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WIELKI SUKCES MŁODYCH PIŁKARZY!
2 maja 2019 roku na PGE Narodowym na mecz finałowy XIX edycji Turnieju “Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” po raz kolejny wybiegli 
chłopcy z Kostrzyna nad Odrą. Skazywani na pożarcie piłkarze po emocjonującym meczu wygrali 3:2!
TROCHĘ HISTORII...
Pisząc o ogromnym sukcesie chłopców z Kostrzyna część 
dziennikarzy zapomina, że aż sześciu piłkarzy trenera     
Adama Bogdańskiego grało już dwa lata temu w finało-
wym meczu  Turnieju Tymbarka w kategorii U-10, gdzie 
przegrali z UKS Irzyk (mazowieckie) 1:2. 
W tym roku „weterani” zostali wsparci o innych uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 4 i jako reprezentacja „czwórki” 
pewnie wygrała Finał Wojewódzki w kategorii chłopców 
U-12. Tym samym to właśnie Kostrzyn nad Odrą reprezen-
tował Województwo Lubuskie w fazie finałowej XIX edycji 
Turnieju “Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

TRUDNA DROGA NA SZCZYT
Walka o Wielki Finał rozpoczęła się 1 maja na boiskach     
Legii Warszawa. W pierwszym meczu „Czwórki” pewnie 
pokonały reprezentantów warmińsko-mazurskiego 3:0. W 
kolejnych spotkaniach chłopcy najpierw remisują 1:1 z SMS 
Katowice, a następnie 2:2 z SP Stężyca z pomorskiego. Jak 
się okazało, były to „zwycięskie remisy”, które dały pod-
opiecznym Adama Bogdańskiego bilet do fazy pucharowej.
Skoncentrowani, głodni gry piłkarze z Kostrzyna łatwo 
ograli ZSP Nr 2 z Białegostoku aż 3:1! Przed nimi była już 
ostatnia przeszkoda do pokonania - reprezentant woje-
wództwa dolnośląskiego, klasa sportowa SP 45 Wrocław. 
Kostrzynianie, którzy skazywani byli na porażkę, nie za-
łamali się stratą pierwszego gola i boleśnie przypomnieli     
kolegom z Wrocławia, że gra się do końca. Nie sposób tutaj 
nie wspomnieć o kibicach - rodzice byli po prostu motorem 
napędowym młodych piłkarzy, dając im w trudnych chwi-
lach meczów grupowych, a potem fazy pucharowej „kopa” 
do zwycięstwa. Chłopcy potrafili się im w pełni odwdzię-
czyć - najpierw wyrównali, a potem wyprowadzili decydu-
jący cios i pokonali rywala 2:1. Awans do finału był nasz!

FINAŁ DLA KOSTRZYNA!
Finał chłopców w kategorii U-12 zawsze odbywa się jako 
ostatni. Rangę tego spotkania podkreślał choćby fakt,     
że piłkarzy wyprowadzali takie osobistości jak Prezes PZPN 
Zbigniew Boniek czy Prezydent RP Andrzej Duda. Mecz 
SP  4 Kostrzyn z SP 392 z Warszawa sędziowali Szymon 
Marciniak i Paweł Gil. I choć to nasi rywale byli fawory-
tem, to zaledwie kilka minut wystarczyło chłopcom z lubu-
skiego na strzelenie dwóch bramek. Minutę przed końcem 
było 2:2, a sędzia dyktuje rzut wolny. Co było dalej wie już      
chyba każdy Mieszkaniec Kostrzyna - do piłki podchodzi 
Alan Krysiński, który oddaje mierzony strzał i zapewnia 
zwycięstwo „czwórkom”! Mamy to!
Trudno opisać eksplozję radości po ostatnim gwizdu sę-
dziego w Wielkim Finale. Głośne okrzyki było słychać nie-
mal w całym mieście, które na czas meczu wyglądało jak 
wymarłe! Nie spodziewaliśmy się wygranej. Jesteśmy małym 

klubem, a wygraliśmy z drużyną z Warszawy, której chłop-
cy szkolą się w najlepszych akademiach piłkarskich. Biorąc 
pod uwagę, jak przez cały Turniej grał nasz rywal, to nasza 
wygrana jest zaskoczeniem, ale zasłużyliśmy na nią meczem 
finałowym. Chłopcy wykonali ogromną pracę – powiedział 
Adam Bogdański, trener SP 4 Kostrzyn nad Odrą. 
Po finale przyszedł czas na dekorację, gdzie obok złotych 
medali i puchary czekało także wyróżnienie dla Kacpra     
Sikorskiego, który został uznany najlepszym zawodnikiem 
w kategorii U-12 w Polsce!  
Zwycięzcy XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o 
Puchar Tymbarku” już 10 czerwca, wspólnie ze swoimi tre-
nerami i opiekunami zasiądą na trybunach PGE Narodowy, 
by kibicować naszej reprezentacji w starciu eliminacji do 
Euro 2020 z Izraelem. Wyjazd na mecz, połączony ze spo-
tkaniem z piłkarzami kadry selekcjonera Jerzego Brzęczka, 
jest nagrodą główną za triumf w XIX edycji rozgrywek.

NOWE BOISKO DLA MISTRZÓW?
19 maja odbyło się spotkanie Anny Polak, Marszałek Wo-
jewództwa Lubuskiego, Andrzeja Kunta, Burmistrza Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą, Marzanny Senger, Dyrektor SP nr 
4 z mistrzami. Młodzi Lubuszanie z  Kostrzyna nad Odrą           
na Stadionie Narodowym wywalczyli Puchar Tymbarku! To 

przyszłe gwiazdy piłki nożnej! Teraz potrzebują nowego bo-
iska! Zrobimy wszystko, żeby mogli trenować w europejskich 
standardach! - dodaje pani Marszałek na jednym z porta-
li społecznościowych. Za wyjątkowe osiągnięcia sportowe 
kostrzyńskiej drużyny obiecała zarezerwować w budżecie 
województwa na rok 2020 środki na budowę nowego boiska 
piłkarskiego przy SP nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

DZIĘKUJEMY! DZIĘKUJEMY!
24 maja w Hotelu Bastion odbyło się uroczyste spotkanie, 
podczas którego specjalne podziękowania dla naszych mi-
strzów złożył Zastępca Burmistrza Zbigniew Biedulski, 
Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skow-
ron oraz Wiceprezes LZPN Zenon Chmielewski. Każdy 
z chłopców otrzymał wraz z podziękowaniami upominek.  
Gratulacje złożyła również Dyrektor SP nr 4 Marzanna 
Senger, Dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz.
Audiencję stanowili dumni rodzice, którzy są największy-
mi, zagorzałymi fanami swoich utalentowanych dzieci. Ich 
zaangażowanie zostało uwiecznione na filmie dokumental-
nym, który został wyemitowany podczas spotkania. Obok 
trenerów, to właśnie rodzice wykonują największą pracę 
polegającą na wspieraniu swoich pociech.

Skład reprezentacji SP4: Piotr Pakirski, Hubert Górecki, Oliwier Potomski, Patryk Rachela, Alan Pinter, 
Patryk Kudyba, Oskar Iwiński, Sebastian Chuchnowski, Alan Krysiński, Kacper Sikorski
Trenerzy, opiekunowie grupy: Adam Bogdański, Robert Guźniczak, Mariusz Krysiński
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*oferta skierowana dla dzieci i młodzieży ze szkół

podstawowych

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zaprasza wszystkie dzieci w wieku szkolnym do udziału                    
w zajęciach organizowanych w dniach 24 czerwca - 26 lipca 2019 roku
W porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 2 oraz Szkołą Podstawową nr 4, a także pozostałymi 
jednostkami organizacyjnymi Miasta, zaplanowany został cały miesiąc atrakcji dla uczniów szkół               
podstawowych.      
„Wakacje w mieście” to czas zabawy, konkursów, ale także forma bezpiecznego spędzenia czasu 
w bardzo atrakcyjny sposób. Wszyscy uczestnicy otrzymają drugie śniadanie, pakiet wiedzy oraz 
moc wrażeń!!!
Rodziców, którzy chcieliby zapisać dzieci na zajęcia, prosimy o składanie wniosków (kart kwalifika-
cyjnych, do pobrania na stronie miasta: www.kostrzyn.pl) do wychowawców (zapisy odbywają się 
we wszystkich szkołach podstawowych) do 14 czerwca br.

Zapraszamy do wspólnego spędzenia wakacji!!!
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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 - 7:38 12:20 14:05

2. ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo 20 6:09 7:42 12:24 14:09

3. ul. Orła Białego 
DMR, kier. Os. Szumiłowo 18 6:12 7:45 12:27 14:12

4. ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 13 6:15 7:48 12:30 14:15

5. ul. Gabriela Narutowicza
szpital 07 6:19 7:52 12:34 14:19

6. ul. Drzewicka 
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo 14 6:21 7:54 12:36 14:21

7. ul. Mikołaja Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo 06 6:25 7:58 12:40 14:25

8. ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo 08 6:28 8:01 12:43 14:28

9. ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą 02 6:31 8:04 12:46 14:31

10. ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową 04 6:33 8:06 12:48 14:33

11. ul. Kostrzyńska
przychodnia 03 6:35 8:08 12:50 14:35

12. ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową 01 6:37 8:10 12:52 14:37

13. ul. Mikołaja Reja
rondo, kier. centrum 05 6:41 8:14 12:56 14:41

14. ul. Drzewicka 
przed ul. Sadową, kier. centrum 11 6:44 8:17 12:59 14:44

15. ul. Gabriela Narutowicza
szpital - brama 10 6:47 8:20 13:02 14:47

16. ul. Drzewicka
Nr 1-7, kier. centrum 09 6:50 8:23 13:05 14:50

17. ul. Orła Białego 
DMR, kier. centrum 13 6:52 8:25 13:07 14:52

18. ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki 15 6:55 8:28 13:10 14:55

19. Osiedle Leśne
kier. Os. Warniki 32 6:59 8:32 13:14 14:59

20. ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki 22 7:02 8:35 13:17 15:02

21. ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki 24 7:04 8:37 13:19 15:04

21. Osiedle Warniki 21 7:09 8:42 13:24 15:09

22. ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. centrum 25 7:11 8:44 13:26 15:11

23. ul. Wojska Polskiego
kier. centrum 27 7:13 8:46 13:28 15:13

25. ul. Adama Mickiewicza
kier. centrum 19 7:15 8:48 13:30 15:15

26. ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Szumiłowo 17 7:18 8:51 13:33 15:18

27. ul. Graniczna 34 7:23 8:56 13:38 -

28. ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo 20 7:28 9:01 13:43 15:21

29. ul. Gabriela Narutowicza
szpital 17 - 9:07 13:50 -

30. ul. Orła Białego 
DMR, kier. centrum 13 - 9:12 13:55 -

31. ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki 15 - 9:15 13:58 -

UWAGA! NOWY ROZKŁAD!
W godzinach od 6:00-17:00 po mieście kur-
sować będą dwa autobusy (rok produkcji 
2017 i 2018 ) na następujących liniach:
Linia U-01 
kursuje od poniedziałku do piątku, 
długość linii komunikacyjnej 37 km
Osiedle Leśne
Osiedle Szumiłowo
Osiedle Warniki
ul.  Dworcowa przez ul. Orła Białego
ul.  Narutowicza
ul.  Mickiewicza  
szczegółowy harmonogram na str.3

Linia U-02 
kursuje  od  poniedziałku  do  piątku
długość linii komunikacyjnej: 33,5 km) 
Osiedle Warniki
Osiedle Warniki przez ul. Mickiewicza
Osiedle Leśne
ul.  Dworcowa
ul.  Narutowicza
Osiedle  Szumiłowo  
szczegółowy harmonogram na str.4

Linia: U-03
kursuje w soboty niedziele i święta, 
długość linii: 27,0 km
Osiedle Warniki (godz. 11:00)
ul. Adama Mickiewicza (godz. 11:07)
ul. Tadeusza Kościuszki (godz. 11:09)
Osiedle Leśne (godz. 11:13)
ul. Dworcowa (godz. 11:18)
ul. Kostrzyńska  / ul. Brzoskwiniowa (g. 11:29)
ul. Mikołaja Reja / SP Nr3 (godz. 11:34)
ul. Narutowicza / Szpital (godz. 11:37)
Osiedle Leśne (godz. 11:44)
ul. Dworcowa (godz. 11:49, godz. 13:00)
Osiedle Leśne (godz. 13:05)
ul. Narutowicza / Szpital (godz. 13:11)
ul. Mikołaja Reja / SP Nr3 (godz. 13:14)
ul. Kostrzyńska  / ul. Brzoskwiniowa (g. 13:19)
ul. Dworcowa (godz. 13:30)
Osiedle Leśne (godz. 13:35)
ul. Tadeusza Kościuszki (godz. 13:39)
ul. Adama Mickiewicza (godz. 13:42)
Osiedle Warniki (godz. 13:57)

Nowe autobusy pojawią się na naszych      
ulicach 1.06.2019 roku.

OD CZERWCA RUSZA
DARMOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA
8 maja 2019 roku odbyło się otwarcie ofert na świadczenie usług                    
w zakresie transportu publicznego na terenie naszego miasta. Jedyna 
oferta została przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowe ARGOS 
Agata Miłostan z Gorzowa Wlkp. 

Nabór wniosków o przyznanie dotacji
W dniach 27.05.2019 - 05.06.2019 roku będą przyjmowane wnioski 
o przyznanie dofinansowania do trwałej wymiany starych kotłów            
lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe, elektryczne z nierucho-
mości znajdujących się na granicach miasta Kostrzyn nad Odrą. 

Dotacja może być udzielona osobom posiadającym tytuł prawny do władania         
nieruchomością.
Dofinansowanie pokrywa do 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże 
nie więcej niż:
• 3 tys. zł w budynkach wielorodzinnych 
• 5 tys. w budynkach jednorodzinnych. 
• w przypadku budynku wielorodzinnego podłączonego w całości do sieci ciepłow-

niczej, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 30% kosztów inwestycji.
Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością złożenia w Urzędzie Miasta.  
Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do Biura 
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą. Wnioski niekompletne będą 
podlegać odrzuceniu.
Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel w uchwale budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na dany rok.

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 lub na stronie internetowej 
www.kostrzyn.pl w zakładce Plan gospodarki niskoemisyjnej.
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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 9:42 -

2. ul. Kard. St. Wyszyńskiego
ogrody, kier. centrum 25 6:27 9:44 -

3. ul. Wojska Polskiego
kier. centrum 27 6:30 9:47 -

4. ul. Adama Mickiewicza
kier. centrum 19 6:32 9:49 -

5. ul. Tadeusza Kościuszki
kier. centrum 17 6:35 9:52 -

6. Osiedle Leśne 32 6:38 9:55 -

7. ul. Graniczna
Urząd Miasta 34 - 10:00 -

8. ul. Dworcowa
kier. Os. Szumiłowo 20 6:42 10:05 15:41

9. ul. Orła Białego 
DMR, kier. Os. Szumiłowo 18 6:45 10:08 15:44

10. ul. Słoneczna
przez ul. Jana Pawła II 13 6:48 10:11 15:47

11. ul. Gabriela Narutowicza
szpital 07 6:52 10:15 15:52

12. ul. Drzewicka 
Nr 50-60, kier. Os. Szumiłowo 14 6:54 10:17 15:54

13. ul. Mikołaja Reja
SP 3, kier. Os. Szumiłowo 06 6:58 10:21 15:58

15. ul. Nowa
kier. Os. Szumiłowo 08 7:01 10:24 16:01

16. ul. Kostrzyńska
przed ul. Wesołą 02 7:04 10:27 16:04

17. ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzoskwiniową 04 7:07 10:30 16:07

18. ul. Kostrzyńska
przychodnia 03 7:09 10:32 16:09

19. ul. Kostrzyńska
przed ul. Brzozową 01 7:11 10:34 16:11

20. ul. Mikołaja Reja
rondo, kier. centrum 05 7:15 10:38 16:15

21. ul. Drzewicka 
przed ul. Sadową, kier. centrum 11 7:18 10:41 16:18

22. ul. Gabriela Narutowicza
szpital - brama 10 7:21 10:44 16:21

23. ul. Drzewicka
Nr 1-7, kier. centrum 09 7:24 10:47 16:24

24. ul. Orła Białego 
DMR, kier. centrum 13 7:26 10:49 16:26

25. ul. Dworcowa
kier. Os. Warniki 15 7:29 10:52 16:29

26. ul. Graniczna
Urząd Miasta 34 7:34 10:57 -

27. Osiedle Leśne 32 7:41 11:04 16:33

28. ul. Tadeusza Kościuszki
kier. Os. Warniki 22 7:44 11:07 16:36

29. ul. Adama Mickiewicza
kier. Os. Warniki 24 7:46 11:09 16:38

30. Osiedle Warniki 21 7:51 11:14 16:43S

WYTNIJ - ZACHOWAJ

Koniec kwietnia to kilka dni ciepłych co 
pozwoliło przyrodzie w pełni się rozwinąć. 
Jednak początek maja przynosi stopniowe 
ochłodzenie, odnotowano nawet  minu-
sowe temperatury przy gruncie w porze 
nocnej w granicach zera czy nawet minus 
2 i 3 stopnie. Porównując temperatury w 
tym samym okresie do ubiegłego roku to 
są o połowę niższe. W tym samym czasie 
mieliśmy upały a dzisiaj chodzimy w cie-
płych ubraniach. Tak zmienna pogoda nie 
sprzyja właściwemu rozwojowi przyrody a 
przymrozki również pozostawią swoje śla-
dy. Skutki pogody również wpływają  na 
właściwy rozwój w rodzinach pszczelich. 
Nierównomierny dopływ pożytku spowo-
dował początkowo szybki rozwój rodzin 
pszczelich i na początku maja pojawiły się 
pierwsze rojki. Aktualnie sytuacja się od-
mieniła i możemy spodziewać się  lekkie-
go zahamowania. Tylko poprawa pogody 
może spowodować, że rodziny nie osłabną 
a pszczoły powrócą na pola i łąki by zbierać 
nektar i pyłek, przy tym wypełniając swoją 
misję jaką jest zapylanie roślin. Są rejony 
w których pszczelarze zebrali już pierwszy 
miód najczęściej z klonu, jaworu, mniszka 
czy sadu. Ale takich informacji jest mało, 
więcej mówi się o słabych pożytkach zwią-
zanych ze zmienną aurą i niskich tempe-
raturach w dzień.  Obecnie na plantacjach 
kwitnie rzepak ozimy, ale zawartość nekta-
ru w kwiatach jest związana z temperatu-
rą w ciągu dnia. Akacja jest pod znakiem 
zapytania z obawy przed tym czy w czasie 
przymrozków nie przemarzła. To jest po-
czątek sezonu, a już tyle niespodzianek. 
Do końca sezonu jeszcze daleko i wszystko 
może się zmienić.
Wraz z ociepleniem i przyjściem lata za-
czynamy wybierać się z rodziną na różnego 
rodzaju pikniki. A z tym wiążą się biesiady 
rodzinne w parkach, polanach nad rzekami 
czy kanałami w otoczeniu pięknej przyrody. 
Jednak sytuacja zastana  po takim pikniku 
pozostawiona na miejscu biesiadowania 

ma sobie wiele do życzenia. Brak nawyków 
by miejsce biesiady pozostawić czyste i po-
sprzątane najczęściej tak nie jest. Jednak nie 
wszystkich możemy tak oceniać i włożyć 
do jednego worka, są tacy co posprzątają 
po sobie i jeszcze pozbierają pozostawione 
śmieci przez innych a inni jeszcze dorzu-
cą swoje. Nie zastanawiamy się na tym, że 
zanieczyszczamy środowisko w którym 
żyjemy. Zanieczyszczone środowisko i po-
zostawione śmieci nie wpływają korzystnie 
na nasze samopoczucie. Dobrze wychodzi 
nam krytyka innych i wskazywanie niepra-
widłowości, ale sami nic nie robimy w tym 
celu by zmienić ten stan na lepszy. Najczę-
ściej nie uczymy dzieci i nie pokazujemy 
im, że po sobie należy sprzątać i pozosta-
wić czysto, a papierki i zużyte opakowania 
wrzuca się do kosza, pamiętając o sortowa-
niu odpadów. Pamiętajmy, że od nas oso-
biście i wszystkich razem zależy w jakim 
środowisku żyjemy i jakie pozostawimy dla 
następnych pokoleń.

Odwiedzają nas już pierwsi goście. Skansen 
Pszczelarski jest przygotowany do następ-
nego sezonu. Dziękujemy wszystkim za 
przekazane pamiątki dotyczące pszczelar-
stwa i ich rodzin. Materiały te pomogą nam 
opracować historie pszczelarstwa w na-
szym regionie a w szczególności w mieście          
Kostrzynie nad Odrą i okolicach. Wszystkie 
otrzymane pamiątki zostaną wykorzystane 
z w organizacji ekspozycji na sezon letni 
i  zostaną udostępnione dla zwiedzających 
Skansen Pszczelarski.

Zapraszamy do odwiedzania nasze-
go miejsca w którym historia związana 
z  bartnictwem pszczelarstwem jest ciągle 
żywa za sprawą tu wystawionych do zwie-
dzania eksponatów i związanych z nimi 
historii.

Romana i Marian Grzywacz
880439941

MAJ W PASIEKACH
Koniec kwietnia to kilka dni ciepłych co pozwoliło przyrodzie w pełni się 
rozwinąć. Maj jednak przyniósł ochłodzenie...
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SKATEPARK POWSTANIE JESZCZE W TYM ROKU
W dniu 22 maja br. został przekazany plac pod 
budowę skateparku (tereny rekreacyjne za 
sklepem wielobranżowym Biedronka) w naszym 
mieście. 

W ramach przedsięwzięcia powstanie betonowy skatepark 
monolityczny, który zostanie wyposażony w następujące 
elemety:
1. Quarter pipe + roll-in   
2. Quarter pipe + Bank ramp         
3. Funbox (podest 122)
4. Spin     
5.  Funbox do skoków
6.  Poręcz łamana – profil
7. Minirampa                         
Inwestycję wykona firma TECHRAMPS z Krakowa           
za kwotę 858.540 zł. Fani rolek i bmx-ów będą mogli korzy-
stać z urządzeń najpóźniej z końcem sierpnia br.
Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowanie     
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 pn.: Budowa         
infrastruktury rekreacji (skatepark) dla dzieci i młodzieży 
w Kostrzynie nad Odrą w wysokości 318.014 zł.

Miesiąc po uroczystości wmuro-
wania aktu erekcyjnego widocz-
na jest już bryła muzeum przyrod-
niczego w Słońsku. 

Zakończono roboty murowe oraz kon-
strukcji żel-betowych, pojawiła się także 
konstrukcja dachu z drewna klejonego, 
a dzięki wewnętrznym ścianom nośnym 
można bez trudu wyodrębnić podział 
na przestronny hol, skoncentrowaną w 
lewym skrzydle część administracyjno-
-techniczną, i zajmującą prawe skrzydło-
-część wystawienniczą. 
Wielkim wydarzeniem na placu budo-
wy było przywiezienie i montaż basenu 
przeciwpożarowego. Potężna konstruk-
cja, która mieścić będzie w sobie ponad 
200 m3 wody, spoczęła w jamie, na po-
wierzchni wylanego wcześniej betonu, 
a po  podłączeniu do systemu rur oraz 
pomp, całkowicie skryta zostanie pod zie-
mią i stanie się częścią parkingu.
Reasumując, gmach muzeum nabiera 
ostatecznej formy i w najbliższym czasie 
większość prac skoncentrowana będzie 
wewnątrz samego budynku, gdzie po-
wstaną wkrótce ścianki działowe czę-
ści administracyjno – technicznej oraz         
pokrycie dachu. 

MUZEUM
W BUDOWIEWydarzenie to zasługuje na szcze-

góle podkreślenie, ponieważ to pra-
cownicy Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Kostrzyńskiego Centrum Kultury, 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn 
dbają o to, by w naszym mieście 
działo się naprawdę dużo.

Ponad 100 imprez sportowych, 170 even-
tów kulturowych, cotygodniowe warsztaty 
odbywające się w bibliotece, pełne wrażeń 
wycieczki po Twierdzy Kostrzyn i szale-
nie interesujące odkrycia archeologiczne 
– krótkie podsumowanie wspaniałej pracy 
ludzi kultury.
Choć Dzień Działacza Kultury przypada na 
29 maja to już w piątek (24 maja) wszyscy 
pracownicy szeroko pojętej, kostrzyńskiej 
kultury obchodzili swoje święto. Za wkład 
w bogatą ofertę kulturalną podziękował 
Zastępca Burmistrza Zbigniew Biedulski 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Marek 
Tatarewicz. Ponadto, każdy z dyrektorów 
poszczególnych jednostek mógł podzięko-
wać swoim pracownikom za tę szczególną 
pracę. Szczególną, ponieważ skierowaną do 
i dla mieszkańców naszego miasta.

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY 2019

PROMESA NA REMONT UL.OLCZAKA
W dniu 20 maja 2019 roku Andrzej Kunt,         
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, pod-
czas spotkania z Prezesem Rady Ministrów 
Mateuszem Morawieckim odebrał z rąk 
Wojewody Lubuskiego promesę na prze-
budowę drogi oraz chodnika w pasie dro-
gowym drogi publicznej ul. Olczaka wraz                      
ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną i oświe-
tlenia ulicznego w zakresie wymiany opraw 
oświetleniowych w Kostrzynie nad Odrą.
Przypominamy, że miasto Kostrzyn nad 
Odrą otrzymało dofinansowanie na realiza-
cję ww. inwestycji w ramach    „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-2019”. Miasto na 
wykonanie planowanego przedsięwzięcia 
otrzyma 803.227 zł, a sama  budowa zakoń-
czy się wraz z bieżącym rokiem.
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W związku ze świętami majowymi dzieci ze 
wszystkich grup wiekowych przygotowały 
program artystyczny, który stał się wyra-
zem miłości i przywiązania do naszego kra-
ju. Przedszkolna Akademia rozpoczęła się 
od wspólnego odśpiewania hymnu Polski 
a następnie hymnu przedszkola, po którym 
dzieci z grupy 6-latków dumnie zaprezen-
towały poloneza. W trakcie apelu każda 
grupa wiekowa miała możliwość prezenta-
cji swych talentów wokalno-taneczno-mu-
zycznych. Dzieci tańczyły krakowiaka, śpie-
wały pieśni patriotyczne oraz recytowały 
wiersze. Mogliśmy tego dnia usłyszeć pieśń 
„Niepodległa, niepokorna” w wykonaniu 
Natalii i Anastazji z grupy 5-latków oraz 
wiersz „Symbole narodowe” zaprezentowa-

ny przez Hanię i Piotra z gr. 6-latków czy 
„Katechizm polskiego dziecka” z podziałem 
na role w wykonaniu 4-latków czy wreszcie 
taniec do piosenki ludowej „Poszło dziew-
czę po ziele” w wykonaniu najmłodszych 
przedszkolaków z grupy 3-latków. 
Apel majowy miał uroczysty i niezwykle 
podniosły charakter. W wierszach i pio-
senkach o tematyce patriotycznej dzieci 
wyraziły swoją przynależność narodową 
oraz wykazały dużą wiedzę na temat Polski. 
Na koniec wszystkie przedszkolaki wzięły 
udział w uroczystym pochodzie ulicami 
miasta- powiewające na wietrze biało- czer-
wone chorągiewki były wyrazem dumy 
z tego, iż jesteśmy Polakami.

Marta Smycz

6 maja w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Pod Topolą” odbył się uroczysty apel 
upamiętniający najważniejsze wydarzenia i symbole narodowe.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 
Czy będziemy wtedy potrafili się zachować i udzielić pierwszej pomocy?! 
Tego nie wiemy, ale dzięki kursom pierwszej pomocy, pogadankom oraz        
spotkaniom z ratownikami medycznymi zwiększamy szanse swoje i innych 
na przeżycie. 

Ekoludki po raz pierwszy miały szansę uczestniczyć w spotkaniu z ratownikami medyczny-
mi, podczas którego to dzieci uczyły się jak udzielać pierwszej pomocy. Ratownicy świet-
nie przygotowali się na spotkanie. Na początku przedstawili dzieciom krótką prezentację 
multimedialną, tłumacząc najważniejsze sprawy związane z pierwszą pomocą. Kolejnym 
punktem spotkania był pokaz przez ratowników z użyciem fantomów. Po zgłębieniu wiedzy 
teoretycznej, przyszedł czas na praktykę. Dzieci z pomocą Pana Łukasza Kołodziejskiego - 
ratownika medycznego oraz Pana Bartka Chwastowskiego - Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w Kostrzynie, wykonywały czynności zgodnie z instrukcją oraz uczyły się jak 
udzielić pierwszej pomocy. Dzięki zaangażowaniu ratowników dzieci posiadły niezwykle 
ważną i przydatną wiedzę. Dziękujemy za poświęcony czas, chęci i zaangażowanie!

Przedszkole Miejskie Nr3 „Ekoludki” 

PIERWSZA POMOCAPEL MAJOWY

„SPRINTEM DO MARATONU”
Okres przedszkolny ma szczególne znaczenie dla kształtowania motoryczności dzieci. Dzięki 
aktywności ruchowej, dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Pamiętając, 
że aktywność ruchowa dla przedszkolaków to zabawa i czysta forma rekreacji 17 maja br. o 
godzinie 12:00 wzięliśmy,  jako cała społeczność przedszkolna udział w niezwykłym wydarze-
niu jakim jest V Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”.
Pogoda dopisała, przybyli rodzice i 
zaproszeni goście. Każdy uczestnik 
maratonu został oznaczony nume-
rem startowym. Nie zapomnieliśmy, 
że przed każdymi zawodami ważna 
jest rozgrzewka, tym razem popro-
wadzona przez naszą panią dyrektor.  
W maratonie wziął udział Mały Miś, 
bowiem zmisiowana grupa 4-latków 
nadal realizuje projekt „Mały miś w 
świecie wielkiej literatury”, którego 
celem jest rozwijanie i promowa-
nie czytelnictwa wśród dzieci oraz 
podejmowanie różnych aktywności 
dzieci w toku realizacji zadań stawia-
nych przez nauczyciela. 
Jednym, a zarazem ostatnim z mo-
dułów projektu jest „Moduł aktyw-
ności sportowe”, którego zwieńcze-
niem jest dołączenie zmisiowanej 
grupy, do wydarzenia „Sprintem do 
maratonu” - co też uczyniliśmy. Gdy 
rozgrzewka dobiegła końca wszyscy 
udali się na linię startu. Sygnałem 
do startu był dźwięk wydobywający 
się z trąbki kibica, z tym zadaniem 
zmierzył się jeden z rodziców na-
szych przedszkolaków. Trasa pro-
wadziła wokół przedszkola, a bie-
gnących uczestników było, aż 115.  
Dzieci w skupieniu biegły, starając 

się jak najszybciej dotrzeć do mety. 
W naszym maratonie wszyscy byli 
zwycięzcami. Nie liczyło się zdoby-
te miejsce, a pokonanie wyznaczo-
nego dystansu w miłej atmosferze, 
aktywnie spędzając czas wolny. 
Wysiłek biegaczy został doceniony i 
nagrodzony, każdy otrzymał medal 
i gratulacje. Po ceremonii rozda-
nia medali na uczestników czekał 
warzywno-owocowy poczęstunek    

regeneracyjny w myśl założeń Przed-
szkola promującego zdrowie, o który 
zadbali rodzice, na których zawsze 
możemy liczyć. Celem niniejszego 
działania było promowanie zdrowe-
go stylu życia i aktywnego spędzania 
czasu. Gratulujemy wszystkim bie-
gaczom, którzy podjęli z nami wy-
zwanie! To był wspaniały, wspólnie      
spędzony czas.

B. Kaźmierska

22 maja burmistrz i skarbnik miasta Kostrzyn 
nad Odrą  podpisali umowę w ramach reali-
zacji założeń Programu Maluch + Moduł 2,                       
na bieżące funkcjonowanie miejsc opieki w 
Żłobku Miejskim, którego budowa była również 
dofinansowana w ramach ww. Programu.  

Dofinansowanie dotyczy:
• wynagrodzenia całego personelu instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym wynagrodzenia personelu spe-
cjalizującego się w pracy z dziećmi niepełnosprawny-
mi i wymagającymi szczególnej opieki,

• dostaw mediów (m.in. opłaty za energię elektryczną, 
cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za 
odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne 
i internetowe),

• czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących 
lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana 
jest opieka,

• przygotowania wyżywienia (zakup produktów, usługa 
cateringowa),

• kosztów związanych z utrzymaniem czystości,
• zakup środków higienicznych,
• koszty pośrednie takie jak: koszty obsługi (zarządu, 

obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty prowa-
dzenia rachunku bankowego i koszty przelewów.  

Roczne utrzymanie żłobka to koszt 1.046.480  zł, nato-
miast w ramach przyznanego dofinansowania w  ciągu 
bieżącego roku miasto otrzyma 108.000 zł.
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Ale to już było...
27 kwietnia w Światowy Dzień Jazzu Woj-
tek Pilichowski dał iście wirtuozerski,           
ponad dwugodzinny koncert. Obecni bili 
brawo na stojąco, a artyście odśpiewano na 
koniec „Sto Lat”. Artysta skończył bowiem 
kilkanaście dni wcześniej 50 lat! Na twa-
rzach publiczności malował się przez cały 
ten czas szczery uśmiech, symbolizujący 
radość z płynących ze sceny niskich (i nie 
tylko) dźwięków.
Świąteczny Piknik Rodzinny 3 maja zgro-
madził w Parku Miejskim sporo Kostrzy-
nian, choć chłód i wiatr nie zachęcały do 
wyjścia z domu. Jak zwykle nie zawiedli 
nasi, kostrzyńscy artyści,  a wystąpili: Drze-
wiczanie, Studio Piosenki, Orkiestra Dęta, 
Zespół Instrumentalistów, Kapela Tadka 
i  goście z Wrocławia - Teatr Na Waliz-
kach. Były oczywiście ,,dmuchańce”, stoiska      
Muzeum Twierdzy i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, były również inne stoiska, które 
uatrakcyjniły wydarzenie.
11 maja w Kostrzyńskim Centrum Kultury 
zapraszaliśmy na Teatralny Podwieczorek. 
Wojciech Kowalski wystąpił z monodra-
mem pt.: ”Homosovieticus”. Monodram 
jest skonstruowany na bazie twórczości    
Michaiła Zoszczenki - opowiadań satyrycz-
nych o drobnomieszczaństwie i filisterstwie 
obywateli Rosji lat porewolucyjnych. Do-
datkowego klimatu tej inscenizacji dodały 
piosenki przy akompaniamencie akorde-
onu. „Wojtek Kowalski jest z Częstochowy i 
dla polskiego offu jest tak samo święty jak 
Jasna Góra dla katolików. Ale my mamy 
lepiej. Bo na przykład na Jasną Górę trze-
ba pielgrzymować w pocie i trudzie waka-
cyjną porą, podczas gdy Wojtek Kowalski 
przez cały okrągły rok sam jeździ po Polsce 
ze swoimi monodramami, zamiast czekać, 
aż Polska przyjdzie do niego.” pisał Łukasz 
Drewniak, krytyk teatralny. Cieszymy się, 
że Wojtek Kowalski nie ominął ze swoim 
świetnym spektaklem Kostrzyna. 
W maju w Szkołach Podstawowych gości-
liśmy tradycyjnie z Małą Akademią Jazzu. 
Było to ostatnie spotkanie w tym roku 
szkolnym. Na instrumentach perkusyjnych 
zagrał Zbigniew Lewandowski - znakomity 
perkusista, nauczyciel, wykładowca. Pro-
jekt edukacyjny wspiera w Kostrzynie and 
Odrą firma ICT Poland - producent mar-
ki Foxy. Od września naturalnie będziemy 
kontynuować akcję.
16 maja zorganizowaliśmy w ramach Strefy 
Dobrej Muzyki koncert Pawła Domagały. 
Jest to jeden z najbardziej rozpoznawal-
nych aktorów młodego pokolenia. W jego 
dorobku znajduje się wiele ról teatralnych, 
serialowych, a także filmowych. Każdy 
ze słuchaczy wyszedł bardzo zadowolo-
ny i uśmiechnięty. Paweł zachwycał swoją 
skromnością i poczuciem humoru. Doj-
rzałe teksty, wpadająca w ucho muzyka, to 
główne cechy charakteryzujące twórczość 
artysty. Artystów z resztą tego dnia było 
wielu, wszyscy na parkiecie śpiewali, tań-
czyli - dobrze się bawili. Bilety rozeszły się 
w tydzień, co dowodzi, że Paweł ma mnó-

stwo fanów w Kostrzynie i okolicach. Był 
to 96 koncert Strefy Dobrej Muzyki, cyklu 
wspieranego od 12 lat przez Kostrzyńsko - 
Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
17 maja wernisażem rozpoczęliśmy kolejną 
wystawę, która potrwa do połowy czerwca, 
tym razem malarstwa i rzeźby autorstwa 
Magdaleny Hoffmann i Jensa Lawrenza: 
„Magdalena, to doskonała malarka, któ-
ra w oparciu o świetny warsztat z brawurą 
i kompozycyjnym rozmachem zapisuje na 
płótnach swoje emocje. Jej malarstwo trud-
no zdefiniować, ponieważ znakomicie od-
najduje to co abstrakcyjne w rzeczywistości 
i na odwrót, to co rzeczywiste w abstrakcji. 
Jest to więc ołączenie tego, co w Sztuce naj-
ważniejsze. Pokazuje nam ulotność chwili, 
wagę każdego zdarzenia, każdej sytuacji, a 
jej płótna to osobisty, emocjonalny komen-
tarz do zaistniałej rzeczywistości. Podobnie 
Jens, choć posługuje się zupełnie inną mate-
rią. Swoje rzeźby, asamblaże, obiekty tworzy 
z zastanych, znalezionych na składowiskach 
złomu przedmiotów, które w swej historii 
służyły człowiekowi w zupełnie inny sposób. 
Trzeba nie lada wyobraźni i artystycznej 
czułości, aby zobaczyć, że w połączeniu z in-
nym kawałkiem żelaza czy drewna powstała 
wyrazista, artystyczna kompozycje, rzeźba. 
Z jednej strony surowa i ascetyczna w formie, 
z drugiej zaś pełna liryzmu i kulturowych 
podtekstów. Wspólnym mianownikiem dla 
obojga Artystów jest Wrażliwość. To właśnie 
ona sprawia, że oglądając wspólne wysta-
wy Magdaleny i Jensa odnosi się wrażenie, 
że ich prace się uzupełniają, wręcz konwer-
sują ze sobą. To poza wrażliwością zapew-
ne efekt wielu rozmów, dyskusji, wspólnie                                                                      
wysłuchanej muzyki i przeczytanych książek. 
Spędzają ze sobą dużo czasu i choć tworzą 
w oddzielnych pracowniach, widać, że łączy 
ich coś szczególnego “ - powiedział Zdzisław 
Garczarek, dyrektor KCK. 
22 maja w kostrzyńskiej „Kręgielni” zorga-
nizowaliśmy z Regionalnym Centrum Ani-
macji i Kultury powiatowy etap Lubuskiej 
Gali Tanecznej odbywający się w ramach 
Programu Promocji Twórczości Dzieci i 
Młodzieży PRO ARTE 2019. Na scenie za-
prezentowało się 8 grup tanecznych - łącznie 
136 młodych tancerzy. Rada Artystyczna w 
składzie: Marek Zadłużny, Adam Jelewski i 
Justyna Streichsbier nominowała do finału 
wojewódzkiego Lubuskiej Gali Tanecznej: 
BOOM BOXY oraz AHA CREW – obie 
grupy ze Szkoły Tańca Quest. Wyróżnienia 
otrzymali: JUMPY, CUKSY, REMIXY, ZA-
JAWKA -  również ze Szkoły Tańca Quest 
oraz MINI TWIST (dwie grupy taneczne) 
z Bogdańca. Gratulujemy wszystkim tan-
cerzom i instruktorom. Nominowanym do 
Finału życzymy powodzenia.

Co przed nami?
1 czerwca w Amfiteatrze odbędzie się finał 
42. Konkursu Piosenki „o Złoty Lizak”.         
17 wyłonionych wcześniej laureatów zapre-
zentuje się szerszej publiczności, by wybrać 
spośród nich laureata nagrody „o Super 

REPERTUAR

01.06. g. 12.00 Pszczółka Maja. 

                               Miodowe igrzyska

02.06. g. 15.00 Biały Kieł

02.06. g. 17.00 Jestem taka piękna

07.06. g. 18.00 Whitney

14.06. g. 18.00 Miłość aż po ślub

15.06. g. 15.00 Fru

15.06. g. 17.00 Carmen-OPERA

16.06. g. 15.00 Kumba

16.06. g. 17.00 Światło między oceanami

21.06. g. 18.00 Rozumiemy się bez słów

22.06. g. 15.00 Mały Książę

22.06. g. 17.00 Alibi.com

23.06. g. 15.00 Paddington

23.06. g. 17.00 Chata

28.06. g. 18.00 Piknik z niedźwiedziami

29.06. g. 15.00 Kumple z dżungli

29.06. g. 17.00 Cudowny chłopak

30.06. g. 15.00 Co w trawie piszczy

30.06. g. 17.00 Free solo

DATA        GODZINA                 TYTUŁ                GATUNEK/
                                                                               CZAS TRWANIA  

dla dzieci/1h 21min.

 

dla dzieci/1h 23min.

komedia/1h 45min.

dokument/1h 55min.

komedia/1h 30min.

dla dzieci/1h 26min.

                    opera/2h 30min.

dla dzieci/1h 25min.

dramat/2h 6min.

                                 komedia/1h 43min.   

dla dzieci/1h 41min.

komedia/1h 23min.

dla dzieci/1h 31min.

dramat/2h 6min.

komedia/1h 36min.

dla dzieci/1h 33min.

familijny/1h 48min.

dla dzieci/1h  28min.

dokument/1h 37min.
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Złoty Lizak” oraz przyznać Nagrodę Pu-
bliczności. W przerwie, gościnnie wystąpi 
zespół Roll Dance, a ekipa Workout & Fit-
ness z Kostrzyna będzie mieć swoją strefę. 
Serdecznie zapraszamy, wstęp bezpłatny. 
42. Konkurs Piosenki o Złoty Lizak w Ko-
strzynie nad Odrą - jest to finałowy koncert 
Laureatów. Wydarzenie poprowadzi Michał 
Juszczakiewicz - prezenter programu tele-
wizyjnego „Od Przedszkola do Opola”.
W imieniu firmy TELEMOND HOLDING 
zapraszamy na spotkanie z niezwykłym 
człowiekiem - Jerzym Górskim (polski 
triathlonista i mistrz świata w podwójnym 
Ironmanie w USA). Spotkanie odbędzie się 
3 czerwca (poniedziałek) o godz. 16.00 
w budynku KCK ,,Kręgielnia”.
Kostrzyn Na Fali 2019 - Sztandarowe wy-
darzenie organizowane przez nasze Miasto. 
W tym roku wystąpią m.in.: Ania Wyszko-
ni, Mateusz Ziółko, Leszek Cichoński z kon-
certem Viva Santana, Filip Lato, Santander 
Orchestra i wielu innych. Tradycyjnie, w ra-
mach imprezy ogłaszamy konkurs na Spływ 
Byle Czym. Czekamy na wasze zgłoszenia 
do zabawy do 30 maja. Pamiętajcie, że po-
czucie humoru będzie także oceniane, więc 
poza sprzętem do pływania, warto zadbać o 
oprawę, stroje załogi itp. Więcej informacji 
na kolejnych stronach.
W piątek 21 czerwca w okolicach Amfi-
teatru czeka nas Międzynarodowy Dzień 
Jogi - Po sesji jogi w plenerze położyć się 
trawie pod drzewami, słuchając relaksa-
cyjnej muzyki, to niezwykłe doświadcze-
nie, którego będziemy mogli doświadczyć. 
Całkowite odprężenie  przynoszą naturalne 

brzmienia instrumentów etnicznych oraz  
jedyny w swoim rodzaju śpiew intuicyjny. 
Po  zmęczeniu ćwiczeniem jogi,  będzie 
można zanurzyć się w dźwiękach oryginal-
nych instrumentów. Długo wybrzmiewają-
ce, kojące dźwięki mis i dzwonków niosą ze 
sobą spokój i wyciszenie myśli i emocji, a 
mocniejsze brzmienia afrykańskiego bębna 
djembe dodają energii. Koncert prowadzi 
Dagmara Korona, mieszkająca w Berlinie 
certyfikowana muzykoterapeutka, wokalist-
ka od wielu lat związana z nurtem polskiej 
poetyckiej piosenki tzw. Krainy łagodności, 
poszukująca nowej formy pracy z muzyką i 
intuicją, zafascynowana muzykoterapią.
W niedzielę, 23 czerwca w Amfiteatrze 
świętować będziemy „Niedzielę z Folklo-
rem”. Od godziny 17:00 wystąpią: Drze-
wiczanie, Dębnica, Kapela Podwórkowa      
„Rewir” oraz Roztoka.
W sprzedaży dostępne są już bilety na 
„Żywot Mariana” - to najnowsze dzieło 
Kabaretu Neo-Nówka. Po sukcesie pro-
gramu „Kazik Sam w domu” Neo-Nówka 
kontynuuje podróż w głąb duszy Polaka. 
„Żywot Mariana” to kabaretowy spektakl 
pokazujący losy statystycznego Mariana 
od narodzin, aż po jego kres. Zabawny, 
śmieszny, rozluźniający, ale i zmuszający 
do przemyśleń. Taki jest „Żywot Mariana”. 
Program wzbogacony jest autorskimi pio-
senkami i oprawą muzyczną w wykonaniu 
zespołu „Żarówki”. Do tego światło, dźwięk 
i tysiące zadowolonych widzów. Wydarze-
nie odbędzie się w kostrzyńskim Amfite-
atrze 28 lipca o godz. 20:00. Bilety dostępne 
na adria-art.pl oraz w kasie KCK.

KOSTRZYŃSKIE CENTRUM KULTURY 
ZAPRASZA NA

21 CZERWCA GODZ.17:30
TEREN PRZY AMFITEATRZE

(W RAZIE NIEPOGODY - SCENA AMFITEATRU)

 
 
 
 

www.kck.kostrzyn.pl

 

„„Zabawmy się jak dawniej” 
- warsztaty wykonywania

tradycyjnych zabawek

1 CZERWCA (SOBOTA)
W GODZINACH 10:00-12:30

Na warsztaty dla dorosłych, młodzieży i dzieci
zaprasza etnolog i rękodzielnik

 Magdalena Mądrawska-Okołów

zapisy od 21 maja (wtorek), osobiście w Bibliotece
 lub telefonicznie pod numerem 95 752 10 10
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WYCIECZKI MUZEALNE
27 kwietnia zainaugurowaliśmy nasz sezon wycieczkowy. 
Nasza pierwsza tegoroczna wycieczka prowadziła do miast 
Nowej Marchii. Na trasie znalazły się Boleszkowice, Miesz-
kowice i Moryń. Ponad 30 osób z naszego miasta, ale rów-
nież z wielu innych miejscowości (Poznań, Reitwein, Dęb-
no) stawiło się na starcie w Kostrzynie, skąd autokar zabrał 
uczestników do pobliskich Boleszkowic. I tam pierwsza 
niespodzianka: w udostępnionym nam specjalnie kościele 
naszą grupę przywitał ksiądz proboszcz Adam Ścibek, który 
osobiście przedstawił historię kościoła. Podobnie było też w 
sąsiedniej izbie pamięci, która została nam zaprezentowana 
przez nauczycielkę tamtejszej szkoły Agnieszk e Sztubecką. 
W Mieszkowicach oczekiwał na nas miejscowy przewodnik 
Jan Adamczuk. Obejrzeliśmy zarówno ekspozycję w ośrod-
ku kultury, jak i samo miasteczko: rynek z pomnikiem 
Mieszka I, kościół parafialny, mury miejskie. Ostatnim 
punktem wycieczki był Moryń ze swoim zabytkowym ukła-
dem urbanistycznym, murami miejskimi, wieżą kościoła, 
rynkiem, głazem Wielkiego Raka no i oczywiście z no-
woczesną Aleją Gwiazd Plejstocenu z modelami zwierząt. 
Miejscowy przewodnik Michał Potapiński poprowadził nas 
również wzdłuż jeziora do ruin zamku na półwyspie Zam-
czysko. Pogoda dopisała, program wycieczki został prawie 
w całości zrealizowany, już za kilkanaście dni następna wy-
prawa. Dziękujemy naszym gospodarzom za udostępnienie 
zwiedzanych obiektów, a przewodnikom za zaprezentowa-
nie interesujących informacji na temat historii odwiedzo-
nych przez nas miejscowości.
Druga tegoroczna wycieczka muzealna zawiodła nas 12.05. 
br. do naszych sąsiadów za Odrą. Pierwszym przystan-
kiem było miasto Eberswalde, na którego centralnym placu 
wznosi się kościół pw. Marii Magdaleny. To właśnie na wieży 
tego kościoła ulokowane są od 1948 r. dwa dzwony pocho-
dzące z kościoła NMP na Starym Mieście w Kostrzynie i to 
właśnie te dwa dzwony były głównym celem naszej wizyty 
w Eberswalde. Prze biurze parafialnym powitał nas pastor 
Hanns Peter Giering, któremu dziękujemy za umożliwie-
nie zwiedzenia kościoła w niedzielne przedpołudnie. Sam 
kościół nie posiada zbyt bogatego wyposażenia – opowie-
działa nam o nim miejscowa przewodniczka. Nas intereso-
wała głównie wieża. Po pokonaniu 223 stopni weszliśmy na 
sam szczyt mijając po drodze konstrukcje dzwonnicy z ko-
strzyńskimi dzwonami obchodzącymi w tym roku 250-le-
cie swego powstania. Sam dostęp do dzwonów jest utrud-
niony, ale udało się wykonać wiele fotografii, które trafią do 
naszych archiwów. Po obejrzeniu panoramy Eberswalde i 
zejściu na dół udaliśmy się na lotnisko w leżącym nieopodal 
Finowfurt mijając kursujące po Eberswalde trolejbusy. Na 
lotnisku zwiedziliśmy w towarzystwie przewodnika Mu-
zeum Podróży Powietrznych – hangary ze sprzętem oraz 
wolnostojące obiekty: począwszy od samolotów wojsko-
wych, poprzez samoloty specjalnego przeznaczenia, aż po 
pasażerskie. Muzeum prezentuje również technikę lotniczą: 
silniki, radary, rakiety, sprzęt gaśniczy itp., ale również frag-
menty zestrzelonych samolotów oraz losy pilotujących je 
żołnierzy. Niemałą część ekspozycji zajmuje okres zimnej 
wojny i czasy NRD, z pomnikiem Lenina na czele. 
Kolejnym punktem naszej wyprawy była ruina klasztora 
cystersów w Chorin, imponującej budowli z XIII w. ufun-
dowanej przez ród Askańczyków. Kompetentna przewod-

niczka zaprezentowała nam nie tylko dzieje klasztoru i za-
konu, ale również wiele ciekawostek z życia codziennego 
mnichów, w tym tematy związane z ich pracą, ubiorem, 
sposobem odżywiania się, warunkami bytowymi czy higie-
ną. Półtoragodzinny spacer po obiekcie minął bardzo szyb-
ko i trzeba było wracać do autokaru, by dotrzeć na czas do 
ostatniego punktu zwiedzania: podnośni statków w Nieder-
finow. Jest to potężna konstrukcja ze stali, żelaza i betonu, 
dzięki której statki mogą pokonać w kilka minut różnicę 
poziomów (36 m) na drodze wodnej Odra-Hawela. Statki 
wpływają do ogromnej wanny z woda, która następnie jest 
zamykana, po czym podnoszona lub opuszczana na wyższy 
lub na niższy poziom. Mieliśmy to szczęście, że w czasie na-
szego pobytu z urządzenia skorzystało kilka statków: mo-
gliśmy zatem obejrzeć zarówno proces opuszczania, jak i 
podnoszenia. Weszliśmy też na górną część podnośni, skąd 
roztacza się rozległa panorama na tereny nadodrzańskie 
oraz na budowana obok jeszcze większą, nową podnośnię. 
Pomimo lekkiego zmęczenia, które zostało wynagrodzone 
uczestnikom przez atrakcyjny program, interesujące zabyt-
ki oraz słoneczną pogodę, grupa powróciła zadowolona do 
Kostrzyna, a wielu z uczestników z niecierpliwością ocze-
kuje na następną wyprawę. Dodajmy tylko, że rolę pilotów 
i tłumaczy pełnili pracownicy MTK Ryszard Skałba i Zbi-
gniew Piotrowski.

ROZDZWONIONA NOC MUZEÓW
„Noc Muzeów” w maju stała się już naszą małą tradycją. 
Mając na uwadze małą dostępność terenu Starego Miasta 
po zmroku od kilku lat organizujemy to wydarzenie w póź-
nych godzinach wieczornych. Tym razem 11 maja upłynął 
pod znakiem dzwonów. Głównym punktem programu było 
otwarcie wystawy w Bramie Berlińskiej prezentującej kilka-
set dzwonków z kilkudziesięciu krajów świata zgromadzo-
nych przez kolekcjonera Mariana Łysakowskiego z Zielo-
nej Góry. Uznany przez Teleexpress za osobę „pozytywnie 
zakręconą” podróżnik i pilot wycieczek zaprezentował nie 
tylko swoją kolekcję i historię jej powstania, ale również 
opowiedział również o historii dzwonów i ludwisarstwa. 
Na zakończenie prelekcji miał miejsce krótki pokaz gry na 
misach tybetańskich w wykonaniu prelegenta i jego syna. 
Wystawa w Bramie Berlińskiej czynna będzie w godzinach 
otwarcia do 3 czerwca włącznie. Zachęcamy do jej obejrze-
nia, gdyż prezentowane na niej dzwonki (również z możli-
wością posłuchania ich dźwięku) z pewnością stanowi nie-
małą atrakcję. Wstęp na wystawę jest wolny.
Wystąpienie Mariana Łysakowskiego było poprzedzone 
prelekcją dyrektora Muzeum Ryszarda Skałby, który przed-
stawił historię kostrzyńskich dzwonów, zarówno wymienia-
nych w źródłach historycznych, jak i obecnie funkcjonują-
cych w kostrzyńskich kościołach. 
Po spotkaniu w Bramie Berlińskiej jego uczestnicy mieli 
możliwość skorzystania z bezpłatnego wstępu do Bastionu 
Filip. Skorzystało z tej możliwości tego dnia bez mała 200 
osób. Tam też również miało miejsce spontaniczne, niepla-
nowane wcześniej oprowadzenie zainteresowanych po eks-
pozycji, a na zakończenie można było upiec kiełbaskę na 
przygotowanym przez pracowników MTK ognisku. Mimo 
zimna i deszczu znaleźli się amatorzy i tego punktu progra-
mu. Ostatni zwiedzający opuścili Stare Miasto w komplet-
nych ciemnościach o godz. 22:30. Jak noc, to noc…

PRACOWITA MAJÓWKA W MTK
W związku z tradycyjnym długim weekendem majowym 
postanowiliśmy po raz pierwszy otworzyć nasze podwoje 
przez wszystkie dni w pierwszym tygodniu tego miesiąca. I 
była to trafiona decyzja. W okresie od 1 do 5 maja Bastion 
Filip odwiedziły łącznie 952 osoby! Zdecydowaną więk-
szość zwiedzających stanowili nasi rodacy, którzy skorzy-
stali z możliwości dłuższego niż zwykle odpoczynku, ale nie 
brakło też turystów z Niemiec, w tym grupy motocyklistów 
z zaprzyjaźnionego miasta Peitz, z Burmistrzem Jörgiem 
Krakow na czele. Małą ciekawostką jest również fakt przy-
jazdu do nas 30-osobowej grupy z Francji. Była to ekipa z 
miasta Nangis, które jest miastem partnerskim Seelow. Nasi 
niemieccy przyjaciele uznali, że warto swoim gościom po-
kazać również pobliskie polskie miasto z twierdzą, na której 
szczycie stanął onegdaj sam cesarz Napoleon Bonaparte. 
Łącznie oprowadziliśmy w tych dniach 6 grup zorganizo-
wanych. Spokojnie można do tych statystyk dodać jeszcze 
kilkaset osób, które wybrały się na spacer po Starym Mie-
ście bez zwiedzania naszych ekspozycji.
W międzyczasie wzięliśmy również udział w Świątecznym 
Pikniku Rodzinnym w Parku Miejskim organizowanym 
w dniu 3.05. przez Kostrzyńskie Centrum Kultury. Na na-
szym stoisku prezentowało się dumnie trzech żołnierzy (w 
tym jeden żywy – w tej roli Jerzy Dreger) w historycznych 
mundurach wojskowych: żołnierza pruskiego z XVIII w, 
żołnierza Armii Czerwonej i żołnierza Wojska Polskiego. 
Oprócz tego można było nabyć pamiątki i publikacje zwią-
zane z historią miasta i nie tylko. Podobne stoisko zapre-
zentowaliśmy dwa tygodnie później na pikniku rodzinnym 
we Witnicy. Były to więc bardzo pracowite dni i przed nami 
kolejne. Maj i czerwiec bowiem, to miesiące o największym 
natężeniu ruchu turystycznego. w naszym muzeum.

SZKOLENIE ARTYLERYJSKIE ZALICZONE
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn posiada na swoim uzbrojeniu replikę armaty 
XVIII wiecznej, która została wykonana na nasze zamó-
wienie w pracowni rusznikarskiej w Kielcach. Pierwszy 
oficjalny strzał został oddany podczas ubiegłorocznych 
Dni Twierdzy. Wówczas obsługą naszego działa zajęli się 
zaprzyjaźnieni kanonierzy z Niemiec. Naszym celem jest 
skompletowanie własnej załogi, abyśmy mogli samodziel-
nie prezentować możliwości strzeleckie, a przede wszyst-
kim hukowe, naszego sprzętu. W dniu 21 maja przybył do 
nas artylerzysta Helmut Lucas z Letschin, który wprowa-
dzał naszych pracowników w tajniki bezpiecznej obsługi ar-
maty. Poznaliśmy nie tylko sposób wytwarzania ładunków 
prochowych, mechanizmy zapłonowe i sprzęt do obsługi, 
ale również obowiązujące komendy i kolejność wykonywa-
nia poszczególnych czynności: od ustawienia działa aż po 
załadunek, wystrzał i czyszczenie. Początkowo ćwiczyliśmy 
„na sucho”, potem jednak padły dwa prawdziwe strzały. W 
szkoleniu wzięło udział trzech pracowników MTK, wśród 
nich również Jerzy Dreger, który otrzymał zadanie skom-
pletowania obsługi. Ponawiamy więc nasz apel: jeśli są w 
gronie naszych sympatyków i znajomych osoby, które ze-
chciałyby się przyłączyć do naszej drużyny artyleryjskiej, 
prosimy o kontakt. Na wszelkie pytania postaramy się od-
powiedzieć, a już dzisiaj gwarantujemy sporo zabawy, sa-
tysfakcji i uznanie widzów. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt: Jerzy Dreger, tel. 724 770 310.

Z ŻYCIA MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN
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KAWIARENKA
JĘZYKOWA

· odkryjemy świat niemieckojęzycznych gier planszowych
· zrobimy smaczne angielskie babeczki
· dzięki zabawie i radosnej atmosferze nauczymy się języka
 Trzeba przynieść ze sobą dobry humor i chęć poznawania języków obcych! 

ZAPRASZA
OD 24 DO 28 CZERWCA 

w godzinach 14:00-15:00

Spotkania dla dzieci
od 6 roku życia

DZIEŃ Z KULTURĄ
HISZPAŃSKĄ

Zajęcia poprowadzi Amerykanka, która naucza hiszpańskiego i miała okazję

mieszkać w Hiszpanii oraz w Meksyku

warsztaty kulinarne dla dorosłych, młodzieży i rodzin z dziećmi

W programie:

· przedstawimy się po hiszpańsku

· wspólnie przygotujemy pyszne Tacos

· odpowiemy na pytania dotyczące kultury

hiszpańskiej i meksykańskiej

· gry z językiem hiszpańskim

15 czerwca (sobota)

w dwóch grupach po 20 osób

I grupa 10:00-12:00

II grupa 13:00-15:00

Udział w warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny

Zapisy od 21 maja (wtorek) osobiście w Bibliotece
 lub pod numerem telefonu 95-752-10-10 

zaprasza na

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
1 czerwca (sobota), godz. 10:00-12:30
DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE
Zabawmy się jak dawniej: warsztaty 
wykonywania tradycyjnych zabawek
warsztaty poprowadzi etnolog i rękodzielnik
Magdalena Mądrawska-Okołów

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

5 czerwca (środa), godz. 16:00-17:30 
Dyskusyjny Klub Książki

5 czerwca (środa), godz. 16:00-18:00 
Mamuśki z Kostrzyna

7 czerwca (piątek), godz. 16:00-17:30
Język Angielski dla dzieci

7 czerwca (piątek), godz. 16:00-17:30
Dojrzali Wspaniali

8 czerwca (sobota), godz. 11:00-12:00 
Konsultacje z pielęgniarką środowiskową

8 czerwca (sobota), Kostrzyn na Fali 
Plenerowe stoisko BIblioteki

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

12 czerwca (środa), godz. 16:00-18:00
Mamuśki z Kostrzyna

14 czerwca (piątek), godz. 16:00-17:30
Dojrzali Wspaniali

15 czerwca (sobota), godz. 10:00-12:00 
Dzień z kulturą hiszpańską

15 czerwca (sobota), godz. 13:00-15:00 
Dzień z kulturą hiszpńską

21 czerwca (piątek), godz. 16:00-17:30
Język Angielski dla dzieci

24 czerwca (pon.), godz. 14:00-15:00
Kawiarenka językowa dla dzieci

25 czerwca (wtorek), godz. 14:00-15:00
Kawiarenka językowa dla dzieci

26 czerwca (środa), godz. 14:00-15:00
Kawiarenka językowa dla dzieci

27 czerwca (czwartek), godz. 14:00-15:00
Kawiarenka językowa dla dzieci

28 czerwca (piątek), godz. 14:00-15:00
Kawiarenka językowa dla dzieci

CZERWIEC 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

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

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

ZABAWMY SIĘ JAK DAWNIEJ
- warsztaty wykonywania tradycyjnych
   zabawek i ozdób z roślin
- dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- w tym dla rodzin z dziećmi
- dwie grupy: 10:00-12:30 i 13:00-15:30

zapisy od 21 maja
pod numerem +48 95 725 40 10

lub osobiście w Bibliotece

DZIEŃ Z KULTURĄ HISZPAŃSKĄ
- warsztaty kulinarne
- dla dorosłych i młodzieży
- dla rodziń z dziećmi
- dwie grupy: 10:00-12:30 i 13:00-15:30

zapisy od 21 maja
pod numerem +48 95 725 40 10 

lub osobiście w Bibliotece

KAWIARENKA JĘZYKOWA 
DLA DZIECI

- zajęcia dla dzieci
- dla wszystkich chętnych, bez zapisów

UWAGA:
W harmonogramie nie ujęto zajęć, na     
które listy uczestników są już zamknięte:
Klub Początkującego Internauty – trzy grupy
Pracownia Robotyki - cztery grupy.
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Punktualnie o godz. 15:00 sędziowie PZPN Rafał Odwrot 
i Szymon Sęsoła rozpoczęli towarzyski mecz piłki nożnej 
pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą a Stadt Seelow.    
Miasta te, które są partnerami od wielu lat przy okazji                        
niezliczonej ilości projektów unijnych, postanowiły w  ten 
sposób włączyć się w obchody 15-Lecia Polski w UE.                               
A czym byłby mecz bez kibiców? Na trybunach poważni 
na co dzień urzędnicy, samorządowcy i tłumy Kostrzynian 
wspólnie zagrzewały „naszych” do walki, niczym podczas 
meczu kadry na Stadionie Narodowym! Tej atmosfery nie 
da się opisać - było barwnie, kolorowo, głośno, ale i kul-
turalnie. W spikerce „szalał” Zygmunt Mendelski, który 
sportowy komentarz przeplatał żartami. Słowem: oprawa 
meczu na najwyższym, światowym poziomie!
A na boisku? O wyniku nie będę pisał, bo nie on był           
najważniejszy. Piłkarze obu ekip przystąpili do spotkania 
bardzo skoncentrowani i już od pierwszych minut było      
widać, że nie wyszli na główną murawę Stadionu MOSiR,       
by markować grę. Zamiast tego kibice mogli podziwiać 
piękne widowisko piłkarskie, gdzie zawodnicy biegali, wal-
czyli o każdą piłkę i, używając żargonu piłkarskiego, po pro-
stu „gryźli murawę”. Mecz był tak zacięty, że piłka gnała to 
od jednej to do drugiej bramki, a stojący między słupkami 
bramkarze obu drużyn mieli wiele okazji do popisania się 
swoimi umiejętnościami. Wynik zmieniał się jak w kalejdo-
skopie, kibice nie mogli więc narzekać na nudę a ich głośny 
doping było chyba słychać w promieniu kilku kilometrów 
od stadionu. To wszystko przełożyło się na to, że mecz był 
pięknym widowiskiem!

MECZ SAMORZĄDOWCÓW
12 maja w ramach Dnia Europy na Sportowo doszło do historycznego wydarzenia na głównej        
płycie piłkarskiej Stadionu MOSiR w Kostrzynie nad Odrą. Po raz pierwszy w historii samorządowcy z 
Kostrzyna nad Odrą i Stadt Seelow zdjęli z haków swoje lekko zakurzone korki i stanęli do pojedynku 
w towarzyskim meczu piłkarskim, który zgromadził rekordową ilość kibiców na trybunie głównej!

W drużynie gospodarzy nie zabrakło radnych, pracowni-
ków Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą i pracowników 
jednostek podległych. W składzie kostrzyńskiej drużyny 
zobaczyliśmy więc wiele nazwisk, których nie trzeba spe-
cjalnie mieszkańcom przedstawiać: Zbigniew Biedul-
ski, Wiesław Biskowski, Piotr Dziekan, Jeremi Filuś,               
Stanisław Grzelczak, Łukasz Kostowiecki, Paweł Liszka, 
Dawid Marciniak, Andrzej Słowiński, Ireneusz Sobczak, 
Mariusz Staniszewski, Arkadiusz Stotko, Marek Tatare-
wicz, Marcin Wolski i Rafał Żygielewicz. 
Goście natomiast wystawili reprezentację Stadt Seelow              
w następującym składzie: Simon Apostolow, Mario 
Buchwad, Thomas Drewit, Tobi Labes, Chris Marggraf, 
Frank Möricke, Robert Nitz i Marcel Schmidt. Obok 
piłkarzy ważną rolę odgrywali też kibice - wielkie brawa 
dla Kostrzynian za przygotowanie profesjonalnej oprawy 
i wspieranie naszych aż do ostatniej minuty! Bardzo faj-
nym akcentem była także ceremonia zakończenia samego 
meczu, gdzie przygotowano kolorowe kartki z ksywkami 
kostrzyńskich samorządowców. Kapitanowie obu drużyn 
wymienili się pamiątkowymi proporczykami z podpisami 
zawodników, a na ekipy czekały pamiątkowe puchary, któ-
re z pewnością zajmą honorowe miejsce w gabinecie bur-
mistrzów obu miast. Po zakończeniu meczu na piłkarzy         
czekał poczęstunek, a głównym tematem rozmów nie była 
tym razem współpraca międzynarodowa, lecz wspólne    
analizowanie sytuacji z boiska...

Bartłomiej Suski
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

Unia Europejska
Europäische Union

Euroregion
PRO EUROPA VIADRINA

„Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony”
„Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet Państwa

Europäisher Fonds für regionale Entwicklung
Staatshaushalt der Rp

KOSTRZYN NAD ODRĄ, 25.08.2019
STADION MIEJSKI

EUROREGIONALNY 
TURNIEJ  PILKI  NO

ZNEJ

2009
ROCZNIKA

.

25 sierpnia stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11 
w Kostrzynie nad Odrą będzie areną Euroregionalnego 
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2009 i mł. 
Celem naszego turnieju jest dalsze rozwijanie współ-
pracy i wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji 
sportowej pomiędzy klubami piłkarskimi z wojewódz-
twa lubuskiego i okręgu Brandenburgii. Kluby te,       
prowadząc swoje zajęcia, umożliwiają niejednokrotnie 
na kontakty z rówieśnikami zza granicy, co stwarza 
okazję do zawierania nowych znajomości, przełamy-
waniu stereotypów i aktywizacji sportowej polsko-nie-
mieckiego pogranicza.
W sierpniowym turnieju planowany jest udział 16     
drużyn piłkarskich, które na  kostrzyńskich boiskach 
będą rywalizować o tytuł mistrza. Na wszystkich 
uczestników czekają okolicznościowe medale, zaś dru-
żyny uhonorowane zostaną pamiątkowymi puchara-
mi! Organizator zapewnia wyżywienie, wodę do picia                                                                                                 
i  rywalizację sportową na najwyższym poziomie.       
Projekt Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej roczni-
ka 2009 współfinansowany jest ze środków Programu 
Współpracy INTERRG V A Brandenburgia-Polska 
2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów 
(FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA 
oraz budżetu państwa.

Zapraszamy do zgłaszania drużyn! 
Kontakt: b.suski@mosir-kostrzyn.pl

W WAŁBRZYCHU ZDOBYLIŚMY 10 MEDALI !
Drugi rzut Międzywojewódzkiej Regionalnej ligi dzieci i młodzików odbył się 13 kwietnia w Wałbrzychu. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć.       
Piętnastoosobowa ekipa UKS „Jedynka“ była jedną z 12 startujących drużyn, a w zawodach wystartowało ponad 100 zawodników. W Wałbrzychu     
zdobyliśmy aż 10 medali.
Podczas pięciogodzinnego turnieju rozgrywanego na      
czterech matach stoczyliśmy kilkadziesiąt wspaniałych 
i emocjonujących pojedynków. Jak zwykle mogliśmy liczyć 
na naszą młodzież, która kolejny raz udowodniła, że chce 
dążyć do jak największych sportowych osiągnięć. W  na-
szym teamie wystąpiły nowe nazwiska, które udowodniły, 
że od pierwszej imprezy chcą zdobywać medale.
Należy również wspomnieć, że od początku bieżącego        
sezonu, kilku naszych zawodników jest w ścisłej czołówce i 
zawsze zajmują miejsca na podium. Należą do nich: Kacper 
Sobczyk, Filip Iwaszko, Julian Iwaszko, Wojciech Cudak, 
Fabian Grzywacz, Aleks Kusyń. Jest to nie lada wyczyn. 
Ciągły rozwój UKS Jedynka i wysokie osiągnięcia sportowe 
nie byłyby możliwe gdyby nie środki finansowe otrzymane 
od  Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz naszych sponsorów. 

1 m. Gracjan Somerski 27 kg (dzieci)
1 m. Julian Iwaszko 35 kg (dzieci)
1 m. Kacper Sobczyk 35 kg (młodzik)
1 m. Iwaszko Filip 38 kg (młodzik)
2 m. Aleks Kusyń 50 kg (dzieci)
2 m. Fabian Grzywacz 57 kg (młodzik)
2 m. Cudak Wojciech 38 kg (młodzik)
3 m. Adamczewski Konrad 44 kg (młodzik)
3 m. Nowak Damian 42 kg (dzieci)
3 m. Mietliński Bartosz 85 kg (młodzik)
5 m. Adamczewski Sebastian 42 kg.
5 m. Kościukiewicz Kamil 52 kg. (młodzik)
5 m. Zalewski Artur 48 kg (młodzik)
5 m. Jankowski Bartosz 68 kg (młodzik)
5 m. Mykyta Skrypyn 85 kg (młodzik)

Fot. Krzysztof Babij
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DZIEŃ EUROPY
Obchody 15-Lecia Polski w Unii Europejskiej w naszym mieście posta-
nowiliśmy uczcić na sportowo. Dlatego też Miasto Kostrzyn nad Odrą we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą 
przygotowało 12 maja bogaty program imprez, w których kulminacyjnym 
punktem był mecz samorządowców Kostrzyna i Seelow - partnerskiego 
miasta z Niemiec. Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych: 
przygotowano dla nich dmuchańce i moc atrakcji. Dość powiedzieć,      
że w „Dniu Europy na Sportowo” obiekt sportowy przy ul. Niepodległości        
odwiedziło od 2,5-3 tys. osób!

Już od porannych godzin na Stadionie     
MOSiR przy ul. Niepodległości panował 
radosny gwar, który zwykle towarzyszy 
ostatnim przygotowaniom do imprez spor-
towych. Przygotowywano boiska, salę oraz 
punkty gastronomiczne. Na murawie bocz-
nej rozkładane były dmuchane zamki, a na 
nowych płytach trawiastych trwały przygo-
towania do turnieju piłkarskiego „Gramy 
bez Presji Wyniku”, współorganizowanego 
z  Akademią Futbolu Kostrzyn. Wszystko 
po to, aby tuż po 9:00 rozpocząć wspólne 
świętowanie wejścia Polski do Unii Europej-
skiej, o czym przypominał przez cały dzień 
niezmordowany Zygmunt Mendelski - dy-
rektor MOSiR, który tego dnia zamienił się 
w spikera naszej imprezy.
Od samego rana trwały zmagania piłkar-
skie w grupach Skrzat (7-8 lat), Żak (8-9 lat) 
i Orlik (9-10 lat) na płycie głównej boiska. 
Swoje umiejętności zaprezentowali naj-
młodsi adepci sztuki piłkarskiej zrzeszeni 
kostrzyńskich stowarzyszeniach: Akademii 
Futbolu Kostrzyn, UKS Celuloza, UKS 
Czwórka oraz na zaproszenie władz miasta 
Victorii Seelow. Mecze były porywające, 
pełne szybkiej, agresywnej piłki i pięknych 
parad bramkarskich. Na uczestników tur-
nieju czekały pamiątkowe medale i puchary, 
które upamiętniają również 15-Lecie Polski 
w UE okolicznościowym logo. Po zakoń-
czonych pojedynkach na piłkarzy czekały 
już pyszne kiełbaski, serwowane wprost z 
grilla. A przecież było to dopiero preludium 
do meczu towarzyskiego pomiędzy part-
nerskimi miastami Kostrzynem nad Odrą 
i Seelow, który zebrał niemal komplet kibi-
ców na trybunie głównej! Emocje piłkarskie 
towarzyszyły nam zresztą do końca imprezy, 
kiedy już pod koniec na murawie pojawili 
się piłkarze TS Celuloza Kostrzyn i Smo-
górzanki Smogóry, aby walczyć o punkty w 
lubuskiej Klasie A.
Wielkim powodzeniem cieszył się również 
turniej zapaśniczy, przygotowany we współ-
pracy z UKS Olimp Kostrzyn i UKS Jedynką 
Kostrzyn, który zgromadził blisko 50 ko-
strzyńskich adeptów mocowania na macie. 
Z uwagi na niepewne warunki pogodowe 

zdecydowaliśmy się przenieść turniej do 
hali widowiskowo-sportowej, która pękała 
w szwach i niemal eksplodowała od emocji, 
które towarzyszyły sportowej rywalizacji na 
matach zapaśniczych! Również na gladiato-
rów czekały gorące kiełbaski, pamiątkowe 
medale i trofea. 
Utrzymane w konwencji Pikniku Rodzinne-
go obchody Dnia Europy to także atrakcje 
dla całych rodzin. Urząd Miasta w swoim 
namiocie zapraszał z tej okazji na konkur-
sy z nagrodami, a Panie: Karolina Kunt, 
Agnieszka Żurawska-Tatała i Monika                                                
Zawadzka miały pełne ręce roboty już od 
momentu ustawienia namiotu aż do jego 
złożenia. Tuż obok do wspólnej zabawy 
zapraszał W&F Kostrzyn, który przygoto-
wał dla dzieci tory przeszkód i zapraszał do 
wspólnej walki o dobrą formę.  Impreza mia-
ła także akcent charytatywny, którym była 
zbiórka na Kamilka Waskina, a wolonta-
riusze przygotowali ciepłe napoje, domowe 
ciasta, rękodzieło i robili fantazyjne fryzu-
ry. Dzięki hojności Kostrzynian uzbierano 
niemal 3.000 zł, co pozwoli rodzicom nie 
martwić się przez kolejny miesiąc o koszty 
rehabilitacji poparzonego chłopczyka! Nie 
mogło też zabraknąć Piotra Witkowskiego, 
który specjalnie dla najmłodszych rozstawił 
swoje dmuchańce, czyli ogromniaste zamki 
dmuchane, na których można było wyszaleć 
się do woli zupełnie za darmo! Piotr odpo-
wiadał także za to, aby uczestnicy imprezy 
nie byli głodni, zapraszając na swoje stoisko, 
gdzie można było zregenerować siły.
Całość zadania było realizowane dzięki od-
danej pracy i zaangażowaniu pracowników 
MOSiR w osobach: Roman Bućkowski, 
Władysław Kędzior, Wioleta Krupa, Zyg-
munt Mendelski, Albert Semenchenko, 
Mariusz Staniszewski, Bartłomiej Suski 
i Antoni Żołna. Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim, dzięki którym Dzień 
Europy na Sportowo był niedzielą, pod-
czas której wspólnie, radośnie i aktywnie          
mogliśmy świętować 15-Lecie Polski w Unii          
Europejskiej! 

Bartłomiej Suski
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Sportu i Reakreacji 

w Kostrzynie nad Odrą
zatrudni dozorców 

na okres od 3 czerwca do 31 sierpnia
na ośrodek rekreacyjny,

basen odkryty przy ul. Fabrycznej 5

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski: 
tel. kom. 508 388 490
biuro       95 752 3716
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Pragniemy podzielić się z Państwem wspania-
łą wiadomością - nasza biblioteka od września 
będzie realizować projekt „Mała książka - Wielki 
człowiek”.

Już we wrześniu startuje projekt „Mała książka – wielki 
człowiek” w ponad 5200 bibliotekach w Polsce Są takie wy-
darzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozosta-
ją na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego 
dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane 
pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż 
rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraź-
nię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar mate-
rialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od 
tych, które nie czytają.
Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa 
biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierw-
szych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk 
czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie 
rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób 
twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypo-
życzoną książką. A wszystko to za darmo!
Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń 
w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego 
przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych mi-
łośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września 
2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie 
czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza 
na dobry czytelniczy start.
W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod wzglę-
dem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą 
najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych 
książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygo-
towana dla nich broszura informacyjna przypomni o nie-
ocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o roz-
maitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania 
biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
Pełna lista bibliotek biorących udział w projekcie pojawi się 
na stronie www-wielki-czlowiek.pl pod koniec maja 2019 r.
Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl
#MałaKsiążkaWielkiCzłowiek #InstytutKsiążki

Malwina Smycz

Założenie projektu Obwodnicy miejscowości Kostrzyn 
nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31, obejmuje budowę 
obwodnicy miejscowości dotkniętej wysoką uciążliwością 
ruchu tranzytowego pod kątem zapewnienia wymaganych 
parametrów geometrycznych dla klasy techniczno – funk-
cjonalnej GP (droga główna ruchu przyspieszonego).
Na obecnym etapie Studium Techniczno - Ekonomiczno 
- Środowiskowym (STEŚ) zaprojektowano trzy warianty 
przebiegu trasy. Zakres zamierzenia obejmuje:
• budowę obwodnicy miejscowości Kostrzyn jako droga 

jednojezdniowa dwukierunkowa - wariantowanie,
• budowę skrzyżowań,
• przebudowę istniejących odcinków drogi krajowej 

nr  31 i drogi krajowej nr 22 w miejscach początku 
i końca inwestycji,

• przebudowę odcinków istniejących dróg w zakresie 
kolizji z planowaną obwodnicą, 

• budowę dróg serwisowych (równoległych do trasy 
głównej), obsługujących tereny przyległe do drogi gł., 

• budowę nowych obiektów inżynierskich, 
• budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń 

odwadniających korpus drogowy,
• budowę urządzeń ochrony środowiska, mi.in. zabez-

pieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty 
ekologiczne, zieleń, 

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 
infrastruktury pod i nadziemnej,

• budowę oświetlenia drogowego; 
• budowę oznakowania dróg oraz ich wyposażenie w 

urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony prze-
ciwolśnieniowe.

Wariant W1 - wariant obejścia miejscowości 
Kostrzyn nad Odrą od strony północno – za-
chodniej wraz z przeprawą mostową na rzece 
Warcie. Początek projektowanej obwodnicy  ze 
skrzyżowaniem typu rondo na wysokości fortu 
Sarbinowo, koniec na skrzyżowaniu dróg krajo-
wych nr 22 i 31.

Wariant W2 - wariant przebiegający przez 
miasto Kostrzyn nad Odrą z częściowym 
wykorzystaniem terenów kolejowych. 
Początek projektowanej obwodnicy  na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 z drogą 
wojewódzką nr 132, koniec na skrzyżo-
waniu dróg krajowych nr 22 i 31.

Wariant W3
wariant obejścia miejscowości Kostrzyn 
nad Odrą od strony północno – zachod-
niej wraz z przeprawą mostową na rzece 
Warcie. Początek projektowanej obwod-
nicy  na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 
z drogą wojewódzką nr 132, koniec na 
skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE
Szanowni Mieszkańcy,
w imieniu zamawiającego Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Multicon-
sult Polska opracowującej studium techniczno 
- ekonomiczno - środowiskowe z elementami 
koncepcji programowej wraz z materiałami do 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla inwestycji pod nazwą „ Budowa obwodnicy 
miejscowości Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi 
krajowej nr 31” - serdecznie zapraszam  Miesz-
kańców na pierwsze otwarte spotkanie informa-
cyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 
18 czerwca 2019 roku o godzinie 16:30 w KCK 
„Kręgielnia”.  
Na spotkaniu z udziałem dyrektora GDDKiA w 
Zielonej Górze i projektantów zostaną przed-
stawione rozwiązania projektowe przebiegu              
obwodnicy naszego miasta (trzy warianty) w cią-
gu drogi krajowej nr 31 , a uczestnicy spotkania 
będą mogli wnieść uwagi dotyczące projekto-
wanych wariantów drogi. Zachęcam wszystkich 
mieszkańców do aktywnego udziału w spotka-
niu. Budowa obwodnicy będzie najważniejszą 
inwestycją przyszłych lat decydującą nie tylko 
o kierunkach rozwoju, ale również o warunkach 
życia nas wszystkich.

Andrzej Ludwik Kunt
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą


