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WYDANIE

SPECJALNE

30-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W roku 2020 obchodzimy 30-lecie przywrócenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. 
Wiemy co było późnej, trzydziestoletni dorobek polskiego samorządu opisywany jest szeroko. 
Natomiast, bardzo możliwe jest to, że nie pamiętamy jaka była droga do celu, do przyjęcia przez 
Senat RP ustawy w 1990 roku i w konsekwencji do zorganizowania pierwszych demokratycz-
nych wyborów samorządowych w powojennej Polsce.
Zacznę od cytatu: „Domaga się Pan samorządu w Polsce, to proszę  go zbudować” - tymi słowa-
mi, skierowanymi do profesora Jerzego Regulskiego, premier Tadeusz Mazowiecki zainaugurował 
wdrożenie, opracowanej w teorii, reformy samorządowej.
Duet profesorów, Jerzego Regulskiego - ekonomisty i Michała Kuleszy - prawnika oraz skupiona 
wokół nich prosamorządowa grupa inicjatywna, wykonali zadanie niezwykłe, bowiem niezwy-

kłym było to, aby twórcy założeń teoretycznych reformy, otrzyma-
li możliwość wdrażania jej w życie. Jak wspominali po latach, 

w tamtym czasie o samorządzie terytorialnym wiedzieli niewie-
le, chociaż przygotowywali się i próbowali szerzyć samorząd-
ność już od roku 1980. W owym czasie praca i nauka na temat 
samorządu była bardzo trudna, z wielu powodów. Ustawą 
z dnia 20 marca 1950 roku zniesiono samorząd terytorialny 
w Polsce, wprowadzono system jednolitych organów władzy 

państwowej. W roku 1980, ani owe organy państwa, ani nawet 
opozycja nie były w stanie zrozumieć idei przywrócenia samo-

rządu, a tym samym, przywrócenia mieszkańcom gmin możliwości 
decydowania o sprawach, które ich dotyczą. 

Szczególnie trudne dla obu profesorów, twórców 
reformy, musiało być stanowisko środowiska 

naukowego, ponieważ studia nad samo-
rządem odbierane były bez entuzjazmu.                
„Wyglądasz na inteligentnego człowieka, 
a zajmujesz się sprawami, które nigdy 
w Polsce nie zostaną wdrożone”. - tak 
komentowano poczynania Regulskiego. 
Nie znano problematyki samorządu tery-
torialnego, pilniejsze i bardziej potrzebne 
wydawały się inne reformy polityczne, 
forsowane przez Solidarność. W myśl 
przesłania Solidarności, samorządna 
Rzeczpospolita utożsamiana była 
z samorządem pracowniczym. Jednak 
Solidarność budziła zainteresowanie 
świata, dzięki czemu możliwa stała się 
współpraca z kilkunastoma uczelniami 
z kraju Zachodu.
Pojawiła się możliwość zapoznania 

się z różnymi modelami samorządu terytorialnego oraz przekonanie o tym, że w każdym kraju 
jest inaczej i trzeba wypracować system dostosowany do panujących w danym kraju warunków. 
Tworząc samorząd w Polsce, w państwie o odmiennej tradycji, sytuacji politycznej i gospodarczej 
nie można było skopiować rozwiązań zagranicznych.
W roku 1981 Regulski i Kulesza ogłosili pierwsze tezy wynikające ze swoich studiów, pisali 
o swobodzie decydowania społeczności lokalnych, o tworzeniu prawa miejscowego, o dyspono-
waniu środkami finansowymi oraz własnym majątkiem, o kształtowaniu celów rozwojowych 
w samorządzie.
20 grudnia 1981 roku w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN powstaje Zakład Gospodarki      
Regionalnej, który, mimo mylącej nazwy, umożliwił podjęcie studiów i badań nad samorządem. 
Wbrew niesprzyjającym warunkom, dzięki determinacji obu profesorów, udało się w doku-
mencie programowym Solidarności, określić podstawowe cechy samorządu terytorialnego.                                                 
Kolejnymn  krokiem propagowania idei samorządności było powstanie w 1985 roku dwutygodnika  
„Samorządna Rzeczpospolita”.
W 1988 roku utworzono Komitet Obywatelski i powołano komisję samorządu terytorialnego      
z Jerzym Regulskim  jako przewodniczącym. Pod jego kierunkiem powstał zespół, który opraco-
wał tezy negocjacyjne i przygotował się do obrad Okrągłego Stołu. Gdyby nie wykonano tej pracy, 
nie  włączono by problematyki samorządu pod obrady Okrągłego Stołu i prawdopodobnie reformę 
odłożono by na lata.
Trzeba podkreślić to, że tylko upór prof. Regulskiego i prof. Kuleszy, wzmocniony negocjacjami 
Tadeusza Mazowieckiego, sprawił włączenie problematyki samorządu do Podzespołu dla Sto-
warzyszeń Samorządu Terytorialnego. Wspomniani twórcy reformy samorządowej stanęli przed 
zadaniem trudnym - przełamanie monopolu władzy komunistycznej, rozumiany jako monopol 
polityczny, władzy, własności, finansowy czy administracji.
Dopiero wykonanie tego zadania otworzyło drogę do wolnych wyborów, przyznania osobowo-
ści prawnej, prawa do samorządności, przekazania majątku, przyznania środków finansowych, 
w tym możliwość zaciągania kredytów. Ten etap walki o samorząd zakończył wynik wyborów 
czerwcowych i nadszedł czas na wdrażanie wypracowanych rozwiązań.
Realizacja reformy samorządowej rozpoczęła się od Uchwały Senatu, jeszcze PRL-u, z dnia     
29 lipca 1989 roku, w której podkreślono „Konieczność istnienia autentycznego samorządu miast 
i gmin jako niezbędnego elementu przebudowy polityczno-prawnego ustroju Polski”.
W 1990 roku wracający samorząd zdecentralizował zarządzanie krajem. Aglomeracje, małe     
miasta i wsie zaczęły rozwijać się w tempie nienotowanym w historii.
Podsumowując:
1. Tylko determinacja Jerzego Regulskiego i Michała Kuleszy, a także ich współpracowników 

sprawiła, że doszło do odbudowy samorządu w ramach przemian politycznych 1989 r.
2. Twórcy reformy samorządowej wiele lat poświęcili udowadnianiu, że samorząd terytorialny 

jest potrzebny.
3. Do dzisiaj panuje pogląd, że spośród wszystkich reform ustrojowych po roku 1990, reforma 

samorządu terytorialnego jest reformą najlepiej przeprowadzoną. 
dr Andrzej Kunt
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RADNI TRZYDZIESTOLECIA
27 maja 2020 roku mija trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin - pierwszych po ponad półwieczu 
wolnych wyborów w Polsce. Doprowadziły one do odrodzenia w naszym kraju samorządu teryto-
rialnego. W ten sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, 
zaprojektowany w 1981 roku przez wielki ruch społeczny Solidarność.Oto jak Mieszkańcy Kostrzyna 
nad Odrą na przestrzeni ostatnich 30 lat wybierali swoich przestawicieli do władz samorządowych.
KADENCJA 1990-1994
W wyborach 27 maja 1990 roku w Kostrzynie najwięk-
sze poparcie wyborców uzyskali kandydaci z Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”, który do 24 osobowej 
Rady Miejskiej wprowadził 21 radnych: Janina Bartyzel, 
Krzysztof Bielański, Ewa Bruś, śp. Diethard Bukowski, 
śp. Józef Fedorczuk, śp. Stanisław Głowicki, śp. Mi-
rosław Furmański, Janina Galczak, Jerzy Jabłoński, 
Bolesław Kamiński, Krystyna Ludka Orzechowicz,              
śp. Adam Rembarz, Marian Romaszko, Marek                                    
Rozenblut, Jerzy Rybiński, Józef Sikora, Ryszard Skał-
ba, Maria Szydełko, Piotr Tadla, Grzegorz Tomczak,       
Elżbieta Zdanowicz. Do rady Miasta weszli także:                                                                                                                        
Tadeusz Bluma (Stronnictwo Demokratyczne),                       
Mirosław Dagil ( kandydat niezależny), śp. Marian Firszt 
(Miejski Komitet Obywatelski). Przewodniczącym Rady 
Miasta został Józef Sikora.
Na sesji w dniu 7 czerwca 1990 roku, Rada Miasta na 
stanowisko burmistrza Kostrzyna wybrała Mirosława 
Furmańskiego, wiceburmistrzem został Grzegorz Tom-
czak, a na sekretarza miasta powołano Halinę Tonowicz.
Skarbnikiem Miasta była Wanda Dudziak.
W styczniu 1991 roku z pełnienia funkcji burmistrza     
i  radnego zrezygnował Mirosław Furmański oraz radni 
w okręgu nr 15 i nr 21. W wyniku wyborów uzupełniają-
cych (w których frekwencja wynosiła 18 i 12 osób)  radny-
mi zostali Edward Sitarz i Waldemar Westfalewski.
Od 21 marca 1991 roku nowym burmistrzem zostaje 
Władysław Mysona, który pełnił funkcję do końca paź-
dziernika 1992 roku. Kolejnym burmistrzem został Grze-
gorz Tomczak (grudzień 1992 roku), a wiceburmistrzem 
Roman Stryjewski (z Dębna Lubuskiego).
Zarząd Miasta stanowili: Władysław Mysona, Grzegorz 
Tomczak, Diethard Bukowski, Mirosław Dagil, Józef Fe-
dorczuk, Bolesław Kamiński i Waldemar Westfalewski.

KADENCJA 1994-1998
19 czerwca 1994 roku, przy niskiej (30,7%) frekwen-
cji wyborczej  odbywają się kolejne wybory. Do Rady 
Miejskiej weszli: z SLD Kazimiera Abramowska, Jerzy 
Czyżewski, śp. Marian Firszt, śp. Maciej Kwiatkowski,        
śp. Stefan Lejman, Tadeusz Majewski, Dariusz Maron,      
Ryszard Paprocki, Jerzy Sak, Jerzy Wanat, Włodzi-
mierz Wichliński, Mieczysław Wróbel i Józef Żarski, 
Unia Pracy: śp. Jarosław Jankowski, Nina Kowalska, 
Elżbieta Miszczuk i Janina Pogoda, Kostrzyńskie Fo-
rum Demokratyczne: Roman Dziduch, śp. Władysław 
Nieznański i śp. Stefan Szkwarek, troje kandydatów 
niezależnych: Krystyna Ludka-Orzechowicz, Krzysz-
tof Prętnicki i Bolesław Olik oraz z Unii Polityki Realnej       
Ryszard Skałba.   
Przewodniczącym Rady Miasta został wybrany Józef    
Żarski, jego zastępcami Kazimiera Abramowska oraz 
Włodzimierz Wichliński.
12 lipca 1994 roku Burmistrzem Kostrzyna został Marian 
Firszt, jego zastępcą Dariusz Maron. 
Do Zarządu Miasta weszli radni: Jerzy Czyżewski, Roman 
Dziduch, Stefan Lejman, Władysław Nieznański i Mieczy-
sław Wróbel.

KADENCJA 1998-2002
11 października 1998 roku odbywają się wybory sa-
morządowe, a mieszkańcy Kostrzyna wybrali nowy skład 
Rady Miejskiej, którą tworzyło 24 radnych - 9 z AWS:         
Wiesław Kępa, Grzegorz Tomczak, Helena Romasz-

ko, Janusz Szymczyk, Waldemar Westfalewski, Józef 
Parys, Zbigniew Żurawski,Ryszard Dziduch, Dariusz 
Marszałek; 8 radnych z Ugrupowania Wyborczego „Na-
sze Miasto”: Ryszard Andrys, Adam Karpiński, Krzysz-
tof  Prętnicki, Ryszard Rzęsa, Mirosława Stańczak, Bo-
gusława Strojnowska, Jerzy Wanat, Anna Żytkowiak;  
6 radnych z SLD: Andrzej Łaskawy, Maria Masztalerz, 
Jarosław Jankowski, Jerzy Sak, Elżbieta Miszczuk, 
Krzysztof Moczulski i radny Józef Żarski z koalicji „Przy-
mierze Społeczne”.
Przewodniczącą RM została Anna Żytkowiak, wiceprze-
wodniczacymi: Józef Żarski i Waldemar Westfalewski.
Burmistrzem zostaje Grzegorz Tomczak, wiceburmi-
strzem Krzysztof Prętnicki, a Zarząd Miasta tworzyli: Bo-
gusława Strojnowska, Helena Romaszko, Ryszard Andrys, 
Józef Parys, Janusz Szymczyk.
Pierwszym Starostą Powiatu Gorzowskiego, od 1 stycznia 
1999 roku, zostaje Marian Firszt.

KADENCJA 2002-2006
27 października 2002 roku odbywają się wybory sa-
morządowe w których udział wzięło 44% uprawnionych 
do głosowania. W Radzie Miasta 7 mandatów, zdobyło 
stowarzyszenie „Centrum”: Andrzej Kail, Maciej Borow-
ski, Bożena Gęzikiewicz, Maria Jasińska, Mieczysław 
Jaszcz, Zbigniew Sobkowski i Antoni Żołna. Koalicja 
SLD-UP wprowadziła 6 radnych: Andrzej Łaskawy, Ma-
ria Masztalerz, Elżbieta Miszczuk, Adam Bogdański, 
Zygmunt Romanowski i Jacek Włodarczak. Jedynym 
radnym z ugrupowania „Teraz Kostrzyn” został Tadeusz 
Łysiak. Ugrupowanie „Razem dla Kostrzyna” pozyskało 
również 1 mandat, otrzymał go Czesław Rzepka. Ugru-
powanie „Wspólnota Serc”  - Bogusława Strojnowska.
Przewodniczącym Rady Miasta został Andrzej Kail.
Wybory burmistrza, pierwszy raz jako wybory bezpośred-
nie w których burmistrza wybierali wszyscy głosujący, nie 
przyniosły rozstrzygnięcia,  a do II tury przeszli: Andrzej 
Kunt i Grzegorz Tomczak. 10 listopada 2002 roku odby-
wa się II tura bezpośrednich wyborów Burmistrza Miasta 
Kostrzyna. Andrzej Kunt zdobywa ponad 56 % głosów 
i zostaje pierwszym burmistrzem wybranym przez miesz-
kańców. Burmistrz na stanowisko zastępcy powołuje     
Zbigniewa Sobkowskiego.
Sekretarzem Miasta zostaje Anna Suska.
Skarbnikiem Miasta jest Wanda Dudziak.
Radny sejmiku wojewódzkiego: Marian Firszt.
Do Rady Powiatu Gorzowskiego weszli: Roman Dziduch, 
Jerzy Sak, Grzegorz Tomczak, Włodzimierz Wichliński 
i Józef Żarski, który został starostą.

KADENCJA 2006-2010
12 listopada 2006 roku z prawa wyborczego skorzystały 
6.154 osoby (44,07% uprawnionych). Na stanowisko bur-
mistrza kandyduje 7 osób. Wynikiem ok. 53%  wybory już 
w pierwszej turze wygrywa Andrzej Kunt. Na stanowisko 
wiceburmistrza zostaje powołany Zbigniew Biedulski.
Radnymi zostali: z KW PO: Aleksandra Bajor, Adam 
Bogdański, Maria Kopertowska-Krawiec, Piotr Tadla                                                                        
i Marek Tatarewicz, z KWW Kostrzyn nasz Dom:                 
Michał Kunt, Stefania Martynowicz, Jerzy Sak oraz 
Bogusław Samosionek, z KWW Centrowcy: Bożena 
Gęzikiewicz i  Antoni Żołna, z KWW Prawy i Uczciwy 
Kostrzyn: Mieczysław Jaszcz i Maria Nowakowska, 
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MUZEUM JUŻ OTWARTE

STARTUJEMY!
Pandemia wywołana koronawirusem 
SARS-COV-2 zaburzyła prace wielu insty-
tucji. Utrudnienia i ograniczenia nie omi-
nęły również naszego Muzeum. Stopnio-
wo staramy się powracać do normalności. 
Wymaga to jednak przedsięwzięcia takich 
środków i prac, które wcześniej nie były 
konieczne. Zaczynamy stopniowo, aby 
zapewnić bezpieczeństwo naszym zwie-
dzającym, ale również pracownikom MTK. 
Jesteśmy po rozmowach i konsultacjach 
ze Strażą Graniczną i Sanepidem, mamy 
zielone światło. 
Wprowadziliśmy ograniczenie wizyt            
interesantów w biurze Muzeum Twierdzy. 
Biuro czynne jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 08:00-16:00. Wszelkie 
ewentualne sprawy prosimy załatwiać 
telefonicznie lub mailowo, a absolutnie 
konieczne wizyty osobiste prosimy wcze-
śniej uzgodnić z pracownikami muzeum, 
tel. 95 752 2360. Bezpośrednie numery 
telefonów do poszczególnych pracowni-
ków MTK można znaleźć na naszej stronie 
internetowej www.muzeum.kostrzyn.pl
Teren Starego Miasta dostępny jest do 
samodzielnego zwiedzania, dla space-
rów i relaksu. Od połowy maja zaczęliśmy         
porządkować najważniejsze ciągi space-
rowe i place.
16 maja uruchomiliśmy Punkt Informacji 
Turystycznej oraz sprzedaży pamiątek i 
publikacji w Bramie Berlińskiej. Aby sta-
ło się to możliwe, zmuszeni byliśmy do 
instalacji odpowiednich zabezpieczeń, 
zmodyfikowania warunków przebywa-
nia w obiekcie i warunków sprzedaży. 
Informacje o obowiązujących zasadach i 
ograniczeniach wywieszone zostały przy 
wejściu do obiektu. Punkt Informacji 
Turystycznej oraz sprzedaży pamiątek i 
publikacji w Bramie Berlińskiej czynny 
będzie początkowo tylko w weeken-
dy (sobota-niedziela) w godzinach od 
10:00 do 16:00. 
23 maja otworzyliśmy dla zwiedzających 
ekspozycje w Bastionie Filip. To wymaga-
ło od nas również dodatkowych prac, jak 
instalacja szyb ochronnych, czyszczenie 
klimatyzacji i nawiewu czy ozonowanie 
całego obiektu. 
Ekspozycja czynna będzie tylko 
w  weekendy (sobota-niedziela) w go-
dzinach od 10:00 do 16:00. 
Obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni 
przy wejściu oraz noszenie maseczek 
ochronnych. Prosimy pamiętać, że dojazd 

i dojście do Bramy Berlińskiej oraz wejście 
przez nią na teren Starego Miasta nie są ze 
względu na kontrolę graniczną możliwe! 
Najlepiej korzystać z wejścia przy Hotelu 
Bastion. Nie są dostępne również toalety 
dla zwiedzających!  Liczymy na Państwa 
zrozumienie!
Czekamy na Państwa i zapraszamy!

NOWOŚCI DLA ODWIEDZAJĄCYCH
Pomimo obostrzeń i zastoju dookoła Mu-
zeum Twierdzy nie spało i przygotowało 
się do kolejnego sezonu turystycznego. 
Niestety, nie tak planowaliśmy ostatnie 
miesiące, ale staramy się wykonać to, co 
jest w tej sytuacji możliwe. W Bastionie 
Filip oprócz konserwacji i niezbędnych 
napraw, przygotowaliśmy nowe elementy 
ekspozycji. Są to głównie różnego rodzaju 
tablice pamiątkowe o skomplikowanej i 
jednocześnie ciekawej historii. Specjalnie 
dla nich zbudowaliśmy nowe konstrukcje 
ekspozycyjne. Część z nich trafiła do Mu-
zeum w związku z tzw. ustawą dekomu-
nizacyjną. Są to obiekty mijane niegdyś 
codziennie przez kostrzynian na ulicach 
naszego miasta. Opatrzone odpowiednim 
komentarzem będą prezentowane jako 
relikty z czasów PRL. Część tablic stanowią 
tablice z czasów odległych z XVI i z XVIII 
w., które niegdyś umieszczone były w ko-
ściele NMP na Starym Mieście, a które oca-
lały i zostały odrestaurowane przez Mu-
zeum. Inskrypcje zostały przetłumaczone, 
a opisy sporządziliśmy w języku polskim 
i niemieckim. Nie zabraknie też nowych 
eksponatów związanych z walkami o Ko-
strzyn i dziejami twierdzy. 
W Bramie Berlińskiej powstaje natomiast 
wystawa broni ręcznej z walk o Kostrzyn 
w 1945 roku. W kilku sekcjach tematycz-
nych będzie można obejrzeć najróżniej-
sze typy broni używane w czasie długich i 
ciężkich walk o miasto. Specjalnie do tego 
celu Muzeum nabyło ze środków wła-
snych nowe gabloty antywłamaniowe, 
by jak najlepiej prezentować eksponaty 
i sprostać wymogom bezpieczeństwa. 
Trwają prace związane z aranżacją wysta-
wy i tłumaczeniem opisów. O dacie otwar-
cia wystawy poinformujemy osobno. 

W czwartek, 7 maja o godzinie 12:00, ponownie otworzyliśmy Waszą               
bibliotekę! Ogromnie cieszyła nas kolejka czytelników, która sięgała aż 
do połowy tarasu! Jak widać mieszkańcy Kostrzyna kochają czytać książki!

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Tak jak we wszystkich innych miejscach 
publicznych w dobie epidemii, tak i u nas 
obowiązują pewne ograniczenia. Zgodnie 
z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Bi-
blioteki Narodowej opracowanymi w kon-
sultacji z GIS dla naszego wspólnego 
bezpieczeństwa, wdrożyliśmy procedury 
korzystania z Biblioteki w czasie epidemii 
COVID-19:
• biblioteka została otwarta tylko 

w  celu wypożyczenia lub zwrotu 
księgozbioru.

• książki odbiera i wyszukuje tylko        
bibliotekarz.

• wypożyczamy jedynie książki wcze-
śniej zarezerwowane:

        - telefonicznie 95-752-10-10,
           - e-mailowo: 
             biblioteka@biblioteka.kostrzyn.pl
               - lub przez nasz system Mak+.

• zachęcamy do odwiedzania naszego 
katalogu (znajduje się na naszej stro-
nie - www.biblioteka.kostrzyn.pl, 
w prawym górnym rogu)

• nasze bibliotekarki przestrzegają 
wszelkich wytycznych sanitarnych, 
lada biblioteczna jest każdorazowo 
dezynfekowana po obsłudze czytel-
nika. Dzięki temu możecie czuć się 
u nas bezpiecznie!

• abyśmy i my mogli czuć się bez-
piecznie przychodząc do biblioteki 
zobowiązani jesteście do posiadania 
własnych maseczek ochronnych i rę-
kawiczek, dezynfekcji rąk na wydzie-
lonym do tego stanowisku oraz do 
przestrzegania ogólnie przyjętych 
zasad bezpieczeństwa, w tym zacho-
wania należytego dystansu.

Do zobaczenia!
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z KWW Kostrzyn dla Obywateli: Ryszard Andrys, a z KKW 
Lewica i Demokraci: Krzysztof Wojtala.
Przewodniczący Rady Miasta: Marek Tatarewicz, wice-
przewodniczący: Krzysztof Wojtala i Antoni Żołna.
Skarbnik Miasta: Janina Rapacz.
Radny Sejmiku Wojewódzkiego: Roman Dziduch.
Do rady powiatu mandat uzyskali: Andrzej Kunt (za-
stąpił go Marian Firszt), Grzegorz Tomczak, Andrzej         
Łaskawy, Stanisław Łuczkowski i Jan Czarnecki.

KADENCJA 2010-2014
21 listopada 2010 roku odbywają się wybory samorzą-
dowe. O stanowisko burmistrza miasta ubiega się pięciu 
kandydatów - ponad 69% głosów w pierwszej turze zdo-
bywa burmistrz Andrzej Kunt.
Do Rady Miasta weszło: 7 osób z KWW Andrzeja Kunta: 
Ryszard Andrys, Bożena Gęzikiewicz, Michał Kunt, Ta-
deusz Łysiak, Jerzy Sak, Monika Sądej, Krystyna Sro-
kowska, 6 osób z KW Platforma Obywatelska RP: Adam 
Bogdański, Maciej Borowski, Piotr Tadla, Marek                                                       
Tatarewicz, Antoni Żołna i Krystyna Żołna, z KW Pra-
wo i Sprawiedliwość - Mieczysław Jaszcz oraz z KWW                            
Kostrzyn dla Wszystkich: Krzysztof Wojtala. 
29 listopada 2012 roku radny Antoni Żołna zrzekł się 
mandatu radnego. 24 lutego 2013 roku odbyły się wybo-
ry uzupełniające, nowym radnym został wybrany Leszek 
Naumowicz (PO).
Przewodniczący Rady Miasta: Tadeusz Łysiak.
Do Sejmiku Województwa Lubuskiego z Kostrzyna nad 
Odrą wszedł Roman Dziduch z PO.
Na Radnych Powiatu najwięcej głosów otrzymali kandy-
daci: Andrzej Kunt (zastapił go Jan Moczulski), Stani-
sław Łuczkowski, Zygmunt Mendelski, Janusz Szym-
czyk i Grzegorz Tomczak. Zastępcą Starosty Powiatu 
Gorzowskiego został Grzegorz Tomczak.

KADENCJA 2014-2018
16 listopada 2014 roku odbyły się Wybory Samorządo-
we, w których utworzono na terenie miasta piętnaście 
jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), z któ-
rych wybierano tylko jednego kandydata. Burmistrzem 
Miasta już w pierwszej turze został wybrany ponownie 
Andrzej Kunt (74% głosów).
W Radzie Miasta większość zdobył KWW A. Kunta, wpro-
wadzając dwunastu kandydatów: Piotr Dziekan, Jere-
mi Filuś, Bożena Gęzikiewicz, Michał Kunt, Tadeusz 
Łysiak, Helena Rudaniecka, Monika Sądej, Krystyna 
Srokowska, Bartłomiej Suski, Jolanta Szukała, Marek 
Tatarewicz. Skład rady uzupełnili kandydaci startujący z 
list SLD: Sylwia Chilińska-Wachowiak, PiS: Mieczysław 
Jaszcz oraz PO: Leszek Naumowicz.
Przewodniczący Rady Miasta: Marek Tatarewicz,              
wiceprzewodniczący: Michał Kunt i Tadeusz Łysiak.             
Skarbnikiem Miasta od 2016 roku jest Mirella Ławońska.
W Radzie Powiatu Gorzowskiego nasze miasto reprezen-
towali: Andrzej Kail i Zygmunt Mendelski (KWW An-
drzeja Kunta), Janusz Szymczyk (KW PiS), Antoni Sołtys 
(KW PSL) i Anna Wichlińska (KW PO).

KADENCJA 2018-2023
21 października 2018 roku miały miejsce wybory, 
w  których długość kadencji została zwiększona do lat 
pięciu.  Burmistrzem Miasta w pierwszej turze został wy-
brany Andrzej Kunt.
W Radzie Miasta większość zdobył KWW A. Kunta, wpro-
wadzając aż dwunastu kandydatów: Piotr Dziekan, Je-
remi Filuś, Bożena Gęzikiewicz, Michał Kunt, Tadeusz 
Łysiak, Helena Rudaniecka, Monika Sądej, Leszek 
Naumowicz, Mariusz Staniszewski, Jolanta Szukała, 
Marek Tatarewicz. Do rady weszło także dwóch kandy-
datów KW SLD Lewica Razem: Elżbieta Sobczak i Łukasz 
Urban oraz jeden z KWW Łukasza Dombka w osobie       
Rafała Żygielewicza.
Przewodniczący Rady Miasta: Marek Tatarewicz, wice-
przewodniczący: Michał Kunt i Tadeusz Łysiak..
Do Rady Powiatu weszli kandydaci KWW Platforma 
.Nowoczesna KO: Rafał Karmelita i Anna Wichlińska, 
KW PiS: Mieczysław Jaszcz, KWW Razem dla Powiatu:            
Andrzej Kail (od 21 lutego 2020 roku Przewodniczący 
Rady Powiatu Gorzowskiego) i Zygmunt Mendelski.

MAJ W PASIEKACH
Maj, to okres gdzie wielobarwne łąki, trawniki, krzewy i drzewa swymi kolorami rozkwitających kwia-
tów cieszą nasze oczy. Na polach widzimy kolorowe uprawy rzepaku poprzecinane na przemian 
paskami upraw innych zbóż. Dla owadów, a w szczególności pszczół, to raj pokarmowy. Dlatego 
wielu pszczelarzy korzystając z bogactwa, jakie serwuje nam przyroda wywożą pszczoły na pożytki 
towarowe, by pozyskać miód odmianowy. 
Praktycznie w naszym terenie rzepaki już kończą kwitnie-
nie. Następnym pożytkiem w kolejce to robinia akacjowa 
pospolicie zwana akacją. Miód akacjowy jest o zabar-
wieniu jasnym po zbiorze, długo nie ulega krystalizacji. 
Bardzo lubiany przez dzieci, ponieważ jest o łagodnym 
smaku. Jednak w chwili obecnej wielu pszczelarzy za-
kończyło zbiór miodów wiosennych głównie klonowych. 
Miody wiosenne są z wieloma domieszkami innych nek-
tarów z różnych roślin wczesno-wiosennych głównie 
wykorzystywanych przez pszczoły do rozwoju rodziny. 
Nadwyżki są gromadzone w miodni. Pszczelarz w odpo-
wiednim czasie, kiedy miód jest dojrzały i zasklepiony 
zabiera nadwyżkę zapasów. Powinien pamiętać o tym, 
że nie zabieramy żelaznego zapasu, który jest niezbędny 
do dalszego funkcjonowania rodziny. W pasiekach praca 
trwa pełną parą, pszczoły oblatując kwiaty rośliny zapyla-
jąc je. W zamian otrzymują nadmiar pyłku lepiąc go w ob-
nóża i umieszczają w koszyczkach w trzeciej parze nóg, 
oraz nektar i to wszystko przynoszą do ula. Niezależnie 
od tego przynoszą wodę i balsamiczny propolis zwany 
potocznie kitem pszczelim. Rola pszczelarza w tym całym 
procesie polega na zadbaniu o odpowiednią przestrzeń 
w ulu, by rodzina mogła się rozwijać i miała miejsce na 
gromadzenie zapasów oraz powinien zapewnić ciągły 
dostęp do wody i zapewnienie stałego dostępu do po-
żytku. Na każdym pasieczysku gdzie nie ma dostępu 
do naturalnego cieku wodnego czy oczka powinniśmy        
postawić poidło.
Tak jak pszczołom, tak i innym żyjącym stworzeniom 
potrzebny jest stały dostęp do wody. Jednak obserwu-
jąc otoczenie nie zawsze jest najlepiej. Często marnuje-
my wodę bez zastanowienia się. Największym naszym 
mankamentem jest gromadzenie czyli robienie zapasów 
wody, ale nie tej w pojemnikach na wodę lecz w natural-
ny sposób w glebie. Jednym z błędów jaki popełniamy, to 
cotygodniowe koszenie trawy co powoduje wysuszanie 
trawnika i jego ginięcie. Ratujemy się tym, że podlewamy 
cały czas trawnik zużywając ogromne ilości wody. Czy to 
jest dobre? - należy się nad tym zastanowić, czy nie lepsze 
będzie pozostawienie tak jak jest, czy posiać łąki kwietne, 
które są łatwiejsze w utrzymaniu i zarazem nie musimy 
je co tydzień kosić i podlewać. Dla oka też jest miły obra-
zek. Tereny zacienione i osłonięte od słońca same w sobie 

gromadzą zasoby wilgoci a rośliny utrzymują się w ład-
nych kolorach zieloni i pięknie kwitną. Natomiast tereny 
odkryte szybko wysychają w wyniku działania promieni 
słonecznych tracąc wilgoć i wodę. Dziś jest moda wycina-
nia wszystkich krzewów i drzew, bo na jesieni liście spa-
dają a ptaki brudzą nasze samochody. Zamiast zadbać by 
zieleni było jak najwięcej i miejsc zacienionych, to robimy 
wszystko by wszędzie zamiast zielonego było betonowo. 
Sami  robimy wszystko, żeby nie było miejsca by mogły 
bezpiecznie pobawić się nasze dzieci czy wnuki, a my po-
siedzieć w cieniu na ławeczce. Czy to jest piękne? Krótko 
przystrzyżona trawa, powycinane drzewa i wykarczo-
wane krzewy, brak kwiatów? Niewiele czasu było trzeba 
by zniszczyć naturalne środowisko, by zabrakło wody w 
gruncie, w połowie maja trawy wyschły od słońca, kwiaty 
przestały nektarować i wydawać owoce, ginąć owady z 
braku pożywienia a ludzie szukali cienia. Przecież to my 
i nikt inny, zniszczyliśmy zielone naturalne środowisko. 
Dziś brak drzew przy drogach i ulicach - bo wycięte, brak 
trawników wokół domów i bloków - bo polbruk. I jak tu 
zatrzymać wodę w gruncie? Klimat się zmienia, coraz 
cieplej, a my nie będziemy mieli gdzie się schronić przed 
słońcem, a woda będzie wydzialana. 
Aktualna sytuacja nadal nie pozwala do zapraszenia      
Państwa w celu odwiedzin i spotkań w Skansenie pszcze-
larskim. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli 
wybierać się na spacery i odwiedzać ciekawe miejsca. Ko-
rzystając z sytuacji prowadzimy prace przygotowujące do 
sezonu. Otrzymaliśmy kolejne ciekawe eksponaty, które 
wzbogacą ekspozycję. Dziękujemy wszystkim za ich prze-
kazanie, niekiedy są to pamiątki rodzinne dotyczących 
pszczelarstwa. Materiały te pomogą nam opracować hi-
storię pszczelarstwa w naszym regionie a w szczególno-
ści w mieście Kostrzynie nad Odrą i okolicach. Wszystkie 
otrzymane pamiątki zostaną wykorzystane w organizacji 
ekspozycji w nadchodzącym sezonie i zostaną udostęp-
nione dla zwiedzających SKANSEN PSZCZELARSKI. Jak 
pozwoli na to sytuacja i skończą się obostrzenia zaprasza-
my do odwiedzania naszego miejsca w którym historia 
związana z bartnictwem pszczelarstwem jest ciągle żywa 
za sprawą tu wystawionych do zwiedzania eksponatów 
i związanych z naszym miejscowym pszczelarstwem.

Romana i Marian Grzywacz
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„27 śmierci Tobyego Obeda” J. Gierak-Onoszko
„50 twarzy Tindera” J. Jędrusik
„Anioł życia z Auschwitz” N. Majewska-Brown
„Arabski książę” T. Valko
„Aseksualność. Czwarta orientacja” A. Niemczyk
„Była sobie rzeka” D. Setterfield
„Chór zapomnianych głosów” R. Mróz
„Cicha władza mikrobów” A. Collen
„Czarne miasto” M. Knopik
„Czarne złoto. Wojny o węgiel z Donbasu” K. Baca-Pogorzelska, M. Potocki
„Czas porzucenia” E. Ferrante
„Dom lalek” E.Świętek
„Droga do Ciebie” K. Steiner
„Dylemat” B.A. Paris
„Ekstradycja” R. Mróz
„Góra Tabor” W. Helak
„Gruzowisko” A. K. Maludy
„Honor. Opowieść o ojcu, który zabił własną córkę” L. Wold
„Inna miłość szejka” A. Ligęska
„Ja. Pierwsza i jedyna autobiografia Eltona Johna” E. John
„Jak nie dać sobą manipulować” Ch. Petitcollin
„Jak sobie odpuścić. (Nie)poradnik rodzicielski” J. Breakwell
„Jeśli zatęsknię” A. Ficner-Ogonowska
„Kobieta w wielkim mieście” K. Olubińska
„Lekarze w górach. Bohaterowie drugiego planu” W. Fusek, J. Porębski
„Maryla z Zielonego Wzgórza” S. McCoy
„Mówili, że jestem zbyt wrażliwa” F. Bosco
„Na progu zła” L. Candlish
„Napiwku nie będzie. Sekrety kelnerów” J. Pobiedzińska
„Neurolożka. Piękny umysł, który się zgubił” B. K. Lipska
„Odkryj swoje wewnętrzne dziecko” S. Stihl
„Podróż Cilki” H. Morris
„Pokaż mi swoją bibliotekę” A. Rybka
„Położna z Auschwitz” M. Knedler
„Pod słońcem” J. Fiedorczuk
„Prawda. Krótka historia wciskania kitu” T. Phillips
„Salt Fat Acid Heat. Cztery składniki” S. Nosrat
„Sieć Alice” K. Quinn
„Siostra Słońca. Siedem Sióstr” L. Riley
„Stażystka” A. Sinicka
„Szczerze” D. Tusk
„Światło ukryte w mroku” S. Cameron
„Tangerynka” Ch. Mangan
„W co wierzą Polacy” T. Kwaśniewski
„W niemieckim domu” A. Hess
„Wrzask” I. Janiszewska
„Zaginione arabskie księżniczki” M. Margielewski
„Zbyt inteligentni, żeby być szczęśliwi” J. Siaud-Facchin
„Żółty ptak śpiewa” J. Rosner
 
Zachęcamy do składania propozycji zakupów książek,
które chcieliby Państwo widzieć  w naszych zbiorach.

Malwina Smycz

UWAGA! NOWOŚCI!

ŚWIĘTO BIBLIOTEKI
Świętowaliśmy Nasz Dzień, ciesząc się, że wreszcie możemy znowu spoty-
kać się z naszymi Czytelnikami i wypożyczać im dobre książki. Dziękujemy 
za wszystkie życzenia i dobre słowa! D
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INFORMATYK NAGRODZONY
Hołd oddany książce przez Kornela Makuszyń-
skiego, dopełnia niezwykła metafora Carlosa 
Marii Domigues’a na temat biblioteki. W książce 
„Dom z papieru” napisał, że biblioteka jest bramą 
w  czasie… 
Jest instytucją, która samym swoim istnieniem 
świadczy o rozwoju kultury. Jest skarbnicą            
piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża 
swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość 
świata i ludzi, a także umiejętność panowania 
nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności 
i pracy dla rozwoju dobra wspólnego. W systema-
tycznie prowadzonym księgozbiorze do starych 
rękopisów dodawane są nowe książki i pisma. 
Wszystko to razem jest wymownym znakiem 
jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodno-
ści czasów, poglądów i zdarzeń tworzą wspólne                                                                       

patrymonium kultury i wiedzy. Biblioteka jest 
więc szczególną świątynią twórczego ducha 
ludzkiego.
W dobie ekspansji nowych technologii pracowni-
cy Biblioteki mają do spełnienia niezwykle ważne 
zadanie, aby nie przestała ona być bramą w cza-
sie i nie utraciła wpływu na rozwój życia inte-
lektualnego i kulturalnego lokalnej społeczności.
W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień            
Bibliotekarza i Bibliotek, w imieniu Zarządu 
Województwa Lubuskiego i moim własnym skła-
dam serdeczne wyrazy uznania dla Pana wspa-
niałej, wieloletniej pracy na rzecz Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą oraz 
życzenia pomyślności w życiu osobistym.

Marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbieta Anna Polak

BIBLIOTECZNY INFORMATYK MARIUSZ SZYSZKO PONOWNIE WYRÓŻNIONY

BAW SIĘ Z GŁOWĄ!
UŻYTKOWNIKU SKATEPARKU! PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem 
z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez 
sportowego przygotowania!
Rozumiemy, że dzieci i młodzież złaknieni wrażeniami, jakie mogą zdobywać na skate-
parku korzystają z niego na całego, ale nie możemy zapominać o BEZPIECZEŃSTWIE.  
Skatepark jak każdy inny plac zabaw posiada regulamin, który każdy użytkownik powi-
nien przestrzegać. Przypominamy, że uczestnicy korzystają z urządzeń skateparku na 
własną odpowiedzialność, a osoby które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać 
na terenie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 Tylko Wy możecie zadbać o swoje życie i zdrowie - każda osoba korzystająca z urządzeń 
skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy 
przez cały czas jazdy.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU
1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworol-

kach, deskorolkach i BMX-ach.
2. Uczestnicy korzystają z urządzeń skateparku na własną odpowiedzialność.
3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na tere-

nie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych    
przedstawicieli ustawowych.

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używa-
nia kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.

5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią 

na nie samodzielnie wjechać.
7. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz                     

zeskoków z przeszkód jest zabronione.
9. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku - nie jeździsz sam!
10. W przypadku większej ilości osób korzystających ze skateparku poinfor-

muj innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa)  
poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

11. Na terenie skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania            
napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

12. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom:
• kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),
• z chorobami układu ruchowego,
• z wadami serca,
• chorym na epilepsję,
• kobietom w ciąży.



6Samorządny Kostrzyn 

Historia utworzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sięga co najmniej środka lat 90-tych poprzedniego stulecia. Kryzys ekonomicz-
ny wywołany upadkiem komunizmu i związanymi z tym zmianami politycznymi w naszym kraju wymagał szybkiej interwencji ze strony Rządu Polskiego. 

STREFA: GOSPODARCZY SUKCES MIASTA

Oczywiście dążenie do szybkich zmian, umożliwiających 
przyspieszenie gospodarcze kreowane było na samym 
dole hierarchii państwowej, czyli w samorządzie. Dzia-
łający w tamtym okresie zarząd miasta, w skład którego 
wchodzili  Władysław Nieznański, Mieczysław Wróbel, 
Dariusz Maron, Roman Dziduch, śp. Stefan Lejman, 
Włodzimierz Czyżewski i śp. Marian Firszt postanowili 
stworzyć podstawy do powołania na terenach inwesty-
cyjnych Kostrzyna nad Odrą specjalnego obszaru gospo-
darczego, na którym inwestorzy w zamian za realizację 
projektu inwestycyjnego otrzymają wsparcie  w postaci 
ulg w podatku dochodowym. Nie da się ukryć, że głów-
nym motorem napędowym tego przedsięwzięcia był 
nieżyjący już burmistrz naszego miasta Marian Firszt. Dla 
burmistrza Firszta nie było rzeczy nie do zrobienia. Dele-
gacja miasta, na czele z M. Firsztem, wsiadła do samolotu 
i polecieli do  Irlandii, żeby podpatrzeć, jak funkcjonuje 
Strefa w Shannon. Burmistrz Firszt do współpracy zaan-
gażował oczywiście przyjaciół z zewnątrz. I tak w pro-
jekcie uczestniczyli m.in. Jerzy Korolewicz - ówczesny 
Wicewojewoda Gorzowski i następnie pierwszy prezes 
Strefy i  prof. Jerzy Mrzygłód, „architekt” Strefy. Pracy 
było dużo, a i na pozytywną decyzję rządu trudno było                                     
liczyć. Jednak upór i determinacja władz samorządo-
wych, które do współpracy zaprosiły również przedsta-
wicieli Słubic, z burmistrzem Ryszardem Bodziackim 
na czele, spowodowała, że  burmistrz Firszt dosłownie 
wysiedział (czekając na decyzję premiera Włodzimierza 
Cimoszewicza przed jego gabinetem) rozporządze-
nie o utworzeniu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, które ujrzało światło dzienne                                                                                                                    
9 września 1997 roku. Wydarzyło się to dosłownie 
w ostatnim  możliwym momencie. 
Pierwszy zarząd Strefy, w skład którego wchodzili wspo-
mniany wcześniej prezes Jerzy Korolewicz i wiceprezes 
Roman Dziduch - najmłodszy członek ówczesnego za-
rządu miasta skierowany do pracy w spółce, starali się 
zorganizować zespół i wdrożyć pracę w firmie. Do dys-
pozycji zarządu było ok. 100 tys. zł i samochód służbowy 
Fiat Marea podarowany przez Biuro Wojewody Gorzow-
skiego.  Do zrobienia było wówczas wiele. Same plano-
wane inwestycje sięgały wielu milionów złotych. Tereny 
wprowadzone do strefy nie posiadały praktycznie żad-
nej infrastruktury technicznej, a jedynym uzbrojeniem 
były niewybuchy z okresu II wojny światowej ulokowane 
w różnych miejscach, pozostawione przez armie niemiec-
ką i radziecką. 
Pierwszy poważny inwestor pojawił się w Strefie przez 
przypadek, choć nie do końca. Przedstawiciel chorwac-
kiej spółki Podravka Davorin Gojkowić odwiedzał Strefę 
w Wałbrzychu. Wracając do domu musiał przesiąść się 
z pociągu na pociąg, kierując się w stronę lotniska w Ber-
linie. Mając kilka godzin przerwy postanowił odwiedzić 
zarząd naszej Strefy, by porozmawiać o  możliwościach 

inwestycyjnych. Rozmowa przeciągnęła się na tyle,                                             
że D. Gojkowić pojechał nie tylko kolejnym pociągiem 
do Berlina, ale też postanowił zarekomendować swoje-
mu zarządowi w Chorwacji lokalizację nowej inwestycji 
w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej.  Pamiętam, 
że obiecaliśmy mu wszystko, co było możliwe, przy 
zasobach, o których wspomniałem powyżej. W ruch                                                                                                                                        
poszły kredyty i ciężka, szybka i owocna praca. Na otwar-
cie zakładu przyjechali prezydenci Chorwacji i Polski                        
(u nas prezydentem był wtedy Aleksander Kwaśniew-
ski). Była to jedna z największych imprez plenerowych         
w Kostrzynie w historii miasta. W namiotach ustawionych 
na dziedzińcu firmy trwały uroczystości, obok stała karet-
ka „R” (reanimacyjna), a w niej obecny burmistrz miasta 
dr  Andrzej Kunt, który nadzorował zabezpieczenie me-
dyczne wydarzenia. MZK, beczkowozem, na nasze zlece-
nie odbierało nieczystości płynące z zakładu, gdyż kana-
lizacja nie była do końca zbudowana. Musieliśmy jednak 
dotrzymać słowa i pozwolić na uruchomienie zakładu 
w terminie. Doświadczenie jednak nie poszło w las.
Kolejnym przełomowym wydarzeniem w życiu spół-
ki było doprowadzenie do wybudowania w Kostrzynie 
zakładu produkcyjnego Spółki ICT. Spółka zażyczyła 
sobie spotkanie w Warszawie w dniu 1 grudnia. Chciała 
się spotkać z przedstawicielami kilku stref. Problem w 
tym, że było to tuż po Andrzejkach i spośród wszystkich                     
zaproszonych stref dojechał tylko nasz przedstawiciel. 
Roman Dziduch jako jedyny wziął udział w spotkaniu 
z  przedsiębiorcą, co zostało dostrzeżone. Przy podob-
nych parametrach wielu lokalizacji docenione zostało 
zaangażowanie naszej spółki, w taki sposób, że fabryka 
ICT Poland powstała ostatecznie w Podstrefie Kostrzyn. 
Wiele ciekawych historii wiąże się z każdym inwestorem, 
który dzisiaj prowadzi działalność w naszym mieście. 
Spółka ROBINA zainwestowała w konkretnym miejscu 
ponieważ przy działce znajdował się skrawek lasu. Prze-
konywaliśmy do różnych innych lokalizacji, które z naszej 
perspektywy były łatwiejsze do zrealizowania (zawsze 
liczyliśmy koszty infrastruktury) ale inwestor się uparł 
i trzeba było teren przygotować. 
Inna interesująca historia związana jest z inwestycją spół-
ki Brinkhaus, w pierwotnej lokalizacji (obecnie zakład 
spółki Wendre). Przedstawiciel spółki poszukując miejsca 
pod budowę zakładu odwiedził wszystkie tereny inwe-
stycyjne na zachodniej granicy Polski. A, że był obywate-
lem Niemiec w czasie rozmów posługiwał się wyłącznie 
językiem niemieckim. Szkopuł w tym, że miał żonę Polkę, 
więc rozumiał wszystko, co było mówione w czasie spo-
tkania. Tylko w naszej spółce fakt ten został odnotowany. 
Tak więc podsumowując spotkanie powiedział, że tylko 

w Kostrzynie „nie zaoferowano baranowi wyższej ceny”. 
Drobiazg, ale pokazywał, z jak dużym szacunkiem zawsze 
podchodziliśmy do naszych inwestorów. 
Spółka Teleskop potrzebowała dla swojej inwestycji 
działki o powierzchni zaledwie 2,5 ha. Doradzaliśmy, 
przekonywaliśmy, że projekt w Polsce musi się udać, i że 
działka jest za mała. Z dzisiejszej perspektywy nie jestem 
w stanie ocenić, czy więcej było wiary w to, że się uda, czy 
chęci, żeby inwestor zainwestował i kupił więcej terenu. 
Podjęta decyzja jednak okazała się ze wszech miar dobra, 
gdyż jest to obecnie jeden z naszych najważniejszych in-
westorów. Z planowanych 85 osób zatrudnienie w tym 
zakładzie znalazło kilkuset pracowników. Spółka stała się 
ponadto inicjatorem kolejnych inicjatyw gospodarczych 
i na stałe wpisała się w krajobraz gospodarczy miasta. 
Lata funkcjonowania Strefy, to lata współpracy zarządu 
spółki z samorządem Kostrzyna nad Odrą, w tym pra-
wie  18 lat z burmistrzem Andrzejem Kuntem. Wszyscy 
prezesi  Strefy Zbigniew Faliński, Krzysztof Dołganow, 
Artur Malec i obecnie Krzysztof Kielec współpracowali 
i współpracują z burmistrzem Andrzejem Kuntem. Wspól-
nie zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie naszego 
miasta. Powstały zakłady produkcyjne zatrudniające nie 
tylko naszych, ale i mieszkańców okolicznych gmin.  Nasi 
inwestorzy wybudowali w Kostrzynie 20 fabryk. Zainwe-
stowali 1.2 mld zł i zabezpieczyli 4.000 etatów, tworząc 
1.800 nowych i utrzymując 2.200 istniejących miejsc     
pracy. Dla takiego miasta jak Kostrzyn jest to ogrom-
ne osiągnięcie, które możliwe było tylko dzięki dobrej 
współpracy Miasta ze Strefą. 
Zaangażowanie Spółki w rozwój miasta to, poza pozy-
skiwaniem nowych inwestorów, inwestowanie zarobio-
nych przez siebie pieniędzy w rozwój infrastruktury tech-
nicznej. Spółka w ciągu ostatnich 20 lat wydała ponad 
120  mln zł w budowę wodociągów, gazociągów, kana-
lizacji, chodników, dróg i sieci energetycznych. Za  każ-
dym razem projektujemy sieci tak, by służyły nie tylko 
naszym inwestorom, ale żeby zabezpieczały również 
interes gospodarczy mieszkańców Kostrzyn. Ostatnią 
naszą inwestycją jest budowa drogi KN4 wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą towarzyszącą. Droga ta ma już swoją 
nazwę wśród mieszkańców - Droga Donikąd. Zawsze 
realizowaliśmy swoje inwestycje w sposób przemyślany, 
strategiczny i długoterminowy. Po zakończeniu budowy 
Drogi Donikąd wielu mieszkańców przekona się o jej bar-
dzo wartościowym i dobrze określonym kierunku. Będzie 
to kolejny miastotwórczy wkład naszej Spółki w rozwój 
miasta. A planów mamy wiele…

Andrzej Kail
Dyrektor ds. marketingu K-S SSE S.A.
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ROK 1990
27 maja - pierwsze wolne wybory samorządowe
7 czerwca - Rada Miejska na stanowisko burmistrza wy-
biera Mirosława Furmańskiego, wiceburmistrzem zostaje 
Grzegorz Tomczak, sekretarzem miasta Halina Tonowicz, 
skarbnikiem Wanda Dudziak
12 października - rozwiązanie Wojsk Ochrony Pogranicza, 
powstaje Straż Graniczna

ROK 1991
17 marca - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej;                   
radnymi zostają: Edward Sitarz i Waldemar Westfalewski
21 marca - burmistrzem zostaje Władysław Mysona
tytuł najlepszego sportowca Kostrzyna zdobył Ryszard 
Szkwarek, wicemistrz świata kadetów w zapasach

ROK 1992
30 maja - otwarcie przejścia kolejowego
11 czerwca - z przekształcenia PGKiM powstaje pierwsza 
miejska spółka komunalna: Miejskie Zakłady Komunalne. 
Pierwszym prezesem zostaje Zbigniew Sobkowski
21 listopada - ma miejsce uroczystość otwarcia drogo-
wego przejścia granicznego
3 grudnia - burmistrzem miasta zostaje Grzegorz Tomczak

ROK 1993
22 kwietnia - uroczyste otwarcie Miejskiego Targowiska 
Przygranicznego
7 października - szwedzki koncern Trebruk kupuje             
Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze

ROK 1994
23 kwietnia - symbolicznym pchnięciem szpadla  przez 
burmistrzów z Berlina-Spandau, Peitz i Kostrzyna rozpo-
częto prace ziemne na Starym Mieście
20-22 maja - podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych w zapasach w stylu klasycznym tytuły mistrzowskie 
zdobywają: Remigiusz Waskin, Paweł Domeracki, Dariusz 
Goc i Grzegorz Piotrowski
4 czerwca - otwarto  Muzeum Przyrodnicze. Organiza-
torem i kustoszem wystawy „Flora i fauna doliny Odry     
i Warty” był śp. Janusz Wieczorek
19 czerwca - przy niskiej frekwencji wyborczej  (30,7%)     
odbywają się wybory samorządowe.
12 lipca - Burmistrzem Kostrzyna został wybrany Marian 
Firszt, jego zastępcą Dariusz Maron. Do Zarządu Miasta 
weszli radni : Jerzy Czyżewski, Roman Dziduch, Stefan 
Lejman, Władysław Nieznański i Mieczysław Wróbel
17 sierpnia  -  odsłonięto Pomnik Ofiar Terroru Stalinow-
skiego na cmentarzu komunalnym zbudowany z inicjaty-
wy Związku Sybiraków w Kostrzynie nad Odrą

ROK 1995
5 marca - burmistrz Marian Firszt i burmistrz holen-
derskiej gminy Woudrichem M.J.Chr. Worrell podpisali                                                                                                     
Porozumienie w sprawie współpracy partnerskiej w dzie-
dzinach: oświaty, opieki społecznej, kultury, sportu, 
współpracy  jednostek pożarniczych itp.
19 czerwca - zakończono budowę i uruchomiono zbior-
niki retencyjne wody pitnej na Wzgórzu Grudzia

ROK 1996
- Rada Miasta zatwierdza  flagę miasta o barwach nie-
biesko-biało-czerwonych oraz uchwala regulamin przy-
znawania medalu „Za zasługi dla Kostrzyna nad Odrą”.                          
Powstał dokument „Strategia Miasta do 2010 roku” 
- zostają otwarte ekspozytura Banku Zachodniego                          

KALENDARIUM  TRZYDZIESTOLECIA
i  filia banku PEKAO S.A. (przy ul. Piastowskiej) Rozpo-
czyna działalność  Dom Dziennego Pobytu dla osób nie-
pełnosprawnych przy OPS, Klub Osiedlowy na Osiedlu 
Leśnym,nową siedzibę pozyskuje Klub Abstyneta „LIBRA”
- miejskie budynki mieszkalne przy Osiedlu Słowiańskim, 
Osiedlu B, ul. Gorzowskiej i ul. Mickiewicza ocieplono 
oraz wykonano nowe, kolorowe elewacje
30 września - pod budowę szkoły na Osiedlu Drzewice      
zostaje wmurowany akt erekcyjny.
listopad - firma Statoil uruchamia stację benzynową przy 
bazarze przygranicznym

ROK 1997
lipiec to czas wielkiej wody -  mieszkańcy Kostrzyna                   
biorą udział w przygotowaniach miasta do obrony przed 
powodzią. Miejskim Sztabem Przeciwpowodziowym kie-
ruje burmistrz Marian Firszt. Ten ogromny zryw społecz-
ny, międzyludzką solidarność,bezinteresowną pomoc 
i ciężką pracę przy wznoszeniu wałów przeciwpowodzio-
wych Kostrzynianie pamiętają do dzisiaj
9 września - Rada Ministrów powołuje Kostrzyńsko-Słubic-
ką Specjalną Strefę Ekonomiczną
28 września - wmurowano akt erekcyjny pod budowę      
nowego kościoła pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
28 października - wmurowanie aktu erekcyjnego pod        
budowę oczyszczalni ścieków
27 listopada - wmurowano akt erekcyjny pod budowę     
siedziby Komisariatu Policji przy ul. Jana Pawła II
w grudniu - zakończono budowę dwóch budynków ko-
munalnych na 108 rodzin na ul. Jana Pawła II
- Miasto przystąpiło do Celowego Związku Gmin CZG-12
- zakończyła się przebudowa ul. Mikołaja Reja

ROK 1998
29 stycznia - otwarcie Restauracji McDonald’s
11 lutego - rozpoczyna działalność DPS „Dom Seniora” 
przy ul. Gabriela Narutowicza
5 marzec - oddano do użytku budynek Szkoły Podstawo-
wej nr 3 na Osiedlu Drzewice
5 kwietnia - Jerzy Sak zdobywa tytuł Mistrza Polski       
w kategorii wiekowej 50-54 lata
30 września - rozformowaniem 14 batalionu saperów     
zakończył się proces zmian w polskiej armii - w mieście 
nie było już wojska.
11 października - odbywają się wybory samorządowe: 
przewodniczącą RM została Anna Żytkowiak, wiceprze-
wodniczacymi: Jóżef Żarski i Waldemar Westfalewski.
Burmistrzem zostaje Grzegorz Tomczak, wiceburmi-
strzem Krzysztof Prętnicki, a Zarząd Miasta tworzyli: Bo-
gusława Strojnowska, Helena Romaszko, Ryszard Andrys, 
Józef Parys, Janusz Szymczyk
- w mieście powstaje pierwsze rondo, które dziś nosi        
nazwę rondo Unii Europejskiej

ROK 1999
1 stycznia - pierwszym starostą powiatu gorzowskiego     
zostaje Marian Firszt
19 sierpnia-2 września -  odbył się „Bieg po szkołę”           
Jerzego Saka z Kostrzyna nad Odrą do siedziby Minister-
stwa Edukacji Narodowej w Warszawie
5 października - powołana zostaje kostrzyńska filia               
Uniwersytetu III Wieku
15 października - oddano do użytku siedzibę K-S SSE 
przy ul.Orła Białego
listopad - w podziemiach Kościoła Farnego na Starym 
Mieście archeologowie odnajdują wieko sarkofagu           
Katarzyny Brunszwickiej - żony Jana Kostrzyńskiego

21 grudnia - zmienione zostają  nazwy ulic: Plac LWP na 
Plac Wojska Polskiego, ul. Waszkiewicza na ul. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, ul. 22 Lipca na ul. Niepodległości,                     
ul. 15-Lecia Polski Ludowej na ul. Orła Białego, ul. Nowotki 
na ul. Kwiatową, ul. Świerczewskiego na ul. Jana Pawła II,                                                                                                                           
ul. Buczka na ul. Zieloną, ul. Bohaterów Stalingradu      
na ul. Gorzowską.
31 grudnia - rejestracja Kostrzyńskiego Towarzystwa           
Budownictwa Społecznego; prezes: ś.p. Stanisław Seniuk

ROK 2000
27 kwietnia -  Miasto po zakupie od Agencji Mienia             
Wojskowego hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 
i po kapitalnym   remoncie oddaje salę do użytku
12 maja - uroczystość przekazania budynku (po rozbu-
dowie i modernizacji) straży pożarnej przy ul. Gorzow-
skiej 1 Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP
- powstaje sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic:       
Gorzowska-Kopernika-Wodna
16-17 września - odbywają się I Dni Twierdzy
28 października - uruchomiono pierwszy zakład bran-
ży spożywczej w K-S SSE Podravka Polska z udziałem                          
Prezydenta RP  Aleksandra Kwaśniewskiego i Prezydenta 
Chorwacji Stjepana Mesica 

ROK 2001
30 kwietnia -  firma Teleskop rozpoczyna produkcję                       
w Kostrzynie
19-28 maja - oficjalna pielgrzymka miejska do Watykanu 
z audiencją u Ojca Świętego
1-3 czerwca - delegacja z Sambora i ukraiński zespół  
„Żarna”  bierze udział w Dniach Kostrzyna
3 sierpnia - zostaje podpisana umowa o współpracy        
z niemieckim miastem Peitz.
1 września - zostaje otwarta filia Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Kostrzynie nad Odrą
13 października - KCK przenosi się do nowej siedziby 
przy ul. Sikorskiego
10 listopada - wmurowano akt erekcyjny pod budowę 
pierwszego budynku KTBS
19 listopada - otwarcie Intermarche
6 grudnia -  uroczystość wmurowania kamienia węgielne-
go pod szkołę ponadgimnazjalną
14 grudnia - otwarcie miejskiej mechaniczno-biologicz-
nej oczyszczalni ścieków
- powstają nowe nawierzchnie ulic: Drzewickiej, Krótkiej, 
Orła Białego, Kopernika i Asfaltowej

ROK 2002
17 stycznia - Rada Miejska ustanawia  Hejnał Kostrzyna; 
Kompozytorem Hejnału jest Kazimierz Sauter
18 kwietnia - z budynku kostrzyńskiego Urzędu Mia-
sta przy ul. Kopernika po raz pierwszy zabrzmiał Hejnał         
Miasta; ukazała się książka dla dzieci Małgorzaty Maj         
pt. „Baśń o kostrzyńskim hejnale”
27 kwietnia - uroczyste otwarcie firmy ICT Poland
23 maja - po gruntownej modernizacji otwarto stację 
uzdatniania wody przy ul.Granicznej

14 maja - otwarcie Centrum Handlowe ORION
6 czerwca - odbywają się obchody 40-lecia Zespołu Szkół. 
Józef Piątkowski opracowuje album pamiątkowy „40 lat    
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie”
17 października - otwarcie supermarketu LIDL

ciąg dalszy na stronach 8-11
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27 październka - wybory samorządowe w których udział 
wzięło 44% uprawnionych do głosowania. Wybrano 15 rad-
nych Rady Miejskiej. Po raz pierwszy mieszkańcy wybierają 
burmistrza miasta, w II turze Andrzej Kunt zdobywa ponad 
56 % głosów i zostaje pierwszym burmistrzem wybranym 
przez mieszkańców. Burmistrz na stanowisko zastępcy      
powołuje Zbigniewa Sobkowskiego
Sekretarzem Miasta zostaje Anna Suska
Przewodniczącym Rady Miejskiej zostaje Andrzej Kail.
31 grudnia - uroczyste powitanie mieszkańców wsi            
Szumiło na Placu WP, która zostaje włączona w granice      
administracyjne miasta i staje się osiedlem miejskim
- powstaje chodnik i ścieżka rowerowa do Osiedla Warniki

ROK 2003
1 stycznia - rozporządzeniem Rady Ministrów nazwa        
miasta zmienia się na: Kostrzyn nad Odrą
1 stycznia - wieś Szumiłowo zostaje włączona w granice 
administracyjne miasta. Zwiększa się stan osobowy Rady 
Miasta, radnym zostaje mieszkaniec Szumiłowa Jacek 
Włodarczak, a wybory uzupełniające (w miejsce radnego             
Zbigniewa Sobkowskiego) wygrywa Dariusz Pstrągowski
25 stycznia - uroczystość przyjęcia przez Kostrzyn Paper      
nowej nazwy koncernu Arctic Paper
1 kwietnia - Rada Miasta nadaje nazwy dla ulic w komplek-
sie pokoszarowym - ul. Saperska, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby,                                                                                                                                    
ul. gen. Józefa Bema, ul. Królowej Jadwigi, ul. mjr. Henryka 
Sucharskiego
18 czerwca - kończą działalność SP  nr 1 i SP nr 3, które 
od września stają się Gimnazjami nr 1 i nr 2
16 października - uroczyste oddanie pierwszego budynku 
mieszkalnego KTBS
21 listopada - przy OPS rozpoczyna działalność Dzienny 
Dom Pobytu dla Seniorów

ROK 2004  
5 luty - Miasto nawiązuje współpracę oświatową ze szwedz-
kim miastem Tomelilla, a burmistrz wyznacza  SP nr 2 oraz 
Gimnazjum nr 2 i Przedszkole Miejskie nr 3 jako partnera 
do międzynarodowego programu Socrates Comenius
16 kwietnia - rejestracja Kostrzyńskiego Stowarzyszenia 
„Człowiekiem Jestem”
22 kwietnia -  Miasto Kostrzyn nad Odrą przystępuje do  
„Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski”
30 kwietnia - 2 maja - w mieście odbywa się cykl imprez 
związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej
13 czerwca - w 11 lokalach wyborczych odbyły się pierw-
sze wybory do Parlamentu Europejskiego
lipiec - w kościele NMP Matki Kościoła zostaje odsłonięte 
popiersie św. Klemensa
30-31 lipca -  po raz pierwszy w Kostrzynie nad Odrą            
odbywa się Festiwal Przystanek Woodstock
31 sierpnia - Maria Jasińska nowym Przewodniczym RM 
10 października - na obiektach kostrzyńskiego MOSiR ma 
miejsce I Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów
15 października - początek działalności punktu dydaktycz-
nego Uniwersytetu Szczecińskiego 
18 października - badanie opinii mieszkańców w temacie 
organizacji kolejnego festiwalu Przystanek Woodstock.       
Na 1939 osób biorących udział w ankiecie, 1835 udziela 
odpowiedzi na „tak” dot. kontynuacji organizacji imprezy

5 grudnia  - na Placu Wojska Polskiego odbywa się Jarmark 
Adwentowy zorganizowany przez Uniwersytet III Wieku
10 listopada - burmistrz A. Kunt wraz z przedstawicielami 
20 innych samorządów i organizacji podpisuje w Seelow  
list intencyjny- tzw. „Deklaracja sellowska” w sprawie współ-
pracy polskich i niemieckich miast w tworzeniu wspólnych 
inicjatyw, projektów oraz rozwoju. Miasto Kostrzyn nad 
Odrą przystępuje do Forum Miast Granicznych
30 listopada  - zostaje podpisana umowa na realizację       
budowy odcinka małej obwodnicy miasta ulic: Sosnowej, 
Cmentarnej,  Narutowicza i Rzemieślniczej. Zakończono 
budowę ulicy Prostej
- Fundacja KP „Hertha” dofinansuje budowę boiska  przy    
SP Nr 4 kwotą 9.700 Euro
- Miasto rozpoczyna budowę kolektora sanitarnego i desz-
czowego w ulicach Sosnowa i Asfaltowa
- Rada Miasta podejmuje uchwałę o odkupieniu od Arctic 
Paper byłego hotelu „Odra” z przeznaczeniem na mieszka-
nia socjalne i komunalne

ROK 2005
7 lutego - oddano do użytku wyremontowaną halę sporto-
wą MOSiR przy ul. Niepodległości 11
25 sierpnia - Rada Miasta  ustanawia dla ulicy, pomiędzy 
ul.Orła Białego-ul.Jagiellońską-ul.Jana Pawła II, nazwę ulica 
Solidarności
2 września - Miasto podpisało z KTBS umowę najmu 
55  mieszkań przy ul. Asfaltowej 2. Zasiedlenie  budynku 
nastąpiło w kwietniu 2006 roku
4 września - na terenach przy Parku Lwa odbyły się Dożynki 
Powiatowe i II Polsko-Niemiecki Dzień Folkloru Pogranicza
27 października - odbył się techniczny odbiór prac przy 
budowie „małej obwodnicy”, realizowany przy wsparciu 
Funduszy Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002, 
powstało Rondo Woodstock
21 listopada - podczas sesji Sejmiku Województwa Lubu-
skiego burmistrz A.Kunt zabiegał o wsparcie budowy dużej 
obwodnicy miasta
8 grudnia - Rada Miasta przyjęła Strategię rozwiązywania 
problemów społecznych miasta na lata 2005-2015
- przy KCK reaktywowano Kostrzyńską Orkiestrę Dętą,     
której kapelmistrzem został Czesław Wiwacz
- Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdza projekt do-
tyczący przebudowy ulic: Sadowej, Nadbrzeżnej, Osiedla 
Nad Wartą i Os. Owocowego z dofinansowaniem 2,4 mln zł

ROK 2006
styczeń - w kościele pw. Matki Boskiej Rokitniańskiej ma 
miejsce koncert kolęd Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”
1 czerwca - kostrzyński amfiteatr uroczyście otrzymuje      
im. Jerzego Trepczyka
8 czerwca - burmistrz Kunt spotkał się z przedstawicielami 
rządu Brandenburgii w sprawie budowy dużej obwodnicy 
z nowym mostem granicznym
27 października - uroczyste otwarcie Europejskiego               
Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych   
„Kręgielnia”, które zakończyło się koncertem Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”
12 listopada - odbywają się wybory samorządowe. Na sta-
nowisko burmistrza kandyduje 7 osób. Wynikiem  ok. 53%  
wybory już w pierwszej turze wygrywa Andrzej Kunt
- zostaje zasiedlony budynek KTBS przy ul. Jaśminowej  
- wiosną wody Warty zalewają kostrzyński amfiteatr

ROK 2007
luty - zrealizowane zostaje zadanie: budowa nawierzchni 
jezdni i chodników ulicy Głównej
czerwiec - Szkoła Podstawowa nr 4 obchodzi jubileusz 
25-lecia istnienia
lipiec - Formacja Taneczna Roll Dance  zdobywa srebrną 
jodłę na Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży w Kielcach
7 września - Rada Miasta podejmuje uchwałę o utworzeniu 
Straży Miejskiej
29 września - Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad 
Odrą inauguruje rok akademicki 2007/2008
18 października - zakończono prace na Twierdzy Kostrzyn 
polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, wodocią-
gu, rewitalizacji Bramy Chyżańskiej, Bastionu Filip i muru        
kurtynowego
20 listopada - zakończono modernizację stadionu (etap I),                                                                                                                                 
wymieniono trybuny od strony ul. Sybiraków, zamontowa-
no siedziska i wykonano ogrodzenie

28 listopada - zakończono zadanie przebudowa wjazdów 
i chodnika przy Bramie Berlińskiej
12 grudnia - oddano do użytku boisko przy Gimnazjum nr 1
17 grudnia -  zakończyła się budowa oświetlenia przy 
ul.Targowej i ul. Fabrycznej
20-21 grudnia - Polska przystąpiła do Strefy Schengen. 
Z  granic pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami, Słowacją 
i Litwą zniknęły kontrole. Na byłym przejściu granicznym 
spotkali się mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza, 
imprezę transmitowano na żywo w stacjach telewizyjnych
- Antoni Młodzieniak w Mistrzostwach Polski Weteranów 
w  biegach na średnim i długim dystansie zdobywa trzy    
złote medale
- zakończyły się zadania: budowa chodników na Osiedlu 
Owocowym, budowa chodnika od ronda do ul.Żeglarskiej, 
budowa alejek na cmentarzu komunalnym

ROK 2008
15 stycznia - K-S SSE rozpoczyna wspierać cykl koncertów 
po hasłem ,,Strefa dobrej muzyki’’. W KCK otwarta zostaje 
pracownia litografii.
25 lutego - Straż Miejska rozpoczyna pełnienie służby 
7 maja - burmistrz A .Kunt odbiera nagrodę za zajęcie 
I miejsca w konkursie Polska Pięknieje: 7 cudów UE
17 maja -  Kostrzyn nad Odrą po raz czwarty bierze udział 
w akcji „Polska biega”
16 czerwca - odbywa się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta
7 lipca - rozpoczyna działalność  nowa instytucja kultury 
Muzeum Twierdzy  Kostrzyn nad Odrą (MTK). Pierwszym 
dyrektorem zostaje Sławomir Górka
1 października - zakończyła się wymiana pokrycia dachu, 
stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynku w SP nr 4  
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16 października - odbiory końcowe zadań remontu chodni-
ków: ul. Tysiąclecia-ul. Asfaltowa, ul. Gorzowska i ul. Wodna
3 listopada - rozpoczyna się demontaż Pomnika Żołnierzy 
Radzieckich na Bastionie Król
20 listopada - zakończono przebudowę dróg wewnętrz-
nych na Osiedlu Mieszka I
26 listopada - dokonano przebudowy układu komunika-
cyjnego w ulicy Gorzowskiej
28 listopada -  budowa miejsc postojowych na Osiedlu C

ROK 2009
1 kwietnia - Miejska Biblioteka Publiczna stała się  samo-
dzielną jednostka organizacyjną, a jej dyrektorem została 
Anna Denczew
30 czerwca - opracowana została dokumentacja dla zada-
nia przebudowa Placu Wojska Polskiego
10 lipca -  miasto zostało laureatem Rankingu Samorządów 
Rzeczypospolitej 2009 w kategorii gmina miejska

30 lipca -  budowa 16 mieszkań socjalnych przy ul.Zielonej  
12 sierpnia - wykonano ocieplenie i malowanie elewacji       
(PM nr 1 i PM nr 2), nowe ogrodzenie i centralne ogrzewa-
nie PM nr 3), wymiana okien, ocieplenie budynku i elewa-
cja (PM nr 4)
31 sierpnia - w Gimnazjum nr 2 wyremontowano pomiesz-
czenia sali gimnastycznej, szatnie i łazienki przy SP nr 2    
oddano do użytku kompleks sportowy ORLIK 2012
10 listopada -  zakończyła się gruntowna przebudowa 
ul. Jana Pawła II na odcinku 1,5 km
15 listopada - odebrano zadanie -budowa chodnika przy 
ul. Zielonej, przebudowa ul. Sienkiewicza

ROK 2010
8 lutego - w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczyna 
działalność Dyskusyjny Klub  Książki
27 lutego - Kostrzyńscy harcerze uczestniczyli w obcho-
dach jubileuszu 100-lecia harcerstwa. Harcerski apel odbył 
się w podziemiach Bastionu Filip
19-20 marca - w hali sportowej MOSiR przy ul. Wojska 
Polskiego odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski      
Kadetów (15-17 lat) walczących w stylu klasycznym
29 marca - odbyła się sesja naukowa „Miasto i Twierdza 
Kostrzyn 1945: upadek i nowy początek”. Spotkanie z okazji                                                                                                                   
65  rocznicy zdobycia Kostrzyna przez Armię Czerwo-
ną zorganizowało Muzeum Twierdzy Kostrzyn wspólnie                
z  Muzeum Wzgórz Seelowskich (Gedenkstätte und                                                                                                                             
Museum Seelower Höhen)
29 kwietnia - odbyła się konferencja „Budownictwo So-
cjalne - nowe możliwości, dobre praktyki”. Organizatorem        
obrad była Fundacja „Przyjaciel Gminy” działająca w obsza-
rze walki ze społecznym wykluczeniem

10 maja - odbyła się prezentacja tomiku wierszy „Moje 
Miasto Kostrzyn”, którego autorem jest kostrzyński poeta 
Tadeusz Kramek, a wydawcami  Urząd Miasta i Miejska                            
Biblioteka Publiczna
11 maja - na stadionie MOSiR został rozegrany mecz pierw-
szych reprezentacji U-15 rocznika 1995 Polska-Niemcy,      
zakończony wynikiem 0:2
4-20 października - przeprowadzono  renowację bocznej 
pełnowymiarowej trawiastej płyty piłkarskiej
21 listopada - odbywają się wybory samorządowe. Ponad 
69% głosów w pierwszej turze zdobywa burmistrz Andrzej 
Kunt pokonując sześciu innych kandydatów

ROK 2011
13 stycznia - burmistrz ogłasza alarm przeciwpowodziowy 
dla miasta. Mimo przekroczenia stanów alarmowych nie 
dochodzi do rozlania się wody na większe obszary miasta
26 stycznia - w Miejskiej Bibliotece Publicznej ma miejsce 
spotkanie z Józefem Żarskim autorem książki „Dżurków: 
okolice i jego mieszkańcy”
26 marca - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organi-
zatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów 
w zapasach styl klasyczny
30 marca - w MBP odbywa się spotkanie autorskie Józefa                                                                                                                             
Piątkowskiego z okazji wydania książki „Reformator                            
i budowniczy Margrabia Jan z Kostrzyna”
5 kwietnia - w ogólnopolskim konkursie pod nazwą              
Aktywne Miasto, Kostrzyn został laureatem w grupie gmin 
do 20 tys. mieszkańców.
18 kwietnia -  burmistrz podpisał umowę na dofinansowa-
nie inwestycji - przebudowa dróg Orła Białego- Drzewicka
6 maja -  Formacja Taneczna Roll Dance na Międzynarodo-
wym Festiwalu Młodzieży w Czechach zdobyła I miejsce 
w kategorii zespołów tanecznych
22 lipca - zakończono zadanie „Budowa drogi wewnętrznej 
do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą”
10 sierpnia - oddano do użytku mieszkańców Plac Wojska 
Polskiego po rewitalizacji
1 września -  w kostrzyńskim Zespole Szkół odbyła się       
wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2011/2012
21 września - wykonano zadanie „Uzbrojenie terenów 
od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych Etap I
23 września - w Parku Miejskim ustawionych zostało 
13 rzeźb figuralnych autorstwa Michała Batkiewicza
19 października - odbyły się uroczyste obchody  60-Lecia PZN

ROK 2012
19 stycznia - Miasto i K-S SSE były organizatorami                      
noworocznego spotkania kostrzyńskich przedsiębiorców 
z  udziałem wojewody lubuskiego, wójtów i burmistrzów 
ościennych  gmin  z Polski i Niemiec
24 lutego -  burmistrz spotyka się ze starostą gorzowskim 
w sprawie wybudowania warsztatów zawodowych przy 
szkole średniej z finansowym udziałem miasta
2 marca - przy ul. Wyszyńskiego 23 rozpoczęła pracę            
Poradnia Leczenia Uzależnień
3 marca - odbyło się wręczenie dyplomów 37 absolwentom 
kierunku ratownictwo medyczne Wyższej Szkoły Zawodo-
wej  w Kostrzynie nad Odrą
8 marca - rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa,     
przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Gorzowskiej  
i ul. Kard. St. Wyszyńskiego, współfinansowana przez UE
28 marca - Filary Polskiej Gospodarki i Samorządowy Menadżer 
Regionu - wyróznienie Miasta Kostrzyn nad Odrą i Arctic Paper

31 marca -  odbywały się Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Kadetów w stylu klasycznym
15 maja - Zespół śpiewaczy ,,Drzewiczanie” został                    
laureatem jubileuszowej 20 edycji Gorzowskich Spotkań 
Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresowiana”
18 maja  - na dziedzińcu zamku ustawiono cokół pomni-
ka księcia Fryderyka. Pomnik ten miał upamiętniać pobyt      
Fryderyka Wilhelma w murach kostrzyńskiej twierdzy     
w latach 1627-1633
9 czerwca - w wypełnionym po same brzegi Amfiteatrze                  
odbył się Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni       
i Tańca „Mazowsze”
10 czerwca - miało miejsce uroczyste otwarcie Parku Miej-
skiego z udziałem Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej, Zespołu 
„Drzewiczanie”, gości z Mołdawii zespołu „IZVORAS”
29 czerwca - młodzież z Zespołu Szkół im. Marii Skłodow-
skiej-Curie zdobyła pierwsze miejsce wśród prac multi-
medialnych w konkursie zorganizowanym przez Instytut          
Pamięci Narodowej. Film nosił tytuł „Trudne początki.          
Młodość na ziemiach zachodnich w latach 1945-1956”
4-5 sierpnia -  Festiwal Przystanek Woodstock został 
oficjalnie otwarty przez Prezydenta Polski Bronisława                       
Komorowskiego i Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka.      
Gościliśmy także delegację z miasta partnerskiego Piazzo-
la sul Brenta. Reprezentanci włoskiego samorządu przyje-
chali na Festiwal Przystanek Woodstock aby podpatrzeć                             
organizację imprez masowych w Polsce.
16-18 października -  odbyło się spotkanie partnerów     
projektu „Forte Cultura”, którego liderem było nasze miasto
8 listopada -  w Łagowie odbył się jubileusz 15-lecia K-S SSE

ROK 2013
6 stycznia -  z inicjatywy proboszcza pw. Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą, ks. Wojciecha 
Skóry, odbył się pierwszy uroczysty Orszak Trzech Króli.
12 luty - K-SSSE przekazała kostrzyńskim gimnazjalistom 
30 komputerów osobistych i dwie interaktywne tablice o 
wartości 15.000 Euro zakupionych przez firmę  Teleskop
21 lutego - Alicja Kłaptocz zaprezentowała swoją książkę 
„Kostrzyńskie dekady 1960-2010”
18 kwietnia - oficjalne otwarcie Młynu Julia
1 lipca - otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)
11 lipca - odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary czystki 
etnicznej, dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich, na 
polskich obywatelach na Kresach Południowo-Wschod-
nich II Rzeczypospolitej Polskiej
1-3 sierpnia -  po raz dziesiąty w Kostrzynie nad Odrą         
odbywał się Przystanek Woodstock
7 września - w Parku Miejskim odbyło się „Narodowe          
Czytanie” dzieł wybranych Aleksandra Fredry
20 września - uroczyste powitanie statku wycieczkowego                                                                                                                          
„Zefir” w ramach projektu „Odra dla turystów 2014” 
19 listopada - miasto zakończyło projekt „Kostrzyn nad 
Odrą, lewa flanka bastionu Krół (XVIw.); interwencyjne        na-
prawy i prace zabezpieczające” 
7 grudnia - JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą przekazany zo-
stał nowoczesny pojazd pożarniczy marki Mercedes-Benz
19 grudnia - Muzeum Twierdzy wydało kolejną książkę    
Alicji Kłaptocz „Kostrzyńskie Kościoły”

ciąg dalszy na stronie 11
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ROK 2014
3 lutego - w ramach projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską w KCK odbyła się polsko-niemiecka     
konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z udziałem 
Stowarzyszenia Urania z Frankfurtu
22 marca - w hali sportowej Zespołu Szkół Kostrzyn 
odbyła się Międzywojewódzka Liga Młodzików w zapa-
sach oraz Międzywojewódzka Liga Dzieci w mocowaniu.        
Zawodnicy z Kostrzyna zdobyli łącznie 10 medali w tym 
4  złote, 3 srebrne i 3 brązowe zajmując w klasyfikacji       
generalnej trzecie miejsce.
25 marca - w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, włoda-
rze pięciu gmin podpisali list intencyjny dotyczący utwo-
rzenia obszaru funkcjonalnego pn. „Dolina Odry i Warty” 
dzięki któremu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie 
inwestycji - obszary aktywne gospodarczo, ścieżki rowe-
rowe i inwestycje dotyczące dziedzictwa kulturowego
26 kwietnia  - na Placu Wojska Polskiego, w przeddzień 
kanonizacji Jana Pawła II, odbyło się nabożeństwo konce-
lebrowane przez księży proboszczów z obu parafii
9 maja - w ramach Pikniku Europejskiego w Bastionie      
Filip została otwarta ekspozycja muzealna. Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego przyznał burmistrzowi 
A. Kuntowi Złotą Odznakę „Za opiekę nad zabytkami” 
25 maja - odbyły się wybory do Parlamentu Europejskie-
go, w których mandat europosła w naszym okręgu wy-
borczym zdobyli: D. Rosati, M. Gróbarczyk i B. Liberadzki
6 czerwca - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi 
obchodziła Jubileusz 50-Lecia
31 lipca - rozpoczął się XX Festiwal Przystanek Woodstock
1 sierpnia -  na Placu WP uruchomiono hot spot
6 września -  miasto włączyło się w ogólnopolski projekt 
Narodowe Czytanie-w tym roku czytaliśmy „Trylogię” i „W  
pustyni i w puszczy”
17 września - w „Kręgielni”  z udziałem specjalistów trans-
portu kolejowego z Polski i Niemiec odbyła się konferen-
cja    „Polityka transportu kolejowego makroregionu w świe-
tle Strategii Rozwoju Polski Zachodniej”
11 października - w Przedszkolu Miejskim nr 4 odbyło się 
otwarcie placu zabaw wykonanego przez firmę Teleskop
19 listopada - odbywają się wybory samorządowe. Bur-
mistrz Andrzej Kunt zdobywa 74,31 % głosów mieszkań-
ców, wprowadzająć 12 radnych z KWW A. Kunta.
18 grudnia - wykonano zadanie „Budowa oświetlenia te-
renu na Osiedlu Mieszka I”

ROK 2015
21 maja - zrealizowano zadanie „Uzbrojenie terenów od 
ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych” na odcin-
ku od ul. Jana Pawła II do terenów popoligonowych przy 
Alei Milenijnej. Inwestycję współfinansowano z Lubuskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego. Z oszczędno-
ści poprzetargowych wykonano dokumentację projek-
tową - uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych           
w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sportowej i Północ-
nej ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym
30 czerwca - jako jedno z pierwszych z miast w Polsce 
wykonaliśmy  inwentaryzację dendrologiczną drzew 
w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych 
o łącznej długości 53,6 km bieżących, oraz na terenach 
zieleni osiedlowej o powierzchni 13,07 ha. W 2015 roku                 
nasadzono  w mieście 255 szt. drzew
7 lipca - zakończono zadanie „Przebudowa ul. Wodnej 
wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej 
i Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Wykonana została na-
wierzchnia jezdni,  ścieżka rowerowa, chodniki i zjazdy, 
sygnalizacja świetlna w obrębie skrzyżowania ulic: Wod-
nej i Kard. Stefana Wyszyńskiego. Zadanie dofinansowa-
ne z rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
10 sierpnia - oddany został do użytku kolejny segment 
budynku socjalnego przy ul. Zielonej 33. Dzięki tej inwe-
stycji kolejne 8 rodzin otrzymało nowe mieszkania
30 września - wykonano zadanie „Budowa chodnika    
od ul. Szkolnej do  ul. Leśnej”
7 listopada -  wykonano dokumentację projektową dla 
zadania „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejo-
nie ulic Niepodległości-Fabryczna” dotyczącą rewitalizacji                                                                                                                   
kamienic przy ul. Niepodległości nr 13-15 wraz z  zago-
spodarowaniem terenu

ROK 2016
12 czerwca - wykonane zostało zadanie „Budowa drogi 
tymczasowej z płyt typu PDTP przy ul. Kościelnej”
20 lipca - Miasto przyjęło polską rodzinę ewakuowaną 
z terenów objętych działaniami wojennymi wschodniej 
Ukrainy -  zapewniono im pracę oraz mieszkanie
3 sierpnia - wykonano zadanie „Remont schodów i kład-
ki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej Oś. Leśne 
z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą”
16 września - zakończono zadanie pn. „Budowa dróg       
na Osiedlu Kostrzyn Południe ulice Jaworowa”
27 października - Miasto rozpoczęło udzielanie dotacji 
celowej z budżetu na zadania służące poprawie jakości 
powietrza, mieszkańcy miasta Kostrzyn nad Odrą mogą 
otrzymać dofinansowanie na  pokrycie  do 50 % ponie-
sionych kosztów na trwałą zmianę systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym, polegającą na zainstalowa-
niu ogrzewania gazowego, elektrycznego bądź ogrze-
wania olejowego. Istnieje również możliwość uzyskania 
dotacji na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
20 grudnia - wykonana została  „Koncepcji programowo-
-przestrzenna budowy promenady wzdłuż rzeki Warty na 
terenie miasta Kostrzyn nad Odrą na odcinku od nabrzeża 
pasażerskiego do przepompowni melioracyjnej Warniki” 
Koncepcja stanowi punkt wyjścia do pozyskania środków 
na realizację zadania
- w placówkach oświatowych wykonano: remont parteru 
w SP 4, remont pomieszczeń w PM 4, remont pomiesz-
czeń i dachu w PM 2, rozprowadzenie instalacji ciepłej 
wody w budynku oraz przygotowano dokumentację     
budowy nowej sali przy GM 1
- wybudowano plac zabaw przy ul. Kutrzeby, rozbudo-
wano plac zabaw przy ul. Kardynała Wyszyńskiego przy 
Osiedlu 3-go Maja. Na terenie placu wybudowana stre-
et workout oraz ustawiono zabawowe urządzenie inte-
gracyjne umożliwiające zabaw dzieciom korzystającym 
z wózków inwalidzkich

ROK 2017
13 marca - usunięto pomnik przy Szkole Podstawowej nr1 
i zrealizowano zadanie „Budowa parkingu dla samochodów 
osobowych wraz  z chodnikiem przy SP nr 1”
31 maja -  zakończono zadania „Budowa dróg tymczaso-
wych na terenie miasta ul. Świerkowa”  
12 lipca - zakończono inwestycję „Przebudowa drogi 
i chodnika w ulicy Olczaka” 
sierpień -  zrealizowano zadanie „Przebudowa drogi              
nr 101453F w ulicy Tadeusza Kościuszki” dofinansowane z 
Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
17 sierpnia - wykonano inwestycję „Budowa dróg na Os. 
Kostrzyn Południe ulica Na Skarpie i brakujących punktów 
oświetlenia ulica Łódzka” oraz „Budowa dróg tymczaso-
wych na Os. Drzewice ul. Tartaczna, ul. Nowa”
10 października - zawarta została umowa na realizację 
usługi przewozu publicznego transportu zbiorowego 
w ramach systemu komunikacji miejskiej na trzech liniach
24 października - podpisano umowę z Biurem Projektów 
AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. na wykonanie dokumenta-
cji  projektowej Żłobka Miejskiego
6 grudnia - do rąk Mieszkańców trafiły pierwsze „Koper-
ty Życia”, które przeznaczone dla kostrzyńskich seniorów 
65+, osób samotnych i przewlekle chorych
10 grudnia - zasiedlanie mieszkań w nowo wybudowa-
nym budynku socjalnym położonym przy ul. Zielonej 35 
w 16 lokalach socjalnych (w tym dwa mieszkania zostały 
przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawncyh)
12 grudnia - zrealizowano zadanie „Budowa miejsc             
postojowych przy ul. Kościuszki 5”
15 grudnia - zakończyły się prace budowlane  „Przebudo-
wa ulicy Jagiellońskiej”, zdemontowano urządzenia zaba-
wowe z placu zabaw przy ul. Chemików, a w ich miejsce 
wykonano nowy plac zabaw
30 grudnia - zakończono prace projektowe dla zadania 
„Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z 
uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki”. Zadanie oczekuje na 
realizację w kolejnych latach
- w placówkach oświatowych w 2017 roku wykonano 
m.in. remont instalacji elektrycznej w SP 2, remont sto-
łówki szkolnej z harcówką, częścią komunikacyjną i sani-
tariatami w SP 4, remont PM 4, remont dachu na łączniku           
budynku szkoły z w GM 1 oraz remont dachu w GM 2

ROK 2018
1 marca - spotkanie z przedstawicielami firmy Orange 
w sprawie projektu Lubuskiej Unii Światłowodowej.
29 marca - Minister Infrastruktury zatwierdził do realiza-
cji 12 Programów Inwestycji dla zadań drogowych o łącz-
nej wartości ok. 300 mln. zł, w tym budowę obwodnicy 
Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31
12 kwietnia - wygrana Miasta w konkursie „Gmina na 6”
26 kwietnia - odbiór inwestycji „Budowa miejsc postojo-
wych przy ul. Osiedle B1 i Osiedle B2 w Kostrzynie nad Odrą”
15 maja - podpisano umowę na wykonanie dokumen-
tacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy 
linii oświetlenia ulicznego na zadaniu inwestycyjnym 
pn: „Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa braku-
jących punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta 
Kostrzyn nad Odrą”
22 maja - wmurowanie aktu erekcyjnego na terenie        
kostrzyńskiego żłobka
21 października - odbyły się wybory samorządowe 
;pierwszy raz na 5-letnią kadencję 61% głosów wygrał 
Andrzej Kunt, który wprowadził do Rady 12 kandydatów
7 listopada - zakończono prace związanych z zagospo-
darowaniem terenu u zbiegu ulic Jana Pawła II, Solidar-
ności oraz Orła Białego-labirynt
25 listopada - zakończenie inwestycji „Przebudowa ulicy 
Jana Pawła II od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżo-
wania z ulicą Narutowicza”

ROK 2019
15 stycznia - dyrektor kostrzyńskiej Biblioteki Publicznej 
pani Anna Denczew zakończyła pracę. To za jej kadencji 
przeprowadzona została gruntowna przebudowa obiek-
tu biblioteki, do oferty na stałe weszły spotkania z autora-
mi książek oraz liczne kluby zainteresowań
1 luty - działalność rozpoczął  Żłobek Miejski 
30 marca -  II Puchar Polski Kadetów w zapasach styl 
klasyczny, gdzie gościem honorowym był Andrzej Su-
pron, Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Zostało 
podpisane Porozumienie o  współpracy pomiędzy PZZ 
a miastem Kostrzyn nad Odrą w zakresie wykorzystania 
Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego - no-
wej hali sportowej przy SP nr1. Burmistrz Andrzej Kunt 
za wsparcie sportu zapaśniczego otrzymał Złoty Medal 
Polskiego Związku Zapaśniczego
2 maja - na warszawskim stadionie PGE Narodowy, druży-
na SP 4  Kostrzyn nad Odrą  pokonała SP 392 Warszawa 3:2 
w Wielkim Finale Turnieju Tymbarka 2019!
7 czerwca - podpisana umowy dot. wykonania zadania 
pn: „Przebudowa Willi Wagenera w Kostrzynie nad Odrą 
w ramach projektu Miejsce Pamięci Odry i Warty”.
8 czerwca - 10-lecie istnienia obchodził  UKS Nukleon
19 czerwca - w SP nr 4 miała miejsce uroczystość nada-
nia imienia nowego patrona szkoły - Konstytucji 3 Maja. 
Szkoła otrzymała również sztandar
24  czerwca  - mały basen otwarty po remoncie
1-3 sierpnia - odbył się  25 jubileuszowy Pol&Rock Festival
13 września - otwarcie skateparku
28 września - uroczyste otwarcie Kostrzyńskiego              
Centrum Szkolenia Zapaśniczego 
10 października - nastąpiło oficjalne otwarcie nowowy-
remontowanej drogi powiatowej, ulicy Asfaltowej. Sym-
bolicznego przecięcia wstęgi dokonał m.in. Wojewoda 
Lubuski Władysław Dajczak.Remont ulicy został sfinanso-
wany ze środków rządowych oraz budżetu Miasta
22 listopada - odbył się setny koncert Strefy Dobrej Muzyki 
Adam Bałdych z kwartetem Sacrum Profanum

ROK 2020
12 stycznia - 28. Finał WOŚP w Kostrzynie nad Odrą za-
kończony rekoredem! Zwebrano 123.355,80 zł
8 marca - I Bieg w spódnicy
11 marca - WHO uznała serię zachorowań na COVID-19 
występującą od grudnia 2019 za pandemię. Wprowadzo-
no szereg ograniczeń, które były znoszone w kolejnych 
etapach tzw. „nowej normalności”. Koronawirus sparaliżo-
wał życie nie tylko codzienne ale również kulturalne, ude-
rzył w sport czy inne dzidzisny życia... 
23 marca - wprowadznie stanu epidemi w Polsce; rząd 
w ciągu kolejnych dni wprowadza ograniczenia
27 maja - mija dokładnie 30 lat od pierwszych, wolnych 
wyborów do rad gmin
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WALKA O DESZCZÓWKĘ
Realne zagrożenie suszą w Polsce zmusza do podjęcia kroków mających 
na celu przyniesieniu „ulgi” naszemu środowisku.

Od 2016 roku Miasto wspiera działania miesz-
kańców w realizacji inwestycji służących po-
prawie jakości powietrza poprzez udziela-
nie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto           
Kostrzyn nad Odrą. Mieszkańcy Kostrzyna nad 
Odrą mogą ubiegać się o dofinansowanie in-
westycji mających na celu zmianę sposobu 
ogrzewania lokali (mieszkalnych i niemieszkal-
nych), budynków mieszkalnych jedno- i  wie-
lorodzinnych oraz pozostałych obejmujące 
wymianę istniejących źródeł ciepła na ekolo-
giczne, w tym przyłączenie budynku do sieci 
ciepłowniczej.  Niestety, problemów związa-
nych z ochroną środowiska, z którymi boryka 
się nie tylko nasze miasto – przybywa. W ostat-
nich latach szczególnie doskwiera nam susza, 
której negatywne skutki dotkną zarówno sferę 
ekonomiczną jak i środowiskową.  
„Zatrzymanie deszczówki” miasto Kostrzyn 
nad Odrą wzorem innych miast  jak Bielsko-
-Biała, Lublin, Wrocław, Kruszwica czy Piasecz-
no  przystąpiło do prac nad projektem uchwały 
Rady Miasta umożliwiającej udzielenie dotacji 
również na zakup i montaż urządzeń do gro-
madzenia i wykorzystania wód opadowych.
Szczegóły związane z wysokością dofinanso-
wania oraz zasadami przystąpienia do pro-
gramu zostaną opublikowanie po uchwaleniu 
stosownych przepisów.

WYPOŻYCZ SPRZĘT
Na terenie Cmentarza Komunalnego 
w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Spor-
towej pojawił się stojak z narzędziami 
do pielęgnacji nagrobków. Grabie, 
szczotki, konewki, łopatki, czyli przed-
mioty przydatne do porządkowania 
mogił, można pożyczyć bez opłat. 

UWAGA!
Pamiętajmy, żeby szanować narzę-
dzia i odkładać na miejsce, tak aby 
inni również mogli skorzystać z tego 
stworzonego przez władze Miasta 
udogodnienia.

BĘDZIE JAŚNIEJ!
Miasto przygotowuje się do opracowania dokumentacji technicznej 
na wykonanie doświetlenia na wybranych przejściach dla pieszych       
w Kostrzynie nad Odrą. 

W tym roku planowane jest doświetlenie przejść:
• ul. Niepodległości 

(przejście przed hurtownią elektryczną);
• ul. Mickiewicza - ul. Gorzowska 

(doświetlenie trzech przejść);
• ul. Gorzowska  

(przejście naprzeciw placu budowy)
• ul. Sikorskiego  

(przejście w pobliżu wieży ciśnień)
• ul. Orła Białego  

(przejście naprzeciw sklepu Puls)
• skrzyżowanie ul. Drzewicka - ul. Czereśniowa
Nadmieniamy, że ww. plany inwestycyjne sta-
nowią kontynuację wykonanych wcześniej 
prac. W pierwszym etapie wybudowano nowe 
oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Kopernika 
z ul. Kościuszki, przy ul. Narutowicza 5 oraz 
ul. Niepodległości . Drugi etap to wykonanie 
przejść dla pieszych przy ul. Gorzowskiej 9 oraz 
dwa przejścia w sąsiedztwie Państwowej Straży 
Pożarnej tj. przy ul. Gorzowskiej i Żeglarskiej. 

TS Celuloza po trzech latach gry w rozgrywkowej klasie A, grupa: Słubice, 
wraca do ligi okręgowej. 

TS CELULOZA Z AWANSEM
W tym roku rywalizacja piłkarska 
została zakończona przedwcze-
śnie w  związku z wybuchem 
pandemii wywołanej korona 
wirusem. Nie zmienia to fak-
tu, że Celuloza swoją wzorową 
postawą podczas jesiennej rundy 
wywalczyła pierwsze miejsce, co dało 
jej upragniony awans do wyższej ligi. Od 
nowego sezonu wszyscy fani piłki w  Ko-
strzynie nad Odrą będą mogli z powro-
tem kibicować swojej ukochanej drużynie 

w potyczkach z mocniejszymi 
rywalami. W klasie okręgowej 
występują między innymi Lu-
buszanin Drezdenko, Orzeł 
Międzyrzecz czy Łucznik Strzel-

ce Krajeńskie. 
Na pierwszym meczu w Kostrzynie 

zainauguruje również maskotka druży-
ny „Celuś”. Już teraz zapraszamy na wielkie 
piłkarskie emocje, które wreszcie znów 
wracają do Kostrzyna.

TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą

„ZDALNA SZKOŁA PLUS”
„Zdalna Szkoła Plus” to projekt wsparcia dla samorządów na zakup              
wyposażenia służącego do zdalnej nauki, z którego nasze miasto korzysta.

W ramach pierwszej edycji „Zdalna Szkoła 
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w  systemie kształcenia zdalnego” Miasto 
zakupiło 34 laptopy firmy Acer z dostę-
pem do Internetu i ubezpieczeniem. Łącz-
na wartość grantu to 94.480,47 zł. Kompu-
tery zostały przekazane do kostrzyńskich 
szkół podstawowych
Kostrzyn nad Odrą skorzystał również 
z projektu „Zdalna Szkoła Plus”, w ramach 
którego  przyznane zostało Miastu dofi-

nansowanie na zakup 30 laptopów z ich 
ubezpieczeniem o wartości 74.880 zł. 
Laptopy zostały już zamówione, a przeka-
zanie ich dyrektorom      planowane jest 
jeszcze w tym tygodniu.

Działanie jest finansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wynosi 
100% kosztów kwalifikowanych.

Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało do-
finansowanie w wysokości 243.999,40 zł                                         
(co stanowi 50 % planowanych wydatków) 
na zakup i montaż windy dla osób niepeł-
nosprawnych, która pomoże zniwelować 
barierę architektoniczną i umożliwi do-
stęp do obiektu osobom niepełnospraw-
nym. Winda zostanie zamontowana w ak-
tualnie rewitalizowanym budynku (Willa 
Wagenera), który stanowić będzie miejsce 
spotkań różnych grup społecznych, w tym 
dzieci, młodzieży i seniorów. By tak się sta-
ło prowadzona jest przebudowa obiektu                                                                   
z wykorzystaniem usprawnień dla osób 
niepełnosprawnych i starszych, w tym,    
poprzez montaż windy, który zostanie     
wykonany już w tym roku.
Przypominamy: rewitalizacja budynku dofi-
nansowana jest z Programu Współpracy      In-
terreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020,                                                                                                         
natomiast zakup i montaż windy, ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

LIKWIDUJEMY BARIERY
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AmfiteAtr
w roku 2009 rozpoczęto prace nad budową                                                                                                     
nowej muszli koncertowej, która stanęła                                                                                     
w  miejscu poprzedniego amfiteatru. 
W  2011 roku amfiteatr wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą przekazano  do użytku 
mieszkańcom. Inwestycja została dofi-
nansowana ze środków Unii Europejskiej.  
Pamiętając o starym amfiteatrze, który 
powstał w  czynie społecznym w latach 
1986-87 z inicjatywy śp. Jerzego Trepczyka                                                                                                      
i ogromnym zaangażowaniu Wojska, przy-
pomnijmy, że  ostatni Naczelnik Miasta śp. 
Zygmunt Szypułka nadał powstaniu am-
fiteatru wielką rangę poprzez powołanie  
„Komitetu Organizacyjnego  Budowy Par-
ku Rekreacji i Sportu wraz z Amfiteatrem”, 
w którym zasiadał m.in. Jerzy Trepczyk. W 
uznaniu zasług  Jerzego Trepczyka w roku 
2005  amfiteatrowi nadano Jego imię.
BiBliotekA
16 stycznia 1949 roku w budynku przy 
ul.  Kopernika 2a otworzono Miejską Bi-
bliotekę Publiczną. Siedziba bibliote-
ka zmieniała się jeszcze trzykrotnie, by 
w maju 1985 r. ulokować się  w budynku 
przy ul. Dworcowej 7.  Dopiero w latach 
2016-17  budynek Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przeszedł generalny remont, 
dzięki któremu biblioteka zyskała nowe 
oblicze i miejsce na wciąż powiększające 
się księgozbiory, audiobooki oraz dzia-
łalność kulturalną na rzecz mieszkańców 
miasta. Obecnie w murach biblioteki od-
bywają się m.in.: Dyskusyjny Klub Książki 
dla dorosłych, Klub Młodych Książkożer-
ców, czy Pracownia Robotyki.
CelulozA 
„Fabryka Celulozy Natronowej w Drzewi-
cach k. Kostrzyna pod zarządem państwo-
wym”  była oficjalną nazwą zrujnowanej 
po wojnie fabryki celulozy.  W lutym 1956 
rząd polski podjął decyzję o odbudo-
wie i  rozbudowie Kostrzyńskiej Fabryki 
Celulozy i Papieru. Ta decyzja pozwoliła 
na istnienie miasta i jego rozwój, bo „Ko-
strzyn - to Celuloza, a Celuloza to Kostrzyn”. 
W lutym 1957 roku stanowisko dyrektora 
KFCiP objął główny projektant zakładu 
inż. Ludwik Banaszak, późniejszy szef Spo-
łecznego Komitetu Budowy Szkoły Tysiąc-
lecia, czy inicjator budowy stadionu.
Celuloza  to również kostrzyński klub 
piłkarski, który powstał w 1957 roku jako 
Klub Sportowy „Unia”. W Kostrzynie nad 
Odrą urodzili się reprezentanci Polski w 
piłce nożnej: Łukasz Fabiański, Dariusz 
Dudka oraz Grzegorz Wojtkowiak.
DrzewiCzAnie
historia zespołu zaczyna się od 24 paź-
dziernika 1986 roku. Drzewiczanki, tak 
wówczas nazywał się zespół powstały z 
inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Osie-
dla Drzewice. Pierwszym instruktorem 
Drzewiczanek był Józef Jaskólski. W roku 
1987 zespół przejął i przez 15 lat prowadził 
Mieczysław Moczulski. Po Jego śmierci 
instruktorem, autorem tekstów i kompo-
zytorem wielu utworów zespołu jest Jan                                                                                                   
Piśko. Od ponad ćwierć wielu kierowni-
kiem zespołu jest Krystyna Grzegorska. 
Zespół jest ambasadorem muzycznym 
miasta zdobywającym wyróżnienia wła-
ściwie w każdym konkursie z ich udzia-
łem, w roku 2019 zdobyli Grand Prix  XV 
Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej 
w Kamieniu Pomorskim.

Delfin
przystań „Delfin”, zlo-
kalizowana na prawym 
brzegu Warty pomiędzy 
mostem drogowym i kole-
jowym. Zbudowana przez 
Zakładowy Klub Że-
glarski „Delfin” w latach 
1968-69. W październiku 
2016 roku miasto przepro-
wadziło remont trapu, gdzie 
obecnie mogą cumować: łódki 
6 i 8 metrowe. Niestety niski stan 
wód nie pozwala na pełne wykorzysta-
nie naszej przystani żeglarskiej.
eDukACjA
poprzez podnoszenie poziomu kształce-
nia na wszystkich poziomach edukacja 
realizowana jest w mieście poprzez miej-
skie i niepubliczne przedszkola, w których 
jest 806 dzieci;  cztery szkoły podstawowe  
z 1.749 uczniami i szkołę średnią, która 
obecnie znajduje się w gestii powiatu, 
ale jej historia - najpierw jako Technikum 
Chemicznego, sięga 1962 roku. Jej pierw-
szym dyrektorem aż do 1974 roku był Mi-
chał Hajdasz. W 1968 powstaje internat i 
Zasadnicza Szkoła Chemiczna, a w 1971 
Liceum Ogólnokształcące. Od 1989 roku 
szkoła nosi im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
W 2001 roku dyrektorem Zespołu Szkół 
został Leszek Naumowicz i to on miał przy-
jemność przekazać uczniom nowy obiekt 
kostrzyńskiej szkoły średniej we wrześniu 
2011 roku. Budowa szkoły średniej była 
finansowana ze środków zewnętrznych 
z ok.10-milionowym dofinansowaniem 
z budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą.
flAgA
Rada Miejska zatwierdziła flagę miasta 
w czerwcu 1996 roku Flaga Kostrzyna to 
3 poziome równoległe pasy jednakowej 
szerokości. Górny pas jest koloru nie-
bieskiego i nawiazuje do rzeki Odry, pas 
środkowy - biel odzwierciedla tło na któ-
rym umieszczony jest w herbie wizerunek 
orła, a dolny - koloru czerwonego nawią-
zuje do orła brandenburskiego.
grAniCA
otwarcie drogowego przejścia granicz-
nego (21.11.1992 r.)  to  jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w historii naszego 
miasta, dzięki któremu miasto otworzyło 
się na Europę i świat, zanim jeszcze Pol-
ska wstąpiła do UE. To motor napędowy 
wszystkich późniejszych zmian, których 
byliśmy świadkami po 1992 roku.
Hejnał
17 stycznia 2002 roku  Rada Miejska usta-
nawia  Hejnał Kostrzyna. Kompozytorem 
Hejnału jest Kazimierz Sauter. Z budynku 
Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 hejnał 
zabrzmiał po raz pierwszy w południe 18 
kwietnia 2002 roku. Uroczystości towa-
rzyszyła promocja książki dla dzieci „Baśń 
o kostrzyńskim hejnale”, której autorką 
jest Małgorzata Maj.
imprezy miejskie
których w minionym 30-leciu, nie sposób 
policzyć... w latach 80-tych odbywały się 
Dni Papiernika i Młodzieży, które finalnie 
przekształciły się w corocznie odbywające 
się Dni Kostrzyna, a obecnie święto mia-
sta „Kostrzyn na fali”. To również koncerty 
organizowane głównie przez KCK, któ-
rych liczba, tylko w „Strefie Dobrej Muzy-
ki” przekroczyła już 100!

jeDnostkA rAtowniCzo-
-Gaśnicza
początek straży pożarnej 
w mieście to 1956 roku, 
gdy oficjalne zarejestro-
wana została... Ochotni-
cza Straż Pożarna, której 
uchwałą Rady Miejskiej 
przekazano budynek 

przy ul.Gorzowskiej 1 
i  powstała tu strażacka re-

miza ze świetlicą.  Budynek 
z  charakterystyczną wieżą jeden 

z nielicznych w mieście, który prze-
trwał działania wojenne, został gruntow-
nie  zmodernizowany i przebudowany 
i  12.05.2000 r. uroczyście przekazany      
Powiatowej JRG. W roku 2019 został prze-
prowadzony remont zabytkowej wieży.
KcK KręGielnia
została zbudowana w czynie społecz-
nym w latach 70-tych XX wieku. Zmiany 
ustrojowe i gospodarcze doprowadziły 
do sytuacji, w której tętniące wcześniej 
życiem miejsce spotkań: kręgielnia, mi-
nisanatorium, baseny  zmieniły funkcję.                                                                                      
Dopiero w 2006 roku przeprowadzono 
prace remontowe, dzięki którym utwo-
rzono Europejskie Centrum Spotkań                      
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. 
Dziś budynkiem zarządza KCK. To miejsce 
spotkań kostrzynian, w którym odbywają 
się koncerty, konferencje, a od roku 2017 
działa Kino Za Rogiem. 
lAs
pasmo Lasów Nadodrzańskich ma 
swój początek w północnych granicach             
Kostrzyna nad Odrą, a powierzchnia 
lasu i gruntów leśnych to ok. 40 % całej                
powierzchni miasta.
mosty
w Kostrzynie funkcjonują trzy mosty ko-
łowe. Dwa z nich łączące „nowe” miasto  
ze starym oraz regionem przygranicz-
nym, trzeci-graniczny nad rzeką Odrą. Ze 
względu na specyficzny układ torów nad 
ulicami naszego miasta przebiegają licz-
ne wiadukty kolejowe, a nad rzekami dwa 
mosty kolejowe. W grudniu roku 2020 
planowane jest rozpoczęcie  rządowej 
inwestycji, której efektem będzie nowy 
most drogowy nad Wartą .
nAturA
jest na wyciągnięcie ręki. Od  lipca 2001  
roku Park Narodowego „Ujście Warty” 
znajduje się na terenie 3 gmin: Słońsk, 
Kostrzyn nad Odrą i Witnica. Park stano-
wi prawdziwą skarbnicę ptactwa wodno-
-błotnego. Ze względu na swoją bioróż-
norodność, a tym samym konieczność 
jej ochrony  w 2004 roku powstał Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
„Ujście Warty”. 
Osiedle szumiłOwO
historia nadodrzańskiej  wsi  Szumiłowo 
(nazwa nadana w 1945 roku) sięga XV wie-
ku. Do roku 2002 terytorialnie należała 
do województwa zachodniopomorskie-
go. W nocy z 31.12.2002 r. / 01.01.2003 r.            
liczyła 230 mieszkańców i weszła w grani-
ce administracyjne naszego miasta - dziś 
jest osiedlem miejskim. Obecnie mieszka 
tu 441 kostrzynian.
pArk miejski
w dzisiejszym kształcie powstał w wyniku 
konsultacji z mieszkańcami, które zapo-

czątkowały rewitalizację 4 ha terenów zie-
lonych. Dwa nowe place zabaw dla dzieci 
i plac rozrywki dla młodzieży, fontanna 
w centralnym punkcie Parku, nowe linie 
oświetleniowe, urokliwe ławeczki, nowe 
chodniki i place wyłożone kostką granito-
wą, stojaki na rowery, podświetlane rzeź-
by i nowe nasadzenia służą mieszkańcom 
od 2011 roku, kiedy Park Miejski został 
uroczyście otwarty.
rynek
centralny punkt naszego miasta, który 
przed laty pełnił rolę targowiska miej-
skiego. Znany wszystkim mieszkańcom 
jako Plac Wojska Polskiego, który dziewięć 
lat temu przeszedł kompleksową rewi-
talizację. Dzięki pozyskanym środkom 
w ramach ówczesnego programu LRPO        
miasto uzyskało 1,5 mln dofinansowania.
stACjA kolejowA
jest unikalną budowlą, dwupoziomową 
z krzyżowym usytuowaniem peronów 
(jeden z dwóch tego rodzaju obiektów 
w  Polsce). W pierwszych latach powo-
jennego Kostrzyna stanowiła centrum            
życiowe mieszkańców, wszak pierwszymi 
z nich stanowili właśnie kolejarze. Budy-
nek przy ul. Dworcowej został wyremon-
towany w roku 2013 zyskując dawną 
świetność, natomiast unikalny na skalę 
krajową dwupoziomowy układ torów sta-
nowi wyjątkową atrakcję turystyczną.
twierDzA kostrzyn
prawdziwa perła nie tylko naszego miasta 
ale i Polski. W kazamatach Bastionu Filip 
można podziwiać stałą wystawę historii 
twierdzy. Na terenie Starego Miasta funk-
cjonuje Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz 
Punkt Informacji Turystycznej.
uliCe
nieustannie rozwijające się miasto to też 
mnożąca się liczba ulic (dróg). Niektórym 
z nich zmieniono nazwy, a nowo tworzo-
nym nadajemy wciąż nowe. Ulice dzieli-
my na: krajowe, wojewódzkie, powiato-
we, gminne oraz wewnętrzne, ale Miasto 
może przebudowywać, czy remontować 
tylko ulice znajdujące się w zarządzie mia-
sta Obecnie w Kostrzynie nad Odrą mamy 
179 nazwanych ulic. 
wojsko
historia Kostrzyna nad Odrą, to również 
historia jednostek Wojska Polskiego oraz 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Żołnierze      
stacjonujący w Kostrzynie nad Odra przy-
czynili się do odbudowy, zniszczonego 
w  95% przez działania wojenne miasta.  
Na terenie miasta stacjonowały m.in.: 69 
Pułk Zmechanizowany, 14 Batalion Sape-
rów, 18 Dywizjon Rakiet Taktycznych, 113 
Pułk Artylerii i  13 Pułk Artylerii.  W roku 
1998 garnizon został rozwiązany.
zApAsy
od ponad pół wieku nasze miasto wią-
że się z dyscypliną sportu zapaśniczego. 
Kostrzyn nad Odrą od 30 lat jest organi-
zatorem Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski Kadetów i Juniorów, Pucharu Polski 
Kadetów, Mistrzostw Polski Seniorów oraz 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ko-
strzynianie wielokrotnie reprezentowali 
Polskę w zawodach międzynarodowych w 
tym w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie, 
Sydney i Atenach. W roku 2019 powstała 
w mieście  nowa hala sportowa - Kostrzyń-
skie Centrum Szkolenia Zapaśniczwego.
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W tym roku Kostrzyńskie Centrum Kultury również obchodzi swój jubileusz - 20 lat jednostki pod 
obecną nazwą. KCK kultywuje tradycje i działalność wcześniej działających instytucji: Miejskie-
go Ośrodka Kultury ,,Kręgielnia” i Miejskiego Międzyzakładowego Domu Kultury. Niestety nie jest 
nam dane świętować, tak jakbyśmy tego chcieli, czyli z naszą publicznością. Choć mamy nadzieję,                                    
że już jesienią będziemy mogli to nadrobić.

TO JUŻ 20 LAT Z KCK!

Ruszyliśmy też z cyklem „Wideoteka KaCeKa”, w którym 
publikowaliśmy archiwalne materiały zarejestrowane 
jeszcze na nośnikach VHS przez Pracownię Filmowo-Foto-
graficzną MOK ,,Kręgielnia”, a od roku 2001 Kostrzyńskie-
go Centrum Kultury, którą kierował i prowadził wówczas 
młodych adeptów filmu i fotografii nasz instruktor Bole-
sław Cieślik. Pokazaliśmy m.in. materiały z obchodów Dni 
Ziemi Kostrzyńskiej, powodzi w 1997 r., pierwsze występy 
zespołu Roll Dance, który obchodzi w tym roku swój jubi-
leusz 25-lecia istnienia zespołu, występ zespołu Drzewi-
czan, finały WOŚP, 700-lecie uzyskania przez Kostrzyn nad 
Odrą praw miejskich, Plenerowe Widowisko Historyczne 
pt.: „Tragedia Kattego” na Starym Mieście, koncerty Mi-
chała Bajora, Wojciecha Młynarskiego, Elżbiety Adamiak 
oraz cyklu Mistrzowie Gitary, premiery spektakli teatral-
nych zespołów działających w Kostrzynie, spotkanie se-
niorów, turniej brydżowy, otwarcie Klubu Osiedlowego 
na os. Leśnym, imprezy rozrywkowe, wernisaż wystawy 
Stanisława Brajera oraz wiele innych. Publikowaliśmy 
również zdjęcia z różnych imprez i lat. Przede wszystkim 
Dni Kostrzyna na przestrzeni lat. Wspominaliśmy również 
te niedawne koncerty w ramach Strefy Dobrej Muzyki 
np. Mikromusic, Raz Dwa Trzy, Wojtka Pilichowskiego czy 
Meli Koteluk. To wszystko możecie odnaleźć na naszym 
facebookowym profilu. Pokazywaliśmy również filmy 
zrealizowane przez mieszkańców Kostrzyna podczas wa-
kacyjnych warsztatów Laboratorium Rejs, które w 2019 
roku miały już u nas swoją V edycję.Gdy myślimy o przyszłości, myślimy również o tym, żeby 

zapamiętać tą trudną i jednocześnie cieka-
wą rzeczywistość. Jest to przełomowy czas. 
Niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do 

tego co się teraz dzieje, wszyscy odczuwamy ten 
okres jako moment zmian, których skalę będziemy 
mogli zobaczyć, czy poddać rzetelnej ocenie dopiero 
po upływie czasu. Dlatego teraz chcielibyśmy udoku-

mentować ten wyjątkowy stan, właśnie po to, żeby w 
przyszłości popatrzeć na niego z dystansu. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kostrzyna lub     
osoby, które związane są z miastem poprzez pracę, szkołę 
czy po prostu sentyment, do wzięcia udziału w projek-
cie fotograficznym opierającym się na dokumentowaniu 
otaczającej rzeczywistości w czasie pandemii. Uczestni-
kiem projektu może być każdy: amator i profesjonalista, 
niezależnie od wieku: dzieci, młodzież, dorośli i senio-
rzy. Na zdjęciach może znajdować się wszystko - nieko-
niecznie to, co bezpośrednio kojarzy się z pandemią, ten 
kontekst będzie w dacie utworzenia fotografii. Efektem 
projektu będzie wystawa w galerii Dacco, składająca się z 
wydruków Państwa zdjęć, które do nas mailowo podeśle-
cie. Zdjęcia mogą być zrobione telefonem lub aparatem, 
ważne żeby były zrobione w okresie od 14-go marca. Pro-
jektów dokumentujących daną rzeczywistość jest teraz 
wiele, poprzez udział w projekcie mamy szansę zapisać 

ten czas nie tylko na fotografiach, ale również w hi-
storii tego miasta. Szczegóły na naszej stronie i FB.

NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Od marca trwa w całym kraju kulturalny lockdown. Cała 
kultura przeniosła się do sieci. Nastała nowa rzeczywi-
stość. Miejsce, od którego próbowaliśmy Was odciągnąć, 
zapraszając na prawdziwe, żywe spotkania z kulturą, arty-
stami, stało się naszym nowym miejscem pracy. Wszyscy 
zaczęli działać on-line na miarę swoich możliwości. Nie-
stety doprowadziło to do ogromnego przesytu treścią w 
sieci, próbowaliśmy jednak wyłuskać z tego ogromu tre-
ści najciekawsze propozycje i polecać je na naszym pro-
filu facebookowym. Czas ten spożytkowaliśmy również 
na drobne prace, remonty i szereg prac porządkowych. 
Odnowiliśmy salę konferencyjno-koncertową i korytarze 
w ,,Kręgielni”, częściowo także biura w KCK na ul. Sikor-
skiego, pomalowaliśmy pomieszczenia galerii ,,dacco”. 
Wszystkie prace wykonujemy systemem gospodarczym, 
a wszystko po to, aby przyjąć Was za jakiś czas w odświe-
żonych, estetycznych pomieszczeniach.

KULTURALNA 
PRZERWA

KULTURA ON-LINE
GRILLOWALIŚMY ON-LINE
Przeprowadziliśmy kilka konkursów z nagrodami, tych 
mniejszych jak i większych. 3 maja spotykaliśmy się w 
Parku Miejskim na Wielkim Rodzinnym Grillowaniu, w 
tym roku edycja odbyła się on-line, w waszych domach, 
oczywiście z zachowaniem wszelkich obowiązujących 
obostrzeń,w tym spotykania się tylko w gronie najbliż-
szej, współzamieszkującej rodziny. Przesyłaliście nam 
wspaniałe zdjęcia, filmiki, wiersze, które brały udział w 
konkursie, a najlepsze zgłoszenia nagrodziliśmy bogato 
wyposażonymi koszami piknikowymi oraz matami pik-
nikowymi. Zdjęcia konkursowe, jak również z wręczenia 
nagród można znaleźć na naszym FB oraz stronie inter-
netowej www.kck.kostrzyn.pl

POWSTANIE CYKL VLOGÓW?
Chcieliśmy ruszyć z cyklem vlogów „100 pytań do dyrek-
tora”, niestety nie było odzewu ze strony mieszkańców. 
Pomysł miał na celu przybliżyć funkcjonowanie instytucji, 
dać przestrzeń do dialogu, dowiedzenia się różnych cie-
kawostek. Już niedługo ruszymy z podobnym pomysłem, 
lecz w innej formie.

KONCERTY ON-LINE
Po wielkim „boomie” na koncerty on-line, gdy zrobiło się 
więcej przestrzeni na tego typu wydarzenia, my również 
zorganizowaliśmy swój koncert - 15 maja, którym symbo-

licznie zaznaczyliśmy naszą obecność, wystąpili dla Was 
nasi pracownicy: Katarzyna Olejnik oraz Dawid Marciniak 
w akustycznych aranżacjach zagranych na fortepianie. 
Bardzo klimatyczny, minimalistyczny, a w tym wszystkim 
bardzo intymny koncert został przyjęty znakomicie, a 
nasi mieszkańcy wyrazili wolę, aby było ich więcej. 
Zatem już pochylamy się nad kolejnymi propozycjami 
i pracujemy nad organizacją kolejnych wydarzeń z cyklu 
„Koncert w Twoim Domu”, na które już teraz zapraszamy.

„NIE ZAPOMNIJ O KULTURZE”
Wymyśliliśmy również hasło „Nie zapomnij o kulturze”, 
które można interpretować na wielu płaszczyznach.        
Pragniemy zwrócić uwagę na trudne czasy jakie nastały 
dla szeroko rozumianej kultury nie tylko w naszym kraju, 
ale i na całym świecie. Zachęcamy do wspierania twór-
ców, całej gałęzi kultury w każdy możliwy sposób. W końc  
u na konsumowaniu tej kultury spędziliśmy najwięcej 
czasu w ostatnich dwóch miesiącach zostając w domu.

ZŁOTY LIZAK ON-LINE!
Postanowiliśmy również nie odwoływać corocznego 
Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”,  a również 
zorganizować go w nieco innej formie: on-line. 43. edycja 
konkursu odbędzie się oczywiscie w okolicy Dnia Dziecka, 
trwać będzie kilka dni, szczegóły dostępne są w szkołach, 
na naszym FB oraz na stronie  www.kck.kostrzyn.pl

KULTURALNE
WSPOMNIENIA

„Jeszcze będzie przepięknie, 

jeszcze będzie normalnie”
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą został powołany do życia przez Radę Miasta w dniu 1 stycznia 1998 roku jako zakład budżeto-
wy, a w kolejne stulecie wchodził już jako jednostka budżetowa. Trudno podsumować te kilkanaście lat w tak krótkiej formie jaką jest artykuł prasowy 
tym bardziej, że trwają pracę nad monografią Ośrodka. Warto jednak, przy okazji 30-lecia samorządu terytorialnego przypomnieć okoliczności, w jakich 
doszło do reformy kostrzyńskiego sportu, o których rozmawiamy z Zygmuntem Mendelskim - Dyrektorem MOSiR w Kostrzynie nad Odrą od roku 1998.  

ROK 1998 - NOWY KIERUNEK W SPORCIE 

7 stycznia 1998 roku na posiedzeniu Zarządu Miasta 
dostał Pan nominację na stanowisko Dyrektora MOSiR, 
ale przecież to nie był początek sportu w Kostrzynie nad 
Odrą, prawda?
Zygmunt Mendelski (ZM): Zgadza się! Kostrzyński sport 
był związany z Kostrzyńskimi Zakładami Papierniczymi                                                  
(obecnie Arctic Paper Kostrzyn), które finansowały utrzy-
manie bazy sportowej oraz  liczne sekcje sportowe zrze-
szone w klubie ZKS Celuloza Kostrzyn (od roku 1994     
MKS Celuloza). Tymi sekcjami były zapasy, tenis stołowy, 
karate, lekka atletyka, brydż sportowy, szachy czy w koń-
cu piłka nożna, która była wiodącą dyscypliną sportową. 
Klub prowadził samodzielną działalność gospodarczą 
poprzez Zakład produkcji Różnej i Usług Techniczno-Re-
montowych ZKS „Celuloza”. Działające przy KZP brygady 
remontowo-budowlane wypracowywały dochody, które 
pozwalały na utrzymanie tych wszystkich sekcji bez po-
trzeby wsparcia ze strony Miasta. W ostatnich czterech 
latach przed powstaniem MOSiR, na swoją działalność 
sportową i utrzymanie obiektów sportowych Klub doto-
wany był środkami samorządowymi, lecz swoje pozostałe 
środki finansowe (ponad 60 %), wypracowuje z działalno-
ści gospodarczej.  Wszystko zmieniło się po przemianach 
gospodarczych w latach 1996-97, kiedy nasze brygady 
straciły praktycznie możliwość zarobkowania na terenie 
fabryki. Chciałbym w tym miejscu dodać, że od roku 1991 
pełniłem funkcję dyrektora klubu i nie chciałem dopuścić 
do tego, aby dorobek kilku pokoleń Kostrzynian w jednej 
chwili przestał istnieć. Jedynym rozwiązaniem, aby ura-
tować nasz dorobek sportowy, było utworzenie zakładu 
budżetowego, który przejąłby majątek ZKS (MKS) „Celu-
loza”. Nasza propozycja spotkała się ze zrozumieniem ze 
strony władz miasta z burmistrzem Marianem Firsztem             
i Przewodniczącym Rady Miasta Józefem Żarskim na czele.                                                                                                                        
W  tych okolicznościach pozostało jedynie podjęcie 
uchwały, która rozpoczynała nowy rozdział w historii       
kostrzyńskiego sportu.
Wspomniał Pan, że ZKS Celuloza Kostrzyn posiadała 
liczne sekcje sportowe, a przecież od roku 1998 zapa-
śnicy czy tenisiści występowali pod szyldem MOSiR, ale 
w rozgrywkach piłkarskich wciąż obecna była Celuloza. 
Jak to możliwe?
(ZM): Uchwała Nr XXXVII/311/97 z dnia 4 grudnia 1997 
roku zakładała co prawda przejęcie sekcji sportowych (tj. 
piłka nożna juniorów, lekka atletyka, tenis stołowy zapasy 
i brydż sportowy) od MKS „Celuloza” przez nowotworzony 
zakład budżetowy, nie regulowała natomiast w jaki spo-
sób ma to zostać dokonane. 1 marca 1998 roku została 
zawarta „umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą a Miejskim Klubem Spor-
towym „Celuloza” w Kostrzynie nad Odrą w sprawie współ-
pracy sportowej oraz korzystania z pomieszczeń i obiektów 
sportowych dla potrzeb stowarzyszenia.” Na jej mocy na-
stąpiło oficjalne przekazanie wspominanych sekcji spor-
towych, ale także pozostawienie przy stowarzyszeniu ze-
społu seniorskiego występującego w rozgrywkach IV ligi, 
której zaplecze techniczne stanowił odtąd kostrzyński 

MOSiR (szatnie, magazyn, przygotowanie boiska do me-
czy, nagłośnienie, pomieszczenia dla sędziów, kierownika 
drużyny i trenera). Jeśli chodzi o majątek, kwestia ta zo-
stała uregulowana poprzez porozumienie zawarte w dniu 
30 kwietnia 1998 roku pomiędzy Zarządem Miasta w Ko-
strzynie, Stowarzyszeniem MKS „Celuloza” w Kostrzynie, 
a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kostrzynie.            
W jego wyniku przekazano m.in. stadion sportowy - bo-
iska o podłożu asfaltowym do koszykówki, siatkówki, 
tenisa, dwie płyty piłkarskie trawiaste wraz z trybunami, 
jedno boisko o podłożu ziemnym, bieżnię żużlową, halę 
sportową, garaże oraz całą infrastrukturę sportową, która 
przez kolejne lata będzie modernizowana....
Z tego co Pan Dyrektor mówi, baza sportowa w roku 
1998 to w zasadzie kompleks sportowo-rekreacyj-
ny przy ul. Niepodległości 11 (wówczas ul. 22 Lipca).          
Dzisiaj to również Przystań Żeglarska „Delfin”, basen 
dla dzieci i młodzieży czy dwie hale widowiskowo-spor-
towe w mieście. Jak wyglądał rozwój bazy sportowej na 
przestrzeni tych dwudziestu kilku lat?
(ZM): Baza sportowa w roku 1998 była w naprawdę złym 
stanie. Trzeba jednak w tym miejscu wyraźnie podkreślić,  
że od początku naszego funkcjonowania władze mia-
sta nie szczędzą środków na poprawę estetyki naszych 
obiektów, a także przekazują pod nasz zarząd kolejne. 
Jestem dumny z tego, że nasze miasto ma tak wspania-
łych ludzi u steru władzy, tak wspaniale rozumiejących 
potrzeby sportowców. Szczególne słowa uznania kieruję 
na ręce pana burmistrza Andrzeja Kunta oraz miejskich 
radnych, którzy podjęli wiele cennych inicjatyw na rzecz 
rozwoju bazy sportowej oraz wsparcia bardzo szerokiej 
działalności sportowej i rekreacyjnej. Przypomnę, że na 
przestrzeni dwudziestu lat przekazano nam do użytku 
po remoncie kapitalnym w roku 2002 halę sportową przy 
ul. Wojska Polskiego, następnie ośrodek rekreacyjny wraz 
z przystanią „Delfin”, czy w końcu kompletnie przebudo-
wany w roku 2018 ośrodek rekreacyjny wraz z basenem 
przy ul. Fabrycznej. W zeszłym roku naszą bazę uzupeł-
niło Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Sportów Zapaśni-
czych, czyli nowoczesna hala widowiskowo-sportowa 
przy Szkole Podstawowej Nr1. Modernizujemy również 
to, co już mamy: korty tenisowe, boiska do plażowej piłki 
siatkowej, na wszystkich trawiastych płytach piłkarskich 
pojawił się automatyczny system nawadniania i nowa na-
wierzchnia oraz nowoczesny sprzęt sportowy. Miasto sfi-
nansowało budowę nowych szatni, a przed nami budowa 
bieżni tartanowej przy głównej płycie piłkarskiej, sztucz-
ne doświetlenie jednej z płyt piłkarskich czy długo oczeki-
wany remont hali przy ul. Niepodległości. Wierzę jednak, 
że władze miasta znajdą i na to środki, a nasi wspaniali 
sportowcy odwdzięczą się Miastu kolejnymi sukcesami…
No właśnie. Przecież baza sportowa jest ważna, ale chy-
ba najważniejsi są sportowcy… 
(ZM): …dlatego też od wielu lat organizowaliśmy i orga-
nizujemy imprezy cykliczne takie jak Międzynarodowy 
Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w  zapasach w stylu klasycznym w róż-

nych kategoriach wiekowych,  Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Ogólnopol-
ski Turniej Brydżowy „Złoty Liść Jesieni”, Ogólnopolskie 
Zawody Wędkarskie,  czy wreszcie niezliczoną ilość ogól-
nopolskich turniejów piłkarskich i to zarówno w okresie 
wiosenno-letnim, jak i zimowym. Aktywność sportowa 
jest niezwykle istotna dla każdego człowieka, dlatego też 
od lata współpracujemy z kostrzyńskimi przedszkolami 
przy organizacji Olimpiady Sportowej Przedszkolaków,                                                                                                                        
a Seniorzy organizują z nami bardzo popularne  Sparta-
kiady Sportowo-Rekreacyjne. Mamy bardzo dobrą współ-
pracę ze wszystkimi kostrzyńskimi stowarzyszeniami 
sportowymi, gdzie prawier tysiąc młodych i dorosłych 
sportowców ma możliwość uprawiania swoich ukocha-
nych dyscyplin sportowych. Jeśli chodzi o piłkę nożną, 
to przypomnę, że obecnie dzieci i młodzież zrzeszone są 
w pięciu klubach, a liczba osób uprawiających tą dyscypli-
nę sportu przekroczyła już dawno 500! Do tego dochodzi 
doskonała współpraca z Towarzystwem Sportowym Celu-
loza” Kostrzyn, spadkobiercą piłkarskich tradycji kostrzyń-
skiej piłki nożnej. Z naszych obiektów korzystają także ta-
kie sekcje jak: karate, aikido, tenis stołowy, szeroko pojęty 
sport szkolny czy miłośnicy piłki siatkowej. Nie możemy 
także zapominać o zapaśnikach, którzy od wielu lat zdo-
bywają medale na każdym szczeblu i są wielką chlubą 
naszego miasta. To właśnie wspaniałe sukcesy gladiato-
rów mat zapaśniczych reprezentujących  SKF Olimp oraz 
w ostatnich latach UKS Jedynka są tego dowodem.  Słowa 
uznania kierować należy także w stronę tenisistów stoło-
wych, gdzie start w najwyższej w Polsce klasie rozgryw-
kowej, jaką była superliga tenisa stołowego, był szcze-
gólnie znaczący dla promocji tej dyscypliny. Chciałbym 
w tym miejscu podziękować tym wszystkim wspaniałym 
sportowcom, którzy od lat korzystają z naszych obiektów 
i z dumą reprezentują  Kostrzyn nad Odrą! 
To wszytsko nie byłoby jednak możliwe gdyby nie tzw. 
sponsoring sportowy. Mam rację?
(ZM): Kostrzyński MOSiR ma bardzo wielu przyjaciół 
i  sponsorów, którzy corocznie wspierają naszą działal-
ność. Podziękowania kieruję m.in. do: Miasta Kostrzyn 
nad Odrą, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej,  Miejskich Zakładów Komunalnych, Telemond 
Holding, Arctic Paper Kostrzyn, IKAA Suchomel, Polchar, 
Powiatu Gorzowskiego, Raven,  ICT Poland, Hanke Tissue, 
Filius Metal, GBS Barlinek, BNP Paribas, OK-Styl, Intermar-
che, Bricomarche, MultiBor.  W imieniu blisko 10 tysięcy 
dzieci, młodzieży i dorosłych, uczestników ponad 90  (co-
rocznych) imprez sportowo-rekreacyjnych, którzy w ten 
sposób aktywnie spędzają swój czas, propagując zdro-
wy tryb życia, a także wszystkich młodych i dorosłych 
sportowców z naszych stowarzyszeń sportowych, stale 
dążących do podnoszenia swojego sportowego pozio-
mu, odnosząc wiele wspaniałych wyników sportowych 
na  arenach sportowych w Polsce i poza jej granicami, 
serdecznie dziękuję Wszystkim za aktywną i wielostronną 
pomoc.  
Życząc dalszych sukcesów - dziękuję za rozmowę.

stadion w końcu XX stulecia stadion w XXI wieku



HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

MAJ-GRUDZIEŃ 2020
ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

PONIEDZIAŁEK
Akacjowa,  Asfaltowa, Banaszaka, Chopina, Czarnieckiego, Czereśniowa, Drzewicka, Dworcowa, 
Gorzowska, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Krótka, Kutrzeby, Osiedlowa,            
Os. B, Os. Mieszka I, Orła Białego  Moniuszki, M. Konopnickiej, Narutowicza, Niepodległości, 
Os. 3-go Maja, Oś. C, Oś. Parkowe Os. Słowiańskie, Oś. Leśne, Różana, Słoneczna,  Saperska,                
Tulipanowa, Wędkarska, Zielona, Złota, Żeglarska, Wojska Polskiego 1-9; Wojska Polskiego 49-59; 
Wyszyńskiego 27-41; Wyszyńskiego 51 A,B; Wyszyńskiego 6 A,B.

WTOREK
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Diamentowa,                                             
Dzika, Familijna, Grzybowa, Jagodowa,  Jasna, Jaworowa, Jeżynowa, Jodłowa, Karskiego, Klonowa,     
Kopernika, Kostrzyńska, Kościelna, Książęca, Lawendowa,  Leśna, Lipowa, Łączna, Miła, Mostowa,                                 
Na Skarpie, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Os. Nad Wartą, Os. Warniki, Pogodna, Południowa, Przyjazna, 
Radości, Rzeczna, Sikorskiego, Skałby, Szczęśliwa, Świerkowa, M.Reja, Namyślińska, Nowa, Odrzańska, 
Piaskowa, Polna, , Poziomkowa,  Szkolna, Szumiłowska, Środkowa, Tarasowa, Tartaczna, Topolowa, 
Ustronie, Wąska, Wesoła, Widokowa, Willowa, Wilcza, Witnicka, Wodna, Wrzosowa, Wschodnia, Za-
kole, Zaułek Klonowy, Zaułek Wodny, Zacisze,  

ŚRODA
Cmentarna, Chrobrego, Chemików, Drzewna, Główna, Fabryczna, Jagiellońska, Kwiatowa,     
Łódzka, Malinowa, Mickiewicza , Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Os. Kolejowe,  Papierników, 
Plac Grunwaldzki, Prosta, Rzemieślnicza, Sadowa, Sienkiewicza, Sosnowa Solidarności, Spokojna, 
Sportowa, Targowa, Turkusowa, Tysiąclecia, Wiśniowa, Zawadzkiego, Wojska Polskiego (zabudo-
wa jednorodzinna oraz wielorodzinna do 50 osób ), Wyszyńskiego (zabudowa jednorodzinna oraz 
wielorodzinna do 50 osób).

DRUGI ODBIÓR W TYGODNIU (TYLKO W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ 
ZAMIESZKAŁEJ PRZEZ POWYŻEJ 50 OSÓB)

CZWARTEK
Akacjowa 1-7; Asfaltowa 12; Asfaltowa 1,3,5; Asfaltowa 2 A,B,C; Chopina 1-3, Chopina 5-7,                
Chopina 9-11, Czarnieckiego Stefana 4-10; Czereśniowa 2-6; Drzewicka 1-7; Drzewicka 8-10; 
Drzewicka 2 A,B,C; Drzewicka 50-60; Dworcowa 1,3,5; Gabriela Narutowicz 2, Gorzowska 12-
22; Gorzowska 24-36; Gorzowska 60-70; Gorzowska 7 A,B; Gorzowska 72-80; Gorzowska 82-92;             
Gorzowska 9 A,B;  Jana Pawła II 9-17; Jana Pawła II 38, 38 A,B,C; Jana Pawła II 40-48; Jana Pawła II 
50 A,B,C;  Jaśminowa 5-15; Konopnickiej Marii 1-15; Konopnickiej Marii 4-14;  Konopnickiej Marii 
16-24; Konopnickiej Marii 26-34; Konopnickiej Marii 36-46; Konopnickiej Marii 48-62; Kościusz-
ki 16 A,B; Kościuszki 5 A,B; Krótka1 A,B; Kutrzeby 2A-2B;Stanisława Moniuszki 2, Stanisława                                      
Moniuszki 4, Narutowicza 5; Narutowicza 4a; Niepodległości 13-15; Niepodległości 6 A, B,C,D; 
Orła Białego19 A,B; Orła Białego 21 A,B; Orła Białego 31 A, B, C,D, E, F;  Osiedle 3 Maja 1-4; 
Osiedle 3 Maja 5-8; Osiedle 3 Maja 9-11; Osiedle 3 Maja 12-15; Osiedle B 1 A,B,C; Osiedle Leśne 7; 
Osiedle Leśne 9; Osiedle Leśne 10; Osiedle Leśne 1 A,B,C,D; Osiedle Leśne 3A-3C; Osiedle Leśne 
4A-4C; Osiedle Leśne 8-8A; Osiedle Mieszka I 24;   Osiedle Mieszka I 25; Osiedle Mieszka I 28; 
Osiedle Mieszka I 29; Osiedle Mieszka I 30; Osiedle Mieszka I 31; Osiedle Mieszka I 1-7; Osiedle 
Mieszka I 8-14; Osiedle Mieszka I 15-17; Osiedle Mieszka I 18-20; Osiedle Mieszka I 21-23; Osie-
dle Mieszka I 26-27;  Osiedle Mieszka I 33-36; Osiedle Mieszka I 37-40; Osiedle Parkowe, Osiedle                           
Słowiańskie 1-2; Osiedle Słowiańskie 3-4; Osiedle Słowiańskie 5-6;  Osiedle Słowiańskie 7-8; Osie-
dle Słowiańskie 9-10; Osiedle Słowiańskie 11-12; Osiedle Słowiańskie 13-14; Osiedle Słowiańskie 
15-16 Osiedle Słowiańskie 17-18; Osiedle Słowiańskie 19-22; Osiedlowa 2 A,B,C; Osiedlowa 3 A,B; 
Osiedlowa 5A-5B; Osiedlowa 6A-6C; Radości 30-34; Różana 2-12; Saperska 2-4; Słoneczna 1,3,5; 
Wędkarska 2-14; Wędkarska 16-22; Wojska Polskiego 1-9; Wodna 16; Żeglarska 27; Wojska Polskie-
go 49-59; Wyszyńskiego 27-41; Wyszyńskiego 51 A,B; Wyszyńskiego 6 A,B; Zielona 33,35, Złota 
1-7; Żeglarska 3-9; Żeglarska 18-22;Żeglarska 24-28; Żeglarska 31 – 39; Żeglarska 32-40.

W przypadku gdy dany dzień tygodnia jest dniem świątecznym następuje zmiana terminu:
1. Zamiast w czwartek 11.06.2020 r. odpady niesegregowane będą odbierane w dniu 12.06.2020 r.
2. Zamiast w środę 11.11.2020 r. odpady niesegregowane będą odbierane w  dniu 12.11.2020 r.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
20.05.2020 r., 03.06.2020 r., 24.06.2020 r., 08.07.2020 r., 22.07.2020 r., 05.08.2020 r., 
19.08.2020 r., 09.09.2020 r., 23.09.2020 r., 07.10.2020 r., 21.10.2020 r., 04.11.2020 r., 

18.11.2020 r., 02.12.2020 r., 16.12.2020 r.
Bukowa, Chrobrego, Czarnieckiego , Dębowa, Dworcowa, Gorzowska, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, 
Karskiego, Klonowa, Kopernika ,Konopnickiej, Kościuszki, Książęca , Krótka, Kutrzeby,  Królowej 
Jadwigi, Łódzka, Mickiewicza, Miła, Mostowa, Na skarpie, Nadbrzeżna, Niepodległości, Ogrodo-
wa, Oś. Nad Wartą, Oś. Słowiańskie, Oś. Leśne, Osiedle Parkowe, Osiedle 3-go Maja, Osiedle B, 
Osiedle C, Osiedle Kolejowe, Osiedle Mieszka I , Osiedle Słowiańskie, Os. Warniki, Osiedlowa, 
Plac Grunwaldzki, Pogodna, Południowa, Prosta, Przyjazna, Radości, Rzeczna, Saperska, Sien-
kiewicza, Sikorskiego, Skałby, Sportowa, Świerkowa , Szczęśliwa, Tarasowa, Targowa, Tulipanowa, 
Wędkarska, Widokowa  Wodna, Wojska Polskiego, Wschodnia, Witnicka ,Wyszyńskiego, Zakole, 
Zaułek Klonowy, Zaułek Wodny, Żeglarska.

21.05.2020 r., 04.06.2020 r., 25.06.2020 r., 09.07.2020 r., 23.07.2020 r., 06.08.2020 r., 
20.08.2020 r., 10.09.2020 r., 24.09.2020 r., 08.10.2020 r., 22.10.2020 r., 05.11.2020 r., 

19.11.2020 r., 03.12.2020 r., 17.12.2020 r.
Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Brylantowa, Chemików, 
Chopina, Cisowa, Cmentarna, Czereśniowa, Diamentowa, Drzewicka, Drzewna, Dzika, Fabrycz-
na, Familijna, Główna, Grzybowa, Jagiellońska, Jagodowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jeżynowa,            
Kostrzyńska, Kościelna, Kwiatowa, Lawendowa, Leśna, Lipowa, Łączna, Malinowa, Moniuszki, 
Morelowa, Namyślińska, Narutowicza, Nowa, Odrzańska, Orła Białego, Orzechowa, Owocowa, 
Papierników, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Reja, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Słoneczna,        
Solidarności, Sosnowa, Spokojna, Szkolna, Szumiłowska, Środkowa, Tartaczna, Topolowa, Turku-
sowa, Tysiąclecia, Ustronie, Wąska, Wesoła, Wilcza Willowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Zawadzkiego, 
Zacisze, Zielona, Złota. 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości           
i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 roku, 
wprowadziła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
na terenie całego kraju

NOWY OBOWIĄZEK

Od dnia wejścia w życie przedmiotowej 
nowelizacji gminy mają czas 12 miesięcy 
na dostosowanie do zapisów znowelizo-
wanej ustawy aktów prawa miejscowego 
nadających kształt gminnym systemom 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Realizując ten obowiązek w dniu 
30 kwietnia br. Rada Miasta Kostrzyn nad 
Odrą uchwaliła 5 uchwał kształtujących 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą:
• w sprawie ustalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Kostrzyn nad Odrą,

• w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysoko-
ści tej opłaty,

• w sprawie zwolnienia w części z opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompo-
stujących bioodpady stanowiące od-
pady komunalne w kompostowniku              
przydomowym,

• w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

• w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy.

Wszystkie przytoczone akty prawa miej-
scowego zostały już ogłoszone w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
Za wyjątkiem ostatniego z wymienionych 
wchodzą one w życie z dniem 1 czerwca 
2020 roku. Natomiast uchwała w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na  których zamieszku-
ją mieszkańcy wejdzie w życie z  dniem         
23 maja 2020 roku (oznacza to, iż od 23 
maja 2020 roku należy wypełniać nowy 
wzór deklaracji).
Nowe zasady oznaczają przede wszyst-
kim, iż każdy mieszkaniec zobowiązany 
jest do segregacji odpadów i nie ma moż-
liwości, tak jak dotychczas, zadeklarowa-
nia wyższej stawki opłaty za odpady zbie-
rane w sposób nieselektywny. W związku 
z powyższym wszyscy mieszkańcy,                                                                                 
którzy do tej pory deklarowali brak 

segregacji odpadów komunalnych 
i  płacili wyższą stawkę opłaty za od-
pady zbierane w sposób nieselektyw-
ny zobowiązani są do złożenia nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi ponieważ ulegają istotnej zmianie 
czynniki wpływające na wysokość opłaty. 
Natomiast właściciele nieruchomości de-
klarujący dotychczas selektywną zbiórkę 
odpadów komunalnych otrzymają za-
wiadomienie o zmianie wysokości opłaty 
za  gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Po doręczeniu niniejszego zawiado-
mienia właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji 
i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w wysokości podanej 
w zawiadomieniu.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie 
wypełniał obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, to za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zostanie naliczona stawka opłaty podwyż-
szonej wynosząca dwukrotność stawki 
24,60 zł, tj. 49,20 zł miesięcznie od każdej 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
W przypadku niedopełnienia przez właści-
ciela nieruchomości obowiązku selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych 
podmiot odbierający odpady przyjmuje 
je jako niesegregowane (zmieszane) od-
pady komunalne i powiadamia o tym 
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz 
właściciela nieruchomości. Na podstawie 
tego powiadomienia, w drodze decyzji, 
zostanie określona wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi za 
miesiąc lub miesiące, w których nie dopeł-
niono obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, stosując wyso-
kość stawki opłaty podwyższonej, która na 
terenie Kostrzyna nad Odrą będzie stano-
wiła dwukrotność stawki podstawowej.  
Na początku marca bieżącego roku                
do wszystkich gospodarstw domowych 
zostały dostarczone przygotowane na 
zlecenie Miasta ulotki informacyjne o za-
sadach prawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych. Miasto będzie kontynu-
ować akcję informacyjną-edukacyjną na 
temat prawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych. 

Wszelkich informacji związanych z go-
spodarowaniem odpadami komunalnymi 
można zasięgnąć:
• w Biurze Gospodarki Odpadami Ko-

munalnymi w Urzędzie Miasta Ko-
strzyn nad Odrą osobiście

• telefonicznie (tel. 95 727 81 87) 
• ze strony www.kostrzyn.pl w zakładce 

„Gospodarka Odpadami Komunalnymi”

Od 1 czerwca 2002 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 24,60 zł. Wszystkich 
mieszkańców Kostrzyna nad Odrą obowiązuje selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych.Właściciele nieruchomości dotychczas 
deklarujący brak segregacji odpadów są zobowiązani do złożenia 
nowych deklaracji uwzględniających realizację tego obowiązku. 
Zachęcamy do  przejścia na segregację jak najszybciej

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 Maj 202015



HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

MAJ-GRUDZIEŃ 2020
 

ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
11.05.2020 r., 25.05.2020 r., 08.06.2020 r.,22.06.2020 r., 06.07.2020 r., 20.07.2020 r., 
03.08.2020 r., 17.08.2020 r., 07.09.2020 r., 21.09.2020 r., 05.10.2020 r.,19.10.2020 r., 

02.11.2020 r., 16.11.2020 r., 07.12.2020 r., 21.12.2020 r.
Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Cmentarna, Czereśniowa, Drzewicka, 
Drzewna, Fabryczna, Główna, Jagiellońska, Jana Pawła II,  Jaśminowa,  Kwiatowa, Malinowa, 
Moniuszki, Morelowa, Narutowicza, Orła Białego, Orzechowa, Owocowa,  Papierników,  Różana,  
Rzemieślnicza,  Sadowa,  Słoneczna,  Solidarności, Sosnowa, Spokojna, Turkusowa, Tulipnowa, 
Tysiąclecia, Wiśniowa, Zawadzkiego, Zielona, Złota.
12.05.2020 r., 26.05.2020 r., 09.06.2020 r., 23.06.2020 r., 07.07.2020 r., 21.07.2020 r., 
04.08.2020 r., 18.08.2020 r., 08.09.2020 r., 22.09.2020 r., 06.10.2020 r., 20.10.2020 r., 

03.11.2020 r., 17.11.2020 r., 08.12.2020 r., 22.12.2020 r.
Bukowa, Chrobrego, Dębowa, Dworcowa, Gorzowska, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Karskiego,                                                                                                 
Klonowa, Kopernika, Królowej Jadwigi, Książęca, Łódzka, Mickiewicza, Miła, Mostowa, Na Skar-
pie, Nadbrzeżna, Niepodległości, Ogrodowa, Os. Nad Wartą, Os. Słowiańskie, Os. Leśne,                                                                                                               
Os. Warniki, Pogodna, Południowa, Prosta, Przyjazna, Radości, Rzeczna, Saperska, Sienkiewicza, 
Sikorskiego, Skałby, Sportowa, Szczęśliwa, Świerkowa, Targowa, Tarasowa, Tulipanowa, Wędkar-
ska, Witnicka, Widokowa, Wodna, Wojska Polskiego, Wschodnia, Wyszyńskiego, Zakole, Zaułek 
Klonowy, Zaułek Wodny, Żeglarska.
13.05.2020 r., 27.05.2020 r., 10.06.2020 r., 24.06.2020 r., 08.07.2020 r., 22.07.2020 r., 
05.08.2020 r., 19.08.2020 r., 09.09.2020 r., 23.09.2020 r., 07.10.2020 r., 21.10.2020 r., 

04.11.2020 r., 18.11.2020 r., 09.12.2020 r., 23.12.2020 r.
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Brylantowa, Cisowa, Diamentowa, Dzika, Familijna, Grzybo-
wa, Jagodowa, Jeżynowa, Kostrzyńska, Kościelna, Lawendowa, Leśna, Lipowa, Łączna, M. Reja, 
Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Szkolna, Szumiłowska, Środkowa, 
Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Widokowa, Wilcza, Willowa, Wrzosowa, Zacisze.

ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE - ZABUDOWA WIELORODZINNA
POJEMNIKI - PLASTIK I PAPIER

11.05.2020 r., 25.05.2020 r., 08.06.2020 r., 22.06.2020 r., 06.07.2020 r., 20.07.2020 r., 
03.08.2020 r., 17.08.2020 r., 07.09.2020 r., 21.09.2020 r., 05.10.2020 r.,19.10.2020 r., 

02.11.2020 r., 16.11.2020 r., 07.12.2020 r., 21.12.2020 r.
Os. 3-go Maja, Czarneckiego, Gorzowska, Krótka, Kutrzeby, M. Konopnickiej, Kościuszki, Osiedle 
Mieszka I-go, Osiedle B, Osiedle C, Osiedlowa
12.05.2020 r., 26.05.2020 r., 09.06.2020 r., 23.06.2020 r., 07.07.2020 r., 21.07.2020 r., 
04.08.2020 r., 18.08.2020 r., 08.09.2020 r., 22.09.2020 r., 06.10.2020 r., 20.10.2020 r., 

03.11.2020 r., 17.11.2020 r., 08.12.2020 r., 22.12.2020 r.
Mickiewicza, Os. Leśne, Os. Kolejowe, Oś. Parkowe,  Os. Słowiańskie, Plac Grunwaldzki, Prosta, 
Różana, Sportowa, Wędkarska, Wodna, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Żeglarska

13.05.2020 r., 27.05.2020 r., 10.06.2020 r., 24.06.2020 r., 08.07.2020 r., 22.07.2020 r., 
05.08.2020 r., 19.08.2020 r., 09.09.2020 r., 23.09.2020 r., 07.10.2020 r., 21.10.2020 r., 

04.11.2020 r., 18.11.2020 r., 09.12.2020 r., 23.12.2020 r.
Akacjowa, Asfaltowa, Chemików, Chopina, Drzewicka, Główna, Jana Pawła II, Moniuszki, Naruto-
wicza, Niepodległości, Orła Białego, Wiśniowa, Zielona, Złota

ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE - ZABUDOWA WIELORODZINNA
POJEMNIKI - SZKŁO - WSZYSTKIE ADRESY

14.05.2020 r., 28.05.2020 r., 12.06.2020 r., 25.06.2020 r., 09.07.2020 r., 23.07.2020 r., 
06.08.2020 r., 20.08.2020 r., 10.09.2020 r., 24.09.2020 r., 08.10.2020 r., 22.10.2020 r., 

05.11.2020 r., 19.11.2020 r., 10.12.2020 r., 24.12.2020 r.

ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE - ZABUDOWA WIELORODZINNA
DODATKOWY WYWÓZ - PLASTIK

01.07.2020 r., 13.07.2020 r., 27.07.2020 r., 10.08.2020 r., 24.08.2020 r., 31.08.2020 r.,
Os. 3-go Maja, Czarneckiego, Gorzowska, Krótka, Kutrzeby, M.Konopnickiej, Kościuszki, 
Mieszka I-go, Osiedle B, Osiedle C, Osiedlowa

02.07.2020 r., 14.07.2020 r., 28.07.2020 r., 11.08.2020 r., 25.08.2020 r.
Mickiewicza, Os. Leśne, Os. Kolejowe, Oś. Parkowe,  Os. Słowiańskie, Plac Grunwaldzki, 
Prosta, Różana, Sportowa, Wędkarska, Wodna, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Żeglarska

03.07.2020 r., 15.07.2020 r., 29.07.2020 r., 12.08.2020 r., 26.08.2020 r.
Akacjowa, Asfaltowa, Chemików, Chopina, Drzewicka, Główna, Jana Pawła II, Moniuszki, 
Narutowicza, Niepodległości, Orła Białego, Wiśniowa, Zielona, Złota

ODPADY BIODEGRADOWALNE
CZWARTEK

Wszystkie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
PIĄTEK

Wszystkie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

W przypadku gdy dany dzień tygodnia jest dniem świątecznym następuje zmiana terminu odbioru:
1. Zamiast w czwartek  11.06.2020r. odpady biodegradowalne będą odbierane w dniu 12.06.2020 r.
2. Zamiast w piątek  01.05.2020 r. odpady biodegradowalne będą odbierane w dniu 30.04.2020 r. 
3. Zamiast w piątek  25.12.2020 r. odpady biodegradowalne będą odbierane w dniu 24.12.2020 r.

PRZETERMINOWANE LEKI Z POJEMNIKÓW W APTEKACH 
09.06.2020 r., 08.09.2020 r., 08.12.2020 r.

WYTNIJ I ZACHOWAJ ! ! !
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