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Trzydniowe święto miasta - Kostrzyn na Fali 2017 za nami. Było wesoło, różnorod-
nie, z wieloma atrakcjami dla kostrzynian. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się koncerty gwiazd estrady w Amfiteatrze, wesoło było na stoiskach i punktach za-
baw dla dzieci. Oblężone były punkty gastronomiczne i stoiska z rękodziełem.

Dużo świetnej zabawy zapewnili widzom uczestnicy ,,Spływu na Byle czym”, a zwy-
ciężyła załoga Wojciecha Borkowskiego. 

Największe niespodzianki to zaproszenie na scenę Aleksandry Mleczek, która wraz 
z Varius Manx i Kasią Stankiewicz świetnie zaśpiewała ,,Maj” oraz koncert Forced 
to Mode (Depeche Mode Cover), którzy porwali publiczność przebojami Depeche 
Mode.

Niedzielne załamanie pogody sprawiło, że nie wszystkie zaplanowane przedsię-
wzięcia udało się przeprowadzić, tym niemniej dziękujemy wszystkim, którzy włączy-
li się w przygotowanie programu tegorocznej imprezy.

Dziękujemy mieszkańcom Kostrzyna nad Odrą za tak liczne uczestnictwo i świetną 
zabawę.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w miesiącu maju 2017 roku zarejestrowano:
25 aktów urodzenia (16 urodzeń w szpitalu i 9 urodzonych za granicą RP)

3  ojców uznało swoje dziecko przed kierownikiem USC
9 aktów małżeństwa -  6 ślubów cywilnych, 

2 śluby wyznaniowe oraz 1 zawarty za granicą - wpisany do ksiąg małżeństw)
30 aktów zgonu

Do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” wpisano 709 aktów stanu cywilnego .

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

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

Wydano 316 odpisów aktu stanu cywilnego 
( 220 skróconych, 34 zupełnych i 62 wielojęzycznych)

286 osób złożyło wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

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

49 cudzoziemców zameldowało się na pobyt czasowy w Kostrzynie nad Odrą.
Urząd Stanu Cywilnego

SPIS TREŚCI

2 nr 3 / 2017 czerwiec

SAMORZĄDNY KOSTRZYN 
bezpłatny miejski biuletyn informacyjny

REDagUjE zESPół: pracownicy Urzędu Miasta
przy współpracy Biblioteki Miejskiej, KCK, MOSiR, 
Muzeum Twierdzy oraz serwisu internetowego 
naszkostrzyn.pl

aDRES REDaKCjI: Urząd Miasta, ul. graniczna 2, 
66-470 Kostrzyn nad Odrą tel.95 7278106, 
e-mail:samorzadny@kostrzyn.um.gov.pl
WyDaWCa: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 
SKłaD I DRUK: Drukarnia SOnaR
naKłaD: 6 tysięcy egzemplarzy



Obecność Biblioteki podczas Święta Miasta 
„Kostrzyn na Fali” to już tradycja, dlatego i tym 
razem nie mogło nas zabraknąć. W słoneczne 
wiosenne popołudnie zaprosiliśmy do zwiedze-
nia naszego stoiska, które tym razem znalazło 
się w innym miejscu niż dotychczas, dzięki cze-
mu mogliśmy zaprezentować się z większym 
rozmachem. nowa miejscówka od razu podbiła 
serca odwiedzających, którzy chwalili ciekawy 
klimat i wystrój naszego sektora.

na wszystkich odwiedzających czekała stre-
fa relaksu, gdzie można było się wyciszyć, pole-
żeć, poczytać. Przygotowaliśmy bogatą ofertę 
książek w ramach tzw. akcji bookcrossingowej, 
czyli uwalniania książek. Można było wybrać 
sobie dowolną książkę, a wybór tytułów był 
naprawdę spory. zachęcaliśmy do tego, aby 
po przeczytaniu przekazać ją dalej, żeby mogła 
znaleźć kolejnego czytelnika. Prawie wszystkie 
pozycje znalazły nowych właścicieli. Mamy na-
dzieję, że dzięki tej akcji zyskają one drugie, a 
może i trzecie życie.

Tuż obok strefy relaksu uczestnicy zajęć 
Pracowni Robotyki prezentowali samodzielnie 
skonstruowane urządzenia: great Ball Con-
traption, czyli maszynę transportującą kulki w 
obiegu zamkniętym, zbudowaną z programo-
walnych klocków Lego Mindstorms EV3 oraz 
cyfrowy skaner - również w całości złożony z 
klocków Lego. Młodzi konstruktorzy zapra-
szali przechodniów do oglądania i testowania 
swoich osiągnięć, a chętnych nie brakowało. 
Maszyna great Ball Cotraption posiadała je-

den element wymagający działania człowieka 
– windę przygotowaną specjalnie z myślą o 
najmłodszych, którzy z błyskiem w oku stero-
wali dźwigiem, aby wprowadzić kulki na wyż-
szy poziom. Wielkie brawa należą się młodym 
konstruktorom-programistom, którzy ciężko 
pracowali, żeby móc zaprezentować swoje ma-
szyny.

z kolei za strefą relaksu uruchomiliśmy ple-
nerową wersję naszej Pracowni Rękodzieła, w 
której aż do wieczora trwały warsztaty scrap-
bookingowe. W tym dniu nie obowiązywały 
zapisy i każdy, kto chciał, mógł wykonać swoje 
własne dzieło pod hasłem „kartki jak malowa-
ne”. Do wykorzystania były bogate zestawy na-
rzędzi i materiałów pozwalające wykonać swo-
je kartki różnymi technikami. Pomysł spodobał 
się tak bardzo, że w zazwyczaj damskim gronie 
znalazło się nawet kilku panów, którzy ramię w 
ramię tworzyli swoje prace.

Przez cały dzień była z nami firma Teleskop, 
wchodząca w skład Telemond Holding, dzięki 
której w październiku 2016 roku mogliśmy po-
szerzyć działalność naszej Pracowni Robotyki o 
zajęcia z konstruowania i programowania pro-
gramowalnych klocków Lego We.Do dla dzieci 
z klas I-III.

na swoim stoisku hostessy prezentowały 
działalność holdingu, zachęcały do skorzysta-
nia z oferty praktyk zawodowych w firmach 
Telemond oraz wręczały specjalnie przygoto-
wane zestawy firmowych gadżetów.

I tak minął cały dzień pełen atrakcji i wspa-
niałych wrażeń przygotowanych przez naszych 
przytulaśnych bibliotekarzy, uśmiechniętych 
wolontariuszy i pozytywnie zakręconych 
instruktorów tworzących jedyny taki team 
– świetną i zgraną drużynę.

Dziękujemy wszystkim za odwiedziny w ple-
nerowej bibliotece i zapraszamy do korzystania 
z naszej stałej oferty „stacjonarnej” w tymcza-
sowej siedzibie w Domu Handlowym Piast przy 
ul. Piastowskiej 1 (nad sklepem spożywczym 
Lewiatan).

Michał Słupczyński
www.biblioteka.kostrzyn.pl

KOSTRZYN NA FALI:
Biblioteka w plenerze
Było słonecznie, zielono i bardzo wesoło. jak co roku wiosną Biblioteka 
wychodzi w plener i zaprasza do spędzenia czasu w najlepszym możli-
wym towarzystwie – w towarzystwie książki oczywiście.

na adres samorzadny@kostrzyn.
um.gov.pl otrzymaliśmy prośbę o 
informację dotyczącą przyjęć Intere-
santów przez burmistrza dr andrzeja 
Kunta. W związku z tym informu-
jemy, że Burmistrz Miasta Kostrzyn 
nad Odrą przyjmuje interesantów 
w Urzędzie Miasta ul. graniczna 2 w 
każdy poniedziałek w godzinach od 
12:00 do 16.00. na wizytę u burmi-
strza należy umówić się telefonicznie 
w sekretariacie Urzędu Miasta nr te-
lefonu 95 7278101. Sekretarka zapy-
ta o imię i nazwisko, adres oraz po-
prosi o określenie tematu rozmowy, 
spyta w jakiej sprawie oraz zapropo-
nuje godzinę spotkania. Interesant 
ma możliwość wyboru terminu spot-
kania – daty i dogodnej dla siebie 
godziny. na rozmowę z burmistrzem 
można również umówić się w Urzę-
dzie Miasta, zapraszamy do sekreta-
riatu, II piętro.

Korzystając z okazji informuje-
my, że w roku ubiegłym z tej formy 
spotkania się z burmistrzem skorzy-
stały 282 osoby. najczęściej tematem 
rozmów były sprawy mieszkaniowe, 
dzierżawy gruntów, możliwości uzy-
skania dotacji, remontów i inwesty-
cji.

Interesanci przyjmowani są rów-
nież przez Przewodniczącego Rady 
Miasta. Pan Marek Tatarewicz jest do 
dyspozycji Mieszkańców w Urzędzie 
Miasta , piętro 1, biuro nr 21  w po-
niedziałki w godzinach od 14:30 do 
15:30.

Urząd Miasta czynny jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 
7:30 do 15:30. 
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KONIEC ROKU
… szkolnego
Poniżej publikujemy list Bur-
mistrza Miasta Kostrzyn nad 
Odrą na zakończenie roku 
szkolnego 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, Nauczyciele 

i Wychowawcy, Pracownicy 
administracji i obsługi, 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Koniec roku szkolnego jest okazją, 
aby wszystkim Państwu podziękować 
za rzetelność, wytrwałość, za serce i 
zaangażowanie, za solidną i sumien-
ną pracę. Wiele podjętych wyzwań i 
zmian, wiele cennych inicjatyw oraz 
twórczych działań, to efekt Waszej 
całorocznej pracy w mijającym roku 
szkolnym 2016/2017.

Wszystkim nauczycielom i Wycho-
wawcom dziękuję za to, że przekazu-
jąc młodemu pokoleniu wiedzę oraz 
określone umiejętności, wzbogacacie 
w nich nieprzemijające wartości do-
bra, prawdy i piękna.

Wam drodzy Rodzice dziękuję za 
to, że podejmujecie trud współpracy 
ze szkołą lub przedszkolem dla dobra 
i bezpieczeństwa Waszych dzieci. 

Uczniom przekazuję gratulacje i 
podziękowania za Waszą chęć zdoby-
wania wiedzy, osiągnięte wyniki, dą-
żenie do poszerzania horyzontów, a 
przede wszystkim za dbałość o dobre 
imię szkoły.

Życzę wszystkim udanego waka-
cyjnego wypoczynku. niech to będzie 
czas spotkań z ciekawymi ludźmi, 
interesujących podróży, odkrywania 
nowych miejsc i podziwiania wspa-
niałych zabytków. Życzę Wam spo-
kojnych i udanych wakacji oraz bez-
piecznego powrotu do szkoły. 

dr Andrzej Kunt
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

ANNA ZALEWSKA O REFORMIE
Minister Edukacji narodowej anna zalew-

ska zapewnia, że „reforma edukacji jest częścią 
spójnej, przemyślanej i zaplanowanej w per-
spektywie najbliższych lat polityki oświatowej 
państwa. Dążymy do tego, aby każdy uczeń, bez 
względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status 
materialny jego rodziny, miał zapewnioną dobrą 
edukację i dobrą szkołę” - podkreśliła szefowa 
MEn. Minister poinformowała, że wszystkie 
dokumenty, niezbędne do tego, aby uczyć w 
nowym systemie szkolnym są przygotowane. 
Podała także, że wydawnictwa pracują nad no-
wymi podręcznikami dla klas I, IV i VII, z których 
od września będą uczyli się uczniowie według 
nowej podstawy programowej: „Pragnę zapew-
nić, że każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w 
szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne 
dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 
będą sfinansowane z budżetu państwa” - za-
znaczyła a. zalewska. Minister przypomniała 
również w liście do Rodziców, że dzieci będą 
miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły 
posiłek w szkole i mogły w spokoju zjeść go 
podczas jednej dłuższej przerwy obiadowej. 
„Takie rozwiązania planujemy wprowadzić w 
szkole w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo, 
wspólnie z Ministrem Zdrowia przedstawimy 
wkrótce wstępne założenia programu obejmują-
cego opieką stomatologiczną uczniów. Zarówno 
posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne 
elementy składające się na dobrą szkołę” - czy-
tamy w liście.

REFORMA OŚWIATOWA 
W NASZYM MIEŚCIE
W Kostrzynie nad Odrą reformą edukacji 

zajmuje się  Wydział Oświaty, Kultury i Opie-
ki Urzędu Miasta, którego naczelnik Marzena 
Brenk-Sułkowska podkreśla dobrą współ-
pracę burmistrza z miejskimi radnymi, go-
rzowskim Kuratorem Oświaty i dyrektorami 
kostrzyńskich placówek oświatowych. Dobra 
współpraca zaowocowała tym, że już  22 maja 
zostały zatwierdzone arkusze organizacyjne 
szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. 
Co istotne w naszym mieście nie likwiduje-
my żadnej szkoły, a zatrudnienie nauczycieli 
wzrośnie. Tak więc w nowym roku szkolnym w 
naszym mieście będą funkcjonowały 4 szkoły 

podstawowe, w tym 2 szkoły z klasami gim-
nazjalnymi (Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła 
Podstawowa nr 3).  

ROK SZKOLNY 2017/2018
W roku szkolnym 2017/2018 wzrośnie liczba 

uczniów o 67 oraz wzrośnie o 1 liczba oddzia-
łów.  Do szkół podstawowych  i klas gimnazjal-
nych w szkołach podstawowych będzie uczęsz-
czało 1.914 uczniów, w tym do: 
• Szkoły Podstawowej nr 1 - 400 uczniów (204 

do klas gimnazjalnych i 196  do klas szkoły 
podstawowej ) do 18 oddziałów;

• Szkoły Podstawowej nr 2 - 631 uczniów do 
29 oddziałów;

• Szkoły Podstawowej nr 3 - 277 uczniów (136 
do klas gimnazjalnych i 141  do klas szkoły 
podstawowej ) do 14 oddziałów;

• Szkoły Podstawowej nr 4 - 606 uczniów do 
29 oddziałów. 
W pełnym wymiarze będzie zatrudnionych 

166 nauczycieli oraz 15 nauczycieli niepeł-
nozatrudnionych. W stosunku do roku szkol-
nego 2016/2017 zatrudnienie nauczycieli w 
Kostrzynie nad Odrą wzrośnie. Tygodniowo 
we wszystkich szkołach będzie realizowanych 
4.114 godzin. W roku szkolnym 2017/2018, 
zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta polityką 
oświatową, będą realizowane dodatkowe go-
dziny z języka polskiego, matematyki oraz ję-
zyka obcego. Ponadto w Szkole Podstawowej 
nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 będą funkcjo-
nowały oddziały specjalne dla dzieci i młodzie-
ży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
W Szkole Podstawowej nr 2 i nr 4 będą rów-
nież zorganizowane oddziały „0” dla dzieci 6 
-letnich. 

 W roku szkolnym 2017/2018 planowano, 
że do przedszkoli miejskich będzie uczęszcza-
ło    407 dzieci do 16 oddziałów. jednak po za-
kończeniu rekrutacji okazało się, że pozostało 
kilkanaścioro dzieci w wieku 3-5 lat, które nie 
znalazły miejsca w żadnym z przedszkoli pub-
licznych i niepublicznych. W związku z tym 
została podjęta decyzja o utworzeniu dodat-
kowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 
3. W przedszkolach publicznych będzie praco-
wało 31 nauczycieli pełnozatrudnionych i 10 
nauczycieli niepełnozatrudnionych.

DOBRA EDUKACJA W DOBREJ SZKOLE 
Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura 
szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. W miejsce obecnych ty-
pów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 
4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. 
Likwidacji ulegną gimnazja, które w polskim systemie oświaty pojawiły się 
1 września 1999 roku. Pierwszym rocznikiem, który chodził do gimnazjum, 
był rocznik 1986.
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KOSTRZYŃSCY
matematycy 
bez granic
W poniedziałek, 5 czerwca, 
w auli Uniwersytetu zie-
lonogórskiego odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
laureatom XXVIII Międzyna-
rodowego Konkursu Mate-
matycznego „Matematyka 
bez granic” w Regionie Lubu-
sko – zachodniopomorskim. 
Wśród lauretatów konkursu 
znaleźli się także uczniowie 
z Kostrzyna nad Odrą!

na uroczystość przybyli uczniowie, 
nauczyciele, przedstawiciele Wojewo-
dy, Kuratora Oświaty, Uniwersytetu 
zielonogórskiego oraz przedstawicie-
le jednostek samorządu terytorialne-
go obu województw. Przewodnicząca 
konkursu - dr Krystyna Białek poinfor-
mowała, że w XXVIII edycji konkur-
su uczestniczyło 1.070 klas - 26.274 
uczniów z 434 szkół, w tym 458 klas 
- 9.602 uczniów ze 154 szkół podsta-
wowych, 281 klas - 6.963 uczniów ze 
136 szkół gimnazjalnych oraz 331 klas 
- 9.709 uczniów ze 144 szkół ponad-
gimnazjalnych. Konkurs „Matematyka 
bez granic” jest bardzo szczególny, 
ponieważ jego wynik nie zależy od 
pojedyńczego ucznia, ale od całego 
zespołu klasowego. 

Laureatami konkursu zostali 
uczniowie klasy VI d ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 2, którzy zajęli III miej-
sce w regionie i 5 miejsce w Polsce 
w kategorii szkół podstawowych. 
nagrodę ufundowaną przez Burmi-
strza Miasta Kostrzyn nad Odrą ode-
brali reprezentanci klasy VI d,  aldona 
Baszyńska - nauczyciel matematyki 
oraz Elżbieta naumowicz  - dyrektor 
szkoły. Uczniowie otrzymali bon o 
wartości 4.000 zł z przeznaczeniem 
na organizację wycieczki szkolnej. 
gratulujemy sukcesu uczniom oraz 
kadrze pedagogicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2. 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu 
gimnazjalnego. gimnazjaliści osiągnęli dobre wyniki z egzaminu, procen-
towe wyniki przedstawiamy w tabeli.

Wyniki w % gM 1 gM 2 Miasto Powiat Województwo Okręg Kraj
Historia i wos 61,21 57,13 59,17 57,01 57,12 57,27 59,0
j. polski 71,03 63,73 67,38 67,78 67,12 66,57 69,0
Przedmioty 
przyrodnicze 53,67 52,51 53,09 50,83 50,64 50,92 52,0
Matematyka 52,96 43,27 48,12 45,29 44,74 44,85 47,0
język angielski 
– poziom podstawowy 74,64 65,0 69,82 64,94 65,18 65,57 67,0
język angielski 
– poziom rozszerzony 56,91 47,0 51,96 46,89 50,57 48,61 49,0
język niemiecki 
– poziom podstawowy 49,10 61,0 55,05 57,16 56,41 53,85 54,0
język niemiecki 
– poziom rozszerzony 35,25 --- 35,25 28,88 35,0 36,68 41,0

gratulujemy gimnazjalistom dobrych wyników na egzaminie oraz życzymy sukcesów w nauce. 
Składamy również gratulacje nauczycielom i rodzicom uczniów.

PRZERWY URLOPOWE 
W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH 
W 2017 ROKU

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 )
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Przebudowa drogi nr 101 453F 
w ulicy Tadeusza Kościuszki 
roboty budowlane zostały rozpoczęte w 

maju br. po  uprawomocnieniu się  Decyzji 
Urzędu Miasta i gminy w Witnicy, zezwalają-
cej właścicielowi drogi – zarządowi Powiatu 
gorzowskiego,na wycinkę drzew kolidujących 
z realizowaną inwestycją. Prace rozpoczęto od 
wykonania robót rozbiórkowych od skrzyżowa-
nia z ulicą Mickiewicza oraz wycinki tych drzew, 
które zgodnie z ekspertyzą przyrodniczą, opra-
cowaną pod kątem występowania gatunków 
chronionych, na zlecenie miasta Kostrzyn nad 
Odrą przez eksperta przyrodniczego  ornito-
loga mgr inż. Mariusza Urbanka, nie stanowią 
potencjalnych siedlisk ptaków i/lub nietoperzy  
(30 szt.). natomiast  13 drzew wyznaczono jako 
siedliska lęgowe i zostaną one wycięte po za-
kończeniu sezonu lęgowego.  W ramach reali-
zacji zadania mającego na celu poprawę stanu 
technicznego istniejącej infrastruktury oraz 
wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, 
zostaną wykonane nowe warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni  jezdni z masy mineralno-bi-
tumicznej na odcinku o długości ok. 330 m, z 
ujednoliceniem szerokości jezdni, przebudowa 
ciągów pieszo – rowerowych  i zjazdów, zatok 
postojowych. Termin zakończenia prac określo-
no w umowie na dzień 25.08.2017r. z uwagi na 
fakt występowania siedlisk lęgowych ptaków w 
drzewach kolidujących z realizowaną inwesty-
cją, najprawdopodobniej termin zakończenia 
tej inwestycji będzie musiał być przesunięty.. 
Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinan-
sowanie zadania ze środków pochodzących z 
budżetu państwa w ramach programu wielo-
letniego pod nazwą „Program rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”.

Budowa drogi tymczasowej 
w ulicy Świerkowej

18 kwietnia br. dokonano odbioru końco-
wego zadania obejmującego budowę drogi 
tymczasowej przy ul. Świerkowej w Kostrzynie 
nad Odrą. Wykonawcą zadania, wyłonionym w 
zapytaniu ofertowym, była firma Terbud Cze-
sław Kotliński z Kostrzyna nad Odrą. zakres ro-
bót obejmował przebudowę drogi gruntowej 
na odcinku ok. 500 mb i szerokości 4m, poprzez 
wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu 
PDTP o wymiarach 120/80/16 cm łączonych 
ze sobą w sposób przegubowy wraz z wypeł-
nieniem przestrzeni między płytami i poboczy 
kruszywem łamanym. Całkowity koszt inwesty-
cji to kwota 153.345 zł.

Przebudowa drogi i chodnika 
w ulicy Olczaka
niebawem zakończone zostaną roboty bu-

dowlane związane z realizacją zadania  obej-
mującego pierwszy etap przebudowy ulicy 
Olczaka w zakresie budowy chodnika z beto-
nowej kostki brukowej o powierzchni 1081m2 i 
budowy linii oświetlenia ulicznego obejmującej 
montaż 19 słupów wraz z oprawami oświetlenia 
zewnętrznego typu LED. Umowę z wykonawcą 
firmą Terbud Czesław Kotliński z Kostrzyna nad 
Odrą, wyłonionym w trybie przetargu, zawarto 
dnia 15 maja 2017r. Termin zakończenia okre-
ślony jest na dzień 14.07.2017r. jednakże,  we-
dług zapewnień wykonawcy, prace budowlane 
zostaną zakończone do kończ bieżącego mie-
siąca. Wartość robót budowlanych to kwota 
265.155,29 zł brutto. Dokumentacja projekto-
wa opracowana w 2016r. przez firmę „RaMIKO” 
z jenina, na podstawie której realizowana jest 
inwestycja  obejmuje swoim zakresem rów-
nież przebudowę nawierzchni jezdni wraz  ze 
skrzyżowaniem z ulicą Fabryczną. z uwagi na 
ograniczone możliwości finansowe miasta oraz 
realizację innych kosztownych projektów,  po-
wyższy zakres będzie wykonany w okresie póź-
niejszym.

Inwestycje drogowe pierwszego 
półrocza 2017 

WOLNO 
ŻYJĄCE KOTY 
mają prawo żyć!
Coraz częściej przyjmujemy 
skargi kocich opiekunów na 
temat braku aprobaty, wręcz 
niechęci wobec populacji wol-
no żyjących kotów na terenach 
rodzinnych ogrodów dział-
kowych oraz wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych. Koty, 
o których mowa, są (podobnie 
jak ptaki) zwierzętami wolno 
żyjącymi i stanowią integralny 
składnik miejskiego ekosyste-
mu. Są one także naturalnym 
wrogiem gryzoni będących re-
alnym zagrożeniem dla miesz-
kańców. Czy chcemy zostać, tak 
jak Berlin, „Miastem Szczurów”? 

Obowiązek pomocy wolno żyją-
cym kotom wynika z przepisów zno-
welizowanej Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 o ochronie zwierząt oraz uchwa-
ły Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z 
dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Miasta 
Kostrzyn nad Odrą. W związku z po-
wyższym, Urząd Miasta w Kostrzynie 
nad Odrą apeluje o OCHROnĘ MIEjSC 
ByTOWanIa WOLnO ŻyjĄCyCH KO-
TóW!

apelujemy również o:
• współpracę ze społecznymi opieku-

nami kotów przy organizowaniu i 
ochronie miejsc bytowania zwie-
rząt,

• udzielanie pomocy i wsparcia spo-
łecznym opiekunom kotów,
Koty mają prawo do życia na wolno-

ści w wybranym przez siebie miejscu. 
Wyłapywanie kotów, płoszenie, za-
kazy karmienia jest zabronione i jest 
kwalifikowane przez polskie prawo 
jako znęcanie się nad zwierzętami. 
W nowelizacji Ustawy o ochronie 
zwierząt (styczeń 2012) podniesiono 
wymiar kary pozbawienia wolności 
za znęcanie się nad zwierzętami do 
lat trzech, a kary finansowej do kwoty 
100 tys. złotych.

www.kostrzyn.pl
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Budowa dróg na Os. Kostrzyn 
Południe (ulica Na Skarpie) 
i budowa brakujących punktów 
oświetlenia (ulica Łódzka). 
Inwestycja obejmująca budowę dróg na 

Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową i 
oświetleniem ulicznym jest realizowana sukce-
sywnie od kilku lat na podstawie dokumentacji 
projektowej opracowanej w latach 2006-2008. 
W pierwszej kolejności  wybudowane zostało 
oświetlenie uliczne na terenach  zamieszka-
łych przez mieszkańców Kostrzyna, następnie 
po wykonaniu przez MzK Sp. z o.o. inwestycji 
obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej na 
tym terenie, miasto mogło przystąpić do bu-
dowy dróg wraz z kanalizacją deszczową oraz 
uzupełnienia punktów oświetlenia w tych miej-
scach, gdzie powstają nowe domy i teren jest 
niedostatecznie doświetlony. I tak w roku 2014 
wybudowano drogę wraz z kanalizacją przy ul. 
Wschodniej, w roku 2016 została wybudowana 
ulica jaworowa i część ulicy  na Skarpie wraz  z 
kanalizację deszczową. natomiast w roku 2017r. 
realizowany jest odcinek o długości ok. 300 m 
kończący budowę drogi w ulicy na Skarpie do 
skrzyżowania z ulicą Kasztanową.  zakres robót 
obejmuje budowę  jezdni, zjazdów indywidual-
nych do posesji  i chodników z kostki brukowej 
betonowej  o łącznej powierzchni ok. 3258 m2, 
budowa kanalizacji deszczowej w ulicy na Skar-
pie oraz montaż 3 słupów oświetleniowych, 
które będą doświetlać główny ciąg komuni-
kacyjny osiedla przy ulicy łódzkiej.  Przetarg 
nieograniczony na wybór wykonawcy zadania 
odbył się w marcu, w wyniku którego do rea-
lizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza 
ofertę  złożona przez firmę Terbud Czesław Kot-
liński z Kostrzyna nad Odrą. Umowę zawarto 
dnia 18.04.2017r. Wartość robót budowlanych 
to kwota 445.217,57 zł. Umowny termin zakoń-
czenia prac to 17.08.2017r. z uwagi na szybkie 
tempo prac i zaawansowanie robót budowla-
nych na chwilę obecną, możliwe jest wcześniej-
sze zakończenie realizacji zadania.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej
Dnia 26 maja 2017 roku zawarta została 

umowa o roboty budowlane w ramach za-
dania pn.: „Przebudowa ulicy jagiellońskiej”.  
zakres obejmuje:  wykonanie nowych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z masy 
mineralno-bitumicznej na odcinku o długości 
ok. 314 m, z ujednoliceniem szerokości jezdni, 
przebudowa ciągów pieszych i zjazdów indy-
widualnych do posesji, przebudowa istnieją-
cych skrzyżowań na drogi boczne oraz budowa 
linii oświetlenia ulicznego i montaż 12 słupów 
oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia 
zewnętrznego typu LED . Wartość robót bu-
dowlanych, określona na podstawie złożonej 
oferty w trybie przetargu nieograniczonego i 
zawartej umowy, to kwota 899.134,12 zł. Wy-
konawcą zadania jest firma Terbud Czesław 
Kotliński. Termin zakończenia prac określono 
w umowie na dzień 29.09.2017r. W ramach re-
alizacji zadania zawarto również umowę z Eks-
pertem Przyrodniczym  Ornitologiem mgr inż. 
Mariuszem Urbankiem na opracowanie eksper-
tyzy przyrodniczej drzew  pod kątem  występo-
wania lęgów ptasich i innych gatunków praw-
nie chronionych, przeznaczonych do wycinki, 
kolidujących z realizowaną inwestycją, na którą 
miasto Kostrzyn otrzymało Decyzję zezwalają-
cą na usunięcie drzew,  oraz świadczenie usług 
związanych z nadzorem przyrodniczym nad 
wycinką drzew przy realizacji zadania.

Referat Inwestycji i Remontów 

Nowe przepisy:
WYCINKA 
DRZEW
z dniem 17 czerwca br. weszły 
w życie zaostrzone zasady do-
tyczące wycinki drzew i krze-
wów. nowe przepisy zaostrzają 
obowiązujące od początku roku 
liberalne prawo dot. wycinki 
drzew na prywatnych grun-
tach. W pewnych przypadkach, 
by wyciąć drzewo trzeba bę-
dzie wcześniej uzyskać zgodę 
w gminie. Przed pozbyciem się 
drzewa lub krzewu z prywatnej 
posesji będzie trzeba zgłosić 
ten fakt urzędnikom i zapew-
nić, że przez pięć lat grunt nie 
zostanie wykorzystany na cele 
zarobkowe. 

Osoba fizyczna, która chce wyciąć 
na swojej własności drzewa lub krzewy 
będzie jedynie zobligowana do zgło-
szenia tego faktu wójtowi, burmistrzo-
wi albo prezydentowi miasta (ewentu-
alnie wojewódzkiemu konserwatorowi 
zabytków, gdyby sytuacja dotyczyła 
nieruchomości wpisanej do rejestru za-
bytków). zgłoszenie ma zawierać m.in. 
podstawowe dane identyfikacyjne 
wnioskodawcy, numer ewidencyjny 
nieruchomości, nazwy gatunków oraz 
liczbę usuwanych drzew, a także obwód 
pnia drzewa mierzony na wysokości 5 
cm oraz rysunek albo mapkę określa-
jącą usytuowanie drzew na nierucho-
mości. Przez okres 5 lat od dokonania 
zgłoszenia, na nieruchomości nie bę-
dzie można prowadzić działalności go-
spodarczej.

Urzędnicy będą mieli prawo prze-
prowadzić stosowną kontrolę celem 
ustalenia, czy na zgłoszonej nierucho-
mości nie jest prowadzona działalność 
gospodarcza. Tryb i zasady przeprowa-
dzania kontroli ma określić w drodze 
rozporządzenia minister właściwy do 
spraw środowiska. W przypadku wykry-
cia nieprawidłowości, na nieuczciwego 
właściciela zostanie nałożona kara pie-
niężna w wysokości dwukrotnej opłaty 
za usunięcie drzewa lub krzewu. nie 
dokonanie zgłoszenia zamiaru wycinki 
drzew również podlega administracyj-
nej karze pieniężnej.

Ponadto zmniejszono obwody 
drzew na usunięcie których nie jest 
wymagane zezwolenie. nie trzeba 
zgłaszać wycinki drzew i usunąć je bez 
zgody, jeżeli ich obwód na wysokości 5 
cm nie przekracza: 80 cm (w przypadku 
topoli, wierzby, klonu jesionolistnego 
ora klonu srebrzystego), 65cm (w przyp. 
kasztanowca zwyczajnego, robinii aka-
cjowej oraz platanu klonolistnego), 50 
cm  (pozostałe przypadki).

czerwiec 7nr 3 / 2017



jeśli przyjmiemy, że inwestycja zaczyna się 
od prac dokumentacyjnych, to rozpoczęliśmy 
ją z początkiem bieżącego roku. Przygotowuje-
my się do tego zadania dwutorowo; z wykorzy-
staniem jako inwestora MzK oraz jako gmina z 
próbą pozyskania dofinansowania inwestycji 
z Ministerstwa Sportu, idąc taką samą drogą 
jaką obraliśmy przygotowując budowę hali 
sportowej przy ulicy Tadeusza Kościuszki ( taka 
możliwość pojawiła się niedawno). niektóre 
dokumenty już wypracowaliśmy, nad kolejny-
mi pracujemy, a plan jest taki, że w roku 2018 
niezależnie od wybranej drogi – rozpoczynamy 
budowę basenu krytego w naszym mieście. 

Wypracowany program funkcjonalny plano-
wanego zespołu basenów obejmuje:

a/ strefa wejściowa (hol, WC,szatnie,sklep,ka
sy,biuro,pomieszczenie socjalne)

b/ strefa zespołu basenowego  - basen spor-
towy sześciotorowy o wymiarze 25 m x 15 m o 
głębokości 1,2 do 1,8m oraz basen rekreacyjny 
o powierzchni lustra wody ok. 120 m²z częś-
cią do nauki pływania o powierzchni ok. 60 m 
² oraz cieplejszej wodzie i widownia na ok. 50 
miejsc

c/ strefa zaplecza hali basenowej (pokój ra-
towników i lekarza, natryski, przechowalnie, 
magazyny)

Będzie nowy basen 
W latach 2017-2019 w Kostrzynie nad Odrą w rozbudowę bazy sportowej 
zainwestujemy ok. 30 milionów złotych. Trzy największe zadania to budo-
wa basenu krytego, budowa hali sportowej i remont, a w zasadzie budowa 
prawie od podstaw basenu odkrytego. najwięcej emocji budzi, ale też naj-
większym i najdroższym zadaniem jest budowa basenu krytego. 

d/ strefa administracji
e/ strefa plaży i wodnego placu zabaw dla 

dzieci uruchamianego w okresie letnim
f/ strefa gastronomi – bufet i ogródek letni 
g/ strefa fitness
h/ zagospodarowanie terenu ( parkingi, 

chodniki, zieleń itp.).

Takie są nasze oczekiwania, szczegóły po-
znamy po zakończeniu prac projektowych. 
Ważne jest też to, aby w przyjętym rozwiązaniu 
w projekcie zadbać m.in. o niskie koszty wyko-
nania i eksploatacji, zapewnienie bezpieczeń-
stwa korzystania z obiektu. Dążymy do tego, 
by obiekt uzyskał pozytywną opinię Polskiego 
związku Pływackiego w Warszawie. Wartość 
projektu musi zamknąć się w kwocie 15 milio-
nów złotych netto. Budowa basenu krytego bę-
dzie bardzo dużym wysiłkiem dla naszej gminy 
i kostrzyńskich podatników, ale w naszej oce-
nie jest już możliwe utrzymanie tego obiektu 
bez szczególnego ograniczania dotychczaso-
wych nakładów na pozostałe dziedziny życia 
w mieście przy założeniu utrzymania tendencji 
stałego wzrostu dochodów własnych gminy. 

dr Andrzej Kunt
Burmistrz Miasta

Największy 
sukces
TEGO ROKU
Wprawdzie rok jeszcze się nie 
zakończył i mamy nadzieję, że 
jeszcze zaskoczymy mieszkań-
ców wieloma dobrymi i po-
zytywnymi informacjami, ale 
z pewnością sukcesem 2017 
roku będzie rozpoczęcie budo-
wy hali sportowej przy ul. Tade-
usza Kościuszki 7. 

Kostrzynianie pytają nas jak hala 
będzie wyglądać i czy zajmie ona 
miejsce starej sali przy obecnym gim-
nazjum nr 1. Informujemy, że nowa 
hala sportowa będzie zlokalizowana 
w miejscu obecnej hali i byłego skła-
du węgla przy ul. Mickiewicza. Będzie 
to duży, piękny i nowoczesny obiekt 
z którego będziemy dumni jako ko-
strzynianie. jej powstanie to efekt 
doskonałej współpracy Burmistrza dr 
andrzeja Kunta, Rady Miasta obecnej 
kadencji z Polskim związkiem zapaś-
niczym, Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, 
Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej 
„Olimp” i Uczniowskim Klubem Spor-
towym „jedynka” oraz dyrekcją szkoły.

Rozpoczęcie inwestycji zaplano-
wane jest już w tym roku, zakończe-
nie w 2019 roku i wówczas będziemy 
mieli w mieście kolejny nowoczesny 
obiekt sportowy. Ten przy ul. Koś-
ciuszki będzie nosił nazwę Kostrzyń-
skie Centrum Szkolenia zapaśnicze-
go. Praca zespołowa i wspólny cel 
przyniosły Miastu pozytywną ocenę 
Ministerstwa Sportu i dofinansowa-
nie budowy hali sportowej w kwocie 
3,5 miliona złotych.

Podstawowe parametry 
użytkowe hali:

-  powierzchnia tafli sportowej : 
959,95 m2

-  powierzchnia części socjalnej 
(szatnie, sanitariaty, pom. trene-
rów, komunikacja oraz pozostałe) 
: 594,92 m2

-  powierzchnia salki siłowni: 78,81 
m2

-  powierzchnia salki treningowej: 
190,64 m2

-  powierzchnia/ pojemność widow-
ni:173,68 m2  (240 miejsc)
Wizualizację hali sportowej 

można zobaczyć na stronie inter-
netowej Gimnazjum Nr1, stronie 
internetowej naszkostrzyn.pl oraz 
serwisie YouTube.
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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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Pamięć o kresowych matkach jest nam 
szczególnie bliska i zasługuje na szacunek, bo-
wiem to właśnie one w tej odległej historii czę-
sto dźwigały na swoich barkach ciężar prowa-
dzenia domu i wychowywania dzieci. Mężowie 
w tym czasie brali udział w licznych w tamtych 
czasach wojnach, jak i potyczkach zbrojnych. 
niektórzy z nich ginęli, inni wracali okaleczeni, 
szczęśliwym udawało się wrócić do rodzinnego 
domu bez uszczerbku na zdrowiu. Tak było też 
w czasie I i II wojny światowej. Trudne dla nich 
były też czasy po ekspatriacji na ziemi zachod-
nie. Mógłbym przytoczyć wiele Mam - bohate-
rek tamtych czasów. Dziś mamy okazję, aby po-
dziękować im za ten trud i wysiłek tym, których 
już nie ma i tym, które żyją wśród nas.

Oprawę muzyczną Dnia Matki zapewniły 
nam bandurzystki z Równego (Ukraina) - na-
talia i Irena. artystki są absolwentkami Rówień-
skiego Państwowego Uniwersytetu Humani-
tarnego - wydziału muzyczno-edukacyjnego. 
Wcześniej ukończyły średnią szkołę muzyczną. 
Irena i natalia mają za sobą już wiele występów 
artystycznych na Ukrainie, w Polsce i we Wło-
szech. Są laureatkami wielu konkursów mu-
zycznych, między innymi wyróżnione zostały 
I nagrodą przez Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego za najlepsze wykonanie polskiej kolędy 
„Lulajże jezuniu”. Posiadają certyfikaty: „naj-
lepsze bandurzystki”, „najlepszy duet”, które 
zdobywały wielokrotnie. W swoim repertuarze 
zaprezentowały wiele pięknych piosenek przy 
akompaniamencie bandury – ukraińskiego, 
strunowego ludowego instrumentu muzycz-
nego. Protoplastą jej była prawdopodobnie 
kobza lub lutnia. Towarzyszyła ona pieśnia-
rzom wykonującym dumki ukraińskie. Dumki 
to często wielozwrotkowe pieśni pisane w for-
mie ballady o rzewnym nastroju, wyrażające żal 

po utraconej osobie lub tęsknotę do jakiegoś 
miejsca lub wydarzenia.

Bandurzystki koncert rozpoczęły od wyko-
nania w języku polskim, ich matka jest Polką, 
pieśni patriotycznych jak: „Bądź pozdrowiona”, 
„niech żyje nasz orzeł biały”,  „Kraju mój drogi”. 
Potem były pełne kresowej duszy „Polskie kwia-
ty”, „Polesia czar”, „Dumka na dwa serca”, aż dwu-
krotnie wykonały pieśń „Moja mamo, ja wiem”, 
ale były też i wesołe „Koło mego ogródeczka”, 
„Miała baba koguta” i wiele innych. Dwie pieśni 
zaśpiewały też w języku ukraińskim. Wykonaw-
czynie pożegnane zostały przez uczestników 
spotkania rzęsistymi brawami na stojąco, a po-
tem było wiele wspólnych zdjęć. 

Po pierwszym wykonaniu pieśni „Moja 
mamo, ja wiem” Bogusława Strojnowska, pro-
wadząca spotkanie, złożyła życzenia wszystkim 
Mamom, a po symbolicznej róży wręczono: Ta-
deuszy Borowczyk - mamie Krysi i Kasi, Emilii 
Hładkiej - mamie Lidki i Oskara oraz Helenie 
Kochanowskiej - mamie Oli i Bartka. już w 
części nieco luźniejszej adela Pawlukiewicz 
uraczyła nas swoimi wierszami: uczuciowym 
„Matka”, refleksyjnym „Tak szybko” i wesołym 
oraz zabawnym „Wspomnienia kuracjuszki”. 
Według wielu zebranych koncert bandurzystek 
był wielką ucztą duchową, dostarczył wielu 
wzruszeń i wycisnął niejedną łezkę.

za współorganizację spotkania pragnę po-
dziękować Leszowi naumowiczowi – dyrekto-
rowi zespołu Szkół i radnemu, Ewie Dumań-
skiej i Markowi Rozenblutowi – nauczycielom 
tej szkoły oraz Bogusławie Strojnowskiej - se-
kretarzowi Klubu. Warto też odnotować, że w 
Równem, około 250 tys. mieszkańców, działa 
aktywnie Towarzystwo Kultury Polskiej im. Wła-
dysława Reymonta.

Józef Żarski

ZAPALMY
znicz pamięci
Burmistrz Miasta andrzej 
Kunt, Przewodniczący Rady 
Miasta Marek Tatarewicz 
oraz przewodniczący Klubu 
Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich józef Żar-
ski zapraszają Mieszkańców 
Miasta na obchody 74. Rocz-
nicy „Krwawej niedzieli” 11 
lipca 1943 roku.

Uroczystości odbędą się w dniu 11 
lipca 2016 roku o godzinie 11.00 
przed Tablicą upamiętniającą ofiary 
ludobójstwa dokonanego przez na-
cjonalistów ukraińskich na polskich 
obywatelach na Kresach Południo-
wo-Wschodnich II Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Rzeź wołyńska została dokonana 
przez nacjonalistów ukraińskich z 
OUn-UPa przy aktywnym wsparciu 
miejscowej ludności ukraińskiej od lu-
tego 1943 do lutego 1944 roku. Data 
11 lipca jest wybrana, gdyż wtedy na-
stąpił kulminacyjny punkt masowej 
eksterminacji polskiej ludności Woły-
nia. ale nie tylko, gdyż ofiarami zostali 
również tamtejsi Ormianie, Żydzi i 
Czesi. Tego dnia jednostki OUn-UPa 
zaatakowały w 99 miejscowościach, 
głównie w powiatach włodzimierskim 
i horochowskim. nie były to jedyne 
przypadki morderstw dokonanych 
przez ukraińskich nacjonalistów na 
ludności polskiej. zbrodnie rozpo-
częły się już we wrześniu 1939 roku i 
trwały aż do 1948 roku na terenie Ma-
łopolski Wschodniej. zginęło ogółem 
około 200 tysięcy Polaków. za zbrod-
nie odpowiadają również ukraińskie 
jednostki zbrojne na służbie niemie-
ckiej, jak np. SS galizien.

KRESOWIANIE DZIEŃ MATKI
26.05.2017 roku zarząd Koła Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Kostrzynie nad Odrą zorganizował spotkanie 
członków i sympatyków Klubu z okazji Dnia Matki. Uczestniczyło w nim 
ponad 70 osób. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili m.in. Burmistrz 
Miasta andrzej Kunt, przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz, dy-
rektor zespołu Szkół Leszek naumowicz, kostrzyńscy radni oraz wiceprezes 
TMLiKP-W w gorzowie Wlkp. Maria Bożek.
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NOC 
MUZEÓW
z krzyżem na 
płaszczach
Po raz czwarty Muzeum 
Twierdzy Kostrzyn przyłą-
czyło się do organizowanej 
od 14 lat akcji po nazwą 
Europejska noc Muzeów. 
Podobnie jak w latach ubie-
głych poświęciliśmy ten 
sobotni wieczór (20.05. br.) 
określonej tematyce: tym ra-
zem byli to Templariusze. 

Wieczór rozpoczął się o godz. 18:00 
pokazami w wykonaniu Komando-
rii Templariuszy w Chwarszczanach. 
Było to zarówno obozowisko rycer-
skie z namiotami, jak i stoiska z wypo-
sażeniem, bronią i napitkiem (miód 
pitny), ale również stanowisko strze-
lania z łuku. Całość ubarwiały opo-
wieści templariuszy, rycerskie pieśni 
średniowieczne (tym razem z odtwa-
rzacza) oraz pokazy walk, w których 
mogła wziąć udział, i wzięła, publicz-
ność. W tym samym czasie otwarty 
był Bastion Filip, w  którym oprócz co-
dziennej ekspozycji można było obej-
rzeć film „zabytki utracone” opisujący 
dzieje zrabowanych Polsce insygniów 
królewskich. ze wstępu do Bastionu 
skorzystało tego dnia łącznie ok. 260 
osób. Część widzów udało się następ-
nie busem i własnymi pojazdami do 
byłej siedziby Templariuszy w Chwar-
szczanach, gdzie w XIII-wiecznej ka-
plicy wysłuchali prelekcji dra Przemy-
sława Kołosowskiego – archeologa 
badającego od lat historię komando-
rii chwarszczańskiej. W tym miejscu 
dziękujemy serdecznie proboszczowi 
parafii z Sarbinowa ks. Szymonowi 
Spalonemu, który w późnych godzi-
nach wieczornych udostępnił nam 
kaplicę do zwiedzania i na prelekcję. 
za rok kolejne wieczorno-nocne spot-
kanie z zabytkami i historią. 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Emeryci służb granicznych 
w gościnie u MTK

Ogólnoszkolny konkurs historyczny w MTK
Od 24 lat odbywa się co roku w czerwcu konkurs wiedzy o naszym mie-
ście pod hasłem „Kostrzyn dawniej i dziś”. Konkurs, którego pomysłodawcą 
przed laty był pan jerzy Wanat, od kilkunastu lat organizowało gimnazjum 
nr 1. Tegoroczna edycja miała po raz pierwszy miejsce w Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn. 

na starcie w dniu 14.06. br. stanęły 3-osobowe zespoły reprezentujące kostrzyńskie szkoły 
podstawowe i gimnazja. Oprócz wiedzy, jaką musieli wykazać się uczestnicy, jury w składzie Prze-
wodniczący RM Marek Tatarewicz, wiceprzewodniczący Rady Muzeum Paweł Rychterski, nauczy-
ciel historii Mariusz Sądej oraz muzealny edukator jerzy Dreger oceniało również przygotowane 
przez uczniów prezentacje. Rywalizacja była zacięta, o zajętych miejscach zadecydowały ostatecz-
nie niewielkie różnice punktowe. zwycięskimi zespołami okazały się gimnazjum nr 1 oraz SP nr 
2. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie poszczególnych drużyn otrzymali upominki ufundowa-
ne przez Urząd Miasta oraz Muzeum 
Twierdzy. Wcześniej jerzy Dreger 
zaprezentował obecnym krótki wy-
kład na temat broni z okresu II WŚ, a 
po konkursie zabrał ich na wycieczkę 
po Starym Mieście i do Bastionu Filip. 
Konkurs zakończyło wspólne ognisko 
z poczęstunkiem przy Bastionie Filip. 
Być może następne edycje konkursu 
będą odbywać się również w Muze-
um Twierdzy. Taka sugestia i zapro-
szenie zostały przekazane organiza-
torom i dyrektorom szkół.

Muzeum Twierdzy Kostryn

25 lat temu, w roku 1992, otwarte zostało w 
Kostrzynie najpierw kolejowe, a kilka miesięcy 
później drogowe przejście graniczne. To był je-
den z „kamieni milowych” najnowszej historii 
naszego miasta. Kontrole graniczne odbywały 
się do wejścia Polski do układu z Schengen w 
2007 r. , a służby graniczne opuściły teren byłe-
go przejścia granicznego w roku 2014. W dniu 
03.06. br. pogranicznicy zrzeszeni w związku 
Emerytów i Rencistów Straży granicznej na cze-
le z prezesem Regionu nadodrzańskiego w Słu-
bicach jerzym Siedlarzem oraz emeryci służb 
celnych zorganizowali „spotkanie po latach”. W 
spotkaniu zorganizowanym przy współpracy 
z Muzeum Twierdzy na terenie Starego Miasta 
Kostrzyn wzięli udział również goście z nie-
miec, w tym pierwszy komendant niemieckiej 
placówki Bundesgrenzschutzu w Manschnow 
Volker Ettlich. W gronie ponad 60 uczestni-
ków oprócz zaproszonych gości: burmistrza 

andrzeja Kunta, wiceburmistrza zbigniewa 
Biedulskiego i dyrektora MTK Ryszard Skałby, 
pojawili się również byli komendanci kostrzyń-
skiej Straży granicznej: zbigniew Kowalski, jó-
zef Sawko, jan Tomasik, Stanisław Piórkowski, 
Robert łukaszewicz i andrzej grzęda oraz kie-
rownik Urzędu Celnego Wiesław Pomarański. 
Po oficjalnym otwarciu uczestnicy wzięli udział 
w zwiedzaniu Starego Miasta i Bastionu Filip, a 
następnie miała miejsce biesiada integracyjna. 
Imprezie towarzyszył pokaz wyposażenia służb 
granicznych i celnych. Obecne były też media 
niemieckie (prasa i TV). 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn wydało w roku 
ubiegłym publikację „Na zachodnich rubieżach 
Polski. Historia kostrzyńskiej placówki Wojsk 
Ochrony Pogranicza / Straży Granicznej 1945-
2016”, która jest do nabycia w naszych punktach 
sprzedaży.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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KOSTRZYN
w przyszłości
Projekt Młodzieżowej Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą dla 
gimnazjalistów pn. „Kostrzyn 
miasto przyszłości” zakoń-
czony! Oczywiście konkurs 
nie mógłby się odbyć, gdyby 
nie pomoc Miasta Kostrzyn 
nad Odrą, KCK, nauczycieli 
i dyrekcji obu kostrzyńskich 
placówek edukacyjnych 
oraz samej młodzieży, której 
pomysły zaskoczyły chyba 
wszystkich…

Projekt rozpoczął się na początku 
roku, kiedy trwały zgłoszenia za po-
średnictwem koordynatorów: Ma-
riusza Sądej w gimnazjum nr1 oraz 
Danuty Sytek w gimnazjum nr2.  
Przez kolejne miesiące powstawały 
wizje naszego miasta w przyszłości. 
Punktem wyjścia była aktualna foto-
grafia wybranego miejsca w mieście. 
następnie uczniowie uruchamiali 
wodze fantazji i przy użyciu dowolnej 
techniki plastycznej wykonywali pra-
ce konkursowe. 3 czerwca w KCK miał 
miejsce uroczysty wernisaż. Wśród 
prac dominowały obrazy, ale były też 
grafiki komputerowe, prezentacje a 
nawet makiety. Prace były różnorodne 
tak pod względem poziomu plastycz-
nego jak i propozycji na przyszłość. 

W projekcie udział wzięli z Gimna-
zjum Nr1 następujący uczniowie: 
Blitek aleksandra, Darska Dominika, 
janowska Ewelina, Paluszek artur, 
Sak Hubert, Szeląg Szymon, Szym-
czyk anna, Ślusarz natalia, Woźniak 
Emilia. Gimnazjum Nr2 reprezento-
wali: Ćwiek julia, Dec Karolina, Duda 
Katarzyna, gołuch Bartosz, Harasy-
mek Oliwia, Kopeć Daria, Kędzierski 
Dawid, Kołodziejczak Daria, Korman 
jakub, Korman Piotr, grajewski Piotr, 
namysłowski Mateusz, nemochód 
Wiktoria, nowacka nicola, nowicki 
gerard, Olewska Dominika, Olszew-
ska zuzanna, Pomietło Sara, Skrzyp-
czak Szymon, Snopek Kacper, Wełpa 
Kacper, Wilman jagoda, zagacka 
Maja, zarzecka Martyna.

Punktualnie o godzinie 16:00 Piknik na Powi-
tanie Lata otworzył Burmistrz Miasta Andrzej 
Kunt, dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski i 
Przewodniczący Samorządu Osiedla Leśnego 
Piotr Dziekan, życząc wszystkim zgromadzo-
nym doskonałej zabawy. W tym roku impreza 
miała całkowicie odmienny charakter, bowiem 
organizatorzy przygotowali masę atrakcji dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, którzy 
zebrali się wspólnie aby witać nadchodzące 
lato. Po otwarciu, organizatorzy przygotowali 
wspólną biesiadę przy muzyce Kapeli Tadka. 
W tym samym czasie na boiskach swoje nie-
przeciętne umiejętności prezentowały Skrzaty 
i Żaki UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą a w 
treningu wzięły udział dzieci z Osiedla Leśnego! 
na maluchy czekały też dmuchane zamki przy-
gotowane przez firmę Uśmiech Dziecka, kon-
kursy z nagrodami i konsultantki AVON, które 
upiększały dziecięce oblicza pięknymi malo-
widłami. Pomimo przelotnych opadów zabawa 
trwała w najlepsze, a Komisariat Policji w Ko-
strzynie nad Odrą znakował wszystkim chęt-
nym rowery. na pikniku była obecna również 
Helena Rudaniecka, która mierzyła ciśnienie a 
także pilnowała zdrowia naszych piłkarzy. Były 
też stoiska gastronomiczne, niektórzy zostali 
więc na Osiedlu Leśnym do końca...

Piknik był także doskonałą okazją do pod-
sumowani akcji organizowanej przez MOSiR i 
Młodzieżową Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą 
pn. „Spalamy kalorie na rowerach”, którą roz-
poczęli kostrzyńscy policjanci od pogadanek 
w szkołach nt. bezpieczeństwa rowerzystów 
na drogach i nie tylko. następnie młodzież z 
kostrzyńskich gimnazjów i szkoły ponadgim-

nazjalnej przez miesiąc jeździła w wolnym 
czasie a aplikacja Endomondo zbierała wyniki 
do wspólnej klasyfikacji. I to właśnie 16 czerw-
ca nastąpiło wręczenie medali i certyfikatów a 
troje najlepszych w kat. dziewczęta otrzymało 
pamiątkowe puchary. Królową kostrzyńskich 
dróg okazała się Oliwia Hildebrandt z wyni-
kiem 1347 km za co otrzymała rower ufundo-
wany przez firmę mediaElectro. W kategorii 
chłopców konkurs jeszcze nie został rozstrzyg-
nięty – w wakacje organizatorzy zorganizują 
dogrywkę dla trzech najlepszych. Przy okazji 
ceremonii zakończenia konkursu nagrody z rąk 
młodzieżowych radnych otrzymali także mło-
dzi piłkarze. 

Około godziny 18:00 rozpoczął się występ 
Martyny Onisk, ale szybko okazało się, że 
również inne dzieci chcą wystąpić przed pub-
licznością! W tak miłej atmosferze, wśród rzęsi-
stego deszczu, rozpoczęła się wspólna zabawa 
przy muzyce Zespołu Planner, który po prostu 
porwał zgromadzone dzieci, młodzież i doro-
słych do wspólnej zabawy. Przy przebojach 
takich jak „Pszczółka Maja sobie lata”, „jedzie 
pociąg z daleka” czy innych tworzono węża, 
tańczono w kółeczkach czy w duecie ze swoją 
ukochaną... a kiedy dzieci poszły już spać, a na 
scenie pozostali dorośli, taneczna zabawa roz-
kręciła się na dobre. Tańce i swawola trwały aż 
do późnego wieczora, kiedy trzeba było koń-
czyć (niestety) wspólne biesiadowanie. W tym 
miejscu organizatorzy chcieli by podziękować 
Miastu Kostrzyn nad Odrą za środki niezbędne 
do realizacji tego przedsięwzięcia… i do zoba-
czenia na Osiedlu Leśnym już wkrótce!

naszkostrzyn.pl

Powitanie lata wśród kropelek deszczu
W tym roku lato witaliśmy 16 czerwca na Osiedlu Leśnym, gdzie kostrzyński MO-
SiR, Młodzieżowa Rada Miasta, Firma Uśmiech Dziecka, sklep mediaElectro, kon-
sultantki aVOn, UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą i Samorząd Osiedla Leśnego zor-
ganizowały piknik, którego przebieg usiłowały zakłócić przelotne opady deszczu. 
Był trening pokazowy piłki nożnej, masa atrakcji dla dzieci i finał konkursu „Spala-
my kalorie na rowerach”. Mimo pogody wszyscy uczestnicy zgodnie przyznają, że 
zabawa była przednia a kończącą imprezę dyskoteka przy muzyce zespołu Plan-
ner po prostu porywała nogi do tańca!

14 nr 3 / 2017 czerwiec



Punktualnie o godzinie 11:00 na salę wpro-
wadzony jest sztandar szkoły, a po hymnie 
dyrektor „Czwórki” Marzena Senger wita zgro-
madzonych na audytorium gości. Wśród obec-
nych są: Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, 
przedstawiciele władz Miasta Kostrzyn nad 
Odrą reprezentowani przez Burmistrza andrze-
ja Kunta, Przewodniczącego Rady Miasta Marka 
Tatarewicza i radnych, Skarbnik Miasta Mirella 
ławońska, dyrektorzy placówek oświatowych 
i kulturalnych, ks. kan. Wojciech Skóra, Kurator 
Oświaty Ewa Rawa, naczelnik Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Opieki Marzena Brenk-Sułkowska i 
wiele, wiele innych znakomitych osobistości. na 
sali nie mogło również zabraknąć pierwszego 
dyrektora szkoły, emerytowanych i obecnych 
nauczycieli, którzy przez ostatnie 35 lat zwią-
zali swoje losy z tą szkołą, rodziców i uczniów 
a także firm, które współpracują z „Czwórką”. 
W części oficjalnej po całej serii przemówień 
przeplatanych krótkimi występami n. Randona 
przychodzi czas na podziękowania z rąk pani 
dyrektor dla pracowników szkoły oraz na życze-
nia dla szacownego jubilata z rąk gości. zanim 
jednak przyjdzie na to czas jest chwila na bar-
dzo szczególny moment, kiedy obecna kadra 
pedagogiczna wręcza symboliczne róże tym, 
którzy odeszli już na emeryturę. a wśród życzeń 
dla szkoły są te w oficjalnym tonie nie brakuje 
też bardzo emocjonalnych, wypowiadanych ła-
miącym się głosem życzeń ze strony pierwszych 
absolwentów czy płynących z serca życzeń od 
kolegów z innych placówek oświatowych czy 
kulturalnych. Część oficjalna poprzeplatana jest 
przemówieniami, wspomnieniami i muzyczny-
mi wstawkami w sposób, który powoduje, że 
czas mija nawet nie wiadomo kiedy…

35-lecie „Czwórki”
Szkoła Podstawowa nr4 w Kostrzynie nad Odrą wita nas uśmiechami młodzieży w 
otoczeniu grona pedagogicznego. Wszędzie panuje nerwowa atmosfera oczeki-
wania, a my tymczasem kierujemy się do sali gimnastycznej, gdzie ma mieć miej-
sce uroczysta akademia upamiętniająca 35-lecie istnienia Szkoły. Do sali prowadzi 
nas jednak nie młodzież, ale wirtuozowski popis umiejętności skrzypka nicolasa 
Randona, który swoją grą uświetni dzisiejszą uroczystość. Do niewielkiej, jak się 
wkrótce okaże, sali zaczynają przybywać zaproszeni goście, wśród których nie 
brakuje tych, którzy byli tu „pierwsi”. nie brakuje momentów wzruszeń przy powi-
taniach, nie brakuje skrycie uronionej łezki z dumy bycia częścią tej chlubnej, 35-
letniej historii szkoły. Krzesła powoli zapełniają się a w powietrzu unosi się zapach 
bukietów, które goście przynieśli ze sobą…

„Z intergacją
w przyszłość”
„z integracją w przyszłość” 
- pod tym hasłem 6 czerw-
ca br. w gimnazjum nr 2 im. 
Integracji Europejskiej miało 
miejsce tradycyjne Święto 
Szkoły. 

Podczas uroczystego apelu dyrek-
tor grażyna Kłysz serdecznie witała 
przybyłych gości:  Burmistrza Miasta, 
Radnych Miasta, Radnych Powiato-
wych, dyrektorów zaprzyjaźnionych 
placówek ośiwatowych, pracowni-
ków Wydziału Oświaty, kierownika 
zDz Danutę Pacyk, Państwa Szcze-
pińskich z firmy Drewform, pracow-
ników i mieszkańów Domu Seniora, 
K-SSSE oraz przybyłych rodziców, któ-
rzy wspierali swoje dzieci w przygoto-
waniach do tego, jakże uroczystego w 
życiu szkoły, dnia.

Cała uroczystość została nawią-
zana tematycznie do imienia Szkoły. 
Pięknie przystrojone namioty i róż-
norodność potraw pozwoliła nam 
choć na chwilę przenieść się w smaki 
naszych sąsiadów. Burmistrz Miasta i 
radna Helena Rudaniecka wypuścili 
balony w barwach Unijnych, które po-
wędrowały do naszych sąsiadów. Po 
części oficjalnej Pani dyrektor zaprosi-
ła wszystkich przybyłych gości na salę 
gimnastyczną gdzie odbyła się część 
artystyczna. Program rozpoczęły tań-
ce w wykonaniu członków zespołu 
„Quest” pod kierownictwem Eweliny 
Kostowieckiej. Po części tanecznej 
gimnazjaliści pod opieką Danuty 
Opieli zaprezentowały spektakl „ze-
msta”. Występ uczniów został nagro-
dzony rzęsistymi brawami. Po raz ko-
lejny uczniowie naszego gimnazjum 
pokazali się ze swojej najlepszej stro-
ny. Byli gospodarni, zaradni, wspania-
le zorganizowani i otwarci. Tacy, jacy 
powinni być młodzi Europejczycy. Ich 
talent i umiejętności spowodowały, że 
dla wielu zaproszonych gości udział w 
tym święcie stanowił niezapomniane 
wydarzenie.

W drugiej części akademii upamiętniają-
cej 35-lecie SP4 przed zgromadzonymi na sali 
gośćmi prezentują się uczniowie szkoły, którzy 
przygotowali naprawdę ciekawy program ar-
tystyczny. Po ponad dwóch godzinach kończy 
się akademia ale nie kończy się święto szkoły. O 
godzinie 16:00 rozpoczyna się bowiem Festyn, 
który gromadzi prawdziwe tłumy. nie ma się 
co dziwić, ponieważ gospodarze przygotowali 
całą masę atrakcji: na scenie prezentowali się 
uczniowie szkoły, Formacja Taneczna Roll Dan-
ce, były prowadzone licytacje a profesjonalna 
oprawa muzyczna umilała czas. Tuż obok moż-
na było malować na parkanie a nieco dalej za-
kupić w atrakcyjnych cenach książki, rękodzie-
ła uczniów czy spróbować szczęścia w loterii 
fantowej. W części rekreacyjno-sportowej stał 
dmuchany zamek, oblegany przez młodzież. 
I podczas gdy na boisku adam Bogdański za-
chęcał do udziału w konkursach z piłką, cał-
kiem niedaleko Krystyna Srokowska z koleżan-
kami starała się przypomnieć dzieciakom gry i 
zabawy z dzieciństwa ich rodziców. nie zabra-
kło także straży pożarnej, znakowania rowerów 
przez policjantów czy stanowiska ratownictwa 
medycznego. Uczniowie przygotowali także 
stoisko naukowe, wystawę przedstawiającą 
szkołę na przestrzeni 35 lat i okolicznościową 
prezentację. Dla spragnionych i zgłodniałych 
po licznych atrakcjach czekały stoiska gastro-
nomiczne, możliwość degustacji domowych 
wypieków i wiele, wiele innych smakowitych 
atrakcji. Warto także wspomnieć, że pieniądze 
uzyskane z festynu zostaną przeznaczone na 
wyposażenie pracowni informatycznej.

Bartłomiej Suski

czerwiec 15nr 3 / 2017



DZIEŃ sportu
20 czerwca br. w naszym ze-
spole Szkół odbył się Dzień 
Sportu Szkolnego . W tym 
roku dopisała nie tylko pięk-
na pogoda ale również ucz-
niowie i dobre humory.

Ten dzień zaczęliśmy trzema 
pierwszymi lekcjami po czym ucz-
niowie udali się w okolice boiska pił-
karskiego, gdzie przywitał ich Wice-
dyrektor Szkoły Ireneusz Materyński, 
który zachęcił wszystkich do aktyw-
nego udziału w imprezie sportowej. 
Po oficjalnym otwarciu Dnia Sportu 
wszyscy chętni uczniowie oraz na-
uczyciele pobrali numery startowe 
i przystąpili do wspólnej rozgrzew-
ki, którą przeprowadziła uczennica i 
uczeń naszej szkoły – Bogna Duliban, 
oraz Marcin Kowalski. Punktualnie o 
godzinie 11:15 wyruszyliśmy na trasę 
liczącego około 2 km biegu rekreacyj-
nego pobliskimi ulicami szkoły. Choć 
bieg nie był klasyfikowany a każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy cer-
tyfikat i wodę to dodatkowo każdy 
biegacz brał udział w losowaniu atrak-
cyjnych i cennych nagród w postaci 
sprzętu sportowego oraz voucherów 
. Po chwili odpoczynku zmierzyliśmy 
swoje siły w nietypowych konkuren-
cjach, gdzie każda drużyna miała do 
wykonania m.in. bieg w worku, tocze-
nie, ciągnięcie opony samochodowej 
czy jak najszybciej dotrzeć na metę 
z surowym jajkiem .W ten właśnie 
sposób rozpoczęliśmy wakacje ak-
tywnie! Dziękujemy i do zobaczenia 
za rok!

Cała akcja nie odbyłaby się gdyby 
nie sponsorzy, którym w tym miej-
scu bardzo serdecznie dziękujemy. 
Sponsorami Dnia Sportu Szkolnego 
byli: myjnia samochodowa autoMax 
Benedykt Smętkowski, Salon Rowe-
rowy SCOTT, dyplomowany kosme-
tolog Magdalena Tańska, Lodziarnio 
– Kawiarnia Klaudia oraz  athlete 
– Shop suplementy z gorzowa Wlkp. 
W organizację zaangażowała się rów-
nież Szkoła Podstawowa nr2, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzy-
nie nad Odrą, Komisariat Policji oraz 
Miasto Kostrzyn nad Odrą.

Zespół Wychowania Fizycznego

Międzynarodowy Puchar Polski 
w zapasach
Trzy medale dla kostrzyńskich zapaśników w Międzynarodowym Pucharze Polski 
juniorów młodszych i juniorów w zapasach w stylu klasycznym - POLanD OPEn 
Kostrzyn nad Odrą 2017 r. W dniach 27-28 maja 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą 
gościliśmy 164 najlepszych zapaśników z Polski, Białorusi, Czech, niemiec i Ho-
landii. Przez dwa dni trwały bardzo emocjonujące i stojące na najwyższym po-
ziomie sportowym zmagania zapaśników, zawody te były kolejnym krokiem do 
wyłonienia kandydatów na najważniejsze imprezy zapaśnicze w tym roku takie 
jak Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. W tym roku impreza odbyła się w 
nowej formule jako Międzynarodowy Puchar Polski.

dyrektor Banku BGŻ Anety Staniszewskiej, 
dyrektor GBS Barlinek Oddział Kostrzyn 
Edyty Staniszewskiej, Kamili Pawłowskiej 
- menager administracyjnego firmy POL-
CHAR, Olgierda Kłaptocza – prezesa Miej-
skich Zakładów Komunalnych w Kostrzynie 
nad Odrą, właściciela pizzerii „HEJ” Adama 
Frąckowiaka, Mariusza Iwaszki – właścicie-
la firmy Metal technik odbyło się uroczyste 
otwarcie Międzynarodowego Pucharu Polski 
juniorów i juniorów młodszych w zapasach w 
stylu klasycznym. 

Po przywitaniu zawodników, gości, sędziów, 
Zygmunt Mendelski przekazał głos Markowi 
Tatarewiczowi, który w imieniu kostrzyńskiej 
Rady Miasta dokonał powitania gości, w imie-
niu starosty powiatu gorzowskiemu Małgo-
rzaty Domagały uczestników powitał członek 
zarządu Antoni Sołtys. Oficjalnego otwarcia 
mistrzostw dokonał burmistrz Andrzej Kunt, 
życząc wszystkim przyjezdnym miłego pobytu 
w naszym mieście, zawodnikom osiągnięcia jak 
najlepszych wyników, zaś widzom wspaniałych 
sportowych emocji.

Po oficjalnym otwarciu trójka zapaśników: 
Maciej Czarnecki - medalista MP juniorów mł. 
- SKF „Olimp”, Wiktor Zaoborny - medalista MP 
juniorów mł. – SKF „Olimp”, Piotr Duk - aktual-
nyMP juniorów, Olimpijczyk Kędzierzyn Koźle 
dokonała wciągnięcia flagi na maszt. W części 
artystycznej fantastycznie prezentowała się 
formacja taneczna „Roll Dance” działająca przy 
Kostrzyńskim Centrum Kultury, prezentując 5 
tańców, które tradycyjnie już zachwyciły za-
wodników oraz całą zgromadzoną publiczność.

Kostrzyńscy zapaśnicy po raz kolejny poka-
zali wielką klasę i na podium stanęło aż trzech 
reprezentantów Kostrzyna nad Odrą, medale 
zdobyli: srebro Sebastian Urbański w kate-
gorii wagowej 50 kg (junior), brąz Maciej 
Czarnecki w kategorii 76 kg (junior młod-
szy), brąz Tomasz Lewandowski w kategorii 
100 kg (junior młodszy). 

Walki dopołudniowe rozpoczęły się na 3 ma-
tach o godzinie 9.00 i trwały do ok. 13 a - o go-
dzinie 15-tej w licznym gronie zgromadzonych 
sympatyków sportów walki i gości w osobach: 
Andrzeja Wrońskiego - pełniącego obowiąz-
ki prezesa PZZ Warszawa, dwukrotnego mi-
strza olimpijskiego, Andrzeja Suprona - ho-
norowego gościa Poland Open, v-ce mistrza 
olimpijskiego, Witold Ciemierza - delegat 
techniczny PZZ Warszawa, trenerów kadry 
Polski Piotra Szczeponioka oraz Mariusza 
Gicewicza, Burmistrza Andrzeja Kunta, z-cy 
burmistrza Zbigniewa Biedulskiego, prze-
wodniczącego Rady Miasta Marka Tatare-
wicza, Antoniego Sołtysa – członka zarządu 
Powiatu Gorzowskiego, dyrektora MOSiR, 
radnego powiatu gorzowskiego Zygmun-
ta Mendelskiego, radnych Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą: Mieczysława Jaszcza, 
Leszka Naumowicza, Michała Kunta, Hele-
ny Rudanieckiej, Jolanty Szukały, Bożena 
Gęzikiewicz, Jeremiego Filusia – prezesa 
firmy Filius Metal, dyrektora marketingu 
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, radnego powiatu gorzow-
skiego, prezesa SKF „Olimp” Andrzeja Kaila, 
v-ce prezesa SKF Olimp Artura Grzelczaka, 

16 nr 3 / 2017 czerwiec



O godzinie 16 rozpoczęły się walki się ko-
lejne walki eliminacyjne, w których wyłoniono 
najlepszych, którzy w niedzielę od rana staną 
do walk o medale. Punktualnie o 9.00 w nie-
dziele rozpoczęły się najbardziej emocjonujące 
pojedynki, które miały wyłonić tegorocznych 
mistrzów, szczególnie ważne były dla nas wal-
ki w których kostrzyńscy zapaśnicy walczyli o 
kolejne medale. Po zakończeniu walk finało-
wych oficjalnej dekoracji dokonali: Burmistrz 
Andrzej Kunt, z-ca burmistrza Zbigniew Bie-
dulski, Antoni Sołtys - członek zarządu Po-
wiatu gorzowskiego, Karol Łebkowski - sędzia 
główny, Adam Frąckowiak, Witold Ciemierz 
oraz przedstawicielki Młodzieżowej Rady Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą, Julia Kozioł, Joanna 
Kierzkowska, Paulina Kaźmierska.

najlepsi zapaśnicy udekorowani zostali pa-
miątkowymi pucharami, medalami, dyploma-
mi oraz pamiątkowymi paterami. Wyłoniono i 
nagrodzono także najlepszych zawodników w 
następujących kategoriach:

junior młodszy:
najlepszy zawodnik Pucharu Polski - Ilya 

Prakopchik - Białoruś,
najlepszy zawodnik ziemi Lubuskiej - Ma-

ciej Czarnecki,
najlepszy zawodnik Powiatu gorzowskiego 

- Tomasz Lewandowski

junior:
Najlepszy zawodnik Pucharu Polski - Ka-

ran Mosebach - Niemcy,
najlepszy zawodnik ziemi Lubuskiej - Seba-

stian Urbański,
najlepszy zawodnik Powiatu gorzowskiego 

– Wiktor zaoborny
 

Kostrzyńscy zapaśnicy za bardzo doby wy-
stęp, zdobycie trzech medali nagrodzeni zo-
stali obuwiem zapaśniczym ufundowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie 
Wlkp. Wyniki kostrzyńskich zapaśników:

junior młodszy:
• 3 m-ce - Maciej Czarnecki w kategorii 76 kg
• 3 m-ce - Tomasz Lewandowski w kategorii 

100 kg
• 5 m-ce – Kacper Miklaszewski kategoria wa-

gowa 50 kg

• 5 m-ce – Marcel Kaczmarek kategoria wago-
wa 58 kg

• 10 m-ce – Kacper Kopyra kategoria wagowa 
85 kg

• 13-14 m-ce – Sylwester Borkowski kategoria 
wagowa 63 kg

• SKF Olimp Kostrzyn nad Odrą – 5 m-ce ze-
społowo

junior:
• 2 m-ce - Sebastian Urbański w kategorii wa-

gowej 50 kg
• 8 m-ce – Ryszard Bobrycki – 120 kg
• 11-13 m-ce Wiktor zaobornyy – 76 kg
• 14 m-ce – Eryk Szterew 74 kg
• SKF Olimp Kostrzyn nad Odrą – 10 m-ce ze-

społowo
W ocenie członka zarządu Polskiego związ-

ku zapaśniczego, delegata technicznego Pzz 
Witolda Ciemierza, sędziego głównego Karola 
Łebkowskiego, pełniącego obowiązki prezesa 
Polskiego związku zapaśniczego, dwukrotnego 
złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich Andrze-
ja Wrońskiego, trenerów kadr narodowych 
Polski Piotra Szczeponioka i Mariusza Gice-
wicza, trenerów reprezentacji zagranicznych i 
krajowych zawody stały na bardzo, bardzo do-
brym poziomie organizacyjnym i sportowym, 
były profesjonalnie przygotowane i przeprowa-
dzone. zapewniono uczestnikom niesamowitą 
rywalizację sportową, zapewniono promocję 
przedsięwzięcia oraz wspaniałą atmosferę, co 
niewątpliwie przyczyniło się do dalszego lep-
szego postrzegania organizatora, jakim był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przez wszyst-
kich uczestników, sędziów i gości Poland Open. 
Szczególną uwagą jest udział, obok ekip krajo-
wych, narodowych zagranicznych reprezentacji.  
Sportowy maraton przebiegł zgodnie z pro-
gramem, dostarczając zgromadzonym kibicom 
okazji do śledzenia walk na jak najwyższym 
poziomie. Pięknie, bogato i kolorowo udekoro-
wana hala widowiskowo-sportowa jeszcze bar-
dziej znacząco podniosła rangę zapaśniczych 
zawodów.

niniejszym pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji Międzynarodo-
wego Pucharu Polski juniorów młodszych i ju-
niorów w zapasach, POLanD OPEn’2017

Zygmunt Mendelski
Dyrektor MOSiR Kostrzyn nad Odrą

Dzieci łowiły
taakie ryby!
3 czerwca na stawiku przy KCK 
odbyły się Spławikowe zawody 
Wędkarskie dzieci i młodzieży 
o „Puchar Burmistrza” z Okazji 
Dnia Dziecka w ramach obcho-
dów święta miasta Kostrzyn 
nad Odrą „Kostrzyn na Fali 
2017”. najmłodszym uczestni-
kiem zawodów był trzy letni 
Oskar Buraczewski, który jed-
nocześnie złowił największą 
rybę (karpia). Oczywiście naj-
młodsi łowili pod opieką rodzi-
ców lub dziadków.

zmagania młodych wędkarzy trwa-
ły blisko dwie godziny, po czym przy-
stąpiono do ważenia. W oczekiwaniu 
na wyniki zawodów, organizatorzy 
zaprosili wszystkich uczestników na 
przygotowany ciepły poczęstunek. 
Trójka najlepszych w poszczególnych 
kategoriach wiekowych nagrodzona 
został okolicznościowymi pucharami, 
pamiątkowymi dyplomami, medala-
mi oraz nagrodami w postaci sprzętu 
wędkarskiego. za zajęcie IV-VI miej-
sca wędkarze nagrodzeni zostali pa-
miątkowymi dyplomami oraz sprzę-
tem wędkarskim. Wszyscy pozostali 
uczestnicy zawodów nagrodzeni zo-
stali sprzętem wędkarskim. Pełne wy-
niki znajdą Państwo na stronie www.
naszkostrzyn.pl

na zakończenie zawodów dyrektor 
MOSiR Zygmunt Mendelski podzię-
kował sędziemu głównemu Ryszar-
dowi Kucharskiemu, prezesowi koła 
nr  3 Edwardowi Kasperkiewiczowi 
oraz członkom Koła nr 3 agacie Ma-
rzyńskiej, prezesowi zarządu gorzow-
skiego PzW janowi Włodarczakowi, 
prezesowi koła nr 1 arkadiuszowi gło-
wickiemu oraz członkom Koła nr 1 an-
drzejowi Śliwińskiemu, janowi Tom-
kowskiemu, za nieocenioną pomoc w 
organizacji tych udanych zawodów. 
Organizatorzy serdecznie dziękują 
właścicielowi sklepu wędkarskiego 
przy ulicy granicznej 2 znajdującego 
się przy hotelu „Bastion” andrzejowi 
Szarkowi, za ufundowanie nagród 
wędkarskich..

MOSiR Kostrzyn nad Odrą
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Zapaśnicy 
powalczyli
NA KASZUBACH

W weekend 9-10 czerwca toczy-
liśmy zapaśnicze zmagania na ka-
szubskich matach Międzynarodowe-
go Turnieju kadetów i młodzików w 
Kartuzach. na zawodach stawiła się 
cała czołówka najlepszych kadetów z 
kraju i z zagranicy jak również wszyst-
kie kluby województwa pomorskiego 
i zachodniopomorskiego w grupie 
młodzików. Ranga zawodów stała na 
bardzo wysokim poziomie, a zawo-
dy bacznie obserwował trener kadry 
narodowej juniorów młodszych Piotr 
Szczeponiok.

W grupie kadetów wiele do myśle-
nia trenerowi kadry dał Maciej Czar-
necki, który w efektowny sposób po-
konał między innymi reprezentanta 
Białorusi i drugiego zawodnika w kra-
ju swojej kategorii wagowej. Przegrał 
jedynie na punkty z mistrzem Polski 
tej kat. wagowej. Maciej udowodnił 
tym samym, że może warto na niego 
postawić jako na kandydata na zbliża-
jące się Mistrzostwa Europy Kadetów. 
W tej grupie wiekowej trzecie miej-
sce wywalczył nasz wicemistrz Polski 
młodzików z 2016 r. Marcel Kaczma-
rek w kat. 58 kg.

grupa młodzików także udowod-
niła, że przyjechała do Kartuz po 
wysokie miejsca na podium. Worek z 
medalami rozpoczął wypełniać Filip 
Iwaszko, który jako najmłodszy w 
swojej kat. 32 kg. uległ jedynie repre-
zentantowi armenii i zdobył drugie 
miejsce. następni medaliści to Kevin 
Metel i Mateusz Borysewicz, którzy 
zdominowali kat 47 kg wygrywając 
z wszystkimi przeciwnikami. Kevin 
zdobył złoto, a Mateusz srebro. Po 
jednej porażce odnotowali Byulent 
Zekeryia 53 kg i Bartosz Zwoliński 
73 kg plasując się na drugich loka-
tach.

Podsumowując zawody, siedmiu 
naszych reprezentantów zdobyło 
siedem medali: 1 zloty, 5 srebrnych 
i jeden brązowy. Oby z każdych mię-
dzynarodowych zawodów udawało 
się wracać z takimi medalowymi 
zdobyczami.

Artur Żołna

Udany start zapaśników w Brójcach
Kolejny udany start zapaśników na Międzynarodowym Turnieju w Brój-
cach. W sobotę 17 czerwca w Brójcach koło Trzciela odbyła się ostatnia 
przed wakacjami Międzywojewódzka Regionalna Liga dzieci i młodzików 
w zapasach klasycznych. Rangę zawodów do międzynarodowych podwyż-
szyła obecność bardzo mocnych zagranicznych ekip z Rosji i niemiec. W 
turnieju wystartowało łącznie 135 zawodników z dwunastu ekip, a rywali-
zacja odbywała się na czterech matach. Dużą niespodzianką turnieju była 
obecność Moniki Michalik brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich z Rio 
de janeiro.

Pani Monika poza aktywnym dopin-
giem i rozdawaniem autografów dokony-
wała również wręczania medali i dyplomów 
podczas dekoracji najlepszych zawodników. 
nasi zawodnicy rozegrali bardzo udane zawody 
i przysporzyli wiele emocji nie tylko naszej eki-
pie, ale również wszystkim zebranym na hali ki-
bicom. Popis zapaśniczych umiejętności rozpo-
czął nasz mały mistrz Filip Iwaszko 32 kg, który 
wręcz zdemolował swoich rywali w drodze po 
złoty medal. Filip wygrał między innymi 16:0 ze 
swoim pogromcą z marcowej kostrzyńskiej ligi 
z zawodnikiem Śląska Wrocław, natomiast w fi-
nale o złoto pokonał reprezentanta Rosji 15:0 i 
tusz w niecałe 40 sekund. Filip walczył jak za-
wodowiec, a ma dopiero 11 lat... Super !!!

Drugi złoty medalista Wojciech Cuda 29 kg. 
także szedł jak burza kończąc wszystkie poje-
dynki przed czasem na przewagę techniczną. 
Brawo !!! Wisienką na torcie turnieju w Brójcach 
okazała się najbardziej oczekiwana walka fina-
łowa 47 kg. celowo pozostawiona przez gospo-
darzy jako ostatni pojedynek. W tym starciu 
na przeciw siebie stanęli odwieczni rywale, 
brązowi medaliści ubiegłorocznych Mistrzostw 
Polski Młodzików czyli Grzegorz Hindelbrand 
(Trzciel) i nasz Kevin Metel. Ten pojedynek 
wzmógł doping i emocje wszystkich zgroma-
dzonych na hali bez wyjątku. Od pierwszych 
sekund i do ostatniego gwizdka walka stała na 
wyśmienitym poziomie. akcja za akcję, punkt 
za punkt. jeszcze 15 sekund przed zakończe-
niem walki prowadził zawodnik gospodarzy, 
ale to Kevin Metel wykonując rzut biodrowy w 
ostatnim momencie pojedynku przechylił szalę 
zwycięstwa na swoja stronę wygrywając 10:9. 

Obydwaj zawodnicy otrzymali owacje na sto-
jąco ponieważ pokazali piękno tej dyscypliny 
sportu i niezwykły charakter.

na końcowy sukces naszej drużyny i zdoby-
cie 3 miejsca w klasyfikacji drużynowej również 
mieli wpływ pozostali zawodnicy, którzy odno-
towali wiele zwycięstw i wywalczyli miejsca na 
podium. W sumie zdobyliśmy 10 medali.

Udało nam się wywalczyć następujące 
lokaty:
Cudak Wojciech 29 kg - 1 miejsce
Iwaszko Filip 32 kg - 1 miejsce
Metel Kewin 47 kg - 1 miejsce
Iwaszko julian 29 kg - 3 miejsce
adamczewski Konrad 38 kg - 3 miejsce
Konysz Szymon 50 kg - 3 miejsce
Borysewicz Mateusz 47 kg - 3 miejsce
Kaczmarek Marcel 59 kg - 3 miejsce
zwoliński Bartosz 73 kg - 3 miejsce
Sawicki łukasz 100 kg - 3 miejsce
Frąckowiak jakub 35 kg - 5 miejsce
Konysz grzegorz 42 kg - 5 miejsce
Mazurek Bartosz 59 kg - 5 miejsce
Mazurek Miłosz 50 kg - 5 miejsce
zekeryia Byulent 53 kg - 5 miejsce
galareta Bartosz 59 - 7 miejsce
Buńkiewicz Szymon 66 kg - 5 miejsce
Konysz Maksymilian 59 kg - 8 miejsce
Klasyfikacja drużynowa - 3 miejsce.
Rozwój naszego klubu i wysokie osiągnięcia 

sportowe nie byłyby możliwe, gdyby nie środ-
ki finansowe otrzymane od Burmistrza Miasta 
Dr andrzeja Kunta oraz naszego sponsora Ko-
strzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.a. Dziękujemy !!!

18 nr 3 / 2017 czerwiec



TURNIEJ GOZPN 
Mini euro 2017

W naszym kraju trwają już roz-
grywki Mistrzostw Europy U-21. z tej 
to okazji gorzowski Okręgowy zwią-
zek Piłki nożnej zorganizował Mini 
Mistrzostwa Europy.

2 czerwca na boiskach w gorzowie 
Wlkp. przy ulicy Olimpijskiej spotkało 
się w eliminacjach 21 zespołów chło-
pięcych U - 11 i trzy zespoły dziewczę-
ce, w tym nasz. 

Wyniki: 
MUKS PS - Progres II gorzów Wlkp. 0:0 
MUKS PS - Warta gorzów Wlkp. 2:0 
MUKS PS - Chemik gorzów Wlkp. 1:1. 

3 czerwca rozegrano II część tur-
nieju, w którym zagrało 12 najlep-
szych drużyn. Przed turniejem odbyło 
się losowanie jaki zespół będzie repre-
zentował kraj uczestniczący w Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Europy U 
- 21 i nasze dziewczęta dowiedziały 
się, że mają zagrać jako Hiszpania. W 
meczach II etapu rozgrywek nasza 
drużyna zagrała nadspodziewanie 
bardzo dobrze. Wygrała trzy mecze, 
zdobywając 7 bramek, nie tracąc żad-
nej.

Wyniki: 
MUKS PS - TKKF Stilon 3:0 
MUKS PS - Progres II 2:0 
MUKS PS - Skwierzyna Serbia 1 : 0

 
4 czerwca cztery najlepsze zespoły 
rozegrały mecze półfinałowe i finało-
we. Dziewczęta z MUKS „S w pierw-
szym półfinale przegrały z chłopcami 
z drużyny łucznik Strzelce Krajeńskie 
0:2. W meczu o III miejsce z chłopcami 
ze Stilonu gorzów Wlkp. przegrały 1:3, 
zajmując ostatecznie IV miejsce. z ich 
postawy możemy być dumni. Końco-
wy bilans to cztery zwycięstwa, dwa 
remisy i dwie porażki. Wyprzedziły 
wiele zespołów chłopięcych i były naj-
lepsze wśród zespołów dziewczęcych.

W meczach zagrały: Kośla Irmina, 
Marta Bekisz, Iga Strzelczak, We-
ronika Wieczorek, Kornelia Piątek, 
Agata Buda, Bianka Raduj, Wikto-
ria Wieczorek, Paula Potomska. 
Trenerami i opiekunami byli Stani-
sław Gorzelak i Tomasz Zieliński.

Mirosław Guzik

Przegląd Sportowy 
z dn. 22.09.1983 roku: 
„Mistrz Polski awansował do dalszych roz-

grywek ale dopiero po przeszło dwugodzin-
nym boju z drugoligową Celulozą. W normal-
nym czasie i w półgodzinnej dogrywce nie 
padła żadna bramka. Losy meczu rozstrzygnęły 
się dopiero w rzutach karnych w których lepsi 
okazali się mistrzowie kraju 4:3. Mecz wzbu-
dził nie notowane dotychczas w Kostrzynie 
zainteresowanie. Chociaż w ciągu 120 minut 
gry nie padła bramka emocji nie brakowało, 
a sensacja wisiała w powietrzu. na początku 
spotkania wydawało się że goście łatwo poko-
nają kostrzyńską przeszkodę. Wskazywały na 
to przeprowadzone z dużym rozmachem akcje 
poznaniaków. gospodarze którym w II lidze nie 
wiedzie sie najlepiej nie ulękli się jednak sławy 
rywala zaskoczyli ich otwartą i ambitna gra. nie 
udało się więc Lechowi zepchnąć gospodarzy 
do głębokiej defensywy. Optyczna przewagę 
uzyskali goście jednak obrona Celulozy nad-
spodziewanie łatwo likwidowała każde zagro-
żenie swej bramki. Celuloza rozegrała najlepszy 
mecz od dwóch lat.

Celuloza Kostrzyn: Mikołajczak - Kogut, 
Krawczyński, andrzejczak, Ostapiuk, Tański, Ko-
dzis (60’ M. Wiśniewski) łoszkowski, Kłosowski, 
Pieloch (70’ Maćkowiak ), Dudziec

Lech Poznań: Pleśnierowicz - Pawlak, łuka-
sik, jakołcewicz (46’ Małek), adamiec, Oblewski 
(36’ T. Wiśniewski), R. Szewczyk, niewiadomski, 
j. Bąk (I), Kapica, Okoński.”

Rewanż po latach miał miejsce 
21 maja 2016 roku 
na trybunach i na boisku było wielu, którzy 

pamiętali tamten mecz i liczyli na emocje na 
podobnym poziomie. nie zawiedli się. już w 
pierwszych minutach Papierowi wyprowadzili 
szybki atak na nieco zaspany zespół gości, co 
zaowocowało pierwszą bramką Przemysława 
Rupniaka. Dwie minuty później rzut wolny 
perfekcyjnie wykonał Dariusz Dudka, który za-
kręcił piłkę jak rogalika a bramkarz mógł tylko 
próbować go schrupać. W pierwszej połowie 
jeszcze raz o sobie dał znać o sobie Dudi, który 
ustalił wynik do przerwy na 1:2. należy podkre-
ślić, że wynik ten nie odzwierciedlał przebiegu 
spotkania. Co prawda Lech atakował groźnie, 

niemniej Celuloza również raz po raz „spraw-
dzała” bramkarza gości. Całe spotkanie można 
by podsumować krótko: akcja za akcję, strzał 
za strzał i szkoda tylko, że na koniec na tablicy 
wyników było 1:3.

Celuloza Kostrzyn: Horodyski, Wojciechow-
ski, Pulkowski, Rupniak, Krogulewski, Komiel, 
Kowalewski, Walczyński, Martynowicz, Papier-
nik, Wieliczko, Tomkowski, Tkacz, Stępień, Ży-
gielewicz. W ostatnim kwadransie w zespole 
Celulozy zagrał Dariusz Dudka.

Lech Poznań: Ruciński, Rzepka, Pawlak, 
Kryger, Wojtala, janeczek, Rybak, araszkiewicz, 
Dembiński, Okoński, Czerniawski, Bekas, na-
jewski, Mizgalski, Dudka.

Nieudany rewanż -
11 czerwca 2017 roku
Celuloza, znacznie wzmocniona w stosunku 

do roku ubiegłego, liczyła na zwycięstwo. Lech 
przyjechał do nas również w odmienionym 
składzie, a zatem można śmiało napisać, że oba 
zespoły weszły na boisko bez żadnych obcią-
żeń przeszłością. Mecz toczony był w niezłym 
tempie, ale w miarę upływu czasu coraz wy-
raźniejszą przewagę uzyskiwali goście, którzy 
z niezwykłą łatwością przechodzili z głębokiej 
defensywy do szybkich kontr, które okazały się 
dla nas zabójcze. I choć pierwszy na listę strzel-
ców wpisał się Sebastian janowski, to jednak 
w odpowiedzi Lech Poznań strzelał więcej i 
celniej: 2xDembiński, araszkiewicz, Suchomski, 
Przysiuda, 2x Mizgalski, Szajenko. na osiem tra-
fień gości potrafiliśmy odpowiedzieć zaledwie 
jednym trafieniem S. janowskiego a więc koń-
cowy wynik meczu to 2:8. Dla uzupełnienia wy-
pada dodać jednak, że okazji do zmiany wyniku 
nie brakowało, a licznie zgromadzeni kibice nie 
mieli prawa narzekać na brak emocji.

Celuloza Kostrzyn: gorajski, Wojciechow-
ski, Horodyski, Komiel, Pulkowski, niewrzał,  
Kowalewski, Witkowski, Papiernik, Truszkow-
ski, Stępień, Węgrowski, Makara, Dobrzański, 
Chuchnowski, jankowski, Marszałek, Dudka.

Lech Poznań: Tyrajski, Haniewicz, Drajer, 
Maryniak, Przysiuda, najewski, Dembiński, 
araszkiewicz, Piskuła, Suchomski, Czerniawski, 
Przysiuda, Mizgalski, Szajenko.

Bartłomiej Suski

Spotkanie po latach
11 czerwca 2017 roku doszło do drugiego w historii meczu pomiędzy Old-
boyami Lecha Poznań i Celulozy Kostrzyn. Oba mecze nawiązywały do naj-
słynniejszego spotkania w kronikach kostrzyńskiej piłki nożnej, które od-
było się 21 września 1983 roku...
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KOSTRZYN NA FALI
Fot. Kostrzyńskie Centrum Kultury
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