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Tomasz Moskal
ul. Piastowska 8 (Hotel Miejski) 

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

tel. 502 580 664

UBEZPIECZENIA Realizujemy płatności kartą
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UBEZPIECZENIA:

COVID-19

W Kostrzynie nad Odrą poziom 
zaszczepień osiągnął już 50%! 
Ten sukces miasto zawdzięcza 
licznym akcjom promującym 
szczepienia, gdzie Mieszkańcy 
nie zawodzą! Brawo!

KOSTRZYN
SIĘ SZCZEPI!

www.gov.pl/szczepimysie/

REKLAMA
511 225 133

Przypomnijmy, że poziomem 
gwarantującym bezpieczeństwo 
jest 67% wyszczepialności - jest 
to poziom, od którego eksperci 
mówią o odporności zbiorowej. 
Władze Miasta, wspólnie m.in. 
z OSP w Kostrzynie nad Odrą, 
tutejszym MOSiR przy wsparciu 
Grupy Nowy Szpital aktywnie 
walczą o uzyskanie tego poziomu. 
Tylko w minionych tygodniach                                                                          
odbyło się kilka akcji profilaktycz-
nych pod hasłem #SzczepiMY                                                                
się z OSP, wśród których moż-
na wymienić m.in. cieszącą się 
ogromnym powodzeniem akcję 
szczepień przeciw COVID-19 w 
kostrzyńskiej remizie czy podczas 
imprezy biegowej „Kostrzyńska 
Dziesiątka” w hali MOSiR. 
Bardzo dziękujemy! Osoby, które 
jeszcze się zastanawiają, gorąco 
zachęcamy i wciąż prosimy - nie 
czekaj, Twoja mądra decyzja jest 
pilnie potrzebna do osiągnięcia 
odporności zbiorowej. Mamy taką 
szansę, dzięki tysiącom osób już 
zaszczepionych oraz tym, które 
jeszcze zdecydują się na szcze-
pionkę. Dopóki nie osiągniemy 
odporności zbiorowej, codziennie 
będziemy prosić mieszkańców, by 
dołączyli do nas - zaszczepionych 
kostrzynian. Będziemy promo-
wać szczepienia, organizować do-
datkowe akcje, bo zależy nam na 
każdym mieszkańcu - mówi bur-
mistrz miasta dr Andrzej Kunt.
Przypominamy, że możliwość 
zaszczepienia się jest również w 
szpitalu w Kostrzynie nad Odrą. 
Zgłaszać się można telefonicz-
nie pod numerem 41 240 1925 
w godz. 8:00-13:00 .• bezpłatny dojazd!

• zapłacisz k
artą!• zakupy na telefon!
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• bezpłatny dojazd!

• zapłacisz k
artą!• zakupy na telefon!24/7

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

tel. 726-085-110
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ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

Miejskie Obchody Święta Policji 
KOSTRZYN NAD ODRĄ

23 lipca 2021 roku odbyły się Miejskie Obchody Święta Policji. To idealny moment, aby podziękować funkcjonariuszom za trudy, jakie znoszą na co 
dzień podczas służby. Nie zabrakło wyrazów wdzięczności, również ze strony obecnego na miejscu zastępcy burmistrza Zbigniewa Biedulskiego.
Uroczyste odebranie aktów mianowania na wyższe 
stopnie policyjne to najważniejszy moment Miejskich 
Obchodów Święta Policji. Przy kostrzyńskim komi-
sariacie podziękowano funkcjonariuszom za ciężką 
służbę. Święto Policji to odpowiedni moment, by wy-
różnić policjantów za trud i wysiłek włożony w służbę.                                                                                                                        
Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wielkopolskim,                                                                                                                                
inspektor Wiesław Widecki zaznaczył, jak ważne jest 
rzetelne i profesjonalne działanie na rzecz mieszkań-
ców.
Święto Policji to doskonała okazja do podziękowa-
nia za ciężką służbę policjantów. Służbę, która w cza-
sach pandemii jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna                
i wymagająca. Przez ostatni rok funkcjonariusze wy-
pełniali z pełnym zaangażowaniem niełatwe zadania, 
starając się sprostać rosnącym oczekiwaniom społecz-
nym.  Dlatego po roku ciężkiej pracy, awans odebrany 
podczas uroczystego apelu to moment niezwykle waż-
ny. W tym roku ponad 100 funkcjonariuszy zostało 
mianowanych na wyższe stopnie policyjne.
Funkcjonariusze odebrali uroczyście awanse w piątek 
(23 lipca) na placu przy kostrzyńskim komisariacie. 
Zgromadzonym policjantom akty mianowania wrę-
czył Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wiel-
kopolskim, inspektor Wiesław Widecki. W słowach 
skierowanych do funkcjonariuszy i pracowników 
dziękował za poświęcenie, zaangażowanie i odwagę. 
Podkreślił, że to dzięki pracy gorzowskich policjantów 
mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Zaznaczył,                                                                                                        
że wspólnie musimy być silni i bezwzględni                                   
wobec osób łamiących prawo, a wrażliwi i pomocni 
dla wszystkich dotkniętych przestępstwem. Święto Po-
licji to doskonała okazja do złożenia wyrazów uznania 

takze dla rodzin i przyjaciół. Podziękowania za wspar-
cie skierował także do przedstawicieli samorządów.
Słowa podziękowania do gorzowskich policjantów 
i  pracowników przekazał w liście, odczytanym przez 
I  Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Gorzo-
wie Wielkopolskim, nadkomisarza Sławomira Go-
rącego, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie 
Wielkopolskim, inspektor Jarosław Pasterski. Zazna-
czył jak ważny jest szacunek, zaangażowanie i sumien-
ność. Dziękował za profesjonalizm oraz troskę o bez-
pieczeństwo mieszkańców powiatu gorzowskiego. 

W realizację tych zadań swój wkład ma każdy policjant 
i pracownik. Uroczystość Miejskich Obchodów Świę-
ta Policji jest doskonałą okazją, by podziękować za 
trud, a także pogratulować wszystkim, którzy odebrali 
awanse, odznaczenia i wyróżnienia.
Funkcjonariuszom oraz pracownikom życzymy spo-
kojnej, bezpiecznej służby i kolejnych sukcesów na 
swojej zawodowej drodze.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: podkomisarz Maciej Kimet

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że począwszy od dnia 1 wrze-
śnia 2021 roku  rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem projektu 
budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2022. W związku z powyższym po-
wiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków 
do tego projektu:
• osobiście w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy 

urzędu,
• lub przesyłać pocztą mailową na adres: 
        kancelaria@kostrzyn.um.gov.pl
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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

Spis powszechny potrwa do 1 kwietnia
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Spis powszechny trwa od 1 kwietnia br., a w Kostrzynie wciąż nie pisało się ok. 40% mieszkańców. Robimy, co możemy dla Państwa i wciąż zastanawia-
my się, co jeszcze możemy dla Państwa zrobić, żebyście dopełnili obowiązku spisowego i uniknęli kary finansowej za niespisanie się w terminie?

Co to jest spis powszechny? 
Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są 
badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w opar-
ciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe 
przedsięwzięcia statystyczne jakie podejmowane są  
nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja 
takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno 
społeczeństwa jak i państwa.
Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu 
narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli „ilu nas 
jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniej-
sze informacje związane z funkcjonowaniem społe-
czeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych 
spisy są jednymi z największych przedsięwzięć orga-
nizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju. 
Spisom powinien przyświecać cel profesjonalnej ich 
realizacji, co jest nie bez znaczenia dla odbioru wize-
runku państwa przez obywateli.

Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. 
w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, 
państwa członkowskie UE zobligowane są do zbiera-
nia danych statystycznych.

Prawie 80 wniosków o popełnienie wykroczenia trafiło już na policję w związku                           
z odmową udziału w Narodowym Spisie Powszechnym - poinformował GUS na Twit-
terze. Ukarane mogą zostać te osoby, które odmówiły rachmistrzowi odpowiedzi na 
zadawane pytania. GUS informuje też, że kolejne wnioski sporządzane są na bieżąco.

Przypominamy, że każdy z nas do 30 września 2021 
roku musi wypełnić ankietę spisową poprzez: 
• samospis internetowy - strona www.spis.gov.pl,
• dzwoniąc na infolinię spisową tel. 22 279 99 99 

w godzinach od 8:00 do 18:00, 
• w gminnym biurze spisowym w Urzędzie Miasta 

ul.Graniczna 2 w godzinach pracy Urzędu Miasta
• dodatkowo w każdy wtorek czekamy na Państwa 

w Urzędzie Miasta do godziny 18:00 
• odbierając telefon od rachmistrza spisowego, któ-

ry dzwoni do Państwa z numeru 22 828 88 88. 
• dodatkowym punktem spisowym w Kostrzynie 

jest Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Dwor-
cowej, gdzie zapraszamy seniorów. 

Zachęcamy po raz kolejny - spisz się z nami, nie czekaj 
do końca września. Działaj !
Sankcje za niewywiązywanie się z obywatelskich obo-
wiązków podczas dokonywania spisu powszechne-
go przewiduje ustawa o statystyce publicznej. Kara 
grzywny grozi za spóźnienie lub zignorowanie zapro-
szenia do udziału w spisie, gdy zadzwoni rachmistrz 
(art. 57, art. 58). Jeszcze surowszą odpowiedzialność 
może ponieść osoba, która poda fałszywe informacje. 
Według art. 56 ustawy jest to przestępstwo.

Kim jest Rachmistrz spisowy?
Czas na spisanie się przez internet mamy teraz tyl-
ko do momentu, gdy rachmistrz zapuka do naszych 
drzwi. Wtedy musimy odpowiedzieć na jego pytania.
Wielu mieszkańców prosi nas o umożliwienie                         
dodatkowego kontaktu z  rachmistrzem spisowym. 
Rozumiemy, że macie Państwo wątpliwości i chcecie 
zasięgnąć dodatkowych indywidualnych  informa-
cji. W porozumieniu z rachmistrzami informujemy, 
że z  rachmistrzem można się skontaktować w celach 
spisowych również poprzez Urząd Miasta. Rachmi-
strzami spisowymi w Kostrzynie nad Odrą są: 
• Agata Czerniak - tel. 95 7278114, 
• Małgorzata Laskowska - tel. 95 7278134, 
• Wioletta Przygocka - tel. 95 7278113, 
• Andrzej Szabłowski - tel. 95 7278187 
• Zuzanna Czerniak - tel. 608 544 803. 

Zapamiętaj!
Rachmistrz spisowy dzwoni do Państwa zawsze 
z numeru  telefonu 22 828 88 88.  

W 160 dniu spisu, czyli 7 września 2021 roku i na 
23 dni przed jego zakończeniem w Kostrzynie nad 
Odrą liczba spisanych osób wynosiła 10.933 tj. 61,7 % 
uprawnionych do spisania się. Najmniej osób spisało 
się na Osiedlu Warniki, zamieszkałych przy ulicach 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jaśminowej, Róża-
nej, a  najchętniej natomiast spisują się mieszkańcy 
Osiedla Drzewice i Szumiłowa. 

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą
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POSZUKUJEMY GRUNTÓW 
do wydzierżawienia pod budowę 

farm słonecznych (fotowoltaicznych) 
Podstawowe kryteria elektrowni słonecznej: 

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

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

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

odległości stacja energetyczna GPZ. 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy 

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

pod nr Tel. 607 07 08 49, 

biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha 

 REKLAMA - 511 225 133
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

Będą lepsze połączenia kolejowe
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Remont mostu nad Wartą i odbudowa drugiego toru na trasie Kostrzyn nad Odrą - 
Küstrin-Kietz zapewnią sprawne podróże koleją. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przezna-
czyły na prace 26 mln zł ze środków budżetowych. Inwestycja PLK nad Wartą łączy się 
z budową nowego mostu nad Odrą przez stronę niemiecką oraz pracami Wód Polskich 
na odcinku między mostami. Prace sprzyjają rozwojowi transportu kolejowego i żeglugi.

Rozpoczęły się prace na kolejowym moście nad 
Wartą na trasie z Kostrzyna nad Odrą w stronę gra-
nicy polsko-niemieckiej. Remont ponad czterystu-
metrowej przeprawy z czterema kratownicowymi 
i żelbetowymi przęsłami oraz odbudowa drugiego 
toru - nieczynnego od 2011 roku, zlikwidują „wą-
skie gardło”. Zwiększy się przepustowość linii, a  to 
pozwoli na lepszą ofertę podróży - uruchomienie 
dodatkowych połączeń. Zapewnione będą dogod-
niejsze warunki dla przewozu towarów koleją.
Po zakończeniu prac prędkość pociągów zwiększy 
się dwukrotnie, do 120 km/h. Bezpieczeństwo za-
pewnią cztery nowe rozjazdy wyposażone w system 
elektrycznego ogrzewania, ważny dla kursowania 
pociągów w trudnych warunkach zimowych.  

PRACE NAD WARTĄ
Wykonawca demontuje wyeksploatowane stalowe 
elementy konstrukcji mostu. Obiekt będzie oczysz-
czony i  zabezpieczony przed warunkami atmos-
ferycznymi. Prace obejmą również wzmocnienie 
obiektu i uzupełnienie ubytków w podporach oraz 
przyczółkach przeprawy. Na moście będą nowe tory. 
Na przyczółkach odtworzone zostaną balustrady. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyremontują także 
wiadukt kolejowy nad ul. Niepodległości koło stacji 
Kostrzyn nad Odrą. Uzupełnione zostaną ubytki w 
konstrukcji, wykonane odwodnienie i zabezpiecze-
nie obiektu. Wymienione będą także tory. 

Prace przy moście i wiadukcie w Kostrzynie nad 
Odrą za 26 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
planują do IV kw. 2022 r. Inwestycja w formule „pro-
jektuj i buduj” realizowana jest przez Zakład Robót 
Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o.
KORZYŚCI DLA KOLEI
... ORAZ DLA ŻEGLUGI
Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zo-
stały skoordynowane z realizowaną przez stro-
nę niemiecką przebudową kolejowego mostu 
granicznego na Odrze między Kostrzynem nad 
Odrą a  Küstrin-Kietz. Uwzględniona jest także                                                                                         
inwestycja prowadzona przez Wody Polskie - efekt 
podpisanego w 2019 roku porozumienia między 
PKP Polskimi   Liniami Kolejowymi a Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Szczeci-
nie. Strony zobowiązały się do współpracy w zakre-
sie przebudowy torów do nowego mostu kolejowe-
go nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew–Kostrzyn. 
Obiekt będzie miał wysokość zapewaniającą właści-
we warunki transportu rzecznego, wymaganego do 
uzyskania V klasy żeglowności. Zwiększą się moż-
liwości komunikacyjne na rzece i wzrośnie bezpie-
czeństwo mieszkańców - wyższa przeprawa ułatwi 
zimą prowadzenie akcji lodołamania.
Do czasu zakończenia prac przez stronę niemiecką, 
planowanych do końca 2022 roku, na odcinku mię-
dzy Kostrzynem nad Odrą a Küstrin-Kietz obowią-
zuje zastępcza komunikacja autobusowa. 

Zaproszenie
BUCKOW

Pszczoły leśne, kłody bartne i barcie w Parku Przy-
rody! Stowarzyszenie Drei Eichen z Buckow współ-
pracuje z Miastem Kostrzyn nad Odrą jako partner 
projektu „Z  parku do parku – z Theodorem Fontane, 
w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultu-
ry”. W ramach swojej działalności oferuje różnorakie 
warsztaty, w których mogą wziąć udział także Polacy. 
Jedne z nich odbędą się w dniach 24.09-26.09 i będą 
poświęcone tradycyjnym wydrążaniom barci i kłód 
bartnych przy użyciu wykutych ręcznie narzędzi. Eko-
lodzy i leśnicy z Polski oraz Brandenburgii podzielą się 
doświadczeniem i wiedzą na temat znaczenia pszczół 
miodnych dla bioróżnorodności i ekosystemów                                                               
leśnych. Komunikację ułatwią dostępni na miejscu 
tłumacze.

Wśród prowadzących: Andrzej Pazura, Jacek Adam-
czewski, Heinz Risse
Miejsce: Centrum Edukacji Ekologicznej „Drew 
Eichen”, Königstr. 62, 15377 Buckow
Kiedy: od piątku 24.9. (przyjazd do godziny 13.00) do 
niedzieli 26.9. (wyjazd od około godziny 15.00).
Koszt: 60 do 150 € w zależności od własnych możliwo-
ści dla dorosłych pracujących - z każdym dobrowol-
nym euro więcej wspierasz młodzież!
Rejestracja, pytania i więcej informacji: 
tagung@dreichen.de
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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



7nr 9 (101)/2021 Wrzesień 2021

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

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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Spiszmy się 
    w zabawie!

Spis powszechny to Twój obowiązek

Postanowiliśmy nagrodzić Cię za udział w naszej zbawie!

To takie proste!

wejdź na www.spiszmysiewzabawie.pl
i codziennie wygrywaj nagrody!

Niech obowiązek stanie się zabawą. 

Masz czas do końca września.

Kostrzyn nad Odrą w walce z koronawirusem
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Pierwsza niedziela września przyniosła nam niestety potwierdzenie dziesięciu zakażeń koronawirusem w Lubuskiem : trzy przypadki w Zielonej Górze, 
po dwa - w powiatach: słubickim i żarskim, a po jednym - w powiatach: gorzowskim, krośnieńskim i w Gorzowie. Wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 
0,54 os. na 100 tys. mieszkańców - to najwyższa średnia zachorowań od połowy czerwca. 
We wtorek (7 września) liczba no-
wych przypadków zachorowań wzrosła 
w Polsce o 406 w tym  w naszym woje-
wództwie aż o 13 nowych przypadków, 
po dwa były w powiatach: sulęcińskim 
wschowskim, żarskim i w Gorzowie. 
Po jednym przypadku odnotowano 
natomiast w powiatach: krośnieńskim, 
nowosolskim, słubickim, żagańskim 
i Zielonej Górze. Zmniejszyła się liczba 
powiatów „wolnych od covida”. Zerowy 
wskaźnik zakażeń ma już tylko powiat 
strzelecko-drezdenecki.
W trosce o mieszkańców Kostrzyna nad 
Odrą oraz osób u nas przebywających 
ponawiamy apel o szczepienie się i pod-
kreślamy, że szczepisz się nie tylko dla 
siebie ale też dla dzieci, rodziców i 9.423 
osób, które już się zaszczepiły. 
Nie czekaj: dzwoń na rejestrację Po-
wszechnego Punktu Szczepień tel.                       
41 2401858 lub zapisz się przez infolinię 
nr 989, stronę www.pacjent.gov.pl, sms 
880 333 333 o treści: SzczepimySie. 
Jednocześnie informujemy, że Po-
wszechny Punkt Szczepień przy uli-
cy Fabrycznej 5  na Kręgielni ostatnie 
szczepienia wykona w dniu 21 września,                                                                                
po czym zostanie przeniesiony na            
ul. Narutowicza 6 (szpital).

Narodowy Program Szczepień został 
poszerzony o nową inicjatywę - do akcji 
promowania i wsparcia szczepień prze-
ciw COVID-19 w Polsce włączyły się 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W trudnych sytuacjach to my, miesz-
kańcy, możemy zawsze liczyć na pomoc 
strażaków. Teraz my możemy wesprzeć 
nasze OSP! W niedzielę 19 września 
2021 roku w godzinach od 14:00 do 
17:00  szczepiąc się w OSP Kostrzyn 
nad Odrą, pomożesz nie tylko sobie, ale 
i kostrzyńskim pożarnikom, którzy wal-
czą o godne miejsce w ogólnopolskiej 
akcji SzczepimySię z OSP! Nagrodami 
premiowane jest pierwszych 300 OSP 
w kraju z największą liczbą zaszczepień. 
Nasi strażacy mają szansę na nagrodę.
Pomóżmy im!  

Strażacy pożarnicy i personel Nowego 
Szpitala (lekarz i pielęgniarka) czekają 
na każdą osobę, która jeszcze nie zaszcze-
piła się przeciwko COVID-19. Podejmij 
dobrą decyzję, zaplanuj sobie wolną 
chwilę, przyjdź i zaszczep się w niedzielę 
19 września, w siedzibie Straży Pożarnej 
przy ul. Gorzowskiej  1. Na szczepienie 
nie jest wymagana rejestracja. Zaprasza-
my serdecznie każdego, również rodziny 
z dziećmi w wieku od lat 12. W poprzed-
niej akcji w Straży Pożarnej zaszczepili-
śmy 67 osób. Dziękujemy! Mamy wielką 
nadzieję, że tym razem będzie jeszcze le-
piej, mówi Paweł Tyrała dowódca OSP 
Kostrzyn. 
Pierwsze 50 osób, które zaszczepi się 
z OSP otrzyma także specjalne podzię-
kowanie od burmistrza Andrzeja Kunta.

Szczepienia - Kostrzyn nad Odrą
Liczba zaszczepionych 1 dawką:

9.423
Liczba osób w pełni zaszczepionych:

9.026
Procent zaszczepionych min. 1 dawką:

53,2%
Procent osób w pełni zaszczepionych:

50,9%
Miejsce w rankingu ogólnopolskim:

362

Przedział wiekowy / Liczba zaszczepio-
nych min. 1 dawką •
12-19 /    493
20-39 / 2.351
40-59 / 3.161
60-69 / 1.826
70+ /1.592

• dane z dnia 07.09.2021 roku
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Zgłoszenia do Kalenadrza Adwentowego
SŁUBICE

W związku z nieprzewidywalną sytuacją spowodowaną przez pandemię SARS CoV-19, zespół or-
ganizacyjny oferuje gospodarzom możliwość włączenia wydarzeń w formatach cyfrowych i online 
do programu kalendarza adwentowego. Zainteresowane instytucje mogą zgłosić pomysł swojego 
wydarzenia do dnia 21 września 2021 roku poprzez formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć w  
języku polskim i niemieckim online na Stronie miasta Frankfurtu nad Odrą w dziale Spraw Obywatel-
skich (Bürgerplattform) przy inicjatywach w ramach „Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2021”

Poszukujemy 24 instytucji, które w okresie od 1          
do 24 grudnia w Kalendarzu otworzą dla mieszkańców                                                                                                   
Dwumiasta Słubic i  Frankfurtu nad Odrą tętniące         
życiem okienko z ciekawym programem. Do udziału 
w tegorocznym Kalendarzu zapraszamy  stowarzysze-
nia, fundacje, instytucje, a także sklepy,  które nie tylko 
w oryginalny sposób celebrują przedświąteczny czas, 
ale także skupiają różne grupy docelowe, zwłaszcza 
w kontekście współpracy z innymi instytucjami oraz 
wymiany między pokoleniami i  narodowościami. 
W celu dalszego pogłębienia współpracy w Dwu-
mieście i wzajemnego poznania instytucji i ofert po 
drugiej stronie Odry, istotne jest zachowanie polsko-
-niemieckiego charakteru wydarzenia. W tej kwestii 
pomoc oferuje zespół organizacyjny.
zobacz również:
www.facebook.com/LebendigerAdventFFOSlubice

Pamiętamy!
SŁUBICE

II wojna siatowa, która miały miejsce 82 lata 
temu pochłonęła ponad 60 milionów ofiar na 
całym świecie w tym około 6 milionów Polaków. 
O ogromie tych tragicznych wydarzeń przy-
pomina również pomnik w Świecku w miejscu                    
byłego obozu pracy .

Obecnie w dobie ciągłych konfliktów zbrojnych, jeste-
śmy odpowiedzialni za przekazywanie światła pokoju, 
braterstwa, przyjaźni obecnym i przyszłym pokoleniom. 
Oby nigdy mieszkańców naszego kraju- i żadnego in-
nego, nie budziło wycie syren, huk eskadry samolotów 
i odgłosy spadających bomb. Oby nigdy nienawiść, na-
cjonalizm, faszyzm nie zdominowały współpracy mię-
dzy narodami - burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak
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·diagnostyka maszyn i usuwanie awarii elektrycznych, 
   mechanicznych
·wykonywanie przeglądów okresowych 
·utrzymanie ciągłości produkcji
·pracy zmianowej

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

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

MECHANIK
/TECHNIK
Miejsce pracy: Słubice

Oferujemy:

·atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do posiadanych 
umiejętności i doświadczenia
·zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku
·szkolenia i kursy 
·pracę w doświadczonym zespole specjalistów

Opis stanowiska:

Wymagania:

Kunowice: nowy rok szkolny w nowej szkole
SŁUBICE

75-lecie szkoły…., rozpoczęcie nowego roku szkolnego….. oraz otwarcie nowego obiektu! To wszystko odbyło się 1 września 2021 roku przy Szkole 
Podstawowej w Kunowicach im. Kornela Makuszyńskiego. Nie zabrakło, uroczystego apelu, podziękowań, gratulacji, balonów, upominków dla pierw-
szoroczniaków, kadry pedagogicznej i poczęstunku dla wszystkich uczestników dzisiejszego wydarzenia: Jeszcze pół roku temu oglądaliśmy rozbiórkę 
starego budynku a dziś mamy okazję „zwiedzać” nowe mury- to niesamowite. To naprawdę się udało! - mówi jedna z mam pierwszoklasisty.

Gdy kilka miesięcy temu rozpo-
częła się budowa szkoły w Kuno-
wicach niektórzy z niedowierza-
niem przyjmowali wiadomość, że 
od 1 września 2021 roku, lekcje 
odbywać się już będę w nowym 
budynku. 
Przejeżdżając przez Kunowice 
trudno nie zobaczyć nowej szkoły. 
Budynek został wybudowany jako 
prostokątna, dwukondygnacyjna 
bryła, połączona istniejącym łącz-
nikiem ze szkolną halą sportową 
tworząc układ budynków w kształ-
cie litery U z wewnętrznym patio 
pomiędzy szkołą a halą.
Wykonawcą jest firma firma MW 
Technik z Michałowic, która spe-
cjalizuje się w w budowie obiek-
tów w technologii modułowej.Ma 
to wiele zalet. Obiekty modułowe 
są bowiem ekologiczne, energo-
oszczędne, wykonane z wysokiej 
jakości elementów termoizolacyj-
nych spełniają najsurowsze normy 
izolacji cieplnej. Co ważne, czas ich 
realizacji jest krótszy o połowę niż 
w tradycyjnej technologii. W przy-
padku Kunowic ważny był jeszcze 
jeden argument. Gdyby w  przy-
szłości się okazało, że szkoła jest 
za mała, będzie ją można szybko                                                                         
rozbudować.
Obecnie budynek pomieści 250 
dzieci. Oprócz ośmioklasowej 
szkoły jest tu też m.in. punkt 
przedszkolny, świetlica i biblio-
teka. Parter przewidziany jest dla 

przedszkolaków i dzieci z zerówki, 
będzie tam też jedna sala lekcyj-
na, jadalnia i zaplecze kuchenne. 
Na pierwszym piętrze znajdzie się 
siedem sal lekcyjnych.
Co ważne, budynek jest w peł-
ni dostępny dla osób niepełno-
sprawnych. Wejść do niego można 
z  poziomu chodnika, a na piętro 
będzie się można dostać windą. 
Są też sanitariaty dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
korytarze wykończono materia-
łem antypoślizgowym, a na par-
kingu wydzielono miejsce postoju.
Na budowę szkoły gmina przezna-
czył 12 milionów złotych.

Faktycznie- pół roku temu gdy roz-
poczynaliśmy etap rozbiórki i trzy-
małem mocno kciuki za realizację 
inwestycji zgodnie z terminem. 
Dziś mamy pierwszy września- roz-
poczynamy nowy rok szkolny. Dla 
wielu uczniów to kontynuacja edu-
kacji w szkole w Kunowicach, pa-
miętają jeszcze stare zeszłoroczne 
mury i cieszę się, że tamten budy-
nek to już tylko wspomnienie. Dziś 
mamy nowoczesny obiekt- funkcjo-
nalny, doposażony i przede wszyst-
kim bezpieczny. Nie pozostaje mi 
nic innego jak tylko życzyć naszym 
uczniom wytrwałości w dążeniu po 
wiedzę! - podsumowuje burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak.

źródło: www.slubice.pl
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EkoPell

Paliwo: pellet 
(czysta kotłownia - bez pyłu)

Klasa kotła: 5 / ecodeign
 - na dotację!

Od 10 do 25 kW

Dostępny od ręki
Niemalże bezobsługowy, 
oszczędny, ekologiczny!

Współpraca z Wojewodą Lubuskim 
skutkuje coraz to nowymi środkami na 
realizację kolejnych inwestycji drogo-
wych na terenie naszego powiatu. 
Tegoroczny budżet przewiduje ponad 
30 mln zł dotacji rządowych na nasze 
drogi i ścieżki rowerowe. Radni za każ-
dym razem niemalże jednogłośnie opo-
wiadają się z realizacją zamierzeń inwe-
stycyjnych na terenie własnych gmin. 
Niezaprzeczalnym faktem jest również 
to, że większość tych inwestycji nie byłaby                                                                                                              
możliwa bez zaangażowania finansowego                                                                                                                    
samorządów powiatu gorzowskiego.                                                                                                         
Powiat sam w sobie jest instytucją,  która,                                                                                            
prócz długów nie ma większej ilości 
pieniędzy, które mógłby przekazać na 
cele inwestycje. Z drugiej jednak stro-
ny przyznać należy, że prawidłowa 
gospodarka finansami powoduje, że 
wolnych środków na kontach powiatu 
zawsze trochę się znajdzie, dzięki czemu                                                                          
możemy z powodzeniem planować 
nowe zamierzenia. A tych, jak Państwo 
wiecie jest z roku na rok coraz więcej. 
Gorąco zachęcam do odwiedzania na-
szego portalu internetowego pod adre-
sem  www.powiatgorzowski.pl. 
Dbając o dobro powiatu, powoli kie-
rujemy swoją uwagę również na ZUS, 

OKIEM RADNEGO

I po wakacjach. Radni Rady Powiatu Gorzowskiego wrócili do pracy. Tak w zasadzie to chyba jej nawet nie przerywali. W okresie 
wakacyjnym odbyły się dwa nadzwyczajne posiedzenia Rady Powiatu, na których zdecydowanie przeważały sprawy finansowe. 
Już od dłuższego czasu nic nadzwyczajnego się nie dzieje

Radni Powiatu Gorzowskiego wracają do pracy

w stosunku do którego nasze zaległości 
(związane jeszcze z upadłym kostrzyń-
skim szpitalem) są liczone w dziesiąt-
kach milionów. Zależy nam bardzo na 
tym, by to zadłużenie spadło z naszych 
barków. Podejmowane są działania 
prawne zmierzające w kierunku pró-
by zmniejszenia lub nawet całkowitej                    
likwidacji tego długu. Nie jest to jednak 
sprawa łatwa. 
W okresie wakacji Rada Powiatu pod-
jęła również decyzję o ustanowieniu 
strefy ciszy na jeziorze w Lubiszynie. 
Na wniosek wójta zajęliśmy się tema-
tem, który również moim zdaniem 
wymaga szczególnej uwagi. Wraz z 
rozwojem zamożności mieszkańców 
na naszych wodach pojawia się coraz 
więcej „niezidentyfikowanych obiektów 
pływających”. Nie są to oczywiście kon-
strukcje nieznane lub pochodzące z in-
nej przestrzeni kosmicznej. Te ślizgacze 
pojawiają się bowiem tak szybko i nie 
wiadomo skąd, że czasem poza falą i ry-
kiem silnika trudno jest dostrzec płyną-
cego na nich człowieka. Gdyby te fale 
robione były jeszcze „z głową”… Zdarza 
się, że  zwolennicy ślizgaczy wpływają 
na dużej prędkości w okolice plaż, „krę-
cąc bączki” pośród kąpiących się ludzi. 

Takiemu zachowaniu na jeziorach i na-
szych rzekach mówimy stop! Uchwała 
podjęta została jednogłośnie. 
W składzie Komisji Zdrowia Publicz-
nego nastąpiła zmiana na stanowisku 
przewodniczącego komisji. Z funkcji 
zrezygnowała koleżanka radna Anna 
Wichlińska, a zastąpił ją kolega radny 
Piotr Smykliński. Koleżanka Radna po-
chodzi z Kostrzyna nad Odrą i bardzo do-
brze sprawowała swoją funkcję. Szkoda,                                                                                              
że zrezygnowała. W poprzedniej ka-
dencji Rady Powiatu byłem w podobnej 
sytuacji. Na przekór wszystkim, jako 
opozycyjny wówczas radny starałem 
się zabiegać o sprawy pracowników na-
szej lecznicy. Nie było lekko, ale udało 
mi się znaleźć nić dobrej współpracy 
z ówczesną Starostą Małgorzatą Doma-
gałą. Wspólnie zrobiliśmy dużo. Radny 
Smykliński, pochodzący z Witnicy też 
jest bardzo zaangażowany w sprawy 
kostrzyńskiego szpitala. Pewnie sobie z 
tym problemem również poradzi. Nie 
zmienia jednak faktu, że rezygnacja 
radnej Anny Wichlińskiej i radnego Ra-
fała Karmelity (oboje z naszego miasta) 
z  przewodniczenia Komisji Zdrowia               
Publicznego są dla mnie trudne do                
zaakceptowania. 

I tak na koniec kilka słów o ul. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Zaczęło 
się. Buduje się. Zmienia się na lepsze. 
Gdy nie wierzono, że się uda, przeko-
nywałem i działałem, żeby było ina-
czej. Gdy się rozpoczęło nawet do mnie 
nie zadzwoniono. Facebook pokazał, 
kto jest ojcem sukcesu. Jeżeli „ojciec”                
myśli, że mnie w ten sposób zniechęci 
do dalszej pracy na rzecz mieszkańców, 
to się grubo myli. Proszę Radnych z Ko-
strzyna, z okręgu, przez który przebiega 
wspomniana ulica, żeby doprowadzili 
chociażby do naprawienia drogi grun-
towej na Kanałek. Tylko tyle. Mówię o 
100 metrach gruntówki. Nie chciałbym 
jednak czekać do kolejnych wyborów 
i proszę w imieniu wszystkich wędkarzy 
o wyrównanie tej drogi. Tylko nie w taki 
sposób, jak zabiegaliście o dużą ulicę. 
Taka łyżeczka dziegciu w tym wielkim 
garnku miodu. Czasami człowiekowi 
jest po prostu przykro. 

Andrzej Kail 
          Klub Radnych 
     Razem dla Powiatu

Przewodniczący Rady 
 Powiatu Gorzowskiego   
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Piłkarskie zakończenie lata z K-S SSE S.A.
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Tegoroczny Festiwal Piłkarski dla Dzieci pod nazwą „Zakończenie Lata z Piłkarskim Laurem” odbywał się pod patronatem Starosty                   
Gorzowskiego, przy wsparciu Kostrzyńsko-Słubicko Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A oraz MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, który na    
siebie wziął trudy organizacji tego sportowego wydarzenia dla najmłodszych piłkarzy.

Kostrzyn nad Odrą jest od lat miejscem, 
gdzie odbywają się turnieje piłkarskie o 
różnej randze - od rozgrywek zupełnie 
amatorskich, aż do walki o punkty w me-
czach ligowych grup seniorskich. Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest do-
skonała baza sportowa, ale nie tylko. 
Ważną rolę w rozwoju kostrzyńskiego 
sportu, a w szczególności piłki nożnej 
pełni Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A., której zarząd 
od lat wspiera cykl turniejów w ramach 
Piłkarskiego Lauru. Dość powiedzieć, 
że organizatorzy od kilku lat doceniają                                                                        
i podkreślają wkład Strefy przyznając 
Spółce liczne wyróżnienia jak prestiżo-
wy tytuł „Partnera Generalnego”. Nie 
może więc dziwić, że w tegorocznej,               
rekordowej pod względem ilości zgło-
szonych drużyn edycji turnieju zarząd 
K-S SSE S.A. również udzielił wsparcia 
organizatorom.
Rok 2021 jest rokiem wyjątkowym, bo-
wiem po pandemii koronawirusa i zwią-
zanym z nią obostrzeniami w dziedzinie 
sportu - szkoleniowcy, zawodnicy oraz 
oczywiście kibice są złaknieni szeroko 
pojętej rywalizacji sportowej. Dlatego 
też w tegorocznej edycji turnieju, która 
odbyła się 28 sierpnia 2021 roku w Ko-
strzynie nad Odrą, wystąpiło aż 10 dru-
żyn w kategorii Żaków i 14 ekip w gru-
pie Orlik. Było więc mnóstwo emocji, 
okazji do podziwiania niesamowitych 
umiejętności młodych piłkarzy i licze-
nia punktów z wyczekiwaniem na fazę 
pucharową... gdzie emocje sięgnęły                                        
zenitu, a wyrównany poziom drużyn 
powodował, że kibice nie mieli nawet 
chwili na złapanie oddechu...

Tymczasem zanim rozpoczęła się ry-
walizacja, miała miejsce ceremonia 
otwarcia, w której uczestniczył Andrzej 
Kail, który reprezentował Zarząd Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy                                                                                
Ekonomicznej i, jako Przewodniczący 
Rady Powiatu Gorzowskiego, był przed-
stawicielem Starosty Gorzowskiego 
Małgorzaty Słomińskiej, pod której pa-
tronatem był rozgrywany turniej. Nie 
może więc dziwić, ze to właśnie A. Kail 
uroczyście otworzył turniej wspólnie 
z Dyrektorem MOSiR w Kostrzynie nad 
Odrą Zygmuntem Mendelskim, życząc 
młodym piłkarzom dużo zdrowia i wie-
lu okazji do celebrowania bramek.

POGOŃ SZCZECIN
DOMINUJE W TURNIEJU ŻAKÓW

Dziesięć drużyn rywalizowało o trofea 
oraz nagrody ufundowane przez Za-
rząd K-S SSE w kategorii ŻAK. W tur-
nieju bezapelacyjnie najlepsza okazała 
się Pogoń Szczecin, która wystawiła aż 
dwie drużyny, a zajęły one dwa czołowe 
miejsca w tabeli! Gospodarze byli tym 
razem bardzo gościnni, zajmując miej-
sca w drugiej części tabeli.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
  1.  Pogoń Szczecin
  2.  Pogoń 2014 Szczecin
  3.  Salos Szczecin
  4.  Ilanka Rzepin
  5.  UKS Akademia Futbolu Kostrzyn
  6.  UKS Celuloza Kostrzyn
  7.  Salos II Szczecin
  8.  UKS Słońsk
  9.  UKS Celuloza 2014 Kostrzyn
10.  Dwójka MOS Gubin

Wręczono wyróżnienia indywidualne, 
a wśród nagrodzonych znaleźli się...
Najlepszy zawodnik: 
Jakub Przybylski (Ilanka Rzepin)
Najlepszy bramkarz: 
Paweł Czerkasow (Pogoń Szczecin)
Król strzelców: 
Michał Koziełło (Pogoń 2014 Szczecin)
Trener zwycięskiej drużyny: 
Łukasz Fajgier (Pogoń Szczecin)

SALOS SZCZECIN
NAJLEPSZA WŚRÓD ORLIKÓW

Zwycięzcą w turnieju Orlików, w którym                                                                            
wystąpiło aż 14 zespołów został Salos                     
Szczecin, który wyprzedził Dwójkę                                                     
MOS Gubin oraz zespół UKS Akademia 
Futbolu Kostrzyn nad Odrą. 

Klasyfikacja końcowa turnieju:
  1.  Salos Szczecin
  2.  Dwójka MOS Gubin
  3.  UKS Akademia Futbolu Kostrzyn
  4.  Dwójka MOS 2012 Gubin
  5.  Pogoń Szczecin
  6.  Ilanka Rzepin
  7.  Salos 2012 Szczecin
  8.  Orzeł Międzyrzecz
  9.  UKS Polonia Słubice
10.  AP Warta Gorzów Wielkopolski
11.  UKS AF 2012 Kostrzyn
12.  UKS Polonia 2012 Słubice
13.  UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
14.  Czarni Browar Witnica

Wśród Orlików również nie mogło za-
braknąć wyróżnień indywidulanych...
Najlepszy zawodnik: 
Dawid Springer (Salos Szczecin)
Najlepszy bramkarz: 
Sebastian Kaźmierczak (MOS Gubin)

Król strzelców: 
Hubert Strusiński (MOS 2012 Gubin)
Trener zwycięskiej drużyny: 
Łukasz Stański (Salos Szczecin)

Na wstępie napisaliśmy, że Kostrzyn 
nad Odrą to doskonała baza sportowa, 
więc trzeba w tym miejscu dodać, że 
rozgrywki odbywały się równocześnie 
na dwóch pełnowymiarowych płytach 
piłkarskich, na których na co dzień mają 
miejsce spotkania mistrzowskie. Trzeba 
też koniecznie dodać, że o prawidło-
wy przebieg turnieju obok Mirosława 
Wrzesińskiego, inicjatora oraz prezesa 
firmy Colloseum Marketing Sport (fir-
my organizującej cykl Piłkarski Laur) 
jak zwykle niezawodny był spiker zawo-
dów, którym był Z. Mendelski.
Na koniec trzeba pogratulować MOSiR 
w Kostrzynie nad Odrą świetnego pry-
gotowania turnieju pod względem za-
plecza technicznego i czuwania nad jego 
prawidłowym przebiegiem. Specjalne 
słowa kierujemy w stronę Zarządu Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, która nie tylko wspie-
ra sport seniorski w naszym mieście 
(MUKS PS Kostrzyn nad Odrą w  roz-
grywkach kobiet i TS Celuloza Kostrzyn 
nad Odrą w IV Lidze Lubuskiej), ale 
nie szczędzi też środków na wspieranie 
licznych szkółek piłkarskich i turniejów, 
gdzie trenerzy mogą nie tylko weryfi-
kować umiejętności swoich podopiecz-
nych, ale przede wszystkim sprawdzać 
różne warianty taktyczne... brawo Wy!

opracowano na podstawie / zdjęcia:
Piłkarski Laur/MOSiR Kostrzyn nad Odrą
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Piłkarki będą walczyć o awans
KOSTRZYN NAD ODRĄ

MUKS „Przyjaciół Sportu” w Kostrzynie nad Odrą w tym sezonie     
będzie walczyć o powrót do III Ligi Kobiet, gdzie walczyła rok 
temu. W tym roku na drodze Kostrzynianek do awansu staną takie                                                                                                                                   
zespoły jak: Budowlani Lubsko, Energetyk Junior Gryfino, MKS Czarni                                                                                                                                       
Żagań, TKKF Stilon II Gorzów Wielkopolski, Victoria SP2 Sianów. 
Mecz otwarcia MUKS PS Kostrzyn rozegra jednak jeszcze przed 
startem IV Ligi Kobiet, a będzie to Półfinał Pucharu Polski !

Trener Tomasz Zieliński nie dał rady 
utrzymać zespołu w III Lidze Kobiet w 
sezonie 2021/22 (na zdjęciu ekipa tuż 
przed ostatnim meczem ze Stilonem), 
ale wiele wskazuje na to, że może tam 
wrócić już po zakończeniu tego sezonu! 
Kostrzyński zespół zbudowany jest na 
„weterankach” rozgrywek piłkarskich 
kobiet na różnym szczeblu, a o jego sile 
z pewnością będzie stanowić balans 
między młodzieńczą fantazją, a spoko-
jem i wyrachowaniem doświadczonych 
zawodniczek. 
W składzie zabraknie naszej świetnej 
bramkarki Bianki Raduj, ale między 
słupkami kostrzyńskiego zespołu będą 
w tym sezonie stać dwie utalentowane 
zawodniczki, a mowa o Aleksandrze 
„Osie” Osolińskiej oraz Oliwii Graf 
(pozyskanej z TKKF Stilon Gorzów). 
Zapewne Czytelnik spodziewa się w 
tym miejscu, że zdradzimy szeroką ka-
drę trenera Zielińskiego, ale nic z tego! 
Możemy natomiast uchylić rąbka ta-
jemnicy: w składzie nie może zabraknąć   
naszych stoperek w osobach Amelii         
Januszkiewicz i Weroniki Dziechciarz, 
ale również wielu utalentowanych ju-
niorek jak choćby Kaja Steciąg czy      
Sandra Dreczkowska. To tylko niektóre 
zawodniczki, które trener ma w swojej 
talii kart i zapewniam, że przeciwnicy 
nie będą mieli łatwo!
Jak minął okres przygotowawczy? To 
przede wszytskim sparingi z mocnymi 
przeciwnikami, ale także klarowanie 
składu. W oknie transferowym z zespo-
łem pożegnały się:
Jagoda Bułakowska, Joanna Klimczak, 
Kornelia Piątek, Oliwia Pietroczuk 
(podpisały deklarację gry w TKKF 
Stilon Gorzów), Dominika Nowak 
(MKS Czarni Żagań 1957) oraz Bianka 
Raduj (transfer do 1KS Ślęza Wrocław). 
Do TKKF Stilon Gorzów wróciły też z 
wypożyczenia Oliwia Rudniak i Kor-
nelia Kondracka.

Ale są też wzmocnienia! Witamy na po-
kładzie Kostrzynianek:
Zuzannę Bieszczat (wypożyczenie z 
UKS Sokół Ciosaniec, Kornelię Gawlak                                                                              
(transfer z UKS Promień Żary) Oliwię 
Graf i jej siostrę Roksanę Graf (transfer 
z TKKF Stilon Gorzów), Kaję Steciąg 
(MUKS 11 ZIelona Góra). To jednak nie 
koniec, bo w chwili zamykania numeru 
trwały negocjacje w sprawie jeszcze kil-
ku zawodniczek. Zatem wszystko wska-
zuje na to, że w szerokiej kadrze trener 
Tomasz Zieliński będzie miał do dyspo-
zycji niemal 30 piłkarek!

Rozgrywki zaczynają się dla MUKS PS 
Kostrzyn nad Odrą od Półfinału Pucharu                                                                                           
Polski na szczeblu Województwa Lubu-
skiego, a naszym przeciwnikiem będzie  
zespól Budowlanych Lubsko. Mecz ten 
odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą 
już 12 września o godzinie 15:00! Kto 
wygra będzie musiał mierzyć się ze 
zwycięzcą meczu Stilon Gorzów Wlkp. 
(jest to pierwszy zespół Gorzowianek, 
grający w III Lidze Kobiet) oraz MKS 
Czarni Żagań. Wiele wskazuje więc na 
to, że  Puchar Polski powędruje w tym 
roku do Gorzowa, ale dziwić może nie-
co brak startu w rozgrywkach drugoli-
gowej Warty Gorzów Wlkp!

Kolejne mecze MUKS PS KOSTRZYN:
W Victoria SP2 Sianów - 18.09. g.12:30
D Budowlani Lubsko - 25.09, g. 13:00
D TKKF Stilon II - 3.10. g. 14:00
W MKS Czarni Żagań - 10.10. g. 13:00 
D Energetyk Jr Gryfino - 17.10. g. 12:00
W - wyjazd, D - dom

Na koniec chcemy podziękować Miastu 
Kostrzyn nad Odrą oraz Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
za wsparcie finansowe, dzięki któremu 
możemy spokojnie rozgrywać spotkania                                                                                
IV Ligi Kobiet.

Bartłomiej Suski



  16 nr 9 (101)/2021Wrzesień 2021

PLAN TRENINGÓW
PONIEDZIAŁEK
GODZ. 16:30-17:45

WOLNA MATA

GODZ. 18:00-19:30
BJJ KIMONA

(POCZĄTKUJĄCY)

GODZ. 19:45-21:00
BJJ KIMONA

WTOREK
GODZ. 17:00-18:00

BJJ DZIECI

GODZ. 18:30-19:30
BJJ NO GI

GODZ. 19:45-20:45
TRENING PERSONALNY

ŚRODA
GODZ. 17:00-18:00

WOLNA MATA

GODZ. 18:15-19:30
BJJ KIMONA

GODZ. 19:15-21:00
BJJ NO GI

CZWARTEK
GODZ. 17:00-18:00

BJJ KOBIETY

GODZ. 18:15-19:30
GRAPPLING ZAPASY

GODZ. 19:45-21:00
BJJ KIMONA

PIĄTEK
GODZ. 17:00-18:00

BJJ DZIECI

GODZ. 18:30-19:30
ZAJĘCIA DLA GRUPY 45+

GODZ. 20:00-21:00
BJJ KIMONA

(POCZĄTKUJĄCY)

SOBOTA
WOLNA MATA

ZAPRASZAMY ! ! ! 


