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Miasto Kostrzyn nad Odrą w Plebiscycie Orły Polskiego Samorządu 2017 zdobyło 
tytuł „Gmina Roku 2017” oraz statuetkę „Orła Polskiego Samorządu 2017” podczas 
Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2017” która odbyła się w Warszawie 19 maja 
2017 roku. Udział w gali wzięli przewodniczący Rady Miasta Marek Tatrewicz i za-
stępca burmistrza Zbigniew Biedulski. 

Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu od ponad dekady promuje 
samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin pod-
noszących standard życia mieszkańców oraz wykazujących otwartość i przychylność 
we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami. Celem Plebiscytu jest budowanie 
i umacnianie pozycji samorządów pod kątem ich konkurencyjności oraz tworzenia 
korzystnych warunków rozwoju dla społeczności lokalnej. W ramach Plebiscytu przy-
znawane są tytuły Gmina Roku i Powiat Roku na poziomie regionalnym i ogólnopol-
skim oraz nagrody specjalne. Ubiegający się o nagrodę podlegają ocenie Kapituły 
Plebiscytu. Kryteria ocen są zróżnicowane. Organizatorem plebiscytu jest Ogólnopol-
ska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - PRACODAWCY.PL

Nasze miasto chciało sprawdzić jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz, jak ocenią 
nasze działania eksperci. Dlatego burmistrz Andrzej Kunt postanowił o przystąpieniu 
naszego miasta do udziału w tej edycji Plebiscytu. Nagroda wpisuje się w strategię 
rozwoju miasta i umacnia naszą pozycję nie tylko w regionie. Będzie nam służyła w 
akcjach promocyjnych Kostrzyna nad Odrą, szczególnie zewnętrznych i skierowa-
nych do potencjalnych inwestorów. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w miesiącu kwietniu 2017 roku zarejestrowano:
19 aktów urodzenia (14 urodzeń w szpitalu i 5 urodzonych za granicą RP)

8 ojców uznało swoje dziecko przed kierownikiem USC
6 aktów małżeństwa 4 śluby cywilne, 

1 ślub wyznaniowy oraz 1 zawarty za granicą (wpisane do ksiąg małżeństw)
22 akty zgonu

Do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” wpisano 602 akty stanu cywilnego .

8 osób pobrało zaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą.
5 osób pobrało zaświadczenie o stanie cywilnym.

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

Wydano 330 odpisów aktu stanu cywilnego 
(227 skróconych, 45 zupełnych i 38 wielojęzycznych)

218 osób złożyło wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

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

25 cudzoziemców zameldowało się na pobyt czasowy w Kostrzynie nad Odrą.
Urząd Stanu Cywilnego
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bioodpady 
SEGREGUJESZ?

ZYSKUJESZ!
Urząd Miasta w Kostrzynie 
nad Odrą organizuje akcję 
informacyjno-edukacyjną 
promującą Punkt Selek-
tywnej zbiórki Odpadów 
(PSzOK) przy ul. Sportowej 
w Kostrzynie nad Odrą. 

Celem konkursu, poza promocją 
i zachęceniem Mieszkańców do ko-
rzystania z usług PSzOK-u jest także 
zwiększenie świadomości proekolo-
gicznej ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na konieczność segregacji 
odpadów oraz wynikających z tego 
korzyści.

Każdy mieszkaniec naszego mia-
sta, który do dnia 17 lipca 2017 roku 
do godziny 15:00 dostarczy do Biura 
gospodarki Odpadami Komunalnymi 
(BgOK) Urzędu Miasta w Kostrzynie 
nad Odrą potwierdzenie lub kilka eg-
zemplarzy potwierdzeń przekazania 
do PSzOK w terminie od 15.06.2017r. 
do 15.07.2017r łącznie minimum 5 
kilogramów odpadów biodegrado-
walnych (kuchennych lub zielonych) 
weźmie udział w losowaniu 20 atrak-
cyjnych nagród. Potwierdzenie zda-
nia odpadów jest wydawane przez 
pracownika PSzOK.

nagrodami będą talony na kwotę 
200,00 zł. do realizacji na zakupy w 
sklepie ogrodniczym „agro-Hit przy 
ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Kostrzy-
nie nad Odrą lub w sklepie „Media-
Electro” przy ul. gorzowskiej 96 w 
Kostrzynie nad Odrą. 

Szczegółowy regulamin akcji 
jest dostępny na stronie 

internetowej Urzędu Miasta 
www.kostrzyn.pl

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

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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GOSPODARKA 
KOMUNALNA

W okresie sprawozdawczym przy-
jęto 23 zgłoszenia dotyczące awarii 
na urządzeniach oświetlenia ulicz-
nego stanowiących własność EnEa 
Oświetlenie sp. z o.o., którego konser-
wacją zajmuje się EnEa Oświetlenie 
sp. z o.o. Oraz 2 zgłoszenia dotyczące 
awarii na urządzeniach oświetlenia 
ulicznego stanowiących własność 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, którego 
konserwacją zajmuje się P.H.U. ELEK-
TROCEnTRUM Stanisław gontarz.

W miesiącu kwietniu w 16 pia-
skownicach na terenie miejskim oraz 
na małym placu zabaw w Parku Miej-
skim wymieniono piasek za kwotę 
13.949,18 zł. Usługę wykonało Przed-
siębiorstwo EFEKT z Witnicy.

zakupiono 2 segmenty wejścio-
we Stop-dog za kwotę 7.712,10 zł. 
Segmenty zostaną zamontowane w 
miejscu dotychczasowym bramek w 
ogrodzeniu placów zabaw przy ul. 
Kardynała S.Wyszyńskiego oraz ul. 
Mikołaja Reja.

Po uzyskaniu zgody generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad 
Oddział w zielonej górze zagospoda-
rowano rondo Unii Europejskiej oraz 
rondo Woodstock. Kwota wykona-
nych prac wraz z nasadzeniami wy-
niosła 53.784 zł brutto.

zakupiono i posadowiono na 
placu zabaw dla młodszych dzieci w 
Parku Miejskim urządzenie zabawo-
we, gumową figurę ślimaka. Figury 
z gumy mają pobudzać fantazję i 
umiejętności motoryczne. Są również 
ciekawą atrakcją i tworzą niebanalny 
element architektury.

Firma Terra natura joanna Szyd-
łowska z siedzibą w Szczecinie wyko-
nała projekt zagospodarowania ziele-
nią nowo wybudowanego parkingu 
przy ul. Kościuszki, przy gimnazjum 
nr 1. Kwota wykonania usługi wniosła 
4.000zł netto.

PRZETARGI
„Przebudowa chodnika w ulicy Olczaka 

w Kostrzynie nad Odrą”, będzie realizowała 
firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą za kwotę 
265.155,29 zł. Termin realizacji zadania to 17.08.
br.zakres robót obejmuje m.in: roboty przygo-
towawcze, roboty ziemne,wykonanie chodnika 
z kostki brukowej betonowej o powierzchni 
1081,90 m², budowa linii oświetlenia drogo-
wego z montażem 19 słupów oświetleniowych 
o masie do 300kg z oprawami oświetlenia ze-
wnętrznego na wysięgniku typu LED.

„Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Ko-
strzynie nad Odrą”, w postępowaniu przetar-
gowym spośród 5 ofert najkorzystniejszą ofertę 
, w kwocie 899.134,12 zł, złożyła Firma TERBUD. 
Termin realizacji zadania 29.09.br. zakres robót 
obejmuje m.in: roboty rozbiórkowe, wykona-
nie nawierzchni jezdni o powierzchni 2.660 
m² wykonanie chodnika o powierzchni 1070 
m² oraz ustawienie krawężników kamiennych, 
ścieku ulicznego, naprawa i regulacja wpustów 
ulicznych, 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 drogowego 
wraz z montażem 12 słupów oświetleniowych 
o masie do 300kg z oprawami oświetlenia ze-
wnętrznego na wysięgniku - typu LED.

„Wymiana pokrycia dachowego w Gimnazjum 
Miejskim nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”, - przetarg 
odbędzie się w dniu 30.05.br. 

„Usunięcie drzew metodą alpinistyczną na 
terenach parków miejskich w Kostrzynie nad 
Odrą”.na w/w postępowanie wpłynęła jedna 

oferta. Postępowanie unieważniono ze wzglę-
du na to, iż cena złożonej oferty przewyższą 
kwotę, którą zamawiający zamierza przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 9 
maja br. ponowie ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na realizację tej usługi.

W okresie sprawozdawczym tj. w dniu 28.04.
br. rozesłano również zapytania ofertowe doty-
czące wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obejmującą „Przebudowę ulicy 
Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do 
ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą – o 
długości 640 m zgodnie z wytycznymi Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019 ”. Potrzeba realiza-
cji zamówienia wynika z konieczności poprawy 
infrastruktury drogowej będącej w złym stanie 
technicznym w obrębie Miasta.

Natomiast w dniu 18.04.br.dokonano 
odbioru inwestycji pn „Budowa drogi tym-
czasowej na ul. Świerkowej w Kostrzynie nad 
Odrą”.

STRAŻ MIEJSKA 
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
w omawianym okresie sprawozdawczym 

przeprowadziła: 65 interwencji i 179 kontroli, 
ujawniła 22 wykroczenia, nałożyła 16 manda-
tów karnych kredytowanych na kwotę 1700 zł, 
udzieliła 6 pouczeń i przeprowadziła 10 wspól-
nych patroli z Policją, w trakcie których podję-
ła 13 interwencji i przeprowadziła 26 kontroli.   
Sporządziła 2 wnioski o ukaranie do Sądu Re-
jonowego w Słubicach.W miejscach trudnodo-
stępnych oraz uniemożliwiających dojazd ra-
diowozem przeprowadziła 20 patroli pieszych. 

Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą 
na każdej sesji Rady Miasta burmistrz miasta składa sprawozdania z dzia-
łalności Urzędu Miasta za okres pomiędzy kolejnymi sesjami Rady Miasta. 
na sesji w dniu 18 maja okres sprawozdawczy obejmował czas od 30 marca 
do 18 maja. Poniżej fragmenty sprawozdania, które w imieniu burmistrza 
złożył wiceburmistrz zbigniew Biedulski. 

Fot. arch. naszkostrzyn.pl
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W okresie sprawozdawczym SM spowodowała 
usunięcie przez właścicieli 2 pojazdów, których 
stan wskazywał na to, że nie są używane oraz 
przeprowadziła 7 kontroli w rejonie targowiska 
miejskiego przy ul. Mickiewicza oraz 5 kontroli 
w rejonie bazaru przy ul. Sikorskiego pod ką-
tem przestrzegania Regulaminu porządkowe-
go targowiska. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
wydano 31 decyzji przyznających dodatek 

mieszkaniowy,1 decyzję odmowną i 5 decyzji 
wstrzymujących dodatek mieszkaniowy. W w/
w okresie wypłacono administracjom mieszka-
niowym 330 dodatków na kwotę 61.304,45zł. 
Wnioskodawcom wypłacono również 144 do-
datki energetyczne na kwotę 2.069,80 zł.

Sporządzono 2 umowy na lokal socjalny w 
tym 1 przedłużenie umowy na kolejne 2 lata, 
1 umowa z tytułu wykonania wyroku eksmi-
syjnego. Sporządzono 2 umowy na lokale ko-
munalne z tytułu zamiany mieszkań między 
najemcami. Sprzedano 1 lokal mieszkalny na 
rzecz najemcy z bonifikatą 99% cena sprzedaży 
wyniosła 788 zł.

W zakresie windykacji zaległości czynszo-
wych przekazano do biura radców prawnych 
161 nakazów zapłaty w postępowaniu upomi-
nawczym o nadanie klauzuli wykonalności.

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT
rozpatrzono 8 wniosków o udzielenie 

wspólnotom mieszkaniowym pożyczek na 
remont części wspólnej budynku.7 wspólnot 
spełniało warunki określone w zarządzeniu nr 
131/2006 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 10 października 2006r. w sprawie regu-
laminu udzielania przez Miasto Kostrzyn nad 
Odrą pożyczek na remonty budynków wspól-
not mieszkaniowych. z uwagi na wysokość 
posiadanych środków (150.000 zł) przyznane 
zostały pożyczki 3 wspólnotom: Osiedlowa 17 
- przemurowanie kominów,Wojska Polskiego 
14 – remont dachu i przemurowanie kominów 
i jana Pawła II 28 – remont dachu oraz termo-
modernizacja budynku.

NOWI DYREKTORZY OD WRZEŚNIA
z dniem 31 sierpnia 2017 r. kończy się okres 

powierzenia pełnienia funkcji dyrektora gimna-
zjum nr 1 i gimnazjum nr 2. zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta gimnazja od 1 września 2017 roku 

zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. 
W związku z tym zostały ogłoszone konkursy 
na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 i nr 3, które zostały przeprowadzone 6 
kwietnia. Komisje wyłoniły kandydatów na sta-
nowiska dyrektorów. zarządzeniem Burmistrza 
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 został powołany Pan jan Moczulski, a na 
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 
– Pani grażyna Kłysz.

MIASTO POMAGA NGO
zawarto 7 umów z organizacjami 

pozarządowymi,w tym z:
- UKS „Dwójka” na realizację zadania p.n. 

„Ogólnopolski Turniej Mini siatkówki Kinder 
+ Sport”, wysokość dotacji 1.350 zł;

- Polskim związkiem niewidomych Koło Ko-
strzyn nad Odrą na realizację zadania „Wy-
cieczka integracyjna do Międzyzdrojów”, 
wysokość dotacji 2.110 zł;

- zERiI Oddział w Kostrzynie nad Odrą na rea-
lizację zadania p.n. „Światowy Dzień Inwali-
dy”, wysokość dotacji- 4 000zł;

- Uniwersytetem Trzeciego Wieku na realiza-
cję zadania p.n. „ Organizacja spotkań spor-
towych i turystycznych”, wysokość dotacji 
– 5.525zł;

-  UKS „Czwórka” na realizację zadania p.n. 
„Wyjazd dzieci, podopiecznych klubu UKS 
„Czwórka” na Ogólnopolskie Finały Turnieju 
„z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarka” 
w Warszawie”, kwota dotacji 4.500 zł;

- związkiem Emerytów i Rencistów Straży 
granicznej na realizację zadania p.n. „ 25 lat 
otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie 
nad Odrą – historia ludzi i miasta”, wysokość 
dotacji 4.000zł;

- UKS Lech Poznań Football academy na re-
alizację zdania p.n. „Organizacja pikniku 
– Dzień Sportu z UKS Lech Poznań – Dudka 
& Kownacki”, wysokość dotacji – 5 000,00 zł.

Ponadto na podstawie uchwały nr VII/35/15 
Rady Miasta Dyrektor zespołu Szkół złożył 
wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą dla 3 najlepszych absol-
wentów. zostały przyznane nagrody rzeczowe, 
które Burmistrz wręczył 27 kwietnia podczas 
uroczystego zakończenia edukacji uczniów ze-
społu Szkół.

Fot. arch. naszkostrzyn.pl

BĘDZIE NOWY
SKATEPARK!

15 maja br. Rady Projektowej 
Stowarzyszenia „zielona Dolina 
Odry i Warty” podjęła decyzję o 
dofinansowaniu projektu pole-
gającego na budowie skatepar-
ku w Kostrzynie nad Odrą. Pro-
jekt dofinansowany będzie w 
ramach działania „Budowy lub 
przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktu-
ry turystycznej lub rekreacyj-
nej, lub kulturalnej” objętego 
PROW 2014-2020. 

nabór był skierowany do gmin 
wchodzących w skład Lokalnej grupy 
Działania zielona Dolina Odry i Warty . 
Przypomnimy: Lokalna grupa Działania 
Stowarzyszenie zielona Dolina Odry i 
Warty jest bezpośrednim projektowym 
kontynuatorem działań LgD Fundacji 
zielonej Doliny Odry i Warty. Fundacja 
powstała w 2006 roku jako efekt realiza-
cji schematu I Programu Leader+. W roku 
2006 Fundacja rozpoczęła na terenie 
pięciu gmin (Witnica, Słońsk, górzyca, 
Słubice i Cybinka) realizację schematu II 
Programu Leader +. W 2015r. do Lokal-
nej grupy Działania „zielona Dolina Odry 
i Warty” przystąpiło miasto Kostrzyn nad 
Odrą. Wnioski mogły też składać orga-
nizacje pozarządowe w porozumieniu z 
gminami. nowa inwestycja w Kostrzynie 
powstanie na terenie zielonym usytuo-
wanym w bliskim sąsiedztwie amfite-
atru. Projektowana nawierzchnia ska-
teparku wynosić będzie blisko 800 m2. 
znajdą się na niej urządzenia takie jak: 
quater pipe+roll-in, quater pipe+bank 
ramp, funbox, spin, funbox do skoków, 
poręcz łamana, minirampa.

Planowany całkowity koszt inwestycji 
to: 499.786,72 zł z czego miasto otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 63,63 % ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Infrastruk-
tura będzie dostępna dla mieszkańców 
wiosną 2018r. 

Skatepark to I etap inwestycji zago-
spodarowania terenu rekreacyjnego 
zlokalizowanego bezpośrednio przy ko-
strzyńskim amfiteatrze. na kolejne lata 
przewidziano dalsze prace. O szczegó-
łach będziemy informować na bieżąco.
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Kostrzyński 
projekt wśród 
najlepszych

Minister Spraw Wewnętrznych i 
administracji Mariusz Błaszczak zaak-
ceptował dofinansowanie projektów 
zgłoszonych w ramach Programu 
ograniczania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań „Razem bezpiecz-
niej” im. Władysława Stasiaka na lata 
2016 i 2017. na realizację projektu na-
sze miasto  otrzyma dofinansowanie 
w wysokości  87.640 zł. To już druga 
edycja projektu. W 2016 roku na dzia-
łania profilaktyczne ze środków MS-
Wia Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzy-
mało 62.210,00 zł.

Projekt „Kostrzyn nad Odrą - 
ochrońmy młode pokolenie przed 
uzależnieniami! - II edycja” zakłada 
przeprowadzenie szeregu konkursów 
plastycznych i literackich dla dzieci 
i młodzieży, zawodów sportowych, 
warsztatów filmowych, a w okresie 
wakacyjnym animacji osiedlowych 
tj. zabawy ruchowe, przestrzeń małe-
go architekta, mozaika, „marzenie do 
nieba” - balony z helem. W szkołach 
zorganizowane zostaną warsztaty dla 
rodziców/opiekunów uczniów pn. 
„narkotyki, co powinieneś wiedzieć” 
oraz „alkohol, konflikt i agresja”. na-
tomiast uczniowie wezmą udział w 
zajęciach prowadzonych przez tera-
peutę uzależnień „Dopalacze i inne 
środki psychoaktywne - pułapka 
uzależnień”. Pieniądze na projekt „Ko-
strzyn nad Odrą - ochrońmy młode 
pokolenie przed uzależnieniami! - II 
edycja” to także możliwość rewitali-
zacji placu zabaw przy ul. Chemików 
oraz zakupu kamery i osprzętu dla 
Kostrzyńskiego Centrum Kultury.

Wniosek o dofinansowanie ww. 
działań został opracowany przez pra-
cowników Wydziału Oświaty, Kultury i 
Opieki, a jego realizacja będzie możli-
wa dzięki zaangażowaniu partnerów 
projektu, którymi są: Kostrzyńskie 
Centrum Kultury, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, UKS „jedynka”, Ucz-
niowski Klub Sportowy Lech Poznań 
Football academy Dariusz Dudka, 
UKS „Dwójka”, UKS „Czwórka” , SKF 
„Olimp”, MUKS „Przyjaciół Sportu”, 
Komenda Miejska Policji w gorzowie 
Wlkp., Straż Miejska w Kostrzynie nad 
Odrą, kostrzyńskie szkoły, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad 
Odrą oraz Miejska Komisja Rozwiązy-
wania Problemów alkoholowych.

„KOSTRZYN NA FALI - 2016”
to projekt złożony przez Urząd Miasta w Ko-
strzynie nad Odra i dotyczy refundacji ponie-
sionych wydatków, które zostały wydatkowa-
ne na organizację wydarzenia w maju 2016r. 
Wartość projektu ogółem to  16 144,37 Eur 
, natomiast wartość dofinasowania to 85% - 
13.722,71 Eur

„KOSTRZYN NA FALI - 2017”
jest projektem przygotowanym przez Ko-
strzyńskie Centrum Kultury  i dotyczy wyda-
rzenia które będzie mieć miejsce w czerwcu 
2017r. Środki zostaną wykorzystane na szereg 
działań promujących imprezę, w tym druk pla-
katów, banerów; przeprowadzenie Wesołej 
Olimpiady dla najmłodszych itp. Wartość pro-
jektu ogółem to 7 638,00 euro natomiast war-
tość dofinasowania to 85% - 6.492,30 Eur.  
Szczegółowy program wydarzenia znaj-
dziecie Państwo na stronie 10

 „KURS NA TWIERDZĘ. 
POLSKO-NIEMIECKIE OTWARCIE PRZYSTANI 
„TWIERDZA KOSTRZYN NAD ODRĄ” 
jest projektem Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 
Całkowity koszt to 7500,54 euro,  natomiast 
wartość dofinasowania to 85%  - 6.375,45 Eur. 
Więcej o projekcie na stronach 12-13

„POLSKO-NIEMIECKIE OBCHODY 
60-LECIA KOSTRZYŃSKIEGO PIŁKARSTWA”
Wydarzenie to będzie mieć miejsce 24 czerwca 
(sobota) i  obejmować będzie organizację tur-
niejów dla dzieci i młodzieży w różnych kate-
goriach wiekowych, mecz oldboyów reprezen-
tacji Kostrzyna nad Odrą i Seelow, a na koniec 
wspólne oglądanie finału Lubuskiego Pucharu 
Polski  w piłce nożnej. jest projektem Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, którego całko-
wita wartość wynosi   7.742,85 euro, natomiast 
wartość dofinasowania to 85% - 6.581,42 Eur.  
Szczegółowy program wydarzenia znaj-
dziecie Państwo na stronie 16

Przypomnijmy: Projekty FMP
wspierają rozwój i pogłębienie współpracy 
partnerskiej w celu wzmocnienia wzajemne-
go zaufania oraz pokonywania kulturowych, 
językowych i administracyjnych barier między 

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie 
z Euroregionu! 
na ogłoszony przez Stowarzyszenie gmin Polskich Euroregionu „Pro Eu-
ropa Viadrina” nabór wniosków do Funduszu Małych Projektów w ramach  
Programu Współpracy InTERREg Va Brandenburgia – Polska 2014-2020 fi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, z naszego miasta wpłynęły 4 wnioski . Finalnie Euroregion zaakcepto-
wał wszystkie 4 wnioski do dofinasowania złożone przez Miasto Kostrzyn 
oraz kostrzyńskie jednostki.

Polakami a niemcami na terenach przygra-
nicznych. Służą one rozwojowi i intensyfikacji 
transgranicznej informacji, komunikacji i ko-
operacji między obywatelami, stowarzyszenia-
mi oraz instytucjami publicznymi na obszarze 
wsparcia.

W ramach Funduszu Małych Projektów kwali-
fikowalne są wszystkie te inicjatywy, których 
centralnym punktem transgranicznych działań 
jest spotkanie mieszkańców terenów przygra-
nicznych np.:
• spotkania, konferencje, zawody, imprezy 

sportowe i kulturalne, seminaria, wymiany, 
szkolenia itd.

• działania w ramach partnerstw komunal-
nych,

• działania służące poprawie znajomości ję-
zyka sąsiada,

• opracowywanie transgranicznych koncep-
cji, badan i analiz,

• działania informacyjno-promocyjne.
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Laureaci i finaliści
KONKURSÓW 

PRZEDMIOTOWYCH
w roku szkolnym 

2016/17

Wielkimi krokami zbliża się ko-
niec roku szkolnego 2016/2017, 
w którym nasi uczniowie, jak co 
roku, odnosili wspaniałe sukce-
sy. Oto niektóre z nich.

Trzech gimnazjalistów z Kostrzyna 
nad Odrą zostało laureatami konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez 
Lubuskiego Kuratora Oświaty. Uczenni-
ca gimnazjum nr 1 Daria Pietraszko 
uzyskała tytuł Laureata Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z języ-
ka polskiego. Uczeń gimnazjum nr 1 
Patryk Górecki zdobył tytuł Laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Fizyki. W gronie Laureatów 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Fizyki jest Michał Kolasa - uczeń 
gimnazjum nr 2. Szkoła Podstawowa nr 
2 może pochwalić się laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Matematyki. jest nim Maciej Zgierski.

To jeszcze nie wszystkie sukcesy 
uczniów kostrzyńskich szkół gdyż aż 20 
osób znalazło się w finale Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych. Tytuł fina-
listy uzyskali (z podziałem na szkoły):

Szkoła Podstawowa Nr 2:
Lidia janusz - język angielski 

anna najda - język polski
julia Syryjska - język Polski

Szkoła Podstawowa Nr 4:
Szymon niegłos - język angielski 

jakub Kościelski - Matematyka 
Mateusz Dawidziak - Matematyka 

Patryk Tadla - Matematyka 
Fabian gera - Przyroda

Michał Walczak - 
Historia i społeczeństwo

Gimnazjum Nr1:
Hubert Konieczny - geografia 
gracjan Sułkowski - geografia 
Kacper Barłowski - geografia 

Hanna Sądej - Fizyka 
Bartosz guźniczak - język angielski 

Bartosz jasek - język angielski 
Daria golis - język angielski 

Damian Wagiła - język angielski
Patryk górecki - Chemia 

Gimnazjum Nr2:
Błażej Pawlak - język angielski 

Marcel Kusyń - Biologia 

Składamy serdeczne gratulacje ucz-
niom oraz nauczycielom, których praca 
zaowocowała sukcesami.

Dzięki rozpropagowaniu konkursu przez 
Regionalny Komitet Konkursu przy ścisłej 
współpracy z władzami oświatowymi z woje-
wództwa lubuskiego, konkurs wzbudził duże 
zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej i 
nauczycieli matematyki. W XXVIII edycji kon-
kursu w Polsce wzięło udział 26.274 uczniów 
z 434 szkół, w tym: 9.602 uczniów ze 154 szkół 
podstawowych, 6.963 uczniów ze 136 szkół 
gimnazjalnych i 9.709 uczniów ze 144 szkół po-
nadgimnazjalnych.

W Regionie Lubusko - zachodniopomor-
skim w bieżącej edycji uczestniczyły 132 klasy  
tj.3.118 uczniów z 58 szkół, a wśród nich Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Kostrzyna nad Odrą. Ucz-

Młodzi matematycy 
z Kostrzyna nad Odrą 
WŚRÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE
Dnia 5 czerwca 2017 roku w auli Uniwersytetu zielonogórskiego odbędzie się 
uroczyste spotkanie podsumowujące XXVIII Międzynarodowy Konkurs Matema-
tyczny „Matematyka bez granic - edycja polska”. jest to Konkurs, którego celem 
jest zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań 
w życiu codziennym. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca 
do nauki języków obcych. Do rozwiązania są zadania, w tym pierwsze zadanie 
podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i 
hiszpańskim). 

niowie klasy VI d z tej szkoły odnieśli sukces w 
konkursie zajmując 3. miejsce we wspomnia-
nym regionie oraz 5. lokatę w Polsce wśród klas 
startujących ze szkół podstawowych! Burmistrz 
Miasta, który objął patronatem ten konkurs 
nagrodził laureatów poprzez sfinansowanie 
całej wspaniałej klasie VI d wycieczki szkolnej 
w kwocie 4.000 zł. Specjalne podziękowanie 
od Burmistrza andrzeja Kunta otrzymały tak-
że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Elżbieta 
naumowicz oraz nauczyciela matematyki al-
dona Baszyńska. 

Gratulujemy młodym matematykom
 i życzymy dalszych sukcesów. 

W okresie wakacji w roku 2017 na podstawie §10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.), w kostrzyńskich przedszkolach pub-
licznych planowane są następujące terminy przerw urlopowych:

Przedszkole Termin przerw urlopowych w przedszkolach w 2017 r.
Przedszkole Miejskie nr 1 od 3 lipca do 28 lipca 2017 r.
Przedszkole Miejskie nr 2 od 3 lipca do 28 lipca 2017 r.
Przedszkole Miejskie nr 3 od 31 lipca do 25 sierpnia 2017 r.

Przedszkole Miejskie nr 4
od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 r.
( planowany remont placówki )

PRZERWY URLOPOWE 
W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH 
W 2017 ROKU

maj 7nr 2 / 2017



DLACZEGO
Dzienny Dom 

Pobytu?
Wiele samorządów dopiero 
po wejściu w życie programu 
rządowego „Senior-Wigor” 
zdecydowało się na skierowa-
nie oferty do swoich seniorów, 
tymczasem, w mieście Kostrzyn 
nad Odrą, Dzienny Dom Poby-
tu dla osób starszych działa już 
od 2004 roku - 13 lat. 

DDP „WRzOS”  funkcjonuje w ra-
mach struktury organizacyjnej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad 
Odrą. jest to rozwiązanie ze względów 
ekonomicznych jak i organizacyjnych 
najbardziej optymalne. jedna admini-
stracja nie wymaga zatrudnienia od-
dzielnego kierownika czy tez obsługi 
księgowej. Bezpośredni kontakt pra-
cowników socjalnych OPS  z osobami 
starszymi  wymagającymi szeroko ro-
zumianej pomocy, skraca procedury 
kierowania do Domu Dziennego Po-
bytu. W Ośrodku funkcjonuje jadłodaj-
nia, dzięki której osoby starsze w DDP 
mogą zjeść posiłki, bez konieczności 
korzystania z usług cateringowych. 
W ramach usług opiekuńczych, gdzie 
zachodzi konieczność przygotowania 
posiłku, oferuje się dowożenie obiadów 
gorących  do domu. jest to obecnie 
najbardziej pożądana i dostępna for-
ma usług.  W ramach  Dziennego Dom 
Pobytu dla Seniorów ,,Wrzos”, oferowa-
na jest: rehabilitacja, zajęcia kultural-
ne, muzykoterapia, udział w różnych 
programach integracyjnych, gorący 
posiłek, opieka.  Dzienny Dom Pobytu 
przygotowany jest dla  maksymalnie 
20 osób. największym problemem spo-
łecznym ludzi starszych jest samotność. 
znikają wielopokoleniowe rodziny, w 
których seniorzy mogli liczyć na opiekę 
i zainteresowanie. Problem pojawia się 
wówczas, gdy starszy człowiek staje się 
mniej sprawny,  jest obciążeniem dla 
rodziny. Celem Domu  jest utrzymanie 
i  poprawa stanu sprawności fizycznej 
i intelektualnej starszych osób. Ponad-
to spełnia on  ważną funkcję - ułatwia 
uczestnikom utrzymywanie  kontaktu 
ze środowiskiem, co z kolei zapobiega 
izolacji i marginalizacji w życiu społecz-
nym.

Miasto Kostrzyn nad Odrą liczy 18.441 
mieszkańców, (stan na 31.12.2016 r., 
źródło: Ewidencja Ludności UM )   w tym  
9.105 Mężczyzn, w tym 1.032 powyżej 
65 r.ż  i  9.336 Kobiet, w tym 2.226 po-
wyżej 60 r.ż Liczną grupę wśród wszyst-
kich mieszkańców stanowią więc  oso-
by w wieku poprodukcyjnym. Dane 
wskazują na demograficzne tendencje 
wydłużania się życia osób starszych, w 
związku  z tym pojawiają się potrzeby 
związane z poszerzeniem w mieście 
szeroko rozumianej oferty pomocowo-
infrastrukturalnej, skierowanej do tej 
właśnie grupy. 

Przez okres działalności Domu Dziennej 
Pomocy (dalej: DDP) Rada Miasta Kostrzyn 
nad Odrą podejmowała uchwały przyjmują-
ce do realizacji program skierowany do osób 
starszych w DDP. W latach 2011 do 2013 był 
to program „Aktywizacja społeczna senio-
rów-uczestników Domu Dziennego Pobytu 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie 
nad Odrą” w ramach „Gminnego systemu 
wsparcia środowiskowego osób starszych” 
W programie brało udział po 15 osób -  stali 
uczestnicy DDP.  W ramach oferty osoby star-
sze brały udział w  warsztatach  kulinarnych, 
krawieckich, muzykoterapii, rehabilitacji ru-
chowej i fizjoterapii, spotkaniach  literackich, 
wieczorkach taneczno-integracyjnych i wyjaz-
dach. Przyczyniło się to do zwiększenia akty-
wizacji społecznej seniorów  w Kostrzynie nad 
Odrą. Poprawiło się ich ogólne samopoczu-
cie, nauczyli się  na nowo współżyć w grupie, 
zmniejszyła się ich izolacja społeczna, do tej 
pory w większości zamknięci byli w domach, 
obecnie, dzięki nawiązanym przyjaźniom 
odwiedzają się nawet w czasie, gdy nie przy-
chodzą do Domu. zwiększyła się samodziel-
ność życiowa: seniorzy uczyli się (niektórzy na 
nowo) przyrządzać zdrowe posiłki, pie, goto-
wać, co ze zwrotnych informacji pochodzą-
cych od uczestników wykorzystują w swoich 
domach. zwiększyła się sprawność ruchowa, 
dzięki ćwiczeniom  i zabiegom fizykoterapeu-
tycznym, co udowodnili podczas wieczorku 
tanecznego świetnie się bawiąc przy muzyce. 

W 2015 roku  Domu Dziennego Pobytu 
otrzymał dofinansowanie w wys. 4.000 zł na 
realizację projektu pt.: „Aktywizacja osób 
starszych”  w ramach regionalnego pro-
gramu wspierania inicjatyw obywatelskich 
TRAMPOLINA. Środki pochodziły z samo-
rządu województwa lubuskiego. W projekcie 
uczestniczyło 20 osób od maja do sierpnia 
2015 roku W ramach projektu uczestnicy, oso-
by starsze i niepełnosprawne miały zajęcia 
warsztatowe z rękodzielnictwa, zajęcia rehabi-
litacyjne, wyjazd do Operetki do Szczecina na 
sztukę, wyjścia wspólne do kawiarni. 

W roku 2016 uczestnicy DDP brali udział 
w imprezach i spotkaniach organizowanych 
m.in. przez kostrzyński UTW - 18 października 
w ECS “Kręgielnia”  organizowane były konkur-
sy  na najlepszą potrawę, ciasto.  W listopadzie 
w tym samym miejscu odbył się  “Wieczór 
Poezji, Muzyki i Dobrego Humoru”, na które 
wszystkich seniorów zaprosiło Kostrzyńskie 
Stowarzyszenie “Człowiekiem jestem”  Wspól-
nie słuchano wierszy poetów, muzyki, jak też 
śpiewano piosenki biesiadne. jedna z naszych 
uczestniczek recytowała swoje wiersze.  

W związku z tym, iż Miasto przekazało dla 
OPS realizacje zadań związanych z obsługą 
świadczeń rodzinnych i  alimentacyjnych, ko-
nieczne było  zaadaptowanie pomieszczeń 
Domu Dziennego Pobytu. Przez krótki okres 
uczestników DDP przeniesiono do pomiesz-
czeń na piętrze, jednak bariery architekto-
niczne stały się dla większości uczestników 
nie do pokonania. Dlatego też w roku 2017 
zawieszono działalność Domu. Miasto podję-
ło więc kroki w kierunku dobudowy skrzydła  
DDP przy istniejącym OPS, który w dalszym 
ciągu będzie w ramach struktury tej instytu-
cji.  zakończono już postępowanie admini-
stracyjne w tej sprawie, niebawem rozpoczną 
się kolejne etapy prac. Projekt zakłada, iż DDP 
będzie wyposażony m.in w: dwie sale dzien-
nego pobytu dla 15 osób każda, wydzielone 
miejsce dla opiekuna/instruktora, kuchnia dla 
potrzeb osób starszych do przygotowywania 
drobnych posiłków, sanitariaty, szatnia, maga-
zynek na sprzęt i materiały do terapii, pokoik 
do rehabilitacji, magazyn na żywność, maga-
zyn na odzież oraz dwa garaże.

DOM DZIENNEGO POBYTU 
DLA  OSÓB STARSZYCH
W MIEŚCIE KOSTRZYN NAD ODRA
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Dla dowodów wydawanych 
przed 1.03.2015 roku:
W dowodzie osobistym znajdziesz nastę-

pujące dane na swój temat: imię lub imiona i 
nazwisko, nazwisko rodowe, imiona twoich ro-
dziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wzrost w 
centymetrach, kolor oczu, zdjęcie, wzór podpi-
su, adres zameldowania oraz numer PESEL. 

W dowodzie są również następujące infor-
macje na temat samego dokumentu: seria i nu-
mer dowodu osobistego, data wydania dowo-
du,  data ważności, kto wydał dowód osobisty. 

6. Jak długo ważny jest dowód osobisty 
wydany po 1.03.2015 r.

• 10 lat od wydania - dla wszystkich od 5 roku 
życia, 

• 5 lat od wydania - dla dzieci, które mają 
mniej niż 5 lat. 

7. Jaki jest wzór dowodu
Dla dowodów wydawanych do 28.02.2015:

Dla dowodów wydanych od 01.03.2015:

Instytucja odpowiedzialna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i admi-

nistracji

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 

osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 z 
późn. zm.)

KONTAKTY
DO 

RADNYCH
Poniżej aktualne numery  

telefonów do Radnych  
Miasta Kostrzyn nad Odrą.

ANDRYS RYSZARD
tel. 515 227 289

CHILIŃSKA - WACHOWIAK 
SYLWIA

601 855 380

DZIEKAN PIOTR
tel. 516 014 248

FILUŚ JEREMI
tel. 601 575 940

GĘZIKIEWICZ BOŻENA
tel. 693 549 255

JASZCZ MIECZYSŁAW 
tel. 782 235 557

KUNT MICHAŁ
tel. 669 304 871

ŁYSIAK TADEUSZ
tel. 601 759 091

NAUMOWICZ LESZEK
tel. 505 053 534

RUDANIECKA HELENA
tel. 697 274 939

SĄDEJ MONIKA
tel. 501 633 939

SROKOWSKA KRYSTYNA
tel. 501 302 998

SUSKI BARTŁOMIEJ
tel. 602 663 913

SZUKAŁA JOLANTA
tel. 513 180 217

TATAREWICZ MAREK
tel. 607 870 559

1. Dowód osobisty - informacja 
o dokumencie
Dowód osobisty to dokument, który pozwa-

la potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie 
obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, 
który mieszka w Polsce, musi mieć dowód oso-
bisty. Dodatkowo, z dowodem możesz podró-
żować bez paszportu między innymi do krajów 
Unii Europejskiej.  

2. Kto musi, a kto może mieć 
dowód osobisty
Dowód osobisty musi mieć każdy pełnolet-

ni obywatel, który mieszka w Polsce. Dowód 
może mieć również osoba, która nie ukończyła 
jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżo-
wać za granicę do krajów, w których nie jest 
wymagany paszport).

3. Do czego potrzebny jest 
dowód osobisty
Dowód osobisty to dokument, który:

• potwierdza twoją tożsamość (na przykład 
możesz potwierdzić swoje dane osobowe w 
banku lub urzędzie), 

• potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na 
przykład za granicą), 

• pozwala wyjechać za granicę bez paszportu 
między innymi do krajów Unii Europejskiej 
czy Europejskiego Obszaru gospodarczego. 

4. Zasady wjazdu obywateli polskich 
do poszczególnych państw
Dostępna w Internecie tabela przedstawia 

podstawowe zasady wjazdu obywateli polskich 
do poszczególnych krajów i na wybrane teryto-
ria. nie dotyczą one wyjazdów na pobyt stały, 
w celu podjęcia nauki, pracy lub innej działal-
ności zarobkowej. W przypadku konieczności 
uzyskania dodatkowych informacji, przed wy-
jazdem należy bezwzględnie skontaktować 
się z akredytowanym w Polsce przedstawiciel-
stwem dyplomatycznym lub urzędem konsu-
larnym kraju docelowego.

PRZED WYJAZDEM sprawdź, gdzie mo-
żesz podróżować jedynie z dowodem oso-
bistym!

Od 1 maja 2004 r. obywatele Rzeczypo-
spolitej Polskiej korzystają z prawa do swo-
bodnego przepływu osób w ramach Unii 
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (UE/EOG).

5. Jakie dane zawiera dowód osobisty
Dla dowodów wydawanych 
od 1.03.2015 roku:
W dowodzie osobistym znajdziesz nastę-

pujące dane na swój temat: imię lub imiona i 
nazwisko, nazwisko rodowe, imiona twoich ro-
dziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, zdjęcie, 
numer PESEL oraz obywatelstwo. 

W dowodzie są również następujące infor-
macje na temat samego dokumentu: seria i nu-
mer dowodu osobistego, data wydania dowo-
du, data ważności, kto wydał dowód osobisty. 

Urząd Stanu Cywilnego
PRZYPOMINA
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Wszystkie wspomniane przystanie po-
wstały w miejscowościach, w których nie 
było do tej możliwości zacumowania i tym 
samym były mniej atrakcyjne dla wodniaków 
i turystów.  Treba podkreślić, że powstanie 
dziesięciu przystani, a także zakup statków 
turystycznych o nazwie „Laguna” i „zefir”, 
mają jeden wspólny cel: ożywienie żeglugi 
na Odrze oraz stworzenie jeszcze bardziej 
atrakcyjnej oferty turystycznej Województwa 
Lubuskiego. Projekt zrealizowany na terenie 
miasta Kostrzyn nad Odrą obejmował budo-
wę pomostu cumowniczego dla małych jed-
nostek turystycznych na rzece Odrze w tym:
-  budowę dalb oraz urządzeń cumowniczo-

odbojowych,
-  budowę pirsu tj. połączonego z brzegiem 

pomostu stałego usytuowanego prosto-
padle do tego brzegu z przyczółkiem żel-
betowym,

-  montaż pomostów pływających do dalb 
o wymiarach: 2 szt. 2,7x12,0 m, 1 szt. 
2,7x15,0 m wraz z odnogami cumowni-
czymi długości 9 m,

-  przygotowanie toru wodnego, polegają-
ce na wykonaniu robót ziemnych związa-
nych z pogłębieniem dna basenu między-
ostrogowego rzeki Odry.

Pierwotnie zakończenie budowy było 
planowane na koniec 2015 roku jednak na 
drodze do wykonania inwestycji stanęła su-
sza hydrologiczna. Co więcej, wyłoniony po-
czątkowo w przetargu wykonawca zgłaszał 
dodatkowe uwagi, co w końcu doprowadzi-
ło do wypowiedzenia umowy z nim przez 
nową Sól i Kostrzyn nad Odrą. Po ogłoszeniu 
kolejnego przetargu udało wyłonić się (w 
roku 2016) wykonawcę, którym było Konsor-
cjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych 
i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.  z sie-
dzibą w Świdnicy oraz naVIga-STaL Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kiełczowie. Większość prac, roz-
poczętych już we wrześniu 2016 roku została 
wykonana z poziomu wody ale tym razem na 
szczęście nic nie stanęło na przeszkodzie, aby 
inwestycja została zrealizowana. Po odbiorze 
trzeba było jeszcze nadać nazwę wybudo-
wanemu pomostowi cumowniczego, który 
na mocy Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą nr XXV/189/16 oficjalnie uzyskał nazwę 
„Przystań Twierdza Kostrzyn nad Odrą”.

Uroczyste otwarcie kostrzyńskiej przysta-
ni odbyło się w sobotę 13 maja 2017 roku. 
Piszemy o niej szerzej na stronie obok. nie-
wątpliwie przystań pobudzi turystykę wod-
ną na polsko-niemieckim pograniczu - mogą 
tu bowiem cumować zarówno duże jednost-
ki, jak choćby statek wycieczkowy zefir, jak 
i mniejsze łódki i kajaki. jest to wyjątkowa 
przystań, która mamy nadzieje przyciągnie 
wielu wodniaków,  ponieważ  zlokalizowana 
jest przy atrakcji turystycznej jaką jest Twier-
dza Kostrzyn. na przystani może cumować 1 
jednostka o długości do 25 m  i zanurzeniu 
0,70 m oraz pięć małych jednostek pływają-
cych przy odnogach cumowniczych. Wartość 
wykonanej inwestycji to kwota 788.851,63 zł, 
z czego 15.700 zł, to wydatki budżetu miasta 
Kostrzyn nad Odrą. 

„Przystań Twierdza Kostrzyn nad Odrą”
Od 13 maja na 614,5 km rzeki Odry, tuż przy murach dawnej kostrzyńskiej 
fortecy, dostępna jest „Przystań Twierdza Kostrzyn nad Odrą”. Inwestycja 
była realizowana  w ramach projektu „Odra dla turystów 2020 - Lubuskie 
przystanie” a uczestniczyło w nim aż dziesięć gmin. Liderem projektu, było 
Miasto nowa Sól a jego efektem jest dziesięć przystani rzecznych w miej-
scowościach: Kostrzyn nad Odrą, górzyca, Urad, gostchorze , Pomorsko 
, nietków, zielona góra Krępa, Bobrowniki, Stara Wieś oraz Siedlisko. za-
danie zostało zrealizowane przez współfinansowaniu Unii Europejskiej w 
ramach projektu „Lubuskie aktywne i Turystyczne” w ramach Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt budowy wszyst-
kich przystani to ponad  5,5 mln zł, natomiast koszt przystani w Kostrzynie 
to 788.851,63 zł (wkład finansowy miasta to zaledwie 15 .700 zł).

PLAN REJSÓW
ZEFIR

CZERWIEC
20.06. godz. 10:00

(Słubice-Kostrzyn nad Odrą)
20.06. godz. 15:00 (1h)
20.06. godz. 17:00 (1h)
21.06. godz. 16:00 (2h)
22.06. godz. 15:00 (1h)
22.06. godz. 17:00 (1h) 
23.06. godz. 15:00 (1h)
23.06. godz. 17:00 (1h)
24.06. godz. 12:00 (2h) 
24.06. godz. 15:00 (2h) 
24.06. godz. 17:00 (1h)
25.06. godz. 12:00 (2h)
25.06. godz. 15:00 (2h)
25.06. godz. 17:00 (1h) 
26.06. godz. 15:00 (1h) 
26.06. godz. 17:00 (1h)
27.06. godz. 15:00 (1h)
27.06. godz. 17:00 (1h)
28.06. godz. 16:00 (2h)
29.06. godz. 15:00 (1h)
29.06. godz. 17:00 (1h) 

20.06. godz. 10:00
(Kostrzyn nad Odrą-Słubice)

cennik i więcej informacji
www.odra2014.pl
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Nowa Ameryka 
ZDOBYTA

Wyprawa na tereny nowej amery-
ki w dniu 30.04. była udaną wycieczką. 
Przypomnijmy, iż mianem tym określa 
się tereny tzw. Warthebruch, czyli łę-
gów Warciańskich (inna nazwa „Błota 
Warciańskie”) położone na odcinku mię-
dzy gorzowem a Kostrzynem wzdłuż 
obu brzegów Warty. Skomplikowane 
stosunki wodne, historia tych terenów 
oraz ukształtowanie krajobrazu nie sta-
nowią tajemnicy dla znanego regionali-
sty z Witnicy zbigniewa Czarnucha, któ-
ry służył za przewodnika uczestnikom 
wycieczki i który potrafił wytłumaczyć 
tę trudne relacje człowiek i natury.  Wy-
cieczka rozpoczęła się wprowadzeniem 
do tematu w siedzibie MTK, a następnie 
20 uczestników (w tym połowa spoza 
Kostrzyna!) pokonało busem trasę Ko-
strzyn – Warniki – Dąbroszyn – Kamień 
Mały – Białczyk – Pyrzany – Świerkocin 
– Wieprzyce – gorzów – Kołczyn – Czar-
tów – Studzionka – Oksza – Kłopotowo 
– Lemierzyce – Słońsk – Kostrzyn, zatrzy-
mując się w najciekawszych miejscach.

Küstrin-Neustadt
Kostrzyn-Nowe Miasto 
najciekawszą pod względem histo-

rycznym dzielnica Kostrzyna było oczy-
wiście Stare Miasto. To tam znajdował 
się zamek, kościół farny, rynek główny 
z ratuszem i potężna twierdza. Od wie-
lu lat staramy się przybliżyć Państwu 
historię kostrzyńskiej Starówki. Tym ra-
zem zapraszamy jednak na wycieczkę 
po, zdawałoby się, nieco mniej atrakcyj-
nej części Kostrzyna, na nowe Miasto. 
Będzie to typowa objazdowa, dwugo-
dzinna wycieczka autokarowa (Rund-
fahrt) po ulicach obecnego Kostrzyna. 
jego przedwojenne dzieje postara się 
przybliżyć uczestnikom i opowiedzieć o 
zachowanych do dzisiaj, ale także o nie-
istniejących już obiektach, były miesz-
kaniec Kostrzyna Klaus Thiel.

10 czerwca 2017, godz. 11:00
Początek i zakończenie: dworzec 

PKP Kostrzyn
Wycieczka jest bezpłatna, ilość 
miejsc ograniczona, decyduje 

kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy 

telefonicznie pod numerem 95 752 
2360 lub mailowo biuro@muzeum.

kostrzyn.pl

zaPRaSzaMy!

Oficjalnym partnerem Muzeum przy rea-
lizacji projektu był Rotary Club Berlin Brücke 
der Einheit – IyFR Pomerania Fleet, zrzeszający 
ok.  3600 żeglarzy-rotarian w 37 krajach całego 
świata. jako organizatorzy do końca drżeliśmy 
o powodzenie przedsięwzięcia. Wysokie stany 
wody na Odrze i Warcie zmusiły nas do doko-
nania pewnych zmian w programie. I choć nie 
wszystko poszło zgodnie z planem, to jednak 
udało nam się na tyle zmodyfikować program, 
iż wszystkie jego punkty zostały zrealizowane. 
Choć cała impreza miała charakter nawiązujący 
do wody i żeglugi, to jednak było z czego wy-
bierać – dla każdego coś miłego. Przygotowane 
zostały atrakcje zarówno dla dzieci (dmuchane 
zamki, malowanie twarzy, lepienie naczyń z gli-
ny, strzelanie z łuku, wioska wikingów, stoisko z 
zabawkami) jak i dla starszych. Szczególną po-
pularnością cieszyły się bezpłatne przejażdżki 
i rejsy po fosie twierdzy i po Odrze (kajaki, ło-
dzie motorowe, statek wycieczkowy). Pojawiły 
się również stoiska stowarzyszeń i organizacji 

z materiałami informacyjnymi i publikacjami, 
pokazowe egzemplarze łodzi, no i oczywiście 
stoiska gastronomiczne. Oprócz obowiązko-
wych dań z grilla serwowanych przez witnicką 
„Karczmę Piwosz” mogliśmy skosztować spe-
cjałów rybnych od zaprzyjaźnionego rybaka z 
Kietz andre Schneidera (jego punkt sprzedaży 
znajduje się tuż za odrzańskim mostem po stro-
nie niemieckiej). 

W programie scenicznym zaprezentował się 
zespół szantowy „Majtki bosmana” oraz „grupa 
Klakson” grająca muzykę country. najwytrwal-
si pozostali na Starym Mieście do godz. 23:00, 
kiedy to zakończyła się plenerowa dyskoteka 
Dj`s W&P. naszymi partnerami przy organizacji 
imprezy byli ponadto Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Klub Żeglarski „Delfin”, Kostrzyński 
Klub Sportów Wodnych oraz kostrzyńscy węd-
karze. Serdecznie im za pomoc dziękujemy! za-
praszamy do udziału w innych imprezach orga-
nizowanych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

„KURS NA TWIERDZĘ” 
obrany prawidłowo
Sobotnia impreza (13.05. br.) przygotowana i przeprowadzona przez Muzeum 
Twierdzy Kostrzyn zakończyła się sukcesem – wszyscy, którzy obrali tego dnia 
kurs na twierdzę dopłynęli szczęśliwie do brzegu i powrócili z wyprawy na Sta-
re Miasto zadowoleni. Impreza pod nazwą „Kurs na twierdzę. Polsko-niemieckie 
uroczyste otwarcie przystani Twierdza Kostrzyn nad Odrą” zorganizowana została 
przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn w ramach projektu dofinansowanego ze środ-
ków unijnych. Pozostałą kwotę wyasygnowało Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz 
samo Muzeum.
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Sezon wodniacki 2017 rozpoczęty!
Tradycją stało się już, że wodniacy z Klubu Żeglarskiego „DELFIn” w Ko-
strzynie nad Odrą 1 maja inaugurują nowy sezon żeglarski. Również w tym 
roku tradycji stało się zadość. Punktualnie w południe kom. Hubert Donke 
wydał rozkaz wciągnięcia flagi na maszt. następnie, po uczczeniu minutą 
ciszy pamięci śmierci jerzego Bońki, krótko podsumował miniony sezon. 
na koniec zaprosił wszystkich zebranych na wspólną biesiadę, gdzie przy 
dźwiękach szant bawiono się jeszcze przez wiele godzin.

Klub Żeglarski „DELFIn” w Kostrzynie nad 
Odrą zrzesza obecnie 70 wodniaków z terenu 
Kostrzyna i okolic. Klub posiada sekcję węd-
karską,  żeglarską, kajakową i motorowodną o 
czym poniżej. Poprzez swoją działalność Del-
fin daje możliwość pierwszego kontaktu z tą 
ciekawą i aktywną formą wypoczynku, którą 
można zacząć w dowolnym momencie, bo-
wiem jak powiedział podczas uroczystości H. 
Donke: „Żeglarstwo może uprawiać każdy. 
To piękno, którego nie można zawłaszczyć i 
radość życia, którą należy się dzielić. Rozpo-
częcie wodnej przygody nie jest życiowym 
przewrotem tylko konsekwencją realizacji 
marzeń.” I te właśnie słowa doskonale oddają 
filozofię działania Klubu. Poza wspólnymi rej-
sami, szkoleniami czy spotkaniami wodniacy 
nie narzekają bowiem na nudę w sezonie. 
Choć stowarzyszenie finansuje swoją dzia-
łalność ze składek członkowskich oraz daro-
wizn to jednak opiera się na pracy społecznej. 
Wybitnym przykładem jest tutaj przystań w 
Lubniewicach, którą udostępnili swoim kole-
gom żeglarzom Dariusz zachar i Witold Wiś-
niewski. na tym terenie to właśnie członkowie 
Klubu odbudowali pomost, przeprowadzili 
generalne porządki i stworzyli mini plażę. W 
ramach prac bosmańskich mają zamiar stwo-
rzyć tam już wkrótce sanitariaty i rozbudować 
istniejącą bazę, tworząc tam idealne miejsce 
dla kostrzyńskich wodniaków. Siedzibą Klu-
bu jest jednak na co dzień Przystań Żeglarska 
MOSiR „Delfin” w Kostrzynie nad Odrą, która 
wymagała wiele nakładów pracy, również od 
członków Klubu, którzy wspólnie z kostrzyń-
skim MOSiR przywrócili marinę do stanu uży-
walności. W chwili obecnej to tutaj znajdują 
się hangary i tutaj cumują posiadane jednost-
ki pływające, wykorzystywane przy licznych 
imprezach.

Turystyka wodna w naszym mieście ma 
bowiem idealne warunki. W Klubie Żeglar-
skim „Delfin” w Kostrzynie nad Odrą jest ona 

rozwijana i propagowana dzięki istniejącym 
sekcjom. Żeglarze mogą tutaj liczyć na szko-
lenia na kolejne stopnie żeglarskie, wspólne 
rejsy, pomoc i wsparcie. Klub stwarza także 
doskonałe warunki do budowy lub remontu 
różnorakich jednostek pływających. Kajaka-
rze uczestniczą w licznych spływach i mogą 
korzystać z posiadanego sprzętu. Wędkarze 
także nie będą tutaj czuli się obco - Klub or-
ganizuje profesjonalne zawody wędkarskie na 
żywej rybie z łodzi. Prężnie działają także mo-
torowodniacy, którzy mogą zdobywać nowe 
patenty czy uczestniczyć w rejsach po wodach 
śródlądowych. Klubowicze są także autorami  
przewodnika po „Pętli Kostrzyńskiej” która 
prowadzi przez Berlin.

Co wodniacy z Delfina planują na ten rok? 
najważniejszym przedsięwzięciem jest z pew-
nością odbudowa łodzi, którą Klub otrzymał w 
ramach współpracy z Centrum Sportów Wod-
nych SHaRKS z Mirkowa. „Jednostka wymaga 
jeszcze nieco pracy, ale niestety nie obędzie 
się bez pomocy z zewnątrz. Potrzebny jest 
silnik o mocy co najmniej 40 kW, którego 
zakup znacznie przewyższa nasze możliwo-
ści – powiedział H. Donke z dumą prezentu-
jąc nowy nabytek Klubu – Dlatego też liczę 
na sponsorów, których za pośrednictwem 
portalu naszkostrzyn.pl proszę o kontakt. 
Sponsorowi możemy zaoferować np. możli-
wość nadania nazwy nowej łodzi czy umiesz-
czenie na niej swojej nazwy i loga. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie propozycję!” na tym nie 
koniec planów Klubu na ten rok: będą konty-
nuowane prace bosmańskie w Lubiewicach. 
Organizowane będą kolejne kursy. Planowany 
jest udział w regatach czy kurs Pętlą Kostrzyń-
ską z wizytą w Poczdamie. Delfin widoczny bę-
dzie także na imprezach miejskich czy innych 
przedsięwzięciach jak spływy kajakowe. Cóż, 
nam pozostaje jedynie życzyć w nowym se-
zonie pomyślnych wiatrów i stopy wody pod 
kilem!

naszkostrzyn.pl

SPŁYW
na bele czym

Kostrzyn na Fali 2017, czyli 
nasza miejska impreza ple-
nerowa odbędzie się w tym 
roku w dniach 2 - 4 czerwca.

Wśród atrakcji będą min. koncer-
ty:  Varius Manx & Kasia Stankiewicz, 
Sylwia grzeszczak, Tribute to amy 
Winehause, Les Pleureuses będą 
zespoły niemieckie oraz nasi lokal-
ni artyści. Będzie Parada glinolu-
dów, Fire Show, Food Tracki, Wesołe 
Miasteczko, Olimpiada dla dzieci, 
jarmark rękodzieła i produktów lo-
kalnych Spedłejłoter oraz „Spływ na 
byle czym”.

Właśnie do tego ostatniego 
punktu programu chcemy Pań-
stwa zachęcić. „Spływ na byle 
czym” odbędzie się 3 czerwca o 
godz. 16.00 na Stawie obok Am-
fiteatru. Będzie to konkurs z na-
grodą główną 1500 zł.

Oceniane będzie:
-  wkład pracy i oryginalność jed-

nostek pływajacych
-  wygląd załogi i atrakcje przygo-

towane podczas pływania jed-
nostką

- możliwości techniczne jednostki 
pływającej (sterowność, wyposa-
żenie itp)

-  poczucie humoru załogi

Do zabawy zapraszamy 
2- 4 osobowe załogi

Zgłoszenia przyjmujemy 
do końca maja na numer telefo-

nu - 507 646 076
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Kostrzyński
Klub Sportów

Wodnych
Kostrzyński Klub Sportów Wod-
nych zrzesza pozytywnie zakrę-
conych ludzi chcących spędzać 
czas w pobliżu wody, w wodzie 
i na wodzie. zajmujemy się że-
glarstwem, kajakarstwem, nur-
kowaniem. Pływamy także na 
łodziach motorowych i jeździ-
my na żaglowozach.

O nas
Od kilku już lat spotykamy się aby 

spędzać czas nad wodą. Od roku 2013 
jesteśmy oficjalnie zarejestrowani 
jako stowarzyszenie. Poprzez reali-
zację swych zainteresowań chcemy 
rozpowszechniać kulturę fizyczną za-
chęcając młodzież do wyjścia z domu 
na rzecz spędzania czasu nad wodą. 
nie chodzi tu, bynajmniej o leżenie 
na kocu, ale aktywne spędzanie cza-
su. nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
że aktywny wypoczynek daje dużo 
lepsze efekty niż kanapa i telewizor. 
Organizowane przez nas imprezy tu-
rystyczne z pewnością spowodują, że 
ruch turystyczny na naszych rzekach 
zdecydowanie wzrośnie, a zjawisko 
otyłości wśród kostrzyńskiej młodzie-
ży znacząco zmaleje.

aktualnie w naszych planach jest 
regularne organizowanie imprez dla 
mieszkańców Kostrzyna i okolic. ów 
wydarzenia będą współtworzone 
wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, z 
którym ściśle współpracujemy. Do 
organizacji imprez niezbędne jest 
posiadanie odpowiedniego zaplecza. 
W tej chwili korzystamy ze sprzętu 
prywatnego członków KKSW a także 
z kajaków udostępnionych przez MO-
SiR w Kostrzynie nad Odrą.

Kontakt
KKSW

ul. Władysława Sikorskiego 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Tel.: 503 980 587 
e-mail: klub@kksw.org

Czym się kierowałeś zakładając Kostrzyń-
ski Klub Sportów Wodnych?

na pewno chęcią przygody, ale bez ekstre-
malności. jako mąż i tata nie rzucam się już w 
pasję bez pamięci. natomiast kontakt z naturą, 
biwakowania nocne, wysiłek fizyczny to jak naj-
bardziej! a przy tym np podczas kajakowania: 
woda czasem sama przyspieszy, więc adrenali-
na też jest zapewniona :)

Czy Klub istnieje po to, by zrzeszać człon-
ków, czy oferuje atrakcje dla wszystkich 
mieszkańców Kostrzyna?

I to i to. Są obozy szkoleniowe i akcje dla 
członków klubu, ale większość działań to za-
proszenie dla wszystkich.

Podobno zima nie miała szans nie odejść, 
bo marzanny zostały gorliwie palone i topio-
ne podczas wycieczki etnograficznej w naszej 
okolicy?

Kolorowy dziecięcy korowód zmierzający 
nad rzekę Wartę podtapiał kukły w każdej na-
potkanej wodzie, choćby w kałużach :) Każda 
z nich była dziełem zbiorowym wykonanym 
przez kilka osób. Wkrótce kolejne atrakcje: 24 
czerwca - „noc Kupały” - czyli dawne święta nad 
współczesną rzeką. a podczas wakacyjnych 
warsztatów szkutniczych zamierzamy wybudo-
wać łódź :) To wszystko będzie możliwe dzięki 
Fundacji „zielona Strzała” w ramach projektu 
„Rzeka łączy pokolenia” dofinansowanego ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Chciałbym też powiedzieć, że do realizacji ja-
kichkolwiek działań potrzebni są ludzie z za-
jawką, bez których samodzielnie bym sobie nie 
poradził. W przypadku projektu „Rzeka łączy 
pokolenia” szczególnie pomaga mi koleżanka 
Magda z gospodarstwa agroturystycznego 
„zielony zakątek” z Ownic. Realizowanie zada-
nia Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych 
wymaga ogromnego nakładu personalnego i 
tu przychodzą z pomocą członkowie KKSW, za 
im im wszystkim ogromnie dziękuję.

Przejdźmy zate, do propozycji oferowa-
nych przez Klub Sportów Wodnych

1 czerwca świętować będziemy Dzień Dzie-
cka przy stawiku KCK, gdzie jak co roku rodziny 

mają możliwość zabawy kajakiem na wodzie, 
oczywiście bezpłatnie. 3 czerwca przeprowa-
dzimy „Speedway łoter” czyli wyścigi w kaja-
kach jedynkach. W nawiązaniu do speedwaya 
klasycznego zawodnicy popłyną w czapecz-
kach koloru tego samego, co żużlowcy. Stara-
my się dbać o element sportowej rywalizacji 
w naszych przedsięwzięciach. W dniach 15-17 
czerwca odbędzie się wyprawa kajakowa rzeką 
Pliszką a 16 września Kostrzyński Maraton Kaja-
kowy na rzece Warta.

Ty jesteś też inicjatorem budowy trasy ro-
werowej. Na jakim to jest etapie?

Proceduralnym. nagłośniliśmy akcję, ze-
braliśmy podpisy mieszkańców i wysłaliśmy 
dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego. 
jesteśmy dobrej myśli, ale to proces zależny 
od wielu czynników, dlatego trzeba uzbroić się 
w cierpliwość.  natomiast rodzi mi się kolejna 
myśl: na zbudowanie oznakowanej trasy ka-
jakowej w okolicach Kostrzyna. Ruszałoby się 
z przystani pętlą po starorzeczach, kanałach, 
dalej Wartą i powrót na przystań. Trasa około 
10 km na wycieczkę kilkugodzinną. Do tego 
wydać przewodnik. jak to brzmi? :)

Rewelacyjnie!! Czyli Ty jesteś taki uniwer-
salny w działaniach?

Tak :) ja jestem taki makro :) Mogę podjąć 
się wszystkiego. jestem pomysłowy i toleran-
cyjny. Uwielbiam ludzi z zajawką! Daję sobie i 
innym prawo do bycia sobą, do realizowania 
pomysłów, do uczenia się na błędach. I tego 
oczekuję od innych. nie lubię, gdy mi ktoś coś 
narzuca czy blokuje moje pomysły. Potrzebuję 
wolności, przestrzeni.

To musi być bardzo fajne dla twoich córe-
czek mieć takiego Tatę :)

Moje dzieci ochoczo uczestniczą w tej przy-
godzie :) I nieocenione jest wsparcie mojej 
żony Moniki. Razem spełniamy się w tej pasji, 
bo imprezy turystyczno-rekreacyjne  są ofertą 
dla rodzin.  To jest dla mnie wzruszające, gdy 
kajakiem płynie dziadek z wnuczkiem ze słowa-
mi, że to dla nich najfajniejszy dzień w życiu! :)

Dziękuję bardzo za rozmowę

„Najważniejsze to mieć zajawkę!”
Tuż przed otwarciem sezonu - z Jackiem Juskowiakiem - o przygodzie 
w nurtach wody - rozmawia Sara Zdzitowiecka
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BYŁO BLISKO
II ligi siatkówki

W dniach 19-21 maja Invest In 
The West Wena Kostrzyn nad 
Odrą walczyła w barażach o II 
Ligę Siatkówki w fazie finało-
wej. niestety, mimo doskonałej 
postawy kolejny sezon będzie-
my kontynuować w III lidze. Po-
niżej skrót relacji Michała Przy-
muszały.

19 maja rozgrywamy spotkanie z 
gospodarzem turnieju - SPS Konspol 
Słupca. W pierwszym secie walczymy, 
pomimo panującej na hali niezwykle 
wysokiej temperatury. nie może być 
to jednak usprawiedliwieniem naszej 
postawy, bo takie same problemu mieli 
gospodarze. Pierwszego seta po świet-
nej grze przegrywamy, w drugim secie 
Słupca wychodzi na prowadzenie 5:1 a 
my cały set gonimy wynik. Coraz cięż-
szy oddech wyczerpuje całą naszą moc 
z pierwszego seta i ostatecznie przegry-
wamy. na trzeci set wychodzimy oddy-
chając rękawami, gra totalnie nam się 
nie układa, dostajemy sporo czap, nie 
przyjmujemy oraz robimy błędy w za-
grywce. Efektem jest nasza porażka w 
całym meczu 3:0. 

następnego dnia podejmujemy 
faworytów, wzmocnionych czterema 
zawodnikami z Plus Ligowej druży-
ny Effectora Kielce. Michał Superlak, 
Krzysztof antosik, Szymon Biniek oraz 
andrzej Orobko prezentują wysoki po-
ziom jak na tą klasę rozgrywek. Dość 
napisać, że drużyna z Kielc była lepsza 
w każdym elemencie. I chociaż w tym 
spotkaniu optymizmem napawała po-
stawa naszego libero adama Borka, któ-
ry przyjmował i bronił Plus Ligowców 
przegrywamy 3:0.

niedzielne spotkanie z LKS LUKS 
Dobroń (wicemistrzów Województwa 
łódzkiego) było dla nas meczem o ho-
nor. Przeważaliśmy w większości ele-
mentów, wygrywając większość długich 
wymian. Spotkanie kończy się zwycię-
stwem 3:1, a MVP spotkania został nasz 
rozgrywający andrzej Klepacki.

Sezon kończymy zwycięstwem co 
nas bardzo cieszy, miejsce III w turnie-
ju finałowym jest naszym sukcesem 
z którego bardzo się cieszymy ! Mimo 
wszystko wróciliśmy z tarczą ze Słup-
cy!

Michał Przymuszała

Po wcześniej rozegranych turniejach ligowych, 
drużyny podzielone zostały na dwie grupy. W gru-
pie finałowej walczącej o miejsca 1-4 znalazły się 
zespoły:  UKS Czarni Żagań, TS zew I Świebodzin, 
UKS Spartakus zielona góra i UKS nukleon I Ko-
strzyn nad Odrą. W grupie pocieszenia  o miejsca 
5-8 rywalizowały: TS zew II Świebodzin, TS zew III 
Świebodzin, UKS Szczypiorniak zielona góra oraz 
UKS nukleon II Kostrzyn nad Odrą. 

już o 10.00 rozpoczęliśmy zmagania ligowe 
meczem pomiędzy UKS Czarni Żagań i UKS Spar-
takus zielona góra. W drugim meczu młodsza 
drużyna UKS Nukleon II nieznacznie i pechowo 
przegrała ze Szczypiorniakiem Zielona Góra 
8:7. Przeciwnik zwycięską bramkę rzucił na 15 
sekund przed końcem meczu. Kolejne spotkanie 
było bardzo ważne  dla pierwszej drużyny UKS 
nukleon. zmotywowani gospodarze po bardzo 
dobrym meczu zwyciężyli Czarnych Żagań  
13:7 zbliżając się do wygrania całej ligi.

Po pierwszych sportowych emocjach wszy-
scy zgromadzeni w hali sportowej wzięli udział 
w uroczystym  otwarciu finałowego turnieju ligi 
wojewódzkiej. Dokonał tego  Burmistrz Kostrzyna 
nad Odrą , Andrzej Kunt.  Chwilę później zespoły 
przystąpiły do rozegrania pozostałych  spotkań . 
a w dziewięciu kolejnych meczach działo się bar-
dzo dużo. już po drugim meczu  drużyna UKS nu-
kleon I mogła cieszyć się ze zdobycia mistrzostwa 
województwa lubuskiego. Po wygraniu meczu ze 
Spartakusem zielona góra 8:6, przewaga punkto-
wa zagwarantowała gospodarzom wygranie ligi 
wojewódzkiej. Ostatni mecz z drużyną UKS Czarni 
Żagań nie decydował już o niczym , ale i tak „nowi 
mistrzowie województwa” pokazali świetną grę , 
wygrywając 13:6.  
Wyniki pozostałych meczów: 
TS zew III Świebodzin : TS zew II Świebodzin -   

14:11,
UKS Szczypiorniak zielona góra : TS zew II Świe-

bodzin -  6:13,
UKS Czarni Żagań : TS zew I Świebodzin – 13:9,
UKS nukleon II : TS zew III Świebodzin  - 7:10,
TS zew I Świebodzin : UKS Spartakus zielona góra 

– 13:11,

TS zew III Świebodzin : UKS Szczypiorniak  zielona 
góra – 14:6,

TS zew II Świebodzin : UKS nukleon II – 12:4.
Po wielu emocjach, przyszło na gorąco pod-

sumować całą ligę wojewódzką. W czasie uroczy-
stego zakończenia turnieju, Prezes UKS nukleon, 
Marek Zatylny podziękował za wspaniałą walkę 
i i sportową rywalizację i poprosił Vice Prezesa 
Lubuskiego związku Piłki Ręcznej, Grzegorza 
Trzebniaka o podsumowanie ligi i wręczenie na-
gród. Wszystkie zespoły ligi otrzymały puchary, a 
zawodnicy okolicznościowe medale. Prezes UKS 
nukleon ufundował Puchar Fair Play,  który trafił 
do drużyny UKS Czarni Żagań.  Trzech najlepszych 
strzelców ligi wojewódzkiej otrzymało okazałe 
statuetki. 

na koniec z rąk Marka zatylnego, Prezesa UKS 
nukleon i trenera jednocześnie,mistrzowie woje-
wództwa lubuskiego otrzymali okolicznościowe 
koszulki.  W radosnej atmosferze, po wielu spor-
towych emocjach najmłodsi piłkarze ręczni za-
kończyli turniej i całą ligą wojewódzką. Wszystkim 
zawodnikom życzymy samych sukcesów i do zo-
baczenia na parkietach sportowych w następnym 
sezonie.

 Końcowa klasyfikacja ligi wojewódzkiej w 
sezonie 2016/2017 w kategorii młodzik młod-
szy:
I miejsce – UKS Nukleon I Kostrzyn nad Odrą,
II miejsce – UKS Czarni Żagań,
III miejsce – UKS Spartakus zielona góra,
IV miejsce – TS zew I Świebodzin, 
V miejsce -  TS zew III Świebodzin, 
VI miejsce - TS zew II Świebodzin, 
VII miejsce – UKS nukleon II Kostrzyn nad Odrą, 
VIII miejsce – UKS Szczypiorniak zielona góra.

Klasyfikacja strzelców: 
I miejsce z wynikiem 101 bramek – Szymon grzel-

czak (UKS nukleon Kostrzyn nad Odrą),
II miejsce z wynikiem 91 bramek – Maksym Żabko 

(UKS Czarni Żagań),
III miejsce z wynikiem 86 bramek – Konrad Wróbel 

(UKS nukleon Kostrzyn nad Odrą).

UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą

UKS NUKLEON KOSTRZYN NAD ODRĄ: 
mistrzowie województwa!
W sobotę 13 maja w Kostrzynie nad Odrą królowała piłka ręczna. W hali widowiskowo-
sportowej zespołu Szkół odbył się finałowy turniej ligi wojewódzkiej młodzika młodszego.  
Do Kostrzyna zjechały wszystkie zespoły województwa w najmłodszej kategorii wiekowej. 
Całodniowe zawody kończyły rozgrywki ligowe piłkarzy ręcznych w sezonie 2016/2017. 
O uroczyste zakończenie ligi postarali się organizatorzy turnieju : Lubuski związek Piłki 
Ręcznej i Uczniowski Klub Sportowy nukleon z Kostrzyna nad Odrą.  
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Wyniki końcowe:
• KS „Człowiekiem jestem” (30 pkt),
• Polski związek Emerytów i Rencistów –  

( 26 pkt)
• Deutsche gruppe – (23 pkt)
• Uniwersytet Trzeciego Wieku ( 20 pkt),
• Środowiskowy Dom Pomocy w Kostrzynie 

nad Odrą I (17 pkt),
• Środowiskowy Dom Pomocy w Kostrzynie 

nad Odrą II (17 pkt),
• Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą  

(14 pkt)
Po zakończeniu turnieju wszyscy po wyczer-

pujących zmaganiach zasiedli do wspólnego 
grilla i mogli uraczyć się smacznymi kiełbas-
kami, zawierając kolejne znajomości i dobrze 
się bawiąc. Był to naprawdę udany dzień, który 
seniorzy spędzili zdrowo i aktywnie, w miłym 
towarzystwie i co najważniejsze z uśmiechami 
na twarzy. Seniorzy bawili się naprawdę wy-
śmienici, można im tylko pozazdrościć wigoru 
i dobrych humorów.

Mariusz Staniszewski

W tegorocznej spartakiadzie do rywalizacji 
przystąpiło 7 zespołów a były to: 

Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą, KS 
„Człowiekiem jestem”, Środowiskowy Dom 
Pomocy w Kostrzynie nad Odrą (dwa zespoły), 
związek Emerytów i Rencistów, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, grupa gości z niemiec.

Seniorzy zmagali się w sześciu konkuren-
cjach takich jak:
• Rzut woreczkami do celu,
• Rzut Hula hop do celu,
• Przenoszenie piłki bokiem i górą,
• Strzały piłką do bramki,
• Slalom z Hula-hop,
• Slalom z „piłeczką”

Każda z konkurencji dla seniorów była od-
powiednio punktowana i drużyna gromadzi-
ła punkty, które zdecydowały o kolejności na 
„podium”. Do punktacji nie było brane przeno-
szenie piłki bokiem i górą, dla uatrakcyjnienia 
zabawy w tej konkurencji przeprowadzono eli-
minacji i finały. Tradycyjnie jak co roku rywaliza-
cja była bardzo zacięta i wyrównana ale była to 
przede wszystkim wspaniała zabawa. Wszyscy 
uczestnicy z uśmiechami na twarzy podcho-
dzili do kolejnych konkurencji zaliczając je bez 
najmniejszego wysiłku. nie zmienia to faktu, że 
wszyscy walczyli zawzięcie o każdy celny rzut, 
strzał na bramkę czy pędzili do mety chcąc 
„urwać „ przysłowiowy, każdy ułamek sekundy.  
Wszystkie drużyny uhonorowano pucharami 
oraz pamiątkowymi dyplomami, których fun-
datorem był MOSiR dekoracji dokonali: Zyg-
munt Mendelski, Krystyna Budzińska, Ma-
riusz Staniszewski i Bartłomiej Suski.

Wicemistrzynie
w Kostrzynie

W piątek 12 maja w Szlichtyngo-
wej odbyła się najważniejsza w 
tym sezonie impreza mini siatków-
ki dziewcząt: FInał WOjEWóDzKI 
LUBUSKIEj OLIMPIaDy MłODzIE-
Ży. W zawodach wzięły udział 
cztery reprezentacje szkół, które 
wywalczyły sobie awans w turnie-
jach eliminacyjnych: SP Drezden-
ko, SP Szlichtyngowa, SP nowa Sól 
i SP2 Kostrzyn nad Odrą. 

W meczu półfinałowym nasze dziew-
czyny bez problemu pokonały zespół 
z nowej Soli 2:0. W finale, w meczu o 
pierwsze miejsce i awans do mistrzostw 
Polski spotkały się : SP Szlichtyngowa i 
Sp2 Kostrzyn. W pierwszym secie miej-
scowe bez problemu pokonały nasz ze-
spół. W drugiej odsłonie kostrzynianki 
grały zdecydowanie lepiej w przyjęciu 
i wzmocniły zagrywkę. Od wyniku 24-
24 zaczął się prawdziwy horror, punkt 
za punkt, kilkanaście piłek setowych i 
meczowych. Ostatecznie tego seta wy-
grały kostrzynianki 38-36!!! W trzecim 
secie gra równie wyrównana, awans do 
Mistrzostw Polski przy wyniku 14-12 był 
bardzo blisko. niestety, przegrywamy 
14-16 i nie dla nas Mistrzostwa Polski, 
ale tytuł wicemistrza województwa lu-
buskiego w pełni nas satysfakcjonuje.
Wyróżnienie dla najlepiej przyjmującej 
otrzymała nasza siatkarka julia Hadry-
siak.  Mamy Srebro! Brawo dziewczyny!

Wszystkie zawodniczki trenują w 
akademii Siatkówki działającej przy 
Szkole Podstawowej nr2 i w UKS DWój-
Ka. Tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie 
ciężka praca na lekcjach w-f pod okiem 
p. Wiesławy gozdek i na treningach 
prowadzonych przez p. Dariusza Czar-
nego, łukasza Kostowieckiego i Pawła 
Bihuniaka. Podziękowania dla dyrektora 
zespołu Szkół p. Leszka naumowicza za 
udostępnienie sali  do treningów, bez 
dobrych warunków do trenowania nie 
byłby tego sukcesu.

Skład zespołu: 
anna najda (kapitan)

anna Chara
Kornelia Wójcik
julia Hadrysiak

Weronika Piotrowska
Wiktoria Lange

Daria gera
nina adamska

Magda Liszewska
Weronika Domeracka

trener: Paweł Bihuniak

Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna 
SENIORÓW
W dniu 17 maja od godziny 10 do 12 na stadionie sportowym MOSiR odbyła się 
Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna Seniorów o „Puchar Dyrektora MOSiR”. Uro-
czystego otwarcia dokonali dyrektor MOSiR zygmunt Mendelski oraz Krystyna 
Budzińska życząc wszystkim przede wszystkim dobrej zabawy, miłej atmosfery 
oraz dużo sił i zdrówka do pokonania wszystkich konkurencji. Turniej rozegrano 
na kortach tenisowych MOSiR, pogoda dopisała przez praktycznie cały turniej 
świeciło piękne słoneczko, a jeszcze bardziej dopisali kibice, którzy fantastycznie 
dopingowali wszystkich uczestników spartakiady.
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TAK SIĘ GRA
... w kosza!
Dnia 16 maja 2017r. w gorzo-
wie Wlkp. odbył się finał wo-
jewódzki Lubuskiej Olimpia-
dy Młodzieży w koszykówce 
dziewcząt. Do zawodów za-
kwalifikowały się cztery druży-
ny z województwa lubuskiego : 
SP-1 Wschowa, SP-1 Szprotawa, 
SP-13 gorzów i SP-4 Kostrzyn. 

Reprezentacja dziewcząt z Czwór-
ki rozegrała dwa mecze; pierwszy 
mecz kończy się zwycięstwem zespo-
łu dziewcząt ze Wschowy. Kolejny de-
cydujący mecz o miejsce medalowe 
przypada z drużyną z SP ze Szprota-
wy. Pierwsza kwarta kończy się prze-
wagą punktową na korzyść zespołu 
rywalek, natomiast w drugiej zawod-
niczki SP-4  wychodzą na prowadze-
nie i do końca nie dają odebrać sobie 
medalowego miejsca. Mecz kończy 
się zwycięstwem drużyny z SP-4 wy-
nikiem 46:40. na koniec wszystkie 
zawodniczki otrzymały imienne dy-
plomy, medale i upominki.

KOŃCOWE WYNIKI:
I miejsce SP-1 Wschowa 
II miejsce SP-13 gorzów
III miejsce SP-4 Kostrzyn

IV miejsce Szprotawa

SKŁAD DRUŻYNY:
Kornelia angelov

nikola Bareja
ania Borowska

Patrycja guźniczak
Ola Helm

amelia  januszkiewicz
Oliwia jerzyńska

Oliwia Kraska
julia Krecak
nadia Rzepa

Wiktoria Sorol
Wiktoria Szczepaniak

Oliwia zwolińska
Opiekun: Krystyna Srokowska

„Jestem tu dzisiaj po to aby Wam pogra-
tulować i podziękować za godne reprezen-
towanie województwa lubuskiego na arenie 
ogólnopolskiej. Jesteśmy z Was bardzo dumni 
- tymi słowami R. Skowron przywitał młodych 
piłkarzy, sztab szkoleniowy, pracowników klu-
bu oraz licznie zgromadzonych rodziców. - To 
największy sukces dziecięcej piłki nożnej w 
skali województwa, sukces, który przypo-
mniał Polsce o piłkarskiej Ziemi Lubuskiej!”. 
na uroczystym poczęstunku byli obecni rów-
nież V-ce Prezes Okręgowego związku Piłki 
nożnej Zenon Chmielewski, przedstawiciel 
Wydziału gier Kamil Żebereski oraz gość spe-
cjalny Burmistrz Miasta Andrzej Kunt. Wszyscy 
Panowie nie szczędzili słów pochwał dla naszej 
drużyny. Podkreślali jak wielki oddźwięk towa-
rzyszył występom kostrzyńskich Orlików na 
PGE Narodowym. 220 tyś. osób przed telewi-
zorami, jeszcze więcej przed komputerami śle-
dziło poczynania dzieci w finałowym turnieju 
„Z Podwórka Na Stadion O Puchar Tymbar-
ku” - jesteście najlepszymi ambasadorami mia-
sta oraz regionu - podsumowali wspólnie.

W imieniu klubu głos zabrał Prezes Stowa-
rzyszenia, który podziękował gospodarzom 
spotkania za przyjazd do Kostrzyna i docenie-

nie osiągnięć Orlików trenera Adama Bog-
dańskiego. Podkreślił przy tym, iż osiągnięty 
sukces w żadnym stopniu nie jest dziełem przy-
padku lecz zwieńczeniem ciężkiej pracy na tre-
ningach, zaangażowania trenerów, rodziców w 
działania na rzecz młodych sportowców. 

Po części oficjalnej prezes Robert Skowron 
przekazał na ręce dzieci biało-czerwoną ko-
szulkę z numerem 9 podpisaną przez Roberta 
Lewandowskiego! Entuzjazm w oczach dzieci 
był nie do opisania. jeszcze większy pojawił się 
już po chwili gdy wszyscy nasi piłkarze zostali 
obdarowani oryginalnym kompletem piłkar-
skim Młodzieżowej Kadry Polski! „Czwórki” w 
reprezentacyjnych trykotach, Orzeł na piersiach 
naszych bohaterów - tego jeszcze nie było! Ra-
dość u dzieci, łzy w oczach rodziców.

Indywidualnie wyróżniony został trener 
Adam Bogdański oraz asystujący mu Warsza-
wie Mariusz Krysiński i Tomasz Sikorski. z rąk 
Prezesa LzPn odebrali pamiątkowe dyplomy 
podpisane przez Zbigniewa Bońka. Sympa-
tyczne spotkanie zakończył słodki deser oraz 
pamiątkowe zdjęcie. „Czwórkowi” sportowcy 
wręczyli upominki raz jeszcze dziękując piłkar-
skim władzom województwa za okazaną ser-
deczność!

UKS „Czwórka” Kostrzyn nad Odrą

UKS „CZWÓRKA” wyróżniona
10 maj 2017 roku Robert Skowron, Prezes Lubuskiego związku Piłki nożnej, gościł 
„Tymbarkowych” piłkarzy UKS „Czwórka”. To kolejna data, która na stałe zapisała 
się na złotych kartach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka”. na zaprosze-
nie Prezesa LzPn  „Czwórkowa” drużyna chłopców do lat 10 uczestniczyła w spot-
kaniu z piłkarskimi władzami województwa. 
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Piknik w rytmach Flamenco
Trzeci Maja od kilku lat w naszym mieście obchodzimy bardzo rodzinnie. A to za sprawą Kostrzyńskiego Centrum Kultury, które tra-

dycyjnie już, w ten dzień wolny od pracy, zaprosiło mieszkańców na piknik w Parku Miejskim. Były atrakcje dla dzieci: dmuchańce, kącik 
artystyczny, malowanie buziek a także mydlane bańki. Była też możliwość grillowania na trawce i oprawa muzyczna, która pozwoliła 
przenieść się do słonecznej Hiszpanii a następnie wspólnie bawić się przy piosenkach Agnieszki Osieckiej. Trochę zawiodła pogoda, 
ale nie zawiedli Kostrzynianie, którzy świetnie bawili się przez kilka godzin… a my już dzisiaj zapraszamy na kolejne miejskie imprezy!
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