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DOM HANDLOWY PIAST
parter - obok sklepu Lewiatan

ul. Piastowska 1, Kostrzyn nad Odrą
zapraszamy od pn.-pt. 10:00-17:00  

D O M  H A N D L O W Y  P I A S T

P A R T E R  -  O B O K  S K L E P U  L E W I A T A N

u l .  P i a s t o w s k a  1 ,  K o s t r z y n  n a d  O d r ą  
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PRODUCENTÓW

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

Tomasz Moskal
ul. Wodna 8

Kostrzyn nad Odrą
mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

UBEZPIECZENIA
Tomasz Moskal

COVID-19

Nowy Szpital w Kostrzynie nad 
Odrą realizuje program bezpłat-
nej rehabilitacji oddechowej 
po COVID-19. Jego celem jest 
wsparcie osób, które po prze-
chorowaniu COVID-19 szybko 
się męczą, odczuwają duszność 
i osłabienie i z tego powodu 
mają problemy z powrotem do 
pełnej aktywności fizycznej. 

BEZPŁATNA
rehabilitacja

Pomoc skierowana jest do mieszkańców 
województwa lubuskiego. Do programu 
mogą zgłosić się osoby pełnoletnie i ak-
tywne zawodowe, które przechorowały 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i mają 
stwierdzony tzw. zespół long COVID.    
W pierwszej kolejności na rehabilitację 
oddechową będą kwalifikowane osoby                                
leczone na oddziałach intensywnej                       
terapii lub przy pomocy wysokoprzepły-
wowej tlenoterapii. 
Program zakłada 12 spotkań (2 razy w 
tygodniu po 60 minut). Zestaw ćwiczeń 
oraz ich intensywność będą dostosowa-
ne do możliwości i potrzeb zdrowotnych 
każdego pacjenta. Będą to ćwiczenia 
oddechowe, rozgrzewające, wzmacnia-
jące oraz wyciszające prowadzone przez 
fizjoterapeutów.
Wzory formularzy i pozostałe doku-
menty niezbędne przy zgłoszeniu się do 
programu dostępne są w biurze projektu 
w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą oraz 
w pracowni rehabilitacji w Witnicy. 
Informacja telefoniczna pod numerem 
41 240 19 25 od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:30-14:30;
Z programu są wyłączone osoby obcią-
żone chorobami płuc, niewydolnością 
serca i pacjenci, którzy zakończyli lecze-
nie 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do 
projektu lub korzystali z rehabilitacji od-
dechowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 
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Bezpieczny przedszkolak
KOSTRZYN NAD ODRĄ

W nowym roku szkolnym zaprosiliśmy do naszego przedszkola                                                                                                               
policjantów z kostrzyńskiego komisariatu - młodszą aspirant                
Justynę Gniady oraz aspiranta sztabowego Pawła Abrasowicza.

Rozmawialiśmy na temat bezpieczeń-
stwa. Zapoznaliśmy się z sygnalizacją 
świetlną i wybranymi znakami drogo-
wymi. Dowiedzieliśmy się, co oznacza 
zebra, kiedy można przechodzić przez 
pasy i w jaki sposób to robić, by nie stwa-
rzać zagrożenia oraz jak być widocznym                                                                             
na drodze.
A także: czy wolno rozmawiać z niezna-
jomymi osobami.
Przyjrzeliśmy się umundurowaniu po-
licyjnemu i wyposażeniu (każdy mógł 
przymierzyć czapkę).

Na koniec przećwiczyliśmy numer                   
alarmowy i utrwaliliśmy. W nagrodę 
otrzymaliśmy odblaski.
Będziemy widoczni na drodze, a tym      
samym bezpieczni.
To było bardzo owocne spotkanie.      
Dziękujemy za troskę o nasze bezpie-
czeństwo!

Dorota Strychalska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny

„Cztery Pory Roku”

Gdy po ulicy auta śmigają, 
na widok zebry od razu stają,
bo tam przez pasy przechodzą dzieci, 
kiedy zielone światło zaświeci.

Można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wyko-
rzystania źródeł ciepła innych niż węgiel. Analogicznie jak w przypadku wniosków 
o dodatek węglowy, wnioski o nowy dodatek na inne źródła ciepła należy składać 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych Ośrodka                    
Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Niepodległości 17.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w przypadku, gdy źródłem 
ciepła gospodarstwa domowego jest:
1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 

piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, 
drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3. kocioł olejowy

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych 
jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 roku albo po tym 
dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po 
raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 
dnia 30 listopada 2022 roku.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje      
więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszyst-
kich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym 
objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Obsługa wniosków dla gospodarstw domowych odbywać się będzie od wtorku do 
piątku w godzinach 9:00:14:00 w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych 
i Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy 
Niepodległości 17.

20 września br.  weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza dofi-
nansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wnioski można 
składać osobiście lub przez internet do 30 listopada 2022 roku.

Już można składać wnioski!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

PUNKTY DYSTRYBUCJI TABLETEK Z JODKIEM POTASU
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Wojna na Ukrainie powoduje różne zagrożenia.  Jedną z nich są informacje medialne  o możliwości uszkodzenia lub zniszczenia                   
Zaporoskiej Elektrowni Atomowej -  zagrożenie chmurą radioaktywną.
Gdyby takie zagrożenie dla naszego Kraju  wystąpiło 
Państwowa Agencja Atomistyki poda taką informację 
w ciągu 20 minut. Tylko w takiej sytuacji rozpocznie-
my wydawanie tabletek z jodkiem potasu dla osób do 
60. roku życia. Jodek potasu to jeden ze składników 
płynu Lugola, który był podawany Polakom po kata-
strofie w Czarnobylu w latach osiemdziesiątych. 
Tabletki jodku potasu  są już w Kostrzynie nad Odrą 
w ilości wystarczającej dla każdego. Mamy nadzieję, 
że sytuacja zagrożenia nie nastąpi. Gdyby było inaczej 
jesteśmy przygotowani - mówi Anna Suska sekretarz 
miasta -  Na przyjęcie tabletki mamy czas do 8 godzin 
od ogłoszenia alarmu. Uspakajam,  w obecnej chwili 
zagrożenie nie występuje i są to działania prewencyjne 
zlecone samorządom przez polski rząd, którego przed-
stawicielem jest Wojewoda Lubuski utrzymujący z nami 
stały kontakt. 

Wymienione punkty dystrybucji zostaną urucho-
mione w trybie pilnym po ogłoszeniu informacji.

Możliwe są również dodatkowe jak i mobilne punkty 
wydawania tabletek, będziemy reagowali na bieżąco. 
Przy wydawaniu tabletek nie będzie rejonizacji, nie jest 
też potrzebny żaden dokument, nie tworzymy list, nie 
musimy też odbierać jej osobiście, bo każda osoba peł-
noletnia będzie mogła pobrać tabletki dla siebie i swo-
ich bliskich. Już dzisiaj możecie Państwo pomyśleć o 
sąsiedzkiej współpracy i zorganizować się, bo osobom 
samotnym, chorym, czy opiekującym się dziećmi może 
być trudno opuścić dom w danym momencie. Ośrodek 
Pomocy Społecznej tworzy listy osób niepełnospraw-
nych, którym tabletki zostaną dowiezione. Nasze szkoły 
będą prosić rodziców i opiekunów dzieci o wyrażenie 
zgody na podanie tabletki jodku potasu w czasie zajęć 
szkolnych, co jest ważne w sytuacji, gdy np. w danym 
momencie  rodziców nie będzie w mieście.  Szczegó-
łowe informacje o tym kto i w jakiej dawce powinien 
przyjąć jodek potasu znajdują się w broszurze informa-
cyjnej zamieszczonej na stronie www.kostrzyn.pl jak 
również na plakatach w mieście.

MIEJSCA DYSTRYBUCJI
TABLETEK JODOWYCH

 Szkoła Podstawowa Nr 1 
 ul. Kościuszki 7, Kostrzyn nad Odrą

 Szkoła Podstawowa Nr 2
 ul. Banaszaka 1 , Kostrzyn nad Odrą

 Szkoła Podstawowa Nr 3 
 ul. M. Reja 32 A, Kostrzyn nad Odrą

 Szkoła Podstawowa Nr 4
 ul. Sienkiewicza 6, Kostrzyn nad Odrą

 Zespół Szkół
 ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, Kostrzyn nad Odrą

 Ośrodek Pomocy Społecznej 
 ul. Niepodległości  17, 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

Jesienne eko-spotkania z Celowym Związkiem Gmin CZG-12
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Celowy Związek Gmin CZG-12 aktywnie rozpoczyna nowy rok szkolny spotkaniami edukacyjnymi z najmłodszymi. Ogłoszono już 
XXVI edycję akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”, w której placówki oświatowe oraz opiekuńczo-
-wychowawcze zbierające surowce wtórne mogą wygrać atrakcyjne nagrody.  We wrześniu przeprowadzono już kilka spotkań 
z dziećmi oraz z mieszkańcami, uczestnicząc m.in. w Dożynkach Gminnych w Słońsk, Krzeszyckiej Jesieni i piknikach ekologicznych.

Ekologiczny Dzień Przedszkolaka w Świebodzinie
Z okazji Dnia Przedszkolaka w środę 21 września br. 
pod świebodzińskim ratuszem, podczas trwającego 
Europejskiego Tygodnia Mobilności, odbyła się wielka                     
EKO-Parada. W spotkaniu udział wzięły dzieci z 
gminnych placówek przedszkolnych, ich wychowawcy,                                                                                                            
Burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki, Z-ca Burmi-
strza Anna Fabiś i mieszkańcy. Jeśli mowa o ekologii 
to nie mogło zabraknąć stoiska Celowego Związku 
Gmin CZG-12 - była to też okazja do przybliżenia 
mieszkańcom działalności Związku międzygminnego, 
do którego od 2022 roku należy gmina Świebodzin.
Poprzez ciekawy program artystyczny przygotowany 
przez pracowników Świebodzińskiego Domu Kultury 
dzieci wzmacniały postawy proekologiczne: poruszono                                                                                                                
temat segregacji odpadów, oszczędzania wody oraz 

ochrony przyrody. Podczas spotkania nie zabrakło rów-
nież występów artystycznych przygotowanych przez 
grupy przedszkolne. W podziękowaniu za wkład i tro-
skę o naszą planetę, dzieci otrzymały od władz miasta 
specjalnie dla nich przygotowane eko-upominki.

Piknik Ekologiczny w Dębnie
W piątek 23 września br. kolejna gmina zrzeszona 
w Celowym Związku Gmin CZG-12- gmina Dębno 
(woj. zachodniopomorskie) zorganizowała wydarze-
nie ekologiczne dla uczniów dębnowskich szkół. Na 
dzieci z klas III-VI czekało mnóstwo atrakcji. Podczas 
imprezy odbyły się warsztaty ekologiczne, manualne, 
tworzenia mandali, łapaczy snów, tekturowych luste-
rek, koron i domków dla owadów. Oprócz edukacji 
o odpadach przygotowanej przez pracowników Celo-

wego Związku Gmin CZG-12 dzieci mogły zapoznać 
się z pracą leśnika (Nadleśnictwo Dębno) i poszerzyć 
swoją wiedzę na temat form ochrony przyrody (Park 
Narodowy „Ujście Warty, Nadodrzańskie Zrzeszenie 
Pszczelarzy w Dębnie, Błękitny Patrol WWF). 
W wydarzeniu stawiano na ekologię, więc przeprowa-
dzone warsztaty miały również ekologiczny charakter: 
tworząc mandale, hotele dla owadów, łódki czy leśne 
lustra wykorzystano głównie to, co daje nam natura. 

„Piknik ekologiczny – warsztaty i edukacja ekolo-
giczna” był dofinansowany ze środków Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

Katarzyna Radej
Dział Edukacji ekologicznej CZG-12

Kochasz dzieci - nie pal śmieci!
Podczas spotkań edukacyjnych pracownicy CZG-12 przypo-
minali o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych.                                                                                                       
Rosnące koszty opału mogą zachęcać  do  korzystania                           
z łatwo dostępnych odpadów w postaci starych płyt meblo-
wych, tekstyliów czy nawet plastikowych opakowań. Warto 
dziś jeszcze raz przypomnieć, że podczas spalania śmieci 
emitujemy do atmosfery szkodliwe substancje:
• pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla 

zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
• tlenek węgla: trujący dla ludzi i zwierząt,
• tlenek azotu: powodujący podrażnienia, a nawet uszkodze-

nia płuc.
Dym zawiera jeszcze dwutlenek siarki, chlorowodór, cyja-
nowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami 
i furanami. Spalanie śmieci jest również źródłem gazów 
cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i 
globalne ocieplenie. Paląc śmieci zanieczyszczamy nie tylko 
powietrze, ale także glebę, niszczymy cenne surowce, które 
mogą zostać poddane recyklingowi.

Kampania „Kochasz Dzieci - nie pal śmieci” prowadzo-
na jest przez Fundację Ekologiczną Arka, we współpracy                                                                                                                             
z fundacją Nasza. Akcja jest częścią kampanii „Nie trujcie”.                                                                                                                                
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeń-
stwa, wynikające ze spalania śmieci w gospodarstwach 
domowych – taki sposób palenia śmieci jest szkodliwy 
dla zdrowia i środowiska. Dodatkowo za czyn ten grozi 
grzywna w wysokości 5.000 zł.

Świebodzin

D
ęb

no
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Sprawozdanie burmistrza  
Najdłuższą częścią Sesji i najwięcej czasu            
zabrało radnym wysłuchanie sprawozda-
nia burmistrza  Andrzeja Kunta z dzia-
łalności w okresie pomiędzy 38. i 39.                    
Sesją Rady Miasta tj. za okres 3 miesięcy.                                                                        
Burmistrz odniósł się również do bieżącej                                  
informacji o kolejnej karetce dla miasta                                                       
i podziękował Wojewodzie Lubuskiemu                                                              
Władysławowi Dajczakowi, któremu                                                            
zawdzięczamy tą karetkę. 
Burmistrz A.  Kunt podziękował również 
zarządowi Nowego Szpitala za zorgani-
zowanie wydarzenia o  charakterze szko-
leniowo-naukowym tj. Dni Chirurgii 
im. dra Jerzego Wolańczyka. 
Burmistrz poinformował radnych, że 
2 października wyjedzie kolejny trans-
port z pomocą dla miasta partnerskiego 
w Samborze, w tym z cenną i niezwykle 
potrzebną na wojnie aparaturą medyczną 
wartości 30 tysięcy Euro dla Szpitala Woj-
skowego w Kijowie, na którą pieniądze 
zbierali kostrzyńscy lekarze chirurdzy. 

Suplement do sprawozdania burmistrza  
po zajęciu miejsca burmistrza na mównicy                                                                                           
wygłosił Przewodniczący M.Tatrewicz, 
ponieważ jak to określił  każdy sukces na-
szego miasta musi odpowiednio wybrzmieć. 
Poinformował o miłej uroczystości, że oto 
28 wreśnia br. uczestniczył w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie w rozstrzygnięciu 
konkursu „Modernizacja Roku & Budowa 
XXI wieku” z której to przywiózł dyplom 
Finalisty Konkursu przyznany Miastu za 
inwestycję „Modernizacja Willi Wagenera 
i adaptacja na Dom Praktyk Twórczych”. 
Osobiście i uroczyście na Sesji dyplom zo-
stał przekazany burmistrzowi A. Kuntowi. 

Pytania po sprawozdaniu burmistrza
padło z ust T. Łysiaka, a raczej było to 
stwierdzenie o potrzebie budowy sali 
sportowej przy szkole nr 2 wraz z prośbą                                                                                     
do burmistrza o zapewnienie, że sala ta                                                                                                    
powstanie. Andrzej Kunt zauwa-
żył, że  obecny czas zmienia warun-
ki finansowania każdej inwestycji, że 
w  budżecie na  2023 rok potrzebujemy 
23  milionów na wkład własny do reali-
zowanych już inwestycji i że odpowiedź 
na pytanie czy wykonamy salę zależy                                                           
także od radnych. Temat budowy sali 
gimnastycznej kontynuował radny                                                                                    
L.Naumowicz, którego zdaniem trzeba 
zrobić wszystko, by sala powstała. Radnego                                                                                         
Naumowicza zainteresowała również 
sprawa przejęcia prowadzenia przez mia-
sto cmentarza komunalnego - czy to tylko 
zerwanie umowy czy również wystąpienie                               
na drogę prawną? Burmistrz A.Kunt wy-
jaśnił, że biuro prawne Urzędu Miasta 
analizuje jeszcze całą sprawę, nie ma osta-
tecznych wniosków, a dalsze kroki prawne 
są możliwe. Innych pytań radni nie mieli, 
wobec czego o godzinie 15:25 przewod-
niczący Tatarewicz zarządził przerwę 
i zaprosił radnych do obejrzenia nowego 
studia nagrań KCK.

Sprawozdanie KTBS spółka z o.o.  
z działalności za 2021 przedstawił po 
przerwie prezes Leszek Statkiewicz, który 
wcześniej przesłał Sprawozdanie radnym, 
i w trakcie przedstawiania treści na Sesji 
stwierdził: „ponieważ tekstu nie było za 
dużo liczę, że Państwo przeczytali i nie ma 
sensu powtarzać całej informacji, łatwiej 
będzie odpowiadać na pytania”. Pytań do 
sprawozdania nie było. 
Prezes Statkiewicz poinformował rów-
nież radnych o planach odnośnie moż-
liwości zagospodarowania i remontu 
budynku przy ul. Niepodległości 13-15 
gdzie powstaną mieszkania komunalne, 
które mają możliwość rządowego dofi-
nansowania nawet do 90% oraz o możli-
wej podwyżce czynszów w 2023 roku dla 
dotychczasowych najemców o ok.12-13%, 
co wynika z rosnącej inflacji i wzrostu rat 
kredytów spłacanych przez Kostrzyńskie 
TBS. Własne zdanie  co do planowanej 
podwyżki wyraził M.Tatarewicz, wg któ-
rego  przy inflacji powyżej 16%  mniejsza 
podwyżka jest godna podziwu.

Podjęte uchwały
Uchwała XXXIX/248/2022 w sprawie   
zasad udzielania  i rozmiaru obniżek 
tygodniowych obowiązkowego wymiaru 
godzin dla nauczycieli, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos 
zabrał radny Leszek Naumowicz, który                                                                             
zgłosił wątpliwości m.in. dot. treści uchwa-
ły, która zdaniem radnego niesłusznie                                                                                      
powoduje zmniejszenie godzin zastępców 
dyrektorów z 7 do 5 oraz  wzrost budże-
tu na 2023 roku o ok. 45 tysięcy złotych. 
Uchwałę podjęto  13 głosami za i 1 głosem 
przeciwnym (L. Naumowicz).

Uchwała XXXIX/249/2022 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
W treści tej uchwały znalazł się zapis o 
zwiększeniu dochodów bieżących i ma-
jątkowych o łączną kwotę 3.446.733zł i 
zwiększeniu wydatków bieżących i mająt-
kowych o tą samą kwotę, w tym zmniejsze-
nie  o 1.200.000zł planowanej wcześniej 
inwestycji budowa ul. M.Reja. Na zada-
nie „Budowa krytej pływalni w Kostrzynie 
nad Odrą” dokonano zmiany w kwocie 
1.000.000,00 zł tworząc nowe zadanie 
pn. „Budowa krytej pływalni w Kostrzynie 

nad Odrą-finansowanie ze środków po-
chodzących z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19” - otrzymanych w konkursie  
„Rosnąca odporność”. Uchwałę przyjęto                                                    
11 głosami za, 1 radny wstrzymał się 
(R.Żygielewicz), 2 osoby były przeciwko 
(E.Sobczak, Ł.Urban).

XXXIX/250/2022 to uchwała w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana M.R. na Panią 
dyrektor Żłobka Miejskiego - radni jedno-
głośnie uznali skargę z dnia 13.06.2022 r.                                                                                            
za niezasadną.

Uchwała XXXIX/251/2022 w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani K.Z. na burmi-
strza miasta Kostrzyn nad Odrą 
radni jednogłośnie odrzucili skargę z dnia 
19.07.2022 r. uznając ją za niezasadną.

Uchwała XXXIX/252/2022  to z kolei 
uchwała podjęta jednogłośnie i zmie-
niającą uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na tere-
nie Miasta Kostrzyn nad Odrą udostęp-
nionych operatorom i przewoźnikom,                  

których właścicielem jest Miasto                                                                              
Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia 
Regulaminu i zasad korzystania z nich.
W przedstawionym projekcie uchwały 
dokonano zmiany w wykazie przystan-
ków komunikacyjnych oraz ich numera-
cji - wyznaczono nowe przystanki: Nr 38 
na ul. GORZOWSKA /KIER. GORZÓW/  
oraz Nr 35 ul.GORZOWSKA /KIER. 
CENTRUM/. Zmiana uchwały spowo-
dowana jest planowanym uruchomie-
niem drugiej linii komunikacji miejskiej:                  
ul. Gorzowska - ul. Dworcowa - Oś. Szu-
miłowo - ul. Gorzowska - ul. Dworcowa. 
Umożliwi to transport osób mieszkają-
cych na Osiedlu Warniki. 

Uchwała XXXIX/253/2022  w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie na rzecz 
Skarbu Państwa Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie 
Wlkp., w drodze darowizny, nierucho-
mości gruntowej stanowiącej własność 
Miasta Kostrzyn nad Odrą 
Burmistrz przypomniał radnym, że Ko-
mendant Główny PSP wpisał Kostrzyn 
nad Odrą jako miejsce budowy remi-
zy strażackiej.  Wpłynęła pilna prośba                  
Komendanta Miejskiego PSP z Gorzowa 

Wlkp. o podjęcie uchwały ponieważ roz-
grywają się losy finansowania przedsię-
wzięć, od stycznia planowane jest przy-
stąpienie do projektowania  i teraz jest ten 
moment, gdy uchwałę trzeba podjąć, bo 
inaczej nie będzie można podjąć działań 
w kierunku projektowania. M.Tatarewicz 
stwierdził, że fakt i pomysł budowy uznać 
trzeba jako kolejny sukces naszego miasta. 
Uchwałę przyjęto 12 głosów za, 1 wstrzy-
mujący się (E.Sobczak). 

Wnioski i interpelacje radnych
We wnioskach i interpelacjach radnych 
T.  Łysiak wniósł prośbę o postawienie 
znaku ograniczenia prędkości do 30km/h 
na ulicy Wierzbowej albo położenie pro-
gów zwalniających.

Sprawy różne
Czeka nas niedługo wyjazd , proponuję go-
dzinę 10-tą wstępnie. Jeśli chodzi o miejsce 
wyjazdu negocjuję z kierowcą, by było  wię-
cej niż jeden, postaram się wynegocjować 
2-3 punkty wyjazdu. Gdzie jedziemy - pyta 
radny Łysiak, a przewodniczący odpowia-
da, że jedziemy do Mielna, to już dawno 
zostało ustalone, a  inne szczegóły będą w 
drodze emailowej. 
Ostatnia rzecz - czy ktoś wie co dzieje się z 
mostem, bo roboty chyba na dobre utknęły, 
spytał przewodniczący. Burmistrz A.Kunt: 
oficjalnie nic nie wiemy, nieoficjalnie nie 
wypada mówić. W Mielnie atmosfera bę-
dzie sprzyjająca, a plotki też będą częścią 
naszego pobytu.
Prawie na zakończenie głos zabrał wice-
burmistrz Zbigniew Biedulski, który ogło-
sił kolejny sukces, jakim jest wyróżnienie 
otrzymane wczoraj od głównego organi-
zatora igrzysk Ludowych Zespołów Spor-
towych tj.OSiR Słubice. Podziękowanie 
otrzymali burmistrz Andrzej Kunt, dy-
rektor MOSiR Zygmunt Mendelski oraz 
pracownicy MOSiR Mariusz Staniszewski 
i Antoni Żołna, jako najbardziej zaan-
gażowani w organizację części imprezy                                                                                          
w naszym mieście. 

Rynna zalewa ścianę 
Jako ostatnia głos zabrała E.Sobczak, która                                                                                         
w imieniu pani Grażyny Kłysz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 przestawiła sy-
tuację w jakiej znalazła się pani dyrektor 
z powodu przeciekającej rynny przez któ-
rą cała ściana jest zalana. Radna stwierdzi-
ła, że pani dyrektor od 1,5 roku zgłasza ten 
fakt burmistrzowi, firmy krzak już nie ma, 
ja proszę pana burmistrza o naprawę, mó-
wiła radna. Zastępca burmistrza wyjaśnił, 
że to jednak praca gwarancyjna, która 
lada moment zostanie wykonana. Nato-
miast burmistrz Kunt stwierdził, że szkoła 
ma dyrektora, a tam gdzie jest dyrektor  do 
naprawy nie jest potrzebny burmistrz. 

O godzinie 16:40 radni zakończyli Sesję.

opracowanie: Przekrój Lokalny
na podstawie nagrania z sesji

Wrześniowa XXXIX Sesja Rady Miasta - pełna sukcesów!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Po 3.miesiecznych wakacjach radni powrócili do obradowania i w dniu 29 września br. o godz.14:00 przy obecności 14 radnych   
(nieobecny radny Piotr Dziekan) rozpoczęli  XXXIX sesję Rady Miasta.

Transmisje Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - https://transmisjaobrad.info/channels/51/miasto-kostrzyn-nad-odra/live
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ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

kom. 605 641 450
kontakt@jacekmalczewski.pl

Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

Kostrzyn nad Odrą finalistą konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI Wieku (XXVI edycja) 
Modernizacja Willi Wagenera i adaptacja na Dom Praktyk Twórczych została doceniona w 26. edycji Konkursu Modernizacja Roku     
& Budowa XXI. Kostrzyńska inwestycja, znalazła się w gronie finalistów w prestiżowym plebiscycie Modernizacja Roku 2021. 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych,        
cechujących się szczególnymi walorami jako-
ściowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi 
oraz estetycznymi przedsięwzięć budowlanych,                              
modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni                                                                                                 
urbanistycznej ukończonych w danym roku.
Ta trwająca nieprzerwanie rywalizacja z tradycją 
sięgającą 1996 roku, z każdą edycją buduje swój 
prestiż, powiększając liczbę uczestników i  grono 
zwycięzców oraz wyróżnionych. Kapitułę plebi-
scytu tworzą reprezentanci środowiska nauko-
wego, Ministerstwa  Infrastruktury, Minister-
stwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego                        
i innych instytucji. 
Podczas tegorocznej edycji oceniano 500 realiza-
cji, z czego 75 znalazło się w Finale, w tym moder-
nizacja Willi Wagenera w Kostrzynie nad Odrą.  
Nagrody tradycyjnie przyznano w Rezydencji 
Królów i Rzeczypospolitej w Zamku Królewskim 
w Warszawie.  
Dyplom finalisty konkursu Modernizacja Roku 
i Budowa XXI Wieku odebrał Przewodniczący 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Pan Marek Ta-
tarewicz, który brał udział w gali wraz z reprezen-
tantami wykonawcy inwestycji firmy PHU IKAA 
Aneta Suchomel Kostrzyn nad Odrą.fotografie: www.modernizacjaroku.org.pl
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tel. 575 808 301
Osiedle B 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

www.sylwiamazurek.com

Podologia
◊ Malowanie paznokci hybryda (stopy)

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

Ponad 300 tys. zł. zostało przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospo-
darstw Rolnych. 66 laptopów, 13 komputerów stacjonarnych i 2 tablety trafiły do uczniów - czyli beneficjantów programu Cyfrowa Gmina 
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Sprzęt komputerowy trafił do dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W pierwszym tygodniu września rodzice i dzieci                                       
odbierali w Urzędzie Miasta komputery, laptopy                                                                                                                 
i tablety. Darmowy sprzęt do nauki otrzymało 81 
dzieci,   których rodzice złożyli w Urzędzie Miasta 
wnioski i spełnili kryteria Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na ich pod-
stawie Miasto Kostrzyn nad Odrą wystartowało w 
ogólnopolskim konkursie “Granty PPGR - wspar-
cie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w 
rozwoju cyfrowym”  i uzyskało środki finansowe 
na zakup sprzętu wskazanego przez rodziców: 
• 66 laptopów,
• 13 komputerów stacjonarnych

• 2 tabletów, 
• licencje na pakiet Microsoft Office 2021 oraz 

programy antywirusowe. 
Koszt zakupów wyniósł 312.634,02 zł.

Widok uśmiechniętych buziek dzieci w wieku                                                
szkolnym jest bezcenny, a zadowolenie rodziców,                                                           
którzy pamiętają trudy nauki zdalnej swoich                                                     
pociech są dowodem na to, że podjęliśmy dobrą 
decyzję o udziale w projekcie - mówi Anna Suska 
sekretarz miasta. - Jeżeli rząd zdecyduje o kolej-
nej edycji tego Programu z pewnością weźmiemy 
w nim udział, bowiem kilkanaście osób niestety nie 
zdążyło skompletować wymaganych dokumentów. 
Przypominamy, że Miasto w trzeciej edycji Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych skierowanej do                    
samorządów, na terenie których działały państwo-
we gospodarstwa rolne otrzymało także 2 miliony zł                                                                                                                    
na  modernizację Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Konstytucji 3 Maja. 
Rządowy program wsparcia rozwoju cyfrowego                   
dzieci z rodzin byłych pracowników PGR zakłada                                                                                               
walkę z wykluczeniem cyfrowym na terenach 
popegeerowskich. 30 lat po upadku PGR-ów naj-
młodsze pokolenia byłych pracowników będą 
mogły korzystać z nowych technologii.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii 
na pandemię COVID-19
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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

Pani Poseł, od kilku miesięcy 
podejmuje Pani kolejne interwencje 
w sprawie pogarszającego się fun-
kcjonowania Poczty Polskiej. Co tak 
naprawdę dzieje się w państwowej 
spółce?

K. Osos: Głównym problemem są 
oczywiście płace. Znaczna część listo-
noszy otrzymuje wynagrodzenie zasad-
nicze poniżej ustawowego minimum. 
Aby osiągnąć najniższy ustawowy próg 
w wysokości 3010 zł bruo, otrzymują 
tzw. premię chorobową lub premię 
motywacyjną. Dlaczego taka praktyka, 
choć dozwolona prawem, stosowana 
jest na tak szeroką skalę w spółce skar-
bu państwa? Minister Sasin nie potrafi 
mi odpowiedzieć na to pytanie. Rów-
nocześnie, jak informują pracownicy, 
kadra menadżerska w sierpniu br. 
otrzymała premie w kwocie nawet 

kilkudziesięciu tysięcy złotych na osobę. 
Te dysproporcje między dyrektorami 
spółki a pracownikami niższego szcze-
bla, którzy od lat walczą o każdą do-
datkową złotówkę, sprawiają, że czara 
goryczy się przelała. Listonosze, jak każ-
dy z nas, chcą być godnie traktowani 
i wynagradzani. Zwłaszcza, że tak jak 
wszyscy borykają się dziś ze skutkami 
wysokiej inflacji w postaci wszech-
obecnej drożyzny. Niestety, rządzący 
wciąż wydają się tego nie dostrzegać. 
Efektem jest więc składanie licznych 
wypowiedzeń i tym samym łączenie 
rejonów doręczeń oraz zamykanie ko-
lejnych filii urzędów pocztowych, po-
nieważ na miejsce odchodzących pra-
cowników brakuje chętnych. 

K. Osos: Patrząc na działania o-
sób odpowiedzialnych dziś za tę pań-
stwową spółkę, nie sądzę, by było le-
piej. Czy to skutek złego zarządzania, czy 
świadomego działania - trudno powie-
dzieć. Wiem natomiast, że powinniśmy 
robić wszystko, by Poczta Polska się 
rozwijała, a nie zwijała.

K. Osos: Od dłuższego czasu zgła-
szają się do mnie zarówno mieszkańcy, 
jak i pracownicy Poczty Polskiej z proś-
bą o interwencję. Klienci wskazują, że 
przez długi czas nie widują swoich li-
stonoszy, przesyłki idą do nich tygo-
dniami, a kolejne okienka pocztowe, 
z których dotychczas korzystali, są za-
mykane - nikt nie wie, czy czasowo, czy 
trwale. Opóźnienia w dostarczaniu fak-

tur i rachunków sprawiają, że wiele o-
sób musi z nie swojej winy płacić kary. 
Część mieszkańców po terminie odbiera 
pisma urzędowe. To wywołuje irytację. 
Równocześnie zgłasza się do mnie co-
raz więcej pracowników państwowej 
spółki, wyjaśniając, jak naprawdę wy-
gląda ich praca i wskazując, co jest 
przyczyną fatalnej sytuacji na Poczcie.

O czym informują Panią praco-
wnicy Poczty?

Jakie działania w tej sprawie Pani 
podejmuje?

K. Osos: Przede wszystkim sys-
tematycznie i szczegółowo informuję 
Ministra Sasina, który nadzoruje pań-
stwową spółkę, o zgłaszanych mi pro-
blemach i za każdym razem proszę 
o przedstawienie pilnych rozwiązań 

w danym obszarze, które trwale po-
prawią sytuację i rzeczywiście wyjdą 
naprzeciw oczekiwaniom pracowni-
ków Poczty Polskiej. Dążę również do 
tego, aby wszystkie zasygnalizowane 
mi nieprawidłowości, takie jak zatru-
dnianie niewykwalifikowanych osób 
w konwojach pieniężnych czy brak 
odpowiedniej ochrony obiektów po-
cztowych, zostały sprawdzone przez  
odpowiednie instytucje. Na prośbę 
mieszkańców interweniuję także w 
sprawie poszczególnych placówek 
pocztowych, które są zamykane.   

Pani Poseł,  co będzie dalej 
z  Pocztą?

Co z tą Pocztą?
Prawie każdy z nas w ostatnich miesiącach na własnej skórze odczuł skutki fatalnego 

funkcjonowania Poczty Polskiej. Brak listonoszy i zamknięte okienka sprawiają, że kolejna 
wizyta w urzędzie pocztowym wywołuje irytację. Ale czy tak naprawdę wiemy, co jest 

przyczyną tego stanu rzeczy? - rozmowa z Posłanką na Sejm RP  Katarzyną Osos.

Dziękuję za rozmowę. 



Początki K-S SSE sięgają roku 1997.  Wtedy to 
właśnie powstała ustawa o specjalnych strefach 
ekonomicznych. Jej głównym celem było zago-
spodarowanie majątków upadłych po transfor-
macji zakładów w rejonie Mielca, Tarnobrzegu 
czy Stalowej Woli.  
Pomysł utworzenia K-S SSE został przedstawiony                                                                      
miastu Kostrzyn nad Odrą przez burmistrza Ma-
riana Firszta, który dowiedział się o nim na spo-
tkaniu burmistrzów i prezydentów miast w Czę-
stochowie. Propozycja utworzenia Specjalnej                     
Strefy Ekonomicznej trafiła na podatny grunt, 
tym bardziej, że w niedalekiej przeszłości rozwa-
żano koncepcję utworzenia w Kostrzynie strefy 
wolnocłowej o charakterze przemysłowym. Nie 
bez znaczenia była przychylność władz Miasta, 
Rady Miejskiej oraz Wojewody, którzy poparli 
inicjatywę Kostrzyna i Słubic.
K-S SSE powstała we wrześniu 1997 roku. Jej         
zadaniem początkowo było przejęcie grun-
tów od gmin oraz wykup gruntów prywatnych.                                                   
W zamian za działki rolne, oferowano gospoda-
rzom działki budowlane na terenie miasta. W ten 
sposób K-S SSE pozyskiwała tereny do utworzenia                                                                                         
Strefy Ekonomicznej. Pierwsze kroki marketin-
gowe skierowane były do biur handlowych, zlo-
kalizowanych przy ambasadach zagranicznych 

W tym roku przypada 25. rocznica utworzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Z tej okazji K-S SSE organizowała w tym roku dla inwestorów i partnerów 
biznesowych szereg wydarzeń o charakterze gospodarczo-ekonomicznym. Punktem 
kulminacyjnym obchodów była uroczysta gala w Filharmonii Gorzowskiej zorganizo-
wana w dniu 26 września 2022 roku, co było doskonałą okazją do podsumowań.
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Jak zatem doszło do utworzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?

Dzięki powstałej w 2018 roku Polskiej Strefie 
Inwestycji ulgę podatkową można już uzyskać 
na terenie całej Polski, niezależnie od wielko-
ści przedsiębiorstwa. Nowe inwestycje z sektora 
przemysłu i nowoczesnych usług mogą być reali-
zowane na dowolnym gruncie, zgodnie z główną 
zasadą PSI - cała Polska Strefą Ekonomiczną.
Po 25 latach działalności, której jubileusz K-S SSE 
obchodzi w tym roku, strefa spojrzała wstecz aby 
podsumować swoją osiągnięcia. To jak zmieniły 
się całe regiony, gdzie powstawały pierwsze pod-
strefy, nie trzeba nikomu przedstawiać. Mieszkań-
cy Kostrzyna obserwowali zachodzące tu zmiany 

Kolejny przełom: Polska Strefa Inwestycji - cała Polska Strefą Ekonomiczną

Uroczysta gala punktem kulminacyjnym obchodów 25-lecia K-S SSE
26 września 2022 roku Kostrzyńsko-Słubicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna była organizato-
rem uroczystej gali w Filharmonii Gorzowskiej 
z okazji obchodów 25-lecia swojej działalności.  
To druga w tym roku tego typu uroczystość. W 
lutym również w filharmonii odbyło się forum 
„Silna Polska, Silną Gospodarką. Kompas 
dla przedsiębiorstw Polski Zachodniej”, które                                                      
zgromadziło liczne grono gości. 

Inicjatywą kostrzyńskiego samorządu powołano
25 lat temu na mocy ustawy o specjalnych strefach 
ekonomicznych Spółkę, która przyczyniła się 
do skutecznej likwidacji bezrobocia strukturalnego, 
które było największym wyzwaniem okresu 
przemian gospodarczych. Obecnie wykorzystujemy 
instrument wsparcia z ustawy o wspieraniu nowych 
inwestycji i w ramach Polskiej Strefy Inwestycji 
staramy się wspierać inicjatywy gospodarcze, 
które wnoszą jak największą wartość dodaną 
w kontekście ekonomicznym i społecznym. 
Ostatnie 5 lat to zdecydowanie najszybszy 
wzrost nakładów inwestycyjnych na terenie 
zarządzanym przez Kostrzyńsko-Słubicką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. 
oraz najlepsze wyniki finansowe Spółki 
w całej jej historii.

Krzysztof Kielec - Prezes K-S SSE

Orkiestra Filharmoni Gorzowskiej zabrała gości na muzyczną ucztę, którą z pewnością był cudownie                     
wykonany „I Koncert Fortepianowy” Ferenca Liszta

Prezes K-S SSE Krzysztof Kielec podczas swojego wystąpienia prezentuje nakłady inwenstycyjne poniesione 
przez przedsiębiorców na przestrzenii 25 lat



W tym roku przypada 25. rocznica utworzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Z tej okazji K-S SSE organizowała w tym roku dla inwestorów i partnerów 
biznesowych szereg wydarzeń o charakterze gospodarczo-ekonomicznym. Punktem 
kulminacyjnym obchodów była uroczysta gala w Filharmonii Gorzowskiej zorganizo-
wana w dniu 26 września 2022 roku, co było doskonałą okazją do podsumowań.

TO JUŻ 25 LAT 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

KOSTRZYŃSKO- SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

w Polsce, co zaowocowało bezpośrednio spotka-
niami z inwestorami. Pierwszymi inwestorami 
w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej zostali Podravka oraz ICT. W miej-
scu gdzie aktualnie znajdują się obydwa zakłady, 
zostały poczynione pierwsze działania w zakre-
sie budowy infrastruktury. Od tego momentu                   
K-S SSE nieprzerwanie rozwijało się, tworząc 
podstrefy w kolejnych miastach na terenie trzech 
województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego 
i wielkopolskiego. 
Obecnie Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna obejmuje zasięgiem swojego od-
działywania Województwo Lubuskie, Zachod-
niopomorskie i Wielkopolskie i jest tym samym 
jedną z większych i najszybciej rozwijających się 
stref w kraju. K-S SSE swoimi działaniami sty-
muluję krajową gospodarkę, tak aby wciąż po-
wstawały nowe miejsca pracy dzięki kolejnym 
inwestycjom. Zwolnienia podatkowe udzielane 
przez KSSSE są największą dostępną ulgą finanso-
wą w Polsce. Strefa oferuje również bogaty wybór 
w pełni przygotowanych terenów inwestycyjnych. 
Wsparcie Rządu RP i lokalnych samorządów 
sprawia, że zapewnia nowym inwestorom przyja-
zne i bezpieczne warunki do inwestowania. 

Jak zatem doszło do utworzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?

Kolejny przełom: Polska Strefa Inwestycji - cała Polska Strefą Ekonomiczną

od lat na własne oczy. Powstało wiele nowych 
zakładów, utworzono dzięki temu ogromną ilość 
miejsc pracy. Do Kostrzyna do pracy przyjeżdżają 
ludzie z całego regionu, nierzadko nawet z Go-
rzowa. Utworzenie w Kostrzynie specjalnej strefy 
ekonomicznej była zatem jednym z kluczowych 
wydarzeń  mających wpływ na rozwój miasta.
Niektórzy zwykli mówić, że liczby nie kłamią. Tak 
jest i tym razem. Dane po 25 latach pomagają zro-
zumieć ogrom wykonanej pracy i docenić włożony 
w nią trud. Niech będą przysłowiową kropką nad i:
• 447 inwestycji
• 13,6 mld PLN nakładów inwestycyjnych
• 53 839 miejsc pracy

Uroczysta gala punktem kulminacyjnym obchodów 25-lecia K-S SSE
Forum Gospodarcze miało charakter rozwo-
jowy, skupiało się na rozmowach o przyszło-
ści i planach. Podsumowano dotychczasowe 
dokonania, a było ich niemało. Wisienką na 
torcie Gali był „I Koncert Fortepianowy”               
Ferenca Liszta, który wykonali muzycy                  
orkiestry Filharmoni Gorzowskiej.
Zapraszamy do fotorelacji z uroczystości,  
życząc Strefie 100 lat pełnych sukcesów!

na zdjęciu od lewej: Sekretarz stanu i Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak,
Prezes K-S SSE Krzysztof Kielec oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Oprócz życzeń na ręce zespołu Strefy trafiły też okolicznościowe prezenty, jak ten podarowany nam przez 
Prezydenta Nowej Soli Jacka Milewskiego

od lewej: Jacek Wójcikowski z Centrum Obsługi Inwestora Szczecin, wiceprezes Zarządu Magdalena Hilszer 
oraz wznoszący toast za pomyślność Strefy członek Zarządu Andrzej Kail 
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Dla wielu z nas wyobrażenie sobie codziennego życia bez szybkiego internetu w domu graniczy już 
z niemożliwością. A czas pandemii sprawił, że potrzebujemy dobrej sieci jeszcze bardziej. Zdalna edukacja,
praca, zakupy, sprawy urzędowe, to już nasza codzienność. A co z dostępem do informacji, czy po prostu 
rozrywki? Ktoś z rodziny chce obejrzeć odcinek ulubionego serialu, ktoś inny pograć na komputerze. 
Czy sieć to wytrzyma? Na pewno tak, jeśli tylko będzie to światłowód.

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

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

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

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

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

Zapraszam do kontaktu!

Jeeest!
Odbiór w jakości 4K wybranych kanałów i filmów VOD możliwy tylko ze Światłowodem oraz odpowiednim sprzętem. Szczegóły na orange.pl/swiatlowod oraz w Regulaminie usług multimedialnych 
na orange.pl, gdzie sprawdzisz też zasięg Światłowodu. Opłata za połączenie wg cennika. Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych. 

Zapraszam do kontaktu! 
 Krzysztof Kamiński  
 500 635 800

W tej okolicy dostarczamy ultraszybki
Orange Światłowód i telewizję w jakości 4K
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KURS DLA DZIECI W WIEKU 7-15 LAT
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Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Informujemy, iż od dnia 3 października 2022 r. (poniedziałek) następuje zmiana w rozkładzie jazdy autobusu komunikacji miejskiej  linii U-01 
(przesunięcia minutowe) i uruchomiona zostaje druga linia U-02: ul. Gorzowska →ul. Woj. Polskiego → Os. Leśne → ul. Dworcowa → ul. Gabriela  
Narutowicza → Os. Szumiłowo → ul. Dworcowa → ul. Gorzowska. Szczegółowy rozkład jazdy znajdziecie Państwo poniżej.

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



13nr 9 (113)/2022 Październik 2022

kom. 605 641 450
kontakt@jacekmalczewski.pl

Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

Chcesz mieć własny dom? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!
W tych niepewnych czasach inwestycja w nieruchomości jest jedną z najbardziej pewnych lokat kapitału. Dobrze wie o tym firma 
IKAA INVEST, która wspólnie z IKAA SUCHOMEL Aneta Suchomel zdecydowała się na budowę domków typu bliźniak w pobliżu                       
Komisariatu Policji, szpitala, przedszkola czy szkoły, a więc w miejscu idealnym dla każdej rodziny! Co więcej, jeszcze w tym roku 
będzie można zamieszkać we własnym domku! Co wyróżnia domek Diana Grande B Bliźniak ?

“PRZEKRÓJ LOKALNY” POLECA

Diana Grande B bliźniak wy-
różnia przede wszystkim duża 
powierzchnia użytkowa, która 
wynosi ponad 165 m2. Zaletą 
domu jest także to, że jest to 
dom piętrowy, dzięki czemu 
nie wymaga ogromnej działki, 
a jednocześnie zapewni rela-
tywnie niskie koszty ogrzewa-
nia dla potrzeb 4-6 osobowej 
rodziny. Dom zaprojektowa-
no w technologii murowanej. 
W jego bryle widoczne są roz-
wiązania nawiązujące do stylu 
tradycyjnego, co jest idealnym 
rozwiązaniem dla osób cenią-
cych klasykę i prostotę.
Dom posiada garaż jednosta-
nowiskowy, dzięki czemu nie 
będzie problemu z parkowa-
niem. Projekt uwzględnia także 
taras znajdujący się przy domu,  
gdzie bęzie można miło spędzić 
czas na świeżym powietrzu. 
Na parterze zaprojektowano 
nie tylko spory przedpokój, 
ale przede wszystkim duży po-
kój połączony z funkcjonalną 

kuchnią, który z pewnością sta-
nie się centrum spotkań rodzin-
nych. Nie możemy zapomnieć 
też o pięknym kominku, znaj-
dującym się w strefie dziennej, 
który ogrzeje  zmarzniętych 
domowników po jesienno-zi-
mowych spacerach. Jest tutaj 
także miejsce na łazienkę oraz 
pokój, który może być zarówno 
gabinetem, pokojem gościn-
nym czy sypialnią. Na parterze 
jest też garaż z przylegającym 
pomieszczeniem.
Pierwsze piętro to trzy pokoje                                                                      
o powierzchni ponad 12 m2            
każdy, w tym jeden połączony 
jest z garderobą o pow. 7 m2, co 
jest nie bez znaczenia dla wielu 
Pań. Jest tu także duża, główna 
łazienka i spore pomieszczenie 
gospodarcze.
Nie można zapominać także 
o strychu, który ma aż 21 m2 
i  może stać się zarówno dodat-
kowym pokojem, jak i pracow-
nią artystyczną czy po prostu 
kolejnym pokojem.

Tak naprawdę układ pokojów 
pozwala na dowolną aranżację 
wnętrz, a więc to od przyszlego 
nabywcy zależeć będzie, gdzie 
będzie sypialnia, gabinet czy 
wreszcie pokój dla gości. Nasza 
fantazja w tym zakresie może 
się wyszaleć, a podjęcie decy-
zji ułatwi Państwu z pewnością 
projekt domu, z którym można 
zapoznać się w Internecie. 
Adres widoczny jest na dole 
ogłoszenia poniżej. Pod tym 
adresem mogą Państwo sami 
zobaczyć wizualizację, rzuty, 
przekroje czy elewacje... a już 
dzisiaj zachęcamy do zoba-
czenia domów „na żywo” przy                    
ulicy Jana Pawła II oraz kontakt 
z celem umówienia wizyty.
Diana Grande B Bliźniak to 
dom o klasycznej bryle, ale          
oferujący nowoczesne rozwią-
zania  i komfort użytkowy. Być 
może dla wielu z Czytelników 
jest to upragniony dom, który 
stanie się domem rodzinnym 
dla wielu pokoleń...



  14 nr 9 (113)/2022Październik 2022

W ciągu piętnastu lat odbyliśmy 
siedemnaście wycieczek. Stano-
wią one okazje do wymiany opinii 
w  rozwiązywaniu problemów osób 
w starszym wieku i niepełnospraw-
nych przez zrzeszające ich organi-
zacje, przy wsparciu miejscowych 
organów władzy samorządowej. 
Organizacje seniorskie w naszym 
mieście zdają sobie sprawę, że wiele 
jest w tym względzie do zrobienia, 
wiedzą o tym również lokalne wła-
dze. Z zebranych spostrzeżeń z od-
bytych wycieczek i spotkań wynika, 
że każda miejscowość problem ten 
widzi inaczej i stara się go rozwią-
zać. Warto więc odwiedzać te miej-
scowości, gdzie problemy organiza-
cji seniorskich przez lokalne władze 
są lepiej niż u nas rozwiązywane. 
Pytanie tylko, czy ktoś z naszych 
spostrzeżeń i doświadczeń zechce 
skorzystać?
21 września 2022 roku dziewiętnastu                                                                             
Seniorów z KSCzJ odwiedziło Żary. 
Przybyłych na miejsce przywitała                                                              
Przewodnicząca Miejskiej Rady               
Seniorów Irena Marciniak w towa-
rzystwie Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Kultury Urzędu Miasta Żar odpowiada-
jącej za organizacje seniorskie oraz pani 
dyrektor i pracownicy Domu Dziennego                                                                                     
Pobytu Seniorów, gdzie odbywało się  
spotkanie. Gospodarze przygotowali 
słodki poczęstunek i ciepłe napoje, które 
po blisko trzygodzinnej podróży busem 
smakowały nam wyśmienicie.
Przewodnicząca MRS (składającej się 
z  samych seniorów z organizacji eme-
ryckich) wymieniła długą listę przedsię-
wzięć podejmowane przez te organizacje,                                                                                    
jak i placówki kulturalne, oświato-
we i sportowe Żar. Wizytówką miasta 
na tym polu są hucznie obchodzone 
Dni Seniora (trwające przez tydzień).                            
W  trakcie obchodów odbywają się po-
kazy artystyczne czy prezentacje zespo-
łów tanecznych, śpiewaczych i wokal-
nych nie tylko lokalnych stowarzyszeń.                                                        
Obchodom towarzyszą też wystawy 
i  sprzedaż wyrobów rękodzieła, malar-
stwa itp. Zwieńczeniem tygodnia seniora                                                                                
jest wspólna zabawa.
Ciekawostką funkcjonującą w Żarach 
jest Karta Seniora, upoważaniająca                                                                              
ponad 500 jej posiadaczy do bezpłat-
nych szczepień, zniżek wielu artykułów                                                                                      
(np. spożywczych) oraz usług, a także 
uprawniająca do bezpłatnego korzystania                                                                                             
z basenu  czy  infrastruktury  sportowo-
-rekreacyjnej.
Podczas spotkania J. Wanat omówił                                                                               
przedsięwzięcia swojego stowarzysze-
nia realizowane w tym roku: Obchody                      
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet,                                                                                   
organizację spartakiad sportowo-re-
akreacyjnych, wieczorku poezji oraz kil-

Do tradycji już weszło, że przynajmniej raz w roku Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”  
organizuje wycieczkę dla swoich członków i sympatyków naszej organizacji. Wierni tej tradycji,  
21 września br. odwiedziliśmy Żary.

KOSTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE “CZŁOWIEKIEM JESTEM”

Kostrzyńscy Seniorzy odwiedzili Żary

ku wycieczek rowerowych oraz busem 
do różnych miejscowości, robienie                  
paczek świątecznych dla najbardziej                                                                                         
potrzebujących i wiele, wiele innych. 
Podkreślał, że są one realizowane z wła-
snych składek członkowskich i wpły-
wów z Jarmarku Adwentowego. Po za-
kończonej dyskusji J. Wanat przekazał 
dwa pamiątkowe puchary oraz suweniry 
i  wiązanki kwiatów: jeden dla żarskich 
Seniorów, a drugi dla władz miasta. Jako 
pamiątkę z pobytu w Żarach zabraliśmy 
ze sobą upominki w postaci wytworów 
rąk i fantazji żarskich Seniorów.
Następnym punktem wycieczki było 
zwiedzanie miejskiego muzeum, gdzie 
przy makiecie kustosz przedstawił hi-
storię i ciekawostki z życia i rozwoju 
miasta. Największe zainteresowanie 
wzbudzała kolekcja ręcznie zdobionej 
porcelany miejscowych rzemieślników. 
Tylko z braku czasu nie skorzystaliśmy z 
warsztatu ceramiki użytkowej, a szkoda, 
bo chyba każdy chciałby zabrać ze sobą 
własnoręcznie malowaną filiżankę. Nie 
skorzystaliśmy też z możliwości zwie-
dzania żarskiego zespołu pałacowo-
-zamkowego, zostawiając te atrakcje na 
kolejną wizytę w Żarach. Skorzystaliśmy 
natomiast z okazji udania się do tzw. 
zielonego lasu, będącego wielkim par-
kiem o zróżnicowanej konfiguracji ro-
ślinności, z przewagą drzew liściastych. 
Zwiedziliśmy również XIX wieczną 
basztę obronną „BISMARKA”. Z wieży 
widokowej usytuowanej na najwyższym 
wzniesieniu Województwa Lubuskie-
go (226,8 metrów n.p.m.) podziwiano 
rozległą panoramę Łużyc, ciągnącą się 

aż po Karkonosze. Pogoda nam sprzyja-
ła i było widać łańcuchy gór ze Śnieżką                   
na czele! Po zejściu z wieży każdy otrzy-
mał z rąk przewodnika certyfikat zdo-
bycia góry żarskiej. U stóp wzniesie-
nia napotkaliśmy ekipę filmową, która 
pod okiem znanego aktora i prezentera                                                                                     
telewizyjnego Tomasza Bednarka kręciła                                                                                    
film przyrodniczy pt. Piękna nasza             

Polska cała. Nie omieszkaliśmy 
zrobić sobie pamiątkowego 
zdjęcia z Panem Tomaszem.
Naglił nas czas, więc grzecznie 
podziękowaliśmy za zaprosze-
nie na obiad, dlatego też gospo-
darze spotkania wyposażyli nas 
w  prowiant na drogę. Żegna-
jąc się J. Wanat podziękował za 
wspaniałe przyjęcie i zaprosił                  
z rewizytą do naszego miasta. 
Do Kostrzyna nad Odrą uczest-
nicy wycieczki powrócili z dwu-
godzinnym poślizgiem, ale i tak 
nie zobaczyliśmy wszystkiego, co 
dla nas przygotowano. Szkoda,                                                                     
ale będą jeszcze inne okazje. 
Każdego z uczestników wyjazd 
kosztował zaledwie 25 zł, pozo-
stałe koszty pokryliśmy z tzw. 
środków własnych. Zdaniem 
wszystkich uczestników wy-
cieczki była ona bardzo udana i 
wielce pouczająca, a my już pla-
nujemy kolejne!

Zarząd KSCzJ
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SALA OŚ. MIESZKA 1 41

 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

KAŻDY WTOREK I CZWARTEK

O GODZINIE 18:00

SAMOOBRONA
DLA KOBIET

ZAJĘCIA POMOGĄ POPRAWIĆ

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ KOBIET

W KAŻDYM WIEKU I NAUCZĄ TECHNIK

SKUTECZNEJ SAMOOBRONY

Piłkarski skarb kibica - Trampkarz i Junior sezon 2022/23 
W poprzednim numerze opublikowaliśmy wyniki i terminarze meczów Młodzika z udziałem kostrzyńskich drużyn. W tym miesiącu 
przyszedł czas na kolejne grupy - Trampkarzy oraz Juniora. Podajemy też terminarz kolejnych meczy III Ligi Kobiet (grupa 3).

KOSTRZYN NAD ODRĄ

30.10.2022, g. 10:00, Stadion Olimpijski ul. Sportowa 1
Polonia Słubice - TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą

6.11.2022, g. 11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą - Stilon Gorzów Wlkp.

13.11.2022, g. 11:00 , Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą - Promień Żary

19.11.2022, g. 11:00, Stadion MOSiR, ul. Sulechowska 37
Lechia Zielona Góra - TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą

III Liga Kobiet
grupa III, runda jesienna

W rozgrywkach III Ligi Kobiet (grupa 3) prowadzonej                                                                                   
przez Śląski Związek Piłki Nożnej nasze miasto jest                  
reprezentowane przez zespół MUKS „Przyjaciół Sportu”                                                                                                          
Kostrzyn nad Odrą, który zagra w finale Pucharu  Polski 
Kobiet na szczeblu woj. lubuskiego z Ladies Soccer Team 
Gorzów Wlkp. 13 października o 15:30 w Międzyrzeczu.

 15.10.2022, g. 15:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
MUKS PS Kostrzyn nad Odrą - MKS Myszków

22.10.2022, g. 15:00, ul. Józefa Mireckiego 31, Sosnowiec
KKS Czarni II Sosonowiec - MUKS PS Kostrzyn nad Odrą

29.10.2022, g. 14:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
MUKS PS Kostrzyn nad Odrą - TS Mitech Żywiec

06.11.2022, g. 15:00, ul.Wł. Sikorskiego 110, Tychy
KP GKS Tychy S.A. - MUKS PS Kostrzyn nad Odrą

12.11.2022, g. 14:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
MUKS PS Kostrzyn nad Odrą - Chrobry Głogów

I liga wojewódzka
A1 Junior

 dotychczas rozegrano mecze:
 Drzonkowianka Racula   3
 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  1
 

 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  1
 AstroEnergy Warta Gorzów Wlkp.  3

 Tęcza Homanit Krosno Odrz. 1
 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą 3

 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  3
 Polonia Słubice    0

 Stilon Gorzów Wlkp.   3
 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0

 Promień Żary    2
 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  2

 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  2
 Lechia Zielona Góra   2

 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  4
 Drzonkowianka Racula  1

kolejne mecze w grupie:
09.10.2022, g.15:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą - Drzonkowianka Racula

15.10.2022, g. 13:30, Stadion w Wawrowie, Wawrów 88
AstroEnergy Warta Gorzów Wlkp. - TS Celuloza Kostrzyn

23.10.2022, g. 11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  - Tęcza Homanit Krosno 

Gorzów W.: II liga okręgowa 
C1 Trampkarz

 dotychczas rozegrano mecze:
 Ilanka Rzepin    3
 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  1

 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  2
 Zjednoczeni Przytoczna   4

 Stilon III Gorzów Wielkopolski  15
 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  0

 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  5
 UKS Polonia Słubice  2

 PUKS Maksymilian   1
 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  1

 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą  2
 AstroEnergy Warta II Gorzów  4

 TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą 4
 Ilanka Rzepin    5

kolejne mecze w grupie:
15.10.2022, g. 11:00 GKS Przytoczna, ul. Główna 42
Zjednoczeni Przytoczna - TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą

22.10.2022, g. 11:00, Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą - Stilon III Gorzów

29.10.2022, g. 11:00, Stadion Olimpijski ul. Sportowa 1
UKS Polonia Słubice vs. TS Celuloza Kostrzyn Nad Odrą 

05.11.2022, g. 10:00 , Stadion MOSiR Kostrzyn nad Odrą
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą vs. PUKS Maksymilian
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TYLKO DUŻE ROZMIARY

TYLKO  ODZIEŻNOWA

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

oferujemy również: kosmetyki AVON
ręcznie robione torebki z naturalnej skóry 

bluzki - bluzy - kurtki - dresyw ofercie: 
spodnie - spódnice - sukienki - inne

TYLKO  ROZMIARYDUŻE


