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15 LAT KOSTRZYNA W UNII EUROPEJSKIEJ

15 lat Polski w Unii Europejskiej to nie tylko nowa 
infrastruktura, zrewitalizowana przestrzeń pu-
bliczna, czy nowe obiekty sportowe i kultural-
ne. W Kostrzynie zrealizowaliśmy wiele działań 
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dofi-

nansowanych ze środków UE. To 
również wspólny rynek, swobo-
da podróżowania, komuniko-
wania się, wymiana kulturalna, 
edukacja, czy wspólne warto-

ści, o czym mieszkańcy Kostrzyna 
mogą codziennie się prze-

konać.
Niewątpliwie członko-
stwo w Unii Europejskiej  
przyczyniło się do nie-
samowitej metamorfo-
zy i skoku cywilizacyj-
nego  naszego miasta. 

Burmistrz Miasta 
Andrzej Kunt

Pierwszego maja 2019 roku minie dokładnie 15 lat od chwili, kiedy Polska dołączyła do rodziny państw tworzących Unię Europejską. Był to niezwykle 
owocny czas dla naszego miasta. 

Kostrzyn jest zaliczany bowiem do najszybciej rozwijają-
cych się miast w Polsce , nie tylko dlatego, że w owym czasie 
wykonano bardzo wiele inwestycji, ale również dlatego, że 
inwestycje te przyczyniły się do wzrostu dochodów gminy, 
poprawy szeroko pojętej atrakcyjności miasta, polepszenia 
warunków edukacji dzieci i młodzieży, stworzenia bogatej 
oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej i rozwoju orga-
nizacji pozarządowych. 
Od 2004 roku zrealizowanych zostało kilkadziesiąt bardzo 
ważnych inwestycji, dofinasowanych  ze środków Unii Eu-
ropejskiej które przyczyniły się niewątpliwie do rozkwitu 
naszego miasta. Warto przypomnieć te najważniejsze:
1. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą 
        dofinasowanie: 5.567.486,45 PLN
2. Przebudowa Placu Wojska Polskiego
        dofinasowanie:  2.906.136,36 PLN
3. Budowa amfiteatru
        dofinasowanie: 5.500.000,00 PLN
4. Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą 

dofinansowanie: 18.028.297,58 PLN

5. Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Nie-
pełnosprawnych oraz Centrum Wspierania Biznesu 
w  Kostrzynie nad Odrą (remont budynku Kręgielni)        
dofinasowanie - 3.374.977,50 PLN

6. Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn                                   
dofinasowanie: 8.655.622,00 PLN

7. Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów                                         
popoligonowych w Kostrzynie nad Odrą

        dofinasowanie: 5.908.503,00 PLN
8. Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy                                                                                               

Gorzowskiej i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                   
dofinasowanie: 3.569.912,00 PLN

9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej         
nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

        dofinasowanie: 2.596.286,00 PLN
i wiele, wiele innych.

To także dziesiątki tzw. małych projektów, dzięki którym 
Miasto mogło zorganizować wiele imprez o charakterze 
kulturalnym, sportowym i edukacyjnych...
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BĘDĄ NOWE AUTA DLA OSP
W środę (17 kwietnia br.) o godz. 12:00 w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie                 
minister Joachim Brudziński przekazał promesy na zakup 17 wozów ratowniczo-gaśniczych dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego. W spotkaniu uczestniczył burmistrz             
dr Andrzej Kunt, który z rąk ministra J. Brudzińskiego odebrał promesę na dofinansowanie zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie nad Odrą.
17 WOZÓW TRAFI DO OSP W WOJ. LUBUSKIM
Jestem przekonany, że nowoczesne wozy, które dziś trafiają 
do mieszkańców Ziemi Lubuskiej, są najlepszym dowodem 
na to, że współpraca druhów OSP i funkcjonariuszy PSP po-
winna być komplementarna - powiedział minister Joachim 
Brudziński, wręczając promesy na zakup 17 wozów dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego. 
Łączny koszt samochodów to blisko 13 mln zł.
Finansowanie nowego sprzętu możliwe jest dzięki pienią-
dzom pochodzącym między innymi z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji 
MSWiA oraz środkom z budżetów gmin. Chcę bardzo po-
dziękować samorządom, które w tę współpracę się włączy-
ły - podkreślił minister. Koszt jednego auta to 750 tys. zł. 
Nowe wozy otrzymają OSP z miejscowości: Drezdenko, Niwi-
ska, Nowe Kramsko, Wschowa, Krzeszyce, Dąbie, Świniary, 
Kożuchów, Golice, Niegosławice, Bieniów, Kamień Wielki,     
Skąpe, Chlebowo, Osiecznica, Lipki Wielkie, Kostrzyn nad 
Odrą. Jest to bardzo silne wsparcie dla Was druhów - powie-
dział Joachim Brudziński.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie otrzymała rów-
nież wóz z drabiną mechaniczną. Wcześniej auto wykorzy-
stywane było przez Państwową Straż Pożarną w Gorzowie 
Wlkp. Chciałbym podziękować Leszkowi Suskiemu, ko-
mendantowi głównemu PSP, ponieważ to z Jego inicjatywy            
od kilku lat OSP otrzymują wsparcie w postaci nowoczesnego 
sprzętu. To dostrzeżenie i docenienie pracy druhów OSP - 
podkreślił minister.
RZĄDOWE WSPARCIE DLA OSP
To nie jedyne wsparcie jakie od rządu otrzymują jednostki 
OSP. Systematycznie zwiększane są nakłady finansowe dla 
ochotników. Tylko w 2018 roku ochotnicy z różnych źródeł 
otrzymali ponad 340 mln zł.  OSP zostały po raz pierwszy 
włączone do Programu Modernizacji Służb Mundurowych, 
z którego w ciągu czterech lat otrzymają łącznie 501 mln 
zł. W latach 2016-2018 jednostki OSP w województwie lu-
buskim otrzymały 51 samochodów ratowniczo-gaśniczych.
 W całym kraju jest ponad 16 tysięcy jednostek OSP. W wo-
jewództwie lubuskim 140 znajduje się w strukturach Krajo-
wego Systemu-Ratowniczo Gaśniczego. W 2018 roku OSP 
w całej Polsce wyjeżdżało do różnych akcji ponad 140 tysię-
cy razy. Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ochotnicy 
współdziałali 109 tysięcy razy.
WYRÓŻNIENI FUNKCJONARIUSZE
Minister J. Brudziński wyróżnił Mateusza Lipińskiego, 
strażaka PSP oraz Pawła Gajdemskiego, funkcjonariusza 
Straży Granicznej. Pod koniec marca mundurowi zatrzy-
mali młodego mężczyznę, który dokonał rozboju z użyciem 
noża w jednym ze sklepów spożywczych w Kożuchowie. 
Napastnik podszedł do lady sklepowej i bez słowa zranił 
nożem dwie stojące kobiety. Mężczyzna został obezwład-
niony przez strażaka i strażnika granicznego.



O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
Komisji  Edukacji  Narodowej,  Nadbrzeżna,  Osiedle  nad  Wartą,  Osiedle  Parkowe,  Parkowa,  Plac  Wolności,  Rzeczna,
Stefana Czarnieckiego, Wędkarska, Zaułek Wodny, Żeglarska

Regionalne Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej-Zespół Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Berlińska, Bukowa, Chyżańska, Gimnazjalna, Gorzyńska, Graniczna, Handlowa, Jana z
Kostrzyna,  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  2  -  7,  9  -  41  nieparzyste,  Królewska,  Książęca,  Mikołaja  Kopernika,
Mostowa,  Osiedle  3  Maja,  Plac  Ratuszowy,  Plac  Zamkowy,  Przyforteczna,  Spichrzowa,  Strzelecka,  Św.  Klemensa,
Władysława Sikorskiego, Wodna, Zakole, Zaułek Kościelny

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8 - 40B parzyste, od 43 do końca,
Klonowa,  Księdza  Franciszka  Skałby,  Łódzka,  Na  Skarpie,  Osiedle  Kolejowe,  Osiedle  Warniki,  Plac  Grunwaldzki,
Południowa, Świerkowa, Tarasowa, Widokowa, Witnicka, Wschodnia, Zaułek Klonowy

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4
Generała Józefa Bema, Generała Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska od 72 do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka
Sucharskiego, Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska, Szczęśliwa, Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Targowa

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Gorzowska 1 - 70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

7 Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

8
Aleja  Milenijna,  Działkowa,  Indyjska,  Jaśminowa,  Młyńska,  Ogrodowa,  Osiedle  Leśne,  Północna,  Pralników, Prosta,
Różana, Sportowa, Tulipanowa

Kostrzyńskie Centrum Kultury-Klub Osiedlowy, Osiedle Leśne 5, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

9
Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości, Osiedle Mieszka I od 37 do końca, Piastowska, Plac im. Michała
Kaczmarka, Portowa, Solidarności, Sybiraków

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

10 Osiedle Mieszka I 1 - 36

Biblioteka Miejska, ul. Dworcowa 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11 Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka, Orła Białego, Papierników Szkoła Podstawowa Nr 2, Ludwika Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

12 Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna, Spokojna, Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota
Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Czereśniowa 1, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

13
Asfaltowa,  Belgijska,  Energetyków,  Eugeniusza  Olczaka,  Główna,  Morelowa,  Orzechowa,  Owocowa,  Promienna,
Przemysłowa, Sadowa, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Szwedzka, Tysiąclecia, Wiśniowa, Włoska

Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Czereśniowa 1, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

14 Cisowa, Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza, Rzemieślnicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Reja 32a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15

Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Diamentowa, Familijna, Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Kostrzyńska, Kościelna,
Lawendowa, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja, Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Poziomkowa,
Szumiłowska, Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Wilcza, Willowa, Wiosenna

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Reja 32a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

16 Szpital
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital, Gabriela

Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

17 Dom Seniora
Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora", Gabriela Narutowicza 4a, 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

(-) Andrzej KUNT
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Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
2018 - 2023

Marek TATAREWICZ 
OKRĘG WYBORCZY NR 1
Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą,    
Osiedle Parkowe, Parkowa, Plac Wolności, Rzeczna, Wędkarska,   
Stefana Czarnieckiego, Zaułek Wodny, Żeglarska

Jolanta SZUKAŁA 
OKRĘG WYBORCZY NR 2
Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Bukowa, Gorzyńska, Graniczna, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 - 7 oraz 9 - 41 nieparzyste, 
Królewska, Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja, 
Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Władysława Sikorskiego, 
Wodna, Zakole

Jeremi Dominik FILUŚ
OKRĘG WYBORCZY NR 3
Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 8-40 B parzyste, od 43 do końca, Klonowa, 
Księdza Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Osiedle Kolejowe, 
Osiedle Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa, 
Tarasowa, Widokowa, Witnicka, Wschodnia, Zaułek Klonowy

Michał Bolesław KUNT 
OKRĘG WYBORCZY NR 4
Gen.Józefa Bema, Gen.Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska od  nr72 
do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego,    
Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska, Szczęśliwa, 
Wojska Polskiego

Bożena GĘZIKIEWICZ
OKRĘG WYBORCZY NR 5
Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Marii Konopnickiej, 
Henryka Sienkiewicza, Targowa

Monika Irena  SĄDEJ
OKRĘG WYBORCZY NR 6
Gorzowska nr 1-70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki

Elżbieta SOBCZAK
OKRĘG WYBORCZY NR 7
Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego

Piotr DZIEKAN
OKRĘG WYBORCZY NR 8
Pralników, Działkowa, Indyjska, Jaśminowa, Młyńska, Ogro-
dowa, Osiedle Leśne, Północna, Prosta, Różana, Sportowa,              
Tulipanowa

Helena Józefa RUDANIECKA
OKRĘG WYBORCZY NR 9
Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości, Osiedle 
Mieszka I od 37 do końca, Piastowska, Portowa, Solidarności, 
Sybiraków

Mariusz STANISZEWSKI
OKRĘG WYBORCZY NR 10
Osiedle Mieszka I 1-36

Leszek NAUMOWICZ
OKRĘG WYBORCZY NR  11
Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka, Orła 
Białego, Papierników

Tadeusz ŁYSIAK
OKRĘG WYBORCZY NR 12
Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna,       
Spokojna, Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota

Ryszard ANDRYS
OKRĘG WYBORCZY NR 13
Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna, 
Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Promienna, Przemysłowa, 
Sadowa, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Szwedzka, Tysiąclecia, 
Wiśniowa, Włoska

Łukasz Marcin URBAN
OKRĘG WYBORCZY NR 14
Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Rzemieślnicza,    
Gabriela Narutowicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze

Rafał Paweł ŻYGIELEWICZ
OKRĘG WYBORCZY NR 15
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Familijna, Grzybowa, Ko-
strzyńska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja, 
Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Szumiłowska, 
Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa

TRZY PLACE ZABAW JUŻ W WAKACJE?
Z radnym Piotrem Dziekanem spotykam się oczywiście 
na Osiedlu Leśnym, by porozmawiać o Okręgu Wyborczym 
Nr8, który w wakacje czeka wiele mniejszych i większych 
inwestycji. W ostatnim czasie wyłoniono już wykonaw-
cę na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw na 
Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą”. Blisko 230 tys. 
zł zostanie przeznaczone z Budżetu Miasta na dwa place: 
jeden     postanie dla potrzeb dzieci starzych, drugi zostanie 
przystosowany dla dzieci młodszych. Jest też duża szan-
sa, że powstanie trzeci, przy budynkach KTBS przy ul. 
Jaśminowej i ul. Różanej. Z tym pytaniem zwracamy się 
do Leszka Statkiewicza prezesa Kostrzyńskiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego: Obecnie prowadzi-
my działania, których celem jest określenie, jakie elementy 
będą mogły się znaleźć na terenie przeznaczonym na plac 
zabaw. - mówi L. Statkiewicz - Chcę wykorzystać fakt, że 
już wkrótce będzie robiony plac na Osiedlu Leśnym i już 
dzisiaj jestem umówiony z wykonawcą, aby zaproponował, 
co można na tak ograniczonej powierzchni wykonać. Jeśli 
wszystko pójdzie po naszej myśli, już wkrótce Mieszkańcy 
bloków będą mogli korzystać z nowoczesnego, w pełni bez-
piecznego placu zabaw. W tym miejscu chciałbył uspokoić 
najemców KTBS, że rozbudowa placu nie wpłynie na ich 
czynsze. Myślę, że jak będą już znane konkretne kwoty to 
określimy sposób finansowania tego zadania. 

SYGNALIZACJA NA UL. JANA PAWŁA II TUŻ, TUŻ...
To jednak nie jedyne inwestycje, które w najbliższym roku 
będą wykonane lub przygotowane w Okręgu Wyborczym 
nr8: Nie zapominam o Mieszkańcach ul. Jaśminowej oraz 
ul. Różanej, z którymi spotkałem się niemal rok temu. Poza 
placem zabaw, który powstanie zapewne tutaj w tym roku 
złożyłem wniosek do Budżetu Miasta na rok 2019 dotyczący 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyko-
nania sygnalizacji świetlnej przy ul. Jana Pawła II. Projekt 
ten ma zostać wykonany jeszcze w tym roku, więc jest szansa, 
że sygnalizacja świetlna, tak oczekiwana przez Mieszkańców, 
powstanie w przeciągu dwóch lat. Pamiętam też o dodatko-
wych lampach, które miały być ustawione. Proszę jednak 
o cierpliwość - nie da się zrobić wszystkiego naraz! Chcę być 
w tym miejscu uczciwy i nie będę obiecywał, że wszystko uda 

„ZADZWOŃ DO PIOTRA”
Mija pół roku od Wyborów Samorządowych, a niektórzy radni konsekwentnie realizują swój program 
wyborczy. Jednym z nich jest Piotr Dziekan - społecznik, działacz samorządowy i miejski radny. Przez 
ostatnie sześć miesięcy jest bardzo aktywny wspierając Nieformalną Grupę Rdzenni Mieszkańcy 
Osiedla Leśnego, z którą realizuje już pierwsze wnioski. Radny umawia się ze mną również dlatego,    
że chce porozmawiać o placach zabaw na terenie KTBS i Osiedlu Leśnym...

się zrobić od razu! Zapewniam jednak, że ubiegołorczne spo-
tkania nie były, jak twierdzą niektórzy „kiełbasą wyborczą” 
i będą kontynuowane. Spotykam się z Mieszkańcami niemal 
codziennie i przypominam, że mój telefon jest do dyspozycji. 
Hasło „Zadzwoń do Piotra” jest wciąż aktualne! Natomiast 
już dzisiaj zapraszam na coroczne spotkania w wakacje 
lub wczesną jesienią, gdzie będę chciał poznać oczekiwania 
Mieszkańców co do inwestycji - wyjaśnia Piotr Dziekan. 
Radny nie zapomina również o chodniku łączącym kład-
kę kolejową z ulicą Jana Pawła II. W ostatnim czasie teren 
ten oczyszczono, na wniosek radnego wkrótce zostaną              
pomalowane na żółto krawędzie stopni schodów, a Miasto 
zamontuje dodatkową barierkę, aby ułatwić korzystanie 
z  niej seniorom. Naprawiono także oświetletnie, przez co 
jest tutaj bezpiecznie.

RDZENNI MIESZKAŃCY OSIEDLA LEŚNEGO
Za spory sukces uważam powołanie do życia Nieformalnej 
Grupy Rdzennych Mieszkańców Osiedla Leśnego. Grupa nie 
tylko składa wnioski, ale je realizuje! - mówi Piotr Dziekan, 
pokazując bogatą dokumentację - Na ten moment udało się 
nam doprowadzić do wymiany dwóch butwiejących ławek. 
Mówię „nam” bo przecież spotykam się z Mieszkańcami 
Osiedla Leśnego codziennie, choćby podczas spaceru z moim 
psem. Najważniejsza jest bowiem współpraca na lini Miesz-
kańcy-Radni i efektem takiej dobrej współpracy jest właśnie 
wymiana tych ławek - przed świętami Urząd Miasta zdążył 
wymienić jedną, druga zostanie wymieniona już wkrótce. Na 
tym jednak nie koniec - już dzisiaj planujemy imprezę dla 
dzieci na rozpoczęcie lata. Dyskutujemy także nad kolejnymi 
wnioskami, które na pewno znajdą aprobatę nie tylko wśród 
Mieszkańców Osieldla Leśnego! Ze swojej strony chciałbym w 
tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że mój numer telefonu  
wciąż jest do Państwa dyspozycji. Masz problem? „Zadzwoń 
do Piotra” - kończy naszą rozmowę Piotr Dziekan.

Bartłomiej Suski

Zadzwoń do Piotra!
PIOTR DZIEKAN - kom. 516 014 248
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ŚMIECI - PROBLEM MIASTA ?
Śmieci są poważnym problemem miasta. Na zdjęciach niechlubną galerię śmieciowych dzieł,         
których jesteśmy twórcami. Szanowni Państwo, Kostrzyn nad Odrą to nasza mała ojczyzna. Dbajmy 
wspólnie o nią. 

Przedstawiając problem śmieci w naszym mieście zacznie-
my od analizy liczbowej. 8.923,762 ton - tyle ważą wszystkie 
śmieci zmieszane wyprodukowane przez miasto w ciągu 
roku, z czego 4.582,28 ton jest zasługą naszą, mieszkań-
ców. Segregowanie odpadów to już kwestia dobrego tonu 
i wiedzy ekologicznej. Patrząc na liczby: sprawa dużej wagi 
ekonomicznej. Rocznie, w Kostrzynie śmieci segrego-
wanych jest tylko 643,36 ton, co stanowi 14% wszystkich                 
nieczystości. 
Niestety wśród tych liczb nie znajdziemy śmieci, które nie 
zostały zarejestrowane, tzn. wyrzucone do kosza lub wywie-
zione na PSZOK. Gdzie one się znajdują ? Niektóre zostały 
spalone w naszych piecach (żółty lub zielony dym wdycha-
ły nasze dzieci, toksyny dostały się do powietrza i gleby), 
inne leżą koło naszych domów, za ogródkiem działkowym, 
w  pobliżu kościoła, między garażami, w lesie, pływają             
w stawie, innymi słowy  - są wszędzie. Jedno jest pewne, 
śmieci nie potrafią przemieszczać się same. 
Byś może ktoś z Państwa, odnajduje swoje śmieci na przed-
stawionych zdjęciach. Być może nie zapłacił kary za nie-
legalny wywóz śmieci, ale przypominamy, że mandat za       
ww. wykroczenie wynosi od 500 zł do nawet 5000 zł.

Pragniemy Państwu przypomnieć, że miasto  na utrzymanie 
czystości wydaje rocznie ponad 1 mln 100 tys. zł. W ramach 
tej kwoty ujęte jest tylko opróżnianie ulicznych koszy oraz 
zbieranie odpadów z terenów miejskich 1-2 razy w tygodniu 
(dodatkowe 2 mln to wywóz nieczystości ze śmietników).    
Obserwując nieczystości w naszym mieście należałoby zlecać 
sprzątanie 6 razy w tygodniu, co dałoby niebagatelną sumę: 
123.762,00 zł. Tymczasem pieniądze wyrzucone (dosłownie) 
na śmieci można by było wydać w inny sposób, np. na nowy 
plac zabaw lub zagospodarowanie nowego miejsca zieleni - 
dodaje Anna Wasielak, Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej.

Nawiązując do wskazanego wyżej problemu, już 
teraz zapraszamy Państwa na „Polsko-niemiecki 
rodzinny piknik ekologiczny”, który odbędzie się 
7 lipca 2019 r. w Parku Miejskim w Kostrzynie nad 
Odrą, gdzie zapoznają się Państwo z zasadami 
życia w zgodzie z naturą.

Zły stan techniczny  wieży (osuwające się odłamki ceglane) 
od dłuższego czasu nie pozwalał na jej użytkowanie, dlatego 
XIX-wieczna, zabytkowa budowla musiała zostać podda-
na generalnemu remontowi, który przywróci wieży dawną 
funkcję, a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo jej 
użytkownikom i mieszkańcom miasta. W ramach zaplano-
wanych działań zostanie wykonany nowy strop oraz schody, 
naprawa i wzmocnienie tkanki murów, wykonanie nowego 
stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wykonanie opie-
rzenia elementów ceglanych. Już dzisiaj wyczyszczona cegła 
elewacyjna wieży zapowiada efekt prowadzonych prac.
Na zakończenie inwestycji musimy poczekać do września 
2019 r. Niewykluczone, że po remoncie wieża pełnić będzie 
funkcję punktu widokowego miasta. 

TRWA REMONT WIEŻY REMIZY

UL. OLCZAKA
doczeka się w końcu remontu ! Miasto otrzyma 
dofinansowanie na tą jedną z najważniejszych 
dróg w mieście.

Projekt Miasta Kostrzyn nad Odrą, polegający na przebu-
dowie ulicy Olczaka został pozytywnie zakwalifikowany 
do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  
Dzięki rządowemu wsparciu miasto otrzyma  803.227 zł.
W ramach inwestycji planuje się:
• przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z 

ujednoliceniem szerokości jezdni do 7,0 m, 
• wykonanie nowych terenów zieleni  
• remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, 
• remont istniejących zjazdów publicznych. 
W wyniku przebudowy powstanie 620 mb drogi asfaltowej 
z trzema przejściami dla pieszych w tym jeden z azylem. 
Przypominamy, że 620 mb chodnika o szerokości 2,0 m 
oraz oświetlenie zostało wykonane w ramach I etapu robót 
przeprowadzonych w 2017 r.
Z założenia droga ma zostać przeznaczona pod ruch            
samochodów ciężarowych, gdzie ich prędkość powinna 
wynosić do 40 km/h. Ze względu na usytuowanie w strefie 
przmysłowej dużej liczby firm ruch (zwłaszcza TIR-ów) jest 
znaczny i wynosi 20 tirów/godzinę. Dlatego ważne jest by 
przebudowywana droga spełniała warunki bezpiecznego 
i sprawnego przewozu towarów.
Inwestyja zostanie zrealizowana do końca 2019 r.

MDW E 70
Wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu 
Rozwoju Dróg Wodnych i Zespołu ds. rewitalizacji 
Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 odbyło się 
11 kwietnia 2019 roku w Senacie RP. W spotkaniu 
nasze miasto reprezentowali: zastępca burmistrza  
Zbigniew Biedulski i prezes Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec.

Spotkanie otworzył Jerzy Wcisła - Senator RP, przewodni-
czący Parlamentarnego Zepołu Rozwoju Dróg Wodnych.      
Referat otwierający zaprezentował Ryszard Świlski,              
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, omawiajac 
dotychczasowe działania sygnatariuszy porozumień MDW 
E 70 (dokonania, problemy, diagnoza, wyzwania). 
Odbyły się panele eksperckie dotyczące rozwoju żeglugi, 
w tym turystyki wodnej na polskim odcinku MDW E70, 
którego moderatorem był Zbigniew Canowiecki - Prezy-
dent „Pracodawców Pomorza”. Na spotkaniu omówiono 
stan turystyki wodnej, infrastrukturę drogi wodnej MDW 
E70, możliwości nawigacyjne, bezpieczeństwo, produkt tu-
rystyczny. Miałem przyjemność uczestniczenia już w drugim 
tego typu spotkaniu. Miasto Kostrzyn nad Odrą położone jest 
na szlaku Międzynarodowej Drogi wodnej E-70 - mówi wi-
ceburmistrz Zbigniew Biedulski. - Kostrzyn nad Odrą jest 
wymieniany w strategicznych programach rządowych oty-
czących rewitalizacji dróg wodnych kilkakrotnie. Dzisiaj już 
wiemy, że pewna jest całkowita przebudowa mostu na rzece 
Warcie. Nasze miasto, a właściwie jego rzeki zaplanowane 
są do modernizacji i rozbudowy infrastruktury istniejących 
portów i przeładowni (Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wlkp., 
Krzyż, Ujście, Bydgoszcz, Malbork, Elbląg) jako lokalnych 
centrów logistyki rolnictwa i lokalnego przemysłu, jako ob-
szarów aktywizacji gospodarczej oraz jako turystyczny wę-
zeł integracyjny układu podstawowego obok takich miast jak 
Gorzów Wlkp., Drezdenko, Wieleń, Krzyż, Czarnków, Ujście, 
Nakło, Bydgoszcz - Fordon, Chełmno, Świecie, Grudziądz, 
Korzeniewo, Gniew, Biała Góra, Malbork, Elbląg, Tczew, So-
bieszewo, Krynica Morska, Frombork. Dlatego uczestniczymy 
w spotkaniach, by na bieżąco i w sposób bezpośredni zdoby-
wać wiedzę w zakresie naszych kostrzyńskich dróg wodnych, 
które z pewnością będą powoli ale skutecznie rewitalizowane 
i przywracane turystom i gospodarce.
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KWIECIEŃ PLECIEŃ, 
BO PRZEPLATA TROCHĘ MUZYKI, 
TROCHĘ POETYKI I TROCHĘ AMERYKI
6 kwietnia w Kostrzyńskiej Kręgielni miał 
miejsce magiczny koncert. W nasze progi 
powróciło Stare Dobre Małżeństwo, które 
gra już od 40 lat. Koncert bardzo roman-
tyczny, smaczny, obfitował w wiele znanych 
i lubianych przez naszą widownię pieśni. 
Publiczność bardzo chętnie i odważnie włą-
czała się w śpiew, co cieszyło artystów na 
scenie. Nasi goście znali często na pamięć 
całe teksty, co świadczy o dużym zaintereso-
waniu poezją śpiewaną w naszym mieście. 
Któż nie zna utworów takich jak: „Majka”, 
„Z nim będziesz szczęśliwsza”, czy „Jest już 
za późno”?
8 kwietnia, rodem z Ameryki, przybyła do 
naszego miasta sztuka nowa, stosunkowo 
młoda w naszym kraju odmiana rozryw-
ki. Prosto zza oceanu do Kręgielni zawitał 
Stand-Up Comedy. Jako pierwszy tę formę 
humoru zaprezentował nam znany aktor 
i komik - Rafał Rutkowski. Publiczności 
obecnej na widowisku spodobała się ta for-
ma rozrywki, zatem niebawem spróbujemy 
zaserwować Wam kolejną porcję śmiechu. 
Przyszłość tego typu wydarzeń zależy od 
zainteresowania i frekwencji, dlatego zapra-
szamy do przekonania się na własne uszy 
czy warto. Imprezy, ze względu na swój cha-
rakter, przeznaczone są dla dorosłych.
9 kwietnia odbyły się w Galerii Dacco eli-
minacje do 42. konkursu piosenki o Złoty 
Lizak. Laureaci zmagań zaprezentują się 1 
czerwca podczas wielkiego finału w naszym 
Amfiteatrze. Jury w składzie: Jan Piśko, 
Krzysztof Sowa, Robert Rybka wysłuchali aż 
35 wspaniałych, młodych i zdolnych uczest-
ników. Finałowe prezentacje poprowadzi 
tradycyjnie Michał Juszczakiewicz - znany 
z  programu „Od Przedszkola do Opola”, 
a  całość odbywa się pod patronatem ICT    
Poland i hasłem „Foxy pomaga dzieciom”.
Warto wspomnieć również o wydarzeniu, 
które miało miejsce pod koniec marca, a 
konkretnie odbył się Wernisaż Malarstwa 
Tomasza Lubaszki, na który zapraszaliśmy 
w poprzednim numerze. Sztuka Tomasza 
Lubaszki to malarstwo poważne, wyrafino-
wane intelektualnie. Sam Artysta przyznaje 
zresztą, że malowanie to rodzaj modlitew-
nego skupienia, bez którego nie wyobraża 
sobie pracy nad kolejnym obrazem. I to wła-
śnie największa siła obrazów Tomka.  Każ-
dy 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, nastro-

ju i  przy muzy-
ce, która jest nieodłącznym ele-

mentem procesu twórczego Tomka. 
Obrazy można oglądać w  Galerii Dacco 
w  budynku KCK przy ul. Sikorskiego 34 
do 15 maja br. Wystawy  sponsoruje Arctic    
Paper Kostrzyn S.A. 

CO PRZED NAMI?
W sobotę, 27 kwietnia obchodzić będziemy 
Światowy Dzień Jazzu. To niewątpliwa oka-
zja by posłuchać na żywo czegoś bardzo wy-
jątkowego. Naszym gościem w budynku przy 
Sikorskiego będzie legenda polskiej muzyki 
nie tylko jazzowej, ale i rozrywkowej. 
Gwiazdą błyszczącą tego dnia w Kostrzy-
nie będzie Wojtek Pilichowski - doskonały     
basista, muzyk sesyjny, kompozytor - wraz 
ze swoim zespołem. Co ciekawe, artysta nie-
dawno, bo 16 kwietnia skończył okrągłe 50 
lat! Życzymy kolejnych pięknych i muzycz-
nych lat w zdrowiu i energii do tworzenia!
Maj tradycyjnie rozpoczniemy wielkim, 
rodzinnym grillowaniem w naszym Parku 
Miejskim. 3 maja ruszamy już od godz. 
15:00. Będzie się działo bardzo wiele. Mu-
zycznie uświetnią ten dzień nasi lokalni 
muzycy: Drzewiczanie, Kostrzyńska Orkie-
stra Dęta, Amatorski Zespół Instrumental-
ny z Kostrzyna, Zespół Wokalny „Cantos” 
oraz Kapela Tadka. Około godziny 17:00 za-
praszamy dzieci wraz z rodzicami na niesa-
mowity spektakl teatralny w plenerze. Swój 
talent aktorski pokaże nam Teatr Na Waliz-
kach. Dodatkowo podczas imprezy trwać 
będzie konkurs na najlepsze, najbardziej 
oryginalne stanowisko piknikowe, odbędą 
się warsztaty malowania na szkle, swoje sto-
iska zaprezentują: Muzeum Twierdzy Ko-
strzyn oraz Miejska Biblioteka Publiczna, 
będą dmuchańce dla dzieci, malowanie bu-
ziek, ćwiczenia relaksacyjne, quiz z Kinem 
Za Rogiem, a na starszych czekać będzie 
strefa sportu prowadzona przez Workout & 
Fitness z Kostrzyna. 
Uwaga! W konkursach czekają na Was na-
grody, zatem przybywajcie tłumnie!
16 maja w naszej Kręgielni odbędzie się 
koncert Pawła Domagały. Ten rozśpiewany 
aktor, przebojem „Weź nie pytaj” wdarł się 
już chyba na stałe do naszych serc i pamięci. 
Niestety biletów już nie ma w sprzedaży - 
wyprzedały się w niespełna tydzień po ogło-
szeniu koncertu!
Więcej informacji nt. imprez, zdjęcia, pla-
katy i zapowiedzi na kolejne wydarzenia 
znajdziesz na naszym profilu facebooko-
wym oraz na naszej stronie internetowej 
kck.kostrzyn.pl. Zapraszamy do interakcji!
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Przed ochłodzeniem pszczoły intensywnie przynosiły pyłek 
do ula oraz pojawił się pierwszy nektar. Obficie rozpoczęły 
kwitnięcie wierzby, klony i drobna roślinność zwiastująca 
początek nadchodzącej wiosny. Dziś pogoda sprzyjała i ja 
skorzystałem z warunków pogodowych i zajrzałem do uli. 
Niespodzianek nie było, matki czerwiły, było widać na ram-
kach czerw w różnym wieku. Są również zapasy pokarmu 
białkowego jak i węglowodanowego. Jednak mnie niepokoi 
co innego, w okolicach Kostrzyna nad Odrą i sąsiednich 
gminach na polach nie widać plantacji rzepaku - wcześniej 
było jego sporo. Zatem pozostaną takie pożytki jak sady, 
mniszek, łąki i tak aż do akacji. Tak jak w ubiegłym roku 
tak i w tym, obserwujemy przyspieszony rozwój w przyro-
dzie. Klimat od jakiegoś czasu się zmienia, oznaki wiosny 
pojawiają się coraz wcześniej.
Wraz z wiosną pojawiają się problemy z wypalaniem          
suchych traw. I w tym roku były przypadki spalenia pasiek 
pszczelich podczas wypalania łąk w niektórych rejonach 
Polski. U nas nie spotkałem się z takim zjawiskiem. Jed-
nak pojawiają się inne problemy związane z opryskami na 
ogródkach działkowych. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy 
ile czynią szkody opryski wykonane nieodpowiednią dawką 
środka i jakie są tego skutki uboczne. Zabieg wykonany       w 
południe przy wysokiej temperaturze w dużym słońcu i ze 
zwiększoną dawką a nie zgodnie z ulotką - tak na wszelki 
wypadek, by dobrze zadziałał preparat. Wszyscy mówią, że 
mają zdrowe warzywa i owoce bo z własnego ogródka. Nikt 
się nie zastanawia ile na uprawę swojej trzy arowej działki 
w postaci nawożenia, zapraw do nasion i zabiegów oprysku 
wylał chemii. Cała ta chemia została wchłonięta przez wa-
rzywa i owoce, które podajemy naszym dzieciom i wnukom 
jako najzdrowsze i najlepsze produkty.

KWIECIEŃ W PASIEKACH
Druga dekada kwietnia dla pszczelarstwa była niezbyt ciekawa spowodowana raptownym ochło-
dzeniem. Jednak wcześniejsza pogoda pozwalała rozwijać się rodzinom pszczelim. Jednak nie 
wpłynie to na dobrą kondycję rodzin. Mam nadzieję, że pszczelarze zadbali o zapasy w ulu i nie 
będzie niespodzianek. 

Działkowcy pytają się dlaczego wokół nas i na ogród-
kach nie widać owadów i pszczół. Odpowiedź jest prosta:          
środowisko jest zatrute przez chemię, która powszechnie 
jest stosowana na działkach i ogródkach przydomowych. 
Również dlatego, że zamiast zieleni nasze tereny wokół    
naszego domu, posesji, czy bloku, dzisiaj porastają traw-
niki, które są co sobotę koszone, a to co nie jest obsiane 
trawą jest wyłożone kostką brukową. Podobnie ma się sy-
tuacja na działce, każda wolna przestrzeń gdzie wcześniej 
rosły warzywa dziś jest trawnikiem i również koszonym co 
sobotę. Jednym słowem: stołówka, która kiedyś była pięk-
na     kolorowa i obfita w różnorodne kwiaty obfite w nektar 
i pyłek zastąpiono trawnikiem i polbrukiem, a to co po-
zostało jest skażone chemią. Uprawa monokulturowa nie 
jest dobrym siedliskiem dla owadów i pszczół. Środowisko           
zatrute  chemicznie i pozbawione różnorodnych roślin                               
stanowiących pokarm nie jest sprzyjające ani dla owadów 
ani dla człowieka jednym słowem pustynia.
Aktualnie kończymy prace w SKANSENIE PSZCZELAR-
SKIM przygotowujące do następnego sezonu. Dziękujemy 
wszystkim za przekazane pamiątki dotyczące pszczelarstwa 
i ich rodzin. Materiały te pomogą nam opracować historie 
pszczelarstwa w naszym regionie, a w szczególności w mie-
ście Kostrzynie nad Odrą i okolicach. Wszystkie otrzymane 
pamiątki zostaną wykorzystane w organizacji ekspozycji 
na  sezon letni i zostaną udostępnione dla zwiedzających 
Skansen Pszczelarski.
Zapraszamy do odwiedzania naszego miejsca, w którym 
historia związana z bartnictwem pszczelarstwem jest ciągle 
żywa za sprawą tu wystawionych do zwiedzania ekspona-
tów i związanych z nimi histori.

Romana i Marian Grzywacz

Jak każdego roku o tej porze, przeprowadzone zostaną 
opryski, których celem jest ograniczenie ilości meszek i 
komarów, a tym samym zmniejszenie uciążliwości, jakie 
stwarzają one mieszkańcom. Opryski przeprowadzone 
zostaną w dniach 23-24 kwietnia br., pod warunkiem, że 
warunki atmosferyczne będą sprzyjające do ich przepro-
wadzenia. W związku z tym, termin może ulec zmianie,
o czym poinformujemy na stronie www.kostrzyn.pl

Mając na uwadze ochronę pszczół oraz prognozę po-
gody prace będą wykonywane w godzinach od 18.00 
do 4.00. Użyte preparaty posiadają pozwolenia do ich 
stosowania wydane przez  Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych.

Opryski obejmą tereny:
- przy ul. Osiedlowej 2 tzw. Szachownica
- pomiędzy ul.Żeglarską a rzeką Wartą
- przy stawiku (Amfiteatr)
- Park Miejski
- plac zabaw na Osiedlu Warniki
- park przy ul.Fabrycznej (2 strony)
- Osiedle Leśne:
   - boisko za garażami
   - lasek wzdłuż drogi ul.Sportowa
- Targowisko Przygraniczne
- Cmentarz Komunalny
- Plac zabaw przy ul. Reja
- Osiedle Szumiłowo (boisko oraz cmentarz)
- teren przy dworcu PKP oraz skarpa przy ul.Dworcowej
- wzdłuż rzeki Warty:
   - za stadionem
   - przy ul.Mostowej
   - wjazd do  klubu „Delfin”
   - skarpa przy Aleji Kasztanowej
 
Jednocześnie informujemy, że przewidujemy przepro-
wadzić II etap odkomarzania w terminie późniejszym, 
który obejmie następujące tereny:
- pomiędzy ul.Żeglarską a rzeką Wartą
- przy stawiku (Amfiteatr)
- Park Miejski
- lasek przy placu zabaw na Osiedle Warniki
- park przy ul.Fabrycznej (2 strony)
- teren na Osiedlu Szumiłowo (boisko )
- wzdłuż rzeki Warty:
   - za stadionem
   - przy ul. Mostowej
   - wjazd do  klubu „Delfin”
   - ul.Na Skarpie
- lasek za działkami ROD HUZAR
- wzdłuż ul.K opernika (od Placu WP - ul.Gorzowskiej)
- Park DMR
- Park Lwa
- plac zabaw przy ul.Wyszyńskiego

Nadmieniamy, że każdy z nas może mieć wpływ na 
liczbę meszek i komarów Aby nie dopuszczać do zwięk-
szenia ich populacji warto przestrzegać kilku ważnych 
zasad:
1. należy usuwać z ogródków przedmioty (pojemniki, 

puszki, opony) mogące przypadkowo gromadzić 
wodę, np. deszczową, stanowiąc tym samym do-
godne miejsca do wylęgu komarów

2. warto przykrywać pojemniki celowo gromadzące 
wodę np. beczki, co ma na celu ograniczenie do-
stępu do powierzchni wody, gdzie samice owadów 
składają jaja)

3. w przypadku przydomowych oczek wodnych         
należy pamiętać o regularnej wymianie wody, 
umożliwieniu przepływu wody lub wprowadzanie 
do nich komarożernych gatunków ryb, np. karaś, 
jaź, wzdręga, słonecznica

4. należy regularnie oczyszczać baseny i wprowadzać 
do nich wodę chlorowaną.

UWAGA! OPRYSKI!
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W ocenie prezesa Polskiego Związku Za-
paśniczego Andrzeja Suprona, członka 
Zarządu PZZ, delegata technicznego PZZ 
Michała Jaworskiego, trenera kadry na-
rodowej Piotra Szczeponioka, sędziego 
głównego Michała Łojewskiego, kadry 
szkoleniowej klubów startujących, zawody 
stały na bardzo wysokim poziomie orga-
nizacyjnym i sportowym, były profesjo-
nalnie przygotowane i przeprowadzone. 
Zapewniono uczestnikom niesamowitą ry-
walizację sportową, zapewniono promocję 
przedsięwzięcia oraz wspaniałą atmosferę, 
co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego 
lepszego postrzegania organizatora, jakim 
był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
w Kostrzynie nad Odrą przez wszystkich 
uczestników, sędziów i gości II Pucharu 
Polski Kadetów. Sportowy maraton prze-
biegł zgodnie z programem (praktycznie 
co do minuty), dostarczając zgromadzo-
nym kibicom okazji do śledzenia walk na 
jak najwyższym poziomie. Pięknie, bogato 
i  kolorowo udekorowana hala widowisko-
wo-sportowa kostrzyńskiego Zespołu Szkół 
jeszcze bardziej znacząco podniosła rangę 
zapaśniczych zawodów. 
Już w piątek 29.03. od godziny 14:00 do     
Kostrzyna nad Odra zawitały pierwsze eki-
py zapaśnicze, by jeszcze tego samego dnia 
już z udziałem 177 zawodników i ponad                                                                                          
50-osobowej kadry szkoleniowej, w obec-
ności 14 sędziów przystąpić do weryfikacji, 
ważenia i przeglądu lekarskiego. Na od-
prawie technicznej dokonano omówienia 
wszelkich spraw związanych z zasadami 
przebiegu zawodów i walk zapaśniczych. 
Dzień później 30.03. od godziny 9:00 
do 13:30 odbyły się walki eliminacyjne 
w  pierwszych seriach w dziesięciu katego-
riach wagowych. 
O godzinie 15:00 z udziałem zaproszonych 

gości, licznych kibiców, sędziów, zawodni-
ków odbyła się ceremonia otwarcia II Pu-
charu Polski. Prowadzący otwarcie dyrektor 
MOSiR, główny organizator Pucharu Polski 
Zygmunt Mendelski poprosił o powitanie 
uczestników zawodów. W imieniu Starosty 
Powiatu Gorzowskiego Michała Wasilew-
skiego i radnych powiatowych dokonał 
go przewodniczący Rady Powiatu Karol        
Zieleński, w imieniu Rady Miasta Kostrzyn 
nad Odrą głos zabrał Marek Tatarewicz. 
Oficjalnego otwarcia II PP, z życzeniami 
miłego pobytu w Kostrzynie nad Odrą oraz 
osiągnięciem jak najlepszych wyników,      
dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Kunt.
TO JUŻ 55 LAT!
Tak się złożyło, że tegoroczne zawody zapa-
śnicze uświetniły Jubileusz 55 lat działalno-
ści kostrzyńskich zapasów i zważywszy, że
• Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało 

dofinansowanie z rządowego Progra-
mu Inwestycji o szczególnym znacze-
niu dla sportu na inwestycję pod nazwą 
„Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Za-
paśniczego, zadanie które rekomendo-
wane zostało do dofinansowania przez 
PZZ w Warszawie,

• Miasto Kostrzyn nad Odrą od 55 lat 
jest kolebką sportu zapaśniczego, a zaj-
mujące się szkoleniem w tej dyscypli-
nie sportu SKF Olimp i UKS Jedynka 
mogą się poszczycić wieloma wybit-
nymi zawodnikami, którzy dotychczas 
zdobyli 213 medali mistrzostw Polski, 
Pucharu Polski w różnych kategoriach 
wiekowych 

• Kostrzynianie wielokrotnie repre-
zentowali nasz kraj na zapaśniczych 
mistrzostwach Europy i Świata, gdzie 
również zdobywali medale, a także ry-
walizowali o start w Igrzyskach Olim-
pijskich w Atlancie, Sydney i Atenach, 

• Miasto Kostrzyn nad Odrą od 30 lat 
jest organizatorem Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Kadetów i Juniorów, 
Pucharu Polski Kadetów, Mistrzostw 
Polski Seniorów, Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży,

było okazją do podpisania porozumienia 
partnerskiego pomiędzy Polskim Związ-
kiem Zapaśniczym w Warszawie reprezen-
towanym przez Andrzeja Suprona - Pre-
zesa PZZ, a Miastem Kostrzyn nad Odrą 
reprezentowanym przez Andrzeja Kunta 
- Burmistrza Miasta i Zygmunta Men-
delskiego - dyrektora MOSiR w zakresie 
określenia ram współpracy pomiędzy PZZ 
a Miastem Kostrzyn nad Odrą w zakresie 
wykorzystania „Kostrzyńskiego Centrum 
Szkolenia Zapaśniczego zlokalizowanego 
w hali widowiskowo – sportowej przy ulicy 
Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą, która 
administrowana będzie przez kostrzyński 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obiekt 
ten służyć będzie organizacji szkolenia 
centralnego i wydarzeń sportowych w tym 
zapaśniczych, organizacji szkolenia w zapa-
sach styl klasyczny kostrzyńskim klubom 
SKF Olimp i UKS Jedynka, prowadzenia 
zajęć z w-f dla uczniów SP nr 1. 
II Puchar Polski był także okazją do wrę-
czenia najwyższych wyróżnień nadanych 
przez Polski Związek Zapaśniczy. „Złote 
Medale” za całokształt działań na rzecz 
rozwoju i propagowania polskich zapasów, 
za wspieranie wszelkich inicjatyw popu-
laryzowania sportu zapaśniczego wśród 
dzieci i młodzieży w Kostrzynie nad Odrą 
otrzymali: Andrzej Kunt, burmistrz Miasta 
Kostrzyn nad Odra, Zygmunt Mendelski, 
dyrektor MOSiR, Andrzej Kail, dyrektor ds 
marketingu K-S SSE, Artur Grzelczak, v-ce 
prezes SKF Olimp i Antoni Żołna, trener 
koordynator zapasów SKF Olimp. 

II PUCHAR POLSKI KADETÓW
W dniach  29-31 marca  w hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 2  w 
Kostrzynie nad Odrą odbył się II Puchar  Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym. Impreza nadana przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie w pełni spełniła plany, zamierzenia i 
oczekiwania  w jego realizacji.  W zawodach wzięło  udział  aż 177 zapaśników z 43 klubów zapaśniczych z  Polski.  
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Drodzy sympatycy, trenerzy, zawodnicy, 
kibice i przyjaciele kostrzyńskich zapasów: 
niniejszym pragnę  serdecznie podzięko-
wać wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji, 
sportowego oraz organizacyjnego sukcesu 
II   Pucharu  Polski Kadetów w zapasach 
styl klasyczny.
Składam serdeczne podziękowania                
Andrzejowi Supronowi (prezesowi PZZ 
Warszawa,  v-ce mistrzowi Igrzysk Olimpij-
skich, multimedaliście mistrzostw Świata i 
Europy), Michałowi Wasilewskimu (Staro-
ście Powiatu Gorzowskiego), Magdalenie 
Słomińskiej (z-cy Starosty), Andrzejowi 
Kuntowi (Burmistrzowi Miasta Kostrzyn 
nad Odrą), Zbigniewowi Biedulskiemu   
(z-cy burmistrza), Karolowi  Zieleńskiemu 
(przewodniczącemu Rady Powiatu), Mar-
kowi Tatarewiczowi (Przewodniczącemu  
Rady Miasta),  Michałowi Kunt (Wiceprze-
wodniczącemu Rady Miasta) Marzenie 
Brenk-Sułkowskiej (naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Opieki) za promowanie 
II Pucharu Polski i za okazaną pomoc.  
Dziękuję, kostrzyńskim radnym  Rady  Po-
wiatu  Gorzowskiego Mieczysławowi Jasz-
czowi, Andrzejowi  Kailowi, Zygmuntowi 
Mendelskiemu  oraz radnym Rady  Miasta 
Kostrzyn nad Odrą: Ryszardowi Andrys, 
Leszkowi Naumowiczowi, Monice Są-
dej,  Markowi Tatarewiczowi, Michałowi 
Kunt, Helenie Rudanieckiej, Mariuszowi 
Staniszewskiemu,  Piotrowi  Dziekanowi 
za uczestnictwo w oficjalnym otwarciu PP,   
za wsparcie i propagowanie  imprezy zapa-
śniczej oraz za okazaną wszelką pomoc w 
jej organizacji,     
Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom 
za wsparcie finansowe, rzeczowe  zawodów  
zapaśniczych oraz za okazaną pomoc:  
Andrzej Supron (prezes Polskiego Związ-
ku Zapaśniczego w Warszawie), Krzysztof  
Kielec (prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.), Andrzej 
Kail (prezes SKF Olimp), Artur Grzelczak 
(v-ce prezes SKF Olimp), Artur Żołna 
(prezes UKS Jedynka), Henryk Derejczyk 
i Michał Jarczyński (prezesi Arctic Paper 
Kostrzyn S.A.), Michał Wasilewski (Staro-
sta Powiatu Gorzowskiego), Olgierd Kłap-
tocz (prezes Miejskich Zakładów Komu-
nalnych  Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą),  
Aneta Staniszewska (dyrektor  BGŻ Bank 
Paribas), Edyta Staniszewska (dyrek-
tor  Gospodarczego Banku Spółdzielczego 
w Barlinku,  oddział  Kostrzyn nad Odrą), 
Krzysztof Wojciechowski (prezes firmy  
„RAVEN” Sp. z o.o.), Robert Szczepkowski 
(prezes firmy Hanke Tissue Sp. z o.o.), Alex  
Nielsen (prezes firmy Polchar), Witold 
Zając (dyrektor Wendre Polska Sp. z o.o.),  
Aneta i  Ireneusz Suchomel (właściciele 
firmy  IKAA Suchomel), Anna Borowska 
(właścicielka Multibor), Jeremi Filuś (pre-
zes firmy Filius Metal), Marek Markowski 
(właściciel  firmy OK-Styl), Stefan Biliński   
(prezes Intermarche), Grzegorz Moczul-
ski (prezes Bricomarche), Tomasz Walicki 
(dyrektor marketingu ICT Poland Sp.z o.o.), 
Mieczysław Jaszcz (właściciel pralni Per-
fect), Barbara Pulkowska (właściciel-
ka hurtowni Pavlus), Mariusz i Tomasz 
Iwaszko (właściciele firmy Metal Technik 
- Ogrodzenia Metalowe). 

Dziękuję Leszkowi Naumowiczowi (dy-
rektorowi Zespołu Szkół) za pomoc w udo-
stępnieniu  obiektu sportowego, zespołowi 
ROLL DANCE  za część  artystyczną ze 
znakomitym  występem  grup tanecznych, 
młodym kostrzyńskim zapaśnikom SKF 
Olimp za pomoc w przygotowaniu areny  
zapaśniczej,  pracownikom MOSiR: Wiol-
lecie Dybcio, Wiollecie Krupie, Mariu-
szowi  Staniszewskiemu, Romanowi  Buć-
kowskiemu,  Władysławowi  Kędziorowi,  
Bartłomiejowi Suskiemu, Antoniemu  
Żołnie  oraz Arturowi Żołnie (prezesowi 
UKS Jedynka) - za przygotowanie obiektu 
hali  sportowej, za ogromny wkład pracy   
oraz za realizację  wszelkich zadań związa-
nych z całokształtem  organizacji i  przebie-
gu  tej  największej w 2019 roku centralnej 
imprezy zapaśniczej. 
Serdecznie dziękuję Ewie Grzelczak oraz 
dr Wojciechowi Guli za czuwanie nad 
zdrowiem  zapaśników, za zabezpieczenie 
medyczne. Dziękuję panu Sławomirowi 
Dudzie za pomoc w załadunku i rozła-
dunku mat zapaśniczych, wszelkiej dekora-
cji, sprzętu  i urządzeń,  za zabezpieczenie 
transportu. 
Dziękuję kostrzyńskim zapaśnikom oraz 
trenerom reprezentującym nasze miasto 
w zawodach, za postawę, za dostarczenie 
sportowych emocji, za złoty medal Marcela 
Kaczmarka, zdobyte brązowe medale przez  
Kewina Metela i Mateusza Borysewicza-
Woźnickiego, za wywalczenie wysokich 
V miejsc przez Oskara Piekutowskiego, 
Lucjana Rojewskiego, Kacpra Miklaszew-
skiego, VII miejsca przez Filipa Musiałow-
skiego  oraz za zajęcie przez SKF Olimp  
Kostrzyn nad Odrą  I miejsca  w klasyfika-
cji zespołowej.  
Słowa uznania i gratulacje kieruję  do: 
Mateusza Borysewicza-Woźniackiego za  
zdobycie pucharu  „Najlepszego zawodni-
ka  Miasta Kostrzyn nad Odrą”,  Kewina 
Metela za zdobycie pucharu  „Najlepsze-
go Zawodnika Powiatu Gorzowskiego”,          
Grzegorza Hildebranda za zdobycie pu-
charu „Najlepszego zawodnika Ziemi 
Lubuskiej” oraz  Marcela Kaczmarka za      
zdobycie pucharu „Najlepszego  zawodni-
ka  II Pucharu Polski”. 
Dziękuję za doskonałe warunki zakwa-
terowania i wyżywienia, za miłą obsłu-
gę ekip krajowych, gości z PZZ, sędziów                            
i trenera kadry szkoleniowej, kierowników 
ekip,      zawodników polskich klubów spor-
towych następującym osobom: Witoldowi             
Wiśniewskiemu i  Dariuszowi Zacharze 
(kierownictwu hotelu „BASTION” w Ko-
strzynie nad Odrą), Monice i Tomaszowi 
Krogulewskim (właścicielom restauracji  
- pizzerii „HEJ”  w Kostrzynie nad Odrą), 
właścicielowi „Domu Turysty” w Kostrzy-
nie nad Odrą.
Dziękuję wszystkim kostrzyńskim sym-
patykom i kibicom,  za udział w śledzeniu 
przebiegu zawodów oraz  za stworzenie 
miłej atmosfery. Dziękuję Państwu oraz 
wszystkim tym, którzy zażyczyli sobie bez-
imienność: za okazaną pomoc  przyczynia-
jącą  się do wspólnego sportowego i organi-
zacyjnego sukcesu. Jeszcze raz Wszystkim 
Państwu serdecznie i pięknie  DZIĘKUJĘ.

Dyrektor MOSiR 
Zygmunt Mendelski

PODZIĘKOWANIA

Głos zabrał prezes PZZ Andrzej Supron, 
który pogratulował wyróżnionym i podzię-
kował wszystkim za wieloletni całokształt 
działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju 
sportu zapaśniczego.
Od godziny 15:25 na centralnej macie zapa-
śniczej zrobiło się bardzo kolorowo i wesoło 
za sprawą fantastycznego występu formacji 
tanecznej Roll Dance działającej przy KCK, 
której choreografem jest Jacek Jobke z Go-
rzowa Wlkp.
Po zakończeniu części artystycznej od go-
dziny 16:00 do 19:00 toczyły się kolejne wal-
ki w poszczególnych wagach, aż do wyło-
nienia półfinalistów. W niedzielę 31.03. od 
godziny 9:00 rozgrywano już walki o meda-
le, gdzie emocje sportowe sięgnęły zenitu. 
Śledzący zmagania kibice z Kostrzyna moc-
no trzymali kciuki za reprezentantów SKF 
Olimp, którzy pięknie włączyli się w walkę 
o zdobycze medalowe, przypieczętowując 
zdobyciem złota, dwóch brązowych medali 
oraz …. wygraniem klasyfikacji zespołowej 
II Pucharu Polski, wyprzedzając 42 klubo-
we reprezentacje.
Od godziny 11:30 trwała najprzyjemniej-
sza chwila dla najlepszych gladiatorów, 
tj. wręczenie pięknych medali, pucharów, 
dyplomów w dziesięciu kategoriach wago-
wych. Nagrody wręczali: Michał Jaworski,         
Andrzej Kail, Artur Grzelczak, Mieczy-
sław Jaszcz, Albert Wawrzyniak, Mariusz 
Staniszewski, Zygmunt Mendelski.
Po godzinie 14:00 wszystkie przyjezdne eki-
py opuściły przyjazny dla sportu Kostrzyn 
nad Odrą , a wydarzenia II Pucharu Polski 
przeszły już do historii.  Dla organizatora tej 
imprezy, jakim był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, było to duże przedsięwzięcie, 
wymagające wkładu ogromu pracy pracow-
ników, zaangażowania i poświęcenia. 

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą



10Samorządny Kostrzyn 

Mali ogrodnicy - Ekoludki w ogro-
dzie! 

Goszcząc wielu ekspertów daliśmy przed-
szkolakom możliwość obserwacji i rozwi-
jania przyszłych preferencji zawodowych. 
Odwiedzający nas goście sprawiali na 
przedszkolakach niesamowite wrażenie 
a dzięki firmie ICT Poland mogliśmy zrobić 
jeszcze więcej. Dzięki programowi „Foxy 
pomaga dzieciom” nasze przedszkole otrzy-
mało możliwość spełnienia marzeń naj-
młodszych. Przekazane na ten cel 5.000 zł 
umożliwiło nam realizację projektu cyklicz-
nych spotkań w Klubie Młodego Wynalazcy 
w Stanowicach. 
Miesiąc kwiecień upłynął nam na doświad-
czeniach i eksperymentach pod okiem 
profesjonalnej kadry. Dzieci z grupy 5- 
i  6-latków mogły poczuć się jak prawdzi-
wi chemicy, wykonując doświadczenia w 
profesjonalnym laboratorium biologiczno- 
chemicznym a do tego w specjalnych far-
tuchach i okularach ochronnych. Wszystko 
to dostarczyło im niecodziennych wrażeń 

a samodzielne przeprowadzenie doświad-
czeń „Tęcza na talerzu”, „ Poduszkowiec”, 
„Wulkan”, „Magiczny balon”, „ Czy to ciecz 
czy ciało stałe?”, „Rozdzielanie barwników” 
dało możliwość bezpośredniej obserwacji, 
działania i wnioskowania. 
Przeżyte w Klubie Młodego Wynalazcy 
chwile pozwoliły sprawdzić w praktyce jak 
fascynujące jest to, co w teorii może wy-
dawać się nudne. Dzięki doświadczaniu 
i emocjonalnemu zaangażowaniu dzieci 
możemy najlepiej rozwijać ich  zaintereso-
wania i ukierunkować przyszłe preferencje 
zawodowe. Współpraca przedszkola ze śro-
dowiskiem rodzinnym i lokalnym otwiera 
przed dziećmi nowe możliwości.  
RAZEM możemy zrobić jeszcze więcej dla 
rozwoju naszych dzieci, dlatego dzięku-
jemy firmie ICT Poland za umożliwienie 
tych pouczających spotkań.

Marta Smycz

W czasie projektu edukacyjnego „Rybki w 
sieci” (autorstwa M. Dudziak) realizowa-
nego w grupie „Pszczółki” odbyliśmy kilka 
wycieczek do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Tam przedszkolaki podczas pracy z 
komputerami poznawały pozytywne i nega-
tywne strony Internetu, dowiedziały się wię-
cej o bezpiecznych stronach internetowych      
dla dzieci, a także o skutkach nadmiernego 
spędzania czasu przed komputerami. Pod-
sumowaniem naszych działań było utworze-
nie plakatów pt. „Rybki w sieci”, „Netykieta”, 
„Zasady bezpiecznego Internetu”, a także 
konkurs „Mądry Internauta”. Nagrodami w 
podejmowanych działaniach były książeczki 
dotyczące kodowania.
Samo pojęcie programowania nie jest nam 
obce już od jesieni. W tym roku przygodę 
z kodowaniem zaczęliśmy od zabaw z ko-
lorowymi kubeczkami, matą do kodowa-
nia, zabawami w sudoku. A najciekawszym 
momentem było poznanie robota Photon, 
którym sterujemy przy pomocy aplikacji 
na tablecie. Nasz Mikuś, bo tak nazwali-
śmy robota, towarzyszy nam często podczas           
zabaw lub zajęć dydaktycznych, uczy nas 
kierunków w przestrzeni, planowania dzia-
łań, współpracy w zespole, no i oczywiście 
programowania.

W ramach działań profilaktycznych zor-
ganizowaliśmy także  międzyprzedszkolny 
konkurs plastyczny na plakat „Dobry czy 
zły Internet?”, do którego udziału zaprosi-
liśmy kostrzyńskie przedszkola. Zadaniem 
konkursu było zaangażowanie rodziców w 
działania chroniące dzieci i dorosłych przed 
uzależnieniem i cyberprzemocą. Wystawa 
prac konkursowych oraz plakatów wykona-
nych w projekcie została zorganizowana w 
holu Przedszkola Miejskiego nr 4 „Bajka”. 
Celem podejmowanych działań w naszym 
przedszkolu jest profilaktyka uzależnień 
od urządzeń komputerowych oraz edukacja 
w zakresie zasad bezpiecznego korzystania 
z  Internetu wśród dzieci i ich rodziców.      
Dodatkowo poza kształceniem świadomego 
internauty, pokazujemy dzieciom, że świat 
komputerów to nie tylko uzależnienia i nie-
bezpieczeństwa, ale także ciekawe strony 
edukacyjne i nauka programowania, która 
jest wstępem w świat logicznego myślenia 
i samodzielnego rozwiązywania problemów.
W imieniu naszych przedszkolaków chcieli-
śmy serdecznie podziękować Radzie Rodzi-
ców za zakup pomocy do kodowania oraz 
Robota Photon. A także Miejskiej Bibliotece 
Publicznej za udostępnienie sali kompute-
rowej i efektywną współpracę. 

CHEMICY POD TOPOLĄ
W Przedszkolu Miejskim nr 1 „Pod Topolą” od początku roku szkolnego 
w ramach programu doradztwa zawodowego rozwijamy zainteresowania 
dzieci zawodami. 

W Przedszkolu Miejskim nr 4 „Bajka” pod hasłem „Rybki w sieci” realizowa-
ny jest projekt edukacyjny dla dzieci. 

MĄDRY INTERNAUTA WIELKANOCNE JAJO

Największe jajo na świecie nie przywędro-
wało do nas z Afryki, a z pobliskiej strusiej 
farmy. Waży ok. 1,5 kg i jest odpowiedni-
kiem 25 jajek kurzych. Dzieci mogły wziąć 
jajo do rąk, by się przekonać, że jest na-
prawdę ciężkie. I opukać z każdej strony, 
by zobaczyć, jak twardą ma skorupę. Z 
jednego strusiego jaja można przygotować 
jajecznicę dla wszystkich dzieci w naszym 
domowym przedszkolu, dla pań i jeszcze 
zostanie na wynos co nieco. Przedszkola-
ki z dużym zainteresowaniem wysłucha-
ły informacji o największym z żyjacych 
współcześnie ptaków. Po czym bawiły się 
w szukanie strusiego pióra, co zresztą było 
dziecinnie proste.

Dorota Strychalska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

„Cztery Pory Roku
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Wiosna w parku, wiosna w lesie, a także... w ogrodzie! Ekoludki posta-
nowiły zadbać o wiosenny wygląd naszego placu przedszkolnego.               
W ramach tematyki o wiośnie i ogrodzie, dzieci wraz z paniami założyły 
przedszkolny ogródek.
To nie pierwsze, ani nie ostatnie takie przedsięwzięcie. Naszą przygodę rozpoczęliśmy 
2 lata temu, gdy posadziliśmy na terenie przedszkola drzewka oraz krzewy owocowe. Ko-
lejnym pomysłem było założenie brzozowego gaiku, aby w upalne dni dawał schronienie 
od piekącego słońca. W ubiegłym roku założyliśmy rabatę kwiatową, która na wiosnę wita 
wszystkich gości przybyłych do naszego przedszkola kolorowymi, pięknie kwitnącymi tuli-
panami, żonkilami oraz hiacyntami. W tym roku naszym priorytetem jest ogródek przed-
szkolny, w którym zasialiśmy różne warzywa. Dzieci będą miały okazję obserwować wzrost 
roślin uprawnych, nauczyć się czynności gospodarczych oraz zgłębić wiedzę o zawodzie 
ogrodnika. Piękny i zdrowy ogród to nie lada wyzwanie, dlatego dzieci wraz ze swoimi 
paniami codziennie starają się zapewnić najlepsze warunki dla rozwoju warzyw. Miejmy 
nadzieję, że okażemy się Mistrzami-Ogrodnikami, a zebrane plony będą zdrowę i dorodne.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki”

MALI OGRODNICY

W ubiegłym roku przyznano naszemu 
Przedszkolu wojewódzki certyfikat „Przed-
szkole Promujące Zdrowie”, co jeszcze     
bardziej zmobilizowało nas do podejmo-
wania działań na  rzecz promocji zdrowia. 
Konkurs był ukoronowaniem całorocznych 
działań nauczycieli i ekspertów, w czasie 
których dzieci poznawały zasady zdrowego 
odżywiania się, dbania o  higienę osobistą 
oraz szeroko pojmowanego zdrowia fizycz-
nego i psychicznego zgodnie zrealizowa-
nym programem profilaktyki i promocji 
zdrowia. W tym roku do konkursu zgłosiło 
się dziewięć drużyn. Wśród głównych po-
traw i przekąsek królowały soki owocowe 
i  przeciery owocowo-warzywne, carpaccio 
z buraka, zdrowe kanapeczki z chlebka wła-

MASTERCHEF W PM2

W piątek 12.04.2019 r. w PM 2 już po raz drugi odbył się konkurs dla dzieci 
i rodziców „Przedszkolny Masterchef”.

snego wypieku i dżemu wyrobu domowego, 
tosty z owocami, szaszłyki i jeżyki owoco-
we. Nie zabrakło też zdrowych łakoci: tortu 
bezowo-owocowego i ciasteczek owsianych 
z czekoladą.
Wykwalifikowana grupa „ekspertów kuli-
narnych” składająca się z przedszkolaków 
oraz pracowników przedszkola z niecierpli-
wością oczekiwała na efekty pracy drużyn. 
Gdy tylko gotowe potrawy, przekąski, prze-
ciery i soki wystawiono na pięknie udekoro-
wanych stołach, przystąpiono do degustacji. 
Wszystko w mig zniknęło ze stołów i zde-
cydowano, że wszyscy zasługują na najwyż-
sze uznanie. Po takiej bombie witaminowej 
dzieci wróciły do sal uśmiechnięte i pełne 
zapału do zabawy.                                    PM2

Po dwóch dniach sportowej rywalizacji z udziałem prawie 
70 drużyn chłopców i dziewczynek, 675 strzelonych goli,  
tytuły mistrzów województwa lubuskiego w XIX edycji 
Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 
zdobyły dwa zespoły z Kostrzyna nad Odrą - chłopcy z SP4 
Kostrzyn nad Odrą oraz dziewczęta z MUKS PS Kostrzyn 
nad Odrą i dzięki tym zwycięstwom zagrają na PGE Naro-
dowym w finale krajowym (29.04-02.05.2019).
Zmagania w lubuskich Finałach Wojewódzkich XIX edycji 
Turnieju, które odbyły się w Gorzowie Wlkp. rozpoczęły się 
w poniedziałek 1 kwietnia od rywalizacji chłopców i dziew-
czynek z najstarszej kategorii U-12, a także dziewczynek z 
zespołów do lat 10. Dzień później oglądaliśmy emocjonują-
ce rozgrywki drużyn U-8 oraz chłopców z kategorii U-10.
Na boisku w najstarszej kategorii wiekowej triumfy świę-
ciły zespoły z Kostrzyna nad Odrą. U dziewczynek najlep-
sze były zawodniczki MUKS-u PS Kostrzyn, w barwach 
którego znakomity Turniej rozegrała bramkarka Gabrysia 
Kiałka. Młoda golkiperka ujęła kibiców wspaniałą posta-
wą zgodną z duchem gry (otrzymała „Zieloną Kartkę Fair 
Play” za przyznanie się do błędu mimo braku reakcji sę-

dziego), a ponadto została wybrana najlepszą bramkarką. 
MUKS „PS reprezentowały 3 zespoły, po jednej w każdej 
rozgrywanej kategorii. Największy sukces odniosła druży-
na dziewcząt startująca w kategorii U-12 zajmując I miejsce 
pokonując w finale drużynę Kania Cup Gorzów Wlkp. w 
rzutach karnych. Dramaturgia tego meczu była duża gdyż 
dziewczęta MUKS „PS” prowadziły 2:0 a bramka wyrównu-
jąca padła z rzutu karnego w ostatniej minucie spotkania. 
Po wygraniu rzutów karnych dziewczęta zademonstrowały 
jak można się cieszyć z sukcesu, sukcesu tym większego, że 
w grupie eliminacyjnej mecz pomiędzy tymi zespołami za-
kończył się zwycięstwem 1:0 dla ich rywala w finale.
Drużyna MUKS „PS” grała w składzie: Amelia Dąbrowska, 
Emilia Gwizdoń, Natalia Illkowa, Gabriela Kiałka, Okta-
wia Mularska, Alicja Mycyk, Hanna Nowakowska, Kalina 
Sakowicz, Nikola Wysokińska.
Drużyna U-10 zakończyła rozgrywki na trzecim miejscu 
w grupie eliminacyjnej wygrywając dwa mecze i dwa prze-
grywając. Skład: Anastazja Ciesielska, Patrycja Karolak, 
Wiktoria Nowacka, Anna Nowakowska, Sandra Rojek, 
Aleksandra Rojek, Oliwia Tichow, Oliwia Tracz.

Drużyna U-8 w gronie 6 zespołów uczestniczących        
w turnieju zajęła trzecie miejsce przegrywając w półfinale 
z dziewczynkami z Międzyrzecza 2:1, które zostały zwycięż-
czyniami całego turnieju. Najskuteczniejszą zawodniczką 
została Zosia Mikołajczyk, która w czterech spotkaniach 
strzeliła 15 bramek, dziewczęta MUKS „PS” wystąpiły 
w  składzie: Urszula Filipkowska, Karolina Jęczmienna, 
Zuzanna Kluczyńska, Bianka Kodzis, Hanna Kuśmier-
czyk, Julia Michalska, Zofia Mikołajczyk, Olga Sawko, 
Karolina Szewczyk, Kornelia Wróbel.
Równie dużych emocji dostarczyła rywalizacja chłopców. 
Zwycięzcy do lat 12 (SP 4 Kostrzyn nad Odrą) byli głośno 
dopingowani przez grono kibiców, którego nie sposób było 
nie dostrzec i nie usłyszeć. Zawodnicy „Czwórki” zaprezen-
towali tak ofensywny futbol, że ich trener odbierał gratula-
cje do późnego wieczora, a o ich zwycięstwie fani mówili 
jeszcze drugiego dnia Turnieju. Nikt nie miał wątpliwości, 
że najlepszym zawodnikiem zostanie jeden z graczy zwycię-
skiej ekipy. Ostatecznie wybór padł na Kacpra Sikorskiego, 
który pokazał się ze znakomitej strony zwłaszcza w półfi-
nale, wprowadzając swój zespół do meczu o mistrzostwo 
regionu. Kacper na tle rówieśników wyróżniał się imponu-
jącym przyspieszeniem i zdolnościami przywódczymi. 
Piłkarze SP 4 Kostrzyn nad Odrą w drodze do finału poko-
nali w grupie SP Drezdenko 5:2 SP Żagań 4:1, trzeci mecz 
z SP Gubin zwyciężyli 11:1. W 1/8 finału pokonują SP Czer-
wieńsk 7:1. W półfinałach po trudnym meczu i bramkach 
Kacpra Sikorskiego pokonują zespół SP 21 Gorzów Wlkp.
(klasa Sportowa Warty Gorzów, Progresu i Chemika Go-
rzów) 2:1. W finale ponownie spotykają się z SP Żagań, 
gdzie po bramkach Alana Krysinskiego i Oskara Iwińskiego 
mecz kończy się wygraną 2:0. Trener opiekun zwycięskiego 
zespołu Adam Bogdański, był to już 6 finał krajowy roczni-
ka 2007 pod jego okiem.
Zwycięski zespół reprezentowali: Pakirski Piotr, Chuch-
nowski Sebastian, Górecki Hubert, Potomski Oliwier, Kry-
siński Alan, Sikorski Kacper, Iwiński Oskar, Pinter Alan, 
Kozieł Maciej, Rachela Patryk.

KOSTRZYŃSCY PIŁKARZE W FINALE TYMBARKA
MUKS Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą w kategorii U-12 dziewcząt oraz SP 4 Kostrzyn nad Odrą w 
kategorii U-12 chłopców zagrają na PGE Narodowym. 
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ
7 maja (wtorek), godz. 16:00-17:30 
Dziecięcy Klub Książki

8 maja (środa), godz. 16:00-17:30 
Dyskusyjny Klub Książki

8 maja (środa), godz. 16:00-18:00 
Mamuśki z Kostrzyna

9 maja (czwartek), godz. 16:00-17:30
Klub Młodych Książkożerców

10 maja (piątek), godz. 16:00-17:30
Język Niemiecki dla dzieci

10 maja (piątek), godz. 16:00-17:30
Dojrzali Wspaniali

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

11 maja (sobota), godz. 10:00-12:30 
Decoupage

11 maja (sobota), godz. 13:00-15:30 
Decoupage

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

15 maja (środa), godz. 16:00-18:00
Mamuśki z Kostrzyna

18 maja (sobota), godz. 10:00-12:30
Scrapbooking mixed-media

18 maja (sobota), godz. 13:00-15:30
Scrapbooking mixed-media

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

22 maja (środa), godz. 16:00-17:30 
Młodzieżowy Klub Książki

22 maja (środa), godz. 16:00-18:00
Mamuśki z Kostrzyna

23 maja (czwartek), godz. 16:00-17:30
Klub Młodych Książkożerców

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

29 maja (środa), godz. 16:00-18:00
Mamuśki z Kostrzyna

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

31 maja (piątek), godz. 16:00-17:30
Dojrzali Wspaniali

1 czerwca (sobota), Dzień Dziecka
Zaplecione - warsztaty twórcze

MAJ 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: 10:00-12:30 i 13:00-15:30

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: 10:00-12:30 i 13:00-15:30

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

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

ZAPLECIONE
warsztaty wykonywania tradycyjnych za-
bawek i ozdób z roślin; zajęcia dla dzieci,    
młodzieży i dorosłych, w tym dla rodzin 

zapisy od 14 maja
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.

Zajęcia prowadziły instruktorki z Gorzow-
skiego Ośrodka Technologicznego, z któ-
rym współpracę nawiązała firma Telemond 
Holding. Dzieci mogły samodzielnie zrobić 
kolorowe błyszczące slimy i małe fikające 
robaczki schowane bezpiecznie w pude-
łeczku. Oprócz tego obserwowały doświad-
czenia z wykorzystaniem ciekłego azotu 
oraz same dmuchały slimowe baloniki.
Warsztaty Młodego Technika trwały przez 
cały dzień, najpierw wzięły w nich udział 

dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 4,          
a po południu ponad 60 dzieci zapisanych 
indywidualnie z podziałem na trzy gru-
py. W jednej z grup znalazły się dzieci ze    
świetlicy przyparafialnej.

Zajęcia zostały w całości sfinansowane 
przez firmę Telemond Holding, za co bar-
dzo serdecznie dziękujemy.

Zespół Twojej Biblioteki

MŁODZI TECHNICY
Tuż przed Wielkanocą w Bibliotece ponad setka dzieci zrobiła bardzo po-
zytywny ferment. Dzięki inicjatywie firmy Telemond Holding 17 kwietnia po 
raz pierwszy odbyły się Warsztaty Młodego Technika.
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Ze względu na położenie i warunki terenowe Starego Miasta oraz charakter naszej                   
ekspozycji będzie to jak co roku raczej „późny wieczór” niż noc, ale jest to kolejna oka-
zja do bliższego poznania historii nie tylko Kostrzyna. Głównym punktem tegorocznego 
przedsięwzięcia w sobotę 11 maja będzie otwarcie wystawy „Dzwonki i dzwony w kulturze  
materialnej i duchowej świata” w Bramie Berlińskiej  przy ul. Granicznej 1, które zapla-
nowano na godz. 18:00. Dzwonki pochodzą 65 krajów świata, z sześciu kontynentów i 90      
miast Polski. Kolekcja liczy ponad siedemset artefaktów, z czego w Kostrzynie obejrzymy 
tylko część. Jest to wystawa eksponatów zgromadzonych przez Mariana Łysakowskie-
go z Zielonej Góry, pedagoga, podróżnika, pilota wycieczek, przewodnika turystycznego                             
i kolekcjonera dzwonków od 1977 roku. 
Otwarcie wystawy poprzedzą dwie prelekcje. Ryszard Skałba opowie o kostrzyńskich 
dzwonach, zarówno tych obecnych, jak i historycznych, bezpowrotnie utraconych. Drugi 
z prelegentów Marian Łysakowski opowie o zawodzie ludwisarza, o odlewaniu dzwonów 
i przedstawi dzwonki z wielu krajów, o różnych kształtach wykonane z metali, ceramiki, 
szkła, kamienia i drewna. Dowiemy się również z jakich części składa się dzwon kościelny. 

Program Nocy Muzeów
18:00 „Kostrzyńskie dzwony” - Ryszard Skałba
18:30 „Dzwonki  i  dzwony  w  kulturze  materialnej  i duchowej świata” - Marian Łysakowski 
19:30 Otwarcie wystawy
Bastion Filip udostępniony zostanie tego dnia nieodpłatnie dla zwiedzających w godz. 20:00-
23:00. Serdecznie zapraszamy. 

NOC MUZEÓW 2019
Po raz kolejny Muzeum Twierdzy Kostrzyn włącza się w ogólnoeuropejską 
akcję zwaną „Nocą Muzeów”. 

W sezonie letnim obiekty Muzeum Twierdzy Kostrzyn 
(Bastion Filip oraz Brama Berlińska-punkt IT) czynne są w następujących godzinach:

Poniedziałek  nieczynne
Wtorek - Piątek      10:00-16:00 (ostatnie wejście o godz. 15:00)
Sobota - Niedziela   10:00-18:00 (ostatnie wejście o godz. 17:00)
Dni świąteczne        prosimy śledzić komunikaty

Publikacje i pamiątki można poza podanymi godzinami nabyć 
w siedzibie Muzeum przy ul. Granicznej 1 w godzinach pracy biura.

Po powitaniu przybyłych przez dyrektora 
MTK na pierwszy ogień poszły stanowiska 
bojowe Wehrmachtu i Armii Czerwonej 
usytuowane w Bramie Berlińskiej, a przy-
gotowane wspólnymi siłami pracowników 
muzeum oraz rekonstruktorów z Wrocła-
wia i Poznania. Edukator muzealny Jerzy 
Dreger przy wsparciu członków grup re-
konstrukcyjnych oraz byłego pracownika 
MTK Marcina Wichrowskiego zaprezen-
towali umundurowanie i uzbrojenie obu 
stron konfliktu zbrojnego użyte w walkach 
o Kostrzyn. Była też okazja przedstawienia 
publiczności niewielkiej części destruktów, 
pozostałości po bombach i broni, które 
znajdują się w zasobach naszej placówki 
i które ciągle jeszcze wydobywamy podczas 
prac ziemnych i porządkowych na terenie 
Starego Miasta. Wielu przybyłych kostrzy-
nian skorzystało z możliwości wykonania 
sobie pamiątkowych fotek z karabinem 
w ręku czy też z hełmem na głowie. Następ-
nie miała miejsce część konferencyjna. Na 
spotkanie w Bramie Berlińskiej z autorami 
książek na temat walk o Kostrzyn w 1945 r. 

74. ROCZNICA WALK
Ponad 200 osób pojawiło się w samo południe w sobotę, 30 marca, na ob-
chodach 74 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn.

Torstenem Fudelem, Gerdem-Ulrichem 
Hermannem i Andrzejem Toczewskim 
przybyło ok. 50 osób. Po obejrzeniu filmu 
z kronik radzieckich zmontowanego przez 
Ryszarda Dubika autorzy zrelacjonowali 
swoje doświadczenia przy pisaniu książek, 
przy pozyskiwaniu materiałów i dostępie 
do źródeł. Był też czas na pytania zadane 
przez publiczność, która mogła zakupić 
książki całej trójki oraz uzyskać pamiątko-
we wpisy i dedykacje. Furorę zrobiła woj-
skowa grochówka zasponsorowana przez 
Muzeum, a zaserwowana przez Restaurację 
„Duet”, której 50 litrów rozeszło się w ciągu 
godziny. A że pogoda dopisała, to przez całe 
popołudnie po terenie Starego Miasta spa-
cerowali liczni zwiedzający, w tym dwóch 
paryżan i  trzy grupy zorganizowane, które 
skorzystały z naszych usług przewodnic-
kich. Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
przybycie i zapraszamy na Stare Miasto na 
kolejne nasze imprezy. Oczywiście można 
przyjść do nas bez żadnej okazji, sam urok 
tego miejsca jest wystarczającym powodem.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Tym razem w pokazach weźmie udział w sobotę, 27.04. br. ok. 70 uczestników (piechota, 
artyleria, być może kawaleria) z 10 niemieckich stowarzyszeń rekonstrukcyjnych. Oprócz 
przemarszu wojsk, apelu, pokazów militarnych piechoty i artylerii obecni zostaną uraczeni 
grochówką, a na zakończenie zapraszamy na spacer ostatnią drogą nieszczęsnego porucz-
nika na miejsce jego egzekucji. Poniżej program imprezy.

Stare Miasto Kostrzyn
09:30 Zbiórka historycznych oddziałów wojskowych - parking MTK
09:45 Przemarsz grup przez Bramę Berlińska na Stare Miasto 
10:00 Apel przy pomniku Margrabiego Jana
           - meldunek (Jutta Nestler „Hrabina von Rogucki”)
10:20 Pokazy militarne (ćwiczenia, starcie piechoty i artylerii Pl. Turniejowy)
11:30 Poczęstunek dla wszystkich - wojskowa grochówka
12:00 Wymarsz oddziałów do Gorgast
12:15 Spacer ostatnią drogą por. Hermanna von Katte – przewodnik Klaus Thiel (DE/PL)
13:00 Zakończenie 

Fort Gorgast
15:00 – 17:00 
Manewry w Forcie Gorgast (biwak, pokazy wojskowe, prezentacje)
Wstęp 2,50 EUR

WIOSENNE MANEWRY
Po raz czwarty na terenie Starego Miasta pojawią się grupy rekonstrukcyj-
ne z czasów pruskich w ramach organizowanych wspólnie przez Muzeum 
Twierdzy Kostrzyn i Fort Gorgast tzw. Wiosennych Manewrów Militarnych, 
odbywających się co dwa lata. 
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ROZBIEGANA SP2
Blisko czterystu małych sportowców stanęło na starcie 38. Biegu Uliczne-
go im. H. Witkowskiego, organizowanego 6 kwietnia dla dzieci i młodzieży 
w Dębnie - Stolicy polskiego maratonu. Nie zabrakło również zawodników 
reprezentujących Szkołę Podstawową nr 2 , którzy spisali się znakomicie 
zdobywając 2 miejsca na podium ! 

Jako pierwsze rywalizację rozpoczęły 
dziewczynki z rocznika 2009 i młodsze, 
zaraz po  nich chłopcy a następnie na linii 
startu ustawiały się dzieci z rocznika 2008. 
Do przebiegnięcia mieli 400 metrów. Nieco 
dłuższą trasę wyznaczono dla dziewcząt z 
rocznika 2006 - dla nich zmagania odbywa-
ły się na dystansie 600 m. Najdłuższy bieg 
(800 m) czekał na pozostałych uczestników. 
Tegoroczny bieg dla dzieci i młodzieży to 
rekordowa liczba uczestników. Rywalizacja 
była bardzo emocjonująca i wyrównana, 
licznie zgromadzeni rodzice i opiekunowie 
głośno dopingowali swoje pociechy, podczas 
przerw imprezę biegową urozmaicała grupa 
taneczna „KEEP” z DOK.

Na mecie każdy uczestnik otrzymywał pa-
miątkowy medal oraz dyplom. Następnie 
odbyła się na głównej scenie 46. Maratonu 
Dębno ceremonia dekoracji zwycięzców 
I-VI w każdej kategorii wiekowej.
Miejsca na podium SP2 zajęli: 
Pioterek Dorian - IV miejsce (400m), 
Budziński Gracjan - III miejsce (600m)
Gratulujemy wszystkim małym biegaczom 
oraz życzymy dalszych sukcesów!
Gorące podziękowania składamy dla dyrek-
tora MOSiR Zygmunta Mendelskiego, któ-
ry zapewnił Nam transport  na kolejną już     
imprezę biegową!

 
Klaudia Kobydecka

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej otworzyli Senator 
RP Władysław Komarnicki, Starosta Gorzowski Michał 
Wasilewski, radny Rafał Karmelita, członek Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej Zbigniew Wolski oraz 
pomysłodawca turnieju, utalentowany siatkarz i człowiek 
wielkiego serca w jednej osobie - Michał Przymuszała. 
W uroczystym otwarciu, podczas którego senator życzył 
wszystkim, aby siatkówka wróciła do Kostrzyna, osobi-
ście zwrócił się do chorego Mateusza, którego zaprosił na 
żużlowy mecz Stali Gorzów i życzył spełnienia marzeń.                     
W. Komarnicki dziękował siatkarzom, że mimo wolnej 
soboty zdecydowali się wesprzeć chorego chłopca, który                 
walczy o to, by móc samodzielnie chodzić. Głos zabrał także 
M. Wasilewski, dokonując uroczystego otwarcia turnieju. 
Tuż po godzinie 10:10 siatkarze przystąpili do pierwszych 
meczy, a miłośnicy siatkówki mogli przez ponad sześć go-
dzin delektować się mocnymi serwami, udanymi blokami 
i efektownymi akcjami w ataku. Słowem: było na co popa-
trzeć, bo siatkarze i siatkarki z całej Polski zaprezentowali 
nam piękno siatkówki! 

W turnieju udział wzięły następujące drużyny: 
KWESTIA ILOMA GUBIN (Jakub Dzikudź, Paweł Loren-
towicz, Arleta Preiss, Adam Mielczarek, Mariusz Muszyński, 
Artur Smolak, Tomasz, Stelmaszczyk, Tomasz Zajkowski)
UKS ŻAK KRZESZYCE (Paweł Czapla, Dariusz Frybel    
Maciej Jachimowski, Dawid Jachimowski, Artur Grudziński, 
Kamil Kamiński, Andrzej Klimczuk, Paweł Maciejewicz, 
Wiesław Małaczyński, Bartłomiej Mokot, Kacper Pluta,    
Adrian Sobieraj)
UKS DWÓJKA KOSTRZYN (Piotr Fyda, Bogdan Jurant, 
Michał Kotowski, Wiesław Kwiatkowski, Tomasz Stefański, 
Marcin Wieliczko, Bartłomiej Wilczyński, Jakub Zakrzewski)
GMINA KOZIELNICE (Przemysław Bińskowski, Daniel 
Burniak, Krzysztof Kusztal, Patryk Opaziński, Damian     
Tyczka, Tomasz Tyczka)
UKS SET GORZÓW (Mateusz Browisz, Jakub Burzyński, 
Łukasz Durdajło, Ernest Głowacki, Szymon Grzesiak, Jakub 
Kaczmarek, Dominik Kaliński, Krzysztof Kiełdusz, Jakub 
Kmiotek, Jakub Krosowski, Maciej Olejniczak)
STRAŻ POŻARNA KOSTRZYN (Marcin Buliczak, Piotr 
Budynkiewicz, Łukasz Dębiński, Marek Kowalczyk, Piotr 
Majchrzak, Michał Stokop, Konrad Suchecki)
POLLEY BOLLS DREZDNEKO (Marlena Dychowska, Mi-
chał Framski, Patryk Komarnicki, Damian Masłowski, Pa-
tryk Pierściński, T. Prońko, Piotr Sawała, Kamil Szawłowski)

AGRAFKA CHARTÓW (Marek Bielarz, Jan Gąsiorek,       
Paweł Matusik, Marcin Niewiadomski, Patryk Pełka, Krzysz-
tof Skrzypnik, Kamila Sienkiewicz, Natalia Stankiewicz)
UKS DWÓJKA KOSTRZYN KOBIETY (Paweł Bihuniak, 
Dariusz Czarny, Julia Kozioł, Agata Murzyńska, Przemysław 
Piekarnik, Urszula Tymczyn, Maciej Sikora, J. Wieliczko)
OMEGA RZEPIN (Patryk Dłużewski, Wojciech Kaczmarek, 
Jacek Kulik, Remigiusz Typrowicz, Damian Weryk, Amade-
usz Zygmański, Krzysztof Żmuda)
PRETORIANIE SZCZECIN (Michał Anton, Paweł                 
Kołodziejski, Adrian Lachowicz, Jakub Skuratowski,                  
Damian Stąsiek, Małgorzata Wawrzycka, Weronika Własak)

Wyniki znajdą Państwo na stronie www.naszkostrzyn.pl. 
Turniej poza wymiarem sportowym miał także inny, o wiele 
ważniejszy cel. Była nim zbiórka na rehabilitację Mateusza 
Laskowskiego, który ze względu na swoją chorobę nie jest 
w stanie samodzielnie chodzić. Szansą dla niego może być 
rehabilitacja i zakup specjalistycznego sprzętu, ale koszt 
8.000 zł znacznie przerasta możliwości finansowe rodziny. 
Dlatego też w sobotę w akcję włączyli się siatkarze. Byli też 
wolontariusze serwujący pyszne, świeże, domowe ciasto 
i ciepłą herbatę oraz kawę. Tuż obok Środowiskowy Dom 
Samopomocy z Kostrzyna nad Odrą przygotował loterię 
fantową i oferował wyroby swoich podopiecznych. Dzięki 
ludziom wielkiego serca udało się zebrać ponad 3 tysiące 
złotych, ale siatkarze mieli dla Mateusza jeszcze jeden pre-

zent. Była nim koszulka z podpisami zawodników i spoden-
ki, a jak powiedział Rafał Karmelita, od teraz Mateusz La-
skowski jest numerem jeden w UKS Dwójka Kostrzyn nad 
Odrą! Podczas ceremonii wręczenia nagród matka podzię-
kowała, łamiącym się głosem, wszystkim za wsparcie. Czyż 
może być coś piękniejszego?
KLASYFIKACJA TURNIEJU:
  1. UKS Żak Krzeszyce
  2. UKS Dwójka Kostrzyn nad Odrą
  3. Omega Rzepin
  4. Kwestia Iloma Gubin
  5. Poley Ball Drezdenko
  6. UKS Set Gorzów Wlkp.
  7. Gmina Kozienice
  8. UKS Dwójka Kostrzyn nad Odrą (kobiety)
  9. Agrafka Chartów
10. Pretorianie Szczecin
11. Straż Pożarna Kostrzyn nad Odrą

Ponadto przyznano nagrody dla:
Arleta Preiss - najlepsza zawodniczka
Wiesław Kwiatkowski - najstarszy zawodnik
Dawid Jachimowski - najlepszy blokujący
Bogdan Jurant - najlepszy atakujący
Paweł Czapla - najlepszy przyjmujący
Amadeusz Zygmański - najlepszy rozgrywający
Paweł Maciejewicz - MVP.

SIATKARZE PIĘKNIE ZAGRALI DLA MATEUSZA
13 kwietnia w hali sportowej kostrzyńskiego Zespołu Szkół odbywał się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Gorzowskiego 
Michała Wasilewskiego. W imprezie wzięło udział 10 drużyn z Drezdenka, Gubina, Szczecina, Krzeszyc, Chartowa, Rzepina, Kozielnic, Gorzowa. Kostrzyn 
reprezentowały UKS Dwójka (drużyna kobiet i mężczyzn) i Straż Pożarna. Przez ponad sześć godzin siatkarze walczyli o punkty, ale nie tylko. W trakcie 
meczy trwała bowiem zbiórka dla Mateusza Laskowskiego, który walczy z kolei o to, aby stanąć na nogi. Organizatorami tego sportowego wydarzenia 
byli: Starosta Powiatu Gorzowskiego Michał Wasilewski, Rafał Karmelita oraz Michał Przymuszała.
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Przygotowania do 47 rajdu samochodowego Autocross ADAC idą pełną 
parą. Związek motorowy MC Seelow e.V. odrobił zimą swoje zadanie do-
mowe. Wymagane zmiany na torze wyścigowym, które były konieczne 
po odbiorze przez FIA, zostały przeprowadzone w miesiącach zimowych.

Nie tylko zespół organizacyjny MC Seelow wkracza w gorącą fazę. Tor wyścigowy w Seelow 
jest uważany za jeden z najbardziej wymagających w europejskim kalendarzu wyścigowym. 
Co prawda trasa na „Wzgórzach Seelowskich” o długości 810 m nie jest najdłuższą, ale z jej 
nachyleniami i różnicą wysokości do 30 m jest nie lada wyzwaniem dla kierowców. Rekord 
okrążenia wynosi 35,37s, a średnia prędkość 82,16 km/h. W europejskich kategoriach Junior 
Buggy, Touring Cars, Buggy 1600 i Super Buggy oczekuje się ponownie około 100 startów. 

Najlepsi europejscy kierowcy, jak Bernd Stubbe, są również bardzo podekscytowani.    
Oczywiste jest, że dziewięciokrotny mistrz Europy będzie dążyć do uzyskania swojego 
10  europejskiego tytułu Mistrza Europy. Wystartuje za kierownicą Alfy Racing Buggy, 
znacznie poprawionym w stosunku do wersji ubiegłorocznej. Pojazd o wadze 550 kg z silni-
kiem Volvo o mocy 550 KM pozwala uzyskać przyspieszenie samochodu Formuły 1. Silna 
w tym roku konkurencja w klasie Super Buggies o mocy do 800 KM bez wątpienia poka-
zuje, ze tym razem nie będzie to zadaniem łatwym. Kierowcy jak Ervins Grencis, Florent 
Tafani i Wiely Albers będą z nim rywalizować o europejską koronę w Autocross.

Liczy się również na silniejsze numery startowe z samochodami turystycznymi o mocy 
do 600 turbokoni. Największym faworytem jest tutaj z pewnością obecny mistrz Europy      
Vaclav Fejfar (CZE), który ze Skodą Fabią będzie próbował bronić swojego tytułu.
W kategorii Buggy 1600 z niecierpliwością oczekuje się na rywalizację Kevina Petersa 
(LUX) i Hattricka. Po zwycięstwach w latach 2017 i 2018 Peters uważany jest za fawory-
ta numer jeden do zdobycia tytułu w tym roku. Silnymi konkurentami są Niemcy René      
Mandel i Steven Laubach. Obaj panowie startują w tym roku z nowymi pojazdami i oczy-
wiście liczą na silny wzrost wydajności. 
Organizatorzy mają nadzieję na przychylną pogodę i wiele tysięcy odwiedzających                 
z  całej Europy. Wyścigowa niedziela będzie obfitująca w bogaty program przygotowany 
przez związek MC Seelow.

Gordon Wühler

MISTRZOSTWA EUROPY FIA AUTOCROSS 
ROZPOCZĘCIE SEZONU

FESTIWAL PIŁKI NOŻNEJ
Już od godzin porannych MOSiR zapro-
sił wszystkie kostrzyńskie stowarzyszenia 
oraz gości z Seelow do rywalizacji spor-
towej w  kategoriach: Skrzat, Żak i Orlik. 
Swoje umiejętności zaprezentują kibicom 
młodzi adepci piłki nożnej z następują-
cych klubów: Akademia Futbolu, MUKS                         
Przyjaciół Sportu, UKS Celuloza, UKS 
Czwórka i SV Victoria Seelow. Mecze 
w  kategoriach Skrzat i Żak odbywać się 
będą na nowych boiskach trawiastych, co 
będzie symbolicznym przekazaniem tych 
boisk dla młodych piłkarzy.
Na wieczór zaplanowany jest mecz o mi-
strzostwo Klasy A, gdzie o punkty będzie 
walczyć TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą 
vs. Smogórzanka Smogóry.

MECZ SAMORZĄDOWCÓW
Po raz pierwszy w historii, właśnie podczas 
Dnia Europy na Sportowo 2019 dojdzie do 
meczu piłkarskiego między samorządami 
Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Seelow. Już 
dzisiaj zapraszamy na godzinę 15:00, bo 
o tej godzinie zaprzyjaźnione miasta wyjdą 
na główną murawę piłkarską! Kapitanowie, 
którymi będą Burmistrz Andrzej Kunt oraz 
Burmistrz Jörg Schröder zapowiadają walkę 
do ostatniej minuty!  

STREFA ZAPASÓW
UKS Jedynka i SKF Olimp to kostrzyńskie 
stowarzyszenia zapaśnicze, które w samo 
południe zapraszają na korty tenisowe zlo-
kalizowane na terenach sportowo-rekre-
acyjnych na ul. Niepodległości 11. To tam 
odbędzie się plenerowy turniej zapaśniczy, 
w którym zaprezentują się nasi gladiatorzy. 
Trenerzy zapraszają wszystkich, bowiem 
będzie to doskonała okazja, by nie tylko 
kibicować młodym zapaśnikom, ale też by 
bezpośrednio od kadry szkoleniowej uzy-
skać informacje o treningach, porozmawiać 
o zapasach czy po prostu podziwiać piękno 
tego sportu.

ATRAKCJE DLA BIEGACZY
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą nie może 
zapomnieć o biegaczach, dla których jak 
zwykle przygotowano Wiosenny Bieg      
Rekreacyjny, do udziału w którym zapra-
szamy całe rodziny. Na uczestników czeka-
ją już pamiątkowe medale, bowiem każdy 
w tym biegu będzie zwycięzcą w myśl hasła 
„sport to zdrowie”. Trasa biegu planowana 
jest ul. Sybiraków, obok Amfiteatru a meta 
na kostrzyńskim stadionie.
Z okazji Dnia Europy organizatorzy przy-
gotowali dla wszystkich chętnych zupełnie 
nową formę rywalizacji. Mowa o I Piwnej 
Mili, na którą trwają już zapisy! Biegacze 
będą musieli wypić piwo i pobiec, ale na 
każdym „przystanku” trzeba będzie wypić 
kolejną porcję złotego napoju. Biegi tego 
typu odbywają się na całym świecie, a my 
chcieliśmy zrobić coś fajnego z okazji Dnia 
Europy - zdradza Mariusz Staniszewski - już 
w zeszłym roku planowaliśmy ten bieg, ale 
zabrakło czasu na organizację. W tym roku 
zachęcamy do zapisów i spróbowania swoich 
sił w I Kostrzyńskiej Piwnej Mili.

DZIEŃ EUROPY 2019
W tym roku, w 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Miasto Kostrzyn 
nad Odrą we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ko-
strzynie nad Odrą zaprasza na wspólne świętowanie tej rocznicy pn. „Dzień 
Europy na Sportowo” 12 maja br. na obiektach sportowych MOSiR przy       
ul. Niepodległości 11, gdzie na Mieszkańców czeka szereg atrakcji.

DODATKOWE ATRAKCJE
W samo południe do wspólnej aktywności 
fizycznej zaprasza Workout and Fitness    
Kostrzyn nad Odrą! Nie chcemy zdradzać 
wszystkich szczegółów, ale zapewniamy,     
że każdy znajdzie coś dla siebie! Radzimy 
jednak, aby tego dnia przyjść na stadion 
w  stroju sportowym, aby nie ominęła nas 
żadna atrakcja - wszak Dzień Europy świę-
tujemy w tym roku na sportowo! 
Nie zapomnieliśmy również o najmłod-
szych. Niezawodny Piotr Witkowski już 
szykuje swoje dmuchane zamki (zwane też 
dmuchańcami), które będą dla wszystkich 
milusińskich zupełnie za darmo! Na płycie 
bocznej będą animatorzy, którzy na nasz    
festyn przybędą wprost z bajek. Szykujemy 
dla Was także szereg innych atrakcji...
Na festynie nie może również zabraknąć  
stoisk gastronomicznych, pysznych lodów 
oraz smakowitych przekąsek. 

CHARYTATYWNIE
Po raz kolejny wolontariusze będą w trak-
cie imprezy zbierać na rehabilitację chorego 
Kamilka Waskina, który został poparzony 
wrzątkiem. Chłopczyk przeszedł już kil-
ka przeszczepów skóry, ale wciąż potrze-
buje rehabilitacji. Jak podkreślają rodzice 
chłopca, dzięki współpracy z kostrzyńskim     
MOSiR-em udało się zapewnić środki na 
kilka miesięcy leczenia. Po raz kolejny 
wolontariusze pojawią się u nas z ciastem, 
kawą, herbatą i rękodziełem. 

Zmiany ustrojowe po 1989 roku umożliwiły 
podjęcie rozmów na temat stowarzyszenia 
Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Ofi-
cjalne rokowania zakończono podpisaniem 
16 grudnia 1991 roku dokumentu ustana-
wiającego stowarzyszenie między Rzeczpo-
spolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi. 
W dniach 7-8 czerwca 2003 roku 77,45% 
Polaków uczestniczących w  ogólnonaro-
dowym referendum wyraziło zgodę na 
przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do 
Unii Europejskiej. W podobnym tonie wy-
powiedzieli się mieszkańcy Cypru, Czech, 
Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, Sło-
wenii i Węgier. 10 wspomnianych krajów 
Europy Środkowej i Południowej stało się 
członkami UE na  mocy Traktatu akcesyj-
nego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku 
w Atenach stanowiącego prawną podstawę 
przystąpienia (akcesji) tych krajów do Unii 
Europejskiej.
Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej od 1 maja 2004 roku.
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12 maj 2019
STADION MOSiR, ul. Niepodległości 11

I KOSTRZYŃSKA MILA PIWNA 

REKREACYJNY BIEG WIOSENNY
wstęp wolny, startujemy o godzinie 11:00

zapisy mailowo, startujemy o godzinie 14:00

SKRZATY

ŻAKI

ORLIKI

od godz. 9:00

od godz. 9:00

od godz. 12:00

TS CELULOZA KOSTRZYN

vs.

SMOGÓRZANKA SMOGÓRY  

GODZINA 17:00

MECZ PIŁKARSKI KLASY A

TURNIEJ ZAPAŚNICZY
walki pokazowe kostrzyńskich zapaśników

znajdziecie nas na kortach tenisowych

startujemy o godzinie 12:00

strefa aktywności ruchowej

startujemy o godzinie 12:00

zamki dmuchane za darmo

startujemy o godzinie 10:00

KOSTRZYN NAD ODRĄ vs. SEELOW  
GODZINA 15:00

TOWARZYSKI MECZ PIŁKARSKI


