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

tel. 726-085-110

Kupię 
ciągnik URSUS ZETOR MTZ 

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

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

tel. 782655123/ 669653515

UBEZPIECZENIA
Tomasz Moskal

Tomasz Moskal
ul. Wodna 8

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

POL’N’ROCK FESTIVAL

28. Pol’n’Rock Festival 2022 
(do roku 2017 Przystanek 
Woodstock) odbywał się na 
lotnisku w Broczynie (gm. 
Czaplinek). Wszystko wska-
zuje na to, że „najpiękniejszy                                                       
festiwal świata” nie wróci już 
do Kostrzyna nad Odrą.

Owsiak nie zagra
już w Kostrzynie?

Przystanek Woodstock zawitał                                                                                 
do Kostrzyn nad Odrą w roku 
2004 podczas 10-lecia swojego ist-
nienia i odbywał się tutaj do roku 
2019 - nawet po zmianie nazwy                                                                                          
na Pol’nRock Festival nikt nie 
zakładał, że właśnie 25. edycja                                                                                           
festiwalu będzie ostatnią,  która 
odbywać się będzie właśnie w 
Kostrzynie nad Odrą. 
30 czerwca 2021 roku Jurek 
Owsiak oficjalnie poinformo-
wał, że żegna się z Kostrzynem 
na kilka lat. Powodem było m.in. 
podpisanie się przez Burmistrza 
Miasta Andrzeja Kunta pod de-
cyzją Policji o tym, iż impreza ma 
mieć charakter podwyższonego                                                                                        
ryzyka... szkoda!
Marcin Naruszewicz Burmistrz                                                            
Gminy Czaplinek (7,3 tys. miesz-
kańców) namówił J. Owsiaka do 
organizacji  imprezy na Lotnisku 
Czaplinek-Broczyno, gdzie przez 
kolejne trzy lata nieodpłatnie 
udostępnione zostanie  215 ha na 
potrzeby wydarzenia... to wielki 
sukces burmistrza, gratulujemy!



25 lat Strefy sukcesów!
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje                                                                                                                 
zasięgiem swojego oddziaływania Województwo Lubuskie,                         
Zachodniopomorskie i Wielkopolskie i jest tym samym jedną z 
większych i najszybciej rozwijających się stref w kraju. W tym roku 
obchodzi 25-lesie swojego istnienia. 
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KOLEJNY ROK ROZWOJU
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa                 
Ekonomiczna swoimi działaniami sty-
muluję krajową gospodarkę, tak aby 
wciąż powstawały nowe miejsca pracy 
dzięki kolejnym inwestycjom. Zwolnie-
nia podatkowe udzielane przez KSSSE 
są obecnie największą dostępną ulgą 
finansową w Polsce.  Strefa oferuje rów-
nież bogaty wybór w pełni przygotowa-
nych terenów inwestycyjnych. Wsparcie                                                                          
Rządu RP i lokalnych samorządów 
sprawia, że zapewnia nowym inwesto-
rom przyjazne i bezpieczne warunki do                
inwestowania. 
Dzięki powstałej w 2018 roku Polskiej 
Strefie Inwestycji ulgę podatkową moż-
na już uzyskać na terenie całej Polski, 
niezależnie od wielkości przedsiębior-
stwa. Nowe inwestycje z sektora prze-
mysłu i nowoczesnych usług mogą być 
realizowane na dowolnym gruncie,                
zgodnie z główną zasadą PSI - cała               
Polska Strefą Ekonomiczną.
Rok 2022 pod kątem nowych inwestycji 
od początku zapowiadał się na znacznie 
trudniejszy niż ubiegły. Zmiana przepi-
sów dotyczących wsparcia, gospodarki 
dogorywające po kryzysie pandemicz-
nym, zerwane łańcuchy dostaw czy 
późniejszy wybuch wojny na Ukrainie 
i galopująca inflacja miały bezpośredni 
wpływa na niepewność przyszłych in-
westorów a tym samym delikatne spo-
wolnienie inwestycyjne. Jednak z po-
czątkiem drugiego kwartału tego roku 
sytuacja zaczęła się zmieniać. 
Do końca lipca Kostrzyńsko-Słubicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 
12 decyzji o wsparciu na łączną kwotę 
ponad 808 mln pln. Nowi inwestorzy 
zadeklarowali utworzenie 1293 nowych 
miejsc pracy i utrzymanie 1073 istnie-
jących miejsc pracy. Inwestycje zosta-
ną przeprowadzone na terenie każdego 
z  trzech administrowanych przez nas 
województw: lubuskiego, wielkopol-
skiego i zachodniopomorskiego. Przed-
siębiorcy, który otrzymali od nas decyzje                                                                                       
o wsparciu to firmy zarówno mikro, 
małe średnie jak i duże. 
W kolejce czekają również kolejne                            
decyzje o wsparciu do wydania, a nowi 
inwestorzy zgłaszają się do nas z chęcią 
zainwestowania na terenie Kostrzyńsko-                                                                           

-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej. Wobec tego, patrzymy na 
drugą połowę roku znacznie bardziej 
optymistycznie, niż wyglądał początek.

25 LAT RAZEM!
W tym roku Kostrzyńsko-Słubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna, podobnie 
jak pozostałe strefy, obchodzi 25-lecie 
swojego funkcjonowania. Z tej okazji 
17  lutego K-S SSE zorganizowała pod 
patronatem Premiera RP konferencję:                                                                           
„Silna Polska, Silną Gospodarką. 
Kompas dla przedsiębiorstw Polski 
Zachodniej”. Gościli na niej zarów-
no przedstawiciele władz rządowych                                             
i samorządowych, przedsiębiorcy, part-
nerzy oraz wszyscy zainteresowani               
budowaniem silnej gospodarki
Z kolei 26 września w Filharmonii                  
Gorzowskiej odbędzie się Gala mająca 
uświetnić 25-lecie Kostrzyńsko-Słubic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Zaproszeni goście będą mieli okazję 
do dyskusji i podsumowań 25 lat funk-
cjonowania strefy, wysłuchają również 
koncertu fortepianowego Ferenca Lisz-
ta w wykonaniu orkiestry Filharmonii  
Gorzowskiej. 

SKONTAKTUJ SIĘ ZE STREFĄ!
Zachęcamy do zapoznania się ze zmia-
nami w przepisach i ich wpływem na 
pomoc publiczną udzielaną przez Spe-
cjalne Strefy Ekonomiczne. Zaintere-
sowanych tematem pomocy publicznej 
dla nowych inwestycji, zapraszamy ser-
decznie do kontaktu ze Strefą:
• mailowego: info@kssse.pl
• telefonicznego: +48 95 721 98 00

Polecamy również obserwowanie me-
diów społecznościowych K-S SSE ta-
kich jak Facebook czy Linkedin, gdzie 
regularnie informujemy o dostępnych 
oraz darmowych szkoleniach czy we-
binarach, traktujących zazwyczaj o 
zmianach przepisów, nowych regula-
cjach i  ich interpretacjach, jak również                 
ważnych z perspektywy biznesowej              
wydarzeniach. To ogromna dawka                                                                  
bardzo przydatnej wiedzy, która może 
bardzo ułatwić funkcjonowanie przed-
siębiorcom.
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Agreco Service Sp. z o.o.    ul. Prosta 3,5,7    66-470 Kostrzyn nad Odrą 

sekretariat@agrecoservice.pl 507 092 545 agreco-service

OFERUJEMY:
- odbiór złomu
- odbiór/wywóz gruzu
- odbiór surowców wtórnych
- odbiór odpadów niebezpiecznych
- niszczenie dokumentów zgodnie z normą DIN 32757
- transport samochodem ciężarowym TIR do 50 km
- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych
- odbiór opadów przemysłowych
- wynajem wsypu na gruz
- wynajem kontenerów

Agreco Service - z korzyścią dla środowiska
EKOLOGIA W BIZNESIE

Agreco Service jako firma prowadząca swoją działalność lokalnie, obsługuje firmy, osoby fizyczne i inne podmioty. Świadczy usługi na 
terenie naszej gminy i pobliskich miejscowości wśród których są m.in. : profesjonalne i bezpieczne niszczenie danych i dokumentów, 
odbiory kontenerowe złomu, odbiory makulatury i innych surowców wtórnych, odbiór odpadów przemysłowych i wielkogabaryto-
wych, wywóz gruzu czy ważenie usługowe. Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Agreco Service?
NISZCZENIE DOKUMENTÓW
Agreco Service to firma profesjo-
nalna w każdym calu. Dlatego też 
usługa polegająca na niszczeniu do-
kumentów do IV poziomu bezpie-
czeństwa wg normy DIN 66399, od 
momentu odbioru aż po ich całkowitą                                                                                          
destrukcję przy użyciu nowoczesnych 
technologii to gwarancja, że dane nie 
trafią w niepowołane ręce. Co więcej: 
pojazdy transportujące dokumenty 
mają odbiorniki GPS, a proces niszcze-
nia można nadzorować online! Firma 
gwarantuje przy tym pełną poufność 
oraz zastosowanie nowoczesnych pro-
cesów technologicznych. A to wszystko 
w przystępnych cenach z rabatami dla 
stałych klientów!
ODBIÓR KONTENEROWY ZŁOMU
Agreco Service prowadzi kontenerowe 
odbiory złomu wprost z zakładów i od 
osób prywatnych. Firma dysponuje 
kilkudziesięcioma kontenerami stalo-
wymi o pojemności od 14 m3 do 36 m3 
i  odpowiednim zapleczem logistycz-
nym. Oferuje przy tym atrakcyjne ceny 
przy szybkim  czasie realizacji zlecenia. 
Czy można chcieć czegoś więcej?

ODBIÓR SUROWCÓW
Agreco Service w ramach usług                        
recyklingowych odbiera wprost od 
swoich klientów makulaturę, folię,                                 
plastiki i wiele innych surowców 
wtórnych. Do dyspozycji klientów                                                                                              
jest wiele rodzajów pojemników jak 
kosze siatkowe, muldy czy kontenery. 
Firma współpracuje zarówno w ramach 
indywidualnych akcji, ale także odbiera 
kartony i innego typu makulaturę na 
bieżąco od podmiotów gospodarczych. 
Zawsze stara się przy tym dostosować 
czas i warunki odbioru do indywidual-
nych potrzeb swoich klientów.

WYWÓZ GRUZU
Agreco Service posiada park maszyn, 
które są przystosowane do wywozu na-
wet najcięższych i największych odpa-
dów, typu gruz. Cały wywóz odbywa się 
przy zachowaniu wszelkich norm bez-
pieczeństwa. Firma proponuje klientom 
także dostosowane do indywidualnych 
potrzeb kontenery (mulda 2m3, 7m3 lub 
kontener 14 m3, 22 m3, 36 m3) w  których                                                                      
można gromadzić gruz, w myśl zasady: 
my zajmiemy się wywiezieniem zbędnego 
towaru, a Państwo zyskają komfort prac 
na budowie. Usługa kierowana jest do 
firm, jak również klienta prywatnego.

WAŻENIE USŁUGOWE
Agreco Service dysponuje nowoczesną 
wagą o wysokim stopniu dokładności. 
Dzięki temu oferuje klientom ważenie                                                                   
usługowe bardzo dużych obiektów 
o potężnej masie. 

       TRANSPORT LOKALNY
Firma oferuje transport samochodem 
ciężarowym TIR do 50 km od Kostrzyna.

WYNAJEM KONTENERÓW
Agreco Service oferuje wynajem konte-
nerów, który odbywa się na korzystnych 
warunkach, które są omawiane przed 
zawarciem transakcji.

NOWOŚĆ
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SPRZEDAM DOM + DZIAŁKA 1005 m2

POW. ZABUDOWY 127,49 m² POW. UŻYTKOWA 96,93 m²

2Dom 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.

tel. 577 680 070

FB / Służby w akcji Kostrzyn nad Odrą lipiec-sierpień
KOSTRZYN NAD ODRĄ

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 przez 
ostatnie dwa miesiące... 

26.06.2022 roku godz. 19:20
Kostrzyn nad Odrą
Miejska kanalizacja po raz kolejny nie poradziła so-
bie z ulewnym deszczem, co możemy dokładnie sobie 
obejrzeć na profilu FB „Służby w akcji Kostrzyn nad 
Odrą”. Oby tylko zdjęcia można było oglądać, wspo-
minając te zagrożenie atmosferyczne, bo z pewnością 
nie chcemy tego przeżywać jeszcze raz! Okolice Lidla 
i Intermarche czy most na ul. Sportowej.
Swoją drogą to ciekawe, że zwykle ulewne deszcze po-
wodują powstawanie prawdziwego „jeziorka” i zatory 
w ruchu na ul. Sportowej, tuż pod mostem kolejowym 
(zdjęcie). Czy naprawdę nic nie można z tym zrobić, 
aby sytuacja się nie powtarzała? Pod wpisem Internauci                                                                                                              
apelowali do władz miasta i kostrzyńskiego MZK, aby 
w końcu udrożniono studzienki...

17.07.2022 roku godz. 13:29
ul. Niepodległości, Kostrzyn nad Odrą
Pożar w jednej z nielicznych ocalałych przedowjen-
nych kamienic, nazywanych przez Mieszkańców per 
„Muppety”. 
Dość powiedzieć, że od kiedy wyprowadzili się stąd 
ostatni lokatorzy, budynek i jego okolica straszą gości 
spoza miasta... Choć na elewacji widnieje informacja: 
„Niebezpieczeństwo! Bezwzględny zakaz wstępu!” to 
od kilku miesięcy trwa dzika rozbiórka budynków    
wokół budynku, a okazała ongiś kamienica popada 
w ruinę... 
Przekrój Lokalny wyraża obawę, czy „Muppety” nie 
podzielą losu m.in. kasyna oficerskiego na ul. Koper-
nika czy  kostrzyńskiego młyna na ul. Gorzowskiej, po 
których nie ma już nawet śladu...

15.07.2022 roku godz. 14:52
ul. Sikorskiego, Kostrzyn nad Odrą
Wypadek - zderzenie trzech samochodów osobowych. 
Według relacji świadków, kierujący samochodem marki 
BMW nie ustąpił pierszeństwa przejazdu dla kierującego 
VW w wyniku czego doprowadził do ich zderzenia. Następ-
nie pojazd VW w wyniku uderzenia zjechał na prawą stronę 
jezdni uderzając w samochód marki Hyundai.
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Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A
www.ikaa.pl,  e-mail: biuro@ikaa.pl

tel. 506 034 123
LOKALIZACJA: UL. JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

2MIESZKANIA OK. 50 M  + OGRÓDEK (STAN DEVELOPERSKI)

WWW.IKAA.PLWIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA STRONIE:

MIESZKANIE Z OGRÓDKIEM 

DLA CIEBIE

Seniorzy na rowery!
Korzystając z pięknej pogody członkowie Kostrzyńskiego                          
Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem” zorganizowali wycieczkę 
rowerową do Niemiec.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kilkuosobowa grupa ochotników zebrała                                                                                                         
się przy KCK, skąd udała się wałami 
nadodrzańskimi, a następnie lasem do 
zachodniej części Ostrogu Reitwein.                                                          
Zatrzymano się tu na terenowych 
umocnieniach ziemnych z okresu II 
Wojny Światowej zwanych potocznie 
„bunkrami Żukowa”. Nazwa wzięła się 
stąd, że wiosną 1945 roku służyły one 
wojskom sowieckim pod dowództwem 
gen. Żukowa podczas marszu na Berlin. 
Zwiedzono również cmentarz poległych 
żołnierzy radzieckich.

Około godziny 15-tej udano się w drogę 
powrotną do Kostrzyna nad Odrą przez 
niemieckie miejscowości Manschnow 
oraz Kietz. 
Łącznie przejechano ponad 30 km. Jak 
widać, członkowie KSCzJ z przyjemno-
ścią korzystają z aktywności sportowej 
na świeżym powietrzu, dzięki czemu 
mogą pochwalić się doskonałą kondycją                  
fizyczną.

Teresa Oleszczuk
KS „Człowiekiem Jestem”

„Dzień Seniora Brandenburgii”
Od wielu lat Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” 
uczestniczy w obchodach „Dnia Seniora Brandenburgii” w Lebus, 
nie mogło więc nas zabrakąć i w tym roku.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pan-
demią niemieccy Seniorzy z Lebus również 
w  tym roku zaprosili nasze Stowarzyszenia 
na 28. obchody swojego święta. 14 czerwca 
br. do Lebus dwoma samochodami wybrało 
się osiem osób.
Przy wejściu powitano wszystkich różą 
i  lampką szampana. W czasie delektowa-
nia się ciastem, kawą i winem, niemieckie 
władze samorządowe dziękowały swoim Se-
niorom, dołączając do podziękowań kwiaty 
i upominki.
Część artystyczną uświetnił chór seniorów z 
Górzycy. Przewodniczący KS „Człowiekiem 
Jestem” Jerzy Wanat podziękował za zapro-
szenie, złożył gratulacje i zaprosił Seniorów 
z Lebus na spartakiadę do Kostrzyna nad 

Odrą. Na zakończenie spotkania obdarowa-
no się nawzajem kwiatami i  upominkami, 
życząc dalszej owocnej współpracy między 
Seniorami.

Teresa Oleszczuk
KS „Człowiekiem Jestem”

Przykro mi, że tego typu spotkania Seniorów 
z kostrzyńskich organizacji nie odbywają się 

w naszym mieście.
Byłoby o czym porozmawiać, uhonorować 

Seniorów wykazujących się bezinteresowaną 
pracą  na rzecz innych. 

Rada Seniorów miałaby satysfakcję, że ma 
możliwość przyczynić się w jakiś sposób 

na  rzecz kostrzyńskich Seniorów.
Jerzy Wanat

Przewodniczący „KS Człowiekiem Jestem” 
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Sebastian Herzog

Madagaskar za trzecim podejściem czyli jak nie stracić wiary w marzenia
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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

INWESTYCJE W CZG-12: PODPISANIE UMÓW NA DOSTAWĘ KOMPAKTORA I SITA BĘBNOWEGO
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów       
Komunalnych w Długoszynie należącego do Celowego                                
Związku Gmin CZG-12 jest przetwarzanych ponad 
50  tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych 
i odpadów selektywnie zebranych. Z roku na rok te 
wartości są coraz wyższe, rosną również wskaźniki 
dotyczące odpadów przekazywanych do recyklingu 
i  ponownego zagospodarowania. Dzięki zakończonej 
na początku 2022 roku modernizacji linii sortowniczej 
CZG-12 dąży do maksymalizacji odzysku, redukując 
przy tym ilość odpadów trafiających na składowisko. 
Poprzez poszerzenie Związku i dołączenie gminy                                                                                                       
Świebodzin nastąpił wzrost przyjętych surowców 
wtórnych o ponad 26% w porównaniu I półrocza 2021 
roku z I półroczem 2022 roku. Surowce wtórne wyma-
gają jednak przygotowania do dalszej obróbki i do tego 
niezbędne są specjalistyczne i niestety bardzo drogie 
maszyny.
Celowy Związek Gmin CZG-12 pozyskał w I półroczu                                                                                                          
2022 roku środki na kolejne inwestycje z Programu 
Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu 
Polski Ład. W ramach projektu pn.: „Doposażenie 
linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez za-
kup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora”                 
CZG-12 uzyskał dofinansowanie w wysokości po-
nad 82%.
Zakup  kompaktora zrealizowany zostanie przez             
firmę Fayat Bomag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. Zakup nowej maszyny zwiększy sku-
teczność zagęszczania odpadów na nowej kwaterze 
1C  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne, co znacząco wpłynie na stabilność skła-
dowiska.  W ramach projektu zakupiony zostanie 
również przesiewacz bębnowy w celu lepszego przy-
gotowania odpadów do recyklingu i ponownego 
wykorzystywania, głównie selektywnie zebranych 
opakowań szklanych oraz bioodpadów. Tę część      
zadania zrealizuje firma Arcon Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie.

Wartość całego projektu to ponad 4,2 mln zł brutto,                   
z czego ponad 82 % zostanie dofinansowane w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program 
Inwestycji Strategicznych. Reszta środków to środki  
 własne CZG-12.



Redaktorzy gazety ukarani!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

W czasach, kiedy dużo mówi się o szeroko pojętej wiarygodności 
mediów warto odnotować, że ostatnio dwa potężne ciosy spadły 
na tą część kostrzyńskiej prasy, która nie wahała się na swych 
łamach podważać naszą wiarygodność, nazywać nasz tytuł per 
szczujnia czy sugerować nasze związki z Urzędem Miasta. Tym-
czasem to konkurencję niezawisłe sądy ukarały dwoma (prawo-
mocnymi) wyrokami za drukowanie kłastw na łamach „nieza-
leżnej prasy”. Należy sobie zatem zadać pytanie - czy „Gazeta 
Kostrzyńska” kłamie? Odpowiedzieć muszą sobie Państwo sami.

Zbiórka 
makulatury

Miejsce :
kontener Agreco przy parkingu
Stadionu Miejskiego
ul. Niepodległości 11 
Kostrzyn n/O

1
2

Cel:
Na leczenie Igi Czekalskiej 
zmagającej się z 
chorobą SMA 

Kiedy:
w każdy piątek, sobotę, 
niedzielę

3
4 Zbieramy:

makulaturę - gazety, 
kartony, stare książki (bez 
okładek), 
katalogi itp.

Partnerzy akcji

Zachęcmy również do udziału 
w licytacjach na facebooku na 
grupie IGA I JEJ WALKA Z SMA

NIE WOLNO KŁAMAĆ!
„Przekrój Lokalny” informował już 
o  skazaniu Bartosza G. przez Sąd Re-
jonowy w Gorzowie Wlkp. za składanie 
fałszywych zeznań (art. 233§1 Kodeksu 
Karnego). Przypomnieć w tym miejscu 
trzeba, że Bartosz G. jest nie tylko re-
daktorem w „Gazecie Kostrzyńskiej” ale 
także redaktorem naczelnym innych ty-
tułów prasowych, w tym „Witnickiego 
Flesza”. Przypomnijmy tą sprawę:
Akt oskarżenia złożony przez Proku-
raturę Rejonową w Gorzowie Wlkp. 
obejmował zarzut, iż Bartosz G. dnia 10 
lipca 2020 roku będąc przesłuchanym 
w charakterze świadka na sprawie przed 
Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., 
będąc uprzedzonym o odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszywych                      
zeznań, złożył fałszywe zeznania,                                                                 
dotyczące tego, iż to on napisał artykuł 
„Ojciec”, którego bohaterem był Andrzej                                                                                      
Zabłocki, podczas gdy faktycznie arty-
kułu tego nie napisał.
Co ważne, zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa przez 
Bartosza G., złożył Sąd, który prowadził 
postępowanie karne przeciwko Przemy-
sławowi J. (byłemu zastępcy burmistrza 
Witnicy), oskarżonemu o zniesławienie 
A. Zabłockiego poprzez zamieszczenie 
w Internecie wpisu „Ojciec”. Przemy-
sław J. został w tej sprawie prawomocnie 
skazany, mimo że Bartosz G. próbował 
autorstwo tekstu, który Sąd Okręgowy 
określił jako „niszczenie człowieka dla 
samego niszczenia”, wziąć na siebie, 
publikując w tym zakresie we wrześniu 
2019 r. w Witnickim Fleszu „Oświad-
czenie”, a następnie składając fałszywe 
zeznania. 
Przestępstwo składania fałszywych ze-
znań jest wyjątkowo trudne do udo-
wodnienia, jednak w tym wypadku 
sądy nie miały żadnych wątpliwości. 
Wyrok skazujący bezsprzecznie stawia 
pod znakiem zapytania wiarygodność, 
rzetelność i profesjonalizm redaktora          
Kostrzyńskiego i Witnickiego Flesza. 

SPROSTOWAĆ KŁAMSTWO!
„Przekrój Lokalny”, jako tytuł prasowy 
na wskroś profesjonalny, opublikował 
w  lutym zeszłego roku oświadczenie   
dotyczące nieścisłych informacji zawar-
tych w naszych artykułach. 
W przeciwieństwie do Bartosza G. nie 
było to wynikiem wyroku sądowego, 
ponieważ umiemy z klasą przyznać się 
do błędu... Ale co to ma do rzeczy?
Otóż tuż po publikacji oświadczenia,  
redakcja „Gazety Kostrzyńskiej” (bez 
sprawdzenia informacji!) opublikowała 
tekst, z którego wynikało, że oświadcze-
nie było skutkiem procesu sądowego. 
Być może Ireneusz Wręczycki pomy-
lił tytuły prasowe, niemniej żądanie                                                                                   
sprostowania tych nieprawdziwych                       
informacji przez redaktora naczelnego                                                                                    
„Gazety Kostrzyńskiej” Grzegorza Z. 
nie doczekało się publikacji, a całą 
sprawą musiał zająć się sąd.
I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego                                               
w  Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem 
z dnia 25.11.2021 roku „nakazał po-
zwanemu Redaktorowi Naczelnemu 
„Gazety Kostrzyńskiej” opublikowanie w 
najbliższym przygotowanym do druku 
numerze „Gazety Kostrzyńskiej sprosto-
wanie (...)” na podstawie art.31a pkt.1 
w związku z art.39 Ustawy Prawo Pra-
sowe. Być może z uwagi na to, że zbliżał                                          
się przetarg na gazetę samorządową 
Grzegorz Z. złożył apelację, która jed-
nak była z uwagi na błędy formalne                                                                                 
nieskuteczna. W efekcie jednak tekst 
sprostowania ukazał się już w roku 
2022. Co z tego! Informacja, jakoby                                                             
nasza gazeta, a właściwie redaktor                              
Bartłomiej Suski został „skazany”                                           
poszła w świat... co jest kłamstwem!
Należy sobie zadać pytanie: czy w sytu-
acji, gdy dwie osoby związane z „Gazetą                                                                                         
Kostrzyńską”, a szerzej lokalnymi me-
diami, zostały ukarane za kłamstwa na 
łamach swoich tytułów prasowych moż-
na uznać te  tytuły za wiarygodne źródło 
informacji? Do tematu wrócimy.

Bartłomiej Suski
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Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Informujemy, iż od 1 sierpnia 2022 roku uległ zmianie rozkład jazdy komunikacji miejskiej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. 
Z rozkładu jazdy  wycofane zostały kursy na ul. Graniczną - przystanek nr 36. Szczegółowy rozkład jazdy znajdziecie Państwo poniżej.

29 6:17 9:15 ul. Wojska Polskiego 
/ kier. centrum 17 11:22 15:07 ul. Dworcowa

/ kier. Osiedle Warniki

21 6:19 9:17 ul. Adama Mickiewicza 
/ kier. centrum 34 11:28 15:13 Osiedle Leśne

19 6:22 9:20 ul. Tadeusza Kościuszki
/ kier. Osiedle Szumiłowo 24 11:31 15:16 ul. Tadeusza Kościuszki

/ kier. Osiedle Warniki

34 6:25 9:23 Osiedle Leśne 26 11:33 15:18 ulica Adama Mickiewicza
/ kier. Osiedle Warniki

32 11:36 15:21 ul. Wojska Polskiego
/ kier. Osiedle Warniki

22 6:29 9:33 ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Szumiłowo 25 11:38 15:23 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

/ przychodnia - kier. centrum

18 6:32 9:36 ul. Orła Białego
/ DMR  - kier. Osiedle Szumiłowo 22 11:43 15:28 ul. Dworcowa

/ kier. Osiedle Szumiłowo

20 6:34 9:38 ul. Orła Białego
/ BANK - kier. Osiedle Szumiłowo 18 11:46 15:31 ul. Orła Białego

/ DMR - kier. Osiedle Szumiłowo

16 6:36 9:40 ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 20 11:48 15:33 ul. Orła Białego

/ BANK - kier. Osiedle Szumiłowo

07 6:39 9:43 ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital 16 11:50 15:35 ul. Słoneczna

przez ul. Jana Pawła II

14 6:41 9:46 ul. Drzewicka
/ nr 50-60 - kier. Osiedle Szumiłowo 07 11:53 15:38 ul. Gabriela Narutowicza

/ szpital

06 6:45 9:50 ul. Mikołaja Reja
/ SP3 - kier. Osiedle Szumiłowo 14 11:56 15:41 ul. Drzewicka

/ nr 50-60 - kier. Osiedle Szumiłowo

08 6:48 9:53 ul. Nowa
/ kier. Osiedle Szumiłowo 06 12:00 15:45 ul. Mikołaja Reja

/ SP3 - kier. Osiedle Szumiłowo

02 6:51 9:56 ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Wesołą 05 12:02 15:57 ul. Mikołaja Reja

/ rondo - kier. centrum

04 6:53 9:58 ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzoskwiniową 08 12:05 16:00 ul. Nowa

/ kier. Osiedle Szumiłowo

03 6:55 10:00 ul. Kostrzyńska
/ przychodnia 02 12:08 16:03 ul. Kostrzyńska

/ przed ul. Wesołą

01 7:14 10:02 ul. Kostrzyńska
/ przed ul. Brzozową 04 12:10 16:05 ul. Kostrzyńska

/ przed ul. Brzoskwiniową

05 7:18 10:06 ul. Mikołaja Reja
/ rondo - kier. centrum 03 12:12 16:07 ul. Kostrzyńska

/ przychodnia

11 7:21 10:09 ul. Drzewicka
/ przed ul. Sadową  - kier. centrum 01 12:14 16:09 ul. Kostrzyńska

/ przed ul. Brzozową

10 7:24 10:12 ul. Gabriela Narutowicza
/ szpital brama / przez ul. Rzemieślniczą 05 12:18 16:13 ul. Mikołaja Reja

/ rondo - kier. centrum

09 7:27 10:15 ul. Drzewicka
/ nr 1-7 - kier. centrum 11 12:21 16:16 ul. Drzewicka

/ przed ul. Sadową  - kier. centrum

16 7:29 ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 10 12:24 16:19 ul. Gabriela Narutowicza

/ szpital brama / przez ul. Rzemieślniczą

13 10:17 ul. Orła Białego
/ DMR  - kier. centrum 09 12:28 16:23 ul. Drzewicka

/ nr 1-7 - kier. centrum

15 7:31 ul. Jana Pawła II 16 12:30 ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II

17 7:33 10:20 ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 13 16:26 ul. Orła Białego

/ DMR  - kier. centrum

15 12:32 ul. Jana Pawła II

34 7:34 10:32 Osiedle Leśne 17 12:33 16:29 ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki

24 7:46 10:35 ul. Tadeusza Kościuszki
/ kier. Osiedle Warniki 34 12:39 16:35 Osiedle Leśne

26 7:48 10:37 ul. Adama Mickiewicza
/ kier. Osiedle Warniki 24 12:43 16:39 ul. Tadeusza Kościuszki

/ kier. Osiedle Warniki

32 7:51 10:40 ul. Wojska Polskiego
/ kier. Osiedle Warniki 26 12:45 16:41 ul. Adama Mickiewicza

/ kier. Osiedle Warniki

25 7:54 10:42 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
/ przychodnia - kier. centrum 32 12:48 16:44 ul. Wojska Polskiego

/ kier. Osiedle Warniki

17 7:58 10:46 ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki 25 12:51 16:47 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

/ przychodnia - kier. centrum

17 12:55 16:51 ul. Dworcowa
/ kier. Osiedle Warniki
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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◊ 

Tak się bawi Osiedle Leśne!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił                
nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i  poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
TAK BAWI SIĘ OSIEDLE LEŚNE!

24 czerwca na Osiedlu Leśnym Piotr Dziekan oraz                   
Michał Bednarczyk z firmy Signum Control przy 
wsparciu Mieszkanek Osiedla zorganizowali zabawę dla 
najmłodszych. Dzieciaki szalały na dmuchanym zamku, 
zajadały się watą cukrową i słodkościami przygotowany-
mi przez organizatorów, a także uczestniczyły w grach 
i zabawach zorganizowanych przez jak zwykle aktywną 
Panią Wiktorię i Monikę. Brawo!
Przypomnijmy, że pierwotnie impreza miała odbyć się 
1 czerwca, ale z uwagi na burzową aurę imprezę przenie-
siono właśnie na 24 czerwca. I trzeba napisać, że warto 
było poczekać! Dzieciaki przez kilka godzin hasały na 
dmuchanym zamku, gdzie nie brakowało im kreatyw-
nych pomysłów jak zabawa w berka, chowanego czy po 
figurowe zjeżdżanie na czas. Z pewnością nie można było 
narzekać na nudę, a jakby tego było mało na uczestni-
ków imprezy czekały cukierki, które osobiście rozdawał 
radny Piotr, nawet nieco starszym dzieciom ;) Można 
było również spróbować waty cukrowej, a fajnym ak-
centem imprezy była zabawa z balonami wypełnionymi 
wodą, wspólne formowanie zwierzątek z baloników czy 
zabawa na pobliskim placu zabaw. Kilka godzin upłynęło                   
niezwykle szybko, a dzieciaki z pewnością wyhasały się 
do woli, choć patrząc na ich ewolucje można by się zasta-
nawiać, czy zużyły połowę swoich niespożytych zasobów 
energii ;)

Nam pozostaje jedynie zapytać, dlaczego inni radni nie 
organizują takich atrakcji dla swoich wyborców w pozo-

stałych czternastu okręgach wyborczych? Może warto, 
drodzy radni, w końcu wziąć się do roboty? Takie imprezy                                                                                                                   
jak ta pokazują, że warto! Radnemu Piotrowi Dziekanowi                                                                                                         
gratulujemy pomysłu i kolejnej udanej osiedlowej                              
imprezy, a w imieniu Osiedlaków prosimy o więcej!

Szanowni Czytelnicy,
poniższy tekst ze zmianami, bez zgody (i podpisu!) autora                                                                                                                    
ukazał się w Bezpłatnym Biuletynie Informacyjnym 
„Samorządny Kostrzyn” - obok tekst „bez cenzury”.

Bartłomiej Suski
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W dniu 21 lipca 2022 roku została 
podpisana umowa z firmą Perceptus                     
sp. z o.o.  na  dostawę kompute-
rów, laptopów i tabletów w ramach    
konkursu „Granty PPGR - Wsparcie 
dzieci i wnuków byłych pracowników 
PGR w rozwoju cyfrowym”. 

Granty PPGR - umowa podpisana!
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Umowa na dostawę komputerów, laptopów i tabletów w ramach 
konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych           
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” podpisana!

Sprzęt  zostanie dostarczony do Urzę-
du Miasta w okresie do 2 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. Dlatego 
też, Urząd Miasta będzie informować 
na bieżąco o terminie przekazania 
sprzętu dla  opiekunów prawnych 
dzieci lub pełnoletnich uczniów.

Informacja o programie „Ciepłe Mieszkanie”
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił                
nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i  poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Przez budynek mieszkalny wieloro-
dzinny na potrzeby Programu rozumieć 
należy budynek służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowią-
cy konstrukcyjnie samodzielną całość, 
w  którym zostały wydzielone więcej 
niż dwa lokale mieszkalne lub użytko-
we, przy czym powierzchnia całkowita 
lokali użytkowych nie przekracza 30%                                                                             
powierzchni całkowitej budynku.
Z uwagi na powyższe prosimy wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców o 
składanie w terminie do dnia 15 wrze-
śnia 2022 r. do Urzędu Miasta Kostrzyn 
nad Odrą przy ul. Granicznej 2 wstępnej 
informacji  potwierdzającej zaintereso-
wanie udziałem w programie i uzyska-
niem dotacji.
Informacja może zostać dostarczona:
• osobiście,
• pocztą na adres: Urząd Miasta             

Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2,                                                                      
66-470 Kostrzyn nad Odrą;

• drogą elektroniczną na adres                 
e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl

Uzyskane informację będą stanowiły 
podstawę do wystąpienia o dofinanso-
wanie. 

DRUKI DLA MIESZKAŃCÓW
MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

Druki informacji dostępne będą:
• w siedzibie Urzędu Miasta, 
• w budynku Biblioteki Miejskiej  przy ul. Dworcowej 7, 
• w Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1
• na stronie miasta:
http://www.kostrzyn.pl/aktualnosc-1540-cieple_mieszkanie.html

Podstawowe informacje 
o Programie „ Ciepłe Mieszkanie”
Przedsięwzięciem dla beneficjenta koń-
cowego - mieszkańca jest demontaż 
wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła                                                                                  
na paliwa stałe służące do ogrzewania              
lokalu mieszkalnego oraz:
a) zakup kotła gazowego kondensa-

cyjnego, kotła na pellet drzewny                   
o podwyższonym standardzie, ogrze-
wania elektrycznego, pompy ciepła 
powietrze/woda lub pompy ciepła 
powietrze/powietrze,

b) podłączenie lokalu do wspólnego 
efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej, wymiana okien i  drzwi 
zewnętrznych, wykonanie wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem 
kwalifikowanym w programie będzie tak-
że przygotowanie dokumentacji projekto-
wej przedsięwzięcia.

Beneficjentem końcowym oraz osoba 
uprawnioną do składania wniosku jest 
osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny 
wynikający z prawa własności lub ogra-
niczonego prawa rzeczowego do lokalu 
mieszkalnego, znajdującego się w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowa-
nym na terenie miasta Kostrzyn  nad Odrą. 

Intensywność dofinansowania dla bene-
ficjentów końcowych uzależniona jest od 
dochodów beneficjenta lub osób w  jego 

Informacji o Programie będą 
udzielali pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Kostrzyn nad Odrą pod 
numerami telefonów: 
95 727 81 19 lub 95 727 81 21

gospodarstwie domowym i ustalona              
została na poziomie:
Poziom 1 - podstawowy: 
każdy właściciel lokalu mieszkalnego 
w  budynku wielorodzinnym, którego 
roczne dochody nie przekraczają kwoty 
120 tys. zł.
Intensywność dofinansowania wynie-
sie w takim przypadku do 30% kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł                                                                                                     
na jeden lokal mieszkalny

Poziom 2 - podwyższony: 
każdy właściciel lokalu mieszkalnego 
w budynku wielorodzinnym, którego 
przeciętny miesięczny dochód na jedne-
go członka jej gospodarstwa domowego 
wskazanego w zaświadczeniu wydanym 
zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo                                                                       
ochrony środowiska, nie przekroczy:
• kwoty 1673 zł w gospodarstwie               

wieloosobowym 
• kwoty 2342 zł w gospodarstwie                  

jednoosobowym
Intensywność dofinansowania wynie-
sie w takim przypadku do 60% kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł                                                                                                       
na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 - najwyższy:
każdy właściciel lokalu mieszkalnego 
w budynku wielorodzinnym, którego 
przeciętny miesięczny dochód na jedne-

go członka jej gospodarstwa domowego 
wskazanego w zaświadczeniu wydanym 
zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo 
ochrony środowiska, nie przekroczy:
• kwoty 900 zł w gospodarstwie              

wieloosobowym
• kwoty 1260 zł w gospodarstwie           

jednoosobowym
• jest ustalone prawo do zasiłku               

stałego, okresowego, rodzinnego lub 
opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie 
w takim przypadku do 90% kosztów kwa-
lifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł 
na jeden lokal mieszkalny.

Dochodem, o którym mowa w art. 411 
ust. 10g ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, jest dochód w rozumieniu art. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                                                                        
o  świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z  2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 
1162). Zaświadczenia wydaje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie                                                                              
nad Odrą przy ul. Niepodległości 17.

We wszystkich trzech progach warunkiem 
otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie 
beneficjenta końcowego, że po zakończe-
niu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie 
będą zainstalowane żadne źródła ciepła o 
klasie niższej niż 5 wg normy przenoszą-
cej normę europejską EN 303-5.
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Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A
www.ikaa.pl,  e-mail: biuro@ikaa.pl

tel. 506 034 123

DIANA GRANDE B BLIŹNIAK   
LOKALIZACJA: UL. JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

www.projekty.muratordom.pl/projekt-diana-grande-b-blizniak-as125-13146

JUŻ W SPRZEDAŻY:

Zwycięskie przedszkolaki
Dnia 24 czerwca reprezentacja dzieci z Przedszkola Miejskiego 
nr 1 „Pod Topolą” wzięła udział w XXI Polsko-Niemieckiej Olim-
piadzie Przedszkoli Powiatu Märkisch-Oderland w Strausbergu.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Na stadionie spotkały się 23 drużyny z 
Polski i Niemiec, by rywalizować o  meda-
le i puchar w siedmiu dyscyplinach spor-
towych. Jako, że reprezentacja naszego 
przedszkola zwyciężyła na poprzedniej 
spartakiadzie, tym razem wzięła udział w ce-
remonii otwarcia olimpiady. Symboliczny                                                                                    
moment - pochód z flagą oraz zapalenie 
olimpijskiego znicza było dla nas niesamowi-
tym przeżyciem. Nasza drużyna prowadziła                                                                                         
również rozgrzewkę taneczną, porywając 
wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. 
Zaraz po niej drużyny stanęły do sportowej 
rywalizacji: walka była zacięta i emocjo-
nująca a konkurencje sportowe wymagały 

od przedszkolaków zwinności, sprytu oraz 
umiejętności pracy zespołowej. 
Oczekiwanie na ogłoszenie wyników było 
bardzo emocjonujące - długo czekaliśmy 
na wywołanie naszej drużyny, aż w koń-
cu nadeszła ta chwila- nasz reprezentacja                            
wywalczyła 1 miejsce, po raz drugi stając się 
zwycięzcami letniej olimpiady. Łzy szczęścia 
pojawiły się na twarzach dzieci oraz towa-
rzyszących nam rodziców. 
To był niesamowity dzień, pełen wrażeń.     
Do przedszkola powróciliśmy z wielkim 
pucharem, medalami i upominkami dla                    
zawodników.

Marta Smycz

Pożegnanie z przedszkolem
Żegnamy cię dziś przedszkole, szkoła już woła nas! Nie martw się 
tylko bardzo, bo wpadniemy tu jeszcze nie raz. Zatęsknimy za na-
szymi misiami, za lalkami, i za klockami, odwiedzimy cię jeszcze 
na pewno i wspominać cię będziemy nocami.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

21 czerwca dzieci z grupy ,,Krasnali” z 
Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyń-
skich Papierników z Kostrzyna nad Odrą 
uroczyście pożegnały się z przedszkolem. 
Na tą doniosłą uroczystość zostali zaprosze-
ni wszyscy rodzice najstarszych przedszko-
laków. Tradycyjnie cześć artystyczną rozpo-
częliśmy polonezem, a program był bardzo 
różnorodny: były piosenki, wiersze i tańce, 
w których zawarliśmy słowa o pożegnaniu, 
tęsknocie i nowych zadaniach czekających 
przed przyszłymi uczniami oraz przedsta-
wiliśmy w skrócie to, czego nauczyliśmy się 
w przedszkolu. 
Krasnale w pięknych słowach podziękowały 
rodzicom za trud wychowania i opieki oraz 

nauczycielom i pracownikom przedszkola 
za całokształt pracy wychowawczo-dydak-
tycznej i opiekuńczej. Przedszkolaki z ra-
dością prezentowały swoje talenty aktorskie 
i taneczne ku zadowoleniu i dumie swoich 
Rodziców. 
Po programie artystycznym wręczono dzie-
ciom dyplomy ukończenia przedszkola.                        
Pani Dyrektor dziękowała dzieciom za 
przedstawienie i życzyła sukcesów w szkole, 
natomiast rodzicom dziękowała za szcze-
gólne zaangażowanie w pracę przedszkola.                                                                
Na zakończenie części oficjalnej odbył się 
słodki poczęstunek przygotowany przez                
rodziców.To był bardzo wzruszający dzień, 
łezka się w oku zakręciła każdemu...



K-S SSE Super CUP 2022
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Tegoroczne edycja K-S SSE Super Cup już za nami! Skrzaty                                 
oraz Żaki swoje umiejętności pokazały na boiskach Miejskiego                                                                                                                                   
Ośrodka Sportu I Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą . W ramach tur-
nieju rywalizali też Orlicy oraz Młodzicy, którzy o Puchar Prezesa 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztofa 
Kielca walczyli na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.

Turnieje K-S SSE Super Cup mają już               
kilkuletnią tradycję, a od kilku lat rozgrywki                                                                                                           
mają miejsce aż w dwóch miastach zwią-
zanych z działalnością Strefy: Kostrzynie 
nad Odrą oraz Słubicach. Kostrzyńsko-
-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
to nie tylko oferta dla inwestorów, ale rów-
nież wsparcie lokalnej społeczności - mówi 
Andrzej Kail, członek zarządu spółki 
- Kiedy mówię wsparcie, mam na myśli                                                                 
również szeroko pojęty sponsoring sportu,                                                                                          
który nie ogranicza się tylko do dotacji dla klu-
bów sportowych, jak choćby dla grających w               
IV Lidze zespołów Celulozy Kostrzyn i Polonii 
Słubice. To także wsparcie dla najmłodszych 
adeptów piłki nożnej, stąd z przyjemnością 
jesteśmy współorganizatorem oraz sponsorem                                                                                    
tytularnym wielu turniejów piłkarskich! 
Ze swoje strony cieszę się, że gromadzą one 
coraz więcej drużyn, kibiców i działaczy. 
Szczególne miejsce zajmuje wśród turnie-
jów K-S SSE Super Cup, który skierowany 
jest właśnie do najmłodszych piłkarzy. Serce                                                                                 
rośnie, jak się patrzy na wyczyny naszych 
młodych, sportowych talentów! 

Oto krótka relacja z K-SSE Super Cup 2022,
wyniki za FB Piłkarski Laur.
Skrzaty swoje zmagania toczyły na boiskach 
trawiastych Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, gdzie do 
rywalizacji przystąpiło 14 zespołów. Choć 
tak naprawdę liczyła się tutaj dobra zaba-
wa, a nie osiągnięty wynik, to jednak jak 
na turniej przystało, młodzi piłkarze zostali 
nie tylko nagrodzeni przez kibiców owacją 
na stojąco. Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
medale, a na drużyny czekały okazałe pu-
chary oraz nagrody. 

Klasyfikacja K-S SSE Super Cup Skrzatów:
1. Orzeł Międzyrzecz 
2. AP Warta Gorzów Wielkopolski 
3. SAP APIS Słubice 
4. UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą 
5. GKS Kłodawa 
6. Dwójka MOS Gubin 
7. AP Warta 2016 Gorzów Wielkopolski 
8. Lubuska AP Słubice 
9. UKS Torzym 
10. UKS Polonia Słubice 
11. Lubuszanin Drezdenko 
12. WSP Abra Witnica 
13. Akademia Celuloza Kostrzyn nad Odrą 
14. UKS Polonia 2016 Słubice

Żaki również stanęły w konkury na obiek-
tach kostrzyńskiego MOSiR. Po kilku go-

dzinach zmagań i tutaj przyszedł czas na 
podsumowanie, nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja K-S SSE Super Cup Żaków:
1. GKS Kłodawa
2. WSP Abra Witnica
3. AP Warta Gorzów Wielkopolski
4. Chemik Gorzów Wielkopolski
5. UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
6. UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
7. Salls Górzyca
8. Dwójka MOS Gubin
9. Lubuska AP Słubice
10. Orzeł Międzyrzecz

Orliki rywalizowały na obiektach stadionu 
olimpijskiego w Słubicach, gdzie piętnaście 
zespołów grało w czterech grupach elimina-
cyjnych. Przez trzy dni kibicom nie mogło 
więc brakować świetnego futbolu, a walka 
o podium toczyła się do ostatniego meczu!  

Klasyfikacja K-S SSE Super Cup Orlików:
1. Dwójka MOS 2012 Gubin
2. Dwójka MOS 2011 Gubin
3. UKS Polonia Słubice 
4. UKS Dębno
5. IFS Barlinek
6. PromieńŻary
7. Sparta Grabik
8. GKS Kłodawa 
9. UKS AP Falubaz Zielona Góra
10. Pogoń Szczecin
11. Herta 03 Berlin
12. Orzeł Międzyrzecz
13. ISF Żary
14. AP Odra Chojna
15. Lubuska AP Słubice

Najwięcej emocji wzbudziła tegoroczna     
rywalizacja sześciu drużyn Młodzików,           
która trwała aż trzy dni! Trzeba podkreślić, 
że tak jak w Kostrzynie nad Odrą również 
na obiekcie OSiR w Słubicach  pracownicy 
stanęli na wysokości zadania, dbając o wy-
soki poziom organizacyjny, dzięki czemu 
kibice i piłkarze mogli skupić się na pokazie 
swoich umiejętności. Nie brakowało więc 
gorącego dopingu, pięknych akcji i efektow-
nych parad piłkarskich! 

Klasyfikacja K-S SSE Super Cup Młodzików:
1. UKS Gmniny Miękinia 2009 
2. Promień Żary
3. UKS Polonia Słubice
4. UKS Perła Cybinka
5. UKS Gmina Miękinia 2010
6. Sparta Grabik

źródło: FB Piłkarski Laur

Fot. FB Piłkarski Laur / Turniej Młodzika w Słucbicach
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Ogólnopolski

Bieg Uliczny
„Kostrzyńska Dziesiątka”

36.Ogólnopolski

Bieg Uliczny
„Kostrzyńska Dziesiątka”

36.
Kostrzyn nad Odrą
4 września 2022

Program: 

4 września 2022

10:50   uroczyste otwarcie
   start biegu11:00
  dekoracja13:00
   uroczyste zakończenie13:30

start i meta- Stadion, ul. Niepodległości 11,
biegacze dwukrotnie będą pokonywać pętlę
trasy biegu: ul. Niepodległości, Fabryczna, 
Olczaka, Asfaltowa, Sadowa, Drzewicka, 
Orła Białego, Jagiellońska

Trasa biegu:

Sponsorzy:

Patroni medialni:

Kostrzyn nad Odrą

IV Mistrzostwa Kostrzyna Zakładów Pracy
o „Puchar Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą”

II Mistrzostwa Gmin Powiatu Gorzowskiego
o „Puchar Starosty Gorzowskiego” 

Biegi towarzyszące:
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