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

tel. 726-085-110

Kupię 
ciągnik URSUS ZETOR MTZ 

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

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

tel. 782655123/ 669653515

WIZYTY UMAWIANE TELEFONICZNIE

ul. Jagiellońska 2c
Kostrzyn nad Odrą

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

UBEZPIECZENIA
Tomasz Moskal

Tomasz Moskal
ul. Wodna 8

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

SPRZEDAŻ • INSTALACJA • SERWIS

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

tel. 535 959 380, bok@piokom.pl

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

Wszystkie pary małżeńskie, które                                                                                         
w 2023 roku będą obchodzić 
50-lecie pożycia małżeńskiego,                
mogą się zgłaszać do Urzędu 
Stanu Cywilnego, właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania.   

Zgłoszenie jubileuszu 
50-lecia pożycia małżeńskiego

Do końca marca 2023 roku,  można skła-
dać wnioski o przyznanie medalu przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Zgłoszenie Jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego, następuje  przez osobiste 
zgłoszenie się Jubilatów, zamieszkałych 
w Kostrzynie nad Odrą z dowodami oso-
bistymi,  do Urzędu Stanu Cywilnego przy 
ul. Granicznej 2.
Samo zgłoszenie trwa kilka minut.
Wnioski przesyłane są do Urzędu Woje-
wódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim,  
który dokonuje weryfikacji danych osobo-
wych, następnie przesyła wniosek o nada-
nie medali do Kancelarii Prezydenta RP.
Cała procedura nadania medali, od mo-
mentu zgłoszenia do  otrzymania odzna-
czeń, może potrwać nawet  6 miesięcy.
Po otrzymaniu medali organizowana jest  
uroczystość, w trakcie której Burmistrz                                                                                    
Miasta Kostrzyn nad Odrą wręcza                    
małżonkom medale. 
Uroczystości te mają charakter honorowy i 
nie są związane z nagrodami pieniężnymi. 
Medal prezydencki dla małżonków może 
być przyznany tylko raz, za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 
Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego, 
z własnej inicjatywy, bez pisemnej zgody 
Jubilatów, nie może wszcząć procedury 
przyznania medalu dla par małżeńskich.

KOSTRZYN NAD ODRĄ
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Aktualny rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Na prośbę naszych Czytelników ponownie publikujemy aktualny rozkład komunikacji miejskiej. Jednocześnie przypominamy, że autobusy               
kursujące na lini regullarnej U-01 oraz lini regularnej U-02 są całkowicie bezpłatne (nie ma biletów).

ul. Wojska Polskiego 
/ kier. centrum 6:17 9:15

ul. Adama Mickiewicza 
/ kier. centrum 6:19 9:17

ul. Tadeusza Kościuszki
/ kier. Os. Szumiłowo 6:22 9:20

Osiedle Leśne 6:25 9:23

ul. Dworcowa
/ kier. Os. Szumiłowo 6:29 9:27

ul. Orła Białego
/ DMR  - kier. Os. Szumiłowo 6:32 9:30

ul. Orła Białego
/ BANK - kier. Os. Szumiłowo 6:34 9:32

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 6:36 9:34

ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital 6:39 9:37

ul. Drzewicka
/ nr 50-60 - kier. Os. Szumiłowo 6:41 9:39

ul. Mikołaja Reja
/ SP3 - kier. Osiedle Szumiłowo 6:45 9:43

ul. Nowa
/ kier. Os. Szumiłowo 6:48 9:46

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Wesołą 6:51 9:49

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzoskwiniową 6:53 9:51

ul. Kostrzyńska
/ przychodnia 6:55 9:53

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzozową 7:14 9:55

ul. Mikołaja Reja
/ rondo - kier. centrum 7:18 9:59

ul. Drzewicka
/ przed ul. Sadową - kier. centrum 7:21 10:02

ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital / przez ul. Rzemieślniczą 7:24 10:05

ul. Drzewicka
/ nr 1-7 - kier. centrum 7:27 10:08

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 7:29

ul. Orła Białego
/ DMR  - kier. centrum 10:11

ul. Jana Pawła II 7:31

ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 7:33 10:14

Osiedle Leśne 7:37 10:18

ul. Tadeusza Kościuszki
/ kier. Osiedle Warniki 7:40 10:22

ul. Adama Mickiewicza
/ kier. Osiedle Warniki 7:42 10:25

ul. Wojska Polskiego
/ kier. Osiedle Warniki 7:45 10:28

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
/ przychodnia - kier. centrum 7:48 10:31

ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 7:52 10:34

ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 12:00 15:07

Osiedle Leśne 12:04 15:11

ul. Tadeusza Kościuszki
/ kier. Osiedle Warniki 12:07 15:14

ulica Adama Mickiewicza
/ kier. Osiedle Warniki 12:09 15:16

ul. Wojska Polskiego
/ kier. Osiedle Warniki 12:12 15:19

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
/ przychodnia - kier. centrum 12:15 15:22

ul. Dworcowa
/ kier. Os. Szumiłowo 12:18 15:26

ul. Orła Białego
/ DMR - kier. Os. Szumiłowo 12:21 15:29

ul. Orła Białego
/ BANK - kier. Os. Szumiłowo 12:23 15:31

ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 12:25 15:33

ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital 12:28 15:36

ul. Drzewicka
/ nr 50-60 - kier. Os. Szumiłowo 12:31 15:39

ul. Mikołaja Reja
/ SP3 - kier. Os. Szumiłowo 12:34 15:42

ul. Mikołaja Reja
/ rondo - kier. centrum 12:36 15:44

ul. Nowa
/ kier. Osiedle Szumiłowo 12:39 15:47

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Wesołą 12:41 15:49

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzoskwiniową 12:43 15:51

ul. Kostrzyńska
/ przychodnia 12:45 15:53

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzozową 12:47 15:55

ul. Mikołaja Reja
/ rondo - kier. centrum 12:51 15:59

ul. Drzewicka
/ przed ul. Sadową - kier. centrum 12:54 16:02

ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital przez ul. Rzemieślniczą 12:56 16:04

ul. Drzewicka
/ nr 1-7 - kier. centrum 12:59 16:07

ul. Słoneczna
/ przez ul. Jana Pawła II 13:01

ul. Orła Białego
/ DMR  - kier. centrum 16:10

ul. Jana Pawła II 13:03

ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 13:05 16:13

Osiedle Leśne 13:09 16:17

ul. Tadeusza Kościuszki
/ kier. Osiedle Warniki 13:13 16:21

ul. Adama Mickiewicza
/ kier. Osiedle Warniki 13:15 16:23

ul. Wojska Polskiego
/ kier. Osiedle Warniki 13:18 16:26

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
/ przychodnia - kier. centrum 13:20 16:28

ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 13:23 16:31

ul. Gorzowska 7:10

ul. Wojska Polskiego
/ kier. Osiedle Warniki 7:13

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
/ przychodnia - kier. centrum 7:15

ulica Adama Mickiewicza
/ kier. Osiedle Warniki 7:18

ul. Tadeusza Kościuszki
/ kier. Osiedle Warniki 7:20

Osiedle Leśne     7:24

ul. Dworcowa
/ kier. Os. Szumiłowo 7:27

ul. Orła Białego
/ DMR  - kier. Os. Szumiłowo 7:30

ul. Orła Białego
/ BANK - kier. Os. Szumiłowo 7:32

ul. Drzewicka
/ nr 8-10 - kier. Os. Szumiłowo 7:34

ul. Drzewicka
/ nr 50-60 - kier. Os. Szumiłowo
przez ul. Rzemieślniczą

7:36

ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital 7:38

ul. Mikołaja Reja
/ SP3 - kier. Os. Szumiłowo 7:42

ul. Mikołaja Reja
/ rondo - kier. centrum 7:44

ul. Nowa
/ kier. Osiedle Szumiłowo 7:47

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Wesołą 7:49

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzoskwiniową 7:50

ul. Kostrzyńska
/ przychodnia 7:52

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzozową 7:54

ul. Mikołaja Reja
/ rondo - kier. centrum 7:57

ul. Drzewicka
/ przed ul. Sadową - kier. centrum 8:01

ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital przez ul. Rzemieślniczą 8:03

ul. Drzewicka
/ nr 1-7 - kier. centrum 8:07

ul. Słoneczna
/ przez ul. Jana Pawła II 8:09

ul. Jana Pawła II 8:11

ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 8:14

ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 13:40

ul. Orła Białego
/ DMR  - kier. Os. Szumiłowo 13:43

ul. Orła Białego
/ BANK - kier. Os. Szumiłowo 13:45

ul. Słoneczna
/ przez ul. Jana Pawła II 13:47

ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital 13:49

ul. Drzewicka
/ nr 50-60 - kier. Os. Szumiłowo 13:52

ul. Mikołaja Reja
/ SP3 - kier. Os. Szumiłowo 13:55

ul. Mikołaja Reja
/ rondo - kier. centrum 13:57

ul. Nowa
/ kier. Osiedle Szumiłowo 14:00

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Wesołą 14:03

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzoskwiniową 14:05

ul. Kostrzyńska
/ przychodnia 14:07

ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzozową 14:09

ul. Mikołaja Reja
/ rondo - kier. centrum 14:12

ul. Drzewicka
/ przed ul. Sadową - kier. centrum 14:14

ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital przez ul. Rzemieślniczą 14:16

ul. Drzewicka
/ nr 1-7 - kier. centrum 14:20

ul. Orła Białego
/ DMR  - kier. centrum 14:23

ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 14:26

Osiedle Leśne 14:30

ul. Tadeusza Kościuszki
/ kier. Osiedle Warniki 14:34

ulica Adama Mickiewicza
/ kier. Osiedle Warniki 14:36

ul. Gorzowska 14:41

Linia regularna U-01
UL. WOJSKA POLSKIEGO - UL. DWORCOWA

przez ul. Mickiewicza → Os. Leśne → ul. Dworcową → ul. Narutowicza → Os. Szumiłowo

Linia regularna U-02 
UL. GORZOWSKA - UL. DWORCOWA

przez ul. Mickiewicza → Os. Leśne → ul. Dworcową → ul. Narutowicza → Os. Szumiłowo

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 nad Odrą

tel.: 607 289 846

ul. Transportowa 2

69-100 Słubice

tel.: 95 788 11 20

Potwierdzona 
jakość

Terminowe 
dostawy

Doradztwo 
techniczne

Bogata
oferta

Dotarł kolejny transport z pomocą huma-
nitarną dla naszych miast partnerskich 
z Ukrainy: Sambora i Międzybóża

W sobotę 28 stycznia 2023r. dotarła kolejna pomoc 
materialna skierowana do mieszkańców naszych 
miast partnerskich z Ukrainy: Sambora i Międzybóża:                          
5 agregatów prądotwórczych, artykuły spożywcze, 
kołdry i poduszki, artykuły higieniczne oraz latarki                                                                                                          
i  baterie. Był to już trzeci transport z pomocą                                    
z Kostrzyna nad Odrą dla zaprzyjaźnionych miast.  
Dla wszystkich osób i firm zanegowanych w pomoc 
dla walczącej Ukrainy, przekazujemy podziękowa-
nia płynące bezpośrednio do mieszkańców  Sambora 
i Międzybóża, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. 
Nasza postawa dodaje im siły do przetrwania tego               
tragicznego czasu.

Kostrzyn pomaga Ukrainie
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Zebraliśmy już 300 tysięcy podpisów w sprawie in vitro
REGION

Sejm musi zająć się projektem ustawy, gdy podpisze się pod nim minimum sto tysięcy Polaków. Projekt ustawy o finansowaniu                          
z budżetu państwa zapłodnienia pozaustrojowego ma już wymaganą liczbę podpisów, nawet ma ich trzy razy więcej, ale nadal 
wiele osób jest zainteresowanych jego wsparciem, stąd akcja zbierania podpisów nadal jest kontynuowana.

Niepłodność dotyka w Polsce 15-20 proc. par starają-
cych się o dziecko. To blisko 3 mln Polaków. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia problem ten jest skla-
syfikowany jako choroba cywilizacyjna.
Politycy Platformy Obywatelskiej wspierają rodziców, 
którzy marzą o dzieciach, a nie mogą ich mieć. Nieste-
ty, nie stać ich na poczęcie dziecka kosztowną metodą 
in vitro. Rząd PiS wycofał się z finansowania procedu-
ry tuż po dojściu do władzy, blisko siedem lat temu, 
choć program przynosił efekty.

Nie kończymy jeszcze zbierania podpisów, bo odzew jest 
bardzo pozytywny. Podpisują się nawet wyborcy PiS - 
mówi Krystyna Sibińska, posłanka KO i pełnomocnik 
komitetu „TAK dla in vitro” w województwie lubu-
skim. - Lubuszanie w sprawach pomocy innym nigdy 
nie zawodzą. Tak jest i tym razem; mamy coraz więcej 
par, które chcą a nie mogą mieć dzieci i trzeba wspierać 
ich marzenia i starania - dodała posłanka.

Swój podpis poparcia projektu ustawy można złożyć 
w biurze poselskim Krystyny Sibińskiej w Gorzowie, 
Słubicach lub Międzyrzeczu. Wiele osób zbiera też 
podpisy poparcia na własną rękę; drukują listę i przy-
noszą do biur gotowe już pakiety kilkudziesięciu pod-
pisów wsparcia. 
Projekt zakłada coroczne finansowanie z budżetu 
państwa zabiegów in vitro w kwocie 500 mln zł. Choć 
inicjatorem jest Platforma Obywatelska, zdecydowała 
się nie wnieść go jako projekt poselski, lecz obywatel-
ski, co wymaga zebrania co najmniej 100 tys. podpi-
sów. Już wiadomo, że się to uda, bo podpisów jest już                    
ponad 300 tys. 
Zdaniem Krystyny Sibińskiej, najważniejszy jest wy-
dźwięk prospołeczny i prodemograficzny projektu. 
Chodzi o to, że Polska znalazła się w zapaści demogra-
ficznej; jak wynika z danych GUS, w 2022 roku liczba 
ludności zmniejszyła się o 141 tysięcy w stosunku do 
poprzedniego roku. Tymczasem uruchomiony w dru-

giej kadencji rządów PO–PSL program in vitro umoż-
liwił przyjście na świat 22 tys. dzieci.
Według polityków PiS, najlepszym programem na 
rozwiązanie problemów demograficznych Polski jest 
500+. Tymczasem jego funkcjonowanie skontrolowała 
Najwyższa Izba Kontroli i potwierdziła, że to „pienią-
dze wyrzucone w błoto” - każdego roku w naszym kra-
ju rodzi się coraz mniej dzieci, każdego roku mniej jak 
poprzedniego i są to najgorsze wyniki od zakończenia 
II wojny światowej. 

To program zmniejszający ubóstwo i dlatego Platforma 
Obywatelska nie zamierza go zlikwidować, ale koniecz-
ne będą modyfikacje; wprowadzimy coroczną walory-
zację kwoty, a świadczenie powiążemy z dochodami 
rodziny; nie może być tak, że ta sama kwota trafia do 
rodzin mających kłopot z „wiązaniem końca z końcem” 
oraz do najbogatszych – wyjaśniła Sibińska.

Leczenie niepłodności to zadanie państwa, ale skoro 
rząd ignoruje in vitro, wprowadzenie w życie tej me-
tody podejmują się samorządy. Na przykład gorzow-
ska Rada Miasta na ten cel przeznaczyła 1 mln 860 tys. 
złotych. Urodziło się już pierwsze dziecko, kolejne są 
w drodze. Za wprowadzeniem programu głosowali 
wszyscy radni, wszyscy oprócz członków PiS.

Ważne fakty:
• Niepłodność jest klasyfikowana przez WHO jako 

choroba cywilizacyjna.
• Problem niepłodności dotyka 15–20% par, które 

znajdują się w wieku prokreacyjnym.
• W wyniku rządowego programu Premier Ewy 

Kopacz w latach 2013-2016 na świat przyszło co 
najmniej 22 191 dzieci i dzieci te rodzą się dalej.

• W Polsce pierwsze dziecko poczęte metodą                          
in vitro przyszło na świat w 1987 roku.

• W Polsce w 2021 r. liczba urodzeń spadła najbar-
dziej od zakończenia II Wojny Światowej.
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tel +48 881 043 632, +48 692 323 075
      +48 604 421 921

Słoneczny Kwadrat położony jest w obrębie 1 

- Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy ulicami

Jana Pawła II i Jaśminową.

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży mieszkań 

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

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

ceniących spokój przestrzeń i elegancję.

Oryginalna architektura, duże odległości pomiędzy 

budynkami, zagospodarowanie terenu 

wewnętrznego, wysoki standard wykończenia, 

dogodna lokalizacja - to atuty osiedla. 

Szeroki wybór lokali o zróżnicowanym metrażu 

umożliwia dopasowanie do rozmaitych potrzeb. 

Wydzielone ogródki, tarasy i balkony stwarzają 

dodatkową powierzchnię do wypoczynku.

Słoneczny Kwadrat to nowoczesne osiedle 

mieszkaniowe przeznaczone dla osób 

www.m2-goleniow.pl

Kolejne nowe maszyny w gospodarce odpadami
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie od 2020 roku  realizuje wielomilionowe modernizacje i zakupy              
nowego sprzętu. Jak informuje Przewodniczący Zarządu CZG-12 Robert Paluch „rok 2023 będzie obfitował w kolejne nowe inwestycje, 
choćby dlatego, że  kwota zaplanowana w budżecie na ten cel to około 9 milionów złotych”. 

Początek 2023 roku dla Celowego Związku Gmin CZG-
12 to czas realizacji zamówień w ramach projektu pn.:                 
„Doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez 
zakup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora”. 
Umowę na dofinansowanie zadania podpisano w czerwcu 
zeszłego roku, jednak ze względu na specjalistyczne prze-
znaczenie maszyn ich dostawa trwała niemal 7 miesięcy. 
Kompaktor to maszyna niezbędna przy prawidłowym 
utrzymaniu składowiska odpadów. Zakupiona maszyna 

o masie ok. 34 tony pozwoli w sposób efektywny na za-
rządzanie składowiskiem odpadów poprzez odpowiednie                                                                                               
rozłożenie odpadów i ich zagęszczenie. Kompaktor                                            
został dostarczony do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów                                                                                                               
Komunalnych w Długoszynie w dniu 18 stycznia 2023 
roku. Dostawca maszyny: firma BOMAG - Soil & Landfill                         
Compactor. Wartość zakupionej maszyny to ponad 2 mln zł.                                                                                                                      
Kilka dni wcześniej, 10 stycznia br., do Zakładu dostarczo-
no mobilny przesiewacz bębnowy - specjalistyczny sprzęt                          

służący do lepszego przygotowania odpadów do recyklin-
gu i ponownego wykorzystania. Dostawca maszyny: firma 
Doppstadt - Arcon Polska

Wartość całego projektu to ponad 4,2 mln zł brutto, z czego 
ponad 82 % zostanie dofinansowane w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. 
Reszta środków to środki własne CZG-12.
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Zmiana opłat za korzystanie
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Straż Miejska prowadzi  kontrole
KOSTRZYN NAD ODRĄ

pod kątem spalania odpadów w w piecach grzewczych
Spalanie odpadów w domowych piecach grzewczych jest nielegal-
ne. Zakaz spalania wynika wprost z ustawy o odpadach, a dokładnie 
z art. 155 cytowanej ustawy, który mówi, że termiczne przekształcanie 
odpadów (spalanie), prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów. 
Za odpad rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posia-
dacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub co do których pozbycia 
jest zobowiązany. 

z cmentarza komunalnego
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że z dniem 1 lutego br. 
zmianie ulegają wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komu-
nalnego w Kostrzynie nad Odrą. Opłaty zostały wprowadzone zgodnie 
z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą nr 332/2022.

ZARZĄDZENIE NR 332/2022
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunal-

nego w Kostrzynie nad Odrą oraz urządzeń cmentarnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie               
(t.j. Dz. U. 2022.559 ze zm.) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce  
komunalnej (t.j. Dz. U. 2021.679 ze zm.) oraz uchwały nr XIII/89/15 Rady Miasta                               
Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza 
Miasta Kostrzyn nad Odrą do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą zarządza 
się, co następuje:

§1.1.Za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą ustala się             
następujące opłaty w złotych:

Lp. Rodzaj opłaty Kwota netto zł
Wykup miejsca na 20 lat

1 Grób pojedynczy 200
2 Grób dziecka do lat 6 50
3 Grobowiec (za każde miejsce w pionie lub poziomie) 700

Nisza w kolumbarium
4 Wykup miejsca na 20 lat 1600

Opłata za rezerwację miejsca
5 Grób pojedynczy 100
6 Grobowiec 500

Pozostałe opłaty 
7 Opłata za wjazd na cmentarz 50
8 Opłata za korzystanie z kaplicy 200
9 Opłata za utrzymanie cmentarza (opłata eksploatacyjna) 300

10 Opłata za utrzymanie cmentarza (opłata eksploatacyjna 
za grób dziecka do lat 6) 100

11 Opłata za dochowanie szczątków po ekshumacji lub urny 
do istniejącego grobu 150

2. Obowiązujące opłaty podano w kwotach netto. Do kwot tych doliczony zostanie                  
podatek VAT w wysokości 8%.

§2.1.Opłata za rezerwację miejsca pochówku jest opłatą jednorazową i bezzwrotną                                  
wnoszoną za okres do dnia pochówku. Przed dokonaniem pochówku należy 
wnieść opłatę za wykup miejsca na cmentarzu, o której mowa w § 1 ust. 1

2. Opłatę za utrzymanie cmentarza komunalnego (opłata eksploatacyjna) pobiera się 
na okres 20 lat licząc od dnia pochówku. Po upływie tego okresu uiszcza się opłatę 
na kolejne 20 lat łącznie z opłatą za wykup miejsca na cmentarzu.

3. Opłatę za korzystanie z domu przedpogrzebowego pobiera się jednorazowo.

§3. W przypadku rezygnacji z miejsca grzebalnego (ekshumacja) lub rezygnacji z niszy 
urnowej w kolumbarium dopuszcza się, na pisemny wniosek dysponenta grobu               
lub niszy urnowej, dokonanie zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjo-
nalnej do niewykorzystanego okresu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§5. Traci moc zarządzenie 108/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 
10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunal-
nego w Kostrzynie nad Odrą oraz urządzeń cmentarnych.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia                                         
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, jednak nie wcześniej niż dnia 
1 lutego 2023 roku.

Burmistrz Miasta
Andrzej Kunt

Kontrole palenisk w gminach mogą 
przeprowadzać strażnicy miejscy, jak 
również upoważnieni pracownicy 
Urzędu Miasta. Podstawą prawną pro-
wadzenia takich kontroli w indywidu-
alnych urządzeniach  grzewczych jest 
art.379 ust.1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, z którego wynika, m.in. 
że burmistrz miasta sprawuje kontrole 
przestrzegania i stosowania przepisów 
o ochronie środowiska w zakresie obję-
tym właściwością tych organów. W tym 
miejscu należy dodać, że kontrolujący                     
jest uprawniony do wstępu wraz                                                                               
z rzeczoznawcą i niezbędnym sprzętem 
przez całą dobę na teren nieruchomości, 
obiektu lub ich części, na których jest 
prowadzona działalność gospodarcza, 
a  w godzinach od 6:00-22:00 na pozo-
stały teren, w tym przypadku chodzi 
m.in. o prywatne nieruchomości. 
Za naruszenie zakazu spalania odpadów 
grozi kara aresztu lub grzywny. W trak-
cie przeprowadzanych czynności przez 
strażników i wykryciu na miejscu naru-
szenia zakazu spalania można nałożyć 
mandat lub skierować sprawę do Sądu. 
W spornych sprawach można pobrać 
próbkę popiołu z paleniska i przekazać 
do laboratorium celem przeprowadze-
nia analizy chemicznej składu popiołu, 
co wiąże się z dodatkowymi kosztami 
dla sprawcy, jeśli wykryje się niedozwo-
lone substancje a koszt takiego badania 
wynosi ponad 600zł.  
Należy zwrócić uwagę na fakt, że emisja 
z domowych pieców, kotłów czy komin-
ków stanowi duże źródło zanieczysz-

czenia, jeśli nie największe, zwłaszcza  
pyłami i różnego rodzaju substancjami 
rakotwórczymi. Wprowadzanie odpo-
wiednich przepisów regulujących po-
wyższe kwestie poprzez zakazy i nakazy, 
przyczyniają się i dają zielone światło do 
zmniejszenia i redukcji zanieczyszczeń. 
Jednak same przepisy nie wystarczą 
aby nastąpiła znacząca poprawa. Pro-
wadzone systematyczne kontrole dają 
możliwość weryfikacji spalanych ma-
teriałów w piecach grzewczych. Uświa-
damianie mieszkańców jest również 
przyczynkiem do minimalizacji zatru-
wania środowiska. Najprościej moż-
na powiedzieć, że „czym palimy - tym              
oddychamy”.
Straż miejska od początku sezonu 
grzewczego 2022/2023 do końca stycz-
nia 2023 roku przeprowadziła łącznie 
183 kontrole na posesjach pod kątem 
spalania odpadów i innych zabronio-
nych materiałów w piecach, w wyniku 
których  nałożyła 2 mandaty karne oraz 
pobrała 1 próbkę popiołu z paleniska 
do  analizy. W tym przypadku dalsze     
postępowanie będzie zależało od otrzy-
manego wyniku z laboratorium.
Mając powyższe na uwadze, działania 
straży miejskiej będą w dalszym ciągu                   
realizowane systematycznie, przede 
wszystkim w celu poprawy jakości                                                 
powietrza, co powinno przełożyć się na 
zdrowie mieszkańców miasta Kostrzyn 
nad Odrą.

Komendant Straży Miejskiej 
w Kostrzynie nad Odrą
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WSPARCIE NA ROZWÓJ FIRM
OD 1 STYCZNIA 2023
ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH 
DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

marketing@kssse.pl     095 721 98 00    www.kssse.pl

Zapytaj o szczegóły. Darmowa informacja:

W Kostrzynie nad Odrą powstaje nowy zakład produkcyjny
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oficjalnie podała, że na terenie Kompleksu Nr 5 powstaje nowa inwestycja. 
Sprzyjają temu m.in.  zmiany w przepisach, które skierowane są zwłaszcza do mikro i małych przedsiębiorstw. O tym wszystkim piszemy 
specjalnie dla Państwa poniżej.

GOSPODARKA / KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa                     
Ekonomiczna obejmuje zasięgiem 
swojego oddziaływania Województwo                                                           
Lubuskie, Zachodniopomorskie oraz 
Wielkopolskie i jest tym samym jedną 
z większych i najszybciej rozwijających 
się stref w kraju. K-S SSE swoimi dzia-
łaniami stymuluję krajową gospodarkę, 
tak by wciąż powstawały nowe miejsca 
pracy dzięki kolejnym inwestycjom. 
Zwolnienia podatkowe udzielane przez 
K-S SSE są obecnie największą dostęp-
ną ulgą finansową w Polsce. Wsparcie           
Rządu RP i lokalnych samorządów     
sprawia, że zapewnia się nowym inwe-
storom przyjazne i bezpieczne warunki                                                                    
do inwestowania. Dzięki powstałej 
w  2018 roku Polskiej Strefie Inwestycji                       
zwolnienie z podatku dochodowego                         
można już uzyskać na terenie całej 
Polski, niezależnie od wielkości przed-
siębiorstwa. Nowe inwestycje z sektora 
przemysłu i nowoczesnych usług mogą 
być realizowane zarówno na terenach 
prywatnych jak i publicznych, zgodnie 
z główną zasadą PSI - cała Polska Strefą 
Ekonomiczną.
Ubiegły rok był dla Strefy czasem szcze-
gólnym i upłynął pod znakiem obcho-
dów 25 lat istnienia spółki. K-S SSE 
zorganizowała dwa wydarzenia w Fil-
harmonii Gorzowskiej o charakterze 
gospodarczo-ekonomicznym, zaprasza-
jąc na nie wszystkich zainteresowanych 
rozwojem naszego regionu. Była to 
świetna okazja do podsumowań i roz-
mowy o planach na przyszłość. Przez 
25 lat strefa wsparła zwolnieniem po-
datkowym 447 inwestycji o łącznej war-

tości 13,6 mld złotych nakładów inwe-
stycyjnych, co pozwoliło na utrzymanie                  
53.839 miejsc prac. Kto wie jak na prze-
strzeni tych lat zmienił się dzięki strefie 
Kostrzyn rozumie, że te liczby niosą za 
sobą określoną wartość zarówno ekono-
miczną jak i społeczną. 
Ale był to również czas politycznych 
i  społecznych turbulencji wywołanych 
wojną tuż przy naszej granicy. Pierwszy                              
kwartał 2022 roku pokazał, że sytuacja 
geopolityczna miała wpływ na chwilowe 
spowolnienie decyzji inwestycyjnych. 
Z czasem jednak na terenie oddziaływa-
nia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej zaczęły pojawiać 
się kolejno nowe inwestycje. Ostatecznie                                                                                
rok zakończył się bardzo zadowalającym 
wynikiem. Inwestorzy zadeklarowali 
inwestycje w wysokości 2,4 mld nakła-
dów inwestycyjnych w nowe i istniejące 
zakłady pracy, utworzenie 655 nowych 
miejsc pracy oraz utrzymanie 5.100 już 
istniejących miejsc pracy. Dzięki instru-
mentowi Polskiej Strefy Inwestycji udało                                                                                     
się utrzymać inwestycje w naszym                  
regionie na wysokim poziomie.
Przełom roku przyniósł zmiany w prze-
pisach, szczególnie korzystne dla mikro 
i małych przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 
2023 roku o 50% obniżono kryterium 
ilościowe w przypadku reinwestycji 

dla mikro i małych przedsiębiorców. 
Oznacza to w praktyce, że w powiecie 
gorzowskim mikro przedsiębiorstwo 
może uzyskać zwolnienie z podatku 
dochodowego na 12-15 lat w przypad-
ku inwestycji 800 000 pln,  z kolei mała 
firma od 2 mln. Reinwestycja oznacza 
zwiększenie zdolności produkcyjnej                                        
istniejącego zakładu. 
K-S SSE ogłosiło niedawno, że na te-
renie kompleksu nr 5 powstanie nowa                      
inwestycja w postaci zakładu produ-
kującego tacki przeznaczone do pro-
duktów spożywczych. Kompleks nr 5 
powinien w ciągu kilku naj bliższych lat 
zostać zagospodarowany nowymi inwe-
stycjami oraz ukończoną drogą.
W Szczecinie z kolei, który również jest 
terenem administracyjnym K-S SSE, 
powstanie fabryka turbin wiatrowych 
duńskiego giganta Vestas. Jej ukończe-
nie zapowiedziano na 2024 rok. Zatrud-
nienie w firmie Vestas znajdzie nawet 
miedzy 600 a 700 osób.
K-S SSE stara się dotrzeć swoimi dzia-
łaniami do wszystkich przedsiębiorców, 
również tych mikro i małych, którzy 
mają jeszcze w świadomości, że specjalne 
strefy ekonomiczne były osiągalne tylko 
dla dużych przedsiębiorstw, które loko-
wały swoje inwestycje na specjalnie wy-
znaczonych terenach w okolicach miast. 

To dawno i nieprawda - mówi Maciej                       
Borowski, szef działu marketingu                                                                                 
K-S SSE - Aktualnie zwolnienie z tytułu                                                                         
nowej inwestycji można otrzymać              
na  terenie całego kraju i jest osiągalne 
dla wszystkich, również mikro i małych 
firm. W wielu lokalizacjach minimalna                                    
wartość inwestycji umożliwiająca                                                       
skorzystanie z przywilejów strefowych to 
tylko 100 tysięcy złotych dla mikro przed-
siębiorców. Zapraszamy do kontaktu,                                                           
my chętnie pomożemy - przekonuje                                          
Borowski - Może się okazać, że to o wiele                    
łatwiejsze niż Państwo sądziliście.
Strefa zachęca do zapoznania się z za-
sadami funkcjonowania Polskiej Strefy 
Inwestycji. Na głównej stronie interne-
towej www.kssse.pl  można skorzystać 
z interaktywnej mapki i samodzielnie 
sprawdzić w łatwy sposób dostępność 
ulgi podatkowej w danym regionie.           
Zainteresowanych szczegółami pomocy 
publicznej dla nowych inwestycji, za-
praszamy serdecznie do kontaktu ma-
ilowego lub telefonicznego ze strefą:  
• telefon: +48 95 721 98 00
• e-mail: info@kssse.pl
Polecamy również obserwowanie                                                                       
mediów społecznościowych K-S SSE                                                                            
takich jak Facebook czy Linkedin, 
gdzie strefa regularnie informuje                                           
o dostępnych i darmowych szkoleniach 
czy webinarach, traktujących zazwyczaj 
o zmianach przepisów, nowych regula-
cjach i ich interpretacjach. To ogromna 
dawka bardzo przydatnej wiedzy, która 
może ułatwić funkcjonowanie przedsię-
biorcom.
Zapraszamy do kontaktu!
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tel. 575 808 301
ul. Mickiewicza 22F, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

www.sylwiamazurek.com

Podologia
◊ Malowanie paznokci hybryda (stopy)

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

SPECJALISTA RADZI

Częstym problemem z którym zgłaszają się pacjenci /klienci do gabinetów podologicznyh są właśnie modzele. Są to żółtawe, koliste ogniska 
nadmiernego rogowacenia powstające najczęściej na podeszwie stop oraz u nasady palców. Zazwyczaj są one tylko nieestetyczne, jednak                 
pozostawione same sobie mogą się rozrastać coraz bardziej twardnieć i pogrubiać a w końcowej fazie powodować ból a nawet doprowadzić 
do stanu zapalnego. 

Czym są modzele i jak sobie z nimi radzić?

Modzele bardzo często bywają mylone 
z odciskami, dla których charaktery-
styczną jest obecność twardego wyraź-
nie ograniczonego rdzenia. Zdarza się, 
że w obrębie modzela tworzą się odciski. 
Problem z modzelami należy rozwa-
żyć w zakresie terapii, a nie jednora-
zowego zabiegu. Oczywiście pierw-
szym i niezwykle ważnym etapem jest 
opracowanie zrogowacenia i usunię-
cie modzela, jednak konieczna jest 
współpraca z klientem, pacjentem                                                                                             
w zakresie pielęgnacji domowej. 
Po wykonanym zabiegu pacjent otrzy-
muje wskazówki i zalecenia dotyczące 
prawidłowych działań w domu, któ-
re uzależnione są od indywidualnych                 
uwarunkowań. 
Należy pamiętać, że modzele są skut-
kiem pewnych działań i aby skutecznie 
się ich pozbyć konieczne jest wyelimi-
nowanie przyczyn ich powstawania. W 
moim Gabinecie modzele są usuwane za 
pomocą skalpela bądź dłutka a następ-
nie doszlifowuje skórę za pomocą odpo-
wiednich frezów. 

Serdecznie zapraszam do skorzystania 
z moich usług - Sylwia Mazurek
www.sylwiamazurek.com
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To już 16 lat wspólnego grania!
KULTURA / STREFA DOBREJ MUZYKI

W siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. KCK podpisało kolejną umowę o współpracy (to już 16 lat!) 
przy organizacji cyklu koncertowego Strefa Dobrej Muzyki.

31 stycznia br. w siedzibie Kostrzyńsko-                                                                                                                                  
Słubickiej SSE przy ulicy Orła Białego 
nastąpiło podpisanie umowy o współor-
ganizacji z Kostrzyńskim Centrum Kul-
tury szesnastej już edycji Strefy Dobrej 
Muzyki! K-S SSE reprezentował członek 
zarządu Andrzej Kail, natomiast KCK 
dyrektor Zdzisław Garczarek.
Na profilu FB KCK czytamy: „Serdecz-
nie dziękujemy naszym nieocenionym 
partnerom i sponsorom, dzięki którym 
będziemy mogli zaprezentować Państwu 
koncerty wybitnych Artystów i zespołów. 
Już zapowiadamy, że w lutym i marcu 
zobaczymy i usłyszymy min. Janusza 
Szroma z pieśniami Andrzeja Zauchy. 
Po kilku latach wróci do nas Skubas, a 
później pierwsza gitara Rzeczypospolitej 
czyli Marek Napiórkowski i jego Quartet. 
W planach na ten rok jeszcze mnóstwo 
znakomitych koncertów, o czym nieba-
wem poinformujemy...

Tymczasem, do zobaczenia na koncer-
tach!” Nam wypada jedynie uzupełnić 
zaproszenie o informację o najbliższych 
koncertach w ramach Strefy Dobrej 
Muzyki. Radzimy jednak nie odkładać 
decyzji o zakupie biletów na ostatnią 
chwilę, bo SDM jest marką, dzięki której                                                                       
bilety sprzedają się zwykle długo przed 
planowanymi koncertami...
Przypomnijmy w tym miejscu, że dzięki 
współpracy K-S SSE oraz KCK na ko-
strzyńskiej scenie mogliśmy deletkto-
wać się muzyką takich Mistrzów jak: 
Stanisława Soykę, Annę Marię Jopek,                                                                                       
Grzegorza Turnau, Kasię Nosowską,                                                                                     
zespoły: Cisza Jak Ta, Lao Che, Raz 
Dwa Trzy, Stare Dobre Małżeństwo 
czy       Voo Voo. Zresztą, wszytskich nie 
sposób wymien ić, bo liczba koncertów 
w ramach SDM dawno już przekroczy-
ła setkę... i jak zawsze, czekamy już na 
kolejne...
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W poniedziałek, po finale, wysyłaliśmy 
wolontariuszom rozliczenia i ogarnia-
liśmy kwestie papierkowe, co uwierzcie 
nam, jest bardzo czasochłonne. 
Teraz czas na pierwsze podsumowania                    
kostrzyńskiego 31 Finału WOŚP. A jest o 
czym pisać! Bo w naszym mieście znowu                                                                                
wybuchła bomba z dobrocią, radością 
i empatią. Znowu byliśmy trochę szaleni,                                                                                     
uśmiechnięci i przyjaźnie nastawieni do 
drugiego człowieka. Mamy na to dowody,                                                                                         
w postaci zdjęć, filmów i najważniejsze 
rekordowo zapowiadającego się wy-
niku naszej kwesty. Na ten moment 
(a w momencie pisania tekstu aukcje 
nadal trwają i kwoty rosną) mamy: 
169.039,15 zł! Choć już pewnie w mo-
mencie druku tej gazety jest to kwota 
nie aktualna - sprawdźcie na naszym 
facebooku...
Co roku szukamy nowych słów, aby   
wyrazić nasze emocje i radość. By jakoś 
szczególnie opisać, co czujemy, gdy na 
konto sztabu wpływają kolejne złotówki.                           
Jest tylko jedno słowo, które moglibyśmy                                                                                 

Nasz piękny Finał nie odbyłby się, gdyby nie serce i zaangażowanie naszych wieloletnich sponsorów i przyjaciół!
Szczególne podziękowania kierujemy do Was:

ICT Poland, Arctic Paper, Raven, TS „Celuloza”, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, Hanke                                     
Tissue, Intermarche w Kostrzynie nad Odrą, Bricomarche w Kostrzynie nad Odrą, Restauracja Kręgielnia Lidia Drużga, Piekarnia Bagietka,                       
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Telemond Holding, Pracownia Złotnicza Rafał Dubicki , Urząd Miasta Kostrzyn nad 
Odrą, Biblioteka Miejska w Kostrzynie nad Odrą, Bro-Gaz, Park Narodowy Ujście Warty, Bestools, WF Kostrzyn, Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Kostrzynie nad Odrą, Mała Armia i JS4044 Pluton Kostrzyn nad Odrą Grupa Rozpoznawczo Szturmowa, Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie, 
Piekarnia Mieszko Wojciech Kadzikowski, Travel Free, M.M. Kubica Imbis, Restauracja  Duet, Piekarnia Cukiernia BAKS, PHU PAVLUS, Drewi.com 
Ksymena Żylewicz, Adams Transport Adam Strelczuk, Agu-land, SanderSon Pracownia Rękodzieła, Olga Brzezińska menagerka AVON, Błażej 
Król, Edyta Ewelina Głowacka, Julita Żurawska-Haremza, Sam Dong Europe, Ok-Styl Fabryka okien i drzwi, Katarzyna Cudak, Per Forma Kamila  
Perkowska, Pasieka - Marcin Cacaj, Anna Dziewanna, Stanisław Grzelczak, Joseph - Modna Plus Size, Browar Witnica S.A., Alfabud, Galeria  
Urody Honorata Milczarek, Robert Wojcieszak & Adrian Wojcieszak, Sylwia Wojcieszak, Salon Pazurro - Ewa Neugebauer, Aktywni-365, Drukarnia 
KAMA, Torty Karoli, Sauna Olimpia, Zawada stomatologia, Benimet Zäune aus Polen, Barmix Lubuskie, 
P&J Zamki Dmuchane, Karolinails - Karolina Głowacka, Gartenarium - pielęgnacja i regeneracja  
trawników, Pure Nails by Paulina Skałba, Ceramika Żukowska, Stylizacja paznokci Anna, Kostrzyński 
Szczep Harcerski „Twierdza”, OSP RWiE Kostrzyn nad Odrą, Związek Strzelecki „Strzelec” Jednostka 
Strzelecka 2240 Kostrzyn nad Odrą, Nikola Dubert, Krystyna i Janusz Nawrocy, Helena Rudaniecka, 
Waldemar Marszałek, Bartek Piątkowski, Aneta Nadbrzeżna, Marek Malczewski, Robert Wojcieszak, 
Anita Kołodzińska, Agata Pawełczuk, Piotr Paluszek, Maria Olejnik, Nail Zone Studio Anna Pelik,                              
Burmistrz Andrzej Kunt, Ryszard Dubik, Jens Lawrens, Magdalena Hoffmann, Karolina Kunt, Krzysztof 
Łukasiewicz, Jacek Frąckiewicz, Agnieszka Przybył, Kasia Bogacka, Iwona Sobkowska, Grzegorz 
Matusewicz, AutoCleanika, Salon Rowerowy RELAX - Janusz Piątek SCOTT, Sara Swoboda, Mariusz 
Kaczmarek, Agnieszka Kubińska-Nowak, Restauracja Avocado, Dorota Stefańska,Polczar, Anna 
Żytkowiak, Tadeusza Dziadosz, Dom Praktyk Twórczych, New Vision Optica, Dagmara Kurczyńska,
Kostrzyńskie Stowarzyszenie Sportów Walki, Wiesława Śmiejewska, Firma Fioletowo, Magda Koralska,
Andrzej Srokowski, Joanna Czereszkiewicz, Krzysztof Nesterowicz, Mateusz Madej, Sylwia Cichoszewska
oraz anonimowym darczyńcom oraz wszystkim, którzy upiekli ciasta i nie tylko

PODZIĘKOWANIA

tu użyć setki, jeśli nie tysiące razy: DZIĘ-
KUJEMY! Bo ten wspaniały wynik to 
przecież efekt zespołowej pracy setek 
ludzi, dziesiątek kostrzyńskich firm, 
stowarzyszeń i organizacji. W tym roku 
już po raz trzeci byliśmy w dwóch miej-
scach. Stowarzyszenie TS „Celuloza”                                                                                  
zorganizowało swoje miasteczko 
i  zbiórkę na placu Wojska Polskiego, 
a koncerty, licytacje, kawiarenka i skle-
pik pracowały w Kręgielni. Każdy mógł 
znaleźć swój rodzaj aktywności i zabawy 
w tym dniu. Nasi dzielni Wolontariusze, 
często baaardzo młodzi, z rodzicami 
wracali do banku z pełnymi puszkami. 
A sztabowy bank, to już od wielu lat nasi 
wolontariusze - lokalni bankowcy.
W przyszłym roku chcielibyśmy                        
powiększyć grono osób zaangażowa-
nych bezpośrednio w organizację finału, 
by stworzyć jeszcze większe i piękniejsze                                                                     
widowisko. Jeśli macie jakieś pomysły 
zgłoście się do naszego sztabu na FB,

Sztab WOŚP 
w Kostrzynie nad Odrą (5451) – Siema!

Za nami kolejny kostrzyński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 29 stycznia 2023 roku tradycyjnie zbieraliśmy 
pieniądze, organizowaliśmy imprezy towarzyszące koncerty, bieg i inne aktywności, które były punktem kulminacyjnym kilku tygo-
dni intensywnej pracy.

KOSTRZYN NAD ODRĄ
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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 PRZEMYSŁOWE, HALE PRODUKCYJNE, OBIEKTY HANDLOWE 

DOMY I BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Pogoń Szczecin zdobywa IKAA Suchomel CUP
14 stycznia w hali sportowej przy kostrzyńskiej Jedynce rozegrany został Noworoczny Halowy Turniej Żaków IKAA SUCHOMEL CUP, 
w którym udział wzięło aż osiem drużyn z Torzymia, Szczecina, Słubic, Przytocznej, Kłodawy, Gubina i oczywiście Kostrzyna nad Odrą.

SPORT / Kostrzyn nad Odrą

Ogólnopolski program „Piłkarski Laur” 
jest programem dla dzieci i młodzieży                  
uprawiających piłkę nożną. Zabawę 
napędza firma „Colloseum Marketing 
Sport”, ktora wspólnie ze swoimi part-
nerami, przyjaciołmi oraz sponsorami 
tworzy niezapomnianą zabawę sportową                                                                                  
dla środowiska piłkarskiego. W ramach 
programu odbywają się m.in. turnieje 
piłkarskie cechujące się profesjonalnym 
poziomem organizacji.
PHU IKAA ANETA SUCHOMEL 
to deweloper działający od wielu lat z 
siedzibą w Kostrzynie nad Odrą. Dzia-
łalność wiodąca spółki związana jest z 
pozyskiwaniem gruntów i przekształ-
caniu ich na cele komercyjne, głównie 
pod zabudowę obiektami handlowymi 
i kompleksami handlowo-usługowymi                                
oraz remonty istniejących obiektów 
handlowych. To także firma, która od 
lat wspiera młodych sportowców będąc 
sponsorem wielu imprez sportowych.
Nic więc dziwinego, że obie firmy posta-
nowiły wspólnie zorganizować turniej 
piłkarski dla młodzieży, który ma już 
zresztą swoją tradycję i również w tym 
roku nie mogło zabraknąć kolejnej edycji                                                                                    
IKAA Suchomel Cup, skierowanej do 
grupy wiekowej Żak.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Pogoń Szczecin
2. UKS Polonia Słubice
3. Zjednoczeni Przytoczna 
4. SAP APIS Słubice
5. Dwójka MOS Gubin
6. GKS Kłodawa
7. Akademia TS Celuloza Kostrzyn
8. UKS Torzym

Nagrody indywidualne:
Najlepszy zawodnik: 
Sevchenko Andrii / Pogoń Szczecin
Najlepszy bramkarz: 
Skierkowski Mateusz  / UKS Polonia
Król strzelców: 
Brzeziński Krystian / Pogoń Szczecin
Trener zwycięskiej drużyny: 
Wójcik Nikodem / Pogoń Szczecin

14 stycznia br. hala Kostrzyńskiego Cen-
trum Szkolenia Zapaśniczego była areną                    
Noworocznego Halowego Turnieju                                                                              
Żaków IKAA Suchomel CUP, gdzie 
firmy IKAA Aneta Suchomel i Collo-
seum Marketing Sport przy wsparciu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kostrzynie nad Odrą zaprosiły osiem 
drużyn do rywalizacji.
Po kilku godzinach sportowych zmagań 
zwycięzcą turnieju został zespół Pogoni 
Szczecin, który w finale pokonał UKS 
Polonię Słubice. Trzecie miejsce zajęła       
drużyna Zjednoczonych Przytoczna. 
Dekoracji zawodników  dokonali wła-
ściciel firmy IKAA Suchomel Ireneusz 
Suchomel dyrektor MOSiR Zygmunt 
Mendelski, oraz właściciel firmy CMS 
Mirosław Wrzesiński. Dzięki wsparciu 
firmy IKAA Suchomel młodzi piłkarze 
nagrodzeni zostali medalami, a trzy 
najlepsze zespoły otrzymały nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.  
Doceniono również najlepszego zawod-
nika, bramkarza, strzelca i trenera tur-
nieju okolicznościowymi statuetkami.
Za nami kolejny udany turniej halowy, 
gdzie już dzisiaj organizatorzy zapowia-
dają kolejne edycje...

red.

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

SPORT / Kostrzyn nad Odrą

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

IV

4.02.2023
Hala MOSiR - ul. Wojska Polskiego 6

ZAPISY:
HENRYK BĄK

ukswarta@poczta.fm
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Memoriał Marcina Bąka
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

POLSKO-NIEMIECKI

IV MEMORIAŁ MARCINA BĄKA

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

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

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

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

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

TURNIEJ MASTERS
Paweł KIBAŁA (Szczecin)

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

Bartłomiej Suski
koordynator projektu



TYLKO DUŻE ROZMIARY

TYLKO  ODZIEŻNOWA

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

TYLKO  ROZMIARYDUŻE

w ofercie: bluzki - bluzy - kurtki - dresy

spodnie - spódnice - sukienki - inne

oferujemy również: kosmetyki AVON

ręcznie robione torebki z naturalnej skóry 
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