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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

WYTNIJ PO PRZERYWANEJ LINII  I ZREALIZUJ BON 
W JEDNYM Z NASZYCH SKLEPÓW W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ :
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PRZY ZAKUPIE 199,99 PLN
20 PLN
O WARTOŚCI

PRZY ZAKUPIE 299,99 PLN
50 PLN

ALBO

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

tel. 726-085-110

Kupię 
ciągnik URSUS ZETOR MTZ 

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

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

tel. 782655123/ 669653515

WIZYTY UMAWIANE TELEFONICZNIE

Kostrzyn nad Odrą na szóstym                                                                                 
miejscu w ogólnopolskim ran-
kingu miesięcznika „Wspólnota”                                                               
w zakresie opieki instytucjonal-
nej nad małymi dziećmi

KOSTRZYN NAD ODRĄ
DOCENIONY

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota” dokonało szczegółowej analizy jak 
wszystkie samorządy w Polsce radzą sobie 
z zapewnieniem profesjonalnej opieki nad 
dziećmi do lat 3. Kostrzyn nad Odrą zna-
lazł się na 6 miejscu w Polsce w kategorii 
„Miasteczka”. W naszym mieście bowiem 
64% małych dzieci objętych jest instytu-
cjonalną formą opieki.
Opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym 
i przedszkolnym to zadanie samorządów 
gminnych. Realizując je mogą mieć choć-
by niewielki wpływ na politykę sprzyjającą 
liczbie urodzeń i zapobieganiu, albo przy-
najmniej łagodzeniu zjawiska depopulacji 
występującego w wielu regionach Polski.
W Kostrzynie nad Odrą łącznie jest 
174  miejsc opieki nad dziećmi w wieku 
do 3 lat, z czego 69 w żłobku publicz-
nym, a 105 w żłobkach niepublicznych                          
(Żłobek „Kraina Marzeń” - 30 miejsc,  
Żłobek „Kwiatek” - 15 miejsc, Żłobek 
„Kwiatek 2” - 20 miejsc, Prywatny Żłobek 
„EUREGIO” - 40 miejsc).
Przypomnijmy, iż kostrzyński samorząd 
oddał do użytku w 2019 roku nowy żło-
bek z 69 miejscami opieki nad dziećmi. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 
4,5 mln zł, natomiast 1,2 mln zł  pozyskane                                                                                         
zostały z programu Maluch+.

ul. Jagiellońska 2c
Kostrzyn nad Odrą

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

UBEZPIECZENIA
Tomasz Moskal

Tomasz Moskal
ul. Wodna 8

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

SPRZEDAŻ • INSTALACJA • SERWIS

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

tel. 535 959 380, bok@piokom.pl

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

KOSTRZYN NAD ODRĄ
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DOM HANDLOWY PIAST
parter - obok sklepu Lewiatan

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

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

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

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

tel. 601 772 559

potrzebujesz reklamy?

ZADZWOŃ!
nasz fachowiec

bezpłatnie 
Tobie pomoże!

Nowy program INTERREG Brandenburgia-Polska wystartował!
W Collegium Polonicum w Słubicach uroczyście zainaugurowano nowy Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska. W 
perspektywie finansowej 2021-2027 do wykorzystania jest ponad 88 mln euro.

Województwo Lubuskie

Współpraca polsko-niemiecka na 
pograniczu, w Lubuskiem i Bran-
denburgii, ma swoją nieprawdo-
podobną 30-letnią historię, która 
jest historią sukcesów, przyjaźni, 
współpracy i efektów, które przynio-
sły wyraźny postęp po obu stronach 
granicy. Dlatego jesteśmy optymi-
stami, jeżeli chodzi o przyszłość 
programu INTERREG VI A. Chcia-
łem podziękować wszystkim: od 
pana Ministra Finansów i Spraw 
Europejskich Kraju Związkowego 
Brandenburgia Jobsta Ubbeholde, 
poprzez panią dyrektor w Mini-
sterstwie Funduszy i Polityki Re-
gionalnej Rzeczpospolitej Polskiej 
Agnieszkę Gintowt-Dziewałtow-
ską, panią Katrin Muller-Wartig 
z Ministerstwa Finansów i Spraw 
Europejskich Kraju Związkowego 
Brandenburgia po koleżanki i ko-
legów z Punktu Konsultacyjnego 
za pracę, którą wykonano w ciągu 
ostatnich miesięcy, dzięki czemu 
program ruszył w ubiegłym roku, 
został zatwierdzony przez Komisję 
Europejską. Nasz optymizm bierze 
się stąd, że mamy doświadczenie, 
wolę, chęć współpracy, dobre na-
stawienie i pomysły, jak wydatko-
wać pieniądze wspólnie z naszymi 
partnerami z Brandenburgii, tak 
aby kolejna perspektywa, która jest 
przed nami, zakończyła się sukce-
sem – mówił podczas środowego 
spotkania (11 stycznia 2023 roku) 
członek zarządu województwa 
lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak.
Agnieszka Gintowt-Dzie-
wałtowska, zastępca dy-
rektora w Departamencie 
Współpracy Terytorialnej Mi-

nisterstwa Funduszy i  Polityki                                                                                                                               
Regionalnej, odczytała następnie 
list Marcina Horały, sekretarza 
stanu w ministerstwie: Współpraca                                                                                      
transgraniczna między Polską 
a Niemcami rozpoczęła się w poło-
wie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy 
to realizowaliśmy wspólne inicja-
tywy w ramach programu Phare 
CBC. Relacje, jakie nawiązano                  
w czasie tych wszystkich lat współ-
pracy, procentują. Nie tylko kolej-
nymi wspólnie przygotowywanymi 
i realizowanymi przedsięwzięcia-
mi, ale również osobistymi sym-
patiami i doświadczeniami. Do-
brym przykładem jest tu chociażby                                                  
pogłębiana w kolejnych edycjach 

programu INTERREG współpraca 
administracji Frankfurtu i Słubic, 
na terenie którego organizowane 
jest dzisiejsze wydarzenie – wskazał 
w liście wiceminister. Wspomniał 
też, że współpraca transgraniczna 
jest ważna szczególnie teraz, w do-
bie trudnej sytuacji gospodarczej 
i geopolitycznej w Europie.
Z uczestnikami spotkania w 
Słubicach połączyła się zdalnie                           
Minister Finansów i Spraw Eu-
ropejskich Kraju Związkowego 
Brandenburgia Katrin Lange. 
Wspomniała o priorytetach pro-
gramu INTERREG, do których 
należy m.in. ochrona środowiska.  
Życzę Państwu wielu sukcesów we 

współpracy – zwróciła się minister 
do instytucji, które będą realizować 
projekty w ramach nowej perspek-
tywy finansowej.
Gościem wydarzenia inaugurują-
cego nowy program INTERREG 
był także Jean-Pierre Halkin z 
Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej Komisji 
Europejskiej, który podziękował 
Polsce i krajowi związkowemu 
Brandenburgia za pracę włożoną 
w przygotowanie programu.
W holu przed salą konferencyj-
ną Collegium Polonicum były 
prezentowane efekty projektów 
zrealizowanych we wcześniejszej 
perspektywie Programu Współ-

pracy INTERREG. Swoje osią-
gnięcia i korzyści ze współpracy 
transgranicznej prezentował m.in. 
Zespół Szkół Gastronomicznych 
w Gorzowie Wlkp., Zielonogórski 
Ośrodek Kultury i szpital Naëmi-
-Wilke-Stift w Guben. Dla przy-
szłych beneficjentów programu 
została zaś zorganizowana giełda 
partnerstw.

O PROGRAMIE
INTERREG 2021-2027

Program Współpracy 
INTERREG VIA 2021-2027                                                               
został  zatwierdzony przez 
Komisję Europejską 
29 listopada 2022 roku. 
Obecnie trwają przygotowa-
nia do uruchomienia pierw-
szych naborów projektów. 
Program obejmuje swoim 
zasięgiem województwo 
lubuskie (w tym podregion 
gorzowski i zielonogórski), 
a po niemieckiej stronie  
powiaty Oder-Spree,                    
Märkisch-Oderland oraz 
Spree-Neiße i miasta                          
na prawach powiatów: 
Frankfurt nad Odrą                                    
i Cottbus w kraju związko-
wym Brandenburgia. 
Pula środków finansowych 
do wykorzystania wynosi 
88,3 mln euro.

tekst i foto:
www.lubuskie.pl
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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

Poniżej podajemy terminy przerw w pracy                                                                               
przedszkoli prowadzonych przez Miasto                   
Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkole Miejskie Nr1 „Pod Topolą”
17 lipca - 28 lipca 2023 roku

Przedszkole Miejskie Nr2 „Kostrzyńskich Papierników”
31 lipca - 11 sierpnia 2023 roku

Przedszkole Miejskie Nr3 „Ekoludki”
17 lipca - 28 lipca 2023 roku

Przedszkole Miejskie Nr4 „Bajka”
31 lipca - 11 sierpnia 2023 roku

Przerwy w  pracy przedszkoli
w roku szkolnym 2022/23  

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kolejowa marginalizacja północy województwa
REGION

Poseł Krystyna Sibińska napisała list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie kolejowych problemów mieszkańców 
północnej części województwa lubuskiego. Podpisy pod nim zbierane są m.in. w Drezdenku, Strzelcach Krajeńskich, Kostrzynie                  
nad Odrą, Międzyrzeczu i Gorzowie, ale także np. w Warszawie, gdzie poparło jego treść kilkunastu posłów i senatorów Platformy 
Obywatelskiej.  
Brak właściwego skomunikowania              
z pociągami na stacjach przesiadkowych                                                                       
w  Kostrzynie nad Odrą, Krzyżu                                     
i Zbąszynku oraz wycofywanie się PKP 
i PKP PLK z inwestycji w elektryfikację 
linii 203 i przebudowę dworca w Go-
rzowie Wielkopolskim - choć w innych                           
miastach się je buduje – sprawia, że pół-
nocna część województwa lubuskiego, 
jako region przemysłowy, zaczyna być 
postrzegana jako obszar kolejowo wy-
kluczony. To  perspektywa, która okrada 
Lubuszan z ich przyszłości i sprawia,                  
że młode pokolenie nie będzie tu miało 
żadnej perspektywy. Apelujemy do Pana 
o podjęcie pilnych działań celem przeciw-
działania wykluczeniu komunikacyjnego 
naszego regionu – brzmi treść listu.
Gorzowska posłanka zaapelowała do 
premiera o bezzwłoczne podjęcie prac 
związanych z elektryfikacją linii 203 
Krzyż-Gorzów-Kostrzyn. Jest to linia, 
która generuje najwyższą liczbę pasa-
żerów w województwie, stanowi jedyne 
sensowne kolejowe połączenie z Pozna-
niem i Szczecinem, czyli kierunkiem, 
który wybiera najwięcej Lubuszan na 
studia wyższe. W drugą stronę stanowi                                                                       
z kolei jedyny możliwy sposób dla 
uczniów z pobliskich, mniejszych miej-
scowości, na dojazd do szkół średnich 
do Gorzowa. 
Gotowe jest już studium wykonalno-
ści elektryfikacji linii kolejowej 203 
na odcinku od Kostrzyna, przez Go-
rzów, Krzyż i Piłę, aż do Bydgoszczy.                                                                                          
Ta inwestycja jest ekonomicznie opłacal-

na i stanowi najbardziej wyczekiwaną                                                 
przez mieszkańców północnej części                
województwa lubuskiego. Do częścio-
wego wykorzystania na ten cel jest już                                                                                 
gotowa dokumentacja projektowa sfinan-
sowana w 85% z Regionalnego Programu 
Województwa Lubuskiego - przypomina 
Krystyna Sibińska.
Pod listem podpisało się już kilka tysięcy                                                                         
Lubuszan. Zwracają się w nim o jak           
najszybsze rozpoczęcie:
• rewitalizacji linii kolejowej pro-

wadzącej z Gorzowa alternatywną             
trasą do Poznania przez Skwierzynę                           
i Międzychód (linia kolejowa 363 
i  367) wraz z łącznikiem starej                  
linii 415 z Gorzowa Wlkp. do strefy             

ekonomicznej (projekt ten został 
zgłoszony do programu Kolej+),

• remontu linii 367 z Gorzowa przez 
Międzyrzecz do Zbąszynka, jako 
dogodnego połączenia z pociągami 
kursującymi na linii kolejowej nr  3 
Warszawa Zachodnia -> Poznań 
-> Kunowice, a także bezpośrednie     
skomunikowanie z południem kraju,

• budowę 1,5-kilometrowej łącznicy 
w Kostrzynie, która połączy linię 
203 z linią 273 i umożliwi bezpo-
średnie (bez przesiadki) połączenie 
Gorzowa ze Szczecinem.

Co istotne, trwają rozmowy ze stroną 
niemiecką - zachodni sąsiedzi urucha-

miają działania, aby linia po drugiej 
stronie Odry, w stronę Kostrzyna nad 
Odrą, została zrewitalizowana i zelek-
tryfikowana. Tymczasem po naszej 
stronie nie widać spójnych działań dla 
poprawy komfortu podróży i czasu 
przejazdu z północnej części wojewódz-
twa lubuskiego np. do Berlina. 
Gorzów i okoliczne powiaty to bardzo 
ważne miejsce dla całej polskiej gospo-
darki, dla zachodniej części Polski. Dziś 
na skutek Pańskich decyzji tracą nadzie-
ję; nie tylko na odzyskanie utraconej 
pozycji, ale przede wszystkim na projek-
towanie swojej przyszłości – alarmuje 
w liście do premiera Krystyna Sibińska.
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Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
KOSTRZYN NAD ODRĄ

do klas pierwszych w szkołach podstawowych
Od dnia 16 stycznia 2023 roku rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny  2023/2024 do klas pierwszych w szkołach podstawowych.               
Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. 
Dzieci 7-letnie rozpoczynają naukę w klasie pierwszej obowiązkowo, natomiast o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej dziecka 6-letniego 
decydują rodzice lub opiekunowie prawni. 
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

Od dnia Do dnia Do godz. Czynności

16.01.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości har-
monogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

Rekrutacja

23.01.2023 r. 3.03.2023 r. 15:00

Składanie przez rodziców lub opiekunów 
wniosków o przyjęcie dziecka do klasy 
pierwszej w szkole podstawowej  w wersji 
papierowej   do szkoły pierwszego wyboru.

6.03.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

9.03.2023 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów zakwali-
fikowanych i list kandydatów niezakwali-
fikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

10.03.2023 r. 16.03.2023 r. 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia 
do szkoły.

17.03.2023 r. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych do szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych:

Od dnia 1 lutego 2023 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne            
miejsca na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygoto-
wanie przedszkolne. 
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć 
miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wycho-
waniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak 
niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przed-
szkolnym, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następu-
jące kryteria ustawowe:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania re-
krutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące 
kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria ustawowe Liczba
punktów

1 Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci ) 5
2 Niepełnosprawność kandydata 5
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 5
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 5
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, 
wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyro-
kiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie 
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

5

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 5

Kryteria dodatkowe Liczba
punktów

1
Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowa-
dzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w 
systemie dziennym

4

2 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola 2

3 Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest 
najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania 1

4 Rodzeństwo bliźniacze 1

Rekrutacja - nabór uzupełniający
Od dnia Do dnia Do godz. Czynności

7.08.2023 r. 10.08.2023 r. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły             
wraz z dokumentami i oświadczeniami 
w wersji papierowej do szkoły pierwszego 
wyboru.

11.08.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

14.08.2023 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów zakwali-
fikowanych i list kandydatów niezakwali-
fikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

15.08.2023 r. 17.08.2023 r. 15:00
Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia                                                                                       
do szkoły.

18.08.2023 r. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły.

Od dnia Do dnia Do godz. Czynności

23.01.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości harmo-
nogramu czynności w postępowaniu rekru-
tacyjnym.

Rekrutacja

1.02.2023 r. 3.03.2023 r. 15:00

Składanie przez rodziców lub opiekunów 
wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału                                                                                  
przedszkolnego w szkole podstawowej 
w wersji papierowej.

6.03.2023 r. 9.03.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

10.03.2023 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifi-
kowanych i list kandydatów niezakwalifiko-
wanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.

10.03.2023 r. 16.03.2023 r. 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia 
do oddziału przedszkolnego.

17.03.2023 r. 17:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych                             
i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego  
w szkole podstawowej.

Rekrutacja - nabór uzupełniający

21.04.2023 r. 28.04.2023 r. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału                                                                                       
przedszkolnego wraz z dokumentami 
oraz  oświadczeniami potwierdzającymi 
spełnianie kryteriów.

4.05.2023 r. 5.05.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

8.05.2023 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifi-
kowanych i list kandydatów niezakwalifiko-
wanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.

8.05.2023 r. 12.05.2023 r. 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia 
do oddziału przedszkolnego.

15.05.2023 r. 9:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych                             
i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego  
w szkole podstawowej.

do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego i terminy składania 
dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
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Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Od dnia 1 marca 2023 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na 
rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich. Do przedszkoli przyjmowane są 
dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat. 
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce 
tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowa-
niem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania re-
krutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące 
kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria ustawowe Liczba
punktów

1 Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci ) 5
2 Niepełnosprawność kandydata 5
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 5
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 5
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, 
osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba 
rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko  
z jego rodzicem)

5

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 5

Kryteria dodatkowe Liczba
punktów

1 Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie 
przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym 4

2 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola 2

3 Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej 
położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania 1

4 Rodzeństwo bliźniacze 1

Od dnia Do dnia Do godz. Czynności

23.01.2023 r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogra-
mu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

6.02.2023 r. 24.02.2023 r. 15:00
Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynu-
owaniu wychowania przedszkolnego w roku 
szkolnym 2023/2024.

Rekrutacja

1.02.2023 r. 3.03.2023 r. 15:00

Składanie przez rodziców lub opiekunów 
wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola             
w wersji papierowej do przedszkola pierwszego 
wyboru. 

6.03.2023 r. 9.03.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

10.03.2023 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowa-
nych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

10.03.2023 r. 16.03.2023 r. 15:00
Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do 
przedszkola.

17.03.2023 r. 17:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych                             
i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja - nabór uzupełniający

21.04.2023 r. 28.04.2023 r. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola 
wraz z dokumentami i oświadczeniami potwier-
dzającymi spełnianie kryteriów w wersji papie-
rowej do przedszkola pierwszego wyboru.

4.05.2023 r. 5.05.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

8.05.2023 r. 9:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowa-
nych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

8.05.2023 r. 12.05.2023 r. 15:00
Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do 
przedszkola.

15.05.2023 r. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych                             
i nieprzyjętych do przedszkola.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  a także terminy 
składania dokumentów do przedszkoli miejskich:             

ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ

kom. 605 641 450
kontakt@jacekmalczewski.pl

Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8
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tel. 575 808 301
ul. Mickiewicza 22F, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

www.sylwiamazurek.com

Podologia
◊ Malowanie paznokci hybryda (stopy)

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

SPECJALISTA RADZI

Najnowsza technologia RFRAX LIFT to urządzenie do liftingu twarzy i ciała stosowane do zabiegów medycyny estetycznej.
RFrax Lift, czyli radiofrewencja mikroigłowa

Sprzęt wyposażony jest w dwie głowi-
ce zabiegowe: inwazyjną (RFRAX) oraz 
nieinwazyjną (SRF). Dodatkowe zasto-
sowanie innowacyjnego systemu zmiany 
częstotliwości fali radiowej sprawia, że 
Rfrax Medika jest urządzeniem jedynym 
w swoim rodzaju. Głowica nieinwazyjna 
to nic innego jak RF bipolarny o mocy 
dochodzącej aż do 60W! Pozwala ona 
na podgrzanie skóry za pomocą prądu o 
częstotliwości radiowej - bez jej nakłu-
wania. Funkcja ta świetnie sprawdza się 
dla osób, które boją się igieł, jednocze-
śnie oczekując zadowalających rezulta-
tów bez nadmiernej ingerencji w skórę.
Głowica inwazyjna to połączenie meto-
dy nakłuwania skóry mikroigłami (frak-
cjonowania) z ogrzewaniem tkanek za 
pomocą fali radiowej. Metoda ta ma sze-
roki wachlarz zastosowań. Możemy wy-
konać nią: lifting twarzy, szyi, dekoltu, 
ale też dłoni oraz brzucha, czy chociaż-
by wyrównywać rozstępy,przebarwienia  
i  blizny (zabieg świetnie sprawdza się 
w niwelowaniu blizn po trądzikowych). 
Ponadto poprawia gęstość, koloryt 
i  strukturę skóry, wzmacnia odporność 
tkanki łącznej, a także wymusza w niej 
procesy naprawcze, co przyczynia się do 
jej intensywnej regeneracji.

Zapraszam do mojego gabinetu,
Sylwia Mazurek

RFRAX LIFT to połączenie 

metody nakłuwania skóry

mikroigłami (frakcjonowania)

z ogrzewaniem tkanek 

za pomocą fali radiowej. 

Głowica inwazyjna posiada

regulowany zakres głębokości

nakłuć oraz możliwość

zastosowania 3 rodzajów 

jednorazowych, sterylnych 

końcówek:

25 PIN, 49 PIN lub 81 PIN.

Innowacyjnym rozwiązaniem 

jest możliwość zmiany

częstotliwości fali radiowej. 

Takie rozwiązanie sprawia, 

że Rfrax Lift jest obecnie

urządzeniem z największymi

możliwościami dostosowywania

parametrów zabiegowych.

Precyzyjne i optymalne

rozmieszczenie igieł 

pozwala na równomierne

ogrzanie tkanek bez ryzyka 

ich przegrzania. 

Kiedy mikroigły docierają 

do określonej warstwy skóry,

energia jest wyzwalana 

i dociera do tkanki 

jedynie przy wierzchołku igły,

który jako jedyna jej część 

nie jest izolowany.

Uszkodzenia mechaniczne 

i wysoka temperatura aktywują 

w skórze szereg procesów 

naprawczych. Wywołany 

efekt miejscowej termolizy 

jest sygnałem dla organizmu, 

aby włączyć procesy odbudowy 

i regeneracji nowego kolagenu.

Efekty RF frakcyjnej można 

podzielić na te od razu widoczne 

i te, które uaktywniają się 

z czasem. Bezpośrednio 

po zabiegu następuje

obkurczanie się włókien 

kolagenowych, przez co skóra 

staje się bardziej napięta. 

Jednak pełny efekt będzie

 widoczny około 3 miesiące 

po zabiegu. W miejscu

uszkodzonej tkanki powstanie 

nowa, młoda i jędrna skóra, 

posiadająca prawidłową 

budowę. Dzięki odbudowie

kolagenu blizny ulegają 

znacznemu zmniejszeniu, 

a zmarszczki 

oraz bruzdy wygładzeniu.

Intensywna

regeneracja

Usuwanie blizn

potrądzikowych

Likwidacja obrzęków

i blizn pod oczami

Wzmocnienie odporności

tkanki łącznej

Odżywienie skóry

Usuwanie

rozstępów

Poprawa kolorytu

i struktury skóry

Poprawa 

gęstości skóry

Głęboki lifting twarzy, szyi, dekoltu, dłoni i brzucha
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Jaki będzie rok 2023 dla CZG-12? Czy noworoczne postanowienia mogą być eko? 
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Postanowienia noworoczne w dobie szalejących 
cen często dotyczą oszczędności. Oszczędzać 
można dla siebie ale także dla środowiska, bo życie                  
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym może dać       
bardzo pozytywne efekty finansowe. Jak zaoszczę-
dzić pieniądze i równocześnie ograniczyć negatywny                                       
wpływ na klimat? W myśl zasady 4xR możemy                                                                                                 
żyć bardziej ekologicznie i oszczędnie. 

Celowy Związek Gmin                 
CZG-12 w 2023 roku planuje 
w dalszym ciągu podejmować 
działania na rzecz podnosze-
nia świadomości ekologicznej 
wśród dzieci i mieszkańców. 
Dzięki współpracy z Fundacją 
Ekologiczna ARKA CZG-12 
będzie włączać się w akcje, 
m.in. „Kwiaty zamiast śmie-
ci”, „Łapmy wodę” czy „Dzień 
czystego powietrza”. Związek 
kieruje także program wspie-
rający inicjatywy, projekty dla 
Instytucji Kultury, realizuje 
zbiórkę surowców w wtór-
nych w ponad 50 placów-
kach oświatowych, organizuje                                   
spotkania i zajęcia edukacyjne 
na terenie Zakładu Unieszko-
dliwiania Odpadów Komu-
nalnych w Długoszynie oraz w 
placówkach, klubach seniora,                                                           
firmach. W podejmowanych 
działaniach CZG-12 korzy-
sta ze wsparcia ze środków 
własnych oraz ze środków 
zewnętrznych. Na rok 2023 
Związek będzie wniosko-
wał o  wsparcie realizowa-
nych działań do WFOŚiGW 

w  Zielonej Górze w ramach 
Programu Regionalnego  
Wsparcia Edukacji Ekolo-
gicznej. Program ten skiero-
wany jest do:
• jednostek samorządu te-

rytorialnego, 
• organów założycielskich 

szkół, 
• samorządowych jedno-

stek organizacyjnych, 
• samorządowych osób 

prawnych, 
• związków międzygmin-

nych oraz stowarzyszeń 
jednostek samorządu              
terytorialnego,

• uczelni wyższych pań-
stwowych i prywatnych,

• jednostek badawczych
• parków narodowych.
Realizacja Programu ma na 
celu podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej, 
upowszechnianie wiedzy, ak-
tywizację społeczną, budowa-
nie społeczeństwa obywatel-
skiego i kształtowanie postaw 
proekologicznych społeczeń-
stwa lubuskiego (w tym dzie-
ci i młodzieży).

Działania edukacyjne dla mieszkańców w 2023 roku

ZUOK Długoszyn - inwestujemy w rozwój
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Z Nowym Rokiem do Zakładu                                                                              
Unieszkodliwiania Odpadów                                                                 
Komunalnych w Długoszynie 
dostarczony został samochód                                                     
MAN z zabudową hakową                                
do przewozu odpadów           
komunalnych z baz przeła-
dunkowych. W realizacji jest 
również zamówienie na  sa-
mochód skrzyniowy, służący 
przede wszystkim w  prowa-
dzonych działaniach eduka-
cyjnych (odbiór surowców 
z  placówek oświatowych), 
dostawa kompaktora oraz 
dostawa sita bębnowego 
(styczeń 2023 roku). 

Jak podkreśla Przewodniczący 
Zarządu CZG-12 Robert 
Paluch: doposażenie Zakładu                                                                 
jest możliwe dzięki dobrej 
współpracy samorządów 
oraz instytucji zewnętrznych, 
w tym szczególnie Urzędu 
Marszałkowskiego w Zielonej 
Górze. 
Dzięki dodatkowemu wsparciu                                                                                          
finansowemu możliwe są                                                                            
kolejne inwestycje w Zakładzie                                                                      
jak np. zakup nowej prasy                                         
belującej surowce wtórne,                   
która pozwoli na lepsze 
przygotowanie odpadów do                               
recyklingu. 



gminy Bogdaniecgminy Bogdaniec

Polska Strefa Inwestycji

Zainwestuj 
w północno-zachodniej Polsce

Uzyskaj wsparcie dla twojej inwestycji 
do 60% planowanych wydatków 
inwestycyjnych.

Zapytaj o szczegóły: 
marketing@kssse.plwww.kssse.pl
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OTWARTE KONKURSY OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI 
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji 
zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
b) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
c) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawierają                        
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych, stanowiące załączniki 
do zarządzenia nr 334/2022.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub 
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (decyduje data wpływu 
do urzędu) w terminie do dnia 20.01.2023 roku, do godz. 14:00.

Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakładce 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2023, a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki, gdzie można 
również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

Pełne treści ogłoszeń stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 334/2022 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad 
Odrą z dnia 28 grudnia 2022 roku do pobrania w BIP: https://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=11745

Formularz oferty znajduje się na stronie: https://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=11748

Przemek z Kostrzyna nad Odrą potrzebuje pomocy... pomożecie?
#KostrzynPomagaPrzemkowi

„Przekrój Lokalny” po raz kolejny zwraca się do ludzi dobrego serca o pomoc finansową 
dla jednego z naszych Czytelników. Przemysława Kamińskiego zna niemal każdy miesz-
kaniec Kostrzyna nad Odrą, głównie z tego, że kocha pomagać innym. Przypomnijmy,  
że jakiś czas temu pisaliśmy już o remoncie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, 
którą zorganizował właśnie Przemek. Teraz sam potrzebuje pomocy.
Przemek jest młodym, pogodnym człowiekiem, który                                                                                                           
lub, ba, jak sam mówi: kocha pomagać innym. Był 
m.in. zaangażowany w pomoc uchodźcom z Ukrainy,                                                                                                   
ale też wspierał również osoby starsze i niepełno-
sprawne zapewniając niezbędną pomoc związaną 
np.  w zrobioniu zakupów czy też załatwieniu spraw 
urzędowych. Teraz sam potrzebuje pomocy...
Przemek ma zdiagnozowanie zwyrodnienie prawego 
kolana, co objawia się m.in. ogromnym bólem, który                                                                                                  
uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Przeszedł 
już trzy artroskopie i został zakwalifikowany do 
przeszczepu łąkotki kolagenowej stawu kolanowego. 
No i tu zaczyna się problem, bo koszt takiej operacji, 
nie jest refundowany z NFZ. A jest niemały, bo wynosi 
16.600 złotych ! ! !
Nie stać mnie finansowo na pokrycie kosztów związa-
nych z wykonaniem artroskopii kolana polegającej na 
wszczepieniu implantu kolagenowego. - pisze Przemek  

- Takie operacje nie są refundowane przez NFZ, są wy-
konywane tylko w placówkach prywatnych. Po ostatniej 
konsultacji jaką odbyłem w Poniedziałek 28 listopada 
w Szczecinie dostałem informację, że koszt takiej ope-
racji może wnieść aż 16.600 zł. Niestety ten koszt mnie 
przerasta. Myślę, że środki zebrane na zrzutce, którą                                                            
założyłem, w pewnej części pozwolą pokryć koszta       
mojego leczenia: operację, zakup leków i stablizatora po 
operacji i dojazdów na konsultacje. 
Chciałbym jak najszybciej mieć wykonaną operacje, 
gdyż mam też zwyrodnienie drugiego stopnia, a bóle  
kolana są coraz mocniejsze. Pewną kwotę udało się już 
zebrać, ale jeszcze wciąż brakuje do wykonania operacji.
Chciałbym podziękować za wpłaty dokonane jak do tej 
pory i bardzo proszę o więcej. Proszę o pomoc!
Na początku stycznia zebrana kwota przekraczała już 
5.000 zł. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy też włączą 
się w zbiórkę - informacje podajemy poniżej.

Numer rachunku bankowego przepisany do zrzutki:
Operacja kolana prawego - implant kolagenowy
Indywidualny numer konta tej zrzutki:
51 1750 1312 6881 8380 9933 0234
Tytuł:
Zrzutka.pl/x7x3p8

Odbiorca:
Zrzutka.pl Sp. z o.o.
al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

Jak pomóc?
zeskanuj kod QR 
aparatem telefonu 
lub wejdź pod adres:
https://zrzutka.pl/x7x3p8
lub wykonaj przelew
na dane podane obok:
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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

Nowa siedziba kostrzyńskich strażaków coraz bliżej!
Od kilku lat mówi się o tym, że kostrzyńscy strażacy potrzebują nowej, większej, nowoczesnej siedziby. Obecnie funkcjonują w bu-
dynku przy ul. Gorzowskiej 1, który jest własnością miasta Kostrzyna nad Odrą. Budynek pochodzi z początku XX wieku i jest wpisany 
do rejestru zabytków. Starsi mieszkańcy miasta pamiętają czasy kiedy znajdowała się w nim zajezdnia tramwajowa. 

Kostrzyn nad Odrą

Dziś obiekt ze względu na zbyt małą ilość 
miejsc garażowych i magazynowych nie 
spełnia wymagań bezpieczeństwa i hi-
gieny służby strażaków PSP określonych 
w Rozporządzeniu MSWiA. Dodatkowo                                                           
powierzchnia i ukształtowanie placu 
manewrowego warunkuje niekorzystny 
układ komunikacyjny obiektu.
Wszystkie te problemy doskonale                                              
widzą władze miasta oraz st. bryg. Kry-
stian Kosela - Komendant Miejski PSP 
w Gorzowie Wlkp., której to komen-
dzie podlega kostrzyńska Jednostka.                                        
Wzajemne zrozumienie zaskutkowało 
podpisaniem w dniu 06.08.2022 r. pro-

gramu inwestycji p.n. „Budowa JRG 
w  Kostrzynie nad Odrą” W ramach tej 
inwestycji planowana jest budowa zupeł-
nie nowego budynku Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej składającego się z części 
garażowej, technicznej, socjalnej i biu-
rowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu. 
Kolejnym krokiem był wybór lokalizacji 
nowej jednostki. Rada Miasta Kostrzy-
na nad Odrą podjęła decyzję o przeka-
zaniu pod budowę działki o powierzch-
ni 1,2 ha położonej przy ul. Pralników 
w Kostrzynie nad Odrą. Decyzja ta             
30  grudnia 2022 r. została przypieczę-

towana uroczystym podpisaniem Aktu 
Notarialnego Umowy Darowizny dział-
ki na rzecz Komendy Miejskiej PSP w 
Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na 
budowę nowej JRG Kostrzyn nad Odrą.
Akt podpisany został przez Zbigniewa 
Biedulskiego - Zastępcę Burmistrza 
Miasta Kostrzyna nad Odrą oraz st. 
bryg. Krystiana Koselę - Komendanta 
Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.
Cała inwestycja, której celem jest za-
pewnienie warunków służby zgodnych 
z obowiązującymi przepisami prawa 
i  normami podzielona została na kilka 
etapów w następujących okresach:

Etap wstępny (2022/23)
a więc przygotowanie  dokumentacji 
w celu uzyskania pozwolenia na budowę 
Etap 1 (2024/25) - budowa obiektów 
podstawowych i instalacji
Etap 2 (2026/28) - roboty wykończe-
niowe, zagospodarowanie terenu, zakup 
wyposażenia.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia poglądo-
we budynku realizowanego przez biu-
ro projektowe Neoforma z Przemyśla. 
Być może właśnie tak będzie wyglądała 
Nowa siedziba kostrzyńskich strażaków.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Gorzowie Wielkopolskim



  12 nr 1 (116)/2023Styczeń 2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Zajęcia będą odbywać się w dniach: 30.01 - 10.02.2023 r., w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zajęcia: muzyczne, taneczne, sportowe, gastronomiczne, plastyczno - techniczne, a także wyjścia na seanse
do „Kina za Rogiem”, do Muzeum Twierdzy Kostrzyn, na plac zabaw koło Amfiteatru, na spacer po mieście.

ZIMA W MIEŚCIE 
2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Zajęcia będą odbywać się w dniach: 30.01 - 09.02.2023 r., w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zajęcia: muzyczne, taneczne, sportowe, filmowe, plastyczno - techniczne, a także wyjazd do Rodzinnego
Centrum Rozrywki "Uśmiechnięta Planeta" w Kunowicach oraz do Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
Zajęcia będą odbywać się w dniach: 06 - 09.02.2023 r., w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zajęcia: sportowe.

KOSTRZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
Zajęcia będą odbywać się w dniach: 30.01 - 10.02.2023 r.

Zapisy w dniach 09 - 27.01.2023r. w godz. 8:00 - 15:00; DPT tel. 692 073 388, Kino tel. 507 646 076
Kino za Rogiem: Kulturanki, Bajkowe Poranki, Bajkowe Popołudnia,

Dom Praktyk Twórczych: Zimowe kolaże – pracownia malarska, ceramika, grafika warsztatowa, 
Ślad – pracownia plastyczna, światłoczułość – pracownia fotografii.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Zajęcia będą odbywać się w dniach: 30.01 - 03.02.2023 r.

zapisy od 16 - 20.01.2023 r., pod numerem tel. 95 725 40 10
Zajęcia: eksperymentalne dla dzieci - Akademia Małego Naukowca, plastyczne, sportowe, 

zdrowe odżywianie, zajęcia z książką, Ferie ze Scottie.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Zajęcia będą odbywać się w dniach: 30.01 - 10.02.2023 r.

zapisy od 23.01.2023r., biuro MOSiR 95 752 37 16, Dyrektor tel. 508 388 490, 
Główny specjalista ds. sportu i rekreacji tel. 693 907 200, 

Zajęcia: gry i zabawy, wyjazdy na basen do Gorzowa Wlkp.
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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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Memoriał Marcina Bąka
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

POLSKO-NIEMIECKI

Pamiętamy o Marcinie Bąku!
IV MEMORIAŁ MARCINA BĄKA

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 Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą oraz Stowarzy-
szenia 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 roz-
poznawalnych kostrzyńskich tenisistów 
stołowych, który był wychowankiem, tre-
nerem 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 mul-
timedalistą Mistrzostw Polski w katego-
riach młodzieżowych, a także trenerem 
lubuskiej młodzieży. Dla wielu pokoleń 
kostrzyńskich tenisistów jest niedości-
gnionym wzorem i namacalnym dowodem                                                                                       
tego, że poprzez ciężką pracę można wie-
le 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 spor-
towej rywalizacji odpowiadać będzie UKS 
Warta Kostrzyn nad Odrą z prezesem 
Henrykiem Bąkiem na czele. Z uwagi na 
charakter turnieju już dzisiaj otwiera-
my zapisy - informacje na plakacie. Dla 
uczestników MOSiR w Kostrzynie nad 
Odrą zaplanował okolicznościowe me-
dale, sześciu najlepszych graczy w każdej 
kategorii otrzyma też pamiątkowe pucha-
ry. 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.
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Trenuj z najlepszymi!
PRZEKRÓJ LOKALNY POLECA

Kostrzyńskie Stowarzyszenie Sportów Walki WildBears to stowarzyszenie,                                                                                                                                 
które już od ponad roku prowadzi działalność na salce treningowej 
na Osiedlu Mieszka I 41 (dawna Chatynka). 

Trenerzy BJJ uczą nie tylko sztuki walki,                                                                            
o czym świadczy choćby cieszący się 
ogromnym powodzeniem kurs samo-
obrony dla kobiet (wtorki oraz czwartki                                                                                 
o godzinie 18:00). W grafiku zajęć można 
znaleźć także zajęcia dla dzieci w wieku 
7-14 lat (wtorki i czwartki o godzinie 
17:00). Jednak zdecydowanie najwięk-

szym wzięciem cieszą się treningi BJJ 
dla dorosłych, a dzięki doskonałej ba-
zie sprzętowej można doskonalić swoje 
umiejętności również indywidualnie. Jest 
też możliwość treningów personalnych, 
a  świetnie wyszkolona kadra to główne 
atuty klubu. Zresztą, jak nie spróbujecie, 
to się nie dowiecie! Więcej na plakacie.





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
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