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Oddajemy dzisiaj w Państwa ręce odnowiony bezpłatny biuletyn informacyjny 
„Samorządny Kostrzyn”. Informator wydajemy dla Mieszkańców Kostrzyna nad Odrą 
od  lat, z przerwami, to już 15 lat. W tym czasie ciepło przyjmowaliście Państwo nasz 
urzędowy informator. Staraliśmy się przekazywać Wam ważne i przydatne informa-
cje. Obok informacji z Sesji Rady Miasta pisaliśmy o decyzjach Burmistrza, pracy Urzę-
du Miasta. Staraliśmy się przekazywać również bieżące informacje sportowe z Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz stowarzyszeń sportowych. Pisząc o kulturze 
w mieście przedstawialiśmy działalność, nie tylko czytelniczą, Biblioteki Miejskiej, a 
także bogatą ofertę kulturalną Kostrzyńskiego Centrum Kultury. Chcieliśmy zainte-
resować Mieszkańców ofertą Muzeum Twierdzy i historią Miasta. Staraliśmy się za-
interesować Mieszkańców miastem jako naszym wspólnym dużym domem. Nasza 
współpraca z Fundacją „Cogitavi”, dotychczasowym wydawcą gazety, układała się 
bardzo dobrze. Jednak w kwietniu jej prezes nie podpisał z nami umowy na dalszą 
współpracę. Miał takie prawo. Ta decyzja spowodowała,  że w tym roku będziemy 
tworzyć gazetę samodzielnie w Urzędzie Miasta. Próbujemy więc naszych sił. Pierw-
szy numer właśnie dotarł do Państwa mieszkań. Mamy nadzieję na jego ciepłe przy-
jęcie. Kolejne numery będą ukazywały się pod koniec miesiąca, najczęściej po sesjach 
Rady Miasta. Polecając się Czytelnikom prosimy o kontakt z nami, Państwa sugestie i 
oczekiwania co do „Samorządnego Kostrzyna”. 

Od Redakcji

W Urzędzie Stanu Cywilnego w miesiącu marcu 2017 roku zarejestrowano:
29 aktów urodzenia (16 urodzeń w szpitalu i 13 urodzonych za granicą RP)

8 ojców uznało swoje dziecko przed kierownikiem USC
2 akty małżeństwa ( zawarte za granicą – wpisane do ksiąg małżeństw)

21 aktów zgonu

Do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” wpisano 967 aktów stanu cywilnego .

4 osoby pobrały zaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą.
1 osoba pobrała zaświadczenie o stanie cywilnym.

21 par złożyło zapewnienie niezbędne do zawarcia małżeństwa.
4 osoby wystąpiły z wnioskiem o zmianę imion bądź nazwisk.

Wydano 370 odpisów aktu stanu cywilnego 
(244 skróconych, 51 zupełnych i 75 wielojęzycznych)

226 osób złożyło wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

135 osób  zgłosiło się z wnioskiem o zameldowanie / na pobyt stały lub czasowy / 
lub wymeldowanie.

42 cudzoziemców zameldowało się na pobyt czasowy w Kostrzynie nad Odrą.

Urząd Stanu Cywilnego

SPIS TREŚCI
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W punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSzOK) są 
przyjmowane bezpłatnie wszystkie, 
za wyjątkiem zmieszanych niepo-
segregowanych, powstające w go-
spodarstwach domowych odpady 
komunalne.

Co można oddać do PSZOK?
Można w nim deponować pochodzące z 

nieruchomości zamieszkałych odpady: opa-
kowaniowe z tworzyw sztucznych, szkła oraz 
papieru i tektury, biodegradowalne kuchen-
ne, zielone, remontowo-budowlane, niebez-
pieczne (np. świetlówki, przeterminowane 
lekarstwa, środki ochrony roślin, farby, lakiery, 
przepracowane oleje), meble i inne wielkoga-
barytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, zużyte opony, tekstylia  oraz  wszyst-
kie inne odpady komunalne za wyjątkiem 
zmieszanych. Każdemu Mieszkańcowi Miasta 
deponującemu odpady w PSzOK zostanie wy-
stawione potwierdzenie zdania odpadów. 

Jeżeli w swoim gospodarstwie 
domowym:

• wytwarzasz znaczne ilości odpadów ko-
munalnych i nie masz miejsca na ich gro-
madzenie,

• przeprowadzasz remont mieszkania w wy-
niku którego powstają odpady remonto-
wo-budowlane lub rozbiórkowe,

• przeprowadzasz gruntowne porządki,
• wymieniasz meble, sprzęt RTV lub agD na 

nowy i pozostaje stary,
• nie kompostujesz odpadów zielonych z 

ogrodu przydomowego
• nie chcesz czekać na wyznaczony w har-

monogramie termin odbioru odpadów 
posegregowanych  

to odwiedź PSZOK!

ODDAJ BEZPŁATNIE ODPADY 
DO PSZOK

KONTAKTY
DO RADNYCh

Poniżej aktualne numery  
telefonów do Radnych  

Miasta Kostrzyn nad Odrą.

ANDRYS RYSZARD
515 227 289

ChilińSKA - WAChOWiAK SylWIa
601 855 380

GęZiKieWiCZ BOżeNA
693 549 255

DZieKAN PiOTR
516 014 248

Filuś JeReMi
601 575 940

JASZCZ MieCZYSłAW 
782 235 557

KuNT MiChAł
669 304 871

łYSiAK TADeuSZ
601 759 091

NAuMOWiCZ leSZeK
505 053 534

RuDANieCKA heleNA
697 274 939

SĄDeJ MONiKA
501 633 939

SROKOWSKA KRYSTYNA
501 302 998

SuSKi BARTłOMieJ
602 663 913

SZuKAłA JOlANTA
513 180 217

TATAReWiCZ MAReK
607 870 559 

Jak dojechać?
PSzOK jest usytuowany przy 

ul. Sportowej za byłą bazą gOBEX. 

Dojazd do niego wiedzie drogą wzdłuż 
garaży, które znajdują się obok przejazdu 

kolejowego. 

PSZOK funkcjonuje  w: 
wtorki, środy, czwartki i piątki 

w godz. 1000 - 1800 

soboty w godz. 1000 - 1500. 

Serdecznie zachęcamy 
do korzystania z usług PSZOK

Wiesław Biskowski
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
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Nowe drogi 
W dniu 10.03.br. z Firmą „Terbud” została 

podpisana umowa na wykonanie zadania pn. 
Budowa drogi tymczasowej na ul. Świerkowej 
w Kostrzynie nad Odrą. zakres robót: przebu-
dowa drogi miejskiej o nawierzchni gruntowej 
poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt 
typu PDTP na długości drogi 500 mb  i szero-
kości 4 m. Wartość zadania 149.445 zł . Termin 
realizacji 31.05.2017r.

W dniu 24.03.br. został rozstrzygnięty prze-
targ nieograniczony na realizację usługi pn.: 
„Usuwanie, stwarzających zagrożenie lub ob-
umarłych drzew z terenu miasta Kostrzyn nad 
Odrą”. zamówienie zostało podzielone na trzy 
zadania częściowe obejmujące: Pozyskiwanie i 
zrywka drzew zagrożonych kornikiem ostrozęb-
nym z terenów zalesionych zlokalizowanych przy 
ul. Północnej w Kostrzynie nad Odrą – do reali-
zacji zamówienia w tej części wybrano ofertę 
zakładu Usług leśnych Marek andrearczyk, w 
cenie brutto 88.372,80 zł, zadanie „Usunięcie 
i wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krze-
wów na terenach zieleni miejskiej”– zrealizują 
Miejskie zakłady Komunalne Sp. z o.o. w cenie 
brutto 53.569,08 zł, a zadanie „Usunięcie drzew 
metodą alpinistyczną na terenach parków miej-
skich” nie zostało rozstrzygnięte.

W dniu 28.03.br. rozstrzygnięto przetarg 
nieograniczony pn „Budowa dróg na Osiedlu 
Kostrzyn Południe - ul. Na Skarpie i budowa 
brakujących punktów oświetleniowych ul. 
Łódzka w Kostrzynie nad Odrą”. zakres robót 
obejmuje m.in: wykonanie 1.937m² nawierzch-
ni jezdni, 1.071m² chodników, 250 m² zjazdów 
- wszystko z kostki brukowej betonowej oraz 
budowę kanalizacji deszczowej, regulację stu-
dzienek, montaż oznakowania drogowego, 
montaż 3 słupów oświetleniowych i zagospo-
darowanie terenów zieleni. Wykonawcą zada-
nia jest Firma „Terbud” z Kostrzyna nad Odrą. 
Wartość robót to 445.217,57 zł. Termin realizacji 
zadania 17.08.2017 rok.

Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą 
na każdej sesji Rady Miasta burmistrz dr andrzej Kunt składa przed Radą 
Miasta i Mieszkańcami sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami Rady. 
Składana w dniu 30 marca informacja dotyczyła okresu od 23 lutego br. Po-
niżej fragmenty sprawozdania.

iCT i OlSA Poland rozbudują się 
Wydano postanowienie o konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 
na rozbudowie zakładu produkcyjnego Olsa 
Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą oraz 
rozpoczęto procedurę wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięcia pn. „Rozbudowa układu parkingów i 
dróg wewnętrznych” i „Budowa linii Braku” na 
terenie ICT Poland Sp. z o.o.

urząd Miasta składa wnioski 
W związku z ubieganiem się o przyznanie 

środków pomocowych UE dla projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej” do RDOŚ w gorzowie Wlkp., UM 
złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o bra-
ku ryzyka znaczącego oddziaływania przedsię-
wzięcia na obszar natura 2000 oraz deklaracji 
dot. wpływu przedsięwzięcia na stan jednolitej 
części wód i osiągnięcia dobrego stanu/poten-
cjału wód. 

W zakresie gospodarki komunalnej
zawarto umowy na bieżące remonty infra-

struktury komunalnej (750 roboczogodzin) 
obejmujące w szczególności: naprawę, konser-
wację i malowanie urządzeń małej architektury 
tj. ławek, ogrodzenia, urządzeń zabawowych, 
wiat przystankowych, tablic informacyjnych itp. 
oraz kładek dla pieszych. Wykonawca: zakład 
Usługowy ROB Robert Rejniak. Wartość umo-
wy: 32.287,50 zł. na utrzymanie cmentarza wo-
jennego Stalag IIIC na Os. Drzewice oraz cmen-
tarza ewangelickiego przy ul. Kostrzyńskiej. 
Wykonawca: Firma Transportowo-Usługowa 
Krystyna Korczyńska. Wartość umowy: 8.631,36 
zł i na konserwację systemu monitoringu wizu-
alnego z PS automation Paweł Suroń z Kostrzyn 
and Odrą. Wartość umowy 12.582,90zł. 

Fot. naszkostrzyn.pl

Mieszkania za 1%
1. Wydano: 37 decyzji przyznających 

dodatek mieszkaniowy i 1 decyzję 
odmowną ze względu na przekro-
czenie dochodu.

2. Wypłacono administracjom miesz-
kaniowym 169 dodatków na kwo-
tę 32.354,70zł. 

3.  Wypłacono wnioskodawcom 106 
dodatków energetycznych na 
kwotę 1.572,29zł. 

4. zakończona została aktualiza-
cja list mieszkaniowych na 2017 
rok. Przygotowano 4 projekty list 
mieszkaniowych. listy zostały wy-
wieszone na tablicy ogłoszeń UM. 
Przygotowano także wykaz 8 lo-
kali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemców 
z 99% bonifikatą i zlecono wyko-
nanie 20 wycen lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do zbycia w 
drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców. zlecono rzeczoznawcy 
majątkowemu wykonanie 6 ope-
ratów szacowania wartości lokali 
mieszkalnych pozyskanych z ru-
chu ludności, a przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie przetargo-
wym.

utrzymanie mieszkaniowego 
zasobu komunalnego
zawarto umowy na:
1.  Wykonanie deratyzacji w budyn-

kach i lokalach należących do Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą w okresie 
od 20 marca do 20 kwietnia 2017r. 
(deratyzacja wiosenna), od 15.10 
do 15.11.2017r. (deratyzacja je-
sienna). Wartość umowy: 1.681,75 
zł. Wykonawca: Specjalistyczny 
zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji 
i Deratyzacji Damian jackowski 
Skwierzyna.

2.  Czyszczenie przewodów dymnych 
(110 szt) i spalinowych (10 szt), wy-
danie 2 opinii kominiarskich doty-
czących stanu technicznego pieca 
kaflowego oraz 3 opinii kominiar-
skich o stanie urządzeń grzew-
czych i wentylacji w budynkach 
mieszkalnych. Wartość umowy: 
1.120 zł. Wykonawca: zakład Usług 
Kominiarskich Tomasz Budynek.

3. Remont lokali mieszkalnych i 
użytkowych w 2017 roku. Wartość 
umowy: 70 881,59 zł. Wykonawca: 
SEBUD Usługi Remontowo - Bu-
dowlane, Dębno.

4.  Przeprowadzenie kontroli okreso-
wych obiektów budowlanych na-
leżących do Miasta Kostrzyn nad 
Odrą . Wartość umowy: 3 444,00 zł 
brutto. Wykonawca: Bender Buil-
ding Szymon Kubicki, Żnin.

POLITYKA
MIESZKANIOWA
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W zakresie zarządzania drogami
zawarto umowy: - na równanie dróg o na-

wierzchni gruntowej. Wykonawca: Terbud Cze-
sław Kotliński. Wartość umowy: 31.746,30zł 
oraz na - na wykonanie przeglądu rocznego 
dróg , wiaduktu i kładki, sprawdzenie widocz-
ności na przejazdach kolejowych i inwentary-
zacja oznakowania poziomego. Wykonawca: 
Krzysztof Pijanowski z Warszawy, Wartość 
umowy: 10.000 zł i na udrażnianie wpustów 
ulicznych Wykonawca: SanITEX Sp. z o.o. z go-
rzowa Wlkp. Wartość umowy: 12.900 zł.

Oświata, kultura i opieka 
na realizację rządowego programu „Po-

moc państwa w zakresie dożywiania” Miasto 
otrzymało dotację 414.750 zł, która stanowi 
60 % wartości zadania. Wkład własny Miasta to 
260.300 zł. 

Miasto złożyło wniosek o udzielenie wspar-
cia finansowego na zakup książek w ramach 
programu wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” do bibliotek szkolnych 
w SP nr 2 i gimnazjum nr 2. Decyzją Wojewo-
dy lubuskiego przyznano dofinansowanie na 
zakup książek do biblioteki szkolnej w SP 2. 
Kwota dofinansowania 12. 000 zł. Wkład włas-
ny miasta 3.000 zł.

13 uczniów realizujących obowiązek szkol-
ny lub obowiązek nauki w specjalnych ośrod-
kach szkolno – wychowawczych otrzymało 
zwrot kosztów dojazdów o łącznej wartości 6. 
265,50 zł . 

Przeprowadzono 4 postępowania w spra-
wie wydania decyzji, osobom nieubezpieczo-
nym, poświadczającej prawo do świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków pub-
licznych.

25 Finał WOśP z Medalem dla Miasta 
7 marca podczas uroczystej konferencji 

prasowej na zamku Królewskim w Warszawie 
prezes Fundacji WOŚP ogłosił wynik 25. Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Ostateczna kwota zbiórki to 105 570 801, 49 
Pln. Tegoroczny 25. Finał to także jubileusz 
powstania FWOŚP. z tej okazji wręczone zosta-
ły pamiątkowe srebrne medale wybite przez 
Mennicę narodową. Wśród nagrodzonych pa-
miątkowymi medalami znaleźli się burmistrz 
miasta Kostrzyn nad Odrą , Urząd Miasta Ko-
strzyn nad Odrą, a także kostrzyński Sztab 
WOŚP reprezentowany na uroczystości przez 
zdzisława garczarka.

Nagroda iNTeRReG
13 marca we Frankfurcie nad Odrą brałem 

udział w pierwszej edycji rozdania nagrody 
InTERREg Programu Współpracy InTERREg V 
a Brandenburgia-Polska 2014 i 2020. Projekt 
„Odra dla turystów” uzyskał tam miano najlep-
szego projektu Interreg Va. Przypomnijmy iż 
w realizację „Odra dla turystów” zaangażowa-
nych było aż 10 podmiotów z Polski i niemiec. 
Partnerem wiodącym była gmina nowa Sól 
- pozostali partnerzy to Kostrzyn nad Odrą, By-
tom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, 
Słubice, górzyca, Stowarzyszenie Marina Win-
terhafen Sportboot, Eisenhuttenstadt, Frank-
furt nad Odrą.

23 marca w Urzędzie Miasta spotkałem się 
z Burmistrzem Miasta Seelow w sprawie dal-
szych planów miast dotyczących wspólnego 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
programu Interreg Va. Ustalono, iż zostanie 
złożony wniosek o dofinansowanie budowy 
nawierzchni drogi na Osiedlu Warniki i w ulicy 
Witnickiej w Kostrzynie natomiast w Seelow ul. 
Kostrzyńskiej. Całkowita wartość projektu wy-
nosić będzie ok 3,3 mln Eur. nabór projektów 
zostanie ogłoszony w czerwcu 2017r. 

Kostrzyn Gminą Roku 2017
Miło mi poinformować, że otrzymaliśmy 

informację o otrzymaniu przez Miasto tytułu 
„gmina Roku 2017” oraz statuetki Orzeł Pol-
skiego Samorządu 2017, które zostaną nam 
wręczone podczas Wielkiej gali „ Polska Przed-
siębiorczość” w drugim kwartale br. To bardzo 
ważna nagroda, która jest wynikiem pozytyw-
nej oceny naszych działań zmierzających do 
podnoszenia standardów obsługi, wzrostu, 
jakości życia mieszkańców oraz pozycji w re-
gionie. Plebiscyt realizowany jest w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Promocji Regio-
nów Samorządowa Marka Roku ma również 
wzmacniać pozycję samorządów, jako silnych 
marek, które potrafią wykorzystywać poja-
wiające się możliwości rozwoju. nagroda Orła 
Polskiego Samorządu jest wynikiem wspólnej 
pracy – zespołu urzędników Urzędu Miasta, 
radnych Rady Miasta, dyrektorów szkół i przed-
szkoli, instytucji kultury, OPS i MOSiR oraz or-
ganizacji pozarządowych, słowem wszystkich, 
którzy wspólną pracą i działaniem służą rozwo-
jowi naszego Kostrzyna nad Odrą. 

dr Andrzej Kunt
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

REFORMA 
EDUKACJI

Od 1 września 2017 roku w Ko-
strzynie nad Odrą będą funk-
cjonowały 4 szkoły podstawo-
we. Obecne gimnazja zostaną 
przekształcone w 8 – klasowe 
szkoły podstawowe.
Sieć szkół
Uchwałą nr XXVI/192/17 Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 stycznia 
2017 r. został przyjęty projekt dostoso-
wania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Miasto zostało podzielone na 4 obwody 
szkolne.
Szczegółowe dane dot. podziału do-
stępne na stronie BIP Urzędu Miasta.

6-latki mają wybór
W roku szkolnym 2017/2018 dzie-
ci 6-letnie roczny obowiązek przed-
szkolny będą mogły realizować w 
szkołach podstawowych oraz w przed-
szkolach publicznych lub niepublicznych. 
W związku z wdrażaniem reformy syste-
mu edukacji, w obecnej chwili trudno 
jest zaplanować liczbę oraz wskazać 
szkoły, w których będą zorganizowane 
oddziały przedszkolne (będzie to zale-
żało od liczby zgłoszonych dzieci). Po 
zakończeniu procesu rekrutacji zostaną 
wskazane szkoły, w których będą takie 
oddziały zorganizowane.

Przeniesienie uczniów klas iii i Vi
W latach szkolnych 2017/2018 – 2019 
– 2020 planowane jest przeniesienie 
uczniów klas III i VI z obecnie funk-
cjonujących szkół podstawowych do 
przekształcanych gimnazjów w szkoły 
podstawowe. Powyższa zmiana organi-
zacyjna pozwoli na uniknięcie tzw. dwu-
zmianowości w szkołach. Szczegółowe 
informacje przekazywane są rodzicom 
podczas spotkań z dyrektorami szkół. 

Oddziały dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi
Obecnie w Szkole Podstawowej nr 2 i 
gimnazjum nr 2 funkcjonują oddziały 
specjalne dla dzieci i młodzieży, którzy 
posiadają orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Od 1 września 2017 
roku nadal planowane jest funkcjono-
wanie tych oddziałów. Szkoły posiadają 
dobrze wyposażone sale dydaktyczne 
oraz kadrę nauczycielską i opiekuńczą. 
zatem rodzice uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi mogą zgła-
szać się do Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i gimnazjum nr 2/Szkoły 
Podstawowej nr 3, aby uzyskać szcze-
gółowe informacje dotyczące funkcjo-
nowania powyższych oddziałów.
Informacji dotyczących organizacji pra-
cy szkół od 1 września 2017 roku udzie-
lają dyrektorzy szkół podstawowych i 
gimnazjów przekształcanych w szkoły 
podstawowe oraz pracownicy Wydziału 
Oświaty, Kultury i Opieki Urzędu Miasta 
Kostrzyn nad Odrą (tel. 95 727 8156 lub 
95 727 8157).Fot. naszkostrzyn.pl
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Fundacja Ronalda McDonalda już od 2005 
roku prowadzi Ogólnopolski Program Profilak-
tycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci. 
zaprasza dzieci na pokład specjalistycznego 
ambulansu medycznego, daru amerykańskiej 
Fundacji RMHC dla polskiej fundacji. Przekaza-
nie ambulansu, który ma 11 metrów długości i 
3 metry wysokości miało miejsce w listopadzie 
2005, a wzięła w nim udział Sarah Ferguson, 
Księżna yorku. Pojazd mieści w sobie dwa gabi-
nety lekarskie służące do ultrasonograficznych 
badań przesiewowych małych dzieci i pocze-
kalnię. Pojazd jest klimatyzowany i całkowicie 
niezależny od zewnętrznych źródeł energii 
i wody. Mobilność pozwala na prowadzenie 
badań w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci. 
„Nowoczesny ambulans medyczny, w którym 
prowadzimy badania ultrasonograficzne dla 
dzieci, to w polskich warunkach najlepsze roz-
wiązanie.W wielu miejscowościach brakuje nie 
tylko odpowiedniego sprzętu, aby przeprowadzić 
takie badanie, ale co najważniejsze brakuje także 
lekarzy-specjalistów.” - mówi prof. adam jelo-
nek, prezes Fundacji Ronalda McDonalda.

Program badań ultrasonograficznych dzie-
ci znakomicie wpisuje się w linię programową 
Fundacji pod nazwą „nIE nowotworom u dzie-
ci”. jego pomysłodawcą jest krajowy konsul-
tant ds. onkologii i hematologii dziecięcej prof. 
jerzy Kowalczyk. Badaniami objęte są dzieci w 
wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonują je ra-
diolodzy, na co dzień pracujący w szpitalach 
pediatrycznych.W czasie badania lekarz doko-
nuje kompleksowej oceny stanu tarczycy i wę-
złów chłonnych, narządów jamy brzusznej, a 

ZDROWY 
KOSTRZYN 

Bezpłatne szczepienia profilaktyczne 
przeciwko pneumokokom to oferta dla 
dzieci zameldowanych w Kostrzynie 
w wieku od 25. do 48. miesiąca życia. 
Szczepienie realizowane jest szczepion-
ką trzynastowalentną, zapewniającą 
najszerszą dostępną ochronę przeciwko 
bakteriom wywołującym takie choroby 
jak np. sepsa czy zapalenie opon móz-
gowo- rdzeniowych. Koszt szczepienia 
w całości pokrywa Urząd Miasta. na 
szczepienia należy przynieść książecz-
kę zdrowia dziecka i dowód osobisty 
rodzica.
Bezpłatne szczepienia przeciw 
pneumokokom wykonują:
Przychodnia Rodzinna „Remedium”
ul. jagiellońska 2
tel. 95 728 99
NZOZ „Almed”
ul. Żeglarska 1
tel. 95 752 04 45
NZOZ „Medicus”
ul. Wyszyńskego 23a
tel. 95 752 52 53
NZOZ „Kolejarz”
ul. Solidarności 2
tel. 95 752 52 23.
Posiedzenia i dyżury Miejskiej  
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Posiedzenia Komisji odbywają się 
w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 
10.00. W każdy czwartek, w godzinach 
16.00-18.00, dyżur pełni jeden z człon-
ków Komisji.
Program „ZA żYCieM”

z dniem 1 stycznia br. weszła w ży-
cie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za 
życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860) oraz 
uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 
kompleksowego wsparcia dla  rodzin 
„za życiem” (M.P. z 2016 r., poz. 1250).

Program „za życiem” jest progra-
mem kompleksowego wsparcia rodzin, 
w szczególności:
• wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka,
• opieki, w tym paliatywnej lub reha-

bilitacji dzieci,
• wsparcia dla kobiet w ciąży i ich ro-

dzin w przypadku ciąży powikłanej,
• pomocy w zabezpieczeniu szcze-

gólnych potrzeb, w tym mieszkanio-
wych, rodzin z dzieckiem posiadają-
cym stosowne zaświadczenie.

W związku z powyższym od 1 stycz-
nia 2017 r., rodzinie z tytułu urodzenia 
się żywego dziecka z ciężkim i nieod-
wracalnym upośledzeniem albo nie-
uleczalną chorobą zagrażającą życiu, 
przysługuje prawo do jednorazowego 
świadczenia w wysokości 4000 zł, przy-
znawanego na podstawie przepisów 
ww. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i 
rodzin „za życiem”.

„NIE nowotworom u dzieci”
W dniach 9-10 kwietnia burmistrz andrzej Kunt oraz Fundacja Ronalda 
McDonalda zaprosiła 140 kostrzyńskich dzieciaków (w wieku od 9 miesięcy 
do 6 lat) na badania w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych 
Badań Ultrasonograficznych dla dzieci. ambulans Fundacji stał na parkingu 
przed MOSiR, gdzie lekarze przeprowadzili bezpłatne badania obejmujące 
tarczycę, węzły chłonne, narządy jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo 
mosznę.

u chłopców dodatkowo moszny. W badaniach 
wzięło już udział blisko 50.000 dzieci w ponad 
200 polskich miastach.  Partnerem akcji jest Top 
Medical, co jest dowodem zaangażowania pla-
cówki w promocję profilaktyki i wczesnego wy-
krywania chorób onkologicznych u najmłod-
szych. Podczas każdej akcji rodzice otrzymują 
dodatkowe porady, związane z koniecznością 
wykonania innych specjalistycznych badań i 
dalszej diagnostyki. Każdy taki przypadek to 
dowód, że badania profilaktyczne u zdrowych 
dzieci mają ogromny sens.

Przeprowadzenie badań kostrzyńskich dzie-
ci nie byłoby możliwe bez wsparcia wolontariu-
szy, którymi podczas obu dni akcji byli: adria-
na Bogusz, Monika Bojarska, Elżbieta Buczek, 
Katarzyna Buczma, Wioletta Przygocka i anna 
Wasielak. Wszystkim wolontariuszkom bur-
mistrz dr a.Kunt serdecznie dziękuję. Burmistrz 
zapewnia również, że akcja nIE nOWOTWO-
ROM U DzIECI w Kostrzynie nad Odrą będzie 
kontynuowana w kolejnych latach.  

na podst. www.frm.org.pl

Fot. Bartłomiej Suski 

Fot. Bartłomiej Suski 
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ulica Kościuszki będzie jak nowa 
do końca roku
17 marca umowę nr 1/27/11/2017 o dofinan-
sowanie zadania pod nazwą „Przebudowa 
drogi nr 101453F w ul. Tadeusza Kościusz-
ki w Kostrzynie nad Odrą” z dotacją w wy-
sokości 50% podpisali Wojewoda lubuski 
Władysław Dajczak,  Burmistrz andrzej Kunt 
i Skarbnik Miasta Mirella ławońska. Całkowi-
ty koszt zadania to kwota 1.650.000 złotych. 
zakończenie inwestycji nastąpi do 31 grud-
nia 2017 roku. Przebudowane zostanie 330m 
drogi w ulicy Kościuszki, 660m chodnika, 330 
m ścieżki rowerowej, 2 skrzyżowania z dro-
gami gminnymi, przebudowę wyniesionego 
przejścia dla pieszych oraz przejść dla pie-
szych z wyspą dzielącą, przebudowę dwóch 
przystanków autobusowych .

ulica Narutowicza już ruszyła!
Umowę na „Przebudowę drogi powiatowej 
Nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie 
nad Odrą” podpisał również Powiat go-
rzowski, który otrzymał dofinansowanie w 
wysokości 1.298.609 zł. Wkład finansowy do 
przebudowy ul. narutowicza wniosło także 
Miasto Kostrzyn nad Odrą. W ramach inwe-
stycji zostanie przebudowana jezdnia, zjazdy 
na odcinku o długości 602 mb oraz 3 skrzyżo-
wania z drogami gminnymi (ul. jana Pawła II, 
ul. Stanisława Moniuszko, ul Fryderyka Chopi-
na). Wybudowana zostanie asfaltowa ścieżka 
rowerowa o długości 616 mb oraz chodniki z 
kostki brukowej o długości 816 mb, stanowi-
ska postojowe prostopadłe i równoległe, za-
toki postojowe BUS i TaXI, wyspy spowalnia-
jące ruch, kanalizacja deszczowa o długości 
729 mb z odprowadzeniem wody do wpu-
stów poza jezdnią. Przebudowana zostanie 
także linia kablowa oświetlenia drogowego 
o długości 592 mb (18 słupów oświetlenio-
wych) w tym oświetlenie przejść dla pieszych. 
zostanie ustawione oznakowanie pionowe i 
namalowane oznakowanie poziome.

ulica Jagiellońska do przetargu
ze środków własnych Miasto Kostrzyn nad 
Odrą wykona przebudowę ulicy jagiellońskiej 
wraz z nowym oświetleniem. zakres robót: 

roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni 
jezdni z mieszanki SMa o powierzchni 1.813 
m˛, wykonanie nawierzchni z kostki kamien-
nej  o powierzchni 850 m˛, wykonanie chodni-
ka z kostki brukowej o powierzchni 1070 m˛, 
ustawienie krawćýników kamiennych, ścieku 
ulicznego z kostki kamiennej, odwodnienie 
korpusu drogowego, inspekcja, naprawa i re-
gulacja wpustów ulicznych wraz z przykanali-
kami oraz studzienek infrastrukturalnych, wy-
konanie i montaż oznakowania pionowego i 
poziomego, wycinka drzew z przewiezieniem 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie 
nad Odrą, budowa linii oświetlenia drogowe-
go wraz z montażem 12 słupów oświetlenio-
wych  z oprawami oświetlenia zewnętrznego 
na wysięgniku - typu lED. Obecnie trwa pro-
cedura przetargowa.

konieczne wycinki drzew
Przebudowa dróg w ulicach Kościuszki, ja-
giellońskiej i narutowicza, ich unowocześ-
nienie, budowa ścieżek rowerowych wyma-
ga niestety wycinki drzew, które kolidują z 
inwestycją. I tak na ulicy Kościuszki wytnie-
my 43 drzewa, z których 9 już wcześniej było 
przeznaczonych do wycinki ze względu na 
zły stan zdrowotny. Po wykonaniu inwestycji 
drzewostan, podobnie jak na ulicy Wodnej 
zostanie uzupełniony. W ulicy jagiellońskiej 
drzewa  rosnące w chodniku i tuż przy kra-
wężnikach jezdni w ilości 19 sztuk również 
będą musiały być usunięte. Tutaj również 
planujemy nowe nasadzenia. na inwestycji w 
ulicy narutowicza konieczna jest wycinka 73 
sztuk drzew rosnących bezpośrednio w miej-
scu nowo projektowanej jezdni, chodnika 
i ścieżki rowerowej, a także drzew obumar-
łych i przechylających się. Pomimo tego, 
że zawsze staramy się ocalić jak najwięcej 
zdrowych drzew, wciąż musimy dokonywać 
wyborów. jednak w przypadku moderniza-
cji dróg najważniejsze jest bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego, dlatego też 
likwidacji ulegną również drzewa, które rosły 
w chodnikach oraz te, których stary system 
korzeniowy je uszkadzał. Kostrzyn nad Odrą 
jest w 43,3 % zadrzewiony lasami i staramy 
się, by tak pozostało.

MUZEUM
NA BARCE

Odrzańska Odyseja II 2017 zawita 
do Kostrzyna wieczorem, w sobotę 
13 maja. Barka Odrzańskiej Odyseji 
zacumuje przy nabrzeżu na Warcie. 
W niedzielę 14 maja zaprasza miesz-
kańców miasta na swój pokład, na 
wystawy, projekcje multimedialne, 
filmy, spotkanie z poezją i literaturą 
odrzańską (godz. 18/00), w wyko-
naniu aktorów opolskiego teatru 
Ekostudio, różne eventy kulturalne. 
15 maja, w poniedziałek na barce 
prowadzone będą warsztaty i lekcje 
muzealne dla przedszkolaków, dzieci 
i młodzieży szkolnej. Barka otwarta 
będzie też dla mieszkańców. Około 
godz. 14/15 barka wyruszy w rejs do 
Bytomia nad Odrą. 

To wszystko za sprawą trzytygo-
dniowego rejsu (4.05. – 23.05.2017) 
zabytkowej barki muzealnej „Irena” 
(1936), elementu wrocławskiego Mu-
zeum Odry FOMT realizowanego na 
trasie Wrocław – Kostrzyn – Wrocław 
oraz prowadzonych na pokładzie bar-
ki warsztatów, lekcji muzealnych, pro-
jekcji filmowych, wystaw, inscenizacji 
teatralnych, spotkań z weteranami że-
glugi odrzańskiej i różnych eventów 
kulturalnych.Fundacja Otwartego 
Muzeum Techniki, dzięki wsparciu ze 
strony Ministra Kultury i Dziedzictwa 
narodowego, samorządów i instytucji 
kultury miast nadodrzańskich, przy-
bliżyć pragnie społecznościom miast 
nadodrzańskich dziedzictwo kultury 
technicznej, raz jeszcze podnieść po-
trzebę zwrotu miast nadodrzańskich 
ku rzece, odbudowy i modernizacji 
infrastruktury technicznej Odrzań-
skiej Drogi Wodnej niezbędnej dla 
odrodzenia żeglugi towarowej. Fun-
dacja podnosić przy tym będzie, że 
zadań tych nie sposób realizować bez 
mocnego osadzenia programów z 
nimi związanych na gruncie kultury.

PRZEBUDOWY KOSTRZYńSKICh ULIC
W naszym mieście czeka nas przebudowa ulic: Kościuszki, narutowicza 
oraz jagiellońskiej. z uwagi na ogromne zainteresowanie tematem przy-
bliżamy te inwestycje.
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Kostrzyn nad Odrą,14.04.2017 r. 

O G Ł O S Z E N I E
o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

 
Działając zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXViii/203/17 Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą z dnia  30.03.2017  r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady 
wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji oraz Zarządze-
niem nr 93/2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Ko-
mitetu Rewitalizacji, Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza nabór członków 
do Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Burmistrza Miasta Ko-
strzyn nad Odrą w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariu-
szy rewitalizacji z organami miasta oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza 
Miasta Kostrzyna nad Odra w sprawach wdrażania postanowień gminnego Programu 
Rewitalizacji.

Członków Komitetu powołuje Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą na wspólną kaden-
cję. Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Komitetu i trwa 4 
lata. 

naBóR KanDyDaTóR BĘDzIE TRWał W DnIaCH OD 18.04.2017 r. DO 02.05.2017 r.

zasady wyznaczania składu Komitetu określa uchwała Nr XXViii/203/17 Rady Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą z dnia  30.03.2017  r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okre-
ślającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://prawomiejscowe.
pl/institution/17344/legalact/160629/17344/htmlpreview

zgłaszanie kandydatur następuje poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z 
załącznikami, wymienionymi w zarządzeniu nr 93/2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad 
Odrą z dnia 12.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitaliza-
cji, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=6922

Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami (dostępny jest na stronie www. kostrzyn.pl, 
w zakładce Rewitalizacja) należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi intere-
santa,  w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek – piątek  od 7:30 do 15:30, 

lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:
Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą ul. graniczna 2, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą z do-

piskiem: nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Informacji na temat naboru udzielają pracownicy Biura integracji europejskiej i 
Współpracy Międzynarodowej w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. 
graniczna 2, pokój nr 56, pod numerem tel. 95-727-81-93 oraz za pośrednictwem adresu 
e-mail: k.kunt@kostrzyn.um.gov.pl

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
/-/ dr andrzej Kunt

SPOTKANIE 
samorządowców 

w SEROCKU
W dniach 21-22 marca br. 
w obradach zgromadzenia 
Ogólnego związku Miast 
Polskich wzięło udział po-
nad 200 samorządowców, 
prezydentów, burmistrzów, 
przewodniczących RM z 
miast członkowskich. Miasto 
Kostrzyn nad Odrą reprezen-
tował burmistrz dr andrzej 
Kunt.

Samorządowcy spotkali się m.in. 
z anną zalewską, minister edukacji 
narodowej, andrzejem Maciejew-
skim, przewodniczącym Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej, Piotrem zientarskim, 
przewodniczący senackiej Komisji 
Samorządu Terytorialnego i admini-
stracji Państwowej,  Pawłem Mucha, 
Sekretarzem Stanu w Kancelarii Pre-
zydenta RP.

Minister Anna Zalewska mówi-
ła o dotychczasowych sukcesach 
(subwencja oświatowa dla sześcio-
latków, 1000 dodatkowych miejsc 
pracy, uszczelnianie systemu, mo-
dernizacja systemu informacji 
oświatowej, tworzenie sieci szkół) i 
planach dotyczących m.in. finanso-
wania oświaty, jednak zebrani nie 
podzielili jej entuzjazmu, wyrażając 
sporo zastrzeżeń w kwestii wdraża-
nia reformy edukacji. Szczególnie 
wskazywano na brak konsultacji ze 
środowiskiem samorządowym. Mia-
sto Kostrzyn nad Odra jest człon-
kiem związku Miast Polskich. 

Czytaj więcej zmp.poznan.pl

Fot. zmp.poznan.pl
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ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ 
26 maja 2017 (piątek) 

w godzinach 18:00–20:00 

Młodzieżowy Klub Książki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kostrzynie nad Odrą 

M
ŁODZIEŻOW

Y KLUB KSIĄŻKI 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą 
tymczasowa siedziba ul. Piastowska 1 
+ 48 95 752 10 10, www.biblioteka.kostrzyn.pl 

 

 

„Całkiem obcy 
człowiek” 

Rebecca Stead 

WSTĘP 
WOLNY 

HARMONOGRAM 
IMPREZ 
maj 2017

 

Dziecięcy Klub Książki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą 

zaprasza dzieci młodsze na kolejne spotkania: 
 

we wtorki (9, 16, 23 i 30 maja) 
w godzinach 16:00–17:30. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

W maju czytamy: 
„Dlaczego oczy kota świecą w nocy?” 

Dorota Sumińska 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą 
tymczasowa siedziba ul. Piastowska 1 
+ 48 95 752 10 10, www.biblioteka.kostrzyn.pl  
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10 maja (ŚRODA) O GODZINIE 16:00 „ONI OBSYPUJĄ PYŁEM GWIAZD ŻYCIE SWOICH WNUCZĄT”  – SZKOŁY SUPER BABĆ I DZIADKÓW 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 24 maja (ŚRODA) O GODZINIE 16:00 JAK ŻYĆ? Z MĄDROŚCI PRZODKÓW 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
 
 SPOTKANIA DOZWOLONE OD LAT 60! WSTĘP WOLNY   

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą 

tymczasowa siedziba: ul. Piastowska 1,  
95 752 10 10, www.biblioteka.kostrzyn.pl 10
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ZAPRASZAMY 
CZYTELNIKÓW 

31 maja 2017 (środa) 
godzina 16:00 

Dyskusyjny Klub Książki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Kostrzynie nad Odrą 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą 
tymczasowa siedziba: ul. Piastowska 1 
+ 48 95 752 10 10, www.biblioteka.kostrzyn.pl 
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Klub Młodych Książkożerców 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą 

zaprasza dzieci starsze na kolejne spotkania: 
 

w każdy czwartek 
w godzinach 16:00–18:00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

W maju czytamy: 
„Mity dla dzieci” 
Grzegorz Kasdepke  

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą 
tymczasowa siedziba ul. Piastowska 1 
+ 48 95 752 10 10, www.biblioteka.kostrzyn.pl  
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NAJGORĘTSZE 
TEJ WIOSNY 
TYTUŁY JUŻ 

U NAS!
W tym roku przed nami ko-
lejne wyzwanie, zakupimy 
rekordową liczbę książek – 
ponad 9500 egzemplarzy!!! 
W tworzeniu listy tytułów do 
zakupu zawsze uwzględnia-
my zgłaszane przez Państwa 
propozycje. jeżeli w naszych 
zbiorach nie posiadamy po-
szukiwanej książki, wystar-
czy zgłosić to i zostawić dane 
kontaktowe bibliotekarzowi. 
jeśli dana publikacja będzie 
dostępna, zakupimy ją i po-
wiadomimy o możliwości jej 
wypożyczenia. 

Od początku roku kupiliśmy już 
1000 nowości, oto część z nich: 

 
–  „Był sobie pies” 
 W. Bruce Cameron
– „Chorwacka przystań” 
 Anna Karpińska
–  „Dziennik cwaniaczka. 
 Ryzyk-fizyk” 
 Jeff Kinney
–  „Hygge” 
 Marie Tourell Soderberg
–  „Inwigilacja” 
 Remigiusz Mróz
–  „Jak pokochać centra 
 handlowe” 
 Natalia Fiedorczuk
–  „Już mnie nie oszukasz” 
 Harlan Coben
–  „Leonard Coen. Życie sekretne” 

Anthony Reynolds
–  „Tu byłem. Tony Halik” 
 Mirosław Wlekły
–  „Wojowniczka. 
 Jak stałam się niezwyciężona” 
 Joanna Jędrzejczyk
–  „Za zamkniętymi drzwiami” 
 B.A. Paris

zapraszamy do zapoznania się z 
pozostałymi tytułami, które czekają 
na Państwa w bibliotece.

www.biblioteka.kostrzyn.pl

Targi trwają 3 dni – od piątku do niedzieli, 
a jednak sobota zawsze jest najciekawsza, bo 
dzieje się najwięcej – są konferencje, warszta-
ty i spotkania z autorami, którzy podpisują 
swoje książki oraz chętnie pozują do zdjęć. 
Oprócz Targów Książki w tym samym czasie 
w sąsiednich halach odbywają się Targi Edu-
kacyjne, Targi Książki naukowej oraz Eko-Fo-
rum. na każdym stoisku mnóstwo atrakcji, 
wszędzie można coś wygrać lub kupić w bar-
dzo okazyjnej cenie. 

Wyruszyliśmy skoro świt pierwszym po-
rannym pociągiem z Kostrzyna. Trzygodzin-
na podróż upłynęła młodzieży na zabawie w 
państwa-miasta. W Poznaniu byliśmy około 
8:30, do otwarcia Targów zostało 1,5  godziny, 
dlatego skorzystaliśmy z okazji i wybraliśmy 
się do Palmiarni Poznańskiej, która została 
założona w 1910 r. w poznańskim Parku Wil-
sona. W 12 pawilonach prezentowanych jest 
ok. 1.100 gat. roślin, a w akwarium 170 gat. 
ryb oraz około 50 gat. roślin wodnych. jest to 
największe w Polsce i jedno z największych 
w Europie sztucznych zbiorowisk roślinności 
tropikalnej. 

O godzinie 10:00 byliśmy już na Targach, 
które wszystkich zaskoczyły swoim rozma-
chem. Od rana same sławy: Dorota Sumiń-
ska, janusz leon Wiśniewski ,Reksio, Koziołek 
Matołek i wielu innych. zniżki na książki były 
tak kuszące, że trzeba było mocno trzymać 
się za kieszeń. Młodzież zainteresowały rów-
nież Targi Edukacyjne z bogatą ofertą uczelni 
wyższych z całej Polski oraz Eko-Forum, na 
którym co godzinę można było wygrać cie-
kawe nagrody rzeczowe, a także wziąć udział 
w warsztatach rękodzieła i np. zaprojektować 
własną eko-torbę. 

Po południu wzięliśmy również udział w 
warsztatach „dla nieco starszych fanów Harre-
go Pottera”. jednak w bardzo trudnym quizie 
niemal wszyscy padali jak muchy, a najlepszy-
mi okazali się najmłodsi.  nagrodami w quizie 
były gadżety ze świata Harrego Pottera, w 
tym czarodziejskie różdżki, które wygrali nasi 
klubowicze, oraz plakaty-naklejki do przykle-
jenia na szybie jako nagrody pocieszenia. 

Wracaliśmy do domu z bagażem dużo 
większym niż przywieźliśmy. zmęczeni mu-
sieliśmy jeszcze przetrwać podróż w zatło-
czonym pociągu. ale wszyscy zgodnie przy-
znali, że było warto i że koniecznie musimy to 
powtórzyć za rok.

zapraszamy na spotkanie Młodzieżowe-
go Klubu Książki 26 maja (piątek) o godzinie 
18:00.

Michał Słupczyński 
www.biblioteka.kostrzyn.pl

WYCIECZKA MŁODZIEŻOWEGO 
KLUBU KSIĄŻKI NA TARGI KSIĄŻKI 
W POZNANIU
W pierwszą sobotę tegorocznej wiosny nasz Młodzieżowy Klub Książki wy-
brał się z wycieczką do Poznania, żeby wziąć udział w Poznańskich Spotka-
niach Targowych –  Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców. 
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SPOTKANIA 
DOJRZAŁYCh 
WSPANIAŁYCh
Dojrzali Wspaniali, czyli ko-
strzyńscy seniorzy licznie 
przybyli na marcowe spot-
kania do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

W pierwszym dniu marca przy 
kawie, herbacie i słodkościach wysłu-
chali wykładu zatytułowanego „Bez-
piecznie w jesieni życia – wzorcowe 
mieszkanie dla seniora”.

Wspólnie spojrzeliśmy na dom 
tak, jak widzą go Witold Rybczyński, 
Halina Bortnowska, Bill Bryson. Po-
patrzyliśmy także krytycznym okiem 
na swoje mieszkania, zadając pytanie: 
czy na pewno są dla nas bezpieczne? 
zajrzeliśmy też do warszawskiego 
wzorcowego mieszkania, poznając 
projekt „U siebie mimo wieku”. już Ig-
nacy Krasicki pisał: „Miej ty sobie pała-
ce, ja swój domek ciasny, prawda, nie 
jest wspaniały, szczupły, ale własny”.

na wykładzie 15 marca wszyscy 
ulegli magii sprzątania. Poznawaliśmy 
metodę „konmari”, która, według au-
torki Marie Kondo, nie tylko pomaga 
uporządkować nasze otoczenie, ale 
przede wszystkim inspiruje do zmiany 
podejścia do życia i sposobu myślenia 
o przedmiotach wokół nas.

Tytuł tego wykładu to sentencja 
przypisywana Sokratesowi, a po tym 
spotkaniu uważam, że wielu z nas 
powie: „uwielbiam odkrywać, bez ilu 
rzeczy jestem doskonale szczęśliwy”.

Dziękuję za niezapomniane 
spotkania i zachęcam do „fitnessu 
umysłu”.

Zapraszam na kolejne spotkania 
–  26 kwietnia, 10 i 24 maja o godzi-
nie 16:00.

Powodzenia!
Jolanta Bednarska 

gospodyni spotkania
www.biblioteka.kostrzyn.pl

Wydarzenie było okazją do spotkania 
wszystkich uczestników, którzy na co dzień 
mają zajęcia w trzech różnych grupach. Ko-
niecznie trzeba było to wykorzystać i zrobić 
wspólne zdjęcie, jakiego jeszcze nie mieliśmy. 

Chwilę później wielka niespodzianka w po-
staci podziękowań i prezentów dla prowadzą-
cego – bardzo przemyślanych i wzruszających, 
po prostu od serca. na uczestników również 
czekała niespodzianka w postaci okolicznoś-
ciowego tortu ze zdjęciami wszystkich grup z 
różnych etapów zajęć. 

Kiedy już wszyscy się rozluźnili i niczego nie 
spodziewali, znowu przyszło zaskoczenie – czas 
na egzamin. W końcu jakoś trzeba otrzymać 
„promocję” na następny rok. Egzamin okazał 
się nie taki straszny i był to raczej quiz w posta-
ci krzyżówki z hasłem, za rozwiązanie którego 
czekały nagrody. Rywalizacja trwała prawie go-
dzinę, a po ogłoszeniu wyników sami zwycięz-
cy byli zaskoczeni, że to właśnie oni okazali się 
lepsi od innych.

 W tym roku to już koniec zajęć Klubu Po-
czątkującego Internauty. Kolejne odbędą się 
dopiero w styczniu w nowym budynku Biblio-
teki. O szczegółach poinformujemy na naszej 
stronie internetowej.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wspa-
niałe prezentyi piękne słowa podziękowa-
nia.Do zobaczenia wkrótce.

Michał Słupczyński
www.biblioteka.kostrzyn.pl

Samotność wśród ludzi i podróż w 
głąb siebie, aby odnaleźć to, cze-
go najbardziej w życiu brakuje – to 
główne tematy książki australijskiej 
pisarki Brooke Davis pt. „zgubiono 
znaleziono”, o której rozmawialiśmy 
podczas marcowego spotkania Dys-
kusyjnego Klubu Książki. 

jeszcze przed tym wydarzeniem w pierw-
szym dniu kalendarzowej wiosny nasi klubowi-
cze wybrali do Biblioteki Wojewódzkiej w go-
rzowie Wielkopolskim na spotkanie autorskie z 
Marią Ulatowską i jackiem Skowrońskim. Przy 
okazji mogli wziąć udział w pokazie telesko-
pów podczas wykładu o metodach obserwacji 
gwiazd i nocnego nieba. 

W 2016 roku czytaliśmy i omawialiśmy po-
wieść Marii Ulatowskiej pt. „Prawie siostry”. Te-

raz mogliśmy się bliżej zapoznać z twórczością 
pisarki oraz posłuchać historii z jej życia, któ-
re stały się inspiracją do napisania kolejnych 
powieści, w tym także pisanych wspólnie z 
jackiem Skowrońskim. Była też okazja do zdo-
bycia autografów pisarzy oraz do zrobienia pa-
miątkowego zdjęcia.

Dzień później spotkaliśmy się, by porozma-
wiać o książce „zgubiono znaleziono”, jednak 
nie przypadła ona do gustu naszym klubowi-
czom. W zdecydowanej większości uznali oni, 
że jest trudna i nieprzystępna, ma skompliko-
waną fabułę, a przez to szybko staje się nużąca. 
akcja tej powieści rozgrywa się w australii, z 
naszego punktu widzenia krainy bardzo egzo-
tycznej. Bohaterami książki są ludzie zagubieni 
i osamotnieni, a chociaż żyją między ludźmi, 
czują się nierozumiani i odtrąceni. Dopiero 
niezwykła przygoda, jaką przyjdzie im przeżyć, 
pozwoli odrzucić strach, doda odwagi i po-
może odkryć siebie na nowo. To także książka 
o śmierci i umieraniu oraz o radzeniu sobie ze 
stratą i żałobą. zdaniem naszej czytelniczki, po-
winna być obowiązkowa w domach opieki oraz 
dla dorosłych dzieci seniorów potrzebujących 
opieki, ponieważ oswaja ze starością i starze-
niem się.

Następne spotkanie klubu odbędzie się 
31 maja 2017 roku o godzinie 16:00. Przed-
miotem dyskusji będzie książka Marcina 
Kąckiego „Białystok. Biała siła, czarna pa-
mięć”. 

Michał Słupczyński
www.biblioteka.kostrzyn.pl

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

KLUB POCZĄTKUJĄCEGO INTERNAUTY
najwytrwalsi uczą się już dwa lata, choć pierwszej grupy już dawno nie ma, 
bo jej członkowie nauczyli się wszystkiego, czego potrzebowali. Inni cho-
dzą nadal i nie zamierzają przestać. z każdym tygodniem stają się coraz 
bardziej samodzielni w obsłudze komputera i internetu. W pierwszy piątek 
kwietnia odbyło uroczyste zakończenie „roku szkolnego” Klubu Początku-
jącego Internauty działającego w bibliotece.
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NOWY sezon
w MUZEUM

Po kilku miesiącach przerwy 
rozpoczął się kolejny sezon 
muzealno-turystyczny. Tym 
razem Muzeum uczyniło to 
o tydzień wcześniej, niż w la-
tach ubiegłych i niż wynika-
ło to z ustaleń poczynionych 
podczas tworzenia ekspozy-
cji 3 lata temu. Start nastąpił 
w sobotę, 8 kwietnia.

Przypominamy, iż Muzeum Twier-
dzy Kostrzyn to kompleks muzealny 
składający się z terenu tzw. „Starego 
Miasta”, bastionów twierdzy (wraz 
ze stałą ekspozycją muzealną w Ba-
stionie Filip) oraz z punktu informacji 
turystycznej i sprzedaży pamiątek i 
publikacji. naszą ekspozycję muzeal-
ną w Bastionie Filip można zwiedzać 
w dni powszednie (wtorek-piątek) od 
godz. 10:00 do 16:00, w weekendy 
(sobota-niedziela) od 10:00 do 18:00. 
Brama Berlińska  jest otwarta w te 
same dni i w tych samych godzinach, 
co Bastion Filip. W poniedziałki pracu-
je tylko biuro Muzeum. 

W przypadku grup zorganizowa-
nych możliwe są odstępstwa od tych 
zasad, wymaga to jednakże wcześ-
niejszych uzgodnień. Sam spacer po 
terenie Muzeum (Stare Miasto i twier-
dza z zewnątrz) jest oczywiście możli-
wy każdego dnia, od świtu do zmro-
ku. Planujemy utrzymać takie właśnie 
godziny otwarcia przez cały sezon 
(do października), ale w międzyczasie 
mogą nastąpić pewne zmiany wyni-
kające z różnych przyczyn (pogoda, 
święta, imprezy itp.). Dlatego też za-
lecamy przed wyprawą na Stare Mia-
sto upewnić się, co do dostępności 
poszczególnych obiektów.  O wszel-
kich zmianach będziemy oczywiście 
w miarę możliwości z odpowiednim 
wyprzedzeniem informować. 

nie ulega zmianie cennik naszych 
usług i odpłatność za wstęp. znaleźć 
go można na stronie internetowej 
www.muzeum.kostrzyn.pl W razie 
wątpliwości można uzyskać informa-
cję telefonicznie. zapraszamy do Mu-
zeum Twierdzy Kostrzyn!  

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Wieczór autorski 
ALICJI  KŁAPTOCZ
Ponad 60 osób (w tym goście z nie-
miec i spoza Kostrzyna) pojawiło się 
w sali wykładowej w siedzibie Mu-
zeum Twierdzy Kostrzyn na wieczo-
rze autorskim p. alicji Kłaptocz w 
związku z wydaniem kolejnej książ-
ki  „Pionierskie lata powojennego 
Kostrzyna nad Odrą” poruszającej 
tematykę historii naszego miasta. 

Po powitaniu gości przez dyrektora MTK 
Ryszarda Skałbę głos został przekazany au-
torce, która przybliżyła obecnym okoliczno-
ści powstawania książki, napotkane podczas 
pisania problemy i dylematy. nie zabrakło też 
imiennych podziękowań autorki skierowa-
nych do osób, które w szczególny sposób po-
mogły jej przy powstawaniu publikacji, bądź 
to przekazując swoje wspomnienia, bądź to 
dostarczając materiały fotograficzne. Dyrek-
tor Skałba przybliżył „kulisy techniczne” i cały 
proces prowadzący do finalnego powstania 

książki. Obecni wysłuchali również wierszy 
odnoszących się do Kostrzyna oraz do samej 
p. alicji autorstwa adeli Pawlukiewicz oraz 
Tadeusza Kramka. Obdarowani oraz nabywcy 
publikacji mieli możliwość uzyskania dedyka-
cji lub autografu autorki. Wieczór zakończył 
się poczęstunkiem przygotowanym przez 
Muzeum Twierdzy. Książka w cenie 25 zł jest 
do nabycia w punktach sprzedaży Muzeum 
(w siedzibie administracji i w Bramie Berliń-
skiej). zachęcamy do lektury!

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

POSZUKIWANIE 
PRACOWNIKóW NA SEZON 

W trakcie letniego sezonu turystycznego pracownicy MTK z racji rozlicznych plano-
wych i bieżących obowiązków jak i nie dających się przewidzieć zadań doraźnych  nie za-
wsze są w stanie odwiedzającym w Bastion Filip i Bramę Berlińską służyć jednocześnie za 
przewodnika, informatora, kasjera i sprzedawcę pamiątek. z tego też względu prosimy 
o kontakt z Muzeum Twierdzy osoby zainteresowane zatrudnieniem sezonowym (maj 
– wrzesień 2017) w charakterze pomocy przy obsłudze ruchu turystycznego (udziela-
nie informacji turystycznych, udzielanie instrukcji obsługi urządzeń multimedialnych w 
muzeum, kasowanie biletów wstępu, ewentualnie sprzedaż pamiątek i publikacji). Praca 
obejmuje dyżury głównie w weekendy, rozkład czasu pracy ustalany jest indywidual-
nie. Warunkiem absolutnie niezbędnym jest niezła znajomość języka niemieckiego  
(ew. angielskiego). zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 607 770 233.
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O puchar Burmistrza Miasta rywalizowało 
dziesięć drużyn i 125 młodych zapaśników. 
Walki rozgrywane były na trzech matach przez 
blisko pięć godzin. Uroczystego otwarcia im-
prezy dokonał Burmistrz Miasta Kostrzyn nad 
Odrą Andrzej Kunt, który wspólnie z małżonką 
przez cały czas trwania zawodów mocno do-
pingowali naszych zapaśników. Duże wsparcie 
otrzymaliśmy także od kibiców, którzy bardzo 
żywiołowo reagowali na zwycięskie pojedynki 
kostrzyńskich zawodników. Tym bardziej było 
nam miło, że mogliśmy odwdzięczyć się na-
szym wiernym fanom zdobyciem pierwszego 
miejsca w klasyfikacji drużynowej wyprzedza-
jąc na podium Śląsk Wrocław i agros Żary.

KINDER
+ SPORT

W sobotę 1 kwietnia w sali 
zespole Szkół odbył się 
turniej eliminacyjny mini 
siatkówki KInDER+SPORT, 
którego ambasadorami są 
byli siatkarze reprezentacji 
Polski Sebastian Świderski i 
Piotr gruszka. Kinder + Sport 
= promowanie zdrowej roz-
rywki wśród dzieci.

Program już podczas swojej pierw-
szej edycji włączył aż 22.000 młodych 
osób. W ciągu ośmiu lat turniej zy-
skiwał na popularności i w ostatniej 
edycji udział wzięło ok. 40.000 mło-
dych zawodników i zawodniczek. 
gra zespołowa, gdzie liczy się refleks, 
współpraca i zabawa, w której kon-
tuzje zdarzają się rzadko a emocje 
cały czas - to oczywiście siatkówka. 
Tysiące dziewczyn i chłopców tre-
nuje, aby pozytywnie i sportowo ry-
walizować między innymi w turnieju 
Kinder+Sport!

W kostrzyńskim turnieju wzięły 
udział zespoły z gorzowa, Drezdenka, 
Słońska, Krzeszyc, Rzepina, Sulęcina, 
zbąszynka i Kostrzyna: 40 zespołów 
i ponad 130 zawodniczek. zawody 
rozgrywane były w trzech katego-
riach: dwójki rocznik 2006, trójki 
rocznik 2005 i czwórki rocznik 2004. 
Dwa pierwsze zespoły bezpośrednio 
awansowały do finału wojewódzkie-
go , a drużyny, które zajęły miejsca 
3-6 mają prawo gry w barażach, które 
odbędą się 29 kwietnia w Sulechowie. 
Kostrzyńska Akademia Siatkówki 
działająca w Szkole Podstawowej 
nr 2 bardzo dobrze zaprezentowały 
się w tych zawodach zajmując w trój-
kach trzy pierwsze miejsca, w czwór-
kach 3 i 4 miejsce i w dwójkach 5 (pra-
wo gry w barażach). Organizatorami 
turnieju był UKS „Dwójka” i akademia 
Siatkówki. Życzymy powodzenia w 
turnieju barażowym i w finałach! 

Paweł Bihuniak

SKF OLIMP KOSTRZYN 
ZDOMINOWAŁ TURNIEJ
W sobotę 25 marca nasze Miasto było organizatorem drugiego rzutu Mię-
dzywojewódzkiej Regionalnej ligi dzieci i młodzików w zapasach i mocowa-
niu. Współorganizatorami tego turnieju byli także Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, UKS „jedynka” oraz SKF „Olimp” Kostrzyn. 

W gronie medalistów z Kostrzyna nad 
Odrą znaleźli się: Oskar Piekutowski 1m, Ni-
kodem Suchomel 1m, Alan Borkowski 1m-
ce, Marcel Kaczmarek 1 m-ce, Kewin Metel 
2m-ce, Adam Szymański 2 m-ce, Wojciech 
Cudak 2m-ce, Filip iwaszko 2 m-ce, Konrad 
Adamczewski 3m-ce, Jakub Frąckowiak 3 m-
ce, Mateusz Borysewicz 3 m-ce, Bartosz Zwo-
liński 3 m-ce, łukasz Sawicki 3 m-ce, Jakub 
Sroka 3 m-ce, Aleksander Kolano 3 m-ce.

Rozwój naszego klubu i wysokie osiągnięcia 
sportowe nie byłyby możliwe, gdyby nie środki 
finansowe otrzymane od Burmistrza Miasta an-
drzeja Kunta oraz naszego sponsora Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.a. Dziękujemy !!!

Zapasy Kostrzyn
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W dniu 30-31 marca na stadionie MOSiR 
Kostrzyn nad Odrą odbył się Finał Wojewódzki 
XVII edycji Turnieju „z podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku”, w czwartek młodzi piłkarze 
rywalizowali w kategorii U-12 chłopców i U-10 
chłopców a w piątek U-10 i U-12 dziewcząt oraz 
U-8 chłopców i dziewcząt. Do rywalizacji przy-
stąpiło ponad 1000 młodych piłkarzy i piłkarek. 
Kostrzyn nad Odrą reprezentowało 5 zespołów: 
uKS Celuloza Kostrzyn w u-12 i u-8, uKS 
„Czwórka” u-8, u-10, u-12. znakomicie za-
prezentowały się zespoły UKS „Czwórka”, które 
trzykrotnie stawały na podium.

jak przystało na wielki turniej młodych adep-
tów sztuki piłkarskiej na płytę boiska wyprowa-
dzili sędziowie. Całość turnieju to naprawdę 
wielkie święto futbolu, podczas którego młodzi 
piłkarze z całego województwa mogli rywali-
zować o wspaniałe trofea sportowe oraz moż-
liwość rozegrania wielkiego finału na Stadio-
nie narodowym w Warszawie. na wszystkich 
uczestników czekały medale, puchary oraz 
nagrody rzeczowe, w poszczególnych katego-
riach wiekowych nagrodzono także najlepszych 
bramkarzy, strzelców oraz zawodników. na ofi-
cjalnym otwarciu swoją obecnością na turnie-
ju zaszczycali nas: Burmistrz Miasta Kostrzyna 
nad Odrą Andrzej Kunt, z-ca burmistrza Zbi-
gniew Biedulski, Przewodniczący Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą Marek Tatarewicz, Prezes 
lzPn Robert Skowron, w-ce prezes Zenon 
Chmielewski, dyrektor MOSiR Kostrzyn Zyg-
munt Mendelski.

Podopieczni Adama Bogdańskiego w 
kategorii U-10 stanęli na najwyższym stopniu 
podium zapewniając sobie grę w wielkim fi-
nale na Stadionie Narodowym, podopiecz-

ni Roberta Guźniczaka zwyciężyli w katego-
rii U-8 (dla tej kategorii niestety gra kończy się 
na etapie wojewódzkim) a zespół Radosława 
Bułgajewskiego zdobył brązowe medale w 
U-12 i naprawdę niewiele zabrakło by walczyć 
o wielki finaů. Dzielnie walczyli teý chůopcy z 
UKS Celuloza Kostrzyn, którzy w U-12 dotarli do 
ăwierăfinaůu a w U-8 do Ľ finaůu. 

W Kostrzynie nad Odrą najlepsze oka-
zały się zespoły:
• kategoria u-8 - SP Jasień (dziewczęta) i 

uKS 4 Kostrzyn nad Odrą (chłopcy),
• kategoria u-10 - MuKS Stilon Gorzów 

Wielkopolski(dziewczęta) i uKS 4 Ko-
strzyn nad Odrą (chłopcy),

•  kategoria u-12 - MuKS Stilon Gorzów 
Wielkopolski(dziewczęta) i uKS Polonia 
Słubice (chłopcy).
Dzięki temu zwycięstwu drużyny do lat 

10 i 12 będą reprezentować województwo 
lubuskie podczas Finału Ogólnopolskie-
go, w dniu 2 maja na stadionie PGe Naro-
dowym w Warszawie.

Mariusz Staniszewski

MARATON 
W DĘBNIE

To była znakomita impreza i już nie 
możemy doczekać się 45 edycji. Mamy 
nadzieję, że będzie jeszcze większa, jesz-
cze ciekawsza, wspaniale przygotowana 
z tak świetnie dopingującymi kibicami. 
Bieg w „stolicy polskiego maratonu” jest 
tylko dla tych, którym nie brakuje śmia-
łości, żeby zmierzyć się z królewskim 
dystansem. Maraton w Dębnie z roku na 
rok przyciąga swoją niezwykłą atmosfe-
rą coraz większą liczbę zawodowców i 
amatorów oraz gwiazd polskiego spor-
tu. Tegoroczny maraton miał niezwy-
kły przebieg, na starcie stanęło 2,5 tys. 
uczestników.

W Dębnie nie mogło zabraknąć 
oczywiście biegaczy z Kostrzyna nad 
Odrą. nasze miasto reprezentowała bar-
dzo liczna grupa zawodników długody-
stansowych. Dla jednych był to pierwszy 
lub kolejny maraton, walka o „życiówkę”, 
dla innych przetarcie przed kolejnymi 
zawodami. Wszyscy biegacze spisali się 
na medal! Wspaniale zaprezentowała 
się młoda zawodniczka Kostrzyńskiego 
Klubu Biegacza Klaudia Kobydecka, 
która uplasowała się na drugim miejscu 
w 4. Mistrzostwach Polski nauczycieli 
oraz zajęła drugie miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej osiągając czas 03:16:29. 
Oprócz Klaudii miasto oraz KKB repre-
zentowali między innymi:

Daniel Krawczyński 03:21:08
Dariusz Zdanowski 03:26:36
Michał Tomaszewski 03:29:31
Przemek Danak 03:42:31
Artur Jackiewicz 03:47:31
Jarosław Jawin 04:00:34
Krzysztof Gniady 4.08.38
Monika Narkiewicz 04:11:59
Andrzej Chrząszcz 04:20:57
łukasz żołyński 04:26:46
Katarzyna Chrząszcz 04:32:05
na trasie pojawili się również dawni 

bohaterowie tej imprezy, reprezentanci 
Polski: Jerzy Skarżyński, medalista MŚ 
w wieloboju Wojciech Ratkowski, mistrz 
Europy na 400 m przez płotki Sebastian 
Chmara, rekordzistka Polski w biegu na 
100 km Paweł Januszewski, Dominika 
Stelmach oraz wielokrotny mistrz olim-
pijski w chodzie Robert Korzeniowski. 
Wielką niespodzianką dla fanów lekkiej 
atletyki byli także: Tomasz Majewski i 
Wanda Panfil, którzy wraz z kibicami 
wspierali maratończyków na trasie oraz 
z uśmiechem na twarzach poddawali się 
sesjom zdjęciowym z kibicami.

 Agnieszka Jackiewicz

UKS „Czwórka” zagra na Narodowym!
Dwa złota i brąz dla UKS „Czwórka” w Finale Wojewódzkim Turnieju „z po-
dwórka na stadion o Puchar Tymbarku” oraz bilet na wielki finał na Stadio-
nie narodowym w Warszawie dla chłopców w kategorii U-10 to efekt dwu-
dniowych zmagań młodych piłkarzy. 
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Turniej rozgrywano w dwóch kategoriach 
wiekowych: rocznik 2010 oraz rocznik 2011, 
systemem każdy z każdym. Chłopcy byli po-
dzieleni (wiekowo) na dwie grupy i choć w tej 
rywalizacji nie było zwycięzców, to zarówno 
radość ze strzelonych bramek jak i gorycz po-
rażki była w każdym meczu porównywalna z 
finałem piłkarskich mistrzostw świata. niewąt-
pliwie ogromnym wsparciem byli rodzice, któ-
rzy byli doskonale widoczni w tłumie kibiców 
i wyróżniali się na trybunach w swoich czer-
wonych strojach z nazwą klubu. Ich wsparcie 
było dla młodych piłkarzy bezcenne. na boisku 
niepodzielnie rządził już jednak tylko trener 
skrzatów (Arkadiusz Nowak), który każde 
spotkanie ogromnie przeżywał wraz ze swoimi 
podopiecznymi - starając się udzielać zawodni-
kom dobrych rad, dokonując zmian czy decy-
dując o wykonawcach stałych fragmentów gry 
(kto próbował godzić te „kwestie”,wie jakie to 
trudne). Celuloza pokazała w moim odczuciu 
ogromny potencjał i wolę walki. jeśli chodzi o 
tzw „momenty”, to mi osobiście na długo za-
padną w pamięci „jaskółki” po objęciu prowa-
dzenia z kolegami z lecha Poznań - rewelacja! 
na pochwałę zasługuje także pewna postawa 
naszego bramkarza, który bronił w obu dru-
żynach, niejednokrotnie koniuszkami palców 
strącając piłkę ze światła bramki. jeśli chodzi o 
wyniki, to rocznik 2010 zajął, po pasjonującym 

meczu finałowym, drugie miejsce, tuż za UKS 
„Czwórką” (0:1 i 0:3 w finale) a wyprzedzając 
lPFa (2:0) i Polonię (1:0). Młodsi gracze upla-
sowali się na czwartym miejscu za lPFa (0:0), 
Polonią (1:2) i Czwórką (0:2 i 0:1). 

nie wynik był tu jednak najważniejszy, ale 
dobra zabawa, której nie brakowało! I dlatego 
wszystkie zespoły nagrodzone zostały okaza-
łymi pucharami, medalami oraz słodkościami. 
jeśli chodzi o atmosferę to było fantastycznie, 
emocjonująco a rodzice z dumą wracali ze swo-
imi młodymi piłkarzami do domów. Wszyscy 
byli też zgodni, że takie turnieje odbywają się 
zdecydowanie za rzadko i już wkrótce obieca-
liśmy sobie spotkać się ponownie, a póki co, 
na koniec turnieju - jeszcze tylko pamiątkowa 
fota...

naszkostrzyn.pl

TERMINARZ
KLASY 

OKRĘGOWEJ
WIOSNA 2017

22. kolejka  
2017-04-29, g. 14:00
TS CElUlOza Kostrzyn nad Odrą
Radowiak Drezdenko

23. kolejka 
2017-05-03, g. 16:00
Polonia Słubice
TS CElUlOza Kostrzyn nad Odrą

24. kolejka
2017-05-06 , g. 17:00
TS CElUlOza Kostrzyn nad Odrą
zjednoczeni Przytoczna

25. kolejka
2017-05-13, g. 16:00 
Orzeł Międzyrzecz
TS CElUlOza Kostrzyn nad Odrą

26. kolejka
2017-05-20, g. 17:00
TS CElUlOza Kostrzyn nad Odrą
Warta gorzów Wlkp.

27. kolejka
2017-05-27 , g. 17:00
TS CElUlOza Kostrzyn nad Odrą
Warta Słońsk

28. kolejka
2017-06-03, g. 14:00
Kasztelania Santok
TS CElUlOza Kostrzyn nad Odrą

29. kolejka
2017-06-10, g. 17:00 
TS CElUlOza Kostrzyn nad Odrą
Toroma Torzym

30. kolejka
2017-06-17, g. 17:00
WKS Róża Różanki
TS CElUlOza Kostrzyn nad Odrą

SKRZATY OPANOWAŁY hALĘ
Blisko 100 młodych piłkarzy (skrzaty) rywalizowało 18 marca o Puchar Dy-
rektora MOSiR zygmunta Mendelskiego. Turniej halowy, rozgrywany w hali 
przy Wojska Polskiego, pozwolił na emocjonowanie się licznie zgromadzo-
nym kibicom pojedynkami następujących zespołów: lPFa Dariusz Dudka, 
Polonia Słubice, UKS „Celuloza” oraz UKS „Czwórka” . W szesnastu, niezwy-
kle pasjonujących meczach padło aż 34 bramek a wynik większości z nich 
ważył się niemal do ostatniej sekundy. na trybunach rodzice niezwykle 
żywiołowo dopingowali swoje pociechy a utracone siły można było zre-
generować w punkcie gastronomicznym zorganizowanym przez „czwór-
kowych” rodziców. Tym razem przyglądaliśmy się UKS „Celuloza” Kostrzyn 
nad Odrą.

Fot. Bartłomiej Suski 

Fot. Bartłomiej Suski 
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Sezon rozpoczęliśmy 24 września 2016 roku 
od spotkania wyjazdowego z uKS żak Krze-
szyce, drużyny która pod wodzą Pawła Macie-
jewicza prezentowała się świetnie w zeszłym 
sezonie. Mimo doskonałej gry gospodarzy wy-
grywamy 3:2  Pierwsze spotkanie przed włas-
ną publicznością  rozegraliśmy 1 października 
przeciwko UKS Set-Kozaryn Gorzów Wielko-
polski. Mecz ten przebiega po naszej myśli, 
kontrolujemy wynik od początku do końca i 
wygrywamy 3 do 0 . Dnia 8 października wyjeż-
dżamy na południe województwa do Szprota-
wy gdzie podejmuje nas miejscowa „jedynka”. 
Wygrywamy 3:0. 22 października do naszego 
miasta przyjeżdża faworyt rozgrywek III ligi, 
zeszłoroczny uczestnik II ligi, A.Z. iwaniccy 
Gubin / Krosno. Było to jedno z najciekawszych 
spotkań w tym sezonie, które zakończyło się 
wynikiem 3:0. W międzyczasie drużyna MKS 
gozdnica oraz SKS Piast Rzepin wycofują się 
z rozgrywek III ligi, dla nas oznaczało to dłu-
gą przerwę pomiędzy meczami. Dopiero 26 
listopada przyjeżdża do nas zaprzyjaźniona 
drużyna TSPS „Bomadek” Trzebiechów, w 
składzie której w tym sezonie gra nasz były 
zawodnik Marcin Krakowiak. Mecz był wyrów-
nany ale po walce wygrywamy 3:0. 3 grud-
ni jedziemy do mocnej iłowy, wzmocnionej 
zawodnikami z gozdnicy a również byłym 
zawodnikiem Eurotaxu lubsko, dobrze nam 
znanym Bartoszem Piekarnikiem. Po zaciętym 
spotkaniu udaje nam się wygrać 3:1 na bardzo 
trudnym parkiecie. Rok zakończyliśmy więc z 6 
zwycięstwami na koncie i na fotelu lidera. 

14 stycznia do naszego miasta przyjeżdża 
uKS żak Krzeszyce. Był to mecz w którym 
każdemu na boisku puszczały nerwy, ale na 
nasze szczęście mecz kończy się wynikiem 3:0 
dla naszego zespołu. 21 stycznia jedziemy do 
gorzowa Wielkopolskieg. Mecz był ciężki, 
ale wychodzimy obronną ręką i wygrywamy 
3:1. 28stycznia do Hali przy ul. Komisji Edu-
kacji narodowej 2 przyjeżdża uKS Jedynka 

Szprotawa, mecz wygrywamy 3:1. Po dwóch 
tygodniach odpoczynku, 18 lutego do Gubina 
podejmować drugi zespół w tabel. Wygrana w 
tym meczu dawała nam coraz większe szanse 
na wygranie ligi, a drużyna z gubina straciła 
punkty tylko z nami więc to był mecz za 6 pkt. 
Spotkanie pewnie wygrywamy 3:0 i umacnia-
my się na pozycji lidera. Kolejna miesięczna 
przerwa spowodowana była wycofaniem się 
gozdnicy oraz Rzepina. Dopiero 11 marca je-
dziemy do Trzebiechowa. Osłabieni kontu-
zjami gospodarze nie dali jednak rady presji 
(zwycięstwo dawało im drugie miejsce w tabe-
li) a my zagraliśmy swoją siatkówkę, wygrywa-
my 3:0 i kolejne 3 pkt trafiają do Kostrzyna. 25 
marca podejmujemy uKS Orliki iłowa przed 
własną publicznością. I choć był to „mecz o 
pietruszkę” to chcieliśmy wygrać, szczególnie 
że na tym spotkaniu pojawili się: Zbigniew 
Biedulski - wiceburmistrz miasta Kostrzyn nad 
Odrą, Zygmunt Mendelski - Dyrektor MOSIR 
Kostrzyn nad Odrą oraz Zbigniew Wolski - 
Członek zarządu PzPS. Mecz po ciężkiej walce 
wygrywamy 3 do 2 i po spotkaniu nasza druży-
na otrzymuje medale oraz statuetkę Mistrza III 
ligi! 1 kwietnia jedziemy do łęknicy, rozgrywa-
my tam dwa spotkania pod rząd i dwukrotnie 
wygrywamy 3:0 . ligę kończymy z 40 pkt na 
koncie, 14 zwycięstwami, 42 setami wygranymi 
i 7 przegranymi.

Sezon nie odbył by się bez naszych sponso-
rów dla których bardzo dziękujemy za wspar-
cie: Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna, TEMa Sklep Motoryzacyjny, zaDOM 
agnieszka giniewska, agro Moto Trak Marta i 
Remigiusz Stotko, Miasto Kostrzyn nad Odrą, 
auto-Crew Dagil Remigiusz i Tomasz Dagil, 
Marek Pawko, Bank SgB Ośno lubuskie, Ma-
rian Tytus, artur Bogusz, Kajaki24.eu, Radosław 
Wójtowicz, Elektroserwis Mariusz gatak.Spon-
sorom bardzo dziękujemy za ten sezon !

opr. Michał Przymuszała

Gimnazjum 
Nr2

w półfinale!
awans do półfinału lubu-
skiej Olimpiady Młodzieży w 
piłce koszykowej chłopców!  
Reprezentanci gimnazjum 
nr 2 w Kostrzynie nad Odrą 
pewnie awansowali do pół-
finału wojewódzkiego piłki 
koszykowej.

Dnia 3 kwietnia odbyły się zawody 
rejonowe, areną zmagań koszykar-
skich było gimnazjum nr 13  w gorzo-
wie Wlkp. Do rywalizacji przystąpiły 4 
drużyny. Mecze rozgrywane były 4 x 
8 min. W pierwszym pojedynku nasi 
reprezentanci rywalizowali z gimna-
zjum nr 1 w Drezdenku. Po końcowej 
syrenie schodzimy z parkietu w do-
brych nastrojach wygrywając 38:7.  
Do drugiego meczu z gimnazjum nr 
9 w gorzowie przystępujemy bardzo 
zmobilizowani . Mecz toczy się  od sa-
mego początku pod nasze dyktando. 
Końcówka II kwarty i 2 celne rzuty za 
3 punkty zespołu z gorzowa zmniej-
szają naszą przewagę do przerwy 
prowadzimy 31:27. Trzecia i czwarta 
kwarta nie pozostawiają złudzeń kto 
w tym meczu jest lepiej dysponowa-
ny. zwyciężamy całe spotkanie 56:33 
po bardzo dobrej grze szczególnie w 
obronie. Do półfinału wojewódzkiego 
awans uzyskały gimnazjum nr 2 w Ko-
strzynie nad Odrą i gimnazjum nr 13 
W gorzowie.

SKłaD REPREzEnTaCjI:
Pawlak Bartłomiej (kapitan), 
łapo Bartosz, 
Potomski Grzegorz, 
Papiernik Michał, 
Baranowski Jakub, 
Soczomski Konrad, 
Cudak Maciej, 
Siemieniecki Krystian, 
ślusarek  Patryk, 
opiekun zespołu: 
Nowak Arkadiusz.

Arkadiusz Nowak

ONI  MAJĄ  WENĘ!
2 kwietnia zwycięstwem nad drużyną z łęknicy i pierwszym miejscem w 
tabeli zakończono rundę zasadnicza w III lidze MaSITa Piłki Siatkowej. TS 
WEna Kostrzyn nad Odrą zdobył tytuł mistrzowski w składzie:  nawrot ar-
kadiusz, Boguta Przemysław, Wesołowski Mateusz, zięcina Tomasz, Waskin 
Dawid, Pitek Marcin, Czapla Paweł, Kierski adam, Kulczycki Rafał, łukasie-
wicz Marcin ,jurant Bogdan, Marczyk Szymon, Sztoban arkadiusz, Piekarnik 
Przemysław, Bihuniak Paweł, Klepacki andrzej, Borek adam, Richter Michał 
i Przymuszała Michał.
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UDANY KONCERT WIELKANOCNY 
Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Koncertu Wielkanocnego, który odbywał się w naszym mieście w niedzielę 9 kwiet-
nia w Kościele p.w. nMP Matki Kościoła. Koncert, którego kierownikiem artystycznym był Michał Mogiła  z pewnością był przeżyciem artystycz-
nym i duchowym. Muzyka Handla, Bacha i Mozarta rozbrzmiewająca w doskonałym klimacie Kościoła była ciepło odbierana przez publiczność. 
Światowej sławy sopranistka joanna Woś zachwyciła artystycznym kunsztem. Chciałbym, by koncerty, takie jak Koncert Bożonarodzeniowy i 
Koncert Wielkanocny, stały się naszą tradycją świąteczną. Dlatego też dziękując za obecność na koncercie i mam nadzieję na kolejne artystyczne 
spotkania z Państwem. 

Burmistrz - Andrzej Kunt
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