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SŁUBICE

15 MILIONÓW
na inwestycje
Rządowy Fundusz Polski Ład
to dla Słubic ponad 4,7 mln zł
na II etap przebudowy ul. Kopernika i 9,5 mln zł na budowę
lokalnych oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w Świecku, Rybocicach i Kunicach.

UBEZPIECZENIA
Tomasz Moskal

Tomasz Moskal
ul. Wodna 8
Kostrzyn nad Odrą
mul ubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl
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Obie dotacje pochodzić będą
z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach 2. edycji tego
programu złożyliśmy trzy wnioski
o dofinansowanie i dziś [30 maja]
dowiedzieliśmy się, że dwa nasze
projekty zostały pozytywnie
rozpatrzone - mówi burmistrz
Mariusz Olejniczak nie kryjąc
radości z tego faktu.
Gmina Słubice zabiegała m.in. o
pieniądze na drugi etap przebudowy ul. Kopernika. Planowany
jest on na przyszły rok. Obecnie
trwają prace przy modernizacji
pierwszej części ulicy. Na te prace
Słubice także pozyskały ponad
2,2 mln zł z Polskiego Ładu.
9,5 mln zł przyznano na budowę
lokalnych oczyszczalni ścieków
i systemu kanalizacji sanitarnej
w Świecku, Rybocicach i Kunicach. Przyznane dotacje stanowią 95 % szacunkowej wartości
inwestycji.
Gratulujemy sukcesu!
źródło: www.slubice.pl

Kupię

ciągnik URSUS ZETOR MTZ
lub inne, może być do remontu

tel. 782655123/ 669653515

Kupię

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

tel. 782655123/ 669653515

Kupię motocykle

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

tel. 726-085-110

Maj 2022
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Strefa Dobrej Muzyki
W ramach wspólnego projektu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dniu
27 maja br. na deskach kostrzyńskiej „Kręgielni” wystąpił zespół
Stare Dobre Małżeństwo.

Stare Dobre Małżeństwo to fenomen
polskiej muzyki i polskiego rynku muzycznego. Pomimo, że nie grają ich pieśni
w stacjach radiowych, nie uświadczysz
ich w telewizjach i na festiwalach, na
koncertach zawsze tłumy wiernych fanów. Kolejny raz wystąpili w Kostrzynie,
kolejny raz ,,Kręgielnia” wypełniona do
ostatniego miejsca.
Krzysztof Myszkowski nie ulega modom, nie stara się przypodobać szerokiej

publiczności. Jest wierny poetyckim tekstom, okraszając je niebanalną muzyką.
Zmienione aranżacje największych
przebojów SDM sprawiają, że słuchamy
i odbieramy je jeszcze głębiej.
Cieszymy się wraz z muzykami, że w
tych niałatwych, brutalnych i głupich
czasach, ciągle dużo jest wrażliwych,
pięknych i dobrych ludzi. Dzisiaj byli
u nas na koncercie.
www.kck.kostrzyn.pl

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Kolejny udany koncert
21 maja energia i niskie częstotliwości, za sprawą koncertu Wojtka
Pilichowskiego z zespołem, wypełniły salę koncertową w KCK
„Kręgielnia”.

Pozytywnie i z dużą dozą młodzieńczej świeżości weszliśmy w tę plejadę
dźwięków. Wojtkowi Pilichowskiemu,
towarzyszyli dziś muzycy młodego pokolenia. Perkusista i gitarzysta mają aktualnie 19 lat, a w tym składzie koncertują już od ponad roku.
To świetnie, że młodzi muzycy mogą
grać na dużych scenach z tak doświadczonym muzykiem. To z całą pewnością dla nich ogromna przygoda, jak i
ogromny poligon doświadczalny, z któ-

rego będą czerpać w przyszłości. A już
teraz grają i prezentują bardzo wysoki poziom. Wszystko się tutaj zgadzało. Brzmienie, technika, kompozycje,
a przede wszystkim dynamika. Wojtek
Pilichowski grał swoje koncerty już w
Kostrzynie, jak również występował
przed dziećmi w kostrzyńskich szkołach
w ramach Małej Akademii Jazzu.
Sponsorem Strefy Dobrej Muzyki jest
oczywiście Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa ekonomiczna S.A.
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“PRZEKRÓJ LOKALNY” POLECA

Chcesz mieć własny dom? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

W tych niepewnych czasach inwestycja w nieruchomości jest jedną z najbardziej pewnych lokat kapitału. Dobrze wie o tym firma
IKAA INVEST, która wspólnie z IKAA SUCHOMEL Aneta Suchomel zdecydowała się na budowę domków typu bliźniak w pobliżu
Komisariatu Policji, szpitala, przedszkola czy szkoły, a więc w miejscu idealnym dla każdej rodziny! Co więcej, jeszcze w tym roku
będzie można zamieszkać we własnym domku! Co wyróżnia domek Diana Grande B Bliźniak ?
Diana Grande B bliźniak wyróżnia przede wszystkim duża
powierzchnia użytkowa, która
wynosi ponad 165 m2. Zaletą
domu jest także to, że jest to
dom piętrowy, dzięki czemu
nie wymaga ogromnej działki,
a jednocześnie zapewni relatywnie niskie koszty ogrzewania dla potrzeb 4-6 osobowej
rodziny. Dom zaprojektowano w technologii murowanej.
W jego bryle widoczne są rozwiązania nawiązujące do stylu
tradycyjnego, co jest idealnym
rozwiązaniem dla osób ceniących klasykę i prostotę.
Dom posiada garaż jednostanowiskowy, dzięki czemu nie
będzie problemu z parkowaniem. Projekt uwzględnia także
taras znajdujący się przy domu,
gdzie bęzie można miło spędzić
czas na świeżym powietrzu.
Na parterze zaprojektowano
nie tylko spory przedpokój,
ale przede wszystkim duży pokój połączony z funkcjonalną

JUŻ W SPRZEDAŻY:
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A

www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl

tel. 506 034 123

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

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

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

www.projekty.muratordom.pl/projekt-diana-grande-b-blizniak-as125-13146
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Seniorzy rozpoczęli letni sezon… i to jak!

27 kwietnia, punktualnie o godzinie 10:00 grupa członków Kostrzyńskiego Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem” zebrała się przed
stadionem, aby wybrać się na wycieczkę do Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie, tym samym inaugurując sezon letni.
PARK NARODOWY / Adela Pawlukiewicz

Każdy powinien choć raz,
Pójść we wiosenny czas
Do „Ujścia Warty”.
Tu domek biały, piękny, wspaniały
Drzwi ma dla wszystkich otwarte.
Tu na Chyrzynie, chrząszcz brzmi w trzcinie
Ptaki do gniazd swych wracają.
Tu właśnie teraz wróciły ptaki
Jaskółki, bociany i czajki,
Pod polskim niebem pięknie sobie fruwają,
Na tych polderach, gniazda swe zakładają.
Żeby nie jeden raz
Podziwiał każdy z nas Park Narodowy.
Piękno Przyrody
Łąki i wody, wierzby co stoją płaczące.
Część osób wybrała się rowerami lub samochodami osobowymi, a pozostali członkowie Stowarzyszenia pojechali wygodnie busem, który pomogła zorganizować Sekretarz Miasta Anna Suska
- za co serdecznie dziękujemy. Nasza wycieczka do
Parku Narodowego „Ujście Warty” miała charakter
rekreacyjno-poznawczy.
Na miejscu prelegentka, Dorota Wypychowska, zapoznała uczestników wycieczki z fauną i florą rezerwatu.

Można było skorzystać ze ścieżki edukacyjnej lub
obserwować piękno przyrody z wieży widokowej.
Następnym punktem wycieczki było spotkanie przy
grillu, podczas którego podzielono się wrażeniami
i omówiono dalsze przedsięwzięcia na ten rok. Po godzinie czternastej zadowoleni i zachwyceni pięknem
przyrody seniorzy powrócili do domów niosąc w pamięci wiersz Adeli Pawlukiewicz „Park Narodowy”
Teresa Oreszczuk

Tu rozlewisko jak lustro błyska
Ptaki się w nim przeglądają,
To właśnie one, szaro-zielone
Piękne koncerty nam dają.
Za tę przyrodę, łąki, wody, słońce i zorze
Dziękujemy Ci Boże.

Podologia

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

Osiedle B 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. 575 808 301
www.sylwiamazurek.com
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EKOLOGIA W BIZNESIE

Agreco Service - z korzyścią dla środowiska

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 wielkogabarytowych, wywóz gruzu czy ważenie usługowe. Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Agreco Service?
NISZCZENIE DOKUMENTÓW

Agreco Service to firma profesjonalna w każdym calu. Dlatego też
usługa polegająca na niszczeniu dokumentów do IV poziomu bezpieczeństwa 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 niszczenia można nadzorować online! Firma
gwarantuje przy tym pełną poufność
oraz zastosowanie nowoczesnych procesów 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 stalowymi o pojemności od 14 m3 do 36 m3
i odpowiednim zapleczem logistycznym. 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 indywidualnych potrzeb swoich klientów.

WYWÓZ GRUZU

Agreco Service posiada park maszyn,
które są przystosowane do wywozu nawet najcięższych i największych odpadów, typu gruz. Cały wywóz odbywa się
przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. 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.

NOWOŚĆ TRANSPORT LOKALNY

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

WYNAJEM KONTENERÓW

Agreco Service oferuje wynajem kontenerów, który odbywa się na korzystnych
warunkach, które są omawiane przed
zawarciem transakcji.

Agreco Service Sp. z o.o. ul. Prosta 3,5,7 66-470 Kostrzyn nad Odrą
sekretariat@agrecoservice.pl

507 092 545
OFERUJEMY:

agreco-service

- 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
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Piknik Wojskowy w Kostrzynie nad Odrą

W Kostrzynie nad Odrą, w sobotę 21 maja, odbył się piknik wojskowy pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby
wojskowej”.

Tłumnie przybyli mieszkańcy Kostrzyna mogli
zapoznać się z aktualnym wyposażeniem polskiej
armii i porozmawiać z żołnierzami, a przede wszystkim skorzystać z możliwości wejścia do pojazdów
wojskowych: Leoparda 2A4, rosomaka, samochodu
zastępu bojowego wojskowej straży pożarnej, armato-haubicy DANA.
Dzieci chętnie brały udział w wielu konkurach
i zabawach zorganizowanych przez Kostrzyński
Szczep Harcerski „Twierdza” oraz Związek Strzelecki
„STRZELEC” JS 2240 Kostrzyn nad Odrą.
Na Placu Wojska Polskiego prezentowały swoją ofertę także:
• Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wlkp.
• 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
w Międzyrzeczu wraz z Klubem Żołnierskim
• Wojska Obrony Terytorialnej - 151 batalion
lekkiej piechoty w Skwierzynie
• Żandarmeria Wojskowa (oddział w Wędrzynie)
• 35 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
w Skwierzynie
• Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze
(wraz ze sprzedażą ekwipunku wojskowego)
• Komenda Wojewódzka oraz Miejska Policji
w Gorzowie Wlkp.
• Komenda Województwa i Miejska Państwowej
Straży Pożarnej

•
•
•
•
•
•

Straż Graniczna w Gorzowie Wlkp.
Służba Więzienna (Zakład Karny w Gorzowie
Wlkp. i Słońsku)
Służba Celno - Skarbowa w Gorzowie Wlkp.
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wlkp.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Gorzowie Wlkp.
II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie
Wlkp.

Oprawę muzyczną zaprezentowały sekcje muzyczne
Kostrzyńskiego Centrum Kultury oraz Drzewiczanie,
a także orkiestra wojskowa ze Szczecina.
Oprócz atrakcji czysto wojskowych nie mogło zabraknąć tradycyjnej, najlepszej na świecie grochówki wojskowej. Chętne osoby mogły również zapoznać się
z nową propozycją służby w wojsku.
Dobrowolna służba wojskowa to propozycja wynikająca z Ustawy modernizującej Wojsko Polskie. Składa
się ona z dwóch etapów. Pierwszy trwający 28 dni to
podstawowe szkolenie wojskowe odbywane w jednostce. Drugi etap specjalistyczne szkolenie trwające do
11 miesięcy.
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CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

INWESTYCJE W CZG-12 - DOPOSAŻENIE LINII SORTOWNICZEJ ZUOK DŁUGOSZYN
		
Celowy Związek Gmin CZG-12 podpisał w piątek 3 czerwca 2022r. umowę na dostawę kompaktora oraz przesiewacza
bębnowego w ramach projektu pn.: „Doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz
kompaktora”, który dofinansowany został z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.
Kompaktor będzie służył do zgarniania
i zagęszczania odpadów deponowanych na
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
Zakup nowej maszyny zwiększy skuteczność zagęszczania odpadów na nowej kwaterze składowiska 1C, co znacząco wpłynie
na stabilność składowiska.
W ramach projektu zakupiony zostanie również przesiewacz bębnowy w
celu lepszego przygotowania odpadów
do recyklingu i ponownego wykorzystywania, głównie selektywnie zebranych
opakowań szklanych oraz bioodpadów.
Jak podkreśla Przewodniczący Zarządu
CZG-12 Robert Paluch po modernizacji
linii sortowniczej i budowie nowej kwatery składowiska jest to kolejna inwestycja
wzmacniająca potencjał CZG-12 i mająca
ważny wpływ na zagospodarowanie odpadów od mieszkańców 15 gmin województwa
lubuskiego i jednej gminy województwa
zachodniopomorskiego.
Wartość projektu to ponad 4,2 mln zł
brutto, z czego ponad 82 % zostanie
dofinansowane w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Reszta środków to
środki własne CZG-12.

Podpisanie umowy w dniu 3 czerwca 2022 roku - od lewej:
Robert Paluch – Przewodniczący Zarządu CZG-12
Stanisław Peczkajtis – Członek Zarządu CZG-12)

Słoneczny Kwadrat to nowoczesne osiedle
mieszkaniowe przeznaczone dla osób
ceniących spokój przestrzeń i elegancję.
Oryginalna architektura, duże odległości pomiędzy
budynkami, zagospodarowanie terenu
wewnętrznego, wysoki standard wykończenia,
dogodna lokalizacja - to atuty osiedla.
Szeroki wybór lokali o zróżnicowanym metrażu
umożliwia dopasowanie do rozmaitych potrzeb.
Wydzielone ogródki, tarasy i balkony stwarzają
dodatkową powierzchnię do wypoczynku.
Słoneczny Kwadrat położony jest w obrębie 1

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

- Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy ulicami
Jana Pawła II i Jaśminową.
Zapraszamy do naszego biura sprzedaży mieszkań
w Kostrzynie nad Odrą, ul. Jana Pawła II w dniach

www.m2-goleniow.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Maj 2022

nr 5 (109)/2022

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Cała Polska Strefą Ekonomiczną
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. KSSSE
swoimi działaniami stymuluję krajową gospodarkę, tak aby wciąż
powstawały nowe miejsca pracy dzięki kolejnym inwestycjom.
Zwolnienia podatkowe udzielane przez KSSSE są obecnie największą dostępną ulgą finansową w Polsce. Strefa oferuje również
bogaty wybór w pełni przygotowanych terenów inwestycyjnych.
Wsparcie Rządu RP i lokalnych samorządów sprawia, że zapewnia
nowym inwestorom przyjazne i bezpieczne warunki do inwestowania. Dzięki powstałej w 2018 roku Polskiej Strefie Inwestycji ulgę
podatkową można już uzyskać na terenie całej Polski, niezależnie
od wielkości przedsiębiorstwa. Nowe inwestycje z sektora przemysłu i nowoczesnych usług mogą być realizowane na dowolnym gruncie, zgodnie z główną zasadą PSI - cała Polska Strefą
Ekonomiczną.

W tym roku Kostrzyńsko-Słubicka SSE
obchodzi 25-lecie swojego funkcjonowania. Z tej okazji jak co roku bierze
udział w licznych wydarzeniach o charakterze ekonomiczno-gospodarczym,
jak również sama je organizuje.
11-12 maja K-S SSE wzięła udział
w Impact 2022 w Poznaniu. Impact’22
to najbardziej prestiżowe wydarzenie
gospodarczo-technologiczne w Europie
Środkowo-Wschodniej, w którym udział
biorą topowi managerowie z największych globalnych firm, decydenci polityczni, regulatorzy, wybitni naukowcy
oraz światowej klasy eksperci i mówcy.
Nie mogło więc tam zabraknąć K-S SSE,
dla której była to świetna okazja na
bezpośredni kontakt z potencjalnymi
inwestorami oraz promocję Polskiej
Strefy Inwestycji. Jej główne założenia
zostały przedstawione w formie otwartej
rozmowy podczas jednego z paneli
dyskusyjnych.
31 maja po pandemicznej przerwie
wróciła organizowana cyklicznie konferencja dla inwestorów w Mierzęcinie,
samorządowców oraz partnerów biznesowych. Tym razem odbyła się ona
pod hasłem „Polska gospodarka w obliczu nowych wyzwań”. Konferencja poruszała ważne bieżące tematy takie, jak
wpływ Polskiego Ładu na Polską Strefę
Inwestycji i SSE, wpływ wyzwań klimatycznych i świadomości ekologicznej na
decyzje biznesowe, efektywne wykorzystanie energii odnawialnej w przemyśle,
aktualna sytuacja geopolityczna i jej
wpływ na gospodarkę, czy cyfryzacja i
cyberbezpieczeństwo we współczesnym
świecie.
Po części konferencyjnej odbyły
się warsztaty tematyczne „O biznesie

przy kawie” połączone z degustacją
regionalnego wina. Warsztaty podzielone
były według trzech głównych zagadnień:
Eksport na nowe rynki: zabezpieczenie
i finansowanie z użyciem instrumentów BGK, alokacja dochodu strefowego
w świetle przepisów o cenach transferowych oraz zabezpieczenie majątku
i ograniczenie ryzyka w niepewnych
czasach.
W części pokonferencyjnej goście mieli
czas wolny i tym samym okazję do
skorzystania z licznych atrakcji takich
jak basen, bowling, tenis, degustację
lokalnego wina, przejażdżkę dorożką
po malowniczych terenach, zajęcia jogi
i medytacja czy konkurencje strzeleckie. Konferencja w Mierzęcinie cieszyła
się dużym zainteresowaniem i spełniła
swoje najważniejsze zadanie. Ciekawe
dyskusje podczas konferencji jak również wszechobecny networking są tego
najlepszym przykładem.
Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami na naszym terenie oddziaływania i ich wpływem na pomoc
publiczną . Zainteresowanych tematem
pomocy publicznej dla nowych inwestycji, zapraszamy serdecznie do kontaktu
• mailowego: info@kssse.pl
• telefonicznego: +48 95 721 98 00
Polecamy również obserwowanie mediów społecznościowych K-S SSE takich
jak Facebook czy Linkedin, gdzie Strefa
regularnie informuje o dostępnych i darmowych szkoleniach czy webinarach,
traktujących zazwyczaj o zmianach
przepisów, nowych regulacjach i ich
interpretacjach. To ogromna dawka bardzo przydatnej wiedzy, która może ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom.
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Miasto Kostrzyn przekazuje dla OSP nowy samochód specjalistyczny ratownictwa wodnego
W sobotę 4 czerwca 2022 podczas święta Miasta „Kostrzyn na fali 2022” został przekazane przez
Burmistrza Miasta Kostrzyn dr Andrzeja Kunta na ręce prezesa OSP Kostrzyn pana Pawła Tyrały,
kluczyki do lekkiego samochodu specjalistycznego ratownictwa wodnego

Fot. Ryszard Dubik

Fot. Ryszard Dubik

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Miasto Kostrzyn nad Odrą podejmuje szereg inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Jednym z nich jest udział miasta we wspólnym projekcie 11 lubuskich gmin pod nazwą „wsparcie służb
ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na
terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin,
Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko,
Szprotawa i Otyń”.
W grudniu 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego miasto złożyło wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Projektu Operacyjnego - Lubuskie 2020 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i jej skutkom” .
Wniosek miasta dotyczył sfinansowania zakupu lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży
Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego
w Kostrzynie nad Odrą
Całkowita wartość przekazanego przez Miasto
Kostrzyn nad Odrą samochodu wraz z wyposażeniem
wynosi 341.290,56 zł, natomiast Unia Europejska
wsparła zakup w wysokości 290.096 zł.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Raport o stanie miasta
Kostrzyn nad Odrą 2022

Podobnie jak w latach poprzednich zachęcam Państwa do lektury aktualnego Raportu o stanie miasta
Kostrzyn nad Odrą za 2021 rok. Elektroniczna wersja raportu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=11424
Dokument ten stanowi podsumowanie działalności kostrzyńskiego samorządu w minionym roku.
Raport został przekazany Radzie Miasta. Debata
nad Raportem z udziałem mieszkańców odbędzie
się w ostatnich dniach czerwca na sesji Rady Miasta.
dr Andrzej Kunt
Burmistrz Miasta

APEL BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

Pomoc chirurgom na Ukrainie

Szanowni Mieszkańcy,
od
lekarzy-chirurgów z
Kostrzyna nad Odrą otrzymałem pismo z prośbą o pomoc. Pomoc finansową dla bohaterskich lekarzy
ukraińskich, którzy w szpitalach wojskowych na pierwszej linii frontu i w innych
placówkach medycznych każdego dnia wykonują zabiegi chirurgiczne. Jak piszą lekarze „najgorsza w pracy lekarza jest świadomość, że można było pomóc
i uratować życie ale zabrakło narzędzi do pracy”. Wspieram akcję zakupu siedmiu aparatów do elektrochirurgii BOWA ARC 100 i ich przekazanie do Głównego
Wojskowego Szpitala Klinicznego w Kijowie. Koszt zakupu sprzętu to 146.505,24 zł.
Zapewniam, że dzięki temu sprzętowi zabiegi chirurgiczne będą mogły być wykonywane w szpitalach polowych, tam gdzie trwa wojna.
Zwracamy się do wszystkich chętnych o wpłaty na zakup sprzętu na nr
konta: PL 26 1090 1900 0000 0001 5014 7869
Z dopiskiem: zbiórka na zakupu sprzętu medycznego dla Wojskowego
Szpitala w Kijowie.
dr Andrzej Kunt, Burmistrz Miasta

Znakomite wyniki kostrzyńskich uczniów
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie kostrzyńskich szkół podstawowych przy wsparciu nauczycieli i rodziców osiągnęli znakomite wyniki
w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Poniżej prezentujemy
laureatów i finalistów konkursów organizowanych przez Lubuskiego
Kuratora Oświaty
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imię i nazwisko ucznia
Pola Wolska
Pola Wolska
Weronika Szorek
Weronika Szorek
Tymoteusz Stephan
Damian Witke
Julia Nowak
Oliwier Świercz
Oliwier Świercz
Pola Wolska
Julia Makara
Wiktoria Makarczuk
Zuzanna Grzywna
Damian Witke
Oliwia Płóciennik
Liya Wrońska
Otylia Rymaszewska
Tomasz Bojanowski
Anna Szalast
Tomasz Bojanowski
Nadia Komar
Oliver Cendlak
Piotr Orzechowski
Maja Mudyna
Julia Szukała
Oliwia Jakubiec
Anna Drohomirecka
Hanna Nowakowska
Magdalena Kotkowska
Zofia Kmieć
Julia Szukała

Szkoła
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 1
SP 2
SP 3
SP 3
SP 3
SP 3
SP 3
SP 3
SP 3
SP 3
SP 4
SP 4
SP 4
SP 4
SP 4
SP 4
SP 4

Konkurs - przedmiot
Laureat - geografia
Laureat - język polski
Laureat - geografia
Laureat -język polski
Laureat -język niemiecki
Laureat -fizyka
Laureat -język polski
Laureat -matematyka
Laureat - fizyka
Finalista - historia
Finalista - język polski
Finalista - język angielski
Finalista - język polski
Finalista - język polski
Finalista - język angielski
Laureat - język angielski
Finalista -biologia
Finalista - chemia
Finalista - język polski
Finalista - język polski
Finalista - język angielski
Finalista - język angielski
Finalista - język angielski
Finalista - język niemiecki
Finalista - język polski
Finalista - język polski
Finalista - język polski
Finalista - język polski
Finalista - ornitologiczny
Finalista - ornitologiczny
Finalista - ornitologiczny

Klasa
VIII b
VIII b
VIII b
VIII b
VIII b
VIII c
VIII c
VII b
VII b
VIII b
VIII a
VIII c
VIII b
VIII c
VII a
VII c
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII
VIII a
VIII b
VIII b
VIII d
VIII a
VIII a
VIII a

Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom i Finalistom! Gratuluję wyników w konkursach, ale również talentu, ambicji i ciężkiej pracy niezbędnych w osiąganiu tak wspaniałych
celów. Nauczycielom dziękuję za profesjonalne przygotowanie uczniów do konkursów
i życzę kolejnych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Rodzicom gratuluję tak wspaniałych dzieci i również dziękuję za zaangażowanie, motywowanie oraz wsparcie dzieci w zmaganiach konkursowych.
Burmistrz Miasta
Andrzej Kunt
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Coraz bliżej nowego mostu w Kostrzynie nad Odrą

Na 2023 rok przewidziano zakończenie przebudowy mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą. W miejsce starego obiektu powstanie
nowy o długości 300 metrów z lepszymi parametrami nośnymi.
Pod wyższą konstrukcją będą mogły
przepływać barki i lodołamacze o dużych
gabarytach. Jest to jedno z zadań
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza
górnej Wisły, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
przy wsparciu Inżyniera Sweco Polska
Sp. z o.o. Inwestycja w Kostrzynie powstaje w partnerstwie z GDDKiA.
Tak potężna inwestycja nie może odbywać się bez odpowiednich przygotowań.
Jednym z ważnych elementów organizacji prac jest zapewnienie ciągłości ruchu
drogowego. Do tego potrzebny jest most
tymczasowy. Zdajemy sobie sprawę jak
istotna jest to dla mieszkańców inwestycja, ale jednocześnie nie wyobrażamy
sobie, by prowadzenie prac miało radykalnie zablokować mieszkańcom komunikację w mieście. Stąd prace idą bardzo
dynamicznie i nie pozwalamy sobie na
komplikacje i opóźnienia - mówi Marek
Duklanowski, dyrektor Wód Polskich
w Szczecinie.
W tej chwili Główny Wykonawca Warbud S.A. przeprowadza prace przygo-

Całkowity koszt inwestycji w Kostrzynie nad Odrą szacuje się na
ponad 101 milionów złotych brutto. Inwestycję wspólnie finansują Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy)
i Bank Rozwoju Rady Europy, część środków pochodzi również
z budżetu państwa.

towawcze, które pozwolą na jego wybudowanie. Ponadto trwa przebudowa
powiązanej z układem drogowym sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na prawym brzegu Warty.
Wcześniej uzyskano zgody geotechniczne i przygotowano platformę roboczą
do montażu konstrukcji nośnej mostu
tymczasowego. Kolejnym etapem prac
będzie wybudowanie nowoczesnego
mostu drogowego.
Docelowo będzie on łączył ideę konstrukcji podwieszanej i belkowej sprężonej.
Oznacza to, że część kabli sprężających
prowadzona będzie nad podporami, które wykonane będą w formie niskich pylonów tzw. dewiatorów. Cięgna sprężające
zakotwione w belce pomostu będą biegły
pod małym kątem i przechodziły przez
niewysoki pylon. Takie nowoczesne rozwiązanie nie tylko skróci czas budowy,
ale również zminimalizuje problemy
technologiczne - dodaje M. Duklanowski.
Michał Kaczmarek
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie w Szczecinie

Drodzy Pracownicy i Sympatycy

Niezmiernie miło jest nam podzielić się z Państwem informacją,
że u progu 4 lat funkcjonowania Spółki Sam Dong Europe nasza praca i
starania zostały docenione i Spółka znalazła się w elitarnym gronie Laureatów Konkursu Dobra Firma 2022,
zorganizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Tym zaszczytnym tytułem laureata
uhoronowane zostały spółki, których działanie w dziedzinie przedsiębiorczości, zarządzania i
innowacyjności zasługują na uznanie. Na podstawie obiektywnych kryteriów agencja Info Credit
przygotowała ranking firm spełniających określone parametry, które zostały jeszcze zweryfikowane przez
ZPP. Weryfikacja dotyczyła między innymi: kondycji firmy, reputacji marki, opinii wśród klientów i
pracowników, standingu finansowego.
Nasze działania zostały docenienie przez Kapitułe Konkursu w kategorii Pracodawca. Jak czytamy w
liście gratulacyjnym Organizatora Konkursu uznani zostaliśmy, jako lider biznesu z ogromnym
potencjałem, który przyczynia się do rozwoju regionu tworząc miejsca pracy.
Jest nam niezmiennie miło, ze Razem możemy tworzyć to miejsce i razem rozwijać nasz potencjał.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy
Inżyniera mechaniki i budowy maszyn oraz Inżyniera produkcji
@SamDongEurope

rekrutacja@smadong.com
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Pogoda popsuła Dzień Dziecka na Osiedlu Leśnym

1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka i z tej też okazji Piotr Dziekan przy wsparciu firmy Signum Control oraz Daniela „Danego”
Nowackiego przygotował dla dzieciaków szereg atrakcji, które jednak musiały być przeniesione na koniec czerwca z uwagi napogodę. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, gdzie można było, przy fachowej
pomocy zorientowanego w temacie urzędnika, wypełnić deklarację CEEB.

Już dwa tygodnie temu ruszyły przygotowania do obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Leśnym, co było
celebrowane niemal rokrocznie, a wspólną zabawę
przerwała pandemia koronawirusa: Takie imprezy jak
Dzień Dziecka odbywały się na Osiedlu Leśnym co rok i
teraz, kiedy minęła już groźba Covid-19 postanowiliśmy
wrócić do tej tradycji. - mówi radny Piotr Dziekan.
W tym roku plany popsuła nam co prawda pogoda,
ale spokojnie - impreza dla dzieciaków odbędzie się
24 czerwca w godzinach popołudniowych. Tak jak
wspomniano, burza zweryfikowała plany organizatorów, którzy zdążyli tylko rozdać słodycze i zabawki,

które ufundował Daniel „Dany” Nowacki i przeprosić za zmianę terminu. Miały być choćby dmuchane
zamki czy wata cukrowa zasponsorowane przez firmę
Signum Control z Osiedla Leśnego, ale organizatorzy
nie chcieli ryzykować zdrowiem dzieci i zdecydowali
przenieść imprezę na koniec czerwca. P. Dziekan już
myśli nad scenariuszem imprezy na powitanie wakacji… na pewno będzie moc atrakcji dla najmłodszych.
Dużym zainteresowaniem, i to mimo opadów deszczu, cieszył się natomiast namiot Urzędu Miasta w
Kostrzynie nad Odrą, gdzie inspektor ds. ochrony

środowiska Seweryna Statkiewicz pomagała Mieszkańcom wypełniać deklarację CEEB. Z tej możliwość
skorzystało kilkudziesięciu zainteresowanych, którzy
chwalili sobie taką możliwość. - mówi P. Dziekan –
Cieszę się, że Mieszkańcy Osiedla Leśnego wykorzystali
okazję i spełnili swój obowiązek. Pragnę w tym miejscu
podziękować Sekretarz Miasta Annie Suskiej i Pani Sewerynie Statkiewicz za nieocenioną pomoc w realizacji
tego zamierzenia.
Nam pozostaje jedynie zaprosić na Osiedle Leśne już
pod koniec czerwca.
Bartłomiej Suski

SPRZEDAM DOM + DZIAŁKA 1005 m

2

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

2
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Na rowerze po zdrowie...

W egzotycznej podróży... do Chin

OnkoRejs powstał po
to, by dawać nadzieję
wszystkim tym, którzy są
chorzy. Aby pokazać, że
rak to nie wyrok i każdy
z nas powinien marzyć
i spełniać te marzenia.
Nie ważne jak wyglądasz,
gdzie mieszkasz, co robisz, choroba może
dopaść również Ciebie. Dlatego prosimy…
Badaj się! Rak w większości przypadków
jest wyleczalny. Chcemy też pokazać wszystkim, i chorym, i zdrowym, że warto cieszyć
się każdą minutą swojego życia i szkoda
marnować cenny czas na negatywne myśli.
Kochaj Życie i uśmiechaj się do ludzi!
Marzenia pozwalają nie myśleć o raku. Gdy
czekasz na przygody, planujesz wyprawy,
nawet kolejna chemia nie jest tak straszna.
Nie boisz się, aż tak wznowy. Działasz,
by zrealizować marzenia. Nie masz czasu
zadręczać się chorobą. Trzeba przecież tyle
rzeczy zorganizować. Zamiast myśli ile mi
jeszcze czasu zostało pojawia się nadzieja
i radość życia.
Do tej pory odbyło się już dziewięć OnkoRejsów - 5 na Morzu Bałtyckim, na Zjawie
IV i Zawiszy Czarnym oraz 4 na Oceanie
Atlantyckim i Morzu Śródziemnym na Fryderyku Chopinie, w których wzięło udział

Do teatru dzieci
dotarły pociągiem, co
było nie lada atrakcją.
Dla niektórych była to
pierwsza podróż koleją. W teatrze zaś udały
się w kolejną podróż
do baśniowych Chin.
W tę podróż zabrała
przedszkolaki
nieustraszona Szu-Hin.
Robiła wszystko, co
w jej mocy, aby uratować chorego brata
i dlatego wyruszyła
w niebezpieczną podróż, by sprowadzić do
domu najstarsze na świecie żółwie, tygrysa, a
także olbrzymiego smoka znad rzeki Jangcy.
Wszystko po to, by nakłonić brata do wypicia cudownego leku- -zupy z gniazd jaskółczych, i wygonić Złego Ducha, który zagrażał jego życiu. Miłość do brata, wytrwałość
i odwaga, spryt i życzliwość wobec innych
pozwoliły Szu-Hin
przezwyciężyć
trudności i osiągnąć cel.
Przedszkolaki były zauroczone tym, co
działo się na scenie. Baśniowe postacie: najstarsze na świecie żółwie, tańczący tygrys
czy smok znad rzeki Jangcy oczarowały
małych widzów. Wartka żywiołowa akcja,

Liczba osób chorych na nowotwory w Polsce stale rośnie. Nie ma
chyba człowieka, który nie spotkałby osoby po przejściach onkologicznych. W związku z postępem medycyny coraz mniej przypadków
tej choroby to przypadki śmiertelne.
prawie 300 osób onkologicznych oraz sześć ogólnopolskich marszów pn.
OnkoRejs Granicami
Polski, w których wzięło udział już około 1.000
osób, pokonując łącznie
ponad 150.000 km.
Do Kostrzyna nad Odrą osoby chore onkologicznie i osoby wspierające przyjadą
rowerami. To uczestnicy trasy nr 34 (Police,
Gryfino,Kostrzyn, Słubice, Cybinka, Gubin)
tegorocznego OnkoRejsu Granicami Polski.
Koordynatorem trasy przez Kostrzyn nad
Odrą jest Małgorzata Polzin. W Jej imieniu mam ogromną przyjemność zaprosić
kostrzynianki i kostrzynian na spotkanie
- pogadankę i rozmowę o tym, co ważne w
chorobie jak np. radzenie sobie w sytuacjach
zagrażających także zdrowiu psychicznemu
ale przede wszystkim o tym, co jest ważnym
celem działania Fundacji OnkoRejs, czyli
o profilaktyce, badaniach diagnostycznych,
wczesnym wykrywaniu raka - mówi Anna
Suska sekretarz miasta. Zapraszam bardzo
serdecznie na „Kręgielnię” w środę na godzinę 17:00. Mówiąc krótko, przyjdź znajdź czas
dla siebie!
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W majowe przedpołudnie przedszkolaki z „Czterech Pór Roku” wyruszyły na wycieczkę do Gorzowa Wielkopolskiego. Głównym punktem wycieczki był spektakl pt. „Tygrys tańczy dla Szu-Hin” w Teatrze
J. Osterwy.

bogata choreografia i barwne kostiumy,
a także efekty audiowizualne przykuły uwagę
dziecięcej widowni, która bądź co bądź jest
bardzo wymagająca.
Po emocjach w teatrze przyszedł czas na
krótką wycieczkę po Gorzowie. Kolejnym
punktem był Bulwar Nadwarciański, gdzie
przedszkolaki mogły trochę odetchnąć,
posilić się. Spojrzeć na Wartę, Spichlerz
czy Pająka, miejsca charakterystyczne dla
miasta Gorzowa, które warto odwiedzić,
na przykład z rodzicami. Jako że podróże
kształcą, nasze przedszkolaki wróciły bardzo „ukształcone” z tej wycieczki.
Dorota Strychalska

MIESZKANIE Z OGRÓDKIEM
SPECJALNIE DLA CIEBIE

ODDANIE DO UŻYTKOWANIA:
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A

www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl

tel. 506 034 123

PAŹDZIERNIK 2022

LOKALIZACJA: UL. JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ
MIESZKANIA OK. 50 M2 + OGRÓDEK (STAN DEVELOPERSKI)

Zbiórka
makulatury

Partnerzy akcji

1
2
3
4

Miejsce :
kontener Agreco przy parkingu
Stadionu Miejskiego
ul. Niepodległości 11
Kostrzyn n/O
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Nukleon nie do zatrzymania!
Kolejny turniej ligowy w młodziku młodszym za nami. W sobotę 28
maja w naszej hali sportowej podejmowaliśmy drużynę UKS Szczypiorniak Zielona Góra. Obie drużyny Nukleonu nie były gościnne
i po rewelacyjnej walce zdecydowanie pokonały przyjezdnych.

Kiedy:
w każdy piątek, sobotę,
niedzielę
Cel:
Na leczenie Igi Czekalskiej
zmagającej się z
chorobą SMA
Zbieramy:
makulaturę - gazety,
kartony, stare książki (bez
okładek),
katalogi itp.
Zachęcmy również do udziału
w licytacjach na facebooku na
grupie IGA I JEJ WALKA Z SMA

Pierwszy mecz turnieju, to rywalizacja
obu naszych drużyn. I tak naprawdę taki
mecz dla nas w Klubie jest czysto szkoleniowy. Mamy okazję do zgrywania chłopaków na poszczególnych pozycjach
i ogrywanie tych mniej doświadczonych.
Tutaj wynik jest mniej istotny, ważna jest
jakość gry. Wynik końcowy spotkania
24:11 dla starszej drużyny Nukleonu. Do
siódmej minuty, kiedy na parkiecie grały
składy wyjściowe mecz był na remis. Dopiero przy wyniku 5:5 starsi zaczęli „odjeżdżać”. Generalnie mecz walki na wysokim
poziomie. Po gwizdku końcowym wszyscy
w Klubie byli zadowoleni.
W drugim spotkaniu zaczęło się dla nas
prawdziwe granie. Nasza starsza drużyna
od początku narzuciła swój styl w rywalizacji z rówieśnikami z Zielonej Góry.
Cała pierwsza połowa przy grze w obronie
„każdy swego” to popis naszych chłopców
i bezradność przeciwnika. W każdym elemencie gry byliśmy lepsi. Przełożyło się
to wynik. Na trzy, cztery nasze bramki,
goście odpowiadali jednym trafieniem.
Na przerwę schodziliśmy przy wyniku
14:3 i aplauzie kibiców. Trzeba przyznać
że trybuny w każdym meczu żyły i były
naszym ósmym zawodnikiem. W drugiej
odsłonie mecz się trochę wyrównał. Tym
razem przy wymogu gry obroną strefową,
każda sytuacja do zdobycia bramki musiała zostać wypracowana. I praktycznie
dochodziliśmy do czystych sytuacji rzutowych, chociaż skuteczność trochę się obniżyła. Kilkakrotnie zabrakło precyzji przy
rzutach i piłka odbijała się od słupka bądź
poprzeczki. Dorzuciliśmy jednak kolejnych sześć bramek tracąc jedynie trzy.

Wynik końcowy meczu 20:6 i pełna nasza
dominacja.
Wszyscy w hali czekali jednak na ostatni
mecz turnieju. Nasza młodsza drużyna
podejmowała Zieloną Górę. Po dwóch
turniejach ligowych oba zespoły miały tyle
samo punktów i bramek. Ważny mecz,
którego stawką było drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
Początek spotkania przerósł wszelkie nasze oczekiwania. Nasi grali rewelacyjnie i
po 8 minutach wygrywaliśmy 9:1. Chociaż
z racji młodszego wieku ustępowaliśmy
rywalowi warunkami fizycznymi i siłą,
nadrabialiśmy to własnymi atutami. A tak
naprawdę to zdeklasowaliśmy przeciwnika
szybkością, zwrotnością i wolą walki. Nasi
zawodnicy górowali wyszkoleniem technicznym i prezentowali się dużo lepiej
jako drużyna . Do 8 minuty przeciwnik
praktycznie nie istniał. W takiej sytuacji
na boisko weszli zawodnicy najmniej doświadczeni. Ważne żeby to doświadczenie
zdobywać właśnie walcząc na boisku.
Po dokonanych zmianach, gdzie na boisku walczyli nawet zawodnicy o trzy lata
młodsi, gra się wyrównała. Ale i tak do
przerwy kontrolowaliśmy wynik wygrywając pierwszą połowę 16:11. W drugiej
odsłonie gra w obronie strefą ułatwiła grę
drużynie z Zielonej Góry. Mogli w pełni
wykorzystać przewagę wzrostu i siły. Naszym zawodnikom udało się jednak zniwelować ich przewagę techniką gry. Druga
połowa kończy się remisowo. Całe spotkanie wygrywamy 16:11, wyprzedzając
Zieloną Górę w klasyfikacji generalnej.
Brawo dla drużyny.
UKS Nukelon Kostrzyn nad Odrą

Trener UKS Nukleon, Marek Zatylny:
Dla nas świetny turniej. Sportowo wygraliśmy wszystko co było
do wygrania. Już teraz widać progres obu drużyn. Nasi zawodnicy
zdobywają doświadczenie boiskowe i coraz lepiej potrafią wykorzystać swoje umiejętności indywidualne. Cieszy fakt , że z każdym
meczem nasze drużyny coraz lepiej rozumieją się na boisku i realizują założenia taktyczne. Turniej też okazał się sukcesem organizacyjnym. Dziękuję kibicom za świetny doping. Dziękuję również
rodzicom za przygotowanie poczęstunku dla uczestników turnieju.
Było pysznie, zdrowo i kolorowo. Dziękuję.
Podziękowania dla partnerów i przyjaciół UKS Nukleon:
Burmistrza Kostrzyna nad Odrą Andrzeja Kunta, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A., Bricomarche Kostrzyn nad Odrą, Intermarche Kostrzyn nad
Odrą, Arctic Paper Kostrzyn S.A., Firmie Budowlanej AMA, Best Foto Bartłomiej Konysz”.

nr 6 (110)/2022

15

Czerwiec 2022

KOSTRZYN NAD ODRĄ

POLECAMY - zajęcia sportowe na Osiedlu Leśnym

Od maja na boisko, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Leśnego, wróciło życie! Inicjatywa, której pomysłodawcą
jest radny Piotr Dziekan i wieloletni trener wielu pokoleń kostrzyńskich piłkarzy w osobie Tadeusza Czybuka, już cieszy się wielkim zainteresowaniem Osiedlaków!
Boisko na Osiedlu Leśnym w przeszłości było
areną ligowych spotkań m.in. kostrzyńskiej
Celulozy, pikników sportowych i wielu, wielu
innych wydarzeń. Od wielu lat brakowało
mi tu jednak sportowego gwaru, którym to
boisko żyło przez wiele lat - powiedział trener
Tadeusz Czybuk -Dlatego też, postanowiłem
wykorzystać swoje doświadczenie i wyciągnąć z
domów młodzież, dla której będą prowadzone
tutaj zajęcia sportowe. Do tego zupełnie za
darmo! Wystarczy więc zabrać dobry humor,
strój sportowy i to wszystko! Na uczestników
czekają m.in. piłki, bramki, chorągiewki
do znakowania boiska, a nawet komplety
strojów! To wszystko pozwala na organizację
zajęć sportowych na odpowiednim poziomie,
ale jak mówi radny Piotr Dziekan: to nie jest
dla mnie żadna nowość, bo przez lata współpracowałem z osiedlową młodzieżą z pomocą

Pana Czybuka, sam jestem jego wychowankiem. To dla mnie wzór który mogłem naśladować i to robiłem. Teraz z wielką przyjemnością
będę Pomagał Trenerowi jako asystent. Dodatkowo będę prowadził grę w palanta, która już
cieszy się wielkim zainteresowaniem!
Zajęcia dla dzieci odbywają się w każdy wtorek
i czwartek od godziny 17:00 do 19:00. Zajęcia
sportowe prowadzi trener Tadeusz Czybuk.
Nieco starsza młodzież oraz dorośli mogą
spróbować swoich sił w grze w palanta w
każdą niedzielę o godzinie 17:00 pod okiem
Piotra Dziekana.
W okresie wakacyjnym organizatorzy będą
chcieli zaprosić dzieciaki na dwa treningi
(rano i po południu) i brać udział w zajęciach
kostrzyńskiego MOSiR-u. Trzymamy kciuki
za tą inicjatywę!
Bartłomiej Suski

ZADBAJ O SWOJE
ZDROWIE
Zapraszamy na spotkanie informacyjno- edukacyjne
do Kręgielni
ul. Fabryczna 5, Kostrzyn nad Odrą
29.06.2022, godz. 17:00
W programie:
- spotkanie z onkorejsowymi Dziewczynami, które pokonają
260 km, by pokazać, że warto się badać
- prezentacja profilaktyki przeciwnowotworowej- rak piersi
i rak układu chłonnego
- pokaz i nauka samobadania piersi na fantomach
-,,mam guza i co dalej?’’- omówienie krok po kroku, co robić
w przypadku diagnozy choroby nowotworowej

