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WOJEWODA ZMIENIŁ NAZWĘ SZKOŁY

KOMISJA
Na początku stycznia do Urzędu Miasta w Kostrzynie nad 
Odrą wpłynęło pismo Wojewody Lubuskiego, który sto-
sownie do zapisów art. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. 
o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2017.1389) 
wszczął postępowanie w sprawie zmiany nazwy Szkoły 
Podstawowej Nr4 w Kostrzynie nad Odrą noszącej imię 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Rozpoczęło się tym samym 
tzw. postępowanie nadzorcze. 
31 stycznia miała miejsce Komisja Rady Miasta Kostrzyn  
nad Odrą, a jednym z punktów obrad miało być zniesie-
nie nazwy patrony Szkoły Podstawowej Nr 4. Radni nie byli 
jednak przekonani, czy rzeczywiście nazwa Wojsk Ochro-
ny Pogranicza stanowi symbol komunizmu w Polsce, tym 
bardziej, że to właśnie żołnierze WOP byli budowniczymi 
tej szkoły. Na komisji obecni byli zresztą byli żołnierze, któ-
rzy zauważyli iż „procedury - procedurami. Fakty - faktami. 
Rada natomiast ma swojego suwerena i powinna wysłuchać 
Mieszkańców w tej sprawie.” Radni zdecydowali więc, aby 
sprawę przełożyć na kolejne posiedzenie, by mieć czas        
poprosić Wojewodę Lubuskiego o szersze wyjaśnienia.
Tydzień później Burmistrz Andrzej Kunt uzyskał aprobatę 
radnych, aby zaproponować nazwę „im. żołnierzy Wojsk 
Ochrony Pogranicza”. 

DZIAŁANIA SZKOŁY
3 stycznia br. Marzena Senger, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 została poinformowana o wszczęciu postępo-
wania przez Wojewodę Lubuskiego. Dyrektor, realizując 
swoje obowiązki wynikające z par.2 ust.9 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku 
w  sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół                           
i  publicznych przedszkoli podjęła niezwłoczne działania. 
Pismo Wojewody zostało przekazane Radzie Pedagogicznej, 
Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu. Organy 
szkoły podjęły uchwały o uchyleniu nazwy szkoły. 
W takich okolicznościach doszło do złożenia wniosku przez 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr4 do organu prowadzące-
go w sprawie uchylenia nazwy szkoły w dniu 10 stycznia. 
M. Senger podjęła także działania dotyczące wyboru nazwy 
patrona szkoły. Swoje propozycje zgłosiła Rada Pedagogicz-
na, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, a także Rada 
Miasta Kostrzyn nad Odrą. Niestety, ostatecznie do głoso-
wania nie doszło ze względu na opinię IPN i wspomniane 
Zarządzenie Wojewody Lubuskiego. 
Stanowisko dyrekcji szkoły w tej sprawie przytaczamy 
zresztą obok w ramce.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zakończył  trwającą od kilku tygodni procedurę o zmianie nazwy patrona Szkoły Podstawowej Nr4                                       
w Kostrzynie nad Odrą Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dn. 19 marca 2019 roku o numerze NK-I.4131.232.2018.A.Szc. Zgodnie z treścią zarządze-
nia W. Dajczak nadał nową nazwę kostrzyńskiej placówce oświatowej, która od dnia zarządzenia nosi nazwę Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Konstytucji 
3 Maja w Kostrzynie nad Odrą. 

STANOWISKO IPN
Podczas, gdy w mieście trwała dyskusja nt. zasadności 
zmiany nazwy szkoły Burmistrz Miasta Andrzej Kunt 
wysyła pismo do Instytutu Pamięci Narodowej, wnosząc           
„o szczegółową analizę i pozostawienie imienia szkoły, 
bądź w przypadku negatywnej dla nas decyzji o wyra-
żenie opinii na  zmianę imienia SP nr 4 w Kostrzynie 
nad Odrą na im. Żołnierzy WOP”. Odpowiedź Instytutu        
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w odpowiedzi na pismo A. Kunta nie 
pozostawiała jednak złudzeń: „nazwa Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Kostrzynie nad Odrą im. Wojsk Ochrony Pograni-
cza, a w tym przypadku także Żołnierzy Wojsk Ochrony 
Pogranicza jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy. W ocenie 
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu wymieniona nazwa upa-
miętnia organizację symbolizującą komunizm w rozumie-
niu art. 1 ust. 1 ustawy.” Swoje stanowisko IPN uzasadnia 
dosyć szeroko, przytaczamy w  tym miejscu najbardziej    
znaczący dla sprawy fragment obszernego uzasadnienia: 
„Do zadań WOP należała operacyjna ochrona pogranicza, 
zapobieganie, rozpoznawanie i wykrywanie wszelkiej działal-
ności wrogiej wobec władzy komunistycznej. Należy zazna-
czyć, że Zwiad WOP miał prowadzić działalność operacyjną 
na podstawie instrukcji operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. 
Natomiast zgodnie z Zarządzeniem 026/1982 MSW Zwiad 
WOP miał przejąć od SB niektóre jej zadania realizowane 
na pograniczu w szczególności ochronę granicznych urzędów 
celnych i ich agend, granicznych stacji kolejowych, instytucji 
położonych w obrębie portów morskich, zapobieganie, rozpo-
znawanie i wykrywanie wszelkiej wrogiej, przestępczej dzia-
łalności oraz organizacji nielegalnych i antypaństwowych. 
Tym samym działania podejmowane przez Wojska Ochro-
ny Pogranicza od samego początku istnienia tej formacji, 
potwierdzają, że była ona elementem aparatu represji 
Polski Ludowej. Treść tej odpowiedzi nie pozostawiała więc 
złudzeń, co do dalszych losów patrona Szkoły Podstawowej 
Nr4 w Kostrzynie nad Odrą...

ZMIANA NAZWY
14 marca br. radni miejscy po raz kolejny zajęli się spra-
wą imienia szkoły. Przewodniczący Rady Miasta Kostrzyn 
nad Odrą Marek Tatrewicz powiedział otwierając dyskusję 
na ten temat: „Już raz sprawa była szeroko dyskutowana na 
naszej komisji. Od tamtej pory otrzymaliśmy stanowisko 
IPN w tej sprawie. W kontekście tego pisma utrzymanie tej 
nazwy jest niemożliwe. Jedyną kwestią jest to, czy zrobią to 
radni w  drodze uchwały czy Wojewoda Lubuski w drodze 
zarządzenia. Patron musi być bez skazy. Obecne patron bez 
skazy nie jest i dlatego stoimy dzisiaj przed zmianą nazwy”. 
Po tej wypowiedzi obecna na sali Marzena Senger zapytana                
o dalsze kroki szkoły w kierunku ustalenia nowej szkoły, 
odpowiedziała, że niedługo będzie głosowanie w sprawie 
nowej nazwy, do którego jednak już nie doszło...
Radni, bez większej dyskusji, pozytywnie zaopiniowa-
li    projekt uchwały w sprawie uchylenia nazwy szkoły. Na 
Sesji Rady Miasta mieli  podjąć uchwałę, ale uprzedził ich 
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który nie tylko          
uchylił kontrowersyjną nazwę, ale również ją zmienił, na-
dając szkole imię Konstytucji 3 Maja.

                                                               na zdjęciu: Szkoła Podstawowa Nr 4                      
                                           im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

Po otrzymaniu   informacji od organu prowadzącego w dniu 3 stycznia 2019 r. 
o wszczęciu postępowania nadzorczego ze strony Wojewody Lubuskiego,                
stosownie do art. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zaka-
zie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2017.1389), podjęłam 
działania zmierzające do zmiany nazwy patrona ww. szkoły.  Wszelkie działania 
podjęte przez organy SP4 w Kostrzynie nad Odrą oraz dyrektora tejże jednostki          
są pozbawione oznak działania politycznego, a jednoznacznie wskazują na 
działania realizujące panujące w naszej Ojczyźnie prawo. 

Marzena Senger - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą
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ATRAKCJE DLA WSZYSTKICH:
dmuchane zamki dla dzieci, małe stoisko z zabawkami, muzyka, 
kręcona fryta, ognisko z kiełbaskami, grochówka, kawa, herbata,
pokazy pierwszej pomocy i przejażdżki wspaniałymi motorami !

MSZA ŚW. W INTENCJI MOTOCYKLISTÓW
KOŚCIÓŁ pw. NMP MATKI KOŚCIOŁA

UROCZYSTE OTWARCIE / KONCERT ZESPOŁU BIAŁE KRUKI 
TEREN BOISKA - OSIEDLE LEŚNE

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE IMPREZY 
TEREN BOISKA - OSIEDLE LEŚNE

OTWARCIE SEZONU
13.04.2019

KONCERT ZESPOŁU KAPELA TADKA 
TEREN BOISKA - OSIEDLE LEŚNE

PARADA MOTOCYKLI ULICAMI MIASTA
KOŚCIÓŁ - OSIEDLE LEŚNE

MOTOCYKLOWEGO

& Samorząd Mieszkańców Osiedla Leśnego

16:30-17:0016:30-17:00

15:30-16:3015:30-16:30

14:00-15:3014:00-15:30

13:30-14:0013:30-14:00

12:00-13:3012:00-13:30

Kostrzyńska Grupa Motocyklowa MOTO KOSTRZYN N.O. ma przyjemność zaprosić Mieszkańców 
na OTWARCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO, które odbędzie się 13 kwietnia br.
Punktualnie w samo południe zaczynamy od Mszy Świętej w intencji Motocyklistów, którą będzie 
koncelebrował ks. prałat Wojciech Skóra w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła 
w Kostrzynie nad Odrą. Po nabożeństwie wsiadamy na swoje metalowe rumaki, które z dumą będą 
prezentować się Mieszkańcom podczas parady ulicami miasta. Paradę zakońćzymy na dawnym 
boisku piłkarskim na Osiedlu Leśnym (za garażami), gdzie będziemy się bawić do wieczora...
Już od godziny 14:00 organizatorzy zapraszają Mieszkańców do wspólnej zabawy przy muzyce 
na żywo - grać nam będzie zespół Białe Kruki a następnie Kapela Tadka. Podczas występów bę-
dzie można podziwiać nasze maszyny, a nawet się nimi przejechać! Dla najmłodszych czekają nie 
lada atrakcje: dmuchańce, stoiska z zabawkami i zakręconą frytą czy wreszcie wspólne ognisko, 
przy którym będziemy się bawić i smażyć kiełbaski. Będzie też prawdziwa, żołnierska grochówka, 
kawa i herbata. Podczas imprezy nie zabraknie także pokazów pierwszej pomocy, a motocykliści 
chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy ! ! ! 
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ROZKŁAD JAZDY
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

LINIA: U-01 (KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)
OS. LEŚNE - OS. SZUMIŁOWO - OS. WARNIKI - UL. DWORCOWA

przez UL. ORŁA BIAŁEGO - UL. NARUTOWICZA - UL. MICKIEWICZA

Lp. Przystanek Nr Godzina odjazdu

1. Osiedle Leśne
kier. Os. Szumiłowo 32 6:13 11:30 13:00

2. ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo 20 6:17 11:34 13:04

3. ul. Orła Białego 
DMR, kier. Os. Szumiłowo 18 6:20 11:37 13:07

4. ul. Drzewicka 
Nr 8-10, kier. Os. Szumiłowo 12 6:22 11:39 13:09

5. ul. Drzewicka 
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo 14 6:24 11:41 13:11

6. ul. Gabriela Narutowicza
szpital 07 6:27 11:44 13:14

7. ul. Mikołaja Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo 06 6:31 11:48 13:18

8. ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo 08 6:34 11:51 13:21

9. ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą 02 6:37 11:54 13:24

10. ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową 04 6:39 11:56 13:26

11. ul. Kostrzyńska
przychodnia 03 6:41 11:58 13:28

12. ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową 01 6:43 12:00 13:30

13. ul. Mikołaja Reja
rondo, kier. centrum 05 6:47 12:04 13:34

14. ul. Drzewicka 
przed ul. Sadową, kier. centrum 11 6:50 12:07 13:37

15. ul. Gabriela Narutowicza
szpital - brama 10 6:53 12:10 13:40

16. ul. Drzewicka
Nr 1-7, kier. centrum 09 6:56 12:13 13:43

17. ul. Orła Białego 
DMR, kier. centrum 13 6:58 12:15 13:45

18. ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki 15 7:01 12:18 13:48

19. Osiedle Leśne
kier. Os. Warniki 32 7:05 12:22 13:52

20. ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki 22 7:08 12:25 13:55

21. ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki 24 7:10 12:27 13:57

21. Osiedle Warniki 21 7:15 12:32 14:02

22. ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. centrum 25 7:17 12:34 14:04

23. ul. Wojska Polskiego
kier. centrum 27 7:19 12:36 14:06

25. ul. Graniczna
Urząd Miasta 34 7:24 12:41 14:11

26. ul. Dworcowa 15 7:29 12:46 14:16

Zarządzający transportem: 
P.U. ,,ARGOS’’ Agata Miłostan

tel. 531724903

WYTNIJ - ZACHOWAJ

BĘDZIE DARMOWA 
KOMUNIKACJA MIEJSKA

Jeszcze tylko do czerwca komunikacja miejska będzie płatna. Tak za-
decydowała Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą, która jednogłośnie przyjęła 
nowe rozwiązanie, polegające na zniesieniu opłaty za przejazdy miejską 
komunikacją publiczną w naszym mieście.

PRZYPOMINAMY!
W Kostrzynie nad Odrą można sprawdzić kiedy zjawi się autobus ko-
munikacji miejskiej on-line! Można tego dokonać za pośrednictwem 
strony internetowej www.kostrzyn.kiedyprzyjedzie.pl lub aplikacji 
na smartfona kiedyPrzyjedzie.pl. Można sprawdzić aktualny rozkład        
jazdy, w jakim czasie dojedzie nasz autobus na konkretny przystanek, 
można też sprawdzić trasę danego autobusu i gdzie są dokładnie zlo-
kalizowane przystanki w naszym mieście. Zachęcamy do korzystania!

KOMUNIKACJA MIEJSKA
1 lipca 2017 roku została uruchomiona 
miejska komunikacja publiczna, korzysta-
jąca z 31 przystanków rozmieszczonych na 
terenie miasta. W chwili obecnej działa-
ją dwie linie autobusowe, które jeżdżą od 
poniedziałku do piątku oraz w weekendy. 
Dotychczas osoby korzystające z usług prze-
woźnika musiały uiścić opłatę za bilet - nor-
malny kosztuje 3,00 zł, a ulgowy 1,50 zł. Od 
czerwca ma się to zmienić, o czym poniżej.
Wychodząc naprzeciw wnioskowi Radnego 
Ryszarda Andrysa publikujemy rozkład jaz-
dy komunikacji miejskiej, który Czytelnicy 
mogą wyciąć i zachować. Z uwagi na brak 
miejsca publikujemy jedynie kursy U-01 
i U-02, które odbywają się od poniedział-
ku do piątku na trasach w oznaczonych w 
rozkładzie godzinach. Uzupełnieniem ko-
munikacji miejskiej jest Kurs U-03, który 
realizowany jest w soboty, niedziele i święta 
na następujących przystankach: 
Osiedle Warniki (11:00)
ul. Adama Mickiewicza (11:07)
ul. Tadeusza Kościuszki (11:09)
Osiedle Leśne (11:13)
ul. Dworcowa (11:18)
ul. Kostrzyńska  / ul. Brzoskwiniowa (11:29)
ul. Mikołaja Reja / SP Nr3 (11:34)
ul. Narutowicza / Szpital (11:37)
Osiedle Leśne (11:44)
ul. Dworcowa (11:49, 13:00)
Osiedle Leśne (13:05)
ul. Narutowicza / Szpital (13:11)
ul. Mikołaja Reja / SP Nr3 (13:14)
ul. Kostrzyńska  / ul. Brzoskwiniowa (13:19)
ul. Dworcowa (13:30)
Osiedle Leśne (13:35)
ul. Tadeusza Kościuszki (13:39)
ul. Adama Mickiewicza (13:42)
Osiedle Warniki (13:57).

CZAS NA ZMIANY
31 stycznia br. Przewodniczący Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą Marek Tatarewicz zło-
żył wniosek w sprawie darmowej komuni-

kacji miejskiej uzasadniając swoje stanowi-
sko używając następujących argumentów: 
„Kilkanaście tysięcy przychodu rocznego w 
stosunku do kilkaset tysięcy kosztów funkcjo-
nowania to zaledwie kilka procent. Zniesie-
nie opłat przyczyni się do popularyzacji tego 
środka transportu, gdyż niesie efekt ekolo-
giczny związany ze zmniejszeniem używania 
prywatnych pojazdów oraz zmniejszy dysku-
sję związaną z ustaleniem komu przysługują 
bezpłatne przejazdy”. Wniosek ten spotkał 
się z aprobatą Burmistrza Miasta Andrzeja 
Kunta i jego realizacją.
Na posiedzeniu Komisji Rady Miasta         
Kostrzyn nad Odrą w marcu 2019 roku Na-
czelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Anna Wasielak przedstawiła koszty, które 
w miesięcznie Miasto ponosi na komuni-
kację miejską (22.698 zł), co  w zderzeniu 
z przychodem w miesiącu lutym (1.219 zł), 
było niejako potwierdzeniem tezy Radnego 
Tatarewicza. Naczelnik uzupełniając te dane 
przypominała, że z bezpłatnych przejazdów 
korzystają 322 osoby i wnosiła o pozytyw-
ną opinię przedłożonego projektu uchwały 
w sprawie zniesienia opłat za komunikację 
miejską już od czerwca br. Obecny na Sali 
M. Tatarewicz jako pierwszy zabrał głos w 
dyskusji dziękując burmistrzowi za szyb-
ką realizację wniosku: „Uważam, że nie ma 
sensu dłużej biletować przejazdów i mam na-
dzieję, że mieszkańcy będą chętniej korzystać 
z bezpłatnej dla każdego komunikacji miej-
skiej”. Jednocześnie zapowiedział, że Rada 
Miasta będzie chciała przyjrzeć się temu, 
czy zmiana ta pozytywnie wpłynęła na ob-
ciążenie miejskich autobusów, kończąc 
swoją wypowiedź słowami „Jeśli się okaże,                 
że mimo wprowadzenia zmian Mieszkań-
cy nadal nie będą chcieli z niej korzystać, 
być może trzeba będzie zastanowić się nad           
likwidacją tego rozwiązania”. Tak uczciwe 
postawienie sprawy spotkało się z jednogło-
śnym poparciem obecnych na sali radnych.

Bartłomiej Suski
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ROZKŁAD JAZDY
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

LINIA: U-02 (KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)
OS. WARNIKI - OS. WARNIKI

przez UL. MICKIEWICZA - OS. LEŚNE - UL. NARUTOWICZA - OS. SZUMIŁOWO

Lp. Przystanek Nr Godzina odjazdu

1. Osiedle Warniki 21 6:25 8:40 14:30

2. ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. centrum 25 6:27 8:42 14:32

3. ul. Wojska Polskiego
kier. centrum 27 6:30 8:45 14:35

4. ul. Adama Mickiewicza
kier. centrum 19 6:32 8:47 14:37

5. ul. Tadeusza Kościuszki
kier. centrum 17 6:35 8:50 14:40

6. ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo 20 6:38 8:53 14:43

7. ul. Graniczna
Urząd Miasta 34 8:58 14:48

8. ul. Orła Białego 
DMR, kier. Os. Szumiłowo 18 6:43 9:04 14:54

9. ul. Drzewicka 
Nr 8-10, kier. Os. Szumiłowo 12 6:45 9:06 14:56

10. ul. Drzewicka 
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo 14 6:47 9:08 14:58

11. ul. Gabriela Narutowicza
szpital 07 6:50 9:11 15:01

12. ul. Mikołaja Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo 06 6:54 9:15 15:05

13. ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo 08 6:57 9:18 15:08

14. ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą 02 7:00 9:21 15:11

15. ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową 04 7:03 9:24 15:14

16. ul. Kostrzyńska
przychodnia 03 7:05 9:26 15:16

17. ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową 01 7:07 9:28 15:18

18. ul. Mikołaja Reja
rondo, kier. centrum 05 7:11 9:30 15:22

19. ul. Drzewicka 
przed ul. Sadową, kier. centrum 11 7:14 9:33 15:25

20. ul. Gabriela Narutowicza
szpital - brama 10 7:17 9:36 15:28

21. ul. Drzewicka
Nr 1-7, kier. centrum 09 7:20 9:39 15:31

22. ul. Orła Białego 
DMR, kier. centrum 13 7:22 9:41 15:33

23. ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki 15 7:25 9:44 15:36

24. ul. Graniczna
Urząd Miasta 34 7:30 9:49

25. Osiedle Leśne
kier. Os. Szumiłowo 32 7:37 9:56 15:40

26. ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki 22 7:40 9:59 15:43

27. ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki 24 7:10 10:01 15:45

28. Osiedle Warniki 21 7:15 10:06 15:50

WYTNIJ - ZACHOWAJ

Sukcesywnie powiększana jest baza eduka-
cyjna i rozwojowa dla maluszków do lat 3. 
W tym miesiącu został zamontowany plac 
zabaw, którego dostawcą była firma Moje 
Bambino Sp. z o.o. Sp.k.  Ponadto, zwięk-
szana jest liczba zabawek, które zapewniają 
ciekawą i rozwijającą nowe umiejętności 
zabawę (na zdjęciu część z nich).  
Jednak Żłobek nie spełnia jedynie funkcji 
rozrywkowej, ale przede wszystkim. dydak-
tyczno-wychowawczą, która skupia się na 
silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i za-
bawa. Niezbędna dla małego dziecka, uak-
tywnia jego zmysły i staje się jednocześnie 
źródłem wiedzy.
Jak każda placówka oświatowa tak i Żłobek 
dysponuje odpowiednio opracowanym pla-
nem zajęć z dziećmi, który ukierunkowany 
jest na intensywną stymulację rozwoju we 
wszystkich jego aspektach.:
Poniedziałek jest dniem zabaw dowolnych. 
Czas ten poświęcony jest na łagodne wpro-
wadzenie dzieci w rytm codziennych zajęć. 
Osoby prowadzące dostosowują się w swo-
ich działaniach do preferencji dzieci. 
W poniedziałki współpracujemy z  pedago-
giem. Zajęcia prowadzone przez pedagoga 
mają na celu stymulację i wspomaganie 
wszystkich sfer rozwoju dziecka. Obejmują 
m. in. ćwiczenia poznawcze, psychorucho-
we, bajkoterapię, relaksację, ćwiczenia z 
elementami integracji sensorycznej (pobu-
dzania wszystkich zmysłów) itp. 

Wtorek to dzień zajęć plastycznych. W tym 
czasie podejmowane są różnorakie działa-
nia wspierające aktywność twórczą dziecka. 
Zajęcia nawiązują  tematycznie do panu-
jącej aktualnie pory roku oraz przypada-
jących na czas jej trwania różnych świąt i 
innych sytuacji okolicznościowych. 
We wtorki współpracujemy z logopedą. 
Logopeda w żłobku bada stopień rozwoju 
mowy, rozwoju ruchowego i poznawczego 
dziecka.
Środa poświęcona jest zabawom z językiem 
angielskim. Dzieci stopniowo oswajają się z 
językiem obcym, zapamiętują proste słow-
nictwo, uczą się wierszy, piosenek. 
W środy zajęcia prowadzi fizjoterapeuta. 
Stwarza on warunki do aktywności fi-
zycznej poprzez zabawy ruchowe, zwraca 
uwagę na poprawność wykonania. Dzięki 
możliwości pracy fizjoterapeuty z dziećmi 
w żłobku stosując profilaktykę zapobiega-
my powstawaniu wad postawy i uczymy 
przyjmowania prawidłowych nawyków co 
dobrze rokuje w dalszym okresie rozwoju.
Czwartek to dzień z muzyką i tańcem. Oso-
by prowadzące zajęcia stwarzają dzieciom 
szereg możliwości do czerpania radości z 
kontaktu z muzyką.
Piątek jest dniem sportu. Przeprowadzane 
zajęcia zapewniają dzieciom niezbędną do 
prawidłowego rozwoju porcję ruchu.

ŻŁOBEK JUŻ DZIAŁA
Od stycznia tego roku 60 dzieci z Kostrzyna nad Odrą uczęszcza do nowo-
powstałego Żłobka, który mieści się przy ul. Fabrycznej 6. 

UWAGA! SZKOLENIE
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 

zaprasza na  szkolenie informacyjne pod nazwą „Zasady realizacji   
projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach 

Programu Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia-Polska 
2014-2020“ oraz w zakresie  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Szkolenie  odbędzie  się 12.04.2019 r. w Kostrzynie nad Odrą, KCK „Kręgielnia”,               
ul. Fabryczna 5 - sala zostanie podana zainteresowanym w terminie późniejszym.
Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje dotyczące procedury składania 
i  zatwierdzania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów  
w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”, kwestie związane z działaniami i wydatkami 
kwalifikowalnymi w projektach. Ponadto zostaną przekazane informacje w zakresie      
finansowania spotkań młodzieży w ramach PNWM.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie        
formularza online, który znajduje się na stronie www.euroregion-viadrina.pl
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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Radni rozpoczęli wiosnę obradami VI Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, na której wysłuchali sprawozdania burmistrza Andrzeja Kunta z działalności 
za okres pomiędzy V a VI  sesją tj. od dnia 07 lutego do 21 marca, którego obszerne fragmenty prezentujemy poniżej. 

INWESTYCJE I REMONTY
wakacje z nowym skate parkiem 
„Budowa infrastruktury rekreacji (skate 
park)  dla dzieci i młodzieży w Kostrzynie 
nad Odrą”, to zadania, które będzie reali-
zowała firma TECHRAMPS z Krakowa             
w kwocie 858.540 zł brutto. Termin wyko-
nania zadania ustalono na 28 czerwca. Jak 
zauważył radny Jeremi Filuś warto czasem 
poczekać, zorganizować kolejny przetarg, 
by uzyskać dobry efekt i zdobyć nie tylko 
wiodącą na rynku polskim firmę, ale i od-
powiednio niższą cenę. 
nowe place zabaw już w czerwcu!
realizację zadania „Budowa placów zabaw 
na Osiedlu Leśnym  w Kostrzynie nad Odrą” 
podzielonego na dwa zadania: plac zabaw 
dla dzieci starszych oraz plac zabaw dla 
dzieci młodszych. Termin realizacji zada-
nia ustalono na 28 czerwca br. Jest to wynik  
uzgodnień z Samorządem Mieszkańców 
i radnym Piotrem Dziekanem.
nowe (kolejne) projekty 
dotyczące wykonania kosztorysów i przed-
miarów robót dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej inwestycji pn. „Budo-
wa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe:            
ul. Dębowa, Klonowa, Zaułek Klonowy              
w Kostrzynie nad Odrą” na zlecenie Urzę-
du Miasta wykonuje Pracownia Projektowa  
OSADA z Gorzowa Wlkp.
...a przed nami 
• 18 marca projektant złożył w UM  do-

kumentację techniczno - kosztorysową 
na zagospodarowanie terenu Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki 7.

• jeszcze w marcu odbędzie się przetarg 
nieograniczony na zadanie inwestycyj-
ne pn. „Remont instalacji centralnego 
ogrzewania, instalacji wodociągowej w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie 
nad Odrą”. Termin wykonania ustalo-
no na 30.08.2019 r.

OBRÓT GRUNTAMI
w dniu 5 marca zostały przeprowadzone 
dwa przetargi dotyczące sprzedaży nieru-
chomości przeznaczonych na cele zabudo-
wy mieszkaniowej, w wyniku których zbyto 
2 działki tj. przy ul. Polnej i ul. Świerkowej. 
Dochód netto 270.739,83 zł. 
Zawarte zostały umowy notarialne sprzeda-
ży 4 działek  z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania działek pod-
stawowych, dochód: 26.500 zł, 
Wykonując zapisy ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku  o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności, 
wydano 254 zaświadczenia potwierdzające 
przekształcenie.

OCHRONA ŚRODOWISKA
dla Zarządu Powiatu przygotowano projekt 
decyzji na usunięcie 34 szt. drzew gat. lipa 
drobnolistna  przy ul. Asfaltowej w związku 
z przebudową drogi, który wysłano celem 
uzgodnienia do Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska. Drzewa kolidują 
z  przebudową drogi i stanowią zagrożenie 
dla ludzi , mienia i ruchu drogowego oraz 
nie rokują szans na dłuższe przeżycie. 
Wydano decyzje na zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej 
na kwotę  4.531,54 zł. 

GOSPODARKA KOMUNALNA
W dniu 20 lutego br. rozstrzygnięto pisemny 
przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu 
użytkowego położonego w Kostrzynie nad 
Odrą przy Osiedlu Leśnym 1 o powierzchni 
użytkowej 74,10 m2. Złożono dwie oferty, 
obie oferty zakwalifikowano do części nie-
jawnej przetargu. Przetarg rozstrzygnięto 
na korzyść oferenta: SIGNUM CONTROL 
S.C. M.BEDNARCZYK I M.PŁÓCIENNIK           
z Kostrzyna nad Odrą.
Wykonano 5-letni przegląd budowlany 
i  ocenę stanu technicznego urządzeń za-
bawowych i elementów małej architektury 
zlokalizowanych na placach zabaw oraz bo-
iskach sportowych w Kostrzynie nad Odrą, 
zgodnie z normą PN-EN 1176. Kontrola 
obejmowała:
• kontrolę stanu technicznego urządzeń 

znajdujących się na placu zabaw, włącz-
nie z ogrodzeniem, ławkami i koszami,

• ocenę stopnia zużycia urządzeń, 
• kontrolę fundamentów oraz nawierzch-

ni, na której osadzone są urządzenia,
• sporządzenie dla każdego placu zabaw 

i boiska odrębnie protokołów z wyko-
nanych przeglądów.

Kontrolą objęto następujące place zabaw 
i boiska:
1. Osiedle Mieszka I
2. Osiedle Leśne (dwa Place zabaw)
3. Osiedle Warniki
4. Osiedle Drzewice
5. Osiedle Szumiłowo
6. ul. Wyszyńskiego (plac ogrodzony)
7. ul. Wyszyńskiego (plac nieogrodzony)
8. Park Miejski
9. ul. Słoneczna (metalowe)
10. Park Lwa
11. ul. Kutrzeby
12. ul. Chemików
• pojedyncze huśtawki typu spręzyno-

wiec na Osiedlu Słowiańskim oraz przy 
ul. Osiedlowej

• pojedyncze piaskownice (ul. Osiedlo-
wa 1, Os. Słowiańskie, ul.Orła Białego)

• boiska/ kosze do piłki (Osiedle Leśne, 
ul.Sienkiewicza, Osiedle Mieszka I, 

Osiedle Warniki ul.Tysiąclecia, Osiedle 
Szumiłowo, ul. Cmentarna, ul.Sybira-
ków (teren przy Amfiteatrze) 

• kosz do piłki i bramki przy ul. Krótkiej 
OŚWIATA, KULTURA I OPIEKA
Wydział dokonał 14 zwrotów kosztów        
dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów do przedszkoli, szkół lub ośrod-
ków szkolno - wychowawczych na łączną 
kwotę 5.509,78 zł oraz dokonał opłaty za 
miesiące styczeń i luty na kwotę 14.720,60 
zł, za świadczenie dowozu uczniów niepeł-
nosprawnych wraz z zapewnieniem opieki 
do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
-Wychowawczego w Gorzowie Wlkp.
W omawianym okresie zostały złożone 
34 wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Ro-
dziny dla rodziców,którzy mieli na utrzyma-
niu łącznie co najmniej troje dzieci i 5 wnio-
sków o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 
dla rodzin, które w chwili składania wnio-
sku mają na utrzymaniu co najmniej tro-
je dzieci. Ponadto złożono dwa wnioski                        
o wydanie elektronicznej Ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny. 
20 lutego 2019 r., po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Wojewody Lubuskiego, został za-
twierdzony „Program działalności oraz plan 
pracy Środowiskowego Domu Samopomo-
cy  w Kostrzynie nad Odrą na rok 2019”. 
15 marca br. ruszył projekt „Obywatel cy-
frowej przyszłości - wzrost aktywności 
obywatelskiej w obszarze kompetencji cy-
frowych w woj. lubuskim” współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
który jest skierowany do osób w wieku 65+.         
Organizatorem projektu jest Edukacja bez 
Barier Fundacja Na Rzecz Rozwoju Eduka-
cji w Polsce z siedzibą w Warszawie. Dnia 
15 marca w pierwszych zajęciach w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej uczestniczyło 14       
kostrzyńskich seniorów.
Przeprowadzono 9 postępowań w sprawie 
wydania decyzji potwierdzających prawo 
do korzystania ze świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych 
w przypadku osób nieubezpieczonych.

25 lutego odbyło się w Urzędzie Miasta 
spotkanie z organizacjami pozarządowymi. 
Podczas spotkania zostały omówione zmia-
ny przepisów dotyczących prawidłowej re-
alizacji zadań publicznych oraz rozliczania 
dotacji w 2019 roku.

STRAŻ MIEJSKA
w  omawianym  okresie  przeprowadziła: 
• 156 interwencji i 249 kontroli,
• ujawniła 44 wykroczenia, 28 spraw w toku,
• nałożyła 31mandatów karnych na     

kwotę 3000 zł., 
• udzieliła 13 pouczeń,
• udzieliła 5 asyst, 
• konwojowała wartości pieniężne,
• przeprowadziła 6 wspólnych patroli z 

Policją, w trakcie których podjęła 32 in-
terwencje i przeprowadziła 24 kontrole, 

• przeprowadziła łącznie 11 kontroli na 
terenie targowiska miejskiego przy       
ul. Mickiewicza oraz przy ul. Sikorskie-
go pod kątem przestrzegania Regula-
minu porządkowego targowiska,  

• przeprowadziła 3 interwencje dot. 
psów, odłowiła 1 psa,

• przeprowadziła 6 interwencji dot. spa-
lania w piecach c.o. materiałów po-
wodujących duże zadymienie oraz 
nieprzyjemny zapach, nie stwierdzono 
spalania odpadów komunalnych oraz 
różnego rodzaju tworzyw sztucznych,

• zgłosiła 2 awarie, 
• w 10 przypadkach nakazano uprzątnię-

cie terenów prywatnych i miejskich, 
• skierowała jeden wniosek do Sądu      

Rejonowego w Słubicach,
• przeprowadziła 10 kontroli pod kątem 

przebywania osób bezdomnych w pu-
stostanach, na ogródkach działkowych 
itp. w tym dwie kontrole wraz z pra-
cownikiem OPS Kostrzyn nad Odrą w 
godzinach od 18:00-22:00, gdzie moni-
torowano sytuację osób bezdomnych,

• w nocy z 13/14 lutego odbyło się ogólno-
polskie liczenie bezdomnych,  w którym 
oprócz Straży Miejskiej brał udział pra-
cownik OPS-u i funkcjonariusz Policji.

Po raz 25-ty Jurek Owsiak chce w sposób niezwykły, koloro-
wy     i głośny podziękować wszystkim zaangażowanym w zimową     
zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniach 1-2-3 
sierpnia 2019 roku Kostrzyn nad Odrą zamieni się w stolicę naj-
piękniejszego festiwalu nie tylko w Europie ale i na świecie.
Jak co roku wykonawcy zaprezentują się na 4 scenach, a wszelkie 
atrakcje związane z kulturą, sztuką, kontrowersją i artystycznym 
doświadczeniem zaczynamy od 16:00. Nasze zmysły zostaną poru-
szone m.in. przez: Renatę Przemyk, Ziggiego Marley’a, Acid Drin-
kers, Decapitated, Perturbator, Witek Muzyk Ulicy i wiele wiele 
innych.
Postarajmy się, by festiwal ten kojarzony był z muzyką, a nie ze 
śmieciami. Tutaj wielki apel Jurka Owsiaka: Nie śmiećmy! Jak sam 
podkreśla, akcja „Zaraz będzie ciemno” została odebrana bardzo 
pozytywnie przez uczestników imprezy. Kontynuujmy i realizujmy 
jej założenia.
Burmistrz Andrzej Kunt zapewnił, że zarówno on sam jak i jego 
zespół będzie realizował działania zgodnie  z założeniami festiwa-
lu. Procedurę tę zaś, ułatwi z pewnością współpraca na szczeblu          
rządowym i wojewódzkim.

JA NIE HEJTUJĘ JA ROCK’AND’ROLLUJĘ 
Takie właśnie hasło będzie przyświecało tegorocznej jubileuszowej imprezie  Pol’and’Rock Festival.
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Zapraszamy osoby chętne w wieku 65 + na darmowe spotkania, pozostało 
jeszcze tylko 14 miejsc wolnych! Seniorze! Zapisz się już dziś!

Od dnia 15 marca 2019 roku ruszyły zajęcia dla dwóch pierwszych 10-oso-
bowych grup seniorów z zasad korzystania z tabletu, aparatu cyfrowego 
oraz jak kontaktować się z bliskim przez Internet i nie tylko. W ramach     
projektu uczestnicy odbędą cykl 15 bezpłatnych szkoleń z kompetencji 
cyfrowych. Miasto Kostrzyn nad Odrą zadeklarowało udział w Projekcie 50 
osób, a w chwili obecnej do Projektu przystąpiło 36 osób. 

Zajęcie odbywają się w:
• piątki i soboty w godzinach od 9:00 do 12:00 (pierwsza grupa)
• piątki i soboty od 12:15 do 15:15 (druga grupa) 
• w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą, ul. Dworcowa 7

Zapisy i więcej informacji uzyskają Państwo w:
• Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, 

pok. 52 (II piętro)
• pod numerem telefonu 95 727 81 57

Miasto Kostrzyn nad Odrą przystąpiło do Projektu Obywatel cyfrowej      
przyszłości - wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji    
cyfrowych w woj. lubuskim współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa 
III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1. Projekt realizowa-
ny jest na podstawie porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy       
Fundacją „Edukacja Bez Barier – Fundacja na rzecz rozwoju edukacji           
w Polsce a Miastem Kostrzyn nad Odrą.

Projekt e-Senior 65+ to:
• integracja mieszkańców i wymiana doświadczeń
• zwiększenie potencjału cyfryzacji gmin i miast
• nieodpłatne przekazanie nowoczesnego sprzętu

TYLKO DLA SENIORÓW

Dzięki inicjatywom ogólnopolskim i lokal-
nym wzrasta świadomość społeczeństwa 
w zakresie znaczenia jakości powietrza na 
zdrowie i środowisko, a wraz z nią potrze-
ba informacji o stanie zanieczyszczenia. 
Powstają kolejne aplikacje mobilne, portale 
internetowe - jednak dostępne pomiary po-
zwalają wyłącznie na bieżące sprawdzanie 
stanu jakości powietrza, co uniemożliwia 
planowanie aktywności z wyprzedzeniem. 
Informacje o zmianach w kolejnych dniach 
i godzinach są szczególnie istotne dla osób 
uprawiających sport na świeżym powietrzu, 
ale także dla osób starszych, chorych, ko-
biety w ciąży oraz osób posiadających małe 
dzieci, czyli dla grup społecznych szcze-
gólnie narażonych na niekorzystny wpływ         
zanieczyszczeń.
Odpowiedzią na rosnące potrzeby dotyczą-
ce informowania o ryzyku wystąpienia wy-
sokich stężeń zanieczyszczeń jest publikacja 
prognoz jakości powietrza, których opraco-
wanie jest możliwe dzięki wykorzystywaniu 
metody modelowania matematycznego.
Od 1 stycznia br., nowelizacją ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska, weszły w życie prze-
pisy, które nałożyły obowiązek modelowa-
nia matematycznego, zarówno na potrzeby 
opracowania krótkoterminowych prognoz, 
jak również rocznych ocen jakości powie-
trza, na Instytut Ochrony Środowiska,   
Państwowy Instytut Badawczy (Art. 88, ust. 
6 ustawy POŚ, Dz.U. 2018 poz. 799 z dnia 
13.04.18 roku).  Rezultatem wprowadzanych 
zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp 
obywateli do jednolitej i spójnej informacji 
na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń    
powietrza oraz prognoz jakości powietrza 
w całym kraju - mówi Podsekretarz Stanu 
w MŚ, Sławomir Mazurek.
Powierzenie instytucji państwowej ww.      
zadań, dzięki ujednoliceniu metodologii  
modelowania jakości powietrza, pozwala 
na przeprowadzenie przez Ministerstwo 
Środowiska i Głównego Inspektora Ochro-
ny Środowiska ocen jakości powietrza a  ym 
samym możliwość podjęcia stosownych 
działań naprawczych. Minister Środowi-
ska Henryk Kowalczyk podkreśla, że celem 
zmian jest podniesienie jakości badań powie-
trza atmosferycznego, a także wzmocnienie 
systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na 
środowisko i zdrowie ludzi. Chodzi o podej-
mowanie skutecznych działań usprawniają-
cych zarządzanie jakością powietrza.
System prognozowania IOŚ-PIB oparty jest 
na deterministycznym modelu dynamiki 
i  chemii atmosfery, który umożliwia wy-
konanie obliczeń od skali lokalnej poprzez 
skalę regionalną, aż do skali globalnej.      
Ponieważ jakość wyników modelowania 
jakości powietrza zależy od szczegółowej 
i wiarygodnej informacji o źródłach emisji 
zanieczyszczeń, została utworzona Cen-
tralna Baza Emisyjna, za którą odpowiada 
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzą-
dzania Emisjami (KOBiZE) funkcjonujący 
w strukturze IOŚ-PIB. W Centralnej Bazie 
Emisyjnej gromadzone są informacje doty-
czące emisji m.in. ze źródeł przemysłowych 
i energetycznych, a także z ogrzewania 
mieszkań, transportu, rolnictwa i źródeł 
naturalnych.

Dyrektor IOŚ-PIB zauważa, że dotychczas 
wykonywane zadania związane z modelo-
waniem jakości powietrza prowadzone były 
przez poszczególne województwa odrębnie, 
z wykorzystaniem różnych danych dotyczą-
cych zarówno emisji zanieczyszczeń (bazy 
emisji w różnym stopniu kompletnej), jak 
i narzędzi obliczeniowych, co mogło skutko-
wać brakiem ciągłości przestrzennej rozkła-
du stężeń zanieczyszczeń w skali kraju, jak 
również brakiem zapewnienia spójności cza-
sowej, pozwalającej np. na analizę trendów 
zmian jakości powietrza na obszarze Polski.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska z dnia 6 czerwca 2018 r., w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informa-
cji dotyczących zanieczyszczenia powie-
trza, wyniki modelowania przekazywane są 
codziennie do GIOŚ,  celem uzupełnienia 
pomiarów prowadzonych przez sieć Pań-
stwowego Monitoringu Środowiska. Prze-
kazywane dane dotyczą następujących sub-
stancji: pył zawieszony PM10, dwutlenek 
azotu NO2, dwutlenek siarki SO2 (w okre-
sie zimowym od października do marca), 
ozon troposferyczny O3 (w okresie letnim 
od kwietnia do września).
Wykorzystując dodatkowo wartości stężeń 
innych prognozowanych zanieczyszczeń, 
IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia, 
wyrażony jako Polski Indeks Jakości Powie-
trza, zdefiniowany na stronie GIOŚ i wyko-
rzystywany do obliczeń indeksu na podsta-
wie pomiarów ze stacji PMŚ. 
Ponad to na potrzeby Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa obliczany jest zasięg prze-
strzenny prognozowanego przekroczenia 
wartości dopuszczalnej, progu informo-
wania lub progu alarmowego dla stężeń          
poszczególnych zanieczyszczeń.
Prognozy prezentowane są na stronie IOŚ-
-PIB oraz GIOŚ.  Dane aktualizowane są 
codziennie w godzinach porannych, na     
kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”)
Na stronie IOŚ-PIB aktualnie dostępne są:
• mapy indeksu średniodobowego 

na kolejne trzy dni;
• trend zmian indeksu w miastach woje-

wódzkich;
• animacja rozkładu indeksu nad obsza-

rem Polski.

Planuje się, że prognozy jakości powie-
trza będą uzupełnione dodatkowymi 
informacjami i funkcjonalnościami aby-
jeszcze bardziej dostosować je do potrzeb 
społeczeństwa.

JAKOŚĆ POWIETRZA
W Polsce od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania kwestią                  
zanieczyszczenia powietrza, a ochrona jakości powietrza stała się jednym 
z kluczowych obszarów działalności Ministerstwa Środowiska i instytucji 
podległych.
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INFORMACJE OGÓLNE
Z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele  mieszkaniowe 
przekształca się w prawo własności tych gruntów z mocy 
prawa (podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018r.,              
t.j. Dz.U. z 2018, poz.1716 ze zm.) 

Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele 
mieszkaniowe.
Zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów, przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe 
należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie 
budynkami:
1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej 

połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami       

gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budow-
lanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiają-
cymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych.

Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc nie jest     
konieczne składanie wniosku o wydanie zaświadczenia. 
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą wydaje zaświadczenie:
1.  z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy     

od dnia przekształcenia, albo 
2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia 

otrzymania wniosku, albo 
3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą 

dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot 
lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą 
ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 
30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie 
skarbowej w wysokości 50 zł. 
Wymagane dokumenty: wniosek; potwierdzenie uiszcze-
nia opłaty skarbowej.

OPŁATY
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłat-
ne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków 
finansowych poza tymi, które ponosili państwo do tej pory.
Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywa-
łaby w 2019 r. 
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 
29.02.2020 r., a pozostałe opłaty w terminie 31 marca 
każdego roku, począwszy od 2020 r.
Opłatę wnosi się przez okres 20 lat.
Opłatę można też wpłacić jednorazowo - płatność „z góry”.
Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na 
piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia.

CAŁKOWITA SPŁATA
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej 
właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia 
wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie 
o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właści-
ciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III 
księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.
Od wniosku o wykreślenie ww. wpisu pobiera się opłatę 
stałą w wysokości: 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej; 75 zł - w pozostałych przypadkach.

Jednostka prowadząca dla gruntów stanowiących wła-
sność komunalną: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 

Jednostka prowadząca dla gruntów stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa (grunt pod budynkami mieszkalny-
mi we władaniu PKP lub Spółdzielni Mieszkaniowej CELU-
LOZA).: Starostwo Powiatowe 
w Gorzowie Wlkp. 

INNE INFORMACJE
W przypadku gdy na gruncie są położone także obiekty      
budowlane inne niż określone w art.1 ust.2, przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości wydzielonej z tego gruntu i spełniającej warunki, 
o których mowa w art.1 ust.2, następuje z dniem:
1. założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo
2. wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu nie-

spełniającego warunków, o których mowa w art.1 ust.2.
W przypadku gdy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 
z  2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie ministra 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH

Przypominamy, że od dnia 1 marca 2019 r. na terenie miasta Kostrzyn 
nad Odrą obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami      
komunalnymi, tj:
• 15,00 zł miesięcznie od osoby gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, 
• 25,00 zł miesięcznie od osoby gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania na indywidualny             
rachunek bankowy do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku niewpłacenia w okre-
ślonych terminach kwoty opłaty, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, złożona przez       
właściciela nieruchomości deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego    
i skierowania do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji. 

W przypadku nastąpienia zmiany, która wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (np.: narodziny dziecka, śmierć osoby zamieszkującej, zamiesz-
kanie dodatkowej osoby, zmiana miejsca zamieszkania itp.), właściciel nieruchomości 
jest zobowiązanych do złożenia nowej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 14  dni                     
od zaistnienia zmiany.

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

UWAGA ! ! !

właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nierucho-
mości, przekształcenie następuje z dniem, w którym to      
zezwolenie stało się ostateczne.

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:
1. parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia        

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1614);

2. osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie 
mieszkaniowe, w przypadku gdy: 

a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres 
     użytkowania wieczystego,
b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
• art.7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użyt-

kowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. 
poz.279 oraz z 1985 r. poz.99),

• innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszcze-
nie lub przejęcie nieruchomości  gruntowej na rzecz       
Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990r.

Czy zaświadczenie należy złożyć do sądu/ewidencji gruntów?
Nie. Zaświadczenia są z urzędu przekazywane zarówno 
do Sądu Rejonowego - Wydział Ksiąg Wieczystych, jak i do 
Ośrodka dokumentacji Starostwa Powiatowego w Gorzo-
wie Wlkp. geodezyjne.

KORZYŚCI
• nie będziesz płacić za użytkowanie wieczyste - będziesz 

właścicielem a nie użytkownikiem wieczystym,
• nie będzie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste

Informacja dla użytkowników wieczystych pozostałych nieruchomości nie objętych przepisami 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r . o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( t.j.: Dz.U. z 2018, poz.1716 ze zm.)

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 
31 marca każdego roku (lub innym terminie określonym w akcie notarialnym), z góry  za dany rok.

Przypominamy, że zobowiązanie to wnika z treści zawartego aktu notarialnego i nie wymaga wcześniejszego zawiado-
mienia. 
W dalszym ciągu konieczność ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą, obowiązuje użytkowników wieczystych gruntów: 
1. mieszkaniowych niezabudowanych;
2. placów wspólnych niezabudowanych, zbytych do zabudowy mieszkaniowej  stanowiących place manewrowe i drogi 

dojazdowe;
3. pod garażami, 
4. placów wspólnych przy kompleksach garażowych przy ul. Żeglarskiej, ul. Asfaltowej (przy dawnym Hotelu Odra), 

ul. Kard.Wyszyńskiego i ul. Asfaltowej-Drzewickiej (nawet w przypadku wykupu gruntu pod garażem na własność).
5. rzemieślniczych i usługowych. 

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta, bądź na konto Urzędu Miasta  w GBS w Barlinku O/
Kostrzyn nad Odrą nr 70 8355 0009 0024 2963 2000 0002.
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Pierwszy kwartał tego roku

już za nami !
Kulturalnie, jak zawsze, działo się bardzo 
wiele. Nowy rok rozpoczęliśmy orkiestro-
wo! W naszym mieście podczas 27. Finału 
WOŚP zebraliśmy aż 101.708,57 zł. 
Podczas ferii zimowych prowadziliśmy dla 
naszej młodzieży liczne warsztaty i zaję-
cia m.in.: Animacje muzyczne, Kulturanki 
w Kinie Za Rogiem, spektakl teatralny oraz 
animacje Teatru Edukacji i Profilaktyki 
”Maska”, Bajkowe Poranki i Popołudnia 
w Kinie Za Rogiem, Warsztaty edukacyjne: 
Domy, Miasta, Światy, budowanie prze-
strzeni, zajęcia świetlicowe, sportowe i re-
kreacyjne w Klubie Osiedlowym. 
25 stycznia odbył się pierwszy w tym roku 
wernisaż malarstwa Macieja Lubaszki 
pt.:  „Portret Instynktowny”, a już w tę so-
botę zapraszamy na kolejny wernisaż pt.: 
„Arytmia” autorstwa Tomasza Lubaszki 
- prywatnie taty Maćka. W Kinie Za Ro-
giem, w styczniu odbyło się 21 seansów, na 
których gościliśmy w naszym kinie prawie 
tysiąc osób.

Luty, choć krótki,
również obfitował w kulturalne uczty
Kino Za Rogiem obchodziło swoje dru-
gie urodziny! Niech żyje nam! Z tej okazji         
10 lutego odbyło się uroczyste spotkanie 
przy kawie i cieście upieczonym przez sta-
łego widza naszego kina, zorganizowali-
śmy również losowanie nagród. Zakochani 
mogli również spędzić w naszym kinie ro-
mantyczny wieczór w walentynkową środę.       
25 seansów to wynik z lutego, a liczba gości, 
którzy zdecydowali się do nas przyjść, to po 
raz kolejny niemal tysiąc osób. 
15 lutego w szkołach odbyła się funkcjonu-
jąca w naszym mieście już od trzydziestu (!) 
lat „Mała Akademia Jazzu”, sponsorowana 
przez ICT Poland, podczas której Adam 
Wendt prezentował uczniom saksofony.     
W ramach „Strefy Dobrej Muzyki” współfi-
nansowanej przez K-S S.S.E. wystąpił znany 
i lubiany w Kostrzynie zespół Mikromu-
sic. Okazję do uśmiechu zapewnił Kabaret 
Skeczów Męczących, a muzycznie miesiąc 
zamknął niesamowity zespół HoTS, który 
swoim artystycznym kunsztem zaskakiwał 
w ramach akcji Polski Jazz 360.

Marzec miesiącem rekordów!
W Kinie Za Rogiem wyświetliliśmy aż 
45  seansów, to absolutny rekord. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszył się film 
„Kler” Wojtka Smarzowskiego. Film wzbu-
dzał wiele kontrowersji w całym kraju, 
mimo to każdy chciał wyrobić sobie własne 
zdanie. Nie inaczej było w Kostrzynie nad 
Odrą, stąd zapotrzebowanie na powtarza-

nie seansów tego filmu. W marcu  nasze 
kino odwiedziło łącznie ponad 1200 gości!
Marzec minął nam również pod znakiem 
konkursów recytatorskich PRO ARTE i to 
na wszystkich etapach: miejskim, powia-
towym oraz wojewódzkim. Na tym ostat-
nim etapie mieliśmy również reprezentację       
naszego miasta. 
Nasi mieszkańcy mieli niesamowitą okazję, 
by wziąć udział w warsztatach pn. „Uwolnij 
Muzykę”, na których nasi mieszkańcy stwo-
rzyli wspólnie utwór wokalno-instrumen-
talny. W kinie przez cały miesiąc odbywał 
się również 7. Ogólnopolski Festiwal Ani-
macji O!PLA, który w Kostrzynie nad Odrą 
zawitał po raz pierwszy, ale z pewnością 
nie ostatni. W ramach Festiwalu zaprezen-
towała się kostrzynianka Natalia Oliwiak, 
która stworzyła animację „The Game”, któ-
ra bierze udział w festiwalowym konkursie, 
a w sobotę 23 marca odbyło się spotkanie z 
reżyserką w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Scena w „Kręgielni” również i w tym         
miesiącu gościła znakomitych artystów, nie 
tylko ze świata muzyki. Wystąpili m.in.: Ar-
tur Gotz z repertuarem Kabaretu Starszych 
Panów, filharmonicy z Brandenburskiej Or-
kiestry Państwowej z Frankfurtu nad Odrą, 
czyli Genius Quartett z programem ,,Tan-
go meets Jazz”, O.S.T.R. & DJ HAEM oraz 
znani aktorzy (m.in.: Adrianna Biedrzyń-
ska,  Maciej Damięcki, Andrzej Zaborski) 

Mikromusic w Strefie Dobrej Muzyki
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PRO ARTE - Lubuski Konkurs Recytatorski

w spektaklu teatralnym pt.: ,,Kariera po 
polsku”. Na spektaklu obecnych było około 
trzystu osób. 
W szkołach podstawowych ponownie 
zagościła Mała Akademia Jazzu, tym                         
razem Grzegorz Turczyński zaprezentował 
uczniom liczne instrumenty perkusyjne, 
puzon, ukulele oraz zachęcał do wspólne-
go występu wokalno-instrumentalnego, 
co młodzi widzowie przyjęli z ogromnym      
entuzjazmem i zaangażowaniem. 
Ponadto w galerii „Dacco” wystąpił zespół 
The Beat Freaks w ramach inicjatywy Polski 
Jazz 360 – jest to niesamowita okazja do za-
poznania się z twórczością inną niż ta, na co 
dzień docierająca do naszych uszu z  me-
diów masowych. Warto przyjść, przekonać 
się na własne uszy, sprawdzić czy to jest cie-
kawe, czy trafi i poruszy akurat Ciebie.

Więcej informacji z imprez, zdjęcia, 
plakaty  i zapowiedzi na kolejne 
wydarzenia znajdziesz na naszej 
stronie internetowej kck.kostrzyn.pl. 
Zapraszamy do śledzenia również 
naszego portalu na Facebooku!

Wernisaż Maciej Lubaszka

A co przed nami?
W kwietniu czeka nas nowość - Stand-Up 
Comedy w Kostrzynie nad Odrą.  8 kwiet-
nia o godz. 19.00 w ,,Kręgielni” z najnow-
szym programem pt.: „Homar z Biedronki”      
wystąpi komik, aktor - Rafał Rutkowski.     
W swoim nowym programie sprzeda-
je patent na żart, który nikogo nie obrazi, 
interpretuje erotyczne sny oraz współczuje 
bogatym. Opowiada też o przełomowym 
odkryciu w kościele, o orkach w teatrze 
i wielkiej ojczyźnianej wojnie z Facebo-
okiem. Będzie to nasza pierwsza, pilotażo-
wa impreza z tą nietypową formą satyry. 
Jeśli okaże się, że jest duże zainteresowanie 
tego rodzaju rozrywką, to będziemy organi-
zować je cyklicznie. Wszystko zależy zatem 
od frekwencji na naszym pierwszym wie-
czorze ze Stand-Upem.

30 marca o godz. 19:15 zapraszamy do KCK 
na wernisaż ]malarstwa Tomasza Lubasz-
ki. Jego sztuka to malarstwo poważne, 
wyrafinowane intelektualnie. Sa Artysta 
przyznaje zresztą, że malowanie to rodzaj 
modlitewnego skupienia, bez którego nie 
wyobraża sobie pracy nad kolejnym obra-
zem. I to właśnie największa siła obrazów 
Tomka. Każdy z nich ma swoją historię, 
swój unikalny cykl tworzenia, wynikający z 
doświadczeń,  przeżyć, przemyśleń, efektów 
podróży czy nawet banalnych, codziennych 
sytuacji. Każdy powstaje w określonym 
czasie, nastroju i przy muzyce, która jest 
nieodłącznym elementem procesu twór-
czego. Siłą tego malarstwa jest również 
wieloznaczność i najzwyczajniej rozumia-
na estetyka. Te obrazy są po prostu pięk-
ne, bez dokonywania analiz formalnych. 
Potrafią zachwycić dekoracyjnością, zesta-
wieniem kolorów, fakturą i zawsze bezbłęd-
ną kompozycją. Wystawy w Kostrzyńskim           
Centrum Kultury sponsoruje Arctic Paper 
Kostrzyn S.A.

6 kwietnia zapraszamy do KCK Kręgielnia. 
Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej 
rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki 
poetyckiej i ballady folkowej w Polsce, od 
przeszło trzech dekad prowadzony przez 
Krzysztofa Myszkowskiego - charyzma-
tycznego pieśniarza, kompozytora i auto-
ra o studenckim rodowodzie. Najnowsza 
płyta SDM zatytułowana Blizny czasu jest 
kolejną intymną opowieścią lidera grupy, 
wysnutą z wnikliwych obserwacji samego 
siebie. Powstałą w  zgodzie z własnym su-
mieniem artysty oraz wedle subiektywnych 
kanonów mądrości i piękna. Poza wszelkim 
możliwym wpływem i opiniotwórczym 
obiegiem. Występy tej legendarnej formacji 
stanowią atrakcję koncertową na niespoty-
kaną dotąd skalę. 
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Dzieci wraz ze swoimi paniami poraz kolejny wzbiły się na wyżyny kreatywnośći i stwo-
rzyły rakiety, sprzędy AGD, akwarium pełne rybek a nawet kosmos, w którym można                  
spotkać ufoludki. Przedszkolaki mimo braku zabawek bawiły się świetnie, a wystarczyło 
tylko kilka kartonów, klej i nożyczki. Cały urok dobrej zabawy tkwi w jej prostocie. Kolejny 
raz udało nam się tego dokonać i świetnie bawić. Zwieńczeniem twórczej zabawy był kon-
kurs taneczny „koło talentów”, który odbył się 1 marca.W tym dniu w naszym przedszkolu 
rozbrzmiała wesoła muzyka. Głośny, radosny śmiech i liczne oklaski wychodziły poza mury 
naszego przedszkola. Od rana dzieci przygotowywały się do konkursu tanecznego. Na po-
czątek rozgrzewka, bo każdy przedszkolak wie, że to ważna sprawa. Emocje sięgały zenitu, 
dzieci swoim tańcem oczarowały wymagające jury. Taniec, muzyka, śmiech... tak Ekoludki 
przywitały marzec. Podczas konkursu dzieci wykazały się niesamowitą odwagą i świetnymi 
pomysłami. Wszystkie dzieci od maluchów po starszaków pokazały, że świetnie radzą sobie 
z każdym ruchem, nawet te najtrudniejsze kroki nie sprawiły im większego problemu. Star-
sze grupy natomiast musiały sie zmierzyć w konkurencji „Taniec z rekwizytem” - świetnie 
dały sobie radę! Sześciolatki wykazały się również znajomością podstawowych kroków tań-
ca nowoczesnego - hip hop. Zadziwiły wszystkich! Tak właśnie bawimy się w Ekoludkach, 
a każdy dzien przynosi co raz to nowe atrakcję i niespodzianki.

KREATYWNE EKOLUDKI
W lutym czekały na dzieci kolejne atrakcję, między innymi dni bez               
zabawek. Przedszkolaki pożegnały wszystkie zabawki, a w zamian za to 
sale wypełniły się kartonami oraz różnorodnymi materiałami, z których             
powstało wiele ciekawych prac technicznych.

Barwnym korowodem wraz z Marzannami, 
kwiatami i bębenkami, przemaszerowa-
liśmy ulicami naszego osiedla śpiewając 
piosenki oraz skandując hasła: „Wiosno 
przyjdź - Zimo odejdź”. Kolorowym koro-
wodem udaliśmy się do ogrodu przedszkol-
nego, gdzie czekała na nas sama królowa 
Zima, oddaliśmy jej przygotowane kukły, 
zaśpiewaliśmy piosenkę „Uciekaj zimo” 
i w ten oto sposób na dobre ją pożegnali-

WITAJ WIOSNO!
21 marca dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 wspólnie z przyjaciółmi 
z Przedszkola Integracyjnego „Jaskółcze gniazdo” w Golzow (Niemcy) 
uroczyście powitały nową porę roku Wiosnę i pożegnały Zimę. 

śmy. Odeszła od nas dźwigając wielką wa-
lizkę i Marzanny. Gdy tylko Królowa Zima 
zniknęła za zakrętem w ogrodzie pojawi-
ła się Pani Wiosna – kolorowa i radosna. 
Przedszkolaki zaśpiewały dla niej piosenkę. 
Wszędzie wkoło zrobiło się zielono, a słoń-
ce zaczęło świecić mocniej. Bardzo się cie-
szymy, że Wiosnę powitaliśmy. Mamy na-
dzieję, że Zimę zobaczymy dopiero za rok.

J.C.

WYGRANA W SEELOW
Niecodzienny  powód  do  świętowania  i  dumy mają dzieci z Przedszko-
la Miejskiego nr 1 „Pod Topolą”. Młodzi sportowcy wrócili do przedszkola 
z zawodów w Seelow z ogromnym pucharem, medalami oraz dyplomami!

16 marca reprezentacja grupy 5 i 6- latków w składzie: Maja Wysocka, Natalia Socha, Michał 
Borowski, Hanna Martynowicz, Lena Wrocławska, Patrycja Staniszewska, Miłosz Lewan-
dowski, Wiktor Dybka wzięła udział w XVIII Polsko- Niemieckiej  Halowej Olimpiadzie 
Przedszkoli - byłego powiatu Seelow. Nasze przedszkolaki rywalizowały z 11 drużynami, 
zmagając się w wielu konkurencjach sportowych: bieg slalomem z taczką, sprint, rzuty piłką 
lekarską, slalom z piłką gimnastyczną, bieg z hulajnogą, duża sztafeta na zakończenie.
Zmagania dzieci były niezwykle emocjonujące, obecni na hali rodzice i nauczyciele dopin-
gowali małych sportowców. Ich wysiłek, zaangażowanie, praca zespołowa były widoczne 
w każdej konkurencji. Nasi zawodnicy spisali się na medal, znakomity występ jak również 
godziny przygotowań i ćwiczeń w murach przedszkola pod okiem  Agnieszki  Węgrzyn  nie  
poszły  na  marne-  nasza  drużyna  zajęła    zaszczytne 1 miejsce i tym samym po raz czwar-
ty już z rzędu wywalczyła złoto. Dzieci wróciły do przedszkola z ogromnym pucharem, 
medalami oraz dyplomami. Dziękujemy organizatorom za wyjątkowe zawody, rodzicom za 
pomoc i emocjonujący doping. Jesteśmy dumni z naszych małych sportowców - życzymy     
im dalszych sukcesów sportowych nie tylko na arenie  lokalnej ale  i międzynarodowej.

Do rywalizacji stanęli wszyscy uczniowie 
naszej szkoły, zarówno ci najmłodsi jak i 
starsi. Każda klasa prezentowała wylosowa-
ne wcześniej państwo, które jest członkiem 
Unii Europejskiej. Najmłodsi uczniowie 
z klas I A i I B - Holandię, uczniowie klasy 
II i Oddziału Specjalnego - naszą ojczyznę 
Polskę, uczniowie klasy IV A - Niemcy, IV B 
Hiszpanię, V klasa prezentowała Czechy, VI 
A to Irlandia, VI B - Wielka Brytania , VII 
klasa - Włochy, oraz uczniowie klas gimna-
zjalnych: III A - Austria, III B - Francja oraz 
III C - Grecja. 
Brać szkolna miała za zadanie przygoto-
wać piosenki w rytmie hip-hopu związane 
tematycznie ze swoim państwem a także 
zatańczyć zumbę do wybranej europejskiej 

NARESZCIE WIOSNA!
21 marca w Szkole Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej obchodzili-
śmy I dzień astronomicznej wiosny. Już po raz piąty uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w turnieju: „Wiosenne uczniowskie kroki w europejskie progi”.

piosenki. Uczniowie wykazali się wielką kre-
atywnością, szczególnie w przepięknie przy-
gotowanych strojach. 
Rywalizacja miała również swój wymiar 
w zajęciach sportowych. Młodsze klasy ska-
kały na czas na skakance, a starsi uczniowie 
nad kręcącą się liną. 
Po wszystkim przyszedł czas na „Europejskie 
drugie śniadanie na wiosenne powitanie” 
w  kolorach państw wspólnoty europejskiej. 
Po raz kolejny, podczas przywitania wiosny, 
uczniowie naszej szkoły uświadomili so-
bie, że będąc obywatelami Polski, jesteśmy 
członkami wielkiej i radosnej wspólnoty    
europejskiej.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Marta Smycz / Przedszkole Miejskie Nr1
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Wybory do europarlamentu odbywają się w Unii Europejskiej co pięć lat. W marcu ubiegłego roku Rada Parlamentu ustaliła, że okres wyborczy            
w krajach UE przypadnie między 23 a 26 maja 2019 roku.     

Linia kolejowa nr 6078 po stronie polskiej przechodzi w li-
nię kolejową nr 203. Przyczółek wschodni mostu na Odrze 
jest zakończeniem linii kolejowych 6078 i 203. Opracowa-
nie projektu obejmuje odcinek od km 81,500 do km 82,983 
linii kolejowej 6078 pomiędzy Strausberg-Küstrin-dworzec 
graniczny w Kietz, oraz odcinek w gestii PKP PLK linii         
nr 203 od km 342,100 do km 342,281 leżący pomiędzy 
dworcami Küstrin-Kietz po stronie niemieckiej a Kostrzy-
nem po polskiej stronie.
To fragment  historycznej trasy Pruskiej Kolei Wschodniej, 
która dawniej łączyła Berlin na zachodzie, z Kaliningradem 
na wschodzie i wiodła dalej na wschód aż do granicy z Ro-
sją. Połączenie kolejowe ma w przyszłości ponownie zyskać 
na znaczeniu jako główna trasa łącząca Niemcy i Europę 
Zachodnią z Polską i Krajami Bałtyckimi.
Przyczyną modernizacji przeprawy mostowej polegają-
cej na rozbiórce i budowie nowego mostu jest bardzo zły 
stan techniczny obiektu (wg niem. systemu klasa IV).Po-
wodem przebudowy mostu są również wyższe wymagania 
w  zakresie ochrony przeciwpowodziowej jak i spławności               
rzeki Odry, które rzutują na konieczność zwiększenia świa-
tła pionowego mostu.
Inwestycja położona jest po części w Republice Federalnej 

Niemiec (kraj związkowy Brandenburgia), po części po 
stronie polskiej (województwo lubuskie). Granica Państwo-
wa znajduje się na rzece Odrze, w środku jej nurtu.
Inwestycja znajduje się na obszarze objętym ochroną 
na  podstawie przepisów o ochronie przyrody. To ob-
szar  Natury 2000 „Ujście Warty” i Parku Krajobrazowego         
„Ujście Warty” oraz obejmuje obszar przyległy do pasa dro-
gowego drogi krajowej nr 22 , której zarządcą jest General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pas wymienionej 
drogi znajduje się częściowo na tej samej działce ewiden-

Według tradycji wyborczej głosowanie   
rozpocznie się już w czwartek w Holandii, 
gdzie czas na oddanie głosu trwa cztery 
dni. Z kolei w niedzielę 26 maja jedno-
dniowe głosowanie odbędzie się w więk-
szości państw członkowskich. W Polsce 
lokale wyborcze  będą czynne od godziny 
7:00 do 21:00. W Rzeczypospolitej Polskiej 
wybierzemy 52 posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego. To o 1 więcej niż w wyborach 
2014 roku.W podziale mandatów będą bra-
ły udział komitety wyborcze, które w ska-
li kraju przekroczą 5% ważnie oddanych 
głosów. Zgodnie z prawem UE, we wszyst-
kich państwach członkowskich musi być           
stosowany proporcjonalny system wybor-
czy, który polega na podziale mandatów 
odpowiednio do liczby głosów zebranych 
przez poszczególne partie.
W Polsce obowiązuje system proporcjo-
nalny z głosem preferencyjnym, tj. wybor-
ca oddaje głos na konkretnego kandydata 
z danej listy wyborczej. Kandydat, który          
z danej listy wyborczej otrzyma największą 
liczbę głosów, ma pierwszeństwo w osta-
tecznym podziale mandatów.
Specyfiką wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego jest, iż  poszczególnym okręgom 
nie jest przydzielona z góry liczba man-
datów do obsadzenia. Wpływ na to ma           
frekwencja wyborcza. Może się zdarzyć, 
że przy niskiej frekwencji w danym okręgu 
żaden z kandydatów nie uzyska mandatu. 
W wyborach 2014 roku wynosiła w Polsce 
zaledwie 23,83%.
Wiekiem uprawniającym do głosowania  w 
większości państw jest ukończenie 18 roku 
życia. Wyjątek stanowi Austria, w której 
możliwość oddania głosu występuje od    
momentu ukończenia 16 lat.  
W wyborach do Parlamentu Europejskiego 
Rzeczypospolita Polska podzielona jest na 
13 okręgów wyborczych - nr  13 to woje-
wództwo lubuskie i zachodniopomorskie, 

liczba  wyborców to 2.100.965 (w całym 
kraju 30.036.307 osób).  
W wyborach do Parlamentu Europejskiego 
głosować można tylko na jedną listę kan-
dydatów, stawiając na karcie do głosowa-
nia znak „X” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy 
(wskazując jego pierwszeństwo do otrzy-
mania mandatu). Znak „X” to co najmniej 
dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
Obywatele polscy zameldowani na obsza-
rze gminy na pobyt stały są z urzędu wpi-
sywani do rejestru wyborców. Na podsta-
wie rejestru wyborców sporządza się spis 
wyborców, tj. listę osób, które mają prawo 
oddania głosu w danej obwodowej komisji 
wyborczej, ten dokument przekazywany 
jest obwodowym komisjom wyborczym 
i  to właśnie na spisie wyborców potwier-
dzamy podpisem udział w głosowaniu.                                                               
Wyborca, na jego pisemny wniosek wnie-
siony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu 
przed dniem wyborów, może być dopisany 
do spisu wyborców w wybranym przez sie-
bie obwodzie głosowania.
Wyborca czasowo przebywający poza miej-
scem zameldowania na pobyt stały (w tym 
wyborca zameldowany na pobyt czaso-
wy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, 
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu       

czasowego pobytu, jeżeli do dnia 21 maja 
br. złoży pisemny wniosek o dopisanie do 
spisu wyborców w gminie na kórej terenie 
przebywa.
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce 
pobytu przed dniem wyborów może otrzy-
mać zaświadczenie o prawie do głosowania. 
Z zaświadczeniem takim można głosować 
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, 
za granicą lub na polskim statku morskim. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie 
do głosowania składa się w urzędzie gminy, 
w której wyborca będzie ujęty w spisie wy-
borców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem 
wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r. Może 
on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub 
w formie elektronicznej. Zaświadczenie         
o prawie do głosowania wyborca odbie-
ra za pokwitowaniem osobiście albo przez 
upoważnioną pisemnie osobę. Wyborca, 
któremu wydano zaświadczenie o prawie 
do głosowania zostanie z  urzędu skreślo-
ny ze spisu wyborców w miejscu stałego 
zamieszkania. Należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o pra-
wie do głosowania ponieważ nie jest moż-
liwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, 
ani wzięcie udziału w głosowaniu.
W Polsce mogą również  głosować oby-
watele innych państw unijnych. Każdy           

obywatel UE spełniający określone warunki 
ma prawo do głosowania i kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
we wszystkich krajach Unii      Europejskiej. 
W Polsce obywatele UE niebędący obywa-
telami polskimi, stale zamieszkujący na ob-
szarze gminy i  uprawnieni do korzystania 
z praw wyborczych wpisywani są do reje-
stru wyborców, części B. Wpis do rejestru        
wyborców obywatela Unii Europejskiej          
niebędącego obywatelem polskim następu-
je na jego wniosek złożony w urzędzie gmi-
ny właściwym ze względu na jego miejsce 
stałego zamieszkania. Przepisy nie wska-
zują terminu, do którego najpóźniej wnio-
sek o wpisanie do rejestru wyborców musi 
zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć 
udział w  wyborach. Jednakże należy mieć 
na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. 
Tak jak obywatel polski, również obywatel 
innego państwa UE może złożyć do urzę-
du gminy, najpóźniej w 5 dniu przed dniem 
wyborów, pisemny wniosek o dopisanie do 
spisu wyborców w  wybranym przez siebie 
obwodzie do głosowania.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności mogą głosować w  lokalu 
wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar 
głosowania korespondencyjnego powinien 
być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi 
wyborczemu w Gorzowie Wlkp. najpóźniej 
do dnia 13 maja 2019 r.  
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu                   
głosowania ukończą 75 lat, a także wybor-
cy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności mają prawo do głosowania przez 
pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa wyborca składa wniosek 
w urzędzie miasta, w którym jest wpisany 
do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 
17 maja 2019 r.  

cyjnej, co planowana inwestycja tj. na działce ewidencyjnej 
nr 1, której właścicielem jest Skarb Państwa, a trwały zarząd 
sprawuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie. W skomplikowany proces przygotowawczy zaangażo-
wany jest również Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą. 
Prace budowlane wynikające z budowy nowych przepraw 
będą miały bezpośredni wpływ na następujące obiekty           
inżynieryjne: 
• wiadukt kolejowy w km 82,715 linii kolejowej nr 6078; 
• przepust w km 82,470 linii kolejowej nr 6078; 
• ściana oporowa przy przyczółku zachodnim mostu 

na  kanale przeciwpowodziowym w km 82,100 linii    
kolejowej nr 6078; 

• ściana oporowa przy przyczółku zachodnim wiaduktu 
nad drogą po prawej stronie torów w km 82,700 linii 
kolejowej nr 6078; 

• ściana oporowa przy przyczółku zachodnim wiaduktu 
nad drogą, po lewej stronie torów w km 82,700 linii 
kolejowej nr 6078; 

• zachodnia ścianka zabezpieczająca brzeg Odry w km 
82,730 linii kolejowej nr 6078. 

O postępie prac będziemy Państwa informować. 

JUŻ WKRÓTCE BĘDĄ NOWE MOSTY KOLEJOWE
W końcowej fazie opracowania i uzgodnień znajduje się przedsięwzięcie, którego efektem będzie rozbiórka i budowa nowych mostów kolejowych 
w naszym mieście. Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta pomiędzy:  DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Anlagenplanung Regionalnetze 
a firmą  Schüßler-Plan, Ingenieurgesellschaft mbH, Greifswalder Berlin 
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Trzech z nich udało nam się zaprosić w rocznicę zakończenia walk o 
nasze miasto na spotkanie. Podzielą się oni z publicznością swoimi 
doświadczeniami zebranymi podczas pisania książek, poinformują 
o źródłach, do których udało im się dotrzeć, o problemach związa-
nych z dostępem do archiwów, a także o najnowszych informacjach 
pozyskanych w ostatnim czasie i jeszcze nie opublikowanych. Za-
praszamy serdecznie na spotkanie w dniu 30 marca 2019 r.!

PROGRAM WYDARZENIA
12:00 Prezentacja destruktów broni i uzbrojenia z zasobów mu-
zeum - Brama Berlińska
12:30 Prezentacja mundurów Wehrmachtu i Armii Czerwonej 
na stanowiskach obronnych grup rekonstrukcyjnych „Festung 
Breslau” z Wrocławia i „3 Bastion Grollmann” z Poznania
12:45 Spotkanie z autorami książek dotyczących bitwy o Kostrzyn 
w 1945 roku (Torsten      Fudel, Andrzej Toczewski, Gerd-Ulrich     
Herrmann - spotkanie tłumaczone PL/DE)
Podczas spotkania będzie można nabyć książki autorów oraz uzy-
skać od nich wpis pamiątkowy.
14:00 Żołnierska grochówka w warunkach polowych

Wolne miejsca 
na wycieczkę

Sezon wycieczkowy rozpocznie-
my w tym roku dnia 27 kwietnia 
od zwiedzania miejsc położonych 
w niewielkiej odległości od Ko-
strzyna. Tym razem odwiedzimy 
niegdyś nowomarchijskie miej-
scowości: Boleszkowice, Mieszko-
wice i Moryń. Posiadamy jeszcze 
kilka wolnych miejsc na wyciecz-
kę, której program znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej  
muzeum. Koszt wycieczki: 20,- zł.

Zgłoszenia przyjmuje elektronicznie     
Małgorzata Jaraczewska-Dreger pod adre-
sem mailowym: malgorzata.jaraczewska-
-dreger@muzeum.kostrzyn.pl Zgłosze-
nie musi zawierać imię i nazwisko, adres       
zamieszkania, PESEL (dane niezbędne 
dla wykupienia polisy ubezpieczeniowej), 
nr telefonu uczestnika oraz następujące 
oświadczenie (wystarczy wpisać w treści 
maila): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych osób zgłoszonych na 
wycieczkę organizowaną przez Muzeum 
Twierdzy Kostrzyn w dniu 27.04.2019 r. 
w celach z nią związanych”

Rejsy „Zefirem”
wokół twierdzy

Znamy już harmonogram rejsów 
statku wycieczkowego „Zefir” 
w roku 2019.

W ramach pobytu w naszym mieście      
zaplanowane zostały m. in. trzygodzin-
ne rejsy z przystani na Warcie do jej                
ujścia do Odry, następnie w górę rzeki do 
wysokości przystani Twierdza Kostrzyn 
i powrót tą samą drogą. Rejsy takie za-
planowano 17 kwietnia, 5 czerwca i 25 
września – każdorazowo o godz. 16:00,               
a także podczas Dni Twierdzy 31 sierpnia 
i 1 września (godziny do ustalenia). 
Ponadto w trakcie sezonu statek kilka-
krotnie pokonywał będzie trasę ze Słubic 
-Frankfurtu do Kostrzyna. Zaintereso-
wanym dotarciem do Kostrzyna drogą 
wodną podajemy planowane daty rejsów 
na trasie Słubice – Górzyca – Kostrzyn: 
14.04., 10.05., 03.06., 02.07., 30.07. 29.08. 
i 23.09. Zaznaczamy, że wszystko zależy 
od warunków hydrologicznych i, jak po-
kazały lata minione, równie dobrze rejsy 
mogą się nie odbyć w zaplanowanych ter-
minach. Dlatego też polecamy śledzenie 
strony internetowej Stowarzyszenia Odra 
dla Turystów, na której publikowane są 
aktualne komunikaty, terminy rejsów 
oraz cenny biletów. „Zefirowi” życzymy 
stopy wody pod kilem!

Samotny archeolog muzealny przy wsparciu pracowników gospo-
darczych MTK nie byłby w stanie przeszukać hałdy ziemi i wy-
schniętego mułu zalegającego na dnie fosy. Przez kilka weekendów 
marcowych uzyskaliśmy wsparcie od eksploratorów zrzeszonych 
i  niezrzeszonych, którzy nie bacząc na kapryśną pogodę stawia-
li się na wezwanie. Pod nadzorem naszych kadr łącznie ponad 20 
wolontariuszy, w tym również mieszkańców Kostrzyna, przetrzą-
snęło sporą pryzmę ziemi, w której znaleziono niemałą liczbę naj-
częściej małych, ale interesujących przedmiotów z metalu. Były to 
guziki, figurki żołnierzy, monety, łuski, klamry, sprzączki. Najwięk-
szym znaleziskiem było łóżko koszarowe Wehrmachtu, a właściwe 
jego część ze sprężynami. Wszystkie eksponaty trafiły do zasobów         
Muzeum Twierdzy. Cieszy nas fakt, że w pracach brały udział       
również panie, co więcej: z dziećmi, którym rodzice zaszczepiają 
swoje pasje. W poszukiwaniach w Kostrzynie wzięli udział pasjo-
naci zrzeszenie w następujących organizacjach: Odkrywca, Lubu-
skie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej (LTRH), Sulęcińskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Historii „Denar”, Szkoła Nurkowania     
„ANDAtek”- Diving Center, Muzeum Templariuszy w Chwarsz-
czanach, Izba Pamięci Regionu i Oręża Polskiego - Jasień Żarski 
i „Tempelburg” Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne. 
Przypominamy, iż emisja odcinka „Poszukiwaczy historii” pre-
zentująca badania w fosie rawelinu zaplanowana została na kanale     
Polsat Play w dniu 9 kwietnia.

Idzie wiosna! To widać, słychać i czuć. 
Wprawdzie koniec marca i kwiecień może 
pod względem aury spłatać jeszcze niejed-
nego figla, ale trudno się spodziewać dłu-
gotrwałych mrozów czy opadów śniegu. 
Oznacza to nic innego, jak początek se-
zonu turystycznego w Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn. Podjęliśmy decyzję o wcześniej-
szym niż zwykle jego rozpoczęciu. Startu-
jemy w sobotę, 6 kwietnia. Sezon potrwa 
do października, a nasze obiekty: Bastion 
Filip i Brama Berlińska otwarte będą w 
dni powszednie (od wtorku do piątku) w 

74. ROCZNICA WALK O KOSTRZYN
74 lata temu wojska Armii Czerwonej zdobyły po dwumiesięcznym oblężeniu Twierdzę Kostrzyn / Festung Küstrin. 
Skutki tamtych wydarzeń są odczuwalne i widoczne w naszym mieście po dzień dzisiejszy, a najbardziej przema-
wiającym do wyobraźni współczesnych obserwatorów jest zrujnowane i nieodbudowane kostrzyńskie Stare Mia-
sto. O tamtych wydarzeniach z lutego i marca 1945 r. pisało kilku autorów: polskich, niemieckich i angielskich. 
Trzech z nich udało nam się zaprosić w rocznicę zakończenia walk o nasze miasto na spotkanie. 

SKARBY Z FOSY
Kontynuując badania archeologiczne w fosie rawelinu August-Wilhelm posiłkowaliśmy się pomocą wolon-
tariuszy, którzy z jednej strony mogą legalnie realizować swe pasje poszukiwawcze, z drugiej strony stanowią               
nieocenioną pomoc w naszej pracy. 

STARTUJE SEZON TURYSTYCZNY
Idzie wiosna! To widać, słychać i czuć. Wprawdzie koniec marca i kwiecień może pod względem aury spłatać 
jeszcze niejednego figla, ale trudno się spodziewać długotrwałych mrozów czy opadów śniegu. 

godzinach 10:00 – 16:00 (ostatnie wejście 
o 15:00), w soboty i niedziele w godzinach 
10:00 – 18:00 (ostatnie wejście o 17:00). Jest 
to harmonogram ogólny, od którego mogą 
zdarzać się odstępstwa. Będziemy też sta-
rać się otwierać w miarę możliwości nasze 
podwoje w dni wolne od pracy. O tym, w 
które święta muzeum będzie dostępne dla 
zwiedzających, będziemy informować na 
bieżąco w mediach i na naszej stronie inter-
netowej www.muzeum.kostrzyn.pl 
Tam również można znaleźć aktualny cen-
nik naszych usług.

Uwaga!
Muzeum Twierdzy Kostrzyn  poszukuje 
osób ze znajomością języka niemieckiego 
lub angielskiego (wymagana znajomość 
komunikatywna) do pracy w sezonie na 
umowę-zlecenie w Bramie Berlińskiej i Ba-
stionie Filip. Zadania: udzielanie informacji 
turystycznych wraz z udostępnianiem ma-
teriałów informacyjnych oraz sprzedaż pa-
miątek i publikacji. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt pod nr telefonu 607 770 233. 
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ
2 kwietnia (wtorek), godz. 16:00-17:30 
Dziecięcy Klub Książki

3 kwietnia (środa), godz. 16:00-17:30 
Dyskusyjny Klub Książki

3 kwietnia (środa), godz. 16:00-18:00 
Mamuśki z Kostrzyna

4 kwietnia (czwartek), godz. 16:00-17:30
Klub Młodych Książkożerców

5 kwietnia (piątek) ), godz. 16:00-17:30
Dojrzali Wspaniali

9 kwietnia (wtorek), godz. 16:00-17:30
Dziecięcy Klub Książki

10 kwietnia (środa), godz. 16:00-18:00
Mamuśki z Kostrzyna

11 kwietnia (czwartek), godz. 16:00-17:30
Klub Młodych Książkożerców

12 kwietnia (piątek), godz. 16:00-17:30
Dojrzali Wspaniali

12 kwietnia (piątek), godz. 16.00-17.30 
Język angielski dla dzieci

13 kwietnia (sobota), godz. 11:00-12:00 
Konsultacje  pielęgniarką środowiskową

13 kwietnia (sobota), godz. 11:00-13:30 
Decoupage

13 kwietnia (sobota), godz. 14:30-17:00 
Decoupage

16 kwietnia (wtorek), godz. 16:00-17:30
Dziecięcy Klub Książki

17 kwietnia (środa), godz. 15:00-16:00
Klub Młodego Wynalazcy

17 kwietnia (środa), godz. 16:15-17:15
Klub Młodego Wynalazcy

17 kwietnia (środa), godz. 17:30-18:30
Klub Młodego Wynalazcy

24 kwietnia (środa), godz. 16:00-18:00
Mamuśki z Kostrzyna

25 kwietnia (czwartek), godz. 16:00-17:30 
Klub Młodych Książkożerców

26 kwietnia (piątek), godz. 16:00-17:30
Dojrzali Wspaniali

27 kwietnia (sobota), godz. 11:00-13:30
Scrapbooking paper power

27 kwietnia (sobota), godz. 14:30-17:00
Scrapbooking paper power

KWIECIEŃ W BIBLIOTECE
Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą na ko-
lejny miesiąc zajęć, spotkań, warsztatów, wykładów, lekcji i innych imprez.

DODATKOWE INFORMACJE

DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI
- klub książki dla dzieci 6-9 lat, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW
- klub książki dla dzieci 10-14 lat, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI
- klub książki dla młodzieży, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
- klub książki dla dorosłych, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

DOJRZALI WSPANIALI
- spotkania/wykłady dla seniorów, 
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

JĘZYKI OBCE DLA DZIECI
- zajęcia dla dzieci 7-12 lat, 
- dla wszystkich chętnych bez zapisów
- przemiennie raz język niemiecki,
- raz język angielski

MAMUŚKI Z KOSTRZYNA
- spotkania grupy mam z dziećmi 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE 
Z PIELĘGNIARKĄ
„Masz w domu osobę w podeszłym wieku 
lub przewlekle chorą?
Potrzebujesz podstawowych informacji       
w zorganizowaniu opieki? Służę poradą”
mgr Helena Rudaniecka

DECOUPAGE
- warsztaty rękodzieła 
- dla dorosłych i młodzieży
- dwie grupy: 11:00-13:30 i 14:30-17:00

zapisy od wtorku przed danymi 
warsztatami w godzinach 13:00-16:00

pod numerem +48 95 725 40 10
lub osobiście w Bibliotece

SCRAPBOOKING
- warsztaty rękodzieła 
- dla dorosłych i młodzieży
- dwie grupy: 11:00-13:30 i 14:30-17:00

zapisy od wtorku przed danymi 
warsztatami w godzinach 13:00-16:00

pod numerem +48 95 725 40 10 
lub osobiście w Bibliotece

WARSZTATY MŁODEGO TECHNIKA
- zajęcia dla dzieci w 6-12 lat
- trzy grupy: 
   15:00-16:00, 16:15-17:15 i 17:30-18:30

zapisy od 2 kwietnia
w godzinach 13:00-18:00

pod numerem +48 95 725 40 10 
lub osobiście w Bibliotece.

UWAGA:
W harmonogramie nie ujęto zajęć, na     
które listy uczestników są już zamknięte:
Klub Początkującego Internauty – trzy grupy
Pracownia Robotyki - cztery grupy.

DZIEŃ Z KULTURĄ WŁOSKĄ
16 marca w Bibliotece, z inicjatywy pani Valentiny, odbył się Dzień z kulturą 
włoską, czyli warsztaty kulinarne dla dorosłych i młodzieży oraz dla rodzin.

Bardzo udany „romans” z kulturą włoską. Czytać a uzyskać informacje z pierwszej ręki to 
zupełnie inna bajka. Spotkanie prowadziła młoda, bardzo miła rodowita Włoszka. W bardzo 
ciekawy sposób przekazała nam wiele ciekawostek o kulturze włoskiej, potrawach regional-
nych. Poznaliśmy także wiele grzecznościowych i przydatnych zwrotów włoskich. Mogliśmy 
zadać pytania, zarówno natury osobistej, jak i z zakresu temperamentu Włochów, czy ogól-
nych, dotyczących informacji o klimacie, o rozwoju gospodarczym kraju i większych miast. 
Świetnie bawiliśmy się przy robieniu pizzy. Czekając na upieczenie pizzy, wzięliśmy udział 
w kwizie na temat wiedzy o Włoszech, a potem oczywiście była degustacja naszych wypieków. 
Na koniec dostaliśmy w prezencie przepis na robienie pizzy, zawiązany wstążką w barwach 
włoskiej flagi. Dziękujemy za niezapomniane wrażenia i prosimy o następne spotkania.

Teresa, Lucyna, Alicja, Irena

Wspaniałe zajęcia, wesoła atmosfera i bardzo ciekawe historie opowiedziane przez panią Va-
lentinę. Aż chce się odwiedzić Włochy!

Ewa

Super. Walentyna - typowa Włoszka, radosna, miła. Chętnie przyjdę na ponowne spotkanie. 
A jutro zapraszam przyjaciółkę na kolejne spotkanie. I pewnie zacznę się uczyć włoskiego.

Jadwiga

Świetna rodzinna zabawa, dzięki której można było zapoznać się z kulturą i smakiem Włoch. 
Dziękujemy

Liwia i Darek

Zajęcia prowadzone w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Dużym plusem było prowadzenie 
zajęć w języku włoskim, co pozwoliło również zapoznać się z językiem i kulturą Włoch. Pizza 
była bardzo smaczna, dzieci zjadły z wielkim apetytem. Fajnym pomysłem jest przygotowanie 
własnoręcznie głównych składników, co pozwoliło na skomponowanie dania pod własny gust.

Agnieszka, Ola, Maja i Rafał

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą 
od 01 kwietnia 2019 roku

Godziny pracy:
- poniedziałki -nieczynna
- wtorek-piątek od 9:00 do 18:00
- soboty od 8.00 do 16.00
Biuro: 
- poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00

NUMERY TELEFONÓW
Biblioteka:  +48 95 752 10 10
Biuro Biblioteki: +48 95 725 40 20
Finanse/Kadry: +48 95 725 40 21
Faks:   +48 95 725 40 27
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NAJLEPSZE KLUBY
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
Skrzat: UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
Żak: UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
Orlik: Dwójka MOS Gubin
Młodzik: UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą 
Trampkarz: UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą 
Junior młodszy: Tarnovia Tarnowo Pogdórne

W KLASYFIKACJI GENERALNEJ „ZŁOTA 12”
1.   UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
2.   UKS Polonia Słubice
3.   Dwójka MOS Gubin
4.   UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
5.   UKS Perła Cybinka
6.   Pogoń Szczecin
7.   Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka
8.   Steinpol ILanka Rzepin
9.   SAP Słubice
10. Football Academy Myślibórz
11. Warta Słońsk
12. UKS Torzym 

NAJLEPSI TRENERZY 
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH
SKRZAT:
Łukasz Kostowiecki - UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą
ŻAK: 
Mariusz Wojnarowki - Warta Słońsk
ORLIK: 
Patryk Sobolewski - Dwójka MOS Gubin
MŁODZIK: 
Bartosz Jodko - Football Academy Myślibórz
TRAMPKARZ:
Mateusz Migdal - UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą 
JUNIOR MŁODSZY:: 
Adrian Urbanowski - Tarnovia Tarnowo Pogdórne

W KLASYFIKACJI GENERALNEJ „ZŁOTA 12”
1.   Patryk Sobolewski - Dwójka MOS Gubin
2.   Adrian Kłodawski - UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
3.   Piotr Kobyłdecki - UKS Perła Cybinka
4.   Bartosz Jodko - Football Academy Myślibórz
5.   Mariusz Wojnarowki - Warta Słońsk
6.   Arkadiusz Nowak - UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
7.   Adam Bogdański - UKS Czwórka Kostrzyn and Odrą
8.   Radosław Kamiński - SAP Słubice
9.   Michał Mendelski - LPFA Dariusz Dudka
10. Mateusz Migdal - UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
11. Sebastian Jankowski - LPFA Dariusz Dudka
12. Marek Orzeszko - UKS Perła Cybinka

PARTNER ROKU
PARTNER ROKU W KATEGORII SAMORZĄD
Miasto Kostrzyn nad Odrą
Gmina Słońsk
Powiat Gorzowski

PARTNER ROKU W KATEGORII ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach

SPONSOR ROKU
Firma Janusz - Park Słubice 
PTH Transhand Słubice
IKAA Suchomel Kostrzyn nad Odrą 

DZIAŁACZ ROKU
Zygmunt Mendelski
Andrzej Martyniak

IMPREZA ROKU
Festiwal piłkarski Autunno Cup w Kostrzynie nad Odrą
Festiwal piłkarski Kinder Cup w Słubicach
Turniej Letnie Torneo Lubuskie młodzików w Górzycy

WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM GRATULUJEMY!

GALA PIŁKARSKIEGO LAURU

O godzinie 20.15 powitania przedstawicieli władz samo-
rządowych, prezesów, dyrektorów, trenerów, działaczy 
oraz sympatyków programu „Piłkarskiego Lauru” doko-
nał inicjator i realizator Ogólnopolskiego Programu „Pił-
karski Laur” Mirosław Wrzesiński, oficjalnego otwarcia 
Gali dokonał Zbigniew Biedulski - z-ca burmistrza Miasta 
Kostrzyn nad Odrą witając i życząc wszystkim znakomi-
tej zabawy, bajecznej rodzinnej, piłkarskiej atmosfery oraz          
dobrej kondycji w tańcach.
Bogaty program Gali gwarantował także całonocny (do 
białego rana), maraton granych światowych przebojów mu-
zycznych przez fantastyczny zespół „Funny Sunny Compa-
ny” ze Szczecina. Praktycznie w krótkich przerwach goście 
co chwilę przebywali na parkiecie prezentując niesamowite 
układy taneczne. Bogate menu przygotowane przez Restau-
rację Kręgielnia, suto zastawione stoły gwarantowały szyb-
ką regenerację sił, a kolorowa iluminacja sali, piękny jej wy-
strój, możliwość śledzenia przebiegu uhonorowania klubów, 
trenerów, działaczy, sympatyków i przyjaciół Gali na ośmiu 
telebimach zamontowanych i programowo realizowanych 
przez pracowników Firmy GISO z Dębna, której właścicie-
lem jest Grzegorz Kujda, zapewniały wszystkim doskonałe 

2 marca w KCK „Kręgielnia” w Kostrzynie nad Odrą z udziałem ponad 130 osób z województw: lubu-
skiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego oraz z Niemiec odbyła II Gala Ogólnopolskiego 
Programu „Piłkarski Laur”, będąca podsumowaniem zmagań dziecięcych i młodzieżowych drużyn 
piłkarskich w 2018 roku w turniejach letnich i zimowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

warunki do stworzenia niepowtarzalnego uroku i klimatu. 
O godzinie 21.30 prowadzący Galę Zygmunt Mendelski - 
dyrektor MOSiR w obecności Mirosława Wrzesińskiego 
dokonał oficjalnego otwarcia koperty w której znajdowały 
nominacje wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.
Przyznano także certyfikaty dla pięciu nowych „Przyjaciół 
programu” dla następujących osób: Janusz Chmiel (Prezes 
firmy Janusz - Park Słubice), Michał Wasilewski (Starosta 
Gorzowski), Marek Markowski (Właściciel firmy OK-Styl), 
Stanisław Grzelczak (prezes UKS Celuloza Kostrzyn nad 
Odrą), Adam Bogdański (trener UKS Czwórka Kostrzyn 
nad Odrą). Po wręczeniu wszystkich wyróżnień (ceremo-
nia uhonorowania trwała blisko 1,5 godziny), do białego 
rana, do godziny 6.30 wszyscy się pysznie bawili, tańczyli, 
w luźnej atmosferze omawiali sprawy udziału w turniejach 
i rozgrywkach piłkarskich w 2019 roku, wznosili toasty za 
dobry piłkarski rok. 
Było więc super i wszyscy zapowiedzieli się za rok, bę-
dąc na III Gali „Piłkarskiego Lauru”, która odbędzie się 
w Kostrzynie nad Odrą 22 lutego 2020 roku.

Mariusz Staniszewski

NAJLEPSI TRENERZY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ „ZŁOTA 12”
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METAL-ART Z TARCZĄ

SIATKARKI NA MEDAL!
20 marca br. w Zespole Szkół w Gorzowie Wielkopolskim odbył się półfinał 
wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły trzy ze-
społy z Gorzowa Drezdenka i Kostrzyna nad Odrą. Nasze siatkarki zapre-
zentowały się znakomicie, dominując w całym turnieju.

23 lutego z udziałem blisko 50 zawodników reprezentujących 5 drużyn      
zakończyły się 38. Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej 
drużyn 5-osobowych o „Puchar Burmistrza”. Łącznie odbyło się 20 spotkań 
w dwóch rundach w turnieju strzelono 158 goli (śr. 7,9 bramki/mecz).
Do turnieju zgłosiły się następujące dru-
żyny: FC Wyszyńskiego, Grom Żabice, 
Filius Metal, Sarenka Osiedle Leśne oraz 
Metal-Art. Podczas turnieju prowadzona 
była zbiórka środków na rehabilitację popa-
rzonego Kamilka. Można było skosztować 
smacznych domowych wypieków, napić się  
kawy wspierając jednocześnie szczytny cel. 
Mecze stały na bardzo wysokim poziomie 
sportowym i przysporzyły kibicom wielu 
wrażeń, nie brakowało szybkich akcji, dra-
matycznych zwrotów sytuacji czy efektow-
nych goli i parad bramkarskich. Od samego 
początku zdecydowanie najlepiej prezen-
towały się zespoły Filius Metal oraz Metal-
-Art. Po pierwszej rundzie na prowadzeniu 
był zespół Metal-Art z dorobkiem 12 pkt 
a na drugim Filius Metal z 9 pkt. Tak więc 
runda finałowa zapowiadała się naprawdę 
ciekawie. W rundzie rewanżowej swoją do-
minację potwierdziła prowadząca po I run-
dzie dwójka, jednak tym razem kolejność 
była odwrotna i rundę rewanżową wygrał 
z kompletem punktów zespół Filius Metal. 
O zwycięstwie zespołu Metal-Art zdecydo-
wał lepszy stosunek bramek w bezpośred-
nich pojedynkach. Mecz pomiędzy tymi 
zespołami w rundzie rewanżowej można 
zdecydowanie uznać za najlepszy pojedy-
nek tego turnieju. 
Każda z drużyn biorących udział w mi-
strzostwach została nagrodzona pucharem 
oraz dyplomem, zawodnicy 3 najlepszych 

drużyn zostali dodatkowo udekorowani 
pamiątkowymi medalami, pamiątkowe sta-
tuetki wręczono także najlepszym zawodni-
kom z poszczególnych drużyn. Wręczenia 
pucharów, dyplomów oraz pamiątkowych 
statuetek dokonali dyrektor MOSiR Zyg-
munt Mendelski, radni Rady Miasta Ko-
strzyn nad Odrą Mariusz Staniszewski 
oraz Piotr Dziekan.  Ponadto pamiątkowy-
mi statuetkami wyróżniono zawodników 
w następujących kategoriach:
Najlepszy bramkarz: 
Paweł Wierzbowski - Metal-Art
Najlepszy strzelec: 
Norbet Kikosicki (24 bramki) - Metal-Art
Oficjalnego zamknięcia mistrzostw doko-
nał dyrektor MOSiR, dziękując wszystkim 
zespołom za stworzone emocje i zaprasza-
jąc zespoły do udziału w przyszłorocznej 
39. edycji mistrzostw. Po ceremonii za-
mknięcia udanych mistrzostw wszyscy za-
wodnicy zaproszeni zostali na „rodzinny” 
obiad do restauracji „Hey”.
Dyrekcja MOSiR składa serdeczne podzię-
kowania Mariuszowi Staniszewskiemu, 
Romanowi Bućkowskiemu, Antoniemu 
Żołnie, Albertowi Semenczenko, Bar-
tłomiejowi Suskiemu, Władysławowi            
Kędziorowi - za obsługę techniczno - orga-
nizacyjną turnieju, sędziom – za wzorowe 
prowadzenie spotkań, sympatykom sportu i 
rekreacji - za klimat i gorący doping, uczest-
nikom - za stworzone sportowe emocje.

W pierwszym meczu zagraliśmy z drużyną z Drezdenka, z którą wygraliśmy 2-0 w se-
tach. W kolejnym spotkaniu przyszło nam się zmierzyć z faworytem turnieju i zarazem 
gospodarzem zawodów drużyną z Gorzowa. Pierwszego seta wygrywamy „gładko” 25-19. 
W drugim secie zespół z Gorzowa prezentował się znacznie lepiej wygrywając w pewnym 
momencie 23-17 i wtedy nastąpiło przełamanie naszego zespołu. Anna Chara zdobyła               
z zagrywki 7 punktów doprowadzając do piłki meczowej dla naszej drużyny. Ostatecznie 
wygrywamy drugiego seta 27-25 zajmując pierwsze miejsce w turnieju. Gratulujemy!!!
Skład zespołu: Nina Adamska, Anna Chara, Julia Hadrysiak, Daria Gera, Weronika         
Piotrowska, Anna Najda, Wiktoria Rozalik, Wiktoria Kozacka, Kinga Frąckowiak, Nikola 
Wojciechowska, Paulina Nowak Marta Kita. Trenerzy: Adrian Kłodawski i Łukasz Dorniak.

MISTRZOWIE POWIATU
5 marca 2019 roku w kostrzyńskim Zespole Szkół odbyły się zawody w mini 
piłce koszykowej chłopców Szkół Podstawowych (rocznik 2006  i młodsi). 
Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów. Reprezentacja Szkoły Podstawowej 
Nr3 w Kostrzynie nad Odrą zdobywa w turnieju złoto.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą w grupie zwyciężyła dru-
żynę z Różanek i minimalnie przegraliśmy ze SP nr 2 w Witnicy. W półfinale coraz lepiej  
grająca reprezentacja naszej szkoły zwycięża SP nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. Mecz fina-
łowy to rewanż za grupową porażkę z uczniami z Witnicy. Od początku do końca meczu            
dyktujemy warunki gry na parkiecie. Wynik 14:2 dla naszego zespołu kończy zmagania 
mini koszykarzy i to nasi chłopcy wieszają złote medale na swoich szyjach. 
Skład reprezentacji SP3 Kostrzyn nad Odrą: 
Martinek Maciej,  Capar Aleks, Pawlak Kajetan, Bułgajewski Krystian, Nowak Paweł, 
Szczerba  Kamil,Chyczewski Dorian, Korman Maciej, Sieniuć Filip, Konieczny Antoni, 
Opiekunowie zespołu: Nowak Arkadiusz i Kłodawski Adrian.

Najlepsi zawodnicy w każdym zespole:
•  Filius Metal - Robert Budzałek
•  Grom Żabice - Dominik Węgrzyn
•  Sarenka Os. Leśne - Maciej Owsian
•  Metal-Art - Mateusz Cacaj
•  FC Wyszyńskiego - Paweł Stawicki
Najlepszy zawodnik turnieju: 
Daniel Siroń - Sarenka Os. Leśne

Klasyfikacja zespołów:
1. Metal-Art - 21 pkt
2. Filius Metal - 21 pkt
3. Sarenka Os. Leśne - 12 pkt
4. FC Wyszyńskiego - 6 pkt
5. Grom Żabice - 0 pkt

opr. Mariusz Staniszewski



09:00-14:00 

10:00-11:30 
walki półnałowe

walki eliminacyjne i repasaze

31 marca (niedziela)

11:30-12:45

dekoracja, wreczenie nagród
13:00-13:30 

30 marca (sobota)

walki eliminacyjne i repasaze

walki nałowe o I i III miejsce

13:30-14:00 

uroczyste otwarcie zawodów

uroczyste zamkniecie zawodów

 

15:00-16:00 

16:00-19:00 

W ZAPASACH STYL KLASYCZNY
II PUCHAR POLSKI KADETÓW

,

,

Kostrzyn nad Odrą Spółka z o. o.

HALA SPORTOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

POLCHAR Sp. z o.o.


