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Sukcesem zakończyła się akcja informacyjno-edukacyjna organizowana przez Urząd 
Miasta w Kostrzynie nad Odrą „Bioodpady segregujesz? Zyskujesz!”. Z ogromną satysfak-
cją stwierdzamy, że mieszkańcy naszego Miasta stają się coraz bardziej proekologiczni 
- coraz więcej osób segreguje odpady i pamięta o tym, że wszystko zależy od nas EKO 
Kostrzynian.

Do konkursu zgłosiło się 34 uczestników spośród których wylosowano 20 szczęśliw-
ców, którzy otrzymają bony o wartości 200 zł. Zamienią je na dowolne zakupy w sklepie 
ogrodniczym „Agro-Hit” przy ul. Tadeusza Kościuszki 18  lub w Sklepie „Media Electro” 
przy ul. Gorzowskiej 96 w Kostrzynie nad Odrą. Z uwagi na duże zainteresowanie akcją 
komisja konkursowa zaproponowała Burmistrzowi nagrodzenie pozostałych 14 osób 
wyróżnieniami za udział w konkursie. Propozycja została zaakceptowana.  Poniżej za-
mieszczamy listę osób, których zgłoszenia zostały wylosowane i nagrodzone bonami o 
wartości 200 zł: Radosław Baczyński, Edmund Bartek, Daniel Błaż, Waldemar Cichoński, 
Robert Cudak, Piotr Humiński, Dariusz Łakomski, Roman Kołodnicki, Tomasz Kokonow-
ski, Stanisław Łuczkowski, Katarzyna Malucha, Anna Niemyt, Maksymilian Nowald,  Ja-
nina Olton, Jakub Pikulik, Lech Pioterek, Robert Rakowski, Gerard Szulc, Radosław Tytusz, 
Karol Wilman

Burmistrz dr Andrzej Kunt bardzo serdecznie dziękuje za udział i zaangażowanie w 
akcję oraz zachęca do brania udziału w kolejnych edycjach EKO-konkursów, które będą 
organizowane przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w miesiącu czerwcu 2017 roku zarejestrowano:
22 akty urodzenia (17 urodzeń w szpitalu i 5 urodzonych za granicą RP)

4  ojców uznało swoje dziecko przed kierownikiem USC
22 akty małżeństwa -  10 ślubów cywilnych, 11 ślubów wyznaniowych 

oraz 1 zawarty za granicą - wpisany do ksiąg małżeństw)
21 aktów zgonu

Do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” wpisano 323 akty stanu cywilnego.

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

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

Wydano 345 odpisów aktu stanu cywilnego 
( 247 skróconych, 46 zupełnych i 52 wielojęzycznych)

264 osoby złożyły wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

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

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

SPIS TREŚCI
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Rok 2016, pomimo braku wielomilionowych 
inwestycji i realizacji ogromnych projektów, 
był naznaczony sukcesem. Co było kluczem do 
sukcesu? A. Kunt wyjaśniał, że „z jednej strony 
dochody większe od zakładanych i wydatki, 
które udało nam się ograniczyć”. Burmistrz 
wskazał przy tym, że nadwyżka zostanie z 
pewnością dobrze wykorzystana w latach ko-
lejnych na długo oczekiwane przez mieszkań-
ców inwestycje, jak choćby budowa basenu. 
Burmistrz przypominał także, że niski wskaźnik 
zadłużenia gminy - na poziomie 21%,  pozwo-
li nam zaciągać ewentualne kredyty na nowe 
inwestycje, gdyby zaszła taka potrzeba. Same 
liczby to jednak nie wszystko, choć te dobitnie 
pokazują, że lokalny samorząd prowadzi odpo-
wiedzialną politykę finansową .

Andrzej Kunt wskazywał, że w roku 2016 nie 
wykonaliśmy co prawda żadnej wielkiej inwe-
stycji, ale w oczekiwaniu na kolejne źródła do-
finansowywań zewnętrznych, zrealizowaliśmy 
kilkadziesiąt mniejszych zadań inwestycyjnych 

takich jak: budowy parkingów, chodników, 
kładki łączącej Osiedle Leśne z ul. Jana Pawła 
II, remonty szkół i przedszkoli, budowę nowych 
placów zabaw i instalacji do uprawiania sportu, 
stworzenie kina czy rozpoczęcie przebudowy 
budynku biblioteki i hali sportowej MOSiR przy 
ul. Wojska Polskiego. Trzeba także przypomnieć 
w tym miejscu, że w budżecie na rok 2016 zna-
lazły się dokumentacje inwestycyjne, które 
zaowocowały w bieżącym roku rozpoczęciem 
inwestycji na ul. Kościuszki czy ul. Narutowi-
cza oraz przygotowaniem do kolejnych zadań 
inwestycyjnych z zewnętrznym dofinansowa-
niem. Nie można więc się dziwić, że zarówno 
goście, jak i radni nagrodzili Burmistrza Miasta 
Andrzeja Kunta rzęsistymi brawami, a atmosfe-
rę na sali dobrze oddają słowa radnego Mieczy-
sława Jaszcza, który powiedział, iż „wielokrotnie 
miałem okazję aby udzielać panu Burmistrzowi 
absolutorium i życzę aby kolejne były również 
przyjmowane jednogłośnie”.

Bartłomiej Suski

Brawa dla Burmistrza
29 czerwca 2017 roku podczas XXX sesji Rady Miasta Burmistrz Miasta An-
drzej Kunt uzyskał absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2016 rok. 
Uchwałę o jego udzieleniu kostrzyńscy radni podjęli jednogłośnie. To już 14. 
pozytywne absolutorium udzielone burmistrzowi, który pełni swoją funkcję 
nieprzerwanie od 2002 roku. Realizacja budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą 
na 31 grudnia 2016 roku zamknęła się nadwyżką budżetową (różnica mię-
dzy uzyskanymi dochodami 83.081.921,23 zł a wydatkami 73.907.280,47 
zł) w wysokości 9.174.640,76 zł. Udzielenie absolutorium radni i obecni na 
sesji mieszkańcy przyjęli brawami. I mieli ku temu powody!

ROK 2016
w inwestycjach
Jednogłośne absolutorium 
dla Burmistrza Miasta An-
drzeja Kunta udzielone przez 
kostrzyńskich radnych było 
w dużej mierze wynikiem 
wielu inwestycji, które udało 
się przeprowadzić w minio-
nym roku. Oto wybrane za-
dania inwestycyjne.

Budowa dróg na Osiedlu Południe
ul. Jaworowa i ul. Na Skarpie

1.106.887,18 zł

Przebudowa budynku biblioteki
(dofinansowanie 432.755,00 zł)

764.843,01 zł

Przebudowa hali sportowej
ul. Wojska Polskiego

678.989,59 zł

Budowa mieszkań socjalnych
III etap - ul. Zielona

427.935,97 zł

Remont parteru
Szkoły Podstawowej Nr2

323.006,06 zł

Remont kładki i schodów łączącej
Osiedle Leśne z ul. Jana Pawła II

330.805,18 zł

Budowa placu zabaw
ul. Kutrzeby i ul. Wyszyńskiego

250.635,13 zł

Budowa parkingu i chodników
przy Gimnazjum Nr1

196.340,05 zł

Remont Przedszkole Miejskie Nr4
126.995,93 zł

Remont pomieszczeń i dachu
Przedszkole Miejskie Nr2

155.062,37 zł

Budowa miejsc parkingowych
ul. Gorzowska 22 / 72

111.202,18 zł

Budowa kina w KCK Kręgielnia
100.000,00 zł  

BURMISTRZ MIASTA 
KOSTRZYN NAD ODRĄ

zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że podany został 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzier-
żawy.
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W TROSCE 
o nasze 
zdrowie

W dniu 28 czerwca, na zle-
cenie Urzędu Miasta, firma 
DEXA Sp. z o.o. wykonała za-
biegi chemiczne mające na 
celu zwalczanie komarów i 
kleszczy na otwartych tere-
nach miasta o pow. 18,90 ha. 

Opryskami objęte zostały tereny:
-  przy ul.Osiedlowej 2 tzw. Sza-

chownica
-  pomiędzy ul.Żeglarską a rzeką 

Wartą
-  przy stawiku (Amfiteatr)
-  Plac zabaw na Os.Warniki (dz.101)
-  Park Miejski
-  Park przy ul.Fabrycznej  oraz teren  

przy przedszkolu
-  Os.Leśne:
-  boisko za garażami
-  lasek wzdłuż drogi ul.Sportowa
-  Teren Targowiska Przygranicznego
-  Cmentarz Komunalny
-  Plac zabaw przy ul.Reja
-  Teren na Os.Szumiłowo (boisko 

oraz cmentarz)
-  przy dworcu PKP oraz skarpa przy 

ul.Dworcowej
-  Wzdłuż rzeki Warty:
-  za stadionem-
-  przy ul.Mostowej
-  wjazd do  klubu „Delfin”
-  skarpa przy Al.Kasztanowej

Opryski zostaną powtórzone 
do dnia 18 sierpnia (jeśli nie prze-
szkodzą złe warunki atmosferycz-
ne) na tych samych terenach. O 
ostatecznym terminie realizacji 
usługi powiadomimy Mieszkańców 
z wyprzedzeniem 2 dni  poprzez 
zamieszczenie komunikatu na stro-
nie miasta www.kostrzyn.pl

Wyremontowany obiekt pełnić będzie funk-
cje związane z szeroko pojętą działalności edu-
kacyjną i kulturalną. Możliwa będzie organiza-
cja zajęć dla kilkudziesięcioosobowych grup 
dzieci, młodzieży, dorosłych czy seniorów. Po-
nadto dzięki bogatemu, specjalistycznemu wy-
posażeniu możliwa będzie indywidualna dzia-
łalność twórcza z różnych dziedzin. Niezależnie 
od tego, przewiduje się wprowadzenie funkcji 
ekspozycyjno – wystawienniczej poprzez aran-
żacje stałej wystawy poświęconej historii i te-
raźniejszości kostrzyńskiego przemysłu. Dzięki 
nowoczesnym multimedialnym rozwiązaniom 
możliwa będzie atrakcyjna prezentacja za-
równo industrialnego dziedzictwa miasta jak 
i współczesnego potencjału gospodarczego 
zwłaszcza w zakresie istniejących kilkudziesię-
ciu nowoczesnych zakładów przemysłowych i 
oferty inwestycyjnej Kostrzyńsko – Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Z uwagi na rozplanowanie wnętrza, układ 
komunikacji, konstrukcje budynku i jego wy-
posażenie instalacyjne zasadniczy podział 
funkcjonalny poszczególnych kondygnacji wy-
glądać będzie następująco:

Piwnica: utrzymanie i rozbudowa pracow-
ni plastycznej „Meszuge”, dostęp do budynku 
dla osób niepełnosprawnych (podnośnik ze-
wnętrzny i najniższy poziom windy), likwidacja 
kotłowni gazowej i zastąpienie jej wymienni-
kiem ciepła z sieci miejskiej, 

Parter: remont obecnej Sali ślubów, recep-
cja wraz z Punktem Informacji Turystycznej, 
powierzchnie ekspozycyjne, zaplecze admini-
stracyjne i techniczne,

I piętro: pracownie wielofunkcyjne, multi-
medialna sala edukacyjna, pracownia informa-
tyki,

Poddasze: zaplecze noclegowe dla 25 osób 
w pokojach 2, 3 i 9 osobowych wraz zapleczem 
sanitarnym i socjalnym.

W ramach projektu, którego partnerami ze 
strony niemieckiej jest miasto Seelow, nato-
miast polskim partnerem jest gmina Słońsk,  
budynek będący chronionym zabytkiem pod-
dany ma zostać renowacji, poprzez usunięcie 
utrudniających dostęp do niego barier archi-

tektonicznych i oddany na użytek turystyki 
kulturowej. 

W ramach niniejszego projektu przewi-
dywane są m.in. następujące roboty budow-
lane:
• wykonanie remontu elewacji (oczyszcze-

nie, uzupełnienie ubytków, wyrównanie 
lica ścian warstwą tynku renowacyjnego, 
oczyszczenie i konserwacja detalu wystro-
ju architektonicznego, wymiana okładziny 
przyziemia z piaskowca na inny materiał)

• wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 
• wykonanie nowych instalacji sanitarnych: 

centralnego ogrzewania, wentylacji mecha-
nicznej, klimatyzacji na poddaszu, ciepłej 
wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
instalacji hydrantowej,

• wykonanie nowych instalacji technicznych: 
sieci LAN, telefonicznej, alarmowej

• wykonanie wewnętrznego szybu windowe-
go, 

• naprawa i wzmocnienie stropów nad parte-
rem i pierwszym piętrem

• przebudowa bocznej klatki schodowej jako 
ewakuacyjnej

• remont i renowacja zachowanego historycz-
nego wystroju architektonicznego wnętrz

• remont tarasów i wejść do piwnicy
• wykonanie nowych posadzek i podłóg, pra-

cy tynkarskie wewnątrz, malowanie ścian i 
sufitów we wszystkich pomieszczeniach

• wykonanie nowego pokrycia dachowego 
oraz nowych obróbek blacharskich, montaż 
nowych rynien i rur spustowych

Remont Willi Wagenera 
dofinansowany!
Projekt „Miejsca pamięci Odry i Warty”, którego partnerem jest mia-
sto Kostrzyn nad Odrą, uzyskał dofinansowanie z Programu Interreg VA.   
W ramach projektu zaplanowano kompleksowy remont obiektu dawnego 
Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1  (Willa Wagenera) . Całkowita wartość 
inwestycji to 1 241 680,40 Euro, natomiast wartość dofinansowania z Pro-
gramu Interreg VA to 1 055 428,34 Euro.
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Będą kolejne 
parkingi 
w centrum 
miasta!
Już wkrótce ruszy budowa par-
kingu przy bloku ul. Kościuszki 
5. Jest to efekt ustaleń pomię-
dzy Mieszkańcami a Władz 
Miasta reprezentowanych 
przez miejskiego radnego Bar-
tłomieja Suskiego, którego w 
realizacji projektu wspierał Wi-
ceburmistrz Miasta Zbigniew 
Biedulski. „Choć Mieszkańcy po-
czątkowo byli przeciwni inwesty-
cji, to w związku z  przebudową 
ul. Kościuszki udało się nakłonić 
Ich do zmiany zdania - mówi B. 
Suski - Cieszę się, że głos Miesz-
kańców dla Miasta był w tej spra-
wie wiążący. Dopiero po uzyska-
niu zgody z ich strony można 
będzie rozpocząć inwestycję. 
Moim zdaniem właśnie na dia-
logu powinny się opierać  działa-
nia tzw. samorządu lokalnego.”

Nowy parking ma przylegać do 
wybudowanego w tym roku parkingu 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr1. 
Dzisiaj jest tam trawnik i ogrodzenie, 
które szpeci nową inwestycję. Radny 
B. Suski spotykał się z Mieszkańcami 
okolicznych bloków kilkukrotnie: „Te-
raz wreszcie uda się wybudować nie tyl-
ko  utwardzoną drogę do wiaty śmiet-
nikowej, ale również zaaranżować całe 
otoczenie. Powstaną nowe chodniki, 
miejsca parkingowe i zostanie zniwelo-
wany teren, o co od lat zabiegali Miesz-
kańcy - wylicza B. Suski – Inwestycja 
ruszy zaraz po zakończeniu remontu ul. 
Kościuszki a w drugim etapie zaaran-
żowana zostanie także miła dla oka 
zieleń.” 13 lipca doszło do spotkania z 
Z. Biedulskim, podczas którego został 
zaprezentowany nowy projekt inwe-
stycji, do którego Mieszkańcy wnieśli 
swoje uwagi. W budżecie Miasta zo-
stały już też na ten cel zarezerwowa-
ne odpowiednie środki a wkrótce ma 
być wyłoniony wykonawca.

1. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków oraz Programu Opieki nad Zabytkami 
miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017 – 
2021.

Trwają prace nad opracowaniem Gminnej 
Ewidencji Zabytków oraz opracowaniem Gmin-
nego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
Kostrzyn nad Odrą na lata 2017 – 2021. Aktu-
alnie trwa etap wyłączenia z dotychczasowej 
Gminnej Ewidencji Zabytków obiektów, które 
utraciły swój zabytkowy charakter oraz etap 
uzgodnień  z Lubuskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków stref ochrony konserwator-
skiej dla historycznych zabytków obszarowych. 

Podstawą prawną naszych działań są : Usta-
wa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2014, poz. 
1446 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 
maja 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji zabytków oraz krajowego wykazu zabyt-
ków skradzionych lub wywiezionych za granicę 
niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 
661),

2. Zmiana Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

Uchwałą Nr XI/68/15 Rady Miasta Kostrzyn 
nad Odrą z dnia 27 sierpnia 2015 roku przy-
stąpiono do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą. 
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.1073) po podjęciu 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany studium, należy przeprowadzić 
procedurę prac planistycznych, która aktualnie 
jest na etapie przygotowania projektu studium 
do przekazania Gminnej Komisji Urbanistyczno 
– Architektonicznej celem uzyskania opinii.     

3. Sporządzenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w rejonie 
strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą.

Uchwałą Nr XXIII/171/16 Rady Miasta Ko-
strzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016 
roku przystąpiono do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie 
nad Odrą. Aktualnie trwają prace wstępne                    
tj. opracowanie wstępnej koncepcji zago-
spodarowania terenu, która jest możliwa do 
wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
i Obsługi Inwestora – I piętro Urzędu Miasta, 
pokój nr 38.

AKTUALIZACJA 
DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta pro-
wadzi obecnie sprawy niezwykle istotne dla naszej społeczności lokalnej 
i przyszłości Miasta. Harmonijny rozwój społeczny, gospodarczy i prze-
strzenny wymaga współdziałania nas wszystkich. Zapraszamy Mieszkań-
ców Kostrzyna nad Odrą do współudziału w opracowaniu dokumentów 
planistycznych takich jak:
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Każdy budynek traci ciepło, przenika ono 
przez ściany, okna, drzwi, dach, podłogi, a 
znaczna jego część uchodzi poprzez wentyla-
cję. Chcąc zapewnić komfort cieplny w budyn-
ku powinniśmy zapewnić właściwe jego ogrze-
wanie. Warto zadać sobie pytanie, czy jedynym 
sposobem na nieuniknione straty ciepła przez 
nasz budynek jest tylko dostarczenie do niego 
większej ilości ciepła – czyli zużycie większej 
ilości opału do jego wytworzenia. A może lepiej 
spróbujmy utrudnić „ucieczkę” ciepła z naszego 
budynku. 

Na przedstawionym poniżej schemacie 
pokazano jak kształtuje się „ucieczka” ciepła z 
naszego budynku. Spora ilość ciepła „ucieka” 
przez wentylację – ok. 30-40 %. Nie oznacza to 
jednak, że powinniśmy z wentylacji rezygno-
wać! Prawidłowo działająca wentylacja to pod-
stawa „zdrowego” budynku.

Około 20-30% ciepła tracimy przez ściany, 
natomiast 10-25 % przez dach, ok. 15-25% 
ciepła tracimy także przez okna i drzwi. Aby 
zapobiec stratom ciepła przez te przegrody, 
niezbędne jest odpowiednie ich docieplenie 
(w odniesieniu do ścian, dachu jak i pozosta-
łych przegród), natomiast w przypadku drzwi 
i okien wymiana ich na lepsze o wyższych pa-
rametrach izolacji termicznej. Niezwykle waż-
ny jest dobór materiału termoizolacyjnego 
(np. wełna mineralna, styropian, pianka poliu-
retanowa), jego parametrów (współczynnik 
przenikania ciepła, odporność na uszkodzenia 
mechaniczne, odporność na wilgoć itp.), odpo-
wiednia grubość warstwy ocieplającej. Bardzo 
istotne jest również prawidłowe wykonanie   
prac dociepleniowych.

Nadmierne ubytki ciepła wynikające ze złej 
izolacji termicznej naszego budynku sprawiają, 

że system grzewczy musi działać przez większą 
część sezonu grzewczego na wysokich obro-
tach, co przekłada się na wysokie koszty ogrze-
wania. Na szczęście są metody, które pozwolą 
nam nie tylko oszczędzić energię potrzebną 
do ogrzewania budynku, ale także ograniczyć 
koszty ogrzewania, a dodatkowo, poprzez 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmos-
fery, przyczynić się do poprawy jakości powie-
trza w naszym otoczeniu, a co za tym idzie po-
prawy naszego zdrowia i samopoczucia.

Podstawowym sposobem na znaczne 
oszczędności energii w naszym budynku jest 
termomodernizacja. Termomodernizacja w du-
żym uogólnieniu to wszystkie działania, które 
mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania 
naszego budynku na energię cieplną.

Do termomodernizacji zaliczamy m.in.:
• Redukcję strat ciepła przez przegrody po-

przez docieplenie ścian, stropów, dachów, 
podłóg, wymiana okien i drzwi,

• Modernizacja/ wymiana źródła ciepła.
Podejmując decyzję o termomodernizacji 

naszego domu, zawsze powinniśmy przeana-
lizować wszelkie możliwe do przeprowadze-
nia ulepszenia, koszty planowanych działań, a 
także wpływ ulepszeń na ograniczenie zużycia 
energii.

Dokumentem, który pozwoli nam odpowie-
dzieć na te pytania, i wskaże działanie  opty-
malne jest audyt energetyczny (w niektórych 
przypadkach może to być jego uproszczona 
forma).  W kolejnych artykułach wskażemy, 
czym jest audyt energetyczny oraz jak prawi-
dłowo przeprowadzić termomodernizację, a 
także skąd pozyskać środki na ten cel.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami ener-
getycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielo-
nej Górze, którzy działają w ramach projektu 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego 
dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw w zakresie efektywności ener-
getycznej oraz OZE". Wszelkie porady i konsul-
tacje świadczone przez Zespół Doradców są 
całkowicie bezpłatne.

Zespół Doradców Energetycznych:
Alicja Abramowicz tel. 68 419 69 23
Sylwia Mazurek, tel. 68 419 69 14
Wojciech Porębski, tel. 68 419 69 10
e-mail: doradztwo@wfosigw.zgora.pl

DLACZEGO TRACIMY CIEPŁO 
Z BUDYNKÓW?
Co zrobić, aby nasz dom był ciepły, mieszkanie w nim było przyjemnością, 
a rachunki jakie płacimy za ogrzewanie były niższe? Odpowiedzi na te py-
tania będą mogli Państwo znaleźć w cyklu artykułów, które przygotuje ze-
spół doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

INFOLINIA
„Rodzina 500+”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 7 lipca 
br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalił ustawę o zmianie niektórych 
ustaw związanych z systemami wspar-
cia rodzin, która nowelizuje między 
innymi ustawy: o świadczeniach ro-
dzinnych, o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów oraz o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci. 
Obecnie ustawa oczekuje na podpis 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Termin wejścia w życie ww. ustawy to 
1 sierpnia 2017r.

Jednocześnie nadmieniam, że 1 
sierpnia 2017r. to także data rozpo-
częcia składania wniosków o świad-
czenie wychowawcze z rządowego 
Programu „Rodzina 500+” i świadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy, rozpo-
czynający się 1 października 2017r. 
Ponadto od 1 sierpnia br., osoby za-
interesowane będą mogły również 
składać wnioski o zasiłki rodzinne i 
specjalne zasiłki opiekuńcze na ko-
lejny, rozpoczynający się 1 listopada 
2017r. okres zasiłkowy, co wynika ze 
zmian zawartych w ww. ustawie o 
zmianie niektórych ustaw związanych 
z systemami wsparcia rodzin.

W związku z powyższym, mając 
na uwadze konieczność zapewnienia 
prawidłowego i sprawnego przebie-
gu procesu przyjmowania wniosków 
oraz wypłaty świadczeń, w Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie 
Wlkp. z dniem 17 lipca br. pod nu-
merem 95-7115-500 uruchomiona 
zostanie wojewódzka infolinia w 
sprawie rządowego programu „Ro-
dzina 500+”. Infolinia czynna będzie 
w dni robocze w godzinach od 9.00 
do 14.00. 

Z poważaniem,
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska
Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

lipiec 7nr 4 / 2017



Na Placu Wojska Polskiego w sobotę 29 
lipca br. o godzinie 17.30 na scenie, która w 
tym dniu zostanie ustawiona na Placu,roz-
pocznie się wielkie spotkanie  z kuturą, tra-
dycją i dniem dzisiejszym Indii. W progra-
mie m.in.:  muzyka etniczna, taniec,spektakl 
teatralny, pokaz magii i czarów, opowieści o 
Indiach, orientalnej kulturze, wartościach i 
zwyczajach w wykonaniu artystów z całego 
świata i wolontariuszy Fundacji. Koncert za-
kończy się o 22.00. Dla najmłodszych widzów 
Festiwalu Indii  wolontariusze i artyści Funda-
cji Viva Kultura przygotowali przedstawienie 
kukiełkowe w reżyserii Vladimira Avvakumo-
va z Ekaterinburga. Jak zdradza A. Dawidow-
ska program przygotowany specjalnie dla 
Kostrzynian  został tak pomyślany, by mogły 
w nim uczestniczyć całe rodziny z dziećmi.

 Nie będzie to program, który prezentu-
jemy na Przystanku Woodstock i podczas 
Festiwalu Indii nad polskim morzem, po-
nieważ spotkanie na Placu Wojska Polskie-

go jest podziękowaniem dla Mieszkańców 
miasta za gościnę i serdeczne przyjęcie z 
jakim spotykamy się w Kostrzynie nad Odrą 
na Przystanku Woodstock od 2004 roku - 
podkreśla A. Dawidowska. - Dlatego też ser-
decznie zapraszamy wszystkich Państwa na 
Plac Wojska Polskiego od godziny 17:30 w 
najbliższą sobotę 29.07.2017roku. Do zo-
baczenia !

Fundacja VIVA KULTURA organizuje wy-
darzenia kulturalne z wiarą w ich pozytywny 
wpływ na rozwój zarówno jednostki jak i ca-
łego społeczeństwa.Organizowany przez nas 
Festiwal Indii ma już swoją ćwierć wieczną 
tradycję. Kolorowa, niezwykła impreza wyro-
sła z naszej fascynacji Indiami, kulturą, sztu-
ką i filozofią. Zaczynaliśmy nieśmiało, wraz 
z ustanowieniem fundacji nasze działania 
nabrały rozpędu. Obecnie jesteśmy najwięk-
szym Orientalnym happeningiem w Polsce. Z 
festiwalem Indii odwiedziliśmy również Wło-
chy, Australię, Hong Kong i Brazylię. Zorgani-

zowaliśmy również dwa tournée Festiwalu In-
dii w Indiach.Tradycyjnie miejscem festiwalu 
jest Bałtyckie wybrzeże. Każdego lata gramy 
około 50 razy, dotykamy serc setek tysięcy lu-
dzi dzieląc się bogactwem Orientu.

Viva Kultura uczestniczy również w naj-
większym wydarzeniu muzyczno-kultu-
ralnym odbywającym się w Polsce, jakim 
jest Przystanek Woodstock. Z Przystankiem 
jesteśmy od pierwszej edycji. Organizując 
Pokojową Wioskę Kryszny na Woodstocku 
stwarzamy kolorowy zakątek, gdzie dzielimy 
się nieprzemijającymi wartościami, organi-
zujemy pokazy, warsztaty oraz koncerty. Na 
Woodstocku organizujemy również wielką 
akcję kulinarną. Kilkuset naszych wolonta-
riuszy przetwarza dziesiątki ton produktów 
spożywczych na smaczne, wegetariańskie 
potrawy.

Festiwal Indii jest wspierany przez amba-
sadę Indii W Polsce, która jest naszym hono-
rowym patronem.

DLA KOSTRZYNIAN 

Burmistrz dr Andrzej 
Kunt i Prezes Fundacji 
VIVA KULTURA 
Agnieszka Dawidowska 
zapraszają na 
niezwykłe wydarzenie 
przygotowane 
specjalnie dla 
Mieszkańców Kostrzyna 
nad Odrą! 



DUŻA SCENA
15:20 ŁĄKI ŁAN
16:50 MATERIA
18:10 THE KYLE GASS BAND
19:30 TRIVIUM
21:00 URBANATOR
22:20 WILKI
00:00 THE DEAD DAISES 
    1:30 MANDO DIAO

15:00 PROJECT PARABELLUM
16:20 ORANGE GOBLIN
17:50 HOUSE OF PAIN
19:20 NEW MODEL ARMY
20:40 HEY
22:20 AMON AMARTH
23:50 ARCHIVE
    1:25 THE BLOODY BEETROOTS LIVE

15:00 NOCNY KOCHANEK
16:20 DUB INC.
17:50 NINE TREASURES
19:10 SLAVES
20:30 THE QUEMIST
22:00 NOTHING BUT THIEVS
23:30 DOMOWE MELODIE
    1:00 FRANK TURNER
              & THE SLEEPING SOULS
    2:30 PIOTR BUKARTYK
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MAŁA SCENA

16:00 YANKEE
17:00  MESJAH
18:30 ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY
20:00 SPEAKER FIRST
21:30 PRONG
23.00 CLOCK MACHINE
00.30 FANGCLUB

15:00 HANGELO
16:10 FISHFACE
17:20 ZDROWA WODA
18:40 RSC
20:00 ANISOKAY
21:30 TABU
23:00 COUNTERFEIT
0:30 LEMON

15:00 ELEANOR GRAY
16:10 KOLORY
17:20 COX & VOX
18:40 ROAN & DA SHU
20:00 CHORZY
21;30 BLUES PILLS
23:00 DR MISIO
1:00 THE SIXPOUNDER
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NOCNE ASP

2 SIERPNIA (CZWARTEK)
20:30 KABARET MŁODYCH PANÓW
22:20 SKICKI-SKIUK
23:50 EABS
   1:30 WOJTEK MAZOLEWSKI QUINTET

3 SIERPNIA (PIĄTEK)
   3:00 PAWBEATS ORCHESTRA

4 SIERPNIA (SOBOTA)
   2:40 „STOPKLATKA”
              TEATR IM. J. OSTERWY
              W GORZOWIE WLKP.

5 SIERPNIA (NIEDZIELA)
22:00 PIOTR BUKARTYK

Kostrzyn nad Odrą

3-4-5 SIERPNIA
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ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ
SOBIE PRAWO DO ZMIAN ! ! !



Przystanek Woodstock 
to największy w Polsce i jeden 
z największych w Europie festiwali 
muzycznych. Jego tegoroczna edycja 
odbędzie się w terminie 3-5 sierpnia 
2017 roku w Kostrzynie nad Odrą 
(woj. lubuskie). Na 4 scenach 
zaprezentuje się kilkudziesięciu 
wykonawców z Polski i ze świata. 
Wystąpią m.in. Archive, Amon 
Amarth, Trivium, Orange Goblin, 
Kyle Gass Band, The Qemists, 
Nothing But Thieves, Michał 
Urbaniak & Urbanator, Slaves, 
Prong, Wilki, The Bloody Beetroots, 
Łąki Łan, Tabu, Blues Pills, Dub Inc., 
Mando Diao, Clock Machine, Frank 
Turner & The Sleeping Souls, 
Annisokay, Molotov Jukebox, House 
Of Pain, Speaker First, RSC, Mesajah, 
LemON, Zdrowa Woda, Roan, 
Counterfeit, Pawbeats Orchestra, 
Skicki-Skuik, EABS, Wojciech 
Mazolewski Quintet, New Model 
Army oraz Romantycy Lekkich 
Obyczajów.

W ramach ASP (Akademii Sztuk 
Przepięknych) odbędą się 
spotkania z wybitnymi 
osobistościami świata kultury, 
polityki i sportu. Z 
Woodstockowiczami spotkają się 
m.in. Robert Biedroń, Maciej Orłoś, 
Gen. Mirosław Różański, 
Przemysław Kossakowski, dr Adam 
Bodnar - Rzecznik Praw 
Obywatelskich, sędzia Jarosław 
Gwizdak, o. Paweł Gużyński, 
Bartłomiej Topa, Łukasz Kościuczuk 
oraz Katarzyna Grochola. Uczestnicy 
Festiwalu będą także mogli brać 
udział w różnych formach 
warsztatów artystycznych oraz 
angażować się w szereg inicjatyw 
społecznych i obywatelskich. W 
czasie Przystanku Woodstock 
zaprezentują się liczne organizacje 
pożytku publicznego, realizowanych 
będzie cała gama projektów 
edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest 
Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, która w ten 
sposób pragnie podziękować 
polskiej młodzieży za jej 
zaangażowanie w zimowy Finał 
WOŚP. Koncert jest 
niekomercyjny, niebiletowany, 
a środki na jego organizację 
zapewniają liczni sponsorzy. 
Festiwal nie może być i nie jest 
finansowany ze środków 
zebranych w czasie Finału WOŚP.

PARKING ROWEROWY ALLEGRO:
- zlokalizowany będzie w Strefie Allegro, w pobliżu dużej sceny
- jest na nim 250 miejsc postojowych
- każdy rowerzysta musi mieć swoje zapięcie (linkę, kłódkę, blokadę)
- parking działa w godzinach 12-20 i wówczas jest dostęp do rowerów. w nocy nie ma
  możliwości wjazdu/wyjazdu z parkingu
- pierwszeństwo w dostępie do parkingu mają osoby, które ukończą wyzwanie 
   konkursowe w kampanii "Kręć Kilometry" (trzeba się zarejestrować i przejechać na 
   rowerze 23 km z wybraną aplikacją mobilną

PRZYPOMINAMY!
Czasowy zakaz sprzedawania, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych obowiązuje:
od godz. 00:01 dnia 2 sierpnia do godz.18:00 dnia 6 sierpnia br.

UWAGA!
Informujemy, że  na terenie od wtorku 2 sierpnia, godz. 11:00
Miasta Kostrzyn nad Odrą będzie obowiązywała zmieniona organizacja
ruchu! Prosimy stosować się do znaków drogowych.
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Kostrzyn nad Odrą

3-4-5 SIERPNIA
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VIVA KULTURA
ŚRODA, 2 SIERPNIA
13:00 - 15:30 - PROGRAM ARTYSTCZNY

 - HOLDEN AVENUE16:00 - 16:40
 - VALERY MESS 17:00 - 17:40
 - ROOTZMANS18:00 - 19:00
 - JOHNY ROCKERS19:20 - 20:20
- DIVERSITY20:40 - 21:40 
- EXLIBRIS22:00 - 23:00 
 - JELONEK23:20 - 00:30

CZWARTEK, 3 SIERPNIA
13:00 - 15:30 - PROGRAM ARTYSTYCZNY
16:00 - 16:40 - SIELSKA
17:00 - 17:40 - RADYKALNA WIEŚ
18:00 - 19:00 - DRET
19:20 - 20:20 - PODWÓRKOWI CHULIGANI
20:40 - 21:40 - ROMANTYCY LEKKICH OBYCZAJÓW
22:00 - 23:00 - PRAWDA
23:20 - 00:30 - BOOZE & GLORY

PIĄTEK, 4 SIERPNIA
13:00 - 15:30 - PROGRAM ARTYSTYCZNY
16:00 - 16:40 - 747
17:00 - 17:40 - PRZED WSCHODEM SŁOŃCA
18:00 - 19:00 - CARRION
19:20 - 20:20 - ZACIER
20:40 - 21:40 - SEXBOMBA
22:00 - 23:00 - THE BILL
23:20 - 00:30 - KONIEC ŚWIATA

SOBOTA, 5 SIERPNIA
13:00 - 15:30 - PROGRAM ARTYSTYCZNY
16:00 - 16:40 - TROTY
17:00 - 17:40 - ZWŁOKI
18:00 - 19:00 - KRAMBABULA
19:20 - 20:20 - JACEK STĘSZEWSKI
20:40 - 21:40 - BETHEL 
22:00 - 23:00 - LENIWIEC
23:20 - 00:30 - GA-GA ZIELONE ŻABKI

STREFA LECHA
ŚRODA, 3 SIERPNIA
17:10  - CODE RED
18:50 - SUPERHALO
20:30 - SETHEIST

CZWARTEK, 4 SIERPNIA
17:10 - DE INDIGO
18:50 - SEVEN ON SEVEN

PIĄTEK, 5 SIERPNIA
17:10 - PORTFINGER

- TED NEMETH18:50 
- IDIO & IDIO20:30 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ
SOBIE PRAWO DO ZMIAN ! ! !

VIVA KULTURA BOANGERS

Jak co rok parada motocyklistów 
Stowarzyszenia Chrześcijański 
Klub Motocyklowy BOANEGERS 
ze Słupska przejedzie ulicami 

miasta 5.08. ok. godz.15:15
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Drodzy Czytelnicy!

Remont naszego budynku przy ul. Dworco-
wej 7 potrwa jeszcze tylko niecałe trzy miesią-
ce, co oznacza, że niebawem będziemy musieli 
zamknąć Bibliotekę w obecnej tymczasowej 
lokalizacji, by móc wrócić do swojej siedziby i 
ją urządzić.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzy-
nie nad Odrą informuje swoich Czytelników, 
że:
1. W okresie wakacji od 10 lipca do 3 wrze-

śnia 2017 r.
 BIBLIOTEKA BĘDZIE OTWARTA WYŁĄCZ-

NIE W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH
 OD 14:00 DO 18:00, OD PONIEDZIAŁKU 

DO PIĄTKU;
2. W czasie od 4 września do końca roku 

2017 BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA.

Ograniczenie godzin otwarcia jest związane 
z wewnętrznymi pracami Biblioteki nad osią-
gnięciem standardów Certyfikatu „Biblioteka+“ 
– jest to wymóg Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w zamian za dofinansowanie re-
montu siedziby Biblioteki. Poprzeczka jest wy-
soka, ale to wszystko po to, by mieli Państwo 
jeszcze lepszą Bibliotekę! Najbardziej zajmu-
jącym nas obecnie obowiązkiem jest zakup, 
opracowanie i wprowadzenie do inwentarza 
tysięcy nowych książek, by spełnić wymóg po-
siadania przez Bibliotekę 45.000 egzemplarzy. 
Nowe tytuły – wybierane wraz z Państwem 
– nieustannie przybywają, zapełniają kolejne 
półki, regały, parapety i stoły. Przestajemy je 
mieścić.

Jak Państwo zauważyli, dotychczas prowa-
dziliśmy te prace przy pełnej działalności. Od 
sierpnia minionego roku Biblioteka działa w 
siedzibie tymczasowej. Do końca czerwca 2017 
roku funkcjonowaliśmy z kilkoma zmianami or-
ganizacyjnymi, które staraliśmy się wprowadzić 
z jak najmniejszym uszczerbkiem dla Czytelni-
ków. Oprócz tradycyjnej działalności Biblioteki 
(wypożyczanie książek i udostępnianie kompu-
terów i Internetu) – prowadziliśmy na co dzień 
wiele standardowych i niestandardowych 
działań promujących czytelnictwo. Od począt-
ku stycznia do końca czerwca 2017 r. odnoto-
wywaliśmy średnio miesięcznie niemal 3.000 
Państwa odwiedzin i ponad 4.000 wypożyczeń 
(nie licząc Punktów Bibliotecznych). Zorganizo-
waliśmy ponad 200 spotkań, w których uczest-
niczyli Państwo w łącznej liczbie ponad 2.300 
osób. W tym samym czasie pracowaliśmy rów-
nież nad spełnianiem innych zobowiązań zwią-
zanych z remontem. Pewne zadania musimy 
zamknąć do końca wakacji, ponieważ od wrze-
śnia ruszamy z pracami przeprowadzkowymi.

Samo przeniesienie Biblioteki też będzie 
przedsięwzięciem dużo większym od zeszło-
rocznego, ponieważ mają Państwo Bibliotekę z 
o wiele już większym inwentarzem, a do końca 
III kwartału tego roku przybędą doń kolejne 
książki, sprzęt i meble. Stąd też nasza cztero-
miesięczna przerwa techniczna w działalności 
dla Czytelników.

ALE!
Drodzy Czytelnicy!

Trzy dobre wiadomości są takie:
1.  Do końca wakacji cały czas wypożycza-

my!
2.  W tym czasie wypożyczymy każdemu 

chętnemu Czytelnikowi więcej niż regu-
laminowe 5 książek – by miał co czytać do 
końca roku!

3.  Termin zwrotu książek wypożyczonych 
na czas zamknięcia Biblioteki będzie 
oczywiście przedłużony – przynajmniej 
do końca stycznia 2018 r., a na życzenie 
Czytelnika nawet dłużej.

Warto z tego skorzystać, bo mamy prze-
ogromny wybór tytułów – z najnowszymi pu-
blikacjami na czele! Jest co czytać! Zapraszamy 
serdecznie!

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Kostrzynie nad Odrą

siedziba tymczasowa:
ul. Piastowska 1 - Dom Handlowy PIAST

66-470 Kostrzyn nad Odrą
+48 95 752 10 10 

informatorium@biblioteka.kostrzyn.pl
www.biblioteka.kostrzyn.pl

GODZINY OTWARCIA 
od 10 lipca do 3 września 2017 r.: 

14:00-18:00
od poniedziałku do piątku;

BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA 
od 4 września do końca roku 2017.

WAŻNA INFORMACJA 
DLA CZYTELNIKÓW KOSTRZYŃSKIEJ 
BIBLIOTEKI

DOJRZALI 
WSPANIALI
Jest ich coraz więcej. Spoty-
kają się regularnie od ponad 
dwóch lat, w stałym gronie, 
które ciągle się powiększa. 
Zawsze mnóstwo śmiechu 
i pozytywnej energii, także 
mądrych rozmów na waż-
ne i  bliskie tematy. Mowa o 
seniorach, którzy w czerwcu 
zakończyli cykl spotkań w 
naszej Bibliotece.

Formuła spotkań to autorski po-
mysł pani Jolanty Bednarskiej, geron-
topedagog, która na początku 2015 r. 
wyszła z inicjatywą nowej oferty zajęć 
w Bibliotece dla osób 60+. Zaczynało 
się od grupy kilkunastu osób, ale bar-
dzo szybko przybywali kolejni chętni.

Fenomen spotkań to głównie oso-
ba gospodyni – pani Jola nadaje wy-
kładom niepowtarzalny klimat, wsłu-
chuje się w głosy seniorów i stara się 
odpowiadać na ich potrzeby, poru-
szając ważne dla nich, a często trudne 
tematy i zachęcając do mądrej dys-
kusji. Stale dostarcza pozytywnych 
wrażeń – zaprasza do wspólnego 
śpiewu i tańca, opowiada anegdoty, 
od których Biblioteka trzęsie się w po-
sadach, a przy tym dba o integrację 
uczestników, dzięki czemu można się 
czuć jak w rodzinie.

Nie dziwi zatem, że na ostatnim w 
tym roku spotkaniu seniorzy żegnali 
swoją prowadzącą ze łzami w oczach 
– Klub Dojrzałych Wspaniałych to dla 
nich miejsce ważne i wyjątkowe. Bar-
dzo się cieszymy, że nasza Biblioteka 
może być tego częścią. 

Na szczęście nie żegnamy się na 
zawsze. Na kolejne spotkania Doj-
rzałych Wspaniałych zapraszamy od 
2018 roku do siedziby Biblioteki przy 
ul. Dworcowej 7.

Michał Słupczyński
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Kostrzynie nad Odrą
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Bardzo się cieszymy, że Prezes firmy Tele-
skop pan Christopher Maas zechciał wesprzeć 
nowoczesne działania edukacyjne dla dzieci. 
Serdecznie za to dziękujemy! Wielkie podzię-
kowania kierujemy także do  pani Marioli Ma-
kowskiej – Kierownika Biura Zarządu firmy Te-
leskop, która zainicjowała projekt Robotyka z 
Telemond i do końca się nim opiekowała – za 
ogromne zaangażowanie w całe przedsięwzię-
cie! Ponadto szczególnie dziękujemy panu 
Marcinowi Makowskiemu – programiście, który 
przez osiem miesięcy – od października 2016 
do maja 2017 – prowadził zajęcia z konstru-
owania i programowania programowalnych 
klocków Lego WeDo dla dzieci z klas I-III jako 
wolontariusz.

W poniedziałek, 29 maja w odwiedziny do 
firmy Teleskop wyruszyła grupa dzieci z klas 
I-III szkół podstawowych, które brały udział w 
zajęciach od lutego do maja 2017. Była to już 
druga tura uczestników korzystających z zesta-
wów klocków Lego WeDo ufundowanych przez 
firmę Teleskop w ramach programu Robotyka z 
Telemond.

Na początek przedstawiciele firmy przy-
gotowali dzieciom poczęstunek oraz krótką 
prezentację na temat działalności Telemond 
Holding. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie 
urządzenia są produkowane w jego kostrzyń-
skich bazach oraz gdzie najczęściej trafiają go-
towe produkty. Po prezentacji przyszedł czas 
na zobaczenie wszystkiego na żywo w halach 
produkcyjnych, gdzie dla bezpieczeństwa uda-
liśmy się zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe 
oraz okulary ochronne. Oprowadzał nas pra-
cownik firmy Teleskop. Wielkie roboty robiły 
ogromne wrażenie.

Dzieci słuchały informacji z dużym zaintere-
sowaniem, zadając przy tym bardzo rezolutne 
pytania, które niejednokrotnie zaskoczyły do-
rosłych uczestników spotkania. Nie ma wątpli-
wości, że nasze zajęcia przyciągnęły ambitnych 
młodych ludzi, którzy być może w przyszłości 
zostaną konstruktorami lub programistami.

Dzień później firmę Teleskop odwiedziła 
młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym. 
Wizyta rozpoczęła się o godzinie 16.00 przed 
siedzibą firmy. Pogoda tego dnia była wyjąt-
kowo kapryśna. Gwałtowna ulewa pokrzyżo-
wała plany kilku osobom, które ostatecznie na 
wycieczkę nie dotarły. Za to chwilę później już 
świeciło słońce.

Młodzi programiści z dużym zaciekawie-
niem zwiedzali hale produkcyjne, podziwiali 
ogromne maszyny i wielkie konstrukcje wy-
konywane na zamówienie. Wiele elementów 
przypominało części do statków kosmicznych. 
Samych kosmonautów też nie brakowało – 
spawacze w pełnych strojach ochronnych wy-
glądali jak załoga Apollo z misją na Księżycu. 
Również tym razem największą atrakcją okazał 
się robot, którym uczestnicy mogli  sami po-
sterować.  Na zakończenie wycieczki wszyscy 
uczestnicy otrzymali od Telemond Holding ze-
stawy upominków składające się z firmowych 
gadżetów.

I na tym koniec tegorocznych zajęć naszej 
Pracowni Robotyki. Na kolejne zapraszamy 
od stycznia 2018 roku już do wyremontowa-
nej siedziby Biblioteki. Zapisy uruchomimy w 
grudniu tego roku, a szczegółowe informacje i 
harmonogram zajęć będą dostępne na naszej 
stronie.

Michał Słupczyński
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Kostrzynie nad Odrą

BIBLIOTECZNA PRACOWNIA ROBOTYKI 
Z WIZYTĄ W FIRMIE TELESKOP
Tuż przed wakacjami uczestnicy zajęć w Pracowni Robotyki naszej Biblio-
teki wybrali się na ostatnie w tym roku wycieczki po halach produkcyjnych 
firmy Teleskop – wchodzącej w skład Telemond Holding, który objął mece-
natem warsztaty konstruowania i programowania.

UWAGA! 
czytanie 
wciąga
Wspólne czytanie, rywali-
zacje w grach i turniejach, 
tworzenie komiksów, zwia-
stunów filmowych, a nawet 
własna twórczość literacka. 
Tak w skrócie wyglądało 
ostatnie pół roku działalno-
ści Klubu Młodych Książko-
żerców naszej Biblioteki.

Klub ten działa już od kilku lat i jest 
jedynym w naszym regionie adreso-
wanym do dzieci z klas IV-VI. To wyjąt-
kowa grupa wiekowa, wobec czego 
trzeba było stworzyć zupełnie nową 
formułę zajęć. Eksperyment się udał i 
z początkiem roku 2017 zarejestrowa-
liśmy nasz klub w ogólnopolskim pro-
gramie Dyskusyjnych Klubów Książki. 
Teraz, wraz z Dziecięcym, Młodzieżo-
wym i Dyskusyjnym Klubem Książki 
dla dorosłych, posiadamy ofertę spo-
tkań czytelniczych dla każdej grupy 
wiekowej.

Zajęcia Klubu z założenia adreso-
wane były do osób, które lubią czytać 
i chcą spędzić czas w towarzystwie 
ciekawych lektur i ulubionych boha-
terów. Jednak największym sukcesem 
naszych zajęć jest historia chłopca, 
który nie czytał, a wystarczyła jedna 
dobrze wybrana książka, po której 
przybiegł do nas i pełen entuzjazmu 
krzyknął: „…Panaaaa! W godzinę 
przeczytałem!”.

Przez te sześć miesięcy młodzi czy-
telniczy rywalizowali o miano Książ-
kożercy Roku. 22 czerwca, w obecno-
ści rodziców uczestników, rozdaliśmy 
nagrody i dyplomy. Zdobywcą tytułu 
Książkożerca Roku 2017 został Robert 
Krzywda, któremu jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy sukcesu!

Na kolejne spotkania Klubu Mło-
dych Książkożerców zapraszamy w 
2018 roku już w odnowionej siedzibie 
Biblioteki.

Michał Słupczyński 
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Kostrzynie nad Odrą
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Punktualnie o godzinie 11:00 Burmistrz Mia-
sta Andrzej Kunt przywitał wszystkich zebra-
nych a po chwili z głośników popłynął Hymn 
Narodowy, który wlewał się serca zebranych. 
Hołd pomordowanym, symbolicznym pochy-
leniem drzewców, oddały poczty sztandarowe: 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, Związku Komba-
tantów RP i Więźniów Politycznych, Związku 
Sybiraków, NSZZ Solidarność Artic Paper S.A., 
Koła Pszczelarzy w Kostrzynie nad Odrą, ko-
strzyńskich szkół podstawowych, gimnazjów 
i Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kostrzynie nad Odrą. Nie zabrakło także ko-
strzyńskich harcerzy, którzy po zakończonej 
uroczystości pełnili wartę honorową. W oko-
licznościowym przemówieniu M. Tatarewicz 
przypominał i potępiał wydarzenia z 11 lipca 
1943 roku wskazując iż „zbrodni tej nie da się w 
żaden sposób usprawiedliwić, ani czterokrotnie 
liczniejszą  liczebnością na tym terenie Ukraiń-
ców, ani ich trudnościami w zaspakajaniu aspi-
racji politycznych, oświatowych, wyznaniowych, 
zawodowych, ani polskim osadnictwem na tych 
terenach w okresie II Rzeczpospolitej.  Przykłady 
z historii innych narodów, jak chociażby Polaków 
w okresie zaborów, pokazują, że takie problemy 
rozwiązuje się zupełnie inaczej.” W swoim prze-
mówieniu Przewodniczący odniósł się także do 
obecnej sytuacji na Ukrainie: „Rzeź wołyńska na 
trwale wpisała się w stosunki polsko-ukraińskiej. 
Pomimo pewnych gestów strony ukraińskiej - nie 
nastąpiło tam rozliczenie sprawców i bezwarun-

kowa, szczera chęć przeproszenia za wyrządzo-
ne krzywdy. Stoi to na przeszkodzie do pełnego 
pojednania. Mamy nadzieję, że stanie się tak po 
obraniu pro zachodniego kierunku przez władze 
współczesnej Ukrainy. Miasto Kostrzyn nad Odrą 
utrzymuje żywe kontakty z ukraińskimi miasta-
mi, wierząc, że przyczyni się to do porozumienia 
między społeczeństwami. To właśnie te kontakty 
na najniższym szczeblu, budują najlepsze relacje 
i zrozumienie pomiędzy narodami.”

Po zakończeniu przemówienia delegacje 
lokalnych władz samorządowych, Koła Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-
nich w Kostrzynie nad Odrą, miejskie placów-
ki oświatowe a także potomkowie ofiar Rzezi 
Wołyńskiej złożyli kwiaty i zapalili znicze. Kiedy 
honorową wartę pełnili Harcerze, wśród zebra-
nych wciąż unosił się podniosły nastrój a na 
policzkach niektórych pojawiły się łzy. Bo jak 
na zakończenie powiedział M. Tataerwicz: „Nie 
zapominamy również o ludziach wywodzących 
swoje korzenie z terenów wschodnich II Rzeczy-
pospolitej, a zamieszkujących dzisiaj w naszym 
mieście i jego okolicach. Rok 2015 był ustanowio-
ny przez Radę Miasta rokiem Kresowian. Obfito-
wał w wiele uroczystości o charakterze kultural-
nym i społecznym. Ale również potem kostrzyński 
samorząd nie zapominał i nie zapomina o dzia-
łalności środowisk kresowych i stara się je w róż-
nych formach wspierać. Dowodem niech będzie 
nasza tu obecność i hołd składany pomordowa-
nym.”

Bartłomiej Suski

Uczczono pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej
11 lipca, w kolejną rocznicę Krwawej Niedzieli Mieszkańcy zebrali się przy obe-
lisku upamiętniającym wydarzenia z 11 lipca 1943 na ul. Sikorskiego „aby uczcić 
pamięć ofiar, pomordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpo-
spolitej, w latach 1943-1947. Tu, w Kostrzynie nad Odrą, mamy szczególny obo-
wiązek, by o tych wydarzeniach pamiętać, bowiem wielu naszych mieszkańców 
wywodzi stamtąd swoje korzenie” - powiedział Przewodniczący rady Miasta Ko-
strzyn nad Odrą Marek Tatarewicz w okolicznościowym przemówieniu. Były liczne 
poczty sztandarowe, delegacje z symbolicznymi wiązankami i zniczami co dobit-
nie świadczy o tym, że w naszym mieście wciąż jest żywa pamięć o tych „którzy 
wołają z grobów, których nie ma”.

Rozalia Smyrak
MA 111 LAT!
Niecodzienna uroczystość 
odbyła się w poniedziałek 
17 lipca w „Domu Seniora” w 
Kostrzynie nad Odrą. Miesz-
kanka Domu Pani Rozalia 
Smyrak obchodziła 111 uro-
dziny.

Z okazji uroczystego Dnia Urodzin 
dyrektor wraz z pracownikami Domu 
zorganizowali piękne przyjęcie, z tor-
tem urodzinowym ze świeczkami, 
przepyszne ciasta, owoce i soki. Było 
moc radosnych i wzruszających ży-
czeń, prezentów i bukiety kwiatów, 
wiersz napisany i zaprezentowany 
przez koleżankę P. Rozalii Panią Ber-
nadettę Suchocką oraz wspólnie za-
śpiewanie z Zespołem” Echo z Dębo-
wego Lasu” 200 lat.

O naszej Superstulatce nie zapo-
mniały władze Miasta Kostrzyn nad 
Odrą, Powiatu Gorzowskiego, Gmi-
ny Bogdaniec, Wojewoda Lubuski, 
krewni i mieszkańcy Domu. Swoją 
obecnością zaszczycili Szacowną 
Jubilatkę Burmistrz Miasta Andrzej 
Kunt, Przewodniczący Rady Miasta 
Marek Tatarewicz, Wicestarosta Danu-
ta Szymczyk, Członek Zarządu Rady 
Powiatu Gorzowskiego Antoni Sołtys, 
Przewodniczący Rady Gminy Bogda-
niec Waldemar Adamczyk, Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bog-
dańcu Rafał Deptuła. 

Na ręce Pani Rozalii przedstawicie-
le Wojewody Lubuskiego Władysława 
Dajczaka złożyli list gratulacyjny oraz 
prezent urodzinowy. Również Inter-
nauci oraz nasza Redakcja przyłącza-
ją się do życzeń 200 lat w zdrowiu i 
szczęściu dla Pani Rozalii!

A jaka jest recepta Pani Rozalii na 
długowieczność?

To przede wszystkim pozytywne 
relacje z ludźmi, pogoda ducha, ak-
tywność, praca na roli, dobry apetyt 
ale nie przejadanie się (szczególnie 
słodyczami, które szacowna Jubilat-
ka bardzo lubi).

Bogusława Strojnowska
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Obchody rozpoczęły się turniejem Piłki Noż-
nej w kat. Skrzat (7 drużyn) i Żak (7 drużyn). W 
84 meczach padło 266 bramek, a wynik więk-
szości z nich toczył się do ostatniej sekundy. W 
turnieju swoje ekipy wystawiły: AF Murawski 
Zielona Góra, Polonia Słubice, LOK Frankfurt, 
LPFA dariusz Dudka, SAP Słubice, UKS Celuloza 
Kostrzyn nad Odrą i UKS Czwórka Kostrzyn nad 
Odrą. Pomimo padającego deszczu rywalizacja 
sportowa trwała aż do wczesnego popołudnia, 
kiedy dyrektor MOSIR Zygmunt Mendelski 
dokonał uroczystego zakończenia rozgrywek 
a wszystkim zespołom zostały wręczone pa-
miątkowe puchary. Zostali także nagrodzeni 
najlepsi bramkarze oraz najlepsi zawodnicy z 
poszczególnych zespołów. Następnie dyrektor 
zaprosił wszystkich zebranych na płytę główną, 
która została w czasie ceremonii przygotowana 
do meczu Oldboyów Towarzystwa Sportowego 
Celuloza a Victorią Seelow (1:3). 

Przed Finałem Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim nasze miasto zostało wyróżnio-
ne przez Lubuski Związek Piłki Nożnej. Punktu-
alnie o godz. 17:00 na murawę kostrzyńskiego 
stadionu przy ul. Niepodległości zawodników 
TS Przylep i Stilonu Gorzów wyprowadzili mło-
dzi piłkarze UKS „Czwórka” Kostrzyn nad Odrą. 
A tuż po prezentacji drużyn z rąk Prezesa LZPN 
Roberta Skowrona Srebrną Honorową Odzna-
kę PZPN odebrali: w imieniu Burmistrza Mia-
sta Andrzeja Kunta wiceburmistrz Zbigniew 
Biedulski oraz Dyrektor kostrzyńskiego MOSiR 
Zygmunt Mendelski. Gratulujemy!

Mecz pomiędzy TS Przylep i Stilonem Go-
rzów Wielkopolski, choć przeszedł już do 
historii, okazał się wielkim, sportowym wy-

darzeniem. Faworyzowany Stilon, niesiony 
kapitalnym dopingiem kibiców, nie był przez 
niemal godzinę w stanie zagrozić bramce zie-
lonogórzan a co więcej, był nawet bliski utraty 
gola. Pierwsza połowa była przede wszytskim 
popisem kibiców, którzy zadbali o niesamo-
witą oprawę meczu. Kiedy na płocie pojawił 
się transparent „Potępiają to czego nie rozu-
mieją” wiadomo było, że za chwile zdarzy się 
coś spektakularnego. I podczas gdy na boisku 
toczyła się walka o każdy centymetr murawy 
Stilonowcy najpierw rozprostowali ogromną 
sektorówkę a następnie nad łopoczącymi fla-
gami pojawił się biało-niebieski dym i race, z 
których kilka wpadło (zupełnie niepotrzebnie) 
na boisko. Przez chwilę zawisła nad spotka-
niem nawet groźba przerwania meczu, ale kibi-
ce szybko ochłonęli i wrócili do zdzierania gar-
deł dla swojego zespołu. Była moc! W drugiej 
połowie biało-niebiescy, niesieni tym niesamo-
witym dopingiem, szybko strzelili dwa gole (52 
min. Rymar i 63 min. Mrozek), ale spotkanie, 
za sprawą bramki kontaktowej zdobytej przez 
Pabicha było niesamowicie emocjonujące i o 
mały włos kibice nie byli świadkami sensacyj-
nej dogrywki. Po meczu zapanowała ogromna 
radość Stilonowców, którzy wybiegli na mura-
wę a wspólne, piłkarskie święto trwało jeszcze 
przez kilkanaście minut. 

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy MOSiR w 
Kostrzynie nad Odrą wydał również pamiąt-
kowy album, gdzie na ponad dwustu stronach 
zawarto 60 lat historii kostrzyńskiej piłki noż-
nej… Wyjątkową publikację można odbierać w 
siedzibie wydawcy przy ul. Niepodległości. 

Bartłomiej Suski

KOSTRZYŃSKI FUTBOL 
MA JUŻ 60 LAT!
24 czerwca na kostrzyńskim Stadionie Sportowym miały miejsce „Obchody 
60-lecia kostrzyńskiej  piłki nożnej” organizowane przez MOSiR w Kostrzy-
nie nad Odrą. W ramach imprezy odbył się turniej piłkarski Skrzatów i Ża-
ków, międzynarodowy pojedynek Oldboyów a po południu, pierwszy raz 
na kostrzyńskiej murawie, kibice mogli oglądać Finał Wojewódzki Pucharu 
Polski PZPN! Na kibiców piłki organizator przygotował także niezwykły pre-
zent…

WICEMISTRZOWIE
WOJEWÓDZTWA!
W dniach 19-22 czerwca 
2017r. w Głuchołazach (woj. 
opolskie), odbył się Ogól-
nopolski Finał Gimnazjady 
Młodzieży w piłce nożnej 
chłopców i dziewcząt. Re-
prezentantem wojewódz-
twa Lubuskiego wśród 
chłopców było Gimnazjum 
nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. 

W pierwszym dniu nasz zespół wy-
grał z Opocznem 4:1, z Białymstokiem 
przegrał 5:1 i na koniec dnia pokonał 
Olesno 4:3... Drugi dzień rozpoczął i 
skończył się znakomicie. Nasza dru-
żyna wygrała z Radomiem 2:1, ze 
Słupskiem 2:1 i Kędzierzynem Koźle 
3:2.  Ostatni dzień turnieju pokazał, że 
stawka jest bardzo wyrównana i „każ-
dy z każdym” może wygrać. Do meczu 
z Kołobrzegiem  przystąpiliśmy pełni 
wiary w końcowy sukces. Pewne zwy-
cięstwo 3:0 pozwoliło nam uplasować 
się na podium, kolor medalu dla na-
szej drużyny rozstrzygnął się w meczu 
pomiędzy Słupskiem i Wrocławiem. 
Chłopaki z pomorskiego wygrywa-
jąc 3:1 zapewnili nam srebrny kolor 
medalu. W ostatnim meczu turnieju 
nieznacznie przegrywamy z Wrocła-
wiem 2:1 i stajemy na drugim stopniu 
podium w Polsce!!!

„Jak się szczęście zaczyna powta-
rzać, to już to nie jest szczęście...” 
powyższe słowa Kazimierza Górskie-
go są idealnym potwierdzeniem do-
konań piłkarzy nożnych z Kostrzyna 
nad Odrą, którzy w tegorocznej edycji 
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży łącz-
nie w 21 meczach potrafili 19-krotnie 
zwyciężyć i tylko 2-krotnie przegrać 
z mistrzem Polski - Białymstokiem i 
Wrocławiem. Sukces ten był efektem 
wybitnej formy sportowej zawodni-
ków, skutecznej gry w obronie i ataku 
całej drużyny. 

Oto skład reprezentacji: Krystian 
Siemieniecki, Jakub Baranowski, Ma-
ciej Cudak , Michał Papiernik, Grze-
gorz Potomski, Szymon Skrzypczak, 
Bartosz Łapo, Filip Tułacz, Jakub Kro-
gulewski, Jakub Matkowski. Trenera-
mi zespołu byli: Adrian Kłodawski i 
Arkadiusz Nowak.
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W Kostrzynie nad Odrą rywalizowali młodzi 
piłkarze w kategorii Orlika a w Słubicach Mło-
dzicy. Oficjalnego otwarcia i powitania gości 
dokonali dyrektor MOSiR Zygmunt Mendel-
ski oraz prezes firmy Colloseum Marketing 
Sport Mirosław Wrzesiński. O godzinie 15.15 
na płytę boiska sędziowie wyprowadzili uczest-
ników turnieju i nastąpiło oficjalne otwarcie i 
powitanie zawodników i gości. Do rywalizacji 
na boiskach MOSiR przystąpiły następujące 
zespoły: Dwójka MOS Gubin, Celuloza Ko-
strzyn nad Odrą, Polonia Słubice, UKS „Czwór-
ka” 2006 Kostrzyn nad Odrą, UKS „Czwórka” 
2007 Kostrzyn nad Odrą, Warta Słońsk, UKS AP 
Falubaz Zielona Góra, AF LP Dariusz Dudka, w 
tym cztery reprezentacje z Kostrzyn nad Odrą: 
UKS „Czwórka” 2006, UKS „Czwórka” 2007, Lech 
FA D. Dudki, Celuloza Kostrzyn dla których to 
należą się gratulacje za bardzo udane występy  
i tak na drugim stopniu podium uplasował się 
zespół UKS „Czwórka” 2007, na trzecim AF LP 
Dariusz Dudka a tuż za podium na czwartym 
UKS „Czwórka” 2007 a o kolejności miejsc 2-4 
zdecydował bratobójczy pojedynek pomiędzy 
UKS „Czwórka” 2007 a UKS „Czwórka” 2006, w 
którym to nieznacznie lepszy okazał się młod-
szy zespół zwyciężając 7:5.

Podczas oficjalnego zakończenia turnieju 
i nagrodzenia najlepszych gościliśmy: Bur-
mistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzeja 
Kunta, przewodniczącego Rady Miasta Mar-
ka Tatarewicza, wiceburmistrza Zbigniewa 
Biedulskiego, pracownice Wydziału Oświaty, 
Kultury i Opieki, prezesa firmy Colloseum Sport 
Mirosława Wrzesińskiego, dyrektora MOSiR 
Zygmunta Mendelskiego.

Obecni goście dokonali dekoracji wszyst-
kich zespołów uczestniczących w turnieju a 
także indywidualnie piłkarzy w następujących 
kategoriach:

Najlepszy strzelec turnieju: Kacper Sikor-
ski 13 bramek - UKS „Czwórka” 2007

Najlepszy bramkarz turnieju: Jakub Dan-
kowski - UKS AP Falubaz Zielona Góra

Najlepszy zawodnik turnieju: Franciszek 
Papież - UKS AP Falubaz Zielona Góra

Najlepszy trener turnieju: Łukasz Markowski 
- UKS AP Falubaz Zielona Góra

Szczególne słowa uznania należą się zawod-
nikom i trenerowi zespołu UKS AP Falubaz 
Zielona Góra – najlepszego strzelca).

W konkursie „Super Kozak” (podbijanie piłki) 
najlepszy był zespół UKS „Czwórka” 2006 zdo-
bywając 248 punktów, indywidualnie najlepsi 
okazali się:

Alan Krysiński – 78 pkt. – UKS „Czwórka” 
2007

Bartosz Wieliczko – 58 pkt. – UKS „Czwórka” 
2006

Franciszek Papież – 55 pkt. - UKS AP Falubaz 
Zielona Góra

Ponad to zespoły udekorowano pamiątko-
wymi pucharami, medalami(pierwsza trójka), 
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi dla 
wszystkich drużyn w postaci sprzętu sportowe-
go i tak: I miejsce -  komplet strojów piłkarskich 
w torbie, II miejsce - worek piłek, III miejsce – 
rebounder, pozostałe zespoły otrzymały sprzęt 
treningowy. 

Klasyfikacja końcowa:
UKS AP Falubaz Zielona Góra
UKS „Czwórka” 2007
Lech Poznań – FA Dariusza Dudki
UKS „Czwórka” 2006
Warta Słońsk
Celuloza Kostrzyn nad Odrą
Polonia Słubice
Dwójka MOS Gubin

Mariusz Staniszewski
MOSiR Kostrzyn nad Odrą

KSSSE SUPER CUP
30 czerwca zakończył się 4 dniowy turniej Piłki Nożnej chłopców „KSSSE 
SUPER CUP”, którego organizatorami byli: MOSiR Kostrzyn nad Odrą oraz 
Firma „Colloseum Marketing Sport”. Turniej rozgrywany jest pod patrona-
tem: Polskiego Związku Piłki Nożnej, Fundacji im. Kazimierza Górskiego, 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, Miasta Słubice.

TERMINARZ
KLASY A
WIOSNA 2017
Towarzystwo Sportowe Celu-
loza Kostrzyn nad Odrą (TS CE-
LULOZA) mecze w rundzie wio-
sennej 2017/2018 rozgrywać 
będzie w grupie II gorzowskiej 
KLASY A „COLLOSEUM”. Poniżej 
pełne zestawienie meczy, nie-
stety w momencie zamykania 
numeru nie były znane jeszcze 
godziny.

Kolejka 1: 19 sierpnia
KS LUBNIEWICZANKA
TS CELULOZA

Kolejka 2: 26 sierpnia
TS CELULOZA
SMOGÓRZANKA SMOGÓRY

Kolejka 3: 2 września
SKP SŁUBICE
TS CELULOZA

Kolejka 4: 9 września
TS CELULOZA
POGOŃ SKWIERZYNA

Kolejka 5: 16 września
ORKAN DŁUGOSZYN
TS CELULOZA

Kolejka 6: 23 września
TS CELULOZA
POGOŃ KRZESZYCE

Kolejka 7: 30 września
CHROBRY DRZEŃSKO
TS CELULOZA

Kolejka 8: 7 października
TS CELULOZA
GKP PSZCZEW

Kolejka 9: 14 października
JUWENIA BOCZÓW
TS CELULOZA

Kolejka 10: 21 października
LEŚNIK LEMIERZYCE
TS CELULOZA

Kolejka 11: 28 października
TS CELULOZA
AS PIESKI

Kolejka 12: 4 listopad
ZNICZ TRZEMESZNO
TS CELULOZA

Kolejka 13: 11 listopad
TS CELULOZA
ZORZA KOWALÓW
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WAKACYJNE SPEKTAKLE 

TEATRALNE DLA DZIECI

2-3-4 SIERPNIA, godz. 12:00

Plac Wojska Polskiego

wstep wolny !

Smerf Wazniak leci w kosmos

Piraci w poszukiwaniu skarbów

Król Lew

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra
oraz

Teatr Terminus A Quo z Nowej Soli
serdecznie zapraszaja na przedstawienia teatralne

w ramach akcji lato w miescie:



60-lecie piłki w obiektywie
24 czerwca obchodziliśmy 60-lecie kostrzyńskiej piłki nożnej. Jak na święto futbolu przystało był turniej piłkarski, mecz Oldbojów a da-
niem głównym był pierwszy w historii finał wojewódzkiego Pucharu Polski PZPN na kostrzyńskiej murawie! Przeżyjmy to jeszcze raz...

Fot. naszkostrzyn.pl

Fot. naszkostrzyn.plFot. naszkostrzyn.pl

Fot. naszkostrzyn.pl

Fot. naszkostrzyn.pl


