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ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ:

100 zł zwrotu przy
zakupie za 1000 zł*

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

PROMOCJA DO  GRUDNIA

SZCZEGÓŁY W SKLEPIE

31
CHINSKI MARKET

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

ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą

tel. 95 728 93 85

www.alfabud.pl

MARKET BUDOWLANY

BETON TOWAROWY

FUNDAMENTY - STROPY I KOMINY - DOCIEPLENIA

PREFABRYKATY - SKUP ZŁOMU

ŚCIANY - SUCHA ZABUDOWA - CHEMIA BUDOWLANA 

Tomasz Moskal
ul. Wodna 8

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

KOSTRZYN NAD ODRĄ

2 grudnia Serwis Samorządowy 
PAP ogłosił wyniki ogólnopol-
skiego rankingu „Gmina dobra 
do życia”. Kostrzyn nad Odrą 
w kategorii  gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie z miastem po-
wyżej 5 tys. mieszkańców zajął 
miejsce na podium i 3.miejsce!

JESTEŚMY GMINĄ
DOBRĄ DO ŻYCIA

Wskaźnik Jakości Życia, opracowany                                                                            
przez prof. dr. hab. Przemysława              
Śleszyńskiego  składający się z 63 
wskaźników cząstkowych opisujących: 
środowisko naturalne, rozwój demo-
graficzny, rozwój społeczno-ekono-
miczny, rynek pracy, warunki miesz-
kaniowe, infrastrukturę osadniczą i ład 
przestrzenny, zdrowie i  bezpieczeń-
stwo, dostępność i jakość usług, dzie-
dzictwo, kultura i rekreacja, a także 
spójność i aktywność społeczną - po-
zwala nam na używanie tytułu „Gminy                                                                     
dobrej do życia”. To wyróżnienie, przy-
znane Miastu przez niezależnych eks-
pertów na podstawie wskaźników i da-
nych, jest dla nas szczególnie cenne,      
bowiem jest zewnętrzną oceną warun-
ków życia w mieście, zaangażowania 
i przedsiębiorczości mieszkańców.
Patronat honorowy nad Rankingiem 
„Gmina dobra do życia” objął Pre-
zes Rady Ministrów Mateusz Mora-
wiecki. Ranking został objęty także                                 
patronatem ogólnopolskich organizacji                                                                                     
samorządowych wchodzących w skład 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego: Związku Miast Pol-
skich, Związku Gmin Wiejskich RP, 
Unii Miasteczek Polskich oraz Unii 
Metropolii Polskich. Partnerami Ran-
kingu są Play i bank Pekao SA.
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Od 13 listopada 2022 roku formalności związane z wnioskowaniem o paszport są 
jeszcze prostsze. Odchodzimy od wypełniania wniosku paszportowego odręcz-
nie. Jakie jeszcze ułatwienia czekają na obywateli?

KOSTRZYN NAD ODRĄ

UŁATWIENIA PASZPORTOWE

Nowe e-usługi:
O możliwości odbioru goto-
wych dokumentów urząd po-
informuje smsem lub mailowo, 
jeśli podamy swoje dane kon-
taktowe. 
Dzięki nowej e-usłudze będzie 
też można zgłosić online utratę 
lub uszkodzenie paszportu. 
Przy odbiorze paszportu organ 
wydający będzie mógł potwier-
dzić Twoją tożsamość także na 
podstawie odcisku palca.

Dzięki nowym e-usługom
sprawdzisz również:
• swoje dane w Rejestrze                  

Dokumentów Paszporto-
wych (RDP),

• czy paszport lub inny                  
dokument paszportowy 
jest gotowy do odbioru,

• ważność paszportu lub in-
nego dokumentu paszpor-
towego,

Zgłoś online utratę paszportu!
Jednym z udogodnień, które 
oddajemy w ręce obywateli, jest 
możliwość zgłoszenia online 
uszkodzenia paszportu albo 
innego dokumentu paszporto-
wego. Można to zrobić w trzech 
prostych krokach:
1. Zweryfikuj swoją tożsa-

mość online. Możesz to 
zrobić za pomocą profilu 

zaufanego lub e-dowodu.
2. Wejdź na portal gov.pl                                                           

w zakładkę „Usługi dla Oby-
watela”. Znajdź e-usługę                                                        
„Zgłoś utratę lub uszkodze-
nie paszportu lub innego 
dokumentu paszportowego”.

3. Kliknij „Wyślij zgłoszenie” 
i potwierdź za pomocą 
e-podpisu, profilu zaufane-
go, e-dowodu lub kwalifi-
kowanego podpisu elektro-
nicznego.

UWAGA! BARDZO WAŻNA INFORMACJA
OD 27 GRUDNIA 2022
DO 27 STYCZNIA 2023

Z POWODU BIBLIOTECZNEJ INWENTARYZACJI
BIBlIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA!

Przerwa świąteczna już niebawem. Kiedy się zaczyna, 
a kiedy kończy?

KOSTRZYN NAD ODRĄ

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
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23 - 31 grudnia 2022 roku

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz 
§3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                                        
z  dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).
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• 16 - 29 stycznia 2023 roku
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

• 23 stycznia - 5 lutego 2023 roku
podlaskie, warmińsko-mazurskie

• 30 stycznia - 12 lutego 2023 roku
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie

• 13 – 26 lutego 2023 roku
dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz 
§3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                                        
z  dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).
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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

To był ciężki rok, rok w którym 
doświadczyliśmy rzeczy różnych: pięknych, 

tych mam nadzieję w naszym życiu, i 
strasznych, dziejących się za naszą granicą. 

Ale dowiedzieliśmy się też wiele o sobie: 
że potrafimy być nadal zjednoczeni wokół 

bliźnich, ich tragedii i ich potrzeb, 
że jesteśmy narodem, który potrafi 

mówić jednym głosem. 
Oprócz więc zwyczajowych życzeń zdrowia, 

szczęścia i pomyślności z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, pragnęłabym życzyć nam 

wszystkim Polski z moich marzeń: coraz mniej 
podzielonej, silnej różnorodnością, 

zjednoczonej w tolerancji i przyjaznej wobec 
człowieka zamiast idei. Niech rok 2023 

rozkwitnie tym, co rozpoczęło się dzisiaj - 
zwyczajną, codzienną, ludzką dobrocią dla 

kogoś, kto stoi obok nas!
Krystyna Sibińska
poseł na Sejm RP

Dużo prezentów, mało w życiu zakrętów!
Dużo bąbelków w szampanie i kogoś kto zrobi śniadanie!
A na każdym kroku szczęścia w Nowym Roku!

IV Liga JAKO to najwyższa klasa rozgrywkowa 
prowadzona przez Lubuski Związek Piłki Nożnej, 
co oznacza, że nie jest ligą centralną, a grają w 
niej zespoły z Województwa Lubuskiego. Wśród 
osiemnastu drużyn jest również Towarzystwo 
Sportowe Celuloza Kostrzyn nad Odrą.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Powrót do Okręgówki?

Sezon 2022/23 to nowy trener, który miał zapewnić        
środek tabeli. Co więcej, w Klasie B wystartował zespół 
TS Celuloza II Kostrzyn nad Odrą, co było dla niektó-
rych obserwatorów powrotem do najlepszych czasów 
Celulozy, która miała tzw. drużynę rezerw w niższych 
klasach rozgrywkowych. Tymczasem... cóż, wystarczy 
spojrzeć na tabelę. 
Zaledwie osiem punktów w siedemnastu kolejkach, na 
co składają się:  tylko dwa wygrane  mecze dwa remisy 
i aż 13 (trzynaście) przegranych! Bilans bramkowy to 
18 strzelonych przy 47 straconych bramkach, a biorąc te 
statystyki pod uwagę łatwo zrozumieć, dlaczego czwar-
toligowcy zajęli siedemnaste miejsce „premiowane”                           
spadkiem do Okręgówki.
Pocieszeniem jest fakt, że drugi zespół pewnie prowadzi 
w rozgrywkach B-Klasy. Tymczasem czekamy na „prze-
budzenie” pierwszego zespołu... czy wiosna będzie nasza?
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2 grudnia Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki ogólnopolskiego rankingu „Gmina dobra do życia” . Kostrzyn 
nad Odrą w kategorii  gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców zajął miejsce na 
podium i trzecie miejsce!

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kostrzyn nad Odrą -  GMINA DOBRA DO ŻYCIA

Ranking Serwisu Samorządowe-
go PAP „Gmina dobra do życia” 
pokazuje jakość życia w każdej 
z 2477 gmin w Polsce. Opracowa-
ny został na podstawie 63 wskaź-
ników cząstkowych wybranych 
przez prof. Przemysława Śleszyń-
skiego z Polskiej Akademii Nauk. 
Wśród badanych czynników zna-
lazły się zarówno te bezpośrednio 
związane z działaniami lokalnego 
samorządu, jak np. poziom edu-
kacji czy dochody własne budże-
tów gmin w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca, jak i te, które 
od samorządu nie zależą, ale na 
jakość życia mają niebagatelny 
wpływ, np. przeciętne wynagro-
dzenie. Wszystkie razem tworzą 
syntetyczny Wskaźnik Jakości 
Życia, a jego wartość stała się 
podstawą lokaty w rankingu – 
im wyższa, tym wyższe miejsce. 
Ranking „Gmina Dobra do Życia”  
jest więc odpowiedzią na pytanie, 
gdzie w Polsce żyje się najlepiej.
Wyniki rankingu ogłoszone 
przez Serwis Samorządowy Pol-
skiej Agencji Prasowej były dla 
nas niespodzianką, ponieważ 
w ocenie ekspertów nie brali-

śmy udziału.  Dane pochodziły 
m.in.  z Banku Danych Lokal-
nych GUS, Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii, Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska, Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego, Instytutu Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej, 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnic-
twa PAN, Instytutu Upraw, Na-
wożenia i Gleboznawstwa-PIB, 
Komendy Głównej Policji, Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa, 
Ośrodka Statystyki Miast GUS w 
Poznaniu, Państwowej Komisji 
Wyborczej, Polskich Linii Kole-
jowych S.A. czy Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej. Wyniki  
rankingu zachowane były w  ści-
słej tajemnicy aż do 2 grudnia                                                                          
br., kiedy to nastąpiło ich uro-
czyste ogłoszenie.  Kostrzyn nad 
Odrą był oceniany w kategorii 
„gminy miejskie i gminy miej-
sko-wiejskie z miastem powyżej 
5 tysięcy mieszkańców”. 
Wskaźnik Jakości Życia dla mia-
sta Kostrzyn nad Odrą wyniósł 
61,08. Najwyższy w naszej kate-
gorii wskaźnik uzyskał Gogolin 
- 63,07, a drugie miejsce zajął 

Brzeg Dolny ze wskaźnikiem 
61,55.  Kostrzyn nad Odrą w swo-
jej kategorii zajął  więc III miej-
sce i  przez najbliższy rok mamy 
prawo posługiwania się tytułem 
„Gmina Dobra do Życia”! 
W skali kraju to 108 lokata wśród 
2477 gmin. Na miejscu pierw-
szym znalazła się gmina wiejska 
Kleszczów (woj. łódzkie). Jest 
to jedna z najbogatszych gmin 
w Polsce, związana z kopal-
nią i  elektrownią bełchatowską.                              
Drugie miejsce zajęła miejsko-
-wiejska gmina Podkowa Leśna 
(woj. mazowieckie), a trzecie 
wiejska gmina Osielsko (woj. ku-
jawsko-pomorskie).
Patronat honorowy nad Rankin-
giem „Gmina dobra do życia” 
objął Prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki. Ranking 
został objęty także patrona-
tem ogólnopolskich organizacji                                  
samorządowych wchodzących 
w skład Komisji Wspólnej Rzą-
du i Samorządu Terytorialnego: 
Związku Miast Polskich, Związ-
ku Gmin Wiejskich RP, Unii                       
Miasteczek Polskich oraz Unii 
Metropolii Polskich.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1297) Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami 
uchwały Nr XLI/263/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2022r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 
1 stycznia 2023 roku ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2023 r. na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą będzie obowiązywać 
nowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi  w wysokości  36,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość.

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWA
Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, to za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona stawka opłaty podwyższonej 
wynosząca dwukrotność stawki 36,00 zł, tj. 72,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po dorę-
czeniu niniejszego zawiadomienia właściciel nieruchomości zamieszkałej nie jest obowiązany do złożenia 
nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej                            
w zawiadomieniu. 

UWAGA
Niniejsze zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

kom. 605 641 450
kontakt@jacekmalczewski.pl

Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

Na Święta ODDAJ - NAPRAW - WYKORZYSTAJ zanim wyrzucisz!
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Boże Narodzenie to niezwykły czas, w którym chcemy innym sprawić radość, dzielić się dobrem i okazywać miłość poprzez rodzinne 
spotkania. Jest to też czas refleksji, jak święta wpływają na naszą planetę. Z raportu pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w 2020 r.” opracowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wynika, że mieszkaniec  
Polski wytwarza ok. 365,5 kg odpadów komunalnych, najwięcej w województwie małopolskim - 503 kg. Grudzień to miesiąc,                 
w którym szczególnie zwiększona jest emisja CO2 i zwielokrotniona ilość wyrzucanych przez nas śmieci.  Z punktu ekologicznego to 
najbardziej marnotrawny i stresujący czas w roku.

Co możemy zrobić jako konsumenci?
Możemy być bardziej odpowiedzialni. Warto napra-
wiać i używać jak najdłużej rzeczy/produkty, które 
już posiadamy. Korzystajmy z usług specjalistów, któ-
rych niestety jest coraz mniej. Popularne w większych 
miastach stają się miejsca naprawy jak np. kawiarenki 
naprawcze. 
Zamiast wyrzucić możemy skorzystać z grup na por-
talach społecznościowych, podzielić się tym czego 
mamy za dużo lub oddać to co nam nie jest potrzebne                                                                                
(np. puste pudełka). Z powodzeniem w Polsce działa-
ją już jadłodzielnie, zniczodzielnie, a w okresie świąt 
powstają nowe punkty np. bombkodzielnie, w któ-
rych można zostawić zbędne ozdoby świąteczne. Eko-
nomia współdzielenia polega na współużytkowaniu, 
współnabywaniu, a nawet współtworzeniu użytko-
wanych przedmiotów. Ten model gospodarczy moż-
na realizować na różne sposoby. Nabywając produkty 
indywidualnie przez grupę osób lub korzystając z wy-
specjalizowanych punktów usługowych. W ekonomii 
współdzielenia ważny jest także jak najdłuższy czas 
używania produktów i możliwość ich naprawiania. 

Pamiętajmy, że prezenty nie muszą być materialne. 
W dobie szalejącego konsumpcjonizmu podarujmy 
najbliższym piękne wspomnienia, którymi dzielić 
się będziemy przez wiele lat. Wesołych Świąt!
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 października br. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gminy, spółki 
gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Następnie gmina będzie sprze-
dawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu 
wyłącznie osoby uprawnione do dodatku węglowego.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

MIASTO KUPI WĘGIEL DLA MIESZKAŃCÓW 

Miasto Kostrzyn nad Odrą zadekla-
rowało przystąpienie do programu 
sprzedaży węgla i zawarło umowę  do-
tycząca sprzedaży węgla na potrzeby 
zakupów preferencyjnych przez osoby 
fizyczne w  gospodarstwach domowych 
z firmą WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą                                 
w Katowicach. Umowa obowiązuje do 
dnia 30 kwietnia 2023 roku. 
Do chwili obecnej wnioski o zakup                
węgla po preferencyjnej cenie złożyło 
139 gospodarstw domowych, które chcą 
kupić łącznie 194 tony węgla:
• 87 osób złożyło wniosek na węgiel 

orzech w ilości 119,5 ton,
• 52 osoby na węgiel groszek w ilości 

74,5 tony.  
Zarówno liczba gospodarstw domo-
wych jak i zapotrzebowanie na węgiel 
zmienia się w zależności od pozytyw-
nego zakończenia rozpatrywania wnio-
sków przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej oraz wniosków składanych przez 
mieszkańców. 
Sprzedaż węgla w Kostrzynie nad Odrą 
będą prowadziły Miejskie Zakłady Ko-
munalne. Miejsce sprzedaży - Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych (PSZOK) przy ulicy Sportowej. 
W momencie przygotowania gazety 
do  druku, nie znamy jeszcze terminu 
dostawy węgla na skład w Nowinach 
Wielkich skąd węgiel zostanie przywie-
ziony przez MZK sp. z o.o. do Kostrzyna 
nad Odrą. Termin ten zależy od dostawy                                                                   
realizowanej przez Węglokoks S.A.                             
w Katowicach. 

WAŻNA INFORMACJA
W momencie otrzymania  informacji 
o dostawie opublikujemy ją niezwłocz-
nie na internetowej stronie miejskiej 
www.kostrzyn.pl

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA
Po otrzymaniu informacji o terminie dostawy węgla w pierwszej kolej-
ności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warun-
kach, która w Ośrodku Pomocy Społecznej złożyła wniosek, otrzyma  infor-
mację o możliwości zakupu węgla w określonym terminie oraz informację                                                                                                         
o obowiązku uiszczenia opłaty przed odbiorem węgla.
Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości węgla, którą wnioskodawca zamierza 
kupić. Cena zakupu węgla wynosić będzie maksymalnie 2000 zł/tonę.
Opłaty za węgiel będzie można uiszczać  przelewem na specjalne konto w Banku 
Spółdzielczym lub w kasie GBS Bank przy ulicy M. Kopernika. 
W tytule przelewu należy wpisać: „zakup preferencyjny węgla : imię i nazwisko 
wnioskodawcy”
Z potwierdzeniem wniesienia opłaty należy zgłosić się w wyznaczonym składzie 
węgla -  PSZOK ul. Sportowa. Odbiór węgla nastąpi na podstawie wystawionej                 
faktury imiennej własnym transportem kupującego. 

tel. 575 808 301
ul. Mickiewicza 22F, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

www.sylwiamazurek.com

Podologia
◊ Malowanie paznokci hybryda (stopy)

Malowanie paznokci lakier ◊ 
Terapia brodawki◊ 
Pedicure kosmetyczny◊ 
Opracowanie pięt◊ 
Obcięcie i opracowanie paznokci u stóp◊ 
Rekonstrukcja paznokcia ◊ 
Opracowanie pękających piet/rozpadlin◊ 
Tamponada◊ 
Usunięcie wrastającego paznokcia◊ 
Oczyszczanie paznokci - zmiany chorobowe◊ 
Pedicure podologiczny / specjalistyczny ◊ 
Założenie klamry◊ 
Konsultacja podologiczna◊ 
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Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” realizuje w tym roku szkolnym „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zaplanowanych działań w październiku i listopadzie 
odbyło się wiele atrakcyjnych zajęć.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

„Opowiem Ci bajkę” w kostrzyńskiej bibliotece

Dzieci z grup pięcio- i czterolatków 
wzięły udział w lekcjach bibliotecz-
nych w Miejskiej Bibliotece Publicznej,                              
poszerzając swą wiedzę na temat zawodu                                                                                     
bibliotekarza, zbioru biblioteki i pra-
cowni robotyki. Ponadto pięciolatki 
uczestniczyły też w spotkaniu autor-
skim z twórcą audiooboków dla dzieci, 
panem Władysławem Wróblewskim. 
Nagrane w polskiej i ukraińskiej wersji 
językowej „Przygody myszy Matyldy” 
wywarły na dzieciach duże wrażenie. 
W tym czasie mięliśmy również przy-
jemność gościć absolwenta naszego 
przedszkola, który jako uczeń Szkoły 

Podstawowej, przeczytał przedszkola-
kom zbiór wierszy.  
4 listopada obchodziliśmy we wszyst-
kich grupach „Dzień postaci z bajek” a 
jeszcze w listopadzie zorganizowaliśmy 
międzyprzedszkolny konkurs plastyczny                                                                                   
„Opowiem Ci bajkę.” Do naszego przed-
szkola napłynęło 38 niesamowitych 
prac, które do swojego wykonania zaan-
gażowały całe rodziny. Poza autorami, 
którymi były przedszkolaki z PM 1 „Pod 
Topolą”, PM 3 „Ekoludki”, PM 4 „Bajka”, 
Niepublicznego Przedszkola „Stono-
ga”, Przedszkola Niepublicznego nr 1 
„Mali Europejczycy” mieliśmy licznych 

współautorów, redaktorów, ilustratorów,                                                                                
a byli nimi rodzice, rodzeństwo a nawet 
dziadkowie. Właśnie dlatego postano-
wiliśmy aby uroczystego wręczenia na-
gród dokonać w miejscu najbliższym 
książce czyli w  Miejskiej Bibliotece             
Publicznej. 
25 listopada o godzinie 16:00 do naszej 
kostrzyńskiej biblioteki przybyli mali 
autorzy w towarzystwie dumnych rodzi-
ców. Dzieci odebrały zasłużone nagrody 
oraz mogły obejrzeć wystawę swych 
prac. Książki pozostaną tam jeszcze 
przez tydzień zapraszamy wszystkich 
chętnych do podziwiania wystawy. 

Nagrody książkowe zostały ufundowane 
w ramach realizacji programu „Narodo-
wy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” 
Serdecznie dziękujemy pani dyrektor                                                                  
Miejskiej Biblioteki Publicznej i biblio-
tekarzom za umożliwienie przeprowa-
dzenia tej uroczystości oraz wystawy 
prac pokonkursowych.

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                                          
w  ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-2025

Marta Smycz
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Wsparcie dla nowych inwestycji na terenie 
całego kraju, zarówno na terenach 
prywatnych jak i publicznych.

Dołącz do tych 
przedsiębiorców!

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

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
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Wniosek o przyznanie Medalu „ Za zasługi dla Miasta Kostrzyna nad Odrą”  Panu Ryszardowi Ilnickiemu złożył do Rady Miasta Uniwer-
sytet III Wieku. Na sesji Rady Miasta w dniu 20 października br. uchwałą Nr XL/257/22 radni pozytywnie zaakceptowali opinię Kapituły. 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Ryszard Ilnicki - zasłużony dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

10 listopada podczas uroczy-
stości obchodów Święta Nie-
podległości Pan Ryszard Ilnicki 
odebrał medal „Zasłużony dla 
Miasta Kostrzyn nad Odrą” Gra-
tulacje odznaczonemu złożył                                                            
Burmistrz Miasta Andrzej Kunt                                                                   
i zebrani na sali goście. 
Ryszard Ilnicki związany jest z 
Kostrzynem nad Odrą od 1967 
roku, tutaj ze śp. żoną Elżbietą 
wychowali dwie córki. Życie 
zawodowe Pana Ryszarda nie-
mal w całości związane jest z 
koleją - pierwszą pracę podjął 
po ukończeniu szkoły średniej. 
Po powrocie ze służby woj-
skowej w 1970 roku wrócił do 
ekspedycji kolejowej i na pra-
wie 3 lata przeszedł do firmy 
C.Hartwig po czym… wrócił 
na kolej, by zostać kierowni-
kiem kas, zastępcą naczelnika 
ds. handlowych i awansować 
do dyrekcji rejonowej na sta-
nowisko głównego instruktora                                                                                                             
handlowego. Od 1 maja 1978  
po rozwiązaniu stacji rejono-
wych awansował do  Dyrekcji                            
Generalnej PKP Cargo w War-

szawie i został specjalistą ds. 
przewozów promowych. Po 
kolejnych zmianach na kolei,                      
został naczelnikiem sekcji 
przewozów Szczecin Gumieńce   
i  powrócił do Kostrzyna jako 
naczelnik sekcji ekspedycyjnej.  
1 kwietnia 2008 roku przeszedł 
na emeryturę. 
Pan Ryszard przez prawie 20 lat 
był  ławnikiem w wydziale pracy 
Sądu Rejonowego w Słubicach. 
Za tą działalność został wyróż-
niony Medalem Pamiątkowym 
Ministra Sprawiedliwości Lex 
Veritas Iustitia. To nie jedyny                                                                                                   
medal w bogatej kolekcji Pana 
Ryszarda, którego szczególnie 
cieszą wyróżnienia przyznane 
za krzewienie kultury fizycz-
nej i sportu, bo w tej dziedzinie 
Pan Ryszard ma również liczne 
sukcesy. 
Przez pewien czas był prze-
wodniczącym rady sportu w 
gminie Górzyca. Jak na pra-
cownika PKP przystało Pan 
Ryszard uwielbia podróże, a 
swoja pasją „zaraził” nie tylko 
rodzinę, ale także był założycie-

lem koła PTTK na kolei, które 
istnieje do dzisiaj. 
8 listopada Pan Ryszard skoń-
czył 75 lat. Obecnie jest prze-
wodniczącym kostrzyńskiej 
Rady Seniorów. Nie pracuje 
już zawodowo, ale Jego działal-
ność w środowisku kostrzyń-

skim jest bogata. R. Ilnicki jest 
członkiem Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej                            
Lokatorsko-Własnościowej 
MORENA w Kostrzynie nad 
Odrą, należy również m.in. do 
Uniwersytetu III Wieku. 

red.
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W środę, 7 grudnia 2022 roku, Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. To wielki 
dzień dla regionu lubuskiego - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 

WOJEWDZTWO LUBUSKIE

Miliony euro popłyną do Województwa Lubuskiego!

Decyzja Komisji Europejskiej o przyjęciu programu otwiera 
już bezpośrednio drogę do prac nad jego uszczegółowie-
niem oraz ogłoszeniem pierwszych konkursów. Przyjęty 
program to wynik kilkumiesięcznych negocjacji samorządu 
województwa z Komisją Europejską oraz stroną rządową. 
Dzięki staraniom Zarządu Województwa Lubuskiego kwota 
programu została zwiększona i ostatecznie wynosi niemal 
915 mln euro (pierwotnie kwota wynosiła 735 mln euro).
Przed nami dobra perspektywa, ponieważ będziemy mogli 
wspierać inteligentny rozwój regionu poprzez finansowanie 
projektów innowacyjnych oraz zieloną gospodarkę. Termo-
modernizacja, alternatywne źródła energii, wymiana kopciu-
chów, ale również cyfryzacja i projekty w zakresie  wykorzy-
stanie inteligentnego wsparcia narzędziami informatycznymi. 
Gwarantujemy rozwój parków naukowo-technologicznych, 
budowę Lubuskiej Sieci Innowacyjnych Startupów, Inkuba-
tora  dla młodych, Lubuskiego Centrum Edukacji Ekologicz-
nej oraz Centrum Wolontariatu. Program jest dla przedsię-
biorców, samorządów, organizacji pozarządowych, szpitali i 
szkół, domów opieki społecznej…  - wylicza E. Polak. - Lista 
beneficjentów jest długa, powstaną nowe drogi i obwodnice, 
poprawimy dostępność do wczesnej diagnostyki i będziemy 
finansować promocję zdrowego stylu życia. Wybraliśmy prze-
cież wspólnie nasze inteligentne specjalizacje. To zdrowie i  ja-
kość życia, zielona gospodarka oraz innowacyjny przemysł!

Przyjęcie programu na lata 2021-2027 jest z pewnością powo-
dem do radości, stanowi ono podsumowanie długiej i ciężkiej 
pracy, którą wykonywał duży zespół pracowników. Składa 
się na nią szereg spotkań, analiz dokumentów i różnego ro-
dzaju wyliczeń – tłumaczy Marcin Jabłoński, członek za-
rządu województwa odpowiedzialny za wdrażanie unijnych 
środków w regionie. - O pełnej satysfakcji będę mógł jednak 

powiedzieć dopiero w momencie, kiedy pierwsze unijne euro 
trafią do samorządów czy przedsiębiorców. Wiem doskonale,                                                                                                       
że beneficjenci bardzo tego oczekują. Te pieniądze są im                      
i gospodarce dzisiaj bardzo potrzebne.
Przynzane fundusze europejskie zostaną zainwestowane we 
wzrost społeczny i gospodarczy.

źródło: Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
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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...
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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

Tym razem ze względu na spiętrzenie zadań wynikających z rocznego 
harmonogramu przedsięwzięć kostrzyński Zarząd Związku Emerytów                                                                                                    
i Inwalidów zorganizował andrzejkową zabawę tydzień wcześniej, w dniu 
22 listopada 2022 roku.

Z życia Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą

Magiczny Wieczór

To czas Mundialu. Mecz Polska-Meksyk 
a mimo to chętnych do wspólnej zabawy 
w ten „Magiczny Wieczór” nie brakowało.                                                                                               
Choć jak wiadomo, że w seniorowej spo-
łeczności Panien na wydaniu nie ma, to 
Panie stanu wolnego są. I aby tradycji 
stało się zadość,  właśnie z ich udzia-
łem Pani Ewa Musiał przeprowadziła                        
andrzejkową wróżbę przepowiadającą 
każdej z Pań imię tego jedynego, którego 
los postawi na jej życiowej drodze. 
Przecież na spełnienie marzenia o wiel-
kiej miłości nigdy nie jest za późno. Po 
zakończonej wróżbie Przewodnicząca                                                                               
Zarządu Pani Maria Bieniek złożyła                                                                                 
wszystkim Andrzejom należącym 

do Związku serdeczne życzenia                                       
z okazji nadchodzących Imienin a 
jednemu z  nich, obecnemu na sali,                                           
wręczyła butelkę szampana, którym zo-
stał wzniesiony okolicznościowy toast. 
Po nim salą zawładnęła muzyka i taniec. 
Zasiadający za konsoletą Pan Marek 
Wojciechowski serwował znane i lubia-
ne przeboje muzyki tanecznej. Wszyscy 
bawili się świetnie. Nawet informacje                            
o  słabej grze polskiej reprezentacji 
i  marny wynik meczu nie były stanie 
popsuć humoru uczestnikom zabawy. 
Wspaniały nastrój panował aż do końca 
tego „Magicznego Wieczoru”.

Marian Sorol

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2, a konkretnie  grupy pięcio- oraz 
sześciolatków z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę                                                                                                                                       
do naszej lokalnej firmy jaką jest ICT Poland.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Przedszkolaki w ICT Poland

Kostrzyński zakład produkujący papier 
okazał się dla naszych przedszkolaków 
źródłem wiedzy oraz radości. Dzięki 
fachowej pomocy panów nas odprowa-
dzających dzieci dowiedziały się jakie 
są etapy produkcji papieru, a w ramach 
preorientacji zawodowej dzieci poznały 
zawody wykonywane przez ich rodziców. 
Zwiedzanie zakładu papierniczego 
ICT sprawiło dzieciom ogrom radości, 

zwłaszcza że pracownicy firmy przygo-
towali dla dzieci wiele atrakcji i zabaw 
z papierem w roli głównej. Na koniec 
każde dziecko otrzymało ogromną tor-
bę z prezentami na, które składały się 
wyroby papiernicze wytwarzane przez 
firmę. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za 
wspaniałą wycieczkę po firmie ICT!

Izabela Tylińska
Przedszkole Miejskie nr 2
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Zawodnicy WildBears z medalami
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Nasza młoda armia KSSW WildBear przywozi worek medali (3 x złoto, 
2  x srebro i 3 x brąz) z Winter Open 2022 Gi & No Gi Jiu Jitsu organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz

wielu sukcesów w nowym 2023 roku

życzy

Zarząd i pracownicy

PHU IKAA ANETA SUCHOMEL

Wesołych Świąt

3 grudnia 2022 roku Hala Widowiskowo-
-Sportowa LOSiR’u w Luboniu, była areną                                                         
zmagań w ramach Winter Open 2022                                         
Gi & No Gi Jiu Jitsu. W zawodach udział 
wzięli również zawodnicy zrzeszeni w 
Kostrzyńskim Stowarzyszeniu Sportów 
Walki WildBears. Każdy z naszych naj-
młodszych gladiatorów dał z siebie wszystko,                                                                                             
były łzy mnóstwo potu i euforia radości. 
A więc chłopaki gratulacje za podjęcie wal-
ki z przeciwnikami i z samym sobą bo to 
najcięższa walka. Jesteśmy z was dumni - 
mówi trener Stefan Konicki.

Medale zdobyli:
Stefan Konicki (złoto)
Wojciech Toboła (2x złoto)
Sebastian Nakwaski (2xsrebro)
Kajetan Konicki (srebro i brąz)
Bartek Toboła (brąz)
Grzegorz Tymrakiewicz (brąz)
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TYLKO DUŻE ROZMIARY

TYLKO  ODZIEŻNOWA

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

oferujemy również: kosmetyki AVON
ręcznie robione torebki z naturalnej skóry 

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

TYLKO  ROZMIARYDUŻE

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Roku 2023
swoim klientom życzy

OD DNIA 1.11.2022 - 1.03.2023 
SKLEP BĘDZIE CZYNNY OD GODZINY 8:00-17:00
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