naszych kostrzyńskich dzieci. Możemy pomóc. To nic nie kosztuje. Głosujmy !

www.podworko.nivea.pl

Zagłosuj! Park Narodowy „Ujście Warty” na TOPIE ! ! !
SŁOŃSK

Do 20 czerwca mamy jeszcze czas zagłosować na Park Narodowy „Ujście Warty” w rankingu Top Atrakcje w kategorii przyrodnicze 
azyle. Dzięki temu plebiscytowi możemy dowiedzieć się o wielu ciekawych miejscach czy formach spędzania wolnego czasu. Jedną 
z propozycji wartych uwagi jest właśnie Park Narodowy „Ujście Warty” - to świetne wyróżnienie, a także przypomnienie, że nie trzeba 
daleko podróżować, aby znaleźć swój przyrodniczy azyl. Mamy go tuż obok.
Głosowanie odbywa się przez stronę internetową: https://www.topatrakcje.pl/2021/
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 Konkurs skierowany był do uczniów 
klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gmin 
członkowskich Celowego Związku Gmin 
CZG-12. Celem konkursu było stworzenie krót-
kiej animacji na temat gospodarki odpadami, 
selektywnej zbiórki odpadów lub ogólnych 
zasad ochrony środowiska. Na konkurs wpłynęło 
14 prac, z których uznanie jury zdobyły prace: 
Miłosza Myć - ucznia SP-3 z Międzyrzecza 
(I miejsce),  Gabrieli Kardziś - uczennicy SP im. 
J. Wybickiego z Witnicy (II miejsce) oraz Nicolle 
Matuk uczennicy SP im. Wł. Broniewskiego 
z Górzycy (III miejsce).

Wyrazy uznania należą się 
również przedszkolakom, uczniom 
i rodzicom pozostałych placówek. 
Wśród Laureatów frakcyjnych zna-
lazły się również placówki: Przedszkole Gminne 
w Nowej Wsi i Osiecku, Świetlice Środowiskowe 
w Zarzyniu i Brzeźnie działające przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Sulęcinie, SP im. Orła 
Białego w Kamieniu Wielkim, Przedszkole nr 2 
im. S. Modrzejewskiej w Dębnie, Przedszkole 
nr 1 „Czarodziejka Kraina” w Dębnie, Przedszkole 
Gminne „Na Środku Świata” w Nowinach Wiel-
kich, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 
i Szkoła Podstawowa im. J. Dekerta w Bledzewie.

W ramach konkursu ogłoszono osobny 
regulamin dla gminy Sulęcin, włączając kon-
kurs w obchody 777-lecia nadania praw miej-
skich miastu Sulęcin. Niestety, z powodu nie 
wpłynięcia na konkurs wystarczającej ilości prac, 
konkurs nie został rozstrzygnięty.      

Kolejny rok szkolny w czasie pandemii to 
było wielkie wyzwanie dla całego środowiska 
edukacyjnego, które musiało po raz drugi 
dostosować się do zmienionych warunków 
pracy. Celowy Związek Gmin CZG-12 składa 
wszystkim pedagogom i dyrekcji placówek 
podziękowanie za realizowanie zadań zwią-
zanych z ochroną środowiska i budowanie 
kultury ekologicznej od najmłodszych lat. To, co 
powinniśmy robić na co dzień, naprawdę nie 
wymaga wiele wysiłku, a tylko wspólnie budu-
jąc świadomość i wiedzę coraz większej liczby 
osób, uda się osiągnąć ostateczny cel - po-
zostawić Ziemię dla przyszłych pokoleń, jak 
najmniej zmienioną przez człowieka.   

Szczególne podziękowania CZG-12 
składa placówkom, które wykazały działania na 
rzecz edukacji ekologicznej. W tej kategorii 
szczególne uznanie należy się Szkole Pod-
stawowej im. W. Witosa w Krzeszycach (I miejsce), 
Przedszkolu im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie 
(II miejsce) i Świetlicy Środowiskowej z Zarzynia 

działającej przy OPS w Sulęcinie (III miejsce).

Akcja Zielona Szkoła Zielone Przedszkole
W XXIV edycji akcji „Zielona Szkoła, 

Zielona Przedszkole” udział wzięło 46 placówek, 
które zebrały łącznie 102 602 kg surowców. 

Celowy Związek Gmin CZG-12 składa 
szczególne wyrazy uznania Super 
Zbieraczom: uczniom, rodzicom i pe-
dagogom ze SP w Templewie oraz ze 
SP im. W. Witosa z Krzeszyc. Powyższe 
placówki łącznie zebrały prawie 24 
tony surowców!

Celowy Związek Gmin CZG-12 składa 
laureatom serdeczne gratulacje ! Wyróżnione 
prace można obejrzeć zaglądając na stronę 
internetową Celowego Związku Gmin CZG-12 
(www.czg12.pl/Edukcja/Konkursy 2021)

PODSUMOWANIE KONKURSÓW w CELOWYM ZWIĄZKU GMIN CZG-12

 Wystawa edukacyjna Celowego Związku Gmin CZG-12 to 5 dwustronnych 
plansz, na których mieszkańcy znajdą informacje o zasadach selektywnej zbiórki 
odpadów, o inwestycjach realizowanych przez CZG-12, ale też i zadania, do roz-
wiązania których można zaangażować całe rodziny. 

CZG-12 ZAPRASZA NA WYSTAWĘ EDUKACYJNĄ

Wystawa będzie prezentowana w różnych 
miejscach na terenie gmin członkowskich Celowego 
Związku Gmin CZG-12, przy okazji wydarzeń plene-
rowych i innych spotkań. W najbliższym czasie z wystawą 
mogli zapoznać się mieszkańcy Międzyrzecza oraz 
mieszkańcy Krzeszyc (plac przy Gminnym Ośrodku 
Kultury: 14-18.06.2021.). Szczegółowe informacje 
o datach i miejscach prezentacji wystawy można zna-
l e ź ć  n a  F B  C e l o w e g o  Z w i ą z k u  G m i n  C ZG - 1 2 : 
(https://www.facebook.com/CelowyZwiazekGminCZ
G12).

unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com

STOWARZYSZENIE CELOWE GMIN CZG-12
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tel. 575 808 301
Osiedle B 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

www.sylwiamazurek.com

Podologia
◊ Malowanie paznokci hybryda (stopy)

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

SPECJALISTA RADZI

PODOLOG zajmuje się nie tylko oczyszczaniem płytki paznokciowej oraz wsparciem podczas leczenia zmian chorobowych, 
ale także bardzo często odtwarzaniem naturalnego pożądanego przez klienta kształtu paznokcia. 

Rekonstrukcja płytki paznokciowej

Kiedy wskazany jest zabieg?
• paznokieć jest na stałe uszkodzony;
• paznokieć jest zdeformowany;
• paznokieć jest w trakcie odrastania.
PODOLOG najczęściej wykonuje rekonstrukcje 
właśnie w przypadku paznokci na stałe uszkodzo-
nych i zdeformowanych, nie rokujących szans na 
szybki odrost (np. zwyrodnienie płytki paznok-
ciowej, jej złuszczenie lub trwałe ubytki związane 
z uszkodzeniem czy też usunięciem (chirurgicz-
nym) części macierzy lub w przypadku narosłych 
egzostoz i zwyrodnien łożyska.
Wykonuje się także tymczasową rekonstruk=cję 
paznokcia w celu dwojakiego działania protezy: 
• z jednej strony jako ochronę oczyszczonego ze 

zrogowaceń i odcisków łożyska (przed zanie-
czyszczeniami zewnętrznymi)

• z drugiej strony jako czynnik wzmacniający 
palec, wywołujący specialny, podobny do na-
turalnego nacisk wspierający czubki palców 
i wałów okołopaznokciowych (bo naturalny 
paznokieć ma właśnie takie zadanie).

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż rekonstruk-
cje w gabinecie podologicznym wykonujemy tylko                                                                                                    
i wyłącznie przeznaczonymi do tego właśnie celu 
materiałami. Preparaty te mają w sobie specialne 
substancje pomocnicze, które chronią osłabioną 
płytkę przed rozwojem infekcji grzybiczych i bak-
teryjnych. 

Rekonstrukcje która wykonuje w moim Gabine-
cie można nosić nawet 2-3 miesiące, dzięki czemu 
można osiągnąć długofalowe efekty terapeutycz-
ne oraz ekonomię stosowania tej metody.
Podczas noszenia protezy paznokieć wzrasta bez 
zakłóceń (pod warunkiem systematycznego skra-
cania), a klient nie ma ograniczonej aktywności 
i ma elastyczny paznokieć.
Po upływie 2-3 miesięcy potężne należy zdjąć 
(bądź wymienić na kolejną) i dokładnie oczyścić 
łożysko.

Serdecznie zapraszam,
Kosmetolog podolog Sylwia Mazurek 

PRZED ZABIEGIEM PO ZABIEGU





Dlaczego warto spytać o wsparcie?
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
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Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje za-
sięgiem swojego oddziaływania województwa lubuskie, zachod-
niopomorskie i wielkopolskie i jest tym samym jedną z największych 
i najszybciej rozwijających się stref w kraju. Po zmianie przepisów 
w 2018 roku, kiedy cała Polska stałą się Polską Strefą Inwestycji, 
KSSSE notuje z roku na rok coraz lepsze wyniki. Efekty widoczne są 
jak na dłoni, pomimo ciężkiego dla gospodarki czasu pandemii 
i wielu ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

W 2020 roku wydaliśmy 21 decyzji 
o wsparciu. W bieżącym roku, tylko                                                                                  
przez niecałe 6 miesięcy nasze wspar-
cie otrzymało już 20 nowych inwe-
storów.  Oznacza to, że 20 nowych                                                                        
inwestycji otrzyma wsparcie w  po-
staci zwolnienia z podatku CIT 
w  wysokości nawet do 55% dekla-
rowanych kosztów inwestycyjnych 
na 10, 12 i 15 lat. Łączna suma war-
tości inwestycji w naszym obszarze 
oddziaływania to już ponad 1 mld 
PLN, co zapewni 121 nowych miejsc 
pracy i obowiązek utrzymania przez 
następnych kilka lat 1.278 istnieją-
cych miejsc pracy. 
Polska Strefa Inwestycji jako in-
strument wsparcia gwarantuje naj-
wyższą dostępną pomoc publiczną 
i w  wiązku z tym sprawdza się do-
skonale jako zachęta inwestycyjna. 
Ustawa z 2018 roku czyniąca całą 
Polskę strefą ekonomiczną, ułatwiła 
nowym inwestorom podejmowanie 
decyzji i przeprowadzanie nowych 
inwestycji. Niestety wciąż nie wszy-
scy przedsiębiorcy słyszeli o tym 
udogodnieniu, o czym dowiaduje-
my się w bezpośrednich kontaktach. 
Aktualnie aby otrzymać wsparcie 
w  postaci ulgi podatkowej należy 
spełnić kryteria jakościowe i ilościo-
we, jednakże inwestycja może być 
ulokowana na terenie całego kraju, 
nawet na prywatnym gruncie. Wcze-
śniejsze przepisy powodowały wśród 

MŚP przekonanie, że przynależenie 
do strefy ekonomicznej jest trudne 
i dla nich niedostępne. Ponadto sku-
piały one inwestycje tylko w określo-
nych regionach kraju, tzw. starych 
strefach. Uproszczenie regulacji, 
zmniejszenie wymaganych nakła-
dów inwestycyjnych i wprowadzenie 
dowolności w wyborze lokalizacji 
sprawiły, że ulga strefowa stała się 
bardziej dostępna również dla ro-
dzimych inwestorów i firm z sektora 
MŚP. Aplikowanie o wsparcie wbrew 
obawom, nie jest ani czasochłonne, 
ani skomplikowane. Po złożeniu sto-
sownych dokumentów KS SSE S.A. 
wydaje decyzję o wsparciu w ciągu 
30 dni. 
Wciąż prowadzimy szeroko zakro-
jone działania marketingowe, mają-
ce na celu informowanie potencjal-
nych inwestorów o możliwościach 
wsparcia, jakie mogą otrzymać od 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej planując nową 
inwestycję. Zachęcamy więc do ma-
ilowego lub telefonicznego kontaktu, 
aby przekonać się, czy w danym przy-
padku przysługuje pomoc publiczna 
i w jakiej wysokości. Nasi specjaliści 
chętnie wytłumaczą i pomogą zro-
zumieć zasady i warunki inwestowa-
nia w Polskiej Strefie Inwestycji.

Andrzej kail
Dyrektor ds. Marketingu K-S SSE
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Jak przebiega obowiązek spisowy w Kostrzynie nad Odrą?
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Początkowo spis miał trwać do końca czerwca br. 
Tak więc za chwilę spis zostałby zakończony. Jednak z powodu COVID-19 spis został przedłużony do 30 września 2021 roku. Nie ozna-
cza to jednak, że mamy czekać na ostatni dzień. Niestety ponad połowa Kostrzynian jeszcze się nie spisała. Zachęcamy, nie czekajcie 
Państwo, bo i tak wszyscy musimy się spisać. Liczymy się dla Polski - spisz się przed wakacjami. 

Gminny punkt spisowy 
został utworzony w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad 
Odrą przy ul. Granicznej 2 i jest czynny codziennie 
w godzinach pracy urzędu. 

Każdy, kto ma trudności ze spisem przez Internet czy 
telefon może przyjść do nas - pomożemy i spiszemy                                                      
wszystkich chętnych - mówi koordynator spisowy Anna 
Suska - I o ile na początku spisu były drobne  kłopoty 
techniczne, nie wynikające z naszej winy, o tyle w chwili 
obecnej (odpukujemy w niemalowane) - system działa 
sprawnie, a samospis trwa kilka minut. Gminny punkt 

spisowy cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, do 
tej chwili pomogliśmy ponad pół tysiącu osobom, głów-
nie seniorom, którzy chętniej biorą udział w  Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom oraz 
w celu maksymalnej pomocy w sprawnym dokonaniu 
samospisu, dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, można się spisać rów-
nież w siedzibie biblioteki przy ulicy Dworcowej.

Odbierz telefon od rachmistrza 
Główny Urząd Statystyczny dla spisu powszechnego 

w tym nadzwyczajnym czasie COVID-19 przypomina 
od kwietnia, że obowiązkową formą jest samospis in-
ternetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, 
na infolinii spisowej pod nr telefonu 22 279 99 99 lub 
wywiad z rachmistrzem. 
W naszym mieście pracuje obecnie 7 rachmistrzów 
spisowych. Każdy z nich musiał pozytywnie zdać eg-
zamin i każdy został powołany do prac spisowym 
przez urząd statystyczny - są to więc funkcjonariusze 
publiczni. Rachmistrzowie dzwonią do Państwa z nu-
meru telefonu 22 828 88 88. Uprzejmie prosimy - od-
bierajcie telefon od rachmistrza !. Każdy z nich pracu-
je na rzecz statystyki publicznej i chce wykonać swoje 
zadanie. Tymczasem niektórzy mieszkańcy lekceważą 
rachmistrzów i ich pracę. Przypominamy w rozmowie 
z rachmistrzem obowiązują podstawowe zasady kul-
turalnej rozmowy, której jedyną stroną nie może być 
rachmistrz spisowy. Tymczasem nieuprzejmość nie-
których respondentów przybiera niespotykaną dotąd 
skalę. Dlatego proszę część nieuprzejmych responden-
tów o odrobinę szacunku dla rachmistrza i siebie. W 
Kostrzynie nad Odrą, z powodu braku chętnych do 
prac spisowych, rachmistrzami są w większości pra-
cownicy Urzędu Miasta, znacie ich Państwo, bo są wa-
szymi sąsiadami, często rówieśnikami. 
Rachmistrzowi nikt nie może odmówić realizacji spi-
su, przypomia A.Suska. Udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy. 
Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z 
możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w 
art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Rachmistrz nie 
przyjdzie do domu, dopóki będzie trwał stan epidemii.

SPISZ SIĘ OBOWIĄZKOWO!
Więcej na stronie:
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K. Osos: Przede wszystkim uczniowie muszą na 
nowo nauczyć się tworzyć więzi i relacje. 
Pandemia im to zabrała, dlatego na początek tak 
ważne będą wyjazdy integracyjne, wspólne gry i 
rozmowy podczas lekcji wychowawczych. 
Muszą także od nowa nauczyć się funkcjonować 
w realnym, a nie tylko wirtualnym świecie. 
Ponadto przed pandemią dzieci nie zostały 
przygotowane do samodzielnego zdobywania 
wiedzy i organizowania sobie pracy i nauka 
zdalna niestety to uwypukliła, dlatego jest to 
kolejna ważna umiejętność, w którą należy 
wyposażyć polskich uczniów. Polska szkoła 
powinna także stworzyć uczniom jeszcze 
większe możliwości odkrywania i umacniania 
swoich pasji, które niejednemu dziecku 
pomagają przetrwać trudny okres pandemii. 
Jako dorośli musimy zrobić wszystko, by 
przepowiednie o straconym pokoleniu nie 
ziściły się.

K. Osos: Specjaliści biją na alarm - zamknięcie 
uczniów w domach w czasie, gdy tak bardzo 
potrzebują bezpośredniego kontaktu z ró-
wieśnikami i doświadczania świata, gdy kształ-
tują swoją własną tożsamość, sprawiło, że ich 
kondycja psychiczna jest w złym stanie. 
Psychologowie wskazują, że blisko 40% z nich 
ma objawy depresji, a co piąty nastolatek 
przejawia myśli samobójcze. Potrzebują oni 
natychmiastowej systemowej pomocy psycho-

logicznej, dlatego nowy rok szkolny musimy 
zacząć przede wszystkim od zapewnienia 
uczniom wsparcia psychologa w każdej 
placówce, bez wyjątku. Uczeń musi wiedzieć, że 
w każdej chwili może skorzystać ze wsparcia 
zaufanego specjalisty, który jest tuż za rogiem. 
Co więcej, jestem za tym, by włączyć tematykę 
zdrowia psychicznego do programów nau-
czania. Ważne są także szkolenia z wiedzy o 
zdrowiu psychicznym skierowane zarówno do 
nauczycieli, jak i do rodziców uczniów. Zdrowie 
psychiczne najmłodszych jest dziś priorytetem i 
nie może być ono dłużej tematem tabu.

Dziękuję.

Pani Poseł, w jakiej kondycji są polscy ucznio-
wie po roku zdalnej nauki?

A co z samą nauką? Jakie zmiany są według 
Pani kluczowe w tym obszarze?

W poprzedniej kadencji zasiadała Pani w 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i temat 
oświaty jest Pani bliski. Ale nauka to nie tylko 
przekazywanie wiedzy, lecz także umie-

jętności. Na rozwój jakich kompetencji powin-
niśmy kłaść nacisk w polskiej szkole?

K. Osos: Po pierwsze - odchudzenie podstawy 
programowej! Materiał jest przeładowany. Jest 
zbyt wiele teorii, a zbyt mało praktyki. Co 
więcej, badania pokazują, że przyswajalność 
wiedzy podczas nauki zdalnej spadła nawet o 
60-70%. Obawiam się, że wiele zagadnień trze-
ba będzie jeszcze raz powtórzyć, gdy uczniowie 
wrócą do szkół. Po drugie - mam świadomość, że 
są uczniowie, którzy w czasie zdalnej nauki z 
różnych powodów wypadli z systemu. Pandem-
ia koronawirusa uwypukliła nierówności w 
dostępie do edukacji polskich uczniów. Musimy 
zrobić wszystko, by po powrocie do nauki 
stacjonarnej jak najwięcej dzieci miało szansę 
nadrobić wszelkie zaległości, które powstały 
w wyniku zdalnej nauki. Dlatego zajęcia wy-
równawcze dla wielu uczniów będą niezbędne 
i trzeba będzie je jak najlepiej zorganizować. 
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Roczny 
przyrost wiedzy 

spadł nawet 
*

o 60-70%
*szacunki 
Banku 
Światowego

Niemal 40% 
nastolatków zmaga się 
z objawami depresji, 
a co piąty przejawia 
myśli samobójcze*

*badanie Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej

Jakie wyzwania stoją przed oświatą po roku zdalnej nauki?
 – rozmowa z Posłanką Katarzyną Osos
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Likwidacja przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Prace podzielone są na dwa etapy. W pierwszym etapie zlikwidowano ozna-
kowanie pionowe i poziome. W drugim etapie zostanie rozebrany fragment 
chodnika stanowiącego dojście do likwidowanego przejścia, ustawione                 
zostanie wygrodzenie, a sąsiednie przejście dla pieszych (przez wysepkę)                
zostanie oznakowane tabliczkami T-27 (Agatka) - informacja, że z przejścia 
korzystają dzieci. 
Powodem likwidacji przejścia jest negatywna ocena  przeprowadzonego                
na zlecenie GDDKiA w dniu 30.07.2019 roku audytu BRD (bezpieczeństwa                
ruchu drogowego). 
Audytor stwierdził, że  na przejściu tym jest ograniczona widoczność relacji 
pieszy-pojazd. Dodatkowo na odcinku 200 metrów ulicy gen. W. Sikorskie-
go (w stronę centrum) funkcjonują 4 przejścia dla pieszych. Wg obowiązu-
jących zasad odległości miedzy przejściami na drodze krajowej w obszarze 
zabudowanym nie powinny być one mniejsze niż 100 metrów. 
Natomiast przejście dla pieszych przez ul. Adama Mickiewicza z chodni-
kiem w stronę Osiedla Leśnego pozostanie. 

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze przystąpiła do likwidacji jednego przejścia dla pieszych 
przez drogę krajową nr 31 (ul. Gen. Władysława Sikorskiego) - przy lokalu  „ Rampa”. 
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Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: 

rekrutacja@polchar.pl
z dopiskiem pracownik linii produkcyjnej.

W CV prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Polchar sp. z o.o.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb  bieżącej oraz przyszłych rekrutacji.

Informacja dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych w Polchar sp. z o. o.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Polchar sp. z o.o. w Policach ul. Kuźnicka 1;
2. Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej 

w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazili Państwo stosowną zgodę 
w treści swojej aplikacji;

3. Państwa dane osobowe wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, przetwarzamy w oparciu 
o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub przez 
okres 1 roku jeżeli wyrazili państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.

5. Posiadają Państwo  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie, 

6. Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w  procesie rekrutacji.

OPIS STANOWISKA:
Operator procesu odpowiedzialny będzie za obsługę 
poszczególnych węzłów produkcyjnych oraz dbałość 
o utrzymanie właściwych parametrów procesu 
na każdym jego etapie.

WYMAGANIA:
●   wykształcenie minimum zawodowe

   gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym●
   umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole●
   doświadczenie zawodowe przy procesach ●

      produkcyjnych mile widziane

OFERUJEMY:
●   umowę o pracę na pełen etat

   pracę w stabilnej firmie●
   atrakcyjne wynagrodzenie●
   pakiet socjalny●
   ubezpieczenie na życie●
   premiujemy staż pracy●

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Polchar sp. z o.o. firma produkcyjna 
z branży chemicznej z kapitałem zagranicznym 

o ustabilizowanej pozycji na rynku 
poszukuje kandydata na stanowisko:

OPERATOR PROCESU
Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą

W porównaniu z zeszłorocznymi wakacjami podróżni                                                                                                
zyskają dodatkowy dostęp do kolei z nowych przystan-
ków. Komfort podróżowania - szczególnie dla osób 
o  ograniczonych możliwościach poruszania się, w 
większości województw zwiększyły bardziej dostępne,                                                                                                      
wyposażone w pochylnie lub windy perony. 
Dzięki modernizacjom linii, przewoźnicy mogą za-
pewnić krótsze i częstsze połączenia m.in. na trasie 
Warszawa – Lublin, Kraków – Katowice, 
Kraków – Wrocław, Katowice – Wrocław. 
Dzięki inwestycjom na sieci kolejowej rola kolei będzie 
rosnąć zarówno w podróżach codziennych jak i oka-
zjonalnych – wakacyjnych. Sprzyjają temu nowe przy-
stanki oraz przebudowane perony, które zwiększają 
dostępność do kolei dla wszystkich pasażerów. Wykorzy-
stujemy środki unijne i budżetowe, aby zapewnić coraz 
bardziej atrakcyjne podróże na trasach dalekobieżnych 
oraz w regionach – powiedział Ireneusz Merchel, pre-
zes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Wakacyjne wyjazdy i inwestycje
Rozkład jazdy pociągów uwzględnia modernizacje li-
nii, stacji, przystanków w całym kraju. Dla wygodnych 
i atrakcyjnych podróży regionalnych i dalekobieżnych 
prace realizowane są m.in. na liniach: Poznań-Szcze-
cin, Warszawa-Białystok, Lublin-Łuków, Warszawa-                      
-Radom. Prace obejmują obiekty w aglomeracji war-
szawskiej, łódzkiej, krakowskiej i wrocławskiej. Od 
13  czerwca w woj. kujawsko-pomorskim rozpoczną 
się prace na trasie Toruń Wschodni-Chełmża, a za    
pociągi pojadą autobusy. 
Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązy-
wała od 13 czerwca do 28 sierpnia. PLK wraz z prze-
woźnikami przygotowały ofertę sezonowych podró-
ży, uwzględniając potrzeby podróżnych, możliwości 
modernizowanej sieci kolejowej. Zmiana rozkładu 
pozwala wprowadzić letnie połączenia oraz skoordy-
nować ruch pociągów i modernizacje linii kolejowych.
Informacje dotyczące przyszłego rozkładu jazdy po-
ciągów są dostępne na portalpasazera.pl i na stronach 
przewoźników. Tydzień przed wprowadzeniem zmian 
w rozkładzie na stacjach i przystankach będą plakaty. 
Ponadto 13 i 14 czerwca br. na dworcach w najwięk-
szych miastach Polski, informatorzy mobilni pomogą 
pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpo-
wiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją 
pomocną w podróży. 

Pociągiem
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

W niedzielę, 13 czerwca wprowadzona zostanie 
korekta rozkładu jazdy pociągów. Dostęp do ko-
lei zwiększy 10 nowych przystanków m.in. w Łodzi, 
Krakowie i Olsztynie. Wrócą połączenia daleko-
bieżne do Zakopanego i Hajnówki. Zmiana roz-
kładu jazdy umożliwia wprowadzenie pociągów 
wakacyjnych i zapewnia PKP Polskim Liniom Kole-
jowym S.A. realizację prac m.in. na stacji Warszawa                                                                                                          
Zachodnia, które poprawiają komfort, dostępność 
i bezpieczeństwo podróży koleją. 

na wakacje



REKRUTACJA
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

PRZYJACIÓŁ SPORTU
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

602 618 835
Stanisław Gorzelak

rocznik 2012 i młodsze

691 026 911

Tomasz Zieliński

rocznik 2007 i starsze

Zenon Chmielewski

roczniki 2011-2008

509 407 944

TRENINGI POD OKIEM DOŚWIADCZONYCH
TRENERÓW:I WYKWALIFIKOWANYCH 

ZAPEWNIAMY UDZIAŁ W ROZGRYWKACH 
LIGOWYCH PZPN, TURNIEJACH I MECZACH

CIĄGŁOŚĆ SZKOLENIA DZIEWCZĄT: OD LAT 4
DO ROZGRYWEK SENIORSKICH (WIEK 16+)

SKŁADKI TYLKO 50 ZŁ MIESIĘCZNIE, W TYM
UBEZPIECZENIE I STROJE MECZOWE

MUKS.Kostrzyn
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Historyczny remis Kostrzynianek ze Stilonem Gorzów ! ! !
III MAKROREGIONALNA LIGA KOBIET

Mecze w środku tygodnia mają w sobie jakąś magię… Zaledwie w środę byliśmy świadkami rekordowo długiej serii rzutów karnych w Lidze Europy, by 
w czwartek (27.05.) oglądać mecz, który był równie emocjonujący! A może nawet bardziej? Dla kostrzyńskich i gorzowskich kibiców derby ziemi gorzow-
skiej było wielkim. sportowym wydarzeniem, a jego rangę podkreśliła choćby delegacja LZPN w osobach Prezesa LZPN Roberta Skowrona i wiceprezesa 
Zenona Chmielewskiego, którzy z zapartym tchem oglądali bezbrakowy remis w Kostrzynie nad Odrą, choć okazji nie brakowało…
Prezentując składy obu drużyn trudno 
było oprzeć się wrażeniu, że TKKF Stilon 
Gorzów Wlkp. zlekceważył nieco MUKS 
PS Kostrzyn nad Odrą przejeżdżając na 
mecz bez zawodników rezerwowych. 
Tymczasem Kostrzynianki, które w po-
przedniej kolejce wysoko uległy ekstra 
ligowemu zapleczu tegorocznych Piłkar-
skich Mistrzyń Polski chciały udowodnić, 
że umieją kopać piłkę. Pierwsze minuty 
to lekka przewaga Stilonu, który jednak 
musiał ciągle pilnować się, aby nie zaliczyć 
przykrej wpadki po szybkiej kontrze go-
spodyń. Mimo optycznej przewagi gości 
to właśnie Kostrzynianki były w tej odsło-
nie meczu groźniejsze, a sygnał do ataku 
dała niesamowicie szybka Kamila Biało-
mazur, która po dynamicznej akcji została 
w ostatniej chwili zatrzymana przez de-
fensorki z Gorzowa. Po pół godzinie mecz 
przypominał wręcz morderczą bitwę,            
w  której raz jedna, to druga bramkarka 
musiała wspinać się na wyżyny swoich 
umiejętności! Ta wymiana ciosów obfito-
wała także w dużą ilość fauli, po których 
służby medyczne miały pełne ręce roboty. 
Właśnie po jednym z takich fauli sędzia 
podyktował rzut karny dla Kostrzyna, któ-
rego jednak nie wykorzystała Justyna Wit, 
a chwilę później  Kamila Białomazur mu-
siała uznać wyższość stojącej między słup-

kami Stilonu Anny Rudkiewicz. Pierwsza 
połowa była jednak zaledwie przystawką 
przed drugą odsłoną tego pojedynku…
Trudno zgadnąć, co trener T. Zieliński 
powiedział swoim zawodniczkom w prze-
rwie, ale drugie 45 minut to zdecydowa-
na przewaga drużyny z Kostrzyna, która 
coraz odważniej szukała otwarcia wyniku. 
Być może wpływ na taki przebieg me-
czu miał wspomniany brak rezerwowych 
na  ławce Stilonu, który to brak zawod-
niczki nadrabiały ambicją, doświadcze-
niem i taktyką, przez co Kostrzynianki nie 
mogły  sobie pozwolić na zbyt odważne 

hasanie w polu karnym przeciwnika. Po-
chwalić też trzeba przytomną grę A. Rud-
kiewicz, która kilkukrotnie interwencjami 
na przedpolu zażegała niebezpieczeństwo. 
W ostatnich minutach gospodynie przy-
cisnęły tak mocno, że na trybunach pano-
wała niesamowita cisza w wyczekiwaniu 
na upragnionego gola. I oto ostatnia ak-
cja meczu - rzut rożny dla gospodarzy, po 
którym ogromne zamieszanie w powie-
trzu wykorzystuje kapitan MUKS Wero-
nika Dziechciarz i tylko dzięki intuicyjnej 
interwencji bramkarki nie pada bramka… 
co pozostawia niedosyt w kostrzyńskim 

zespole, choć obiektywnie patrząc na 
przebieg meczu podział punktów był jak 
najbardziej sprawiedliwy. Z jednej strony 
Stilon nie potrafił bowiem, m.in. dzięki 
doskonałej grze naszych stoperek znaleźć 
skutecznego wykończenia akcji. Z drugiej 
to MUKS nie wykorzystał karnego i przy-
najmniej dwóch sytuacji, po których po-
winna paść bramka. Oba zespoły trzeba 
natomiast pochwalić za stworzenie prze-
pięknego, pełnego szybkich akcji i efek-
townych parad pojedynku, który z  pew-
nością pozostanie na długo w  pamięci 
zgromadzonych na stadionie kibiców!
Na koniec trzeba też pochwalić zespół 
sędziowski w składzie: Jacek Orzecho-
wicz, Zbigniew Polak i Karolina Lech za 
bezstronność, nie uleganie presji i świetną 
pracę na boisku i liniach, dzięki czemu nie 
było żadnych kontrowersji, a zawodniczki 
trzymały nerwy na wodzach. Derby, które 
oglądały władze LZPN, pokazują znako-
micie, że warto i trzeba oglądać kobiecą 
piłkę nożną, aby odkryć to piękniejsze    
oblicze piłki nożnej!
Skład MUKS PS Kostrzyn nad Odrą:  
Raduj (br.), Klimczak, Zielińska (64 min. 
Urbaniak), Wierzbicka, Wit, Białomazur, 
Kondracka, Wieczorek (52 min. Nowak), 
Dziechciarz, Rudniak, Januszkiewicz. 
Trenerem zespołu  jest Tomasz Zieliński.

fot. Tomasz Kulik

TERMINARZ MECZY W SEZONIE 2020/21

12.06.2021, 18:30
MUKS PS KOSTRZYN

vs. WARTA GORZÓW

odkryj piękniejsze oblicze piłki nożnej

26.06.2021, 16:00
MUKS PS KOSTRZYN
vs. PROMIEÑ ZARY

19.06.2021, 16:00
LKS BLOTNICA STRZEL.
vs. MUKS PS KOSTRZYN

WYJAZDDOM

DOM

DZIEKUJEMY !




