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Tomasz Moskal
ul. Wodna 8
Kostrzyn nad Odrą

,
CHINSKI MARKET
PROMOCJA DO 31 GRUDNIA
mul ubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

100 zł zwrotu przy
zakupie za 1000 zł*

*10 zł za każdy wydany 100 zł
max. 100 zł do wydania

SZCZEGÓŁY W SKLEPIE
ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ:

Andrzej Kunt objął stanowisko
burmistrza 18 listopada 2002
roku, a historyczne dziś ślubowanie złożył przed Radą Miejską, której przewodniczącym
był wówczas Andrzej Kail.
Burmistrz Andrzej Kunt miał
ogromne szczęście rządzić miastem
w ciekawych czasach. Wejście Polski
do Unii Europejskiej dało miastu
niepowtarzalną szansę rozwoju.
Środki unijne popłynęły szerokim
strumieniem i były wykorzystywane tak jak pozwalała na to UE
i umiejętności gospodarzy polskich
miast i miasteczek. Zniesienie wewnętrznych granic unijnych było
wydarzeniem oczekiwanym przez
zwykłych ludzi ale i inwestorów
zagranicznych. Był to dobry czas
na rozwój gospodarczy. Ale przede
wszystkim, aż do wybuchu wojny w
Ukrainie był to czas pokoju. W nowe
dwudziestolecie burmistrz Andrzej
Kunt wchodzi w trudnych czasach
wojny za naszą wschodnią granicą, galopującą światową inflacją,
wewnętrznymi
polsko-polskimi
sporami politycznymi i ogromną
niepewnością jutra jeśli chodzi
chociażby o miejskie inwestycje. To
wciąż ciekawe czasy, ale jakże inne
gdy A. Kunt rozpoczynał rządzenie
miastem nad Odrą.
Z okazji Jubileuszu życzymy Burmistrzowi niesłabnącego zdrowia,
energii działania, jak najlepszych
decyzji, życzliwości mieszkańców
i inwestorów.

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

Kupię motocykle

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

ul. Piastowska 1 (nad sklepem Lewiatan)
pn.-sob. 10:00-19:00 nd handlowe 10:00-18:00

ul. Wyszyńskiego 25 (naprzeciw kościoła)
pn.-sob. 9:00-20:00 nd handlowe 10:00-18:00

tel. 726-085-110
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Zapraszamy wystawców
Zapraszamy wystawców, handlowców oraz twórców rękodzieła
artystycznego do prezentacji i sprzedaży swoich produktów
w czasie IV Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie
się na Placu Wojska Polskiego w godz. 12:00-20:00 w dniach
10-11 grudnia 2022 roku.

Zgłoszenia wystawców przyjmujemy:
• telefonicznie pod numerem telefonu 95 727 81 24 w godzinach
pracy Urzędu Miasta (7:30-15:30)
• elektronicznie na adres: a.zurawska@kostrzyn.um.gov.pl
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Bezpłatna rehabilitacja po COVID-19
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą realizuje program bezpłatnej
rehabilitacji oddechowej po COVID-19. Jego celem jest wsparcie
osób, które po przechorowaniu COVID-19 szybko się męczą,
odczuwają duszność i osłabienie i z tego powodu mają
problemy z powrotem do pełnej aktywności fizycznej.
Pomoc skierowana jest do mieszkańców
województwa lubuskiego. Do programu
mogą zgłosić się osoby pełnoletnie i aktywne 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 wysokoprzepływowej tlenoterapii.
Program zakłada 12 spotkań (2 razy w
tygodniu po 60 minut). Zestaw ćwiczeń
i ich intensywność będą dostosowane
do możliwości i potrzeb zdrowotnych
każdego pacjenta. Będą to ćwiczenia
oddechowe, rozgrzewające, wzmacniające oraz wyciszające. Program
rehabilitacji realizują fizjoterapeuci z pracowni rehabilitacji w Kostrzynie i Witnicy.
Wzory formularzy oraz
pozostałe dokumenty niezbędne przy zgłoszeniu się
do programu dostępne
są w biurze projektu
w kostrzyńskim
szpitalu.

Z programu są wyłączone osoby obciążone chorobami płuc, np. POChP
i astmą oraz niewydolnością serca.
Do projektu nie będą zakwalifikowane pacjenci, którzy zakończyli leczenie
12 miesięcy przed zgłoszeniem się
do projektu czy korzystali z rehabilitacji
oddechowej w ciągu ostatnich sześciu
miesięcy.
Program jest finansowany przez samorząd województwa lubuskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany do czerwca
przyszłego roku. Z projektu realizowanego przez Nowy Szpital w Kostrzynie
nad Odrą może skorzystać 425 osób.

UWAGA!
Informacja telefoniczna
pod numerem 41 240 19 25
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-14:30
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Biuro PO w Międzyrzeczu

Pod koniec października w Międzyrzeczu otwarto biuro poselskie Krystyny Sibińskiej
Mam ogromną przyjemność zaprosić Was na otwarcie mojego nowego biura poselskiego w Międzyrzeczu. Miejsce to będzie służyło
pomocom wszystkim osobom i organizacjom, które działają dla lokalnego rozwoju, zajmują się działalnością charytatywną i respektują wartości demokratyczne - napisała w zaproszeniu Krystyna Sibińska.
koordynować działalność międzyrzeckiego biura.
Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy chcą
z nami współpracować. Jesteśmy do państwa dyspozycji.
Harmonogram terminów dyżurów zostanie podany
w najbliższym czasie w mediach społecznościowych
oraz w lokalnej prasie - dodaje Zaborowski.
Przed wejściem do nowego biura uczestniczący w jego
otwarciu dotykali zamontowaną na progu podkowę.
Już od średniowiecza podkowa jest talizmanem, który
ma przynosić szczęście i zdrowie. Równocześnie podkowa jako symbol zapewnia bezpieczeństwo i stałość,
chroni przed niebezpieczeństwem, jakim jest ryzyko,
agresja i przemoc. Osłania też przed nieproszonymi
gośćmi, zazdrością i zawiścią.
Biuro Krystyny Sibińskiej w Międzyrzeczu to już
czwarte biuro, po Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach
i Drezdenku, tej posłanki na Sejm RP.

Nowe biuro mieści się w Międzyrzeczu przy ul. Wesołej 8, jest niewielkie, ale do spotkania z posłanką na
Sejm RP i ewentualnego załatwienia spraw w zupełności wystarczy. Istotne jest to, że mieści się praktycznie
w samym centrum miasta
To ważny dzień, kontakt z posłami jest jak najbardziej
potrzebny. Zwłaszcza dla gminy jak i powiatu międzyrzeckiego. Do tej pory mieszkańcy nie mieli dokąd
się udać z zapytaniami do posłów. Otwarcie biura jest
zasługą naszych członków jak i sympatyków lokalnej
Platformy Obywatelskiej - mówi Łukasz Zaborowski,
społeczny asystent posłanki Sibińskiej, który będzie
KOSTRZYN NAD ODRĄ

#KostrzynPomaga
Już ponad 18 miesięcy trwa walka o życie
Igi Czekalskiej - dziewczynki chorej na SMA
rdzeniowy zanik mięśni typu 1. W wyścigu z
czasem o jej życie, które wciąż niestety trwa,
wzięło udział wiele osób, firm i instytucji.
W pomoc włączyła się również Kostrzyńsko-Słubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która wraz z firmą
AGRECO Service sp. z o. o. zorganizowała zbiórkę
makulatury na terenie miasta, gdzie uzyskane w ten
sposób środki zasiliły konto dzielnej wojowniczki IGI.
Jak zdradził nam Bartłomiej Wojciechowski, prezes
AGRECO Service Sp. z o.o. „wartość przekazanych
przelewów dla Igi w całej zbiórce, która trwała od
listopada 2021 r. do sierpnia 2022 roku wyniosła
69.705,80 złotych. Dziękuję wszystkim Mieszkańcom,
którzy włączyli się w akcję i cieszę się, że również
moja firma mogła pomóc ratować życie Igi!”
Niestety, wyścig z czasem trwa dalej, którego mała
wojowniczka ma go coraz mniej. Akcja trwa m.in na
serwisie siepomaga.pl/iga czy grupie FB Iga i jej walka
z SMA. Apelujemy o pomoc Państwa w zebraniu środków na terapię genową i uratowaniu życia Igi!

Zapraszam mieszkańców Sulęcina i powiatu sulęcińskiego do mojego nowego biura w Międzyrzeczu. Mam
nadzieję, że odległość między nami przestanie istnieć,
gdy uda mi się otworzyć biuro w mieście nad Postomią
podkreśliła Krystyna Sibińska.
Otwarcie biura poselskiego Platformy Obywatelskiej
w Międzyrzeczu zbiegło się z publikacją wyników
dwóch sondaży. Według Kantar Public, gdyby wybory
odbyły się teraz, wygrałaby je Koalicja Obywatelska,
na którą chce głosować 31% badanych, a liczba sympatyków PIS spadła do 28%. W nowym Sejmie znajdą się też: Polska 2050 (10%), Lewica i Konfederacja
(po 5%), ewentualnie jeszcze PSL. To kolejny sondaż,
w którym PO ma więcej zwolenników jak PiS.
W prognozie wyborczej Daniela Persa, w województwie lubuskim przewaga Koalicji Obywatelskiej jest

jeszcze większa. Chęć głosowania na nią deklaruje
prawie 35% wyborców, a na PiS tylko 21%, prawie tyle
samo (20%) na partię Szymona Hołowni, na Lewicę
10,5%, na Konfederację prawie 6%. PSL (4,32%) nie
miałaby swoich przedstawicieli na Wiejskiej.
Na Facebooku pod wpisem posłanki o otwarciu biura
w Międzyrzeczu pojawiło się wiele pozytywnych
komentarzy: To tuż obok historycznego miejsca wyborczej siedziby zwycięskiej koalicji 3xM. Dobry znak!
Fajnie, że partie zaczynają poważnie traktować nas:
Prowincję. Witamy i zapraszamy do udziału w międzyrzecki życiu społecznym. Niech Ci się tu wiedzie - napisał
dr Tomasz Jarmoliński.

WYBIERZ NAJLEPSZY

BETON NA DOM

WYTWÓRNIA BETONU
TOWAROWEGO CEMEX
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

Doradztwo
techniczne

Bogata
oferta

Terminowe
dostawy

więcej informacji znajdziesz na
BetonNaDom.pl
Wejdź na nasz kalkulator
ilości betonu i zamów
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),
oraz uchwały Nr XXXVIII/312/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 maja 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska,
Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 listopada 2022 r.
do 7 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w pok. Nr 39,
w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą pod adresem www.kostrzyn.pl oraz
https://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?c=905
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r.
o godz. 10.00 w pokoju nr 39 w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
Zgodnie z art. 18 ust. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania
na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi.
Uwagi można składać do Burmistrza Kostrzyna nad Odrą, jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
• na piśmie na adres ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
• ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 957278153, 957278154,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urząd@kostrzyn.um.gov.pl
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2022 r.
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.
Twoja reklama na naszych łamach

dotrze do
tysięcy potencjalnych
klientów.
Adam.Piotrowski2@gmail.com tel. 511 225 133 www.przekrojlokalny.pl
Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Adam Piotrowski (redaktor naczelny), Bartłomiej Suski (redakcja - Kostrzyn nad Odrą) & zespół redakcyjny
Adres redakcji: ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 602 663 913
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 6.000 egz.; Kolportaż: PROGRESS Adam Piotrowski

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

CZG-12 stawia na nowoczesność i ekologię

27 października w Hotelu Kormoran w Sulęcinie obchodzono Jubileusz 25-lecia Celowego Związku Gmin CZG-12.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Marcin Jabłoński - członek zarządu
województwa lubuskiego, Artur Malec
- dyrektor Departamentu Środowiska,
Marek Kamiński - dyrektor Departamentu
Programów Regionalnych i zastępca
Daniel Roguski. W Jubileuszowej Konferencji CZG-12 wziął udział także:
Marek Cebula - prezes zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
Mariusz Herbut - prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze, Małgorzata Paluch-Słowińska radna sejmiku województwa lubuskiego,
Tomasz Jaskuła - starosta sulęciński oraz
wicestarosta międzyrzecki Zofia Plewa.
Na jubileusz Celowego Związku Gmin
CZG-12 przybyli również przedstawiciele
służb mundurowych i przedstawiciele
gmin członkowskich w postaci Burmistrzów, Wójtów i delegatów, przedstawiciele firm, organizacji i doradców współpracujących z CZG-12.
Uroczystość była okazją do podsumowania osiągnięć i zrealizowanych działań, które zapoczątkowano dokładnie 31
października 1997 roku (wpis związku
do Rejestru związków międzygminnych). Podczas spotkania przybliżono
wybrane aspekty sektora gospodarki odpadami komunalnymi, a ponieważ jest
to działalność bardzo kosztowna, szcze-

przemawia czonek zarządu województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński

gólnie dużo ważnych słów padło pod
kątem środków pomocowych, co podkreślał Przewodniczący Zarządu CZG-12
Robert Paluch. Burmistrz Sulęcina i
przewodniczący zgromadzenia Związku
Dariusz Ejchart zaznaczył, iż atutem
CZG-12 jest duża liczba samorządowców, którzy utworzyli Związek. Obecnie
CZG-12 tworzy 17 gmin. W roku 2022
do CZG-12 dołączyła gmina Trzciel oraz
Świebodzin. Ważne działania na przyszłość to prowadzenie działalności podstawowej, ale także szeroko zakrojonej
edukacji ekologicznej oraz wdrażanie
innowacji, aby zakład dalej się rozwijał.

Niezbędne jednak do rozwoju są środki
na programy wspierające sektor gospodarki odpadami i działania w edukacji
społeczeństwa, co podkreślił podczas
spotkania członek zarządu województwa
lubuskiego Marcin Jabłoński.
25-lecie CZG-12 było także okazją do
szczególnych podziękowań dla pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
Podczas spotkania nastąpiło uroczyste
podsumowanie konkursu ogłoszonego
przez CZG-12 dla dzieci i wnuków pracowników pn. „Praca w CZG-12 oczami
dziecka”. Nagrody dla laureatów konkursu

(Blanki Kapron, Amelii Rubnikowicz i Zuzanny Gułaj) wręczyli: członek zarządu
woj. lubuskiego Marcin Jabłoński,
przewodniczący zgromadzenia CZG-12
Dariusz Ejchart i przewodniczący
zarządu CZG-12 Robert Paluch.
Jubileusz 25-lecia to także zmiany
wizerunkowe CZG-12 Związek odświeżył
stronę internetową www.czg12.pl, na
której mieszkańcy znajdą najważniejsze
informacje o oferowanych usługach, ale także wyszukiwarkę odpadów. Opracowano
też nowe logo, które będzie używane na
materiałach promocyjno-edukacyjnych.

ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ
Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

kom. 605 641 450

kontakt@jacekmalczewski.pl
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“PRZEKRÓJ LOKALNY” POLECA

W trosce o młodszy wygląd: INTELIGENTNA TERAPIA DNA

Całoroczna, silnie antyoksydacyjna terapia przywracająca skórze właściwe napięcie, rozświetlenie i wyraźnie młodszy wygląd.

CZY TEN ZABIEG JEST DLA CIEBIE?

Koncepcja zabiegu opiera się na unikalnym połączeniu
kwasu ferulowego, peptydów i czynników wzrostu:
substancji, które wzajemnie uzupełniają swoje działanie
i jak wykazały badania inicjują procesy naprawcze DNA
komórek skóry przeciwdziałając skutkom starzenia
się skóry:
• utraty blasku i widocznych oznak fotostarzenia;
• nierównego kolorytu i struktury skóry;
• utraty napięcia i elastyczności skóry;
• zaburzeń w pigmentacji

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO ZABIEGU

Zabieg dedykowany jest dla wszystkich typów skór. Bez
obaw możesz zastosować go nawet w przypadku skóry
wrażliwej i naczyniowej.

•
•
•
•
•

EFEKTY, JAKIE MOŻESZ UZYSKAĆ,
WIDOCZNE SĄ JUŻ PO PIERWSZYM ZABIEGU
wyrównany koloryt skóry;
redukcja rumienia;
wyrównanie struktury skóry;
zmniejszenie przebarwień
widoczne rozświetlenie i napięcie skóry

Spektakularne efekty osiągniesz decydując się na serię
trzech zabiegów wykonanych co 10-14 dni. Jako pielęgnacje
domową stosuj regularnie Ferulic Triple-C Serum, które zawiera kompleks siedmiu super antyoksydantów zapewniając
natychmiastowe rozświetlenie skóry, wygładzenie drobnych
zmarszczek oraz nawilżenie i ochronę przed negatywnym
działaniem czynników zewnętrznych.

>>> ETAP 1

JAK WYGLĄDA ZABIEG?

AOX PEEL - formula peelingu oparta na mieszance kwasów
AHA, kwasie ferulowym, peptydach i czynniku wzrostu
zapewnia silną stymulacje przeciwstarzeniową, ochronę
komórkowego DNA skóry oraz niweluje widoczne oznaki
starzenia.

>>> ETAP 2
MESO PEPTIDE COCTAIL wprowadzany za pomocą
mezoterapii mikroigłowej koktajl, wzbogacony o kwas
ferulowy, peptydy, ekstrakt z liści oliwnych i z jujuby oraz
dwa rodzaje kwasu hialuronowego zapewnia silną ochronę
antyoksydacyjną, chroni komórki skóry przed uszkodzeniami DNA oraz regeneruje naskórek pozostawiając skórą
nawilżoną, napiętą i pełną blasku.

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

Osiedle B 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. 575 808 301
www.sylwiamazurek.com
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Z życia Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą

Dzień Seniora to święto mające na celu docenić ogromną rolę osób starszych w społeczeństwie. Popularyzować ich udział
w życiu kulturalnym i ekonomicznym oraz zwiększyć integrację międzypokoleniową. Wbrew pozorom, ludzie w dojrzałym wieku
mają wiele energii i chęci do działania. Widać to było wyraźnie podczas uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Oddziału
Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą.
W dniu 11 października 2022 roku stawili się tłumnie w „Kręgielni” członkowie Związku i zaproszeni goście. Wśród nich przedstawiciele władz miasta na czele
z Burmistrzem dr. Andrzejem Kuntem, aktyw zaprzyjaźnionych organizacji społecznych a także grupa
niemieckich seniorów z miejscowości Kietz. Ogółem
w uroczystości uczestniczyło ponad 140 osób. Zebranych
przywitała Przewodnicząca Zarządu Pani Maria Bieniek.
Po jej wystąpieniu sceną zawładnął zespół „Wrzos” obchodzący dwudziestolecie swojej działalności. Ze względu
na ograniczenia czasowe zaprezentował niewielką część
swojego bogatego repertuaru. Miedzy poszczególnymi
utworami Pani Adela Pawlukiewicz recytowała własne
wiersze nawiązujące tematyką do obchodzonego święta.
Dzięki temu całość występu nabrała wyjątkowego klimatu. Pan Burmistrz pogratulował członkom zespołu
udanego występu i złożył życzenia dalszych sukcesów
w działalności artystycznej oraz pomyślności w życiu
osobistym. Każda z osób wchodząca w skład zespołu,
a jest ich obecnie dwanaście, otrzymała przepiękną różę.
W dalszej kolejności życzenia przekazali, Pani Krystyna
Budzińska z Uniwersytetu III Wieku, Pani Krystyna
Gruntkowska z Koła Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów ze Słońska oraz przedstawiciele seniorów
niemieckich. W części artystycznej swój repertuar zaprezentowała Pani Maria Matkowska śpiewając w duecie ze
swoją mamą i Kapela Retro z Gorzowa Wielkopolskiego.
Po występach, Pani Przewodnicząca Maria Bieniek wręczyła najstarszym seniorom okolicznościowe upominki.

W ten sposób za długoletnią pracę na rzecz Związku
zostało wyróżnionych 19 osób. Wykonanie wspólnych,
pamiątkowych zdjęć zakończyło część oficjalną uroczystości, a do akcji wkroczył Człowiek Orkiestra, Pan
Kazimierz Rajzer. Dzięki nowoczesnej technice muzyka
taneczna wypełniła po brzegi całą salę. Nikogo nie trzeba

było namawiać do wyjścia na parkiet. Między tańcami
każdy mógł się posilić i ugasić pragnienie. Panie z obsługi
bardzo zręcznie serwowały kolejne dania i uzupełniały
napoje. Wspaniała zabawa trwała do późnych godzin
wieczornych. Będzie co wspominać!!!
Marian Sorol (tekst) i Czesława Owsian (foto)

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za okazaną pomoc i wsparcie:
Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
Firmom: Filius-Metal, Hanke Tissue, Wendre Poland Sp. z o.o.
Właścicielom pensjonatu „U Longina” oraz Panu Eugeniuszowi Chmielewskiemu i Pani Jolancie Andrzejewskiej

Słoneczny Kwadrat to nowoczesne osiedle
mieszkaniowe przeznaczone dla osób
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 położony jest w obrębie 1

tel +48 881 043 632, +48 692 323 075
+48 604 421 921

- 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

www.m2-goleniow.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
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Wsparcie dla nowych inwestycji na terenie
całego kraju, zarówno na terenach
prywatnych jak i publicznych.
Wartość wsparcia zależna od wielkości przedsiębiorstwa,
mały przedsiębiorca do 60%, średni do 50%, duży do 40%
planowanych wydatków inwestycyjnych
Preferencyjne kryteria dla małych i średnich przedsiębiorców
w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia
Wsparcie na okres od 12 do 15 lat
Przejrzyste kryteria ilościowe i jakościowe

Tylko w ostatnich
12 miesiącach w obszarze oddziaływania
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
przedsiębiorcy uzyskali wsparcie przekraczające
1,4 miliarda euro

Dołącz do tych
przedsiębiorców!

Zainwestuj
w północno-zachodniej Polsce

Polska Strefa Inwestycji
Uzyskaj wsparcie
dla twojej
inwestycji
gminy
Bogdaniec
do 60% planowanych wydatków
inwestycyjnych.

www.kssse.pl

Zapytaj o szczegóły:

marketing@kssse.pl
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Zmiany stawek podatku od nieruchomości w roku 2023

Podczas październikowej sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęta została uchwała w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących w 2023 roku.
Przygotowując projekt uchwały odniesiono się również do stawek podatku od nieruchomości planowanych na terenie innych miast województwa lubuskiego,
w których liczba mieszkańców zbliżona jest do 18 tys.
oraz miast sąsiadujących z Kostrzynem.

WITNICA

GUBIN

NOWA SÓL

ŚWIEBODZIN

BARLINEK

ŻARY

MIĘDZYRZECZ

GRUNTY
POZOSTAŁE

0,47

0,59

0,57

0,45

0,56

0,51

0,29

0,29

0,59

0,53

0,61

0,55

BUDYNKI
MIESZKALNE

0,91

0,93

0,95

0,73

0,91

0,80

0,80

0,78

0,92

0,95

1,00

0,92

GRUNTY ZWIĄZANE
Z DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ

1,09

1,12

1,04

0,84

1,05

0,99

1,02

0,88

1,08

1,08

1,16

1,05

28,28 26,84 26,04 18,77 25,20 24,16 27,33 25,25 26,46 26,46 28,78

26,25

KOSTRZYN
NAD ODRĄ

DĘBNO

Zestawienie przykładowych stawek znajduje się
w poniższej tabeli:

SŁUBICE

podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa ta określa maksymalne stawki podatków i opłat
lokalnych. Minister Finansów corocznie zmienia stawki zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen detalicznych
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W naszym
mieście w przypadku wielu stawek nadal nie osiąga się
ich wielkości maksymalnych.

ŻAGAŃ

Przy ograniczonych możliwościach kreacji bieżących
dochodów, głównym ich źródłem stają się przede
wszystkim podatki lokalne.
Na rok 2023 zaproponowano dla większości stawek
podatkowych wzrost o 14,0% w stosunku do obowiązujących w roku 2022.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości przygotowano na

RODZAJ
PODATKU

BUDYNKI ZWIĄZANE
Z DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ

UCHWAŁA NR XL/254/22 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 20 października 2022 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Zmiana stawek nie różnicuje podatników
pod względem obciążeń podatkowych.

mieszkanie
w bloku

mieszkanie

50

0,80

40,00

0,91

45,50

grunt przynależny

25

0,41

10,25

0,47

11,75

50,00
domek
jednorodzinny
w mieście

domek
jednorodzinny:
Os. Warniki,
Drzewice,
Szumiłowo

garaż

57,00

mieszkanie

150

0,80

120,00

0,91

136,50

grunt

900

0,41

369,00

0,47

423,00

489,00

560

mieszkanie

150

0,80

120,00

0,91

136,50

budynek
gospodarczy

30

4,57

137,10

5,21

156,30

1200

0,41

492,00

0,47

564,00

grunt

749,00

857,00

garaż

16,5

7,54

124,41

8,60

141,90

grunt

18

0,41

7,38

0,47

8,46

132,00
lokal zw. z
działalnością
gospodarczą

podatek
w roku 2023

proponowana
stawka na
rok 2023 *

podatek
w roku 2022

stawka
w roku 2022

podstawa
opodatkowania

powierzchnia
w m2

Porównanie obciążenia podatkowego dla niektórych rodzajów nieruchomości
w latach 2022 i 2023 przedstawiono w poniższej tabeli. (kwota podatku zaokrąglona
do pełnych złotych):

rodzaj
nieruchomości

150,00

lokal

20

24,81

496,20

28,28

565,60

grunt przynależny

25

0,96

24,00

1,09

27,25

520,00

ŚREDNIA
Z INNYCH
GMIN

593,00

* wzrost stawek na rok 2023 o 14%

Obok pełna treść przyjętej uchwały, a określone w niej stawki zaczną obowiązywać
od 1 stycznia 2023 roku.
Mirella Ławońska
Skarbnik Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 t.j. ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 t.j. ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości:
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,91 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - od 1 m2
powierzchni użytkowej - 28,28 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,74 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2
powierzchni użytkowej - 5,87 zł.
2. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,56 zł, z tym że:
a) od budynków gospodarczych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,21 zł,
b) od garaży - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,60 zł,
c) od garaży, w których przechowywane są samochody lub wózki inwalidzkie - od 1 m2
powierzchni użytkowej - 5,07 zł,
3. Od budowli - od ich wartości - 2%.
4. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 1,09 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych - 5,20 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,47 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego - 2,44 zł od 1 m2 powierzchni.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXX/198/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2404).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Złote Gody

Finał prac przy kolejowym moście

W dniu 10 listopada 2022 roku w KCK Kręgielnia odbędzie się uroczystość wręczenia
parom małżeńskim obchodzącym Jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego ,,Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Wszystkim
Jubilatom 2022 życzymy kolejnych pięknych lat spędzonych w zdrowiu i rodzinnym
szczęściu. Wszystkiego najlepszego!

Remont kolejowego mostu na Warcie w Kostrzynie nad Odrą zbliża się do końca. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. m.in. dodatkowy tor, zapewni większe możliwości
połączeń. Zakończenie prac finansowanych ze środków budżetowych za ok. 26 mln zł
planowane do końca 2022 r.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi
nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat
w jednym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia
16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach).
Aby wszcząć procedurę nadania Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, należy zgłosić się do właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć wniosek o nadanie medalu. Wnioski
przesyłane są do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wielkopolskim, który po weryfikacji dokumentów przekazuje je do Kancelarii Prezydenta RP.
Po otrzymaniu medali organizowana jest uroczystość
w trakcie której Burmistrz Miasta Kostrzyna 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 z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale za kolejne lata nie są przyznawane.
Informujemy, iż Urząd Stanu Cywilnego z własnej
inicjatywy, bez pisemnej zgody Jubilatów nie może
wszcząć procedury przyznania medalu.

Inwestycja umożliwi przejazd większej liczby pociągów
przez granicę polsko-niemiecką. Remont ponad czterystumetrowej przeprawy nad Wartą, to także odbudowa drugiego toru - niewykorzystywanego od 2011 roku. Likwidacja
„wąskiego gardła” zwiększy przepustowość mostu, co pozwoli na przygotowanie lepszej oferty podróży i dogodniejszych warunków dla przewozu towarów na odcinku
Kostrzyn nad Odrą - Küstrin-Kietz. Po zakończeniu prac
pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h. To dwukrotnie
szybciej niż przed pracami. Wyposażone w system elektrycznego ogrzewania rozjazdy, zapewnią sprawne przejazdy
także w trudnych warunkach zimowych.
Finał prac, to układanie nowych torów na moście oraz zabudowa nowych rozjazdów i torów na kilkusetmetrowym odcinku między mostem a stacją Kostrzyn nad Odrą. Obiekt
zyskał nowe stalowe elementy, usztywniające i wzmacniające konstrukcję, tzw. stężenia i poprzecznice. Konstrukcje zostały zabezpieczony przed korozją. W podporach
i przyczółkach mostu uzupełniono m.in. ubytki cegieł,
kamienia i betonu.
W ramach realizowanych prac remontowany jest także
wiadukt kolejowy nad ul. Niepodległości, w pobliżu stacji
Kostrzyn nad Odrą. Wzmocniono konstrukcję obiektu.
Ułożono nowe tory i przygotowano odwodnienie.
Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizowana
jest za ok. 26 mln zł (netto) ze środków budżetowych w ramach zadania „Modernizacja mostu kratowego linia nr 203
Tczew-Kostrzyn km 341,375 na podstawie projektu wykonanego przez wykonawcę robót”, które jest częścią projektu

W 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
przyznał ,,Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
21 parom małżeńskim z Kostrzyna nad Odrą:
1. Rozalia i Jan Briese
2. Teresa i Marian Budynkiewicz
3. Elżbieta i Stanisław Chilińscy
4. Irena i Antoni Chiniewicz
5. Zofia i Józef Gawlik
6. Krystyna i Rajmund Gruszka
7. Irena i Jan Kołt
8. Janina i Tadeusz Korman
9. Halina i Leszek Krupowicz
10. Danuta i Władysław Kuśnierz
11. Krystyna i Bolesław Olik
12. Zofia i Edward Olczak
13. Sabina i Jan Osowscy
14. Danuta i Bolesław Pawlina
15. Walentyna i Jan Pietroczuk
16. Jadwiga i Michał Protoccy
17. Aleksandra i Czesław Rzepka
18. Irena i Kazimierz Rysiukiewicz
19. Romualda i Stanisław Szczęśni
20. Grażyna i Henryk Świercz
21. Zofia i Ireneusz Urbaniak
Niestety Pani Rozalia Briese i Pan Jan Osowski nie
doczekali uroczystości. Rodzinie składamy wyrazy
współczucia.

„Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Zakończenie robót planowane jest
w IV kw. 2022 roku
Tzw. „most berliński” w Kostrzynie nad Odrą to ważny
obiekt na linii kolejowej Tczew – Kostrzyn (linia nr203).
Przeprawa na Warcie prowadzi do granicy polsko-niemieckiej. Czteroprzęsłowy most, z kratownicowymi
i żelbetowymi przęsłami, o długości 410 m został wybudowany w 1952 roku.

NOWE TORY MIĘDZY DWOMA RZEKAMI
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skoordynowały remont
mostu na Warcie z realizowaną przez stronę niemiecką (DB
Netz) przebudową przeprawy kolejowej na Odrze, między
Kostrzynem nad Odrą a Küstrin-Kietz. Prace uwzględniły
także inwestycję prowadzoną przez Wody Polskie, która jest
efektem podpisanego w 2019 r. porozumienia między PLK a
PGW Wody Polskie, w ramach którego strony zobowiązały
się do współpracy w zakresie przebudowy torów do nowego
mostu granicznego na linii Tczew-Kostrzyn. Obiekt będzie
miał wysokość zapewaniającą właściwe warunki transportu
rzecznego, wymaganego do uzyskania V klasy żeglowności.
Zwiększą się możliwości komunikacyjne na rzece i wzrośnie
bezpieczeństwo mieszkańców – wyższa przeprawa ułatwi w
sezonie zimowym prowadzenie akcji lodołamania.
Do czasu zakończenia prac przez stronę niemiecką, planowanych obecnie do poł. 2023 r., na odcinku między Kostrzynem nad Odrą a Küstrin-Kietz obowiązuje zastępcza
komunikacja autobusowa.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Przedszkolaki zdobyły Twierdzę Kostrzyn

Z okazji zbliżającego się święta 11 listopada Dnia Niepodległości i wprowadzaniu dzieci
podczas zajęć w przedszkolu w tematykę patriotyzmu wybraliśmy się (z grupą pięcioi sześciolatków) na wycieczkę do Muzeum Twierdzy Kostrzyn i spacer po Starym Mieście.
Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z muzeum, jej historią i tradycją oraz rozwijanie uczuć
patriotycznych u najmłodszych.
Przewodnicy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn
bardzo profesjonalnie przybliżyli dzieciom historię
naszego miasta, a treści historyczne, które im
prezentowali były dostosowane do wieku naszych
przedszkolaków.
Jeszcze raz bardzo im za to dziękujemy.
Izabela Tylińska
Przedszkole Miejskie nr 2 w Kostrzynie nad Odrą
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

FB / Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą październik 2022

Podczas gdy redakcja Przekroju Lokalnego odpoczywała niestrudzona administracja profilu FB „Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą”
donosiła o mrożących w żyłach akcjach naszych dzielnych służb mundurowych. Poniżej zaledwie wycinek tego, co się działo
w październiku...

07.10.2022 roku godz. 11:34
ul. Sikorskiego, Kostrzyn nad Odrą
To już trzeci wypadek na tym samym przejściu z udziałem pieszego i samochodu ciężarowego na przestrzeni
ostatnich lat. Dwa poprzednie zakończyły się śmiercią
pieszych.
Jak podaje Gazeta Lubuska: „Groźne potrącenie
w Kostrzynie. Kierowca ciężarówki nie zauważył kobiety
na pasach. Było o włos od tragedii”

AKTUALNE RELACJE Z AKCJI
SŁUŻB RATUNKOWYCH NA FB:
Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą

29.10.2022 roku godz. 17:26
Osiedle Słowiańskie, Kostrzyn nad Odrą
Pomoc udzielona przez kostrzyńskich strażaków funcjonariuszom policji w otwarciu mieszkania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców,
na platformie YouTube uruchomiliśmy kanał, na którym
będziemy prezentować materiały filmowe z akcji kostrzyńskich służb. Zapraszamy do subskrypcji kanału

INFORMACJA

W związku z pytaniami dotyczącymi cmentarza komunalnego Urząd
Miasta Kostrzyn nad Odrą informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku
planowane jest ponowne uruchomienie biura cmentarza w Domu
Pogrzebowym na terenie Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad
Odrą, ul. Sportowa 22.
Do tego czasu wszystkie sprawy administracyjne załatwiane będą
w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2, pokój
nr 33, tel 95 727 81 21.
Powyższa sytuacja podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia
remontu pomieszczenia administracyjnego w Domu Pogrzebowym.
Za utrudnienia i niedogodności związane z tą sytuacją, przepraszamy.

SPRZEDAM DOM + DZIAŁKA 1005 m

2

POW. ZABUDOWY 127,49 m² POW. UŻYTKOWA 96,93 m²
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Dom jednorodzinny w miejscowości Górzyca woj. lubuskie usytuowany na działce o powierzchni 1005 m
na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych - 10 km od Kostrzyna nad Odrą.
W pobliżu sklep (Biedronka 50 m), szkoła, przedszkole, kościół, Urząd Gminy, Ośrodek Sportu.
Dom w stanie surowym zamkniętym. Cena do uzgodnienia.
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“PRZEKRÓJ LOKALNY” POLECA

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 ?
Diana Grande B bliźniak wyróżnia 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 relatywnie niskie koszty ogrzewania dla potrzeb 4-6 osobowej
rodziny. Dom zaprojektowano w technologii murowanej.
W jego bryle widoczne są rozwiązania nawiązujące do stylu
tradycyjnego, co jest idealnym
rozwiązaniem dla osób ceniących klasykę i prostotę.
Dom posiada garaż jednostanowiskowy, dzięki czemu nie
będzie problemu z parkowaniem. 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 pokój połączony z funkcjonalną

kuchnią, który z pewnością stanie się centrum spotkań rodzinnych. Nie możemy zapomnieć
też o pięknym kominku, znajdującym się w strefie dziennej,
który ogrzeje zmarzniętych
domowników po jesienno-zimowych spacerach. Jest tutaj
także miejsce na łazienkę oraz
pokój, który może być zarówno
gabinetem, pokojem gościnnym 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 dodatkowym pokojem, jak i pracownią 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 decyzji 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 zobaczenia 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 rozwiązania i komfort użytkowy. Być
może dla wielu z Czytelników
jest to upragniony dom, który
stanie się domem rodzinnym
dla wielu pokoleń...

ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ
Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

kom. 605 641 450

kontakt@jacekmalczewski.pl
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IV MEMORIAŁ MARCINA BĄKA

Pamiętamy o Marcinie Bąku!
Marcin Bąk to tragicznie zmarły utytułowany tenisista stołowy, który swój
talent rozwijał w kostrzyńskiej hali sportowej przy ulicy Wojska Polskiego
6. Nic więc dziwnego, że również w roku 2023 rodzina przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina już po raz czwarty
zorganizują turniej tenisa stołowego, w którym udział wezmą sportowcy
z Polski i Niemiec.
Marcin Bąk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kostrzyńskich tenisistów
stołowych, który był wychowankiem, trenerem i dobrym duchem Warty Kostrzyn
nad Odrą, z którym to zespołem odniósł
wiele sportowych sukcesów. W swojej
bogatej karierze sportowej reprezentował
barwy klubów: Gorzovia Gorzów Wlkp.,
ZKS Drzonków i Pełcz Górki Noteckie.
Właśnie z tą ostatnią drużyną wywalczył
brązowy medal w Superlidze. Był też multimedalistą Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, a także trenerem
lubuskiej młodzieży. Dla wielu pokoleń
kostrzyńskich tenisistów jest niedoścignionym wzorem i namacalnym dowodem
tego, że poprzez ciężką pracę można wiele osiągnąć. Niestety, 11 stycznia 2017
roku przegrał walkę z rakiem trzustki w
szpitalu w Szczecinie. Nie umarła jednak
pamięć o Marcinie Bąku, który już po raz
czwarty będzie upamiętniony w turnieju
tenisa stołowego w miejscy, gdzie stawiał
pierwsze kroki przy tenisowym stole.

4 lutego 2023 roku zaplanowany jest
IV Memoriał Marcina Bąka: Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego na
który już dzisiaj zapraszamy wszystkich:
amatorów i zawodowców, którzy chcą w
ten sposób uczcić pamięć kostrzyńskiego
sportowca. Za prawidłowy przebieg sportowej rywalizacji odpowiadać będzie UKS
Warta Kostrzyn nad Odrą z prezesem
Henrykiem Bąkiem na czele. Z uwagi na
charakter turnieju już dzisiaj otwieramy zapisy - informacje na plakacie. Dla
uczestników MOSiR w Kostrzynie nad
Odrą zaplanował okolicznościowe medale, sześciu najlepszych graczy w każdej
kategorii otrzyma też pamiątkowe puchary. Nowością w tym roku jest kategoria
OPEN kobiet, gdzie Panie będą mogły
rywalizować ze sobą - to odpowiedź na
sugestie tenisistek z poprzednich edycji
turnieju. Organizatorzy gwarantują nie
tylko dobrą zabawę i pamiątkowe trofea,
ale również wodę, ciepłą kawę czy herbatę
oraz obiad dla wszystkich uczestników.

STREFA DOBREJ MUZYKI

STANISŁAW SOYKA W SDM
Stanisław Soyka jest w świetnej formie, co udowodnił podczas koncertu
w ramach 14. Lubuskich Zaduszek Jazzowych, który odbył się 4 listopada na scenie KCK „Kręgielnia”.

Oczywiście trzeba podkreślić wspaniałą
asystę Tria Arka Skolika. Na perkusji zagrał Arek Skolik, na organach Hammonda
(z legendarnym już głośnikiem Leslie)
zagrał Kajetan Galas, a na saksofonie
tenorowym zagrał Tomasz Grzegorski.
Była to nie lada gratka dla fanów muzyki, by (prawdopodobnie) po raz pierwszy
i jedyny w życiu usłyszeć na żywo taki
instrument, na którym kilkadziesiąt lat
temu nagrywały takie zespoły jak The Beatles, Deep Purple, The Doors czy Czesław

Niemen. Na bis usłyszeliśmy zupełnie
nową aranżację utworu „Tolerancja”, która była niesamowicie świeża. Na koniec
zostawimy Was z cytatem z tejże pieśni:
Na miły Bóg... Życie nie tylko po to jest by
brać, Życie nie po to by bezczynnie trwać,
I aby żyć siebie samego trzeba dać.
Koncert odbył się w ramach Strefy Dobrej
Muzyki sponsorowanej przez Kostrzyńsko
-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Dziękujemy!
źródło: www. kck.kostrzyn.pl.

POLSKO-NIEMIECKI

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

5.11.

11.1.

1986

2017

ZAPISY:

HENRYK BĄK

KATEGORIE:

I
II
III
IV
V

- do 30 lat
- 31-45 lat
- 46-60 lat
- 60 lat +
- OPEN kobiet

ukswarta@poczta.fm
+ 48 509 857 018

Hala MOSiR - ul. Wojska Polskiego 6

4.02.2023
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MIĘDZYRZECZ

Finał Pucharu Polski Kobiet: Mecz pełen emocji

13 października na stadionie MOSiW w Międzyrzeczu rozegrano Finał Pucharu Polski Piłki Nożnej Kobiet na szczeblu naszego województwa. Na płytę boiska sędziowie z Gorzowa Wlkp. Wprowadzili zespoły: Ladies Soccer Team Gorzów Wlkp. i MUKS Przyjaciół
Sportu Kostrzyn nad Odrą. Cieszy, że nasz wspaniały obiekt sportowy jest po raz kolejny wykorzystany dla sportowców spoza miasta
i gminy. Faworytkami wydawały się piłkarki z Gorzowa, jednak na boisku zdecydowanie lepsze okazały się panie z Kostrzyna prowadzone przez trenera Tomasza Zielińskiego.
Kostrzynianki do pierwszej minuty dyktowały spotkanie.
W 14 minucie Zuzanna Bieszczat (rocznik 2007) zdobyła
bramkę. Do przerwy jeszcze dwa razy trafiła w światło
bramki (32 i 42 minuta) czyli klasyczny hat-trick. Dobra
gra kostrzyńskiej bramkarki uniemożliwiła strzelania
gola gorzowiankom. 3:0 na zejście na przerwę było dla
zespołu z Kostrzynia dobrą zapowiedzią na drugą, nie
mniej widowiskową, częścią meczu finałowego.
Gorzowianki po przerwie ruszyły frontalnie do odrobienia strat, ale kontry ze strony prowadzących spotkanie
zdecydowanie ostudziły nadzieje przegrywających. Na
4:0 spotkanie podwyższyła w 52 minucie Julia Łogińska,
a w 66 minucie wynik 5:0 ustaliła Amelia Januszkiewicz.
Obie drużyny grały fair-play i stworzyły dobre widowisko. Mecz podobał się widzom jak i licznym vipom
przybyłym na stadion. Bowiem mecz oglądali m.in. włodarz Królewskiego Miasta Międzyrzecz Remigiusz Lorenz, Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i członek
Zarządu PZPN Robert Skowron, Wiceprezes LZPN
i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPN Zdzisław Czyrka, członek Komisji Piłkarstwa Kobiecego
PZPN Kamil Jaźwiński i Grzegorz Rydzanicz dyrektor
MOSiW w Międzyrzeczu.
Cieszymy się, że ponownie Lubuski Związek Piłki Nożnej
wybrał nasz obiekt na organizację meczu finałowego –
powiedział R. Lorenz, burmistrz Międzyrecza. - Zawsze

u góry: organizatorzy meczu / na dole: MUKS PS Kostrzyn

chętnie gościmy różnego rodzaju dyscypliny, a dzisiejsze
spotkanie finałowe Pucharu Polski Kobiet to coś nowego
i ciekawego dla lokalnej społeczności. Cieszymy się tym
bardziej, ponieważ mamy drużynę dziewczynek w lokalnym klubie Orzeł Międzyrzecz i miejmy nadzieję, że będzie
to swojego rodzaju motywacją dla tych młodych piłkarek.
Skład zwycięskiego zespołu MUKS Przyjaciół Sportu:
Aleksandra Osolińska (Gabriela Kiałka 88’), Weronika
Sowala (Emilia Nawotczyńska 87’), Justyna Wit, Daria
Czarnak (Hanna Nowakowska 90+1’), Kamila Białomazur, Martyna Zielińska, Zuzanna Bieszczat (Dominika
Karbowiak 86’), Julia Łogińska, Weronika Dziechciarz,
Sandra Dreczkowska i Amelia Januszkiewicz.
Puchary i nagrody rzeczowe zostały uroczyście wręczone.
Gratulacje, wspólne zdjęcia, itp. zwieńczyły to wspaniałe
spotkanie.
Niebawem lubuskie złote finalistki, pomimo gry na własnym boisku w kolejnej fazie Pucharu Polski, przegrały
aż 0:9 z ekstraklasowym zespołem AZS Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Krakowa. Dla kibiców z Międzyrzecza
zostaną w pamięci jako wspaniałe dziewczyny z Kostrzyna,
mające w swym zespole sympatyczną czarnoskórą bramkarkę, która wprawdzie weszła do gry pod koniec meczu,
ale zrobiła miłe wrażenie.
Tekst i fot. Lech Malinowski

SAMOOBRONA
DLA KOBIET
SALA OŚ. MIESZKA 1 41
KOSTRZYN NAD ODRĄ
KAŻDY WTOREK I CZWARTEK
O GODZINIE 18:00
ZAJĘCIA POMOGĄ POPRAWIĆ
SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ KOBIET
W KAŻDYM WIEKU I NAUCZĄ TECHNIK
SKUTECZNEJ SAMOOBRONY
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TYLKO NOWA ODZIEŻ

w ofercie: bluzki - bluzy - kurtki - dresy
spodnie - spódnice - sukienki - inne
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

TYLKO DUŻE ROZMIARY
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