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Od roku szkolnego 2017/2018 w Kostrzynie nad Odrą funkcjonują 4 szkoły podstawo-
we: Szkoła Podstawowa Nr 1 (powstała z przekształcenia Gimnazjum Nr 1) Szkoła Pod-
stawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 (powstała z przekształcenia Gimnazjum Nr 2), 
Szkoła Podstawowa Nr 4. 

4 września 2017 roku wśród 1.834 uczniów, po osiemnastu latach przerwy, znaleźli 
się również uczniowie klas pierwszych, którzy będą uczyć się w nowym, zreformowanym 
systemie edukacji. Tym samym pierwszego dnia nowego roku szkolnego doszło do histo-
rycznego momentu, kiedy po raz pierwszy od wielu lat, uroczyście i z pompą, pasowano 
pierwszaczki na uczniów. Przy tej okazji nie zabrakło skrycie uronionej łezki nie tylko w 
oczach rodziców ale i kadry pedagogicznej.

Nasze kostrzyńskie szkoły przez wakacje zostały doskonale przygotowane do nowego 
systemu nauczania, a więc uczniowie klas pierwszych będą swoją edukację zaczynać w 
niezwykle komfortowych warunkach. W świeżych, pachnących farbą klasach, dostoso-
wanych do potrzeb siedmiolatków czas im się nie będzie z pewnością dłużył. Życzymy za-
tem, szczególnie pierwszaczkom, aby nauka sama wchodziła im do głowy a czas wśród 
rówieśników i przemiłych wychowawców na zawsze pozostawił w ich serduszkach same 
dobre wspomnienia.

Redakcja

SPIS TREŚCI

W Urzędzie Stanu Cywilnego w miesiącu sierpniu 2017 roku zarejestrowano:
26 aktów urodzenia (12 urodzeń w szpitalu i 14 urodzonych za granicą RP)
9  ojców uznało swoje poza małżeńskie dziecko przed kierownikiem USC
15 aktów małżeństwa -  5 ślubów cywilnych, 10 ślubów wyznaniowych 

oraz 5 zawartych za granicą - wpisanych do ksiąg małżeństw)
21 aktów zgonu

Do Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło" wpisano 871 aktów stanu cywilnego.

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

17 par złożyło zapewnienie niezbędne do zawarcia małżeństwa.
8 osób wystąpiło z wnioskiem o zmianę imion bądź nazwisk.

Wydano 413 odpisów aktu stanu cywilnego 
(304 skrócone, 43 zupełne oraz 66 wielojęzycznych)

303 osoby złożyły wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

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

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

Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą
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Kostrzyn 
nad Odrą w 
Lubuskiej Unii 
Światłowodowej
12 września podczas Konwen-
tu Zrzeszenia Gmin Wojewódz-
twa Lubuskiego w Brodach z 
udziałem burmistrza naszego 
miasta dr. Andrzeja Kunta zo-
stało podpisane trójstronne 
porozumienie Lubuska Unia 
Światłowodowa, dzięki które-
mu w lubuskich gminach ła-
twiejszy będzie dostęp do sze-
rokopasmowego Internetu. 

Chodzi o inwestycje budowy tzw. 
„ostatniej mili” – od punktów dostę-
powych do mieszkań abonentów. 
Projekt z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś 
Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu, działanie 1.1 Wy-
eliminowanie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego internetu o wysokich przepusto-
wościach obszarowo obejmie całe 
województwo lubuskie. Są na to pie-
niądze unijne które pozyskała firma 
Orange Polska.

Podpisanie porozumienia oznacza, 
że Orange przystępuje do realizacji 
szeroko zakrojonego programu in-
westycyjnego. Światłowód zostanie 
doprowadzony do ponad 53 tys. go-
spodarstw domowych oraz 418 szkół, 
umożliwi to praktycznie nieograniczo-
ną prędkość przesyłu danych – mówi 
Hanna Kontkiewicz-Chachulska z 
Orange Polska, która zachęcała gminy 
do przystępowania do Lubuskiej Unii 
Światłowodowej. Daje to gminom 
m.in. możliwość współpracy przy 
uszczegółowieniu założeń projektu 
inwestycyjnego, promocji gminy jako 
lokalizacji przyjaznej inwestorom a 
także wprowadzenia publicznych 
e-usług i nowoczesnych rozwiązań.

Miasto Kostrzyn nad Odrą już przy-
stąpiło do Lubuskiej Unii Światłowo-
dowej w charakterze Sygnatariusza, 
dzięki podpisaniu przez burmistrza A. 
Kunta deklaracji przystąpienia do po-
rozumienia „Lubuska Unia Światłowo-
da”. Przedsięwzięcie objęła patrona-
tem marszałek województwa Elżbieta 
Anna Polak, która na Konwencie po-
wiedziała: - Lubuskie musi być pierwsze 
jeśli chodzi o światłowody.

www.kostrzyn.pl

Każdy uczestnik mógł skorzystać z darmo-
wych Eko-warsztatów np. papier z papieru, 
tworzenie recyklingowego zoo, malowanie 
Eko-toreb, tworzenie Eko-biżuterii, warsztaty 
w krainie wiatru. W trakcie trwania pikniku nie 
zabrakło także atrakcji, które  odbywały się na 
scenie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
2 zorganizowali pokaz Eko- mody, odbyły się 
także występy zespołu tanecznego Quest, za-
jęcia Zumby prowadzone przez profesjonalną 
instruktorkę, występ solistów z Gimnazjum nr 
2, koncert recyklingowej orkiestry Ale-Czad. 
Na zakończenie imprezy wystąpił teatr Kata-
rynka w spektaklu „W Miejskiej Dżungli”. Bar-
dzo dużym zainteresowaniem cieszyło się koło 
fortuny gdzie najmłodsi otrzymywali atrakcyj-
ne Eko-upominki. Ważnym, jeśli nie najważ-
niejszym elementem całego wydarzenia była 
zbiórka plastiku, gdzie za każde oddane 10 
plastikowych butelek można było otrzymać 
sadzonkę rośliny. Łącznie zebraliśmy ponad 2 
tysiące butelek i rozdaliśmy ponad 200 roślin. 

Organizatorem Eko- Pikniku był Urząd Mia-
sta w Kostrzynie nad Odrą jednak nie odbyło 
by się to bez zaangażowania oraz pomocy wie-
lu osób. Serdecznie podziękowania dla: firmy 
Agreco Service za organizację zbiórki plastiku 
oraz ufundowanie zakupu roślin, uczniów,  na-
uczycieli oraz Pani Dyrektor ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą, uczniów 
oraz Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Kostrzy-
nie nad Odrą, zespołu Tańca Quest oraz Paku 

PIERWSZY TAKI PIKNIK ! 
15 września w na terenach rekreacyjnych wokół amfiteatru odbył się „Pik-
nik Ekologiczny” w którym wzięło udział ponad 600 dzieci  z kostrzyńskich 
szkół oraz przedszkoli. Nie dziwi, aż tak duża liczba osób biorących udział 
w imprezie, gdyż organizatorzy zapewnili moc atrakcji.

Narodowego „Ujście Warty” za organizację sto-
iska edukacyjnego.
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Stypendia 
Burmistrza
za rok szkolny 
2016/2017
Z wielką przyjemnością 
informujemy, że aż 67 
uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych otrzy-
mało stypendia Burmistrza 
Miasta Kostrzyn nad Odrą 
za szczególne osiągnięcia w 
roku szkolnym 2016/17.

Uroczyste spotkanie, podczas któ-
rego Burmistrz Miasta - Andrzej Kunt 
oraz Przewodniczący Rady Miasta 
- Marek Tatarewicz wręczą dyplomy 
Stypendystom, odbędzie się dnia 13 
października br. w Europejskim Cen-
trum Spotkań „Kręgielnia” o godz. 
13:00. Stypendia Burmistrza Miasta 
Kostrzyn nad Odrą wynoszą 1.000 
zł. - po 100 zł. za każdy z 10 miesięcy 
nauki.

W tym roku stypendia otrzymali: 
Konrad Adamczewski, Nina Adamska, 
Kornelia Angelov, Kacper Barłowski, 
Nikola Bareja, Gabriela Bartkowiak, 
Piotr Baszyński, Hanna Bednarska, 
Barbara Bojanowska, Dagmara Bu-
raczewska, Zofia Charkot, Daniel 
Czeleń, Mateusz Dawidziak, Alina 
Dudziak, Bogna Duliban, Michalina 
Frieske, Paweł Frieske, Daria Gera, 
Fabian Gera, Patryk Górecki, Kacper 
Granos, Karolina Grzywacz, Patrycja 
Guźniczak, Aleksandra Helm, Miko-
łaj Hipsz, Filip Iwaszko, Sebastian 
Jabłoński, Jagoda Jurewicz, Michał 
Kolasa, Adam Kwiatkowski, Hubert 
Konieczny, Daria Kopeć, Seweryn Ko-
peć, Zuzanna Kopeć, Jakub Kościelski, 
Maciej Kozieł, Marcel Kusyń, Wiktoria 
Lange, Magda Liszewska, Karolina 
Marszałek, Olaf Migdal, Anna Najda, 
Magdalena Najda, Konrad Nowak, 
Błażej Pawlak, Kornelia Piątek, Mi-
chał Piekutowsk, Daria Pietraszko, 
Julia Podgórska, Kamil Przekora, 
Marek Raczykowski, Hanna Sądej, 
Szymon Skrzypczak, Szymon Stani-
szewski, Mateusz Sulmiński, Julia Sy-
ryjska- Giro, Szymon Szeląg, Gracjan 
Sułkowski, Anna Szymczyk, Barbara 
Tatarewicz, Wiktoria Wieczorek, Anna 
Wiśniewska, Michał Walczak, Karolina 
Wójcik, Julia Wójtowicz, Dawid Zając, 
Maciej Zgierski.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w nauce!

Dnia 25 sierpnia 2017 roku dotychczaso-
wy przewoźnik zrezygnował z prowadzonej 
działalności m.in. polegającej na dowożeniu 
uczniów do szkół, dla których Miasto Kostrzyn 
nad Odrą jest organem prowadzącym. W 
związku z tym, że do rozpoczęcia roku szkolne-
go pozostało kilka dni, zostały podjęte działa-
nia, aby to zadanie było realizowane. Zgodnie 
z ustawą – Prawo oświatowe, obowiązującą od 
1 września 2017 r., gmina ma obowiązek do-
wożenia uczniów do szkół w przypadku, gdy 
droga dziecka do szkoły obwodowej w kla-
sach I – IV przekracza 3 km, a w klasach V – VIII 
przekracza 4 km.

Natomiast zgodnie z zapisami w art. 32 ust. 
7 i art. 39 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe, 
jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwo-
dzie której mieszka dziecko, nie przekracza od-
ległości wymienionych w art. 39 ust. 2, to gmi-
na może zorganizować bezpłatny transport, 
zapewniając opiekę w czasie przewozu. W tym 
przypadku to zadanie nie jest obowiązkowe.

Jednak biorąc pod uwagę względy bezpie-
czeństwa oraz troskę o zapewnienie bezpiecz-
nej drogi dziecka do szkoły i z powrotem, pod-
jęte zostały działania, aby dowożenie uczniów 
zamieszkałych w obwodzie było kontynuowa-
ne.

W uchwale przyjętej na sesji 31 sierpnia 
2017 r. określono, że w ramach dowozów or-
ganizowanych przez gminę, będzie można 
dowozić uczniów na terenie Miasta Kostrzyn 
nad Odrą do placówek oświatowych, które nie 
spełniają kryterium odległości ustalonego w 
ustawie, a ich droga do szkoły obwodowej 
jest dłuższa niż 2 km.

W okresie od 4 września do 31 grudnia 2017 
r. przewozy szkolne będzie realizowała Firma 

Marek Lencewicz Usługi Transportowe. Należy 
zaznaczyć, że przewozy regularne specjalne 
stanowią niepubliczny przewóz określonej gru-
py osób, z wyłączeniem innych osób. Oznacza 
to, że z usług przewoźnika korzystać będą mo-
gły jedynie dzieci i młodzież szkolna.

Wydział Oświaty, Kultury i Opieki
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

Dowożenie uczniów do szkół
w roku szkolnym 2017/2018
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że z dniem 25 sierpnia 2017 
r. przewoźnik świadczący usługi regularnego przewozu osób w krajowym 
transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Ko-
strzyn nad Odrą, zrezygnował z prowadzenia tej działalności. W związku z 
tym od dnia 4 września 2017 r. wykonywane są na terenie Miasta jedynie 
przewozy szkolne realizowane w ramach zezwolenia na wykonywanie re-
gularnych przewozów specjalnych.

Ogłoszenie o zamiarze 
przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie 
zamówienia o świadczenie 
usług w zakresie 
publicznego transportu 
zbiorowego

Miasto Kostrzyn nad Odrą ogłasza za-
miar przeprowadzenia postepowania o 
udzielenie zamówienia o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 
Zamówienie obejmuje wykonywanie regu-
larnego przewozu osób na trzech liniach 
autobusowych. Przewidywana data rozpo-
częcia postepowania: nie wcześniej niż sześć 
miesięcy od daty opublikowania niniejszego 
ogłoszenia. Ogłoszenie zostało opublikowa-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem http://kostrzyn.nowoczesnagmina.
pl/?a=7132 - 25 września 2017 roku.
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II. Trasa: 
Trasa powrotu – przystanki Nr przystanku Rozkład jazdy  

Wojska Polskiego/ kierunek Osiedle Warniki 
(Przystanek przy Szkole Podstawowej Nr 4) 

28 15:00 

Osiedle Warniki 29 15:10 
Wojska Polskiego/ kierunek Osiedle Szumiłowo 

(Przystanek przy Szkole Podstawowej Nr 4) 
27 15:20 

Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Szumiłowo 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

20  15:25 

Osiedle Leśne 32 15:30 
Dworcowa 18 15:35 

Orła Białego/ park DMR 16 15:37 
Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 15:40 

Drzewicka/ przy bud. Nr 8-10 11 15:42 
Drzewicka/ przy bud. Nr 50-60 9 15:45 

Mikołaja Reja/ Gimnazjum- kierunek Osiedle Szumiłowo  
(Szkoła Podstawowa Nr 3 ) 

5 15:50 

Osiedle Szumiłowo 1 16.00 
Mikołaja Reja / kierunek centrum (Szkoła Podstawowa Nr 3 ) 8 16:05 

Drzewicka/ przy skrzyżowaniu z Sadową 10 16:07 
Drzewicka/ przy bud. Nr 1-7 12 16:10 

Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 16:15 
Orła Białego/ park DMR 15 16:17 

Dworcowa 18 16:20 
Osiedle Leśne 32 16:25 

Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Warniki 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

19 16:30 

 

POWROTY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DOWOZY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ROZKŁAD
J A Z D Y
A U T O B U S Ó W
S Z K O L N Y C H

UWAGA: ROZKŁAD JAZDY MOŻE ULEC ZMIANIE 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI

ŚWIETLIC SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 
I. Trasa:  

Trasa dowozu – przystanki Nr przystanku Rozkład jazdy 

Osiedle Warniki 29 7:15 
Wojska Polskiego/ kierunek Osiedle Szumiłowo 

(Przystanek przy Szkole Podstawowej Nr 4) 
27 7:20 

Adama Mickiewicza/ kierunek Osiedle Szumiłowo 22 7:22 
Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Szumiłowo 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
20 
 

7:25 

Osiedle Leśne 32 7:30 
Dworcowa/przystanek PKS 18 7:35 

Orła Białego/park DMR 16 7:37 
Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2 13 7:40 

Drzewicka/ przy bud. Nr 8-10 11 7:42 
Drzewicka/ przy bud. Nr 50-60 9 7:45 

Mikołaja Reja/ Gimnazjum- kierunek Osiedle Szumiłowo 
(Szkoła Podstawowa Nr 3) 

5 7:50 

 II. Trasa: 
Trasa dowozu – przystanki Nr przystanku Rozkład jazdy  

Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 7:10 
Drzewicka/ przy bud. Nr 8-10 11 7:12 

Drzewicka/ przy bud. Nr 50-60 9 7:14 
Mikołaja Reja/ Gimnazjum- kierunek Osiedle Szumiłowo  

(Szkoła Podstawowa Nr 3) 
5 7:15 

Osiedle Szumiłowo 1 7:25 
Mikołaja Reja / kierunek centrum (Szkoła Podstawowa Nr 3) 8 7:30 

Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 7:40 
Dworcowa/przystanek PKS 18 7:45 

Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Warniki  7:50 
Zespół Szkół - 7:55 

 

 
I. Trasa:  

Trasa powrotu – przystanki Nr przystanku Rozkład jazdy  

Wojska Polskiego/ kierunek Osiedle Szumiłowo 
(Przystanek przy Szkole Podstawowej Nr 4) 

27 13:35 

Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Szumiłowo 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

20  13:40 

Osiedle Leśne 32 13:45 
Dworcowa 18 13:50 

Orła Białego 16 13:52 
Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 13:55 

Drzewicka/ przy bud. Nr 8-10 11 13:57 
Drzewicka/ przy bud. Nr 50-60 9 14:00 

Mikołaja Reja/ Gimnazjum- kierunek Osiedle Szumiłowo  
(Szkoła Podstawowa Nr 3 ) 

5 14:05 

Osiedle Szumiłowo 1 14:15 
Mikołaja Reja / kierunek centrum 

(Szkoła Podstawowa Nr 3 ) 
8 14:20 

Drzewicka/ przy skrzyżowaniu z Sadową 10 14:25 
Drzewicka/ przy bud. Nr 1-7 12 14:27 

Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 14:30 
Orła Białego/ park DMR 15 14:37 

Dworcowa 18 14:40 
Osiedle Leśne 32 14:45 

Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Warniki 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

19 14:50 

 

Szkoła  Godziny : 
Szkoła Podstawowa Nr 1  7.30 – 15.30  
Szkoła Podstawowa Nr 2  7.30 – 16.00  
Szkoła Podstawowa Nr 3  7.30 – 15.30  
Szkoła Podstawowa Nr 4  7.30 – 16.30  
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Basen w 
Kostrzynie 
coraz bliżej !
Ruszył proces przygotowa-
nia największej i najbardziej 
oczekiwanej inwestycji w 
naszym mieście.

Przypomnijmy, iż inwestorem stra-
tegicznym przedsięwzięcia jest Mia-
sto Kostrzyn nad Odrą, a pływalnia 
zostanie zlokalizowana bezpośrednio 
przy obiekcie „Kręgielnia” przy ul. Fa-
brycznej 5. Zakłada się, iż kompleks 
basenowy będzie miał powierzchnię 
zabudowy ok. 4000 m², nieckę base-
nową 6-cio torową o wymiarach 25 m 
x 15,4 m spełniającą zalecenia FINA, 
nieckę basenową rekreacyjną i do na-
uki pływania o pow. ok. 150m², jacuzzi, 
zjeżdżalnię (rynnę) wewnętrzna, 
saunę suchą, mokrą i inne niezbęd-
ne elementy służące bezpieczeń-
stwu i komfortowi użytkowników. 
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 
zgodnie z procedurami, wystąpił już o 
szereg zezwoleń i decyzji, które suk-
cesywnie są pozyskiwane. Uzyskana 
została już m.in. decyzja lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, która ze 
względów proceduralnych wydana 
została przez organ zastępczy - Gmi-
nę Witnica.

Wyłoniony został także wykonaw-
ca dokumentacji projektowo - kosz-
torysowej „Budowy krytej pływalni w 
Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyła Pracownia Projek-
towa M-K PROJEKT Dawid Mołdrzyk z 
Krajenki, za kwotę 113.775,00 zł brut-
to. Termin wykonania dokumentacji 
ustalono na dzień 28.02.2018 r. Tak 
więc w pierwszym kwartale przyszłe-
go roku poznamy wszystkie szczegó-
ły techniczne i architektoniczne na-
szego basenu.

Mamy nadzieję, że spełnią one 
oczekiwania naszych mieszkańców.

Czym jest kolumbarium? To najczęściej 
prostopadłościenna budowla cmentarna 
pełniąca rolę zbiorowego grobowca. Skre-
mowane prochy zmarłych umieszczane są 
w urnach w ścianie kolumbarium w specjal-
nych niszach, które następnie się zamyka i 
opatruje informacją o zmarłym, najczęściej 
w postaci pamiątkowej tablicy. Kostrzyńskie 
kolumbarium ma powstać w miejscu, które 
pierwotnie było przeznaczone na pochówki 
żołnierzy radzieckich na Cmentarzu Komu-
nalnym przy ulicy Sportowej. Projekt zakła-
da zbudowanie, po obwodzie koła, czterech 
murów kolumbarium będących miejscem 
spoczynku prochów zmarłych w urnach, któ-
re będą umieszczone w niszach muru. Każdy 
z murów kolumbarium zawierać będzie 20 
nisz o wymiarach 41 cm x 39 cm i głębokości 
39 cm. Kolumbarium projektowane jest jako 
obiekt parterowy o prostej formie, jako mur 
klinkierowy z pozostawionymi niszami, które 
będą zabezpieczone grawerowanymi pły-
tami granitowymi. Projektuje się przykrycie 
muru płytą granitową a także wykończenie 
nisz i wykonanie występu umożliwiającego 
złożenie kwiatów i zapalenie świec. Dla osób 
odwiedzających szczątki zmarłych przewidu-
je się ustawienie czterech ławek żeliwnych 

Cmentarz Komunalny
będzie miał kolumbarium
To, że na Cmentarzu Komunalnym powoli brakuje miejsc na tradycyjne mo-
giły zaczyna być coraz bardziej widoczne. Kolejne kwartały przeznaczane 
są na miejsca pochówków, pojawiają się piękne pomniki i okazałe grobow-
ce.  To wszystko jednak powoduje, że na cmentarzu robi się, jak już wspo-
mnieliśmy, coraz ciaśniej. Coraz bardziej popularne stają się też kremacje, 
w związku z czym Mieszkańcy zwrócili się do Urzędu Miasta w Kostrzynie 
nad Odrą o stworzenie kolumbarium. Wniosek jednomyślnie poparli miej-
scy radni na sesji w dniu 30 marca 2017 roku. Obecnie gotowy jest już pro-
jekt a Starosta Gorzowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił zgodę na 
budowę. Budowa powinna ruszyć niebawem.

wraz ze skrzyniami. Projekt opracował arch. 
Marcin Giedrowicz, a kosztorys inwestorski 
opiewa na kwotę 104.727,05zł brutto. 

Przypomnijmy w tym miejscu, że w ostat-
nich latach właściciel Cmentarza Komunal-
nego, którym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, 
poza bieżącym utrzymaniem kostrzyńskiej 
nekropolii, wymienił płot od strony lasu, wy-
remontował część alejek czy przeprowadził 
kapitalny remont domu pogrzebowego. Na 
cmentarzu powstał także ołtarz polowy, dzię-
ki któremu możliwe jest przeprowadzanie 
uroczystych nabożeństw. Jeszcze w tym roku 
remontu doczeka się boczna alejka. Jeśli cho-
dzi o samo kolumbarium, budowa planowa-
na jest na przyszły rok. 
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KOPERTY

TAK NIE 
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CZY JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI
POSIADANIEM INDYWIDUALNEJ KOPERTY ŻYCIA?

ZAZNACZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ

Czym jest “Koperta życia”?
Koperta Życia przeznaczona jest dla lekarzy i ratow-

ników pogotowia wezwanych na interwencję w domu 
chorego. Stanowi ona nieocenioną pomoc w podjęciu 
szybkiej akcji ratującej życie.  Koperta zawiera najważ-

niejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych 
lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, 

danych osobowych, w tym nr PESEL- czyli  infor-
macjami niezbędnymi podczas przeprowadzania 

wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania 
pomocy medycznej. Kartę informacyjną E.M.I. 
wypełnia zainteresowana osoba i potwierdza 

ją lekarz. Koperta z  informacjami powinna 
być przechowywana w lodówce, która jest 
prawie w każdym domu lub w kuchennej 

szafce, czy innym łatwo dostępnym miejscu 
oznaczonym specjalną naklejką.

Urząd Miasta planuje wprowadzenie 
tzw. KOPERT ŻYCIA dla mieszkańców Ko-
strzyna nad Odrą – osób starszych po 65 
roku życia, osób samotnych i przewlekle 
chorych. Dotychczas mieszkańcy nie wy-
chodzili z inicjatywą i nie zgłaszali potrze-
by w zakresie posiadania Koperty Życia, 
w związku z tym, Burmistrz Andrzej Kunt 
chciałby zadać pytanie: czy jesteście Pań-
stwo zainteresowani posiadaniem indywi-
dualnej Koperty Życia? Poniżej znajduje się 
kupon, który osoby zainteresowane mogą 
wypełnić i wyciąć. Kupon można oddać 
w Aptece CENTRUM – Osiedle Sło-
wiańskie oraz w Urzędzie Miasta do 
oznaczonej urny. Prosimy również 
o zaznaczenie wieku osoby udzie-
lającej odpowiedzi. Jest również 
miejsce na wprowadzenie ewen-
tualnych uwag. Zebrane kupony 
(prosimy o ich dostarczenie do 15 
października br.) pozwolą nam zorien-
tować się w potrzebie kontynuowania 
projektu Koperta Życia dla Kostrzynian. 
Według szacunków Urzędu Miasta akcją 
Koperta Życia w naszym mieście może być 
objętych nawet ok. 3.000 osób. Planuje-
my, że wydatki związane z akcją zakupu i 
dostarczenia Kopert Życia będą finanso-
wane w całości z budżetu Miasta Ko-
strzyn nad Odrą. Jeżeli Mieszkańcy 
wypowiedzą się pozytywnie, Koperty 
Życia mogą trafić do domów miesz-
kańców Kostrzyna jeszcze w tym roku.  

życia
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"Ekoludki"
posprzątały 
park
„SOS to Ziemia woła ludzi…”. 
Ten krótki fragment piosenki 
Majki Jeżowskiej, przypomi-
na nam, że Ziemia potrzebu-
je naszej pomocy, żeby stać 
się czystsza. Ekoludki każde-
go dnia o tym pamiętają, ale 
akcja Sprzątanie Świata jest 
jednym z tych wyjątkowych 
dni, kiedy możemy pokazać, 
że warto poświęcić czas i za-
dbać o naszą planetę.

Co roku Ekoludki obchodzą akcję 
Sprzątania Świata z ogromnym za-
angażowaniem, jednak w tym roku 
wyglądało to nieco inaczej. Wyszliśmy 
z inicjatywą posprzątania parku miej-
skiego i dzięki zgodzie prezesa MZK 
Pana Olgierta Kłaptocza, mogliśmy 
zrealizować nasze plany. Starszaki: 
pięcio- i sześciolatki udały się do miej-
skiego parku, gdzie przywitała dzieci 
pani Magdalena Fałat.

Przedszkolaki spisały się wzorowo 
i wysprzątały park z najdrobniejszych 
papierków. Grupy młodsze 3-, 3-4 i 
4-latki wraz ze swoimi paniami za-
dbały o ład i porządek na placu przed-
szkolnym. Przedszkolaki były zdeter-
minowane do działania oraz chętne, 
aby podczas zabawy wysprzątać plac. 
Dzieci otrzymały rękawiczki i po krót-
kim czasie na placu nie było już śladu 
po śmieciach. Pamiętajmy, że to wiele 
nie kosztuje, a chwila uwagi poświę-
cona naszej planecie sprawi, że nie-
wielkie działanie może mieć wielkie 
znaczenie!

Agata Kuza

To, że w Kostrzynie nad Odrą żyją ludzie z 
wielkim, bijącym, czerwonym serduchem nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać. To tutaj 
padają kolejne rekordy zbiórek na rzecz WOŚP, 
organizowane są akcje charytatywne na rzecz 
chorych Kostrzynian, zbierane są nakrętki aby 
spełniać marzenia chorych dzieci. Długo moż-
na by wymieniać. Nasi mieszkańcy nie zawodzą 
i są wszędzie tam, gdzie trzeba pomagać. Bez 
względu na płeć, wiek czy status społeczny. 
Wszyscy. Warto podkreślić, że tym działaniom 
przychylne są władze miasta. MOSiR wielokrot-
nie organizował zbiórki podczas imprez spor-
towych oraz imprezy charytatywne o charak-
terze sportowym, KCK pomagało organizować 
festyny, a Urząd Miasta chętnie wspiera różne-
go rodzaju akcje prozdrowotne. I nie tylko...

„Bo przecież lepiej zapobiegać niż leczyć” - 
podkreśla wielokrotnie dr Andrzej Kunt, Bur-
mistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą. W tych kilku 
słowach zawiera się cała filozofia władz miasta. 
W tym roku wszystkie dzieci zameldowane w 
Kostrzynie nad Odrą urodzone w 2015 roku, 
ale i młodsze mogły skorzystać z bezpłatne-
go szczepienia przeciwko pneumokokom. W 
ramach programu dzieciom podawana jest 
szczepionka 13-walentna, która gwarantuje 
najszerszą ochronę przed pneumokokami. W 
kwietniu A. Kunt oraz Fundacja Ronalda Mc-
Donalda zaprosiła ponad setkę kostrzyńskich 
dzieciaków (w wieku od 9 miesięcy do 6 lat) na 
badania w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych 
dla dzieci. Ambulans Fundacji stał na parkin-
gu przed MOSiR, gdzie lekarze przeprowadzili 
bezpłatne badania obejmujące tarczycę, węzły 
chłonne, narządy jamy brzusznej, a u chłopców 
dodatkowo mosznę. Uczniowie Zespołu Szkół 
co roku uczestniczą w akcji zbierania krwi, co 
uważają za swój obowiązek. A jak mówi koor-
dynatorka Katarzyna Jaszcz: „Uczniowie sami 
przychodzą się dopytywać, kiedy będzie kolejna 
akcja! I choć nie prowadzimy rywalizacji to miło 

nam, że nasza szkoła zajmuje pierwsze miejsce 
w Województwie Lubuskim pod względem ilości 
oddanej krwi!”

Jednak jeśli trzeba już leczyć, Kostrzynianie 
i Urząd Miasta ramię w ramię próbują pomóc 
chorym Mieszkańcom. „Od kilku lat trwa zbiórka 
nakrętek, dzięki którym można było sfinansować 
specjalistyczny sprzęt dla kilku chorych dzieci - 
mówi Magdalena Jarek-Rogowska z Przedszko-
la Miejskiego Nr 3 – w akcję włączyły się placów-
ki oświatowe z całego miasta, punkty handlowe 
i wielu ludzi dobrej woli. Zebraliśmy już miliony 
nakrętek, a przed nami kolejne wyzwania!” W 
mieście organizowane są też różnego rodza-
ju festyny, wspomnieć można choćby Festyn 
Charytatywny „Serce dla serca”, którego celem 
było wsparcie leczenia Michałka Litowczyka – 
kostrzyńskiego dziecka chorego na serduszko. 
Efekt akcji, wspieranej przez Fundację Serce 
Dziecka i sponsorów, przerósł oczekiwania sa-
mych organizatorów (Ewa Strong, Aleksandra 
Michalak i Błażej Nowak przy wsparciu Ko-
strzyńskiego Centrum Kultury oraz przyjaciół). 
Podczas sześciu godzin imprezy udało się ze-
brać zawrotną kwotę 24.224,70 zł!

Nie zawiedliśmy także na wezwanie Wojtka 
Andrejczuka z Kostrzyna nad Odrą: „Zwracam 
się z ogromną prośbą do każdego, kto jest w sta-
nie pomóc, zarejestrować się, jako potencjalny 
dawca szpiku i oddać cząstkę siebie takim jak 
ja, ludziom, którzy chcą i mają, dla kogo żyć!” 10 
września nieprzebrane tłumy pojawiły się więc 
na Placu Wojska Polskiego, aby zarejestrować 
się jako potencjalni dawcy szpiku. Nie tylko 
dla Wojtka, ale dla wszystkich potrzebujących. 
Tego dnia jednak to Wojtek mógł poczuć, jak 
biją dla niego setki serc ludzi dobrej woli, któ-
rzy bezinteresownie chcą mu pomóc wrócić 
do zdrowia. Tacy właśnie są ludzie w naszym 
mieście. Kostrzyn nad Odrą - tutaj bije jedno 
wielkie, czerwone serce, a kiedy tylko przyjdzie 
potrzeba, bije jeszcze mocniej. I zabije tak pew-
nie nie raz...

Kostrzyn pomaga. I to kocha!
Po raz kolejny Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą nie zawiedli. 10 września, w Dzień 
Dawcy Szpiku, tłumnie przybyli na Plac Wojska Polskiego, aby zarejestrować się w 
bazie danych potencjalnych dawców Fundacji DKMS i zostać „genetycznym bliź-
niakiem”. Organizatorzy byli zaskoczeni odzewem – blisko czterystu ludzi, przez 
sześć godzin - to ogromna możliwość na normalne życie dla wielu chorych, a dla 
niektórych to jedyna szansa powrotu do zdrowia. Kostrzynianie po raz kolejny po-
kazali ogromne serca, bo przecież tym razem akcja skierowana była dla Wojtka 
Andrejczuka…
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MICHAŁ SZPAK
Czegoś takiego w ramach Do-
żynek Powiatowych 2017 chy-
ba nikt się nie spodziewał... O 
samych Dożynkach piszemy 
obok, ale jedno wydarzenie za-
sługuje na osobne omówienie 
- to energetyczny, porywający, 
rockowy i po prostu fantastycz-
ny koncert Michała Szpaka!

Michał Szpak uchodzi za gwiazdora 
ekscentrycznego, ale jak sam podkreśla, 
zawsze jest wierny sobie i takim chce 
pozostać. Ta autentyczność, sceniczny 
wyraz i ekspresyjność wprost eksplodo-
wała ze sceny. I nie ważne, czy były to 
szybkie kawałki rockowe (jak wykonana 
na finał „Płonie Stodoła” Niemena) czy 
ballady w rodzaju „Prawdziwy boha-
ter”. Każdy utwór niósł ten specyficzny, 
szpakowy przekaz energii, który trudno 
opisać słowami. To trzeba po prostu 
przeżyć! Do tego niesamowici muzycy 
towarzyszący artyście, przeżywający 
każdą nutkę, wkładający resztę sił w 
solówki aby wybuchać z nową siłą w 
każdym kolejnym riffie - to było po pro-
stu odlotowe! Nie bez znaczenia była 
też cała oprawa koncertu, a światła, o 
których jeszcze nie wspomniałem, przy 
piosence „Color of Your Life” po prostu 
„wchodziły” w widzów podkreślając sło-
wa, które lekko muskały publiczność po 
serduszkach. Myślicie, że to wszystko? 
Oj nie, Michał zachęcał do wspólnego 
śpiewania wchodząc w niesamowitą 
symbiozę z publicznością, żartował a 
nawet robił sobie „jaja” ze swoich pio-
senek. Czy wyobrażacie sobie, żeby 
zamiast tytułowej „Rossany” w piosen-
ce pojawił się Zbyszek? Dlaczego nie! 
Do tego te teatralne gesty, wyważone 
w czasie na reakcję publiczności pozy 
czy rzucony w odpowiednim czasie 
uśmiech… I tak sobie myślę, że Ko-
strzyn nad Odrą odkrył wszystkie kolory 
Michała Szpaka…

Colors of

Korowód, wieńce i super zabawa!
Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbyło się 26 sierpnia 2017 r. w Kostrzynie 
nad Odrą. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele p.w. Najświętszej Ma-
ryi Panny Matki Kościoła. Po Mszy św. uformowany został korowód dożynkowy 
składający się z burmistrzów i wójtów wraz z przedstawicielami swoich gmin oraz 
zespołów śpiewaczych, a także Starosty Dożynek, którym w tym roku był Kamil 
Duda z Kostrzyna nad Odrą i Starościny Dożynek z Deszczna. Korowód z Kostrzyń-
ską Orkiestrą Dętą przeszedł na teren błoni kostrzyńskiego Amfiteatru, gdzie roz-
poczęła się część oficjalna związana z obrzędem dożynkowym.b

Kolejnym punktem Święta Plonów był prze-
gląd artystyczny zespołów z Powiatu Gorzow-
skiego, w którym Kostrzyn reprezentowały ze-
społy: Drzewiczanie, Wrzos oraz Kapela u Tadka.

Ważnym elementem każdego święta plonów 
jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy: wieniec z Kostrzyna został przygotowany 
przez Osiedle Szumiłowo, który został nagro-
dzony III miejscem, a także przez Związek Eme-
rytów i Rencistów, nagrodzony wyróżnieniem. 
Dożynkom towarzyszyły także konkursy na 
najładniejsze stoisko dożynkowe oraz najlepsze 
smaki powiatu. Tu również Kostrzyn nad Odrą 
został doceniony i wyróżnienie za danie główne 
i deser trafiło do Pani Barbary Dymek. Komisja 
konkursowa dostrzegła również uroki naszego 
kostrzyńskiego stoiska, na którym odbywał się 
konkurs wiedzy o Kostrzynie i powiecie, którego 
zwieńczeniem było losowanie nagrody głównej 

ufundowanej przez Powiat Gorzowski – roweru 
oraz tabletów, ufundowanych przez Salon NC+ 
z Kostrzyna nad Odrą. Nagroda główna – rower 
- trafiła do młodego kostrzynianina – Michała 
Martinek. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy 
wygranych i bardzo dziękujemy za zaangażowa-
nie i udział w konkursach.

Impreza zakończona została koncertami 
gwiazd. Na deskach amfiteatru wystąpił w 
pierwszej części zespół Long & Junior. Gwiazdą, 
na którą jednak oczekiwała największa liczba 
mieszkańców Kostrzyna i Powiatu Gorzowskie-
go był Michał Szpak. Artysta podczas swojego 
koncertu w Kostrzynie dowiódł, że zasługuje na 
status gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Mamy 
nadzieję, że Święto Plonów w Kostrzynie zapisze 
się uczestnikom na długo w ich pamięci. Wszyst-
kim zaangażowanym w organizację wydarzenia, 
serdecznie dziękujemy!
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Witaj nam 
Polsko!
8 września 2017 r. w Białym-
stoku  odbył się XVII Między-
narodowy Marsz Pamięci 
Zesłańców Sybiru, który upa-
miętnił tych, którzy nie wró-
cili z zesłania oraz wszystkich 
dotkniętych przez sowieckie 
represje. 

Białostocki Marsz odbył się pod 
hasłem „Ojczyzna w naszych sercach 
i pamięci”.  Prezes białostockiego od-
działu Związku Sybiraków Tadeusz 
Chwiedź mówił o wielkim znaczeniu 
pamięci na temat tragicznego czasu 
wywózek na Wschód i o tych, którzy 
pozostali na zawsze na stepach Ka-
zachstanu i dzikich przestrzeniach Sy-
biru, w wielu miejscach zesłania. Ha-
sło białostockiego Marszu wspaniale 
obrazuje wiersz:  

Witaj nam Polsko!

Z dalekiej Syberii jak ptaki zbłąkane 
Wracamy do Ciebie Ojczyzno kochana, 

Niesiemy Ci serca i myśli stroskane, 
I ręce gotowe zabliźnić Twe rany.

Przetrwaliśmy wichry i wojenne burze, 
Przetrwaliśmy tajgi, szachty i stepy. 

Dziś nic nam nie straszne i chcemy Ci służyć, 
Wszystkim cośmy zdobyli na ziemi dalekiej.

Niesiemy Ci Polsko i serca i głowy, 
I wszystkie swe siły z radością oddamy, 

Aby nasza praca jak lek balsamowy, 
Pomogła uleczyć ciężkie Twe rany.

Witaj nam Polsko Ojczyzno nasza miła, 
I nie gardź naszymi chęciami dobrymi, 

Bo jeszcze jesteśmy młodzi, a w młodości siła, 
Której nie nastraszy żaden wróg pętami.

Przyjmij nas Ojczyzno jak matka rodzona, 
Przyjmij na swe łono dzieci kochane, 
I przytul nas mocno do swego serca 

Kojąc nasze dusze tęsknotą wezbrane.

Prezes kostrzyńskiego koła Związku Sybira-
ków Marian Pezowicz powiedział: „Marsz to żywa 
lekcja historii. Naród, który jej nie zna, przestaje 
istnieć. Chcemy więc pokazać młodzieży szkol-
nej i harcerzom jak cierpieliśmy. Tym bardziej że 
wśród nas żyją świadkowie, ofiary, które prze-
żyły piekło Syberii. Sybiracy ciągle o tym myślą. 
Patrząc na zgromadzoną dzisiaj na Placu Wojska 
Polskiego młodzież przekonany jestem, że pa-
mięć o polskich zesłańcach wciąż żyje!”

Na Syberię zsyłano uczestników polskich po-
wstań narodowych: kościuszkowskiego, listopa-
dowego i styczniowego. Na przełomie XIX i XX 
stulecia na Syberię zsyłani byli działacze konspi-
racji niepodległościowej, w tym Józef Piłsudski. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 
1918 roku, po 123 latach niewoli, do kraju za-
częli napływać Polacy z różnych zakątków Rosji. 
Środowisko to zesłańców wkrótce zaczęło się 
jednoczyć, w wyniku czego w 1928 roku po-
wstał Związek Sybiraków. Jego zadaniem było 
kultywowanie pamięci o zesłańcach i szerzenie 
narodowego patriotyzmu. 

17 września 1939 r. wojska sowieckie nie-
spodziewanie przekroczyły wschodnią granicę 
Rzeczypospolitej realizując ustalenia tajnego 
protokołu niemiecko-radzieckiego paktu Rib-
bentrop-Mołotow. Po zakończeniu działań o 
charakterze militarnym przystąpiono do działań 
represyjnych w stosunku do ludności kresowej. 
Na Syberię i do Kazachstanu trafiła ludność 
przymusowo przesiedlona z ziem polskich w 
toku operacji deportacyjnych przeprowadzo-
nych w lutym i czerwcu 1940 r. oraz w maju i 
czerwcu 1941 r. Syberyjską codzienność Po-
laków stanowiły nieustanna troska o kawałek 
chleba oraz ciężka praca, często ponad ludzkie 
siły. Sybiracy doświadczali tragicznych zmagań 
z niewyobrażalnym głodem, chorobami i strasz-

liwym mrozem. Następne wywózki prowadzone 
były jeszcze w latach 1945-1953, w ten sposób 
rozprawiano się z żołnierzami Armii Krajowej 
i ludnością, która nie akceptowała sowieckiej 
władzy na ziemiach polskich.

Pamiętając o losach polskich zesłańców dnia 
15 września 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół 
w Kostrzynie nad Odrą we współpracy ze środo-
wiskiem kostrzyńskich Sybiraków, zorganizowa-
li uroczyste obchody Dnia Sybiraka. Tego dnia, 
przy udziale uczniów i nauczycieli kostrzyńskich 
szkół, harcerzy, władz miasta oraz Sybiraków 
Kostrzyna nad Odrą i Gorzowa Wielkopolskie-
go wyruszył Jedenasty Marsz Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru pod pomnik Sybiraków, aby 
upamiętnić 77. rocznicę masowych deportacji 
Polaków na Syberię i do Kazachstanu oraz 60. 
rocznicę ostatniej masowej repatriacji naszych 
rodaków do kraju. Choć od tamtych wydarzeń 
minęło wiele lat, to należy pamiętać o woli życia 
i odwadze, którą wtedy okazywali. Doskonale 
te przeżycia obrazują fragmenty wspomnień 
Sybiraków – Pani Gabriałowicz i Pana Wojdaka 
odczytane przez uczennice Zespołu Szkół. 

Po przejściu z Placu Wojska Polskiego na 
Cmentarz Komunalny, uczestnicy Marszu pod 
pomnikiem Ofiar terroru stalinowskiego wy-
słuchali uroczystego Apelu Pamięci przywołu-
jącego dramatyczne czasy i wyjątkowych ludzi 
– zesłańców Syberii. Następnie pod pomnikiem 
Sybiraków złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Tego dnia uczniowie kostrzyńskich szkół, harce-
rze i mieszkańcy naszego miasta biorący udział 
w uroczystości godnie oddali hołd Sybirakom 
- naszym bohaterom, o których zobowiązani je-
steśmy pamiętać. 

Wierzymy, że ich niewyobrażalne przeżycia 
pozostaną w naszej pamięci, bo: „Nie umiera 
ten, kto trwa wiecznie w pamięci żywych”. 

Jesteśmy by pamiętać
We wrześniu wspominamy 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści Ar-
mii Czerwonej na Polskę. Prezes kostrzyńskiego koła Związku Sybiraków Marian 
Pezowicz mówił: - Pragniemy przypomnieć o losach mieszkańców wschodnich 
kresów i wydarzeniach syberyjskiej katorgi setek tysięcy Polaków. Szczególnie 
młodym ludziom chcemy przekazać prawdę o deportacji Polaków na Syberię i do 
Kazachstanu.
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Stanisław

Brajer
artysta malarz

 o nieograniczonej wyobraźni,

pełen pasji i wrażliwości 

W spaniały współczesny polski artysta malarz 
o nieograniczonej wyobraźni, a zarazem człowiek 
pełen pasji, energii, który zaraża innych swoim 
pozytywnym myśleniem. Uznany malarz mający 
swych kolekcjonerów na całym świecie, który może 
pochwalić się ponad 50 wystawami indywidualnymi. 
Dotychczas, namalował około 3000 obrazów. 

Jak sam mówi, tworzy obrazy wbrew ogólnie 
przyjętym schematom po to, by nakłonić odbiorcę do 
odstąpienia od automatycznego odbioru treści. 
Pokazuje na nich prawdy o życiu i przemijaniu 
używając do tego barw. Nieprzerwanie tworzy 
i poszukuje nowych tematów i sposobów artystycznej 
komunikacji.

Podczas malowania obrazów inspirację czerpie 
z natury, otaczającego świata, kosmosu i życiowych 
zdarzeń. Żadne jednak obrazy nie przedstawiają tego w 
sposób oczywisty. Każdy obraz jest abstrakcją, w której 
ukryte są emocje artysty, jak również jego przemyślenia 
dotyczące współczesnego świata. W każdym obrazie 
zawarta jest spora dawka tajemniczości. Najważniejsze 
jednak dla Stanisława Brajera jest to, aby obrazy 
docierały do ludzkich serc.



Wolny etat 
w Muzeum 
Twierdzy

W związku z zakończeniem pracy 
w MTK przez panią Julię Bork powsta-
ła konieczność zatrudnienia w na-
szym Muzeum osoby na stanowisku 
specjalisty ds. współpracy zagranicz-
nej Ze względu na szczupłość kadr 
zakres obowiązków pracowników jest 
szerszy, niż wynika to z samej nazwy 
etatu. Jednym z warunków, chyba 
najważniejszym, jest bardzo dobra 
znajomość języka niemieckiego w 
mowie i w piśmie, a mile widziana jest 
znajomość języka angielskiego. Wg 
naszych danych 40% odwiedzających 
Kostrzyńskie Pompeje stanowią oby-
watele Niemiec, stąd też umiejętność 
posługiwania się ich językiem jest ab-
solutnie niezbędna. 

Informacji na temat trybu ubie-
gania się o zatrudnienie udziela 
dyrektor placówki Ryszard Skałba 
(607 770 233).

Fragmenty 
Focke-Wulfa 
powróciły do 
MTK

Od czerwca 2016 r. Muzeum 
Uzbrojenia na Cytadeli Poznańskiej 
prezentowało wystawę pt. „Poznań 
1939-45. Przemysł zbrojeniowy” 
przedstawiająca historię okupacyj-
nego przemysłu zbrojeniowego w 
stolicy Wielkopolski. Na ekspozycję 
tą Muzeum Twierdzy Kostrzyn wy-
pożyczyło znajdujące się w naszych 
zasobach fragmenty zestrzelonego 
niemieckiego samolotu myśliwskiego 
Focke-Wulf odnalezione na polach na 
północ od Kostrzyna (m. in. fragmen-
ty silnika i urządzenia nawigacyjne-
go). Po ponad roku funkcjonowania 
wystawa została zamknięta. Zdążyło 
obejrzeć ją kilkadziesiąt tysięcy wi-
dzów. 6 września br.  eksponaty wró-
ciły do naszego muzeum. Cieszymy 
się, że mogły one wzbogacić poznań-
ską wystawę. Z pewnością zaprezen-
towane zostaną one w przyszłości 
również publiczności kostrzyńskiej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

A potem już atrakcja goniła atrakcję: ułani, 
halabardnicy, muszkieterzy, saperzy, rzemieśl-
nicy – była woltyżerka na koniach, pokazy 
musztry, strzelania, żonglerka flagami itp. Naj-
młodsi mogli się przejechać konno, popływać 
kajakami, poskakać na dmuchańcach, poszu-
kać skarbów archeologicznych, zapoznać się 
ze sprzętem saperskim, ulepić garnek, upiec 
podpłomyk, utkać płótno czy wyprodukować 
arkusz papieru. Spora niespodziankę sprawił 
widzom przejazd przed sceną setki motocykli 
i pojazdów historycznych i militarnych zrze-
szonych w Kostrzyńskiej Grupie Motocyklowej 
Free Riders. Wszystkim wydarzeniom towarzy-
szyła muzyka: najpierw koncert niemieckiej 

Po Dniach Twierdzy
Tegoroczna, 18 edycja imprezy, przyjęła nieco zmienioną formułę. W pią-
tek 01.09. miało miejsce swoiste preludium do wydarzenia w postaci wie-
czornego spektaklu Teatru Pławna 9 oraz pokazu Teatru Ognia Piromancja 
ze Szczecina. W sobotę na Starym Mieście pojawiły się tłumy gości, w tym 
wielu z innych miejscowości w Polsce i z zagranicy. Tradycyjnie zaczęło się 
hucznie, czyli wystrzałami artylerii. 

300 odbiorców Muzealnych wieści 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn stara się informować o swej działalności, o 
ważnych wydarzeniach i imprezach różnymi kanałami informacji. Najpo-
pularniejszym z nich jest oczywiście Internet.

Posiadamy własną, systematycznie aktualizowana stronę internetową oraz profil na portalu 
społecznościowym Facebook. Wielu miłośników historii i naszych sympatyków (i nie tylko) z Polski 
i z zagranicy korzysta jeszcze z jednej formy komunikacji, jakim jest muzealny newsletter wysyłany 
pod nazwą „Muzealne wieści”. Są to maila rozsyłane nieregularnie (kilka razy w miesiącu) przez 
MTK do abonentów z krótkimi informacjami o naszej działalności. Jeśli kogoś zainteresuje dany 
temat po kliknięciu przenoszony jest na stronę internetową z pełną i szczegółową informacją. Z 
tego źródła korzysta ok. 300 odbiorców z Polski oraz ok. 100 odbiorców z Niemiec (newsletter 
rozsyłamy również w języku niemieckim). Zachęcamy Państwa do wpisania się na listę abonentów 
naszego newslettera, co ułatwia śledzenie pracy MTK i daje pewność, że żadna ważna informacja 
nie umknie Państwa uwagi. Wystarczy podanie swojego adresu mailowego na stronie http://mu-
zeum.kostrzyn.pl/pl/newsletter 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

orkiestry dętej, potem bluesowo-rokowe gra-
nie zespołu Tomka „Kowala” Kowalskiego, a na 
zakończenie muzyka celtycka w wykonaniu 
zespołu Shannon – czyli dla każdego coś mi-
łego. A że gastronomia stanęła na wysokości 
zadania było miło i wesoło. Zadowoleni byli 
również wykonawcy i wystawcy, którzy chwa-
lili frekwencję i program imprezy. Niedziela, 
to wycieczka do Gorzowa, o niej osobno, oraz 
obchody 20-lecia funkcjonowania Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w przepełnionym amfiteatrze. Zagwarantowa-
ły to grupy New Message oraz znani i lubiani 
bracia Szczepanikowie (zespół „Pectus”).

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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CUDA POLSKI
w Lubuskiem!
Dwa lubuskie obiekty: Bulwar 
Nadwarciański w Gorzowie 
Wlkp. oraz Zespół Poaugustiań-
ski w Żaganiu znalazły się wśród 
7 nowych cudów Polski. Była to 
siódma edycja plebiscytu orga-
nizowanego przez National Geo-
graphic. - To już kolejne perły 
Ziemi Lubuskiej, które znalazły 
się wśród 7 cudów Polski. „Zno-
wu pokazujemy całej Polsce, że 
Lubuskie to najpiękniejsze miej-
sce na Ziemi - miejsce cudowne. 
Dziękuję za wszystkie Państwa 
głosy, bo to dzięki wspólnemu 
działaniu się udało” - skomento-
wała wyniki plebiscytu marsza-
łek Elżbieta Anna Polak.

Bulwar Nadwarciański to jedna z 
największych atrakcji turystycznych 
Gorzowa Wlkp. Miejsce spotkań i re-
laksu dla tysięcy mieszkańców i tury-
stów. W 2011 r. Bulwar Nadwarciański 
Wschodni otrzymał certyfikat „Perła 
w Koronie 2011” w kategorii na naj-
ciekawszą atrakcję regionu. W 2012 r. 
bulwar zdobył główną nagrodę w ka-
tegorii rewitalizacja w konkursie „Pol-
ska pięknieje” organizowanym przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zespół Poagustiański to kompleks 
zabudowań klasztornych, które im-
ponują wielkością i rozwiązaniami 
architektonicznymi. Do kompleksu 
zaliczamy: gotycki kościół pw. Wnie-
bowzięcia NMP oraz dawny klasztor, 
konwikt i spichlerz. Średniowieczne 
budynki zniszczone przez pożary, 
które kilkukrotnie trawiły Żagań, od-
budowano w XVIII w. w stylu baro-
kowym. Zespół to także wspaniała 
biblioteka klasztorna z freskami wy-
bitnego śląskiego artysty Neunher-
tza. Jej wnętrze słynie z doskonałej 
akustyki – osoba stojąca w jednym 
rogu pomieszczenia może rozmawiać 
szeptem z osobą stojącą po przeciw-
nej stronie. To ewenement na skalę 
światową. Zespół Poagustiański to 
jeden z trzech Pomników Historii na 
terenie województwa lubuskiego.

W poprzednich edycja konkursu 
wśród laureatów znalazły się: Park Na-
rodowy Ujście Warty – Rzeczpospolita 
Ptasia, Szlak Kościołów Drewnianych 
oraz Geopark Łuk Mużakowa.

na podst. www.lubuskie.pl

W sali wykładowej MTK pojawiło się 20 uczestników seminarium, w tym Burmistrz Seelow Jörg 
Schröder, burmistrz Küstrin-Kietz Gerhard Schwagerick, czy też główny inicjator spotkania Gerd-
-Ulrich Herrmann, były dyrektor muzeum w Seelow. Gości przywitał dyrektor MTK Ryszard Skałba. 
Dwa pierwsze referaty zaprezentowali pracownicy naszego muzeum. Marcin Wichrowski przed-
stawił pozyskane przez nas z Waszyngtonu fotografie lotnicze Kostrzyna z roku 1945 oraz możli-
wości „nałożenia” ich na współczesne mapy miasta, zaś Jerzy Dreger omówił znaleziska z okresu II 
WŚ na jakie napotykamy na Starym Mieście. Były też referaty dotyczące tzw. „bunkra Żukowa” w 
Reitwein, czołgu T-34 stojącego przed muzeum w Seelow oraz dokumentów dotyczących walk o 
Kostrzyn opublikowanych w internecie przez rosyjski instytut „Pamięć Narodu”. Po części wykłado-
wej uczestnicy udali się na teren Starego Miasta, gdzie Marcin Wichrowski oraz Gerd-Ulrich Herr-
mann zaprezentowali wspólnie ostatnie trzy dni walk o kostrzyńską twierdzę. Wprawdzie językiem 
wykładowym był język niemiecki, jednakże referaty okraszone były bogatym materiałem ilustra-
cyjnym i trochę szkoda, że z naszego zaproszenia nie skorzystali polskojęzyczni miłośnicy historii.

Seminarium niemieckich historyków
W sobotę 16.09. Muzeum Twierdzy gościło w swoich podwojach niemieckich mi-
łośników historii, którzy zorganizowali właśnie w Kostrzynie spotkanie założyciel-
skie swojego stowarzyszenia zajmującego się tematyką walk w 1945 r. w rejonie 
Odry i Szprewy. 

Niespodziewane znalezisko kamieniarskie!
Stare Miasto cały czas skrywa swoje tajemnice. Od zakończenia wojny minęły już 
72 lata, a my nadal odkrywamy nowe informacje, nowe zakątki, ale i nowe znale-
ziska.

Pomocne bywają przy tym również sygna-
ły od naszych przyjaciół i sympatyków, którzy 
udzielają nam wskazówek i naprowadzają na 
różne tropy. Czasem są to mylne i nieprawdzi-
we informacje, ale czasem bardzo cenne wska-
zania.  Nie inaczej było i tym razem. Podczas 
wykonywania drobnych prac porządkowych 
nad brzegiem Odry kierując się informacjami 
od jednego z mieszkańców naszego miasta na-
trafiliśmy na blok z piaskowca, który po odsło-
nięciu okazał się fragmentem jednego z portali 
kostrzyńskiego zamku! Odnaleziony element 

wykonany z piaskowca został przez nas oczysz-
czony po czym przewieziony do Bastionu Filip, 
gdzie dołączył do innych fragmentów zam-
kowej kamieniarki prezentowanych na naszej 
ekspozycji.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn posiada w swojej 
ofercie wydawniczej publikację autorstwa Domi-
niki Piotrowskiej „Renesansowy zamek w Kostrzy-
nie nad Odrą” (do nabycia w siedzibie muzeum 
lub w Bramie Berlińskiej). Obszerny fragment pra-
cy poświęcony jest zamkowym portalom.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Z czystej przezorności 
informujemy, iż prawa 
autorskie do fotografii 

lotniczych z 1945 r. pre-
zentowanych podczas 

seminarium posiada 
Muzeum Twierdzy i 

jakakolwiek forma ich 
wykorzystania na cele 

komercyjne i niekomer-
cyjne wymaga naszej 

pisemnej zgody. 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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„Bo Senior jeszcze ma chęci, 
by życiem trochę pokręcić”
19 września 2017 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzy-
nie nad Odrą odbyła się Polsko-Niemiecka Spartakiada Seniorów. Organizatorami 
imprezy byli: Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” oraz MOSiR w Kostrzynie 
nad Odrą. Głównym celem imprezy była integracja środowiska seniorów i osób 
niepełnosprawnych, mobilizacja do aktywności osób starszych, promowanie wi-
zerunku aktywnego seniora. 

Uroczystego otwarcia spartakiady dokonali: 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie Daniel Olejniczak, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad 
Odrą Zygmunt Mendelski oraz Przewodniczą-
cy Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Marek Tata-
rewicz. Podczas blisko dwóch godzin Seniorzy 
rywalizowali w sportowych konkurencjach ta-
kich jak: rzut woreczkami do kosza, strzały piłka 
nożną do bramki, slalom biegowy, podawanie 
piłki górą i bokiem, rzut piłką tyłem.

Uroczyste podsumowanie odbyło się już 
w DPS „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą 
przy ul. Narutowicza. Na miejscu, dyrektor Bo-
gusława Strojnowska powitała wszystkich 
obecnych na terenie Domu Seniora oraz po-
dziękowała za przybycie i owocną współpracę. 
Szczególne podziękowania skierowane zostały 
dla Zarządu Powiatu Gorzowskiego i Starosty 

Gorzowskiego Małgorzaty Domagała za ufun-
dowanie medali, pucharów, a także poczęstun-
ku dla wszystkich uczestników biorących udział 
w polsko-niemieckiej Spartakiadzie Seniorów. 

Uczestnikami spartakiady byli: Stowarzy-
szenie Volks z Seelow, Chór „Srebrny Włos” z 
Dębna, Zespół „Młodzi Duchem” z Górzycy, 
Dom Pomocy Społecznej z Kamienia Wielkiego 
oraz Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” 
z Kostrzyna nad Odrą. Imprezie towarzyszyła 
piękna i słoneczna pogoda, pyszne jedzenie 
oraz dobra zabawa. Każda drużyna otrzymała 
puchar i medale wykonane przez Hurtownię 
Colloseum Marketing Sport z Rzepina oraz pa-
miątkowy dyplom. Na koniec spartakiady od-
był się tradycyjnie piknik w parku przy „Domu 
Seniora”, któremu towarzyszyły śpiewy i tańce 
przy akompaniamencie Jana Piśko. 

DPS ,,Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą

39. PZU
Maraton 
Warszawski
Kolejny raz zawitaliśmy do 
stolicy, pierwszy raz jako Ko-
strzyńska Grupa Biegowa. 
Razem ale każdy z osobnym 
projektem w głowie. 2 za-
palonych maratończyków i 
1 wegetarianka obrończyni 
wszystkiego co żywe. Troje 
ludzi, dwie pasje, jeden cel-
-pobiec w sztafecie mara-
tońskiej {WWF POLSKA} i ze-
brać jak najwięcej pieniędzy 
dla śnieżnych panter. 
Marta Krawczyk-Danak, Przemek 
Danak i Marek Tatara. W rywalizacji 
sztafet zajęli wysokie 48 miejsce na 
173 ekipy z czasem: 03.27.39.  Pano-
wie przy okazji poprawili swoje rekor-
dy życiowe na 10 km:

Marek Tatara: 42.19

Przemysław Danak: 42.28

Krzysztof Gniady: projekt Korona 
Maratonów Polskich - Ukończył 3 z 
pięciu potrzebnych do zdobycia wy-
marzonego trofeum. Czas 4.17.28

Dariusz Zdanowski:  przejechał pół 
Polski żeby poprawić swój rekord ży-
ciowy w biegu na 5 km. Udało się zła-
mał magiczną barierę dla nas amato-
rów 19 minut. Jego nowy PB to 18.56.

Daniel Krawczyński: na koniec moja 
skromna osoba - 10 maraton, po raz 
trzeci w Warszawie. Za każdym ra-
zem biegnąc w stolicy udawało mi się 
skutecznie poprawić swój dotychcza-
sowy rekord na dystansie maratoń-
skim(42.195 km). Nie inaczej było i 
tym razem!  Całkowita zmiana w przy-
gotowaniach dała świetny rezultat: 
03.11.39 miejsce 318-open na ponad 
6000 startujących. Życiówka popra-
wiona o ponad 6 minut !

Daniel Krawczyński
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Worek medali 
w Poznaniu
W sobotę 16 września nasi 
zapaśnicy rozpoczęli konty-
nuację sezonu zapaśnicze-
go 2017 Międzynarodowym 
Turniejem dzieci i młodzi-
ków w Poznaniu. W zawo-
dach wzięło udział 12 ekip w 
tym trzy zagraniczne z Litwy, 
Łotwy i Ukrainy. Nasze Mia-
sto reprezentowała 14 oso-
bowa drużyna.

Należy wspomnieć, że do drugiej 
części sezonu przygotowywaliśmy 
się na letnim obozie Kadry Woje-
wództwa Lubuskiego w Pogorzelicy 
gdzie ciężko trenowaliśmy wspólnie 
zresztą lubuskich zapaśniczych klu-
bów.  Efektem naszej pracy jest na 
pewno bardzo dobry występ właśnie 
w Poznaniu, gdzie wywalczyliśmy aż 
dwanaście medali oraz stanęliśmy na 
3 miejscu podium w klasyfikacji dru-
żynowej. Bardzo cieszy fakt, że przy 
tak mocnej obsadzie każdy zawodnik 
stoczył wiele zaciętych pojedynków 
z bardzo dobrymi przeciwnikami. 
Oczywiście nie wszystkim udało się 
przedostać do strefy medalowej, ale 
każdy zaliczył dobry występ.

W gronie niepokonanych złotych 
medalistów znaleźli się: Wojciech Cu-
dak 29 kg, Filip Iwaszko 32 kg, Kevin 
Metel 53 kg, Marcel Kaczmarek 59 
kg. W dodatku Marcel Kaczmarek 
został wybrany najlepszym zawod-
nikiem całego Turnieju. Srebrne me-
dale wywalczyli: Oskar Piekutow-
ski 35 kg, Mateusz Borysewicz 47 
kg, Miłosz Mazurek 50 kg. Brązowe 
krążki zawisły na szyjach: Bartosza 
Mazurka 59 kg, Jakuba Sroki 59 kg, 
Bartosza Zwolińskiego 73 kg, Ada-
ma Szymańskiego 85 kg, Konrada 
Adamczewskiego 42 kg. Na piątej i 
siódmej pozycji uplasowali się: Szy-
mon Konysz 50 kg oraz Bartosz Ga-
lareta 59 kg.

Rozwój naszego klubu i wyso-
kie osiągnięcia sportowe nie byłyby 
możliwe, gdyby nie środki finansowe 
otrzymane od Burmistrza Miasta Dr 
Andrzeja Kunta oraz naszego spon-
sora Kostrzyńsko - Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
Dziękujemy !!!

Artur Żołna

wieckiego oraz ambasadora Kostrzyńskiej 
Akademii Siatkówki zawodnika między in-
nymi Skry Bełchatów, Politechniki Warszawa 
Pawła Maciejewicza. 

Klasyfikacja końcowa turnieju:
UKS Bukowe Szczecin

S.O.S. SP 3 Kostrzyn nad Odrą
UKS Dwójka Kostrzyn nad Odrą

SP 2 Dębno
UKS Piast Pyrzyce

SP 2 Kostrzyn nad Odrą

Dyrektor Zygmunt Mendelski uhonoro-
wał też okolicznościowymi statuetkami najlep-
sze zawodniczki poszczególnych zespołów:

SP 2 Kostrzyn – Martyna Polkowska
S.O.S SP 3 – Dominika Skorupińska
UKS Dwójka – Julia Hadrysiak
SP 2 Dębno – Jagoda Majkowska
UKS Piast Pyrzyce – Klaudia Bartosińska
UKS Bukowe Szczecin – Aleksandra Michoń

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom, 
trenerom, rodzicom i życzymy powodzenia. 
Organizatorami turnieju byli: UKS Dwójka 
Kostrzyn nad Odrą oraz MOSiR Kostrzyn nad 
Odrą

Dariusz Czarny

Siatkarki walczyły o Puchar Burmistrza
W hali sportowej Zespołu Szkół odbył się coroczny turniej siatkówki kobiet. 
W tegorocznych zawodach o Puchar Burmistrza Kostrzyna Andrzeja Kun-
ta rywalizowało 6 zespołów. Po raz pierwszy w historii Kostrzyn nad Odrą 
reprezentowały aż 3 zespoły: Siatkarski Ośrodek Szkolny SP 3, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 i UKS „Dwójka” oraz goście UKS Piast Pyrzyce, UKS Bukowe 
Szczecin i SP 2 Dębno. 

Zespoły rywalizowały systemem „każdy 
z każdym” dwa sety. Podczas gry mogliśmy 
obserwować wiele ciekawych ataków, obron 
czy zagrywek oraz ambitną walkę wszystkich 
dziewcząt. Szczególnie ambitnie walczył naj-
młodszy zespół turnieju SP 2 Kostrzyn, skła-
dający się z uczennic klas 5-6. Podopieczne 
trenera Pawła Bihuniaka to kategoria mini 
siatkówki, dlatego gra w zespole 6-cio osobo-
wym na dużym boisku była dla nich ogrom-
nym wyzwaniem. Spisały się naprawdę wspa-
niale. 

W turnieju bezkonkurencyjny okazał się 
zespół UKS Bukowe Szczecin, który odniósł 
komplet zwycięstw. O drugie miejsce wal-
czyły między sobą kostrzyńskie zespoły S.O.S. 
SP 3 i składający się z uczennic 7 klas zespół 
UKS Dwójka. Tym razem jeszcze górę wzięło 
doświadczenie dziewcząt z klas gimnazjal-
nych S.O.S. pod wodzą trenera Łukasza Ko-
stowieckiego. Jednak 3 miejsce zawodniczek 
UKS Dwójka to również ważne odnotowania 
osiągnięcie. Podopieczne trenerek Korne-
lii Chabasińskiej i Nikoli Wojny okazały się 
mocniejsze od zespołu SP 2 Dębno oraz UKS 
Piast Pyrzyce (składających się z uczennic klas 
gimnazjalnych).

Wszystkie zespoły otrzymały okazałe pu-
chary oraz zostały udekorowane pamiątkowy-
mi medalami które wręczał fundator nagród 
dyrektor MOSiR pan Zygmunt Mendelski 
w towarzystwie trenera S.O.S. Łukasza Kosto-
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Klasyfikacja 
zawodników 
z Kostrzyna 
nad Odrą
Open
1. Artur Jackiewicz – 38,00
2. Tomasz Szmigiel – 38,32
3. Michał Tomaszewski – 39.10

Kategoria 16-29 lat
1. Michał Tomaszewski – 39.10
2. Sławomir Niziński – 39,16
3. Natan Fleszer – 43,51

Kategoria 30-39 lat:
1. Artur Jackiewicz – 38,00
2. Tomasz Szmigiel – 38,32
3. Robert Łuczka – 40:44

Kategoria 40-49 lat
1. Marcin Wasilewski – 39,22
2. Andrzej Chrząszcz – 45,33
3. Armando Maksymowicz – 48,49

Kategoria 50-59 lat:
1. Jarosław Szydełko – 42,54
2. Zbigniew Kluczyński – 46,13
3. Krzysztof Bukiel – 52,06

Kategoria 60-69 lat
1. Walery Kowalewski – 47,12
2. Kategoria 70-79 lat
3. Jerzy Wanat – 1:11:47

KOBIETY: 
Open
1. Agnieszka Jackiewicz – 46,32
2. Kinga Pawluczuk – 49,22
3. Anna Szandurska – 52,23

Kategoria 16-29 lat
1. Kinga Pawluczuk – 49,22
2. Kalina Tonowicz – 52,59
3. Antonina Frieske – 54,18

Kategoria 30-39 lat
1. Agnieszka Jackiewicz – 46,32
2. Anna Szandurska – 52,23
3. Dorota Urbanowicz – 55,05

Kategoria 40-49 lat
1. Mariola Makowska – 54,23
2. Katarzyna Lehmann – 55,42
3. Izabela Kobydecka – 1:08,44

Z kart historii Kostrzyńskiej Dziesiątki
Przypomnijmy, że pierwszy bieg odbył się w 

1986 roku, a na starcie stanęło 14 uczestników, 
w 1995 roku w 5. biegu startowało 46 biega-
czy, w 2005 roku w 20. biegu frekwencja liczyła 
51 uczestników, w 25. edycji biegu startowało 
62 uczestników. W 28. imprezie w 2013 wzię-
ło udział 141 biegaczy i biegaczek, w tym 31 
uczestników reprezentowało Miasto Kostrzyn 
nad Odrą, w 2014 roku startowało 138 osób, w 
2015 roku w jubileuszowej edycji udział wzięła 
rekordowa ilość 221 zawodniczek i zawodni-
ków. W bieżącym roku bieg ukończyło 202 ko-
biet i mężczyzn.

W dotychczasowej historii kostrzyńskie-
go biegu w kategorii kobiet w Kostrzynie nad 
Odrą dziewięć razy zwyciężyła Danuta Pietru-
szyńska z Bielska, 5 razy Krystyna Pieczulis z 
Olsztyna, 4 razy Maria Kawiorska z Pszczewa. W 
kategorii mężczyzn trzy razy zwyciężali: Józef 
Podbereski – Gudzisz, Jarosław Pesta z Pozna-
nia oraz Zbigniew Murawski ze Szczecina, dwu-
krotnie na najwyższym podium kostrzyńskiego 
biegu stawali: Zbigniew Cielecki z Myśliborza, 
Andrzej Nowak z Nowogardu i Janusz Put ze 
Strzelec Krajeńskich.

W historii kostrzyńskiej imprezy biegowej w 
kategorii OPEN mężczyzn tylko raz, bo w 1996 
roku (11. edycja biegu), udało się bieg wygrać 
kostrzynianinowi. Wówczas to Mariusz Stani-
szewski z czasem 30,22 minuty bezapelacyjnie 
okazał się najlepszy wygrywając z utytułowa-
nymi biegaczami Krzysztofem Nawrotem ze 
Szczecina, Mirosławem Bugajem i Jarosławem 
Pestą – obaj z Poznania.Natomiast w kategorii 
OPEN kobiet podopieczna Jerzego Saka, ko-
strzynianka Małgorzata Szewczyk zwyciężyła 
w 1988 roku (3. edycja biegu) - z czasem 46,20 
min. i w 1989 roku (4. edycja biegu) – z czasem 
44,24 min. Kostrzyn nad Odrą w historii swoich 

biegów gościł także biegaczy z Ukrainy, Biało-
rusi, Francji, Holandii i Niemiec.

32. Kostrzyńska Dzieisiątka
3 września br. powitania uczestników bie-

gu, sympatyków, gości w osobach: Zbigniewa 
Biedulskiego – burmistrza Miasta Kostrzyn 
nad Odrą, Michała Kunta – z- cy przewodni-
czącego Rady Miasta, Andrzeja Kaila – dy-
rektora marketingu Kostrzyńsko – Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, radnych Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą Heleny Rudaniec-
kiej, Krystyny Srokowskiej, Piotra Dziekana, 
Bartłomieja Suskiego, a także Jerzego Saka – 
byłego wielokrotnego uczestnika i zwycięzcę w 
danej kategorii wiekowej „Kostrzyńskiej Dzie-
siątki” , Lucjana Stańczaka, byłego czołowego 
biegacza, wielokrotnego uczestnika kostrzyń-
skich biegów dokonał Zygmunt Mendelski 
dyrektor MOSiR. W imieniu zarządu Kostrzyń-
sko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
uczestników bieg, zgromadzonych licznie wi-
dzów powitał Andrzej Kail. Oficjalnego otwar-
cia biegu dokonał Zbigniew Biedulski, dzięku-
jąc uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do 
udziału w kostrzyńskiej imprezie biegowej, 
życząc wszystkim uzyskania jak najlepszych 
miejsc w klasyfikacji generalnej oraz zameldo-
wania się w komplecie na linii mety.

Po raz pierwszy w tym roku odbyły się nieofi-
cjalne mistrzostwa „Telemond Holding” z inicja-
tywą wyszli pracownicy firmy mającej siedzibę 
w KSSSE w Kostrzynie nad Odrą. W biegu zosta-
ło sklasyfikowanych aż 25 biegaczy z tej firmy. 
Byli to zarówno całkowici amatorzy jak i osoby 
mające już za sobą stary w półmaratonach i ma-
ratonach - powiedziała Mariola Makowska. Była 
to naprawdę ciekawa inicjatywa i w przyszłym 
roku spróbujemy zorganizować rywalizację po-
między pracownikami kostrzyńskich firm.

Andrzejczak i Hulewicz najszybsi 
w Kostrzynie
32. Międzynarodowy Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”. Andrzejczak i Hule-
wicz najszybsi w Kostrzynie nad Odrą. Już po raz 32. w Kostrzynie nad Odrą, cen-
tralnymi ulicami „Zatorza”: Niepodległości, Fabryczną, Olczaka, Asfaltową, Sosno-
wą, Drzewicką, Orła Białego, Jagiellońską, biegli uczestnicy międzynarodowego 
biegu ulicznego „Kostrzyńska Dziesiątka”. Kostrzyńska impreza jest jedną z naj-
starszych biegowych imprez na Ziemi Lubuskiej i ma bardzo wysoką ocenę. W nie-
dzielę na starcie tegorocznej imprezy stanęli reprezentanci z pięciu województw 
oraz 5 osobowa grupa z Ukrainy.
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O godzinie 11.00 nastąpił start do biegu. Od 
pierwszych kilometrów biegu ostre tempo na-
rzucili Michał Hulewicz z Gorzowa Wlkp., Woj-
ciech Piwowarczyk z Pyrzyc oraz Yurij Blahodir 
z Ukrainy. Po trzecim kilometrze z łatwością od 
rywali „oderwał się” Hulewicz, który powiększa-
jąc swoją przewagę na mecie wyprzedził o 43 
sekundy Piwowarczyka, o 2 minuty 3 sekundy 
Blahodira oraz o 2 min. 14 sek. Dmitro Konono-
wa z Ukrainy.

Wśród pań na trasie biegu od początku bry-
lowały: Monika Andrzejewska ze Szczecina i 
Wioletta Paduszyńska z Gorzowa Wlkp., które 
z każdym metrem pozostawiały za sobą Olgę 
Kazimirową z Ukrainy i Nikolinę Szurgocińską 
z Gryfina i w takiej kolejności zameldowały się 
na mecie.

Z kostrzyńskich biegaczy najszybciej na me-
cie zameldował się Artur Jackiewicz - czas 38,00 
min., wyprzedzając Tomasza Szmigla - czas 
38,32 min. i Michała Tomaszewskiego - czas 
39,44 min. Wśród kostrzynianek najlepszymi 
były: Agnieszka Jackiewicz - czas 46,32 min, 
Kinga Pawluczuk - 49,29 min. i Anna Szandur-
ska - 52,23 min.

Najstarszym uczestnikiem biegu był 82 let-
ni Florian Kropidłowski z Polic. Trójka najlep-
szych biegaczek oraz najlepszych biegaczy we 
wszystkich kategoriach została nagrodzona 
medalami, dyplomami oraz nagrodami finan-
sowymi.W pakiecie startowym wszyscy uczest-
nicy biegu otrzymali okolicznościowe koszulki, 
pamiątkowe medale, napoje energetyczne. Or-
ganizator biegu zabezpieczył też dla biegaczy 
ciepły smakowity poczęstunek przygotowany 
przez Pizzerię „HEJ” prowadzoną przez właści-
ciela Adama Frąckowiaka.

Oprócz nagród regulaminowych, organiza-
tor rozlosował ponadto 50 nagród w postaci 
bidonów, odżywek energetycznych dla uczest-
ników biegu. Nagrodę w postaci wyrobów po-
ścielowych, ufundowaną przez firmę WENDRE 
POLSKA, odebrał najstarszy uczestnik biegu. 
Na mecie dla uczestników czekały owoce (ba-
nany, jabłka, woda do picia), a dla chętnych 
odczuwających trudy biegu, przygotowano 
punkt odnowy biologicznej. Kostrzynianie 
chwalili też sobie dodatkową formę nagradza-
nia w poszczególnych kategoriach wiekowych 
kobiet i mężczyzn reprezentujących nasze Mia-
sto w biegu. Dla nich jest to uznanie za propa-
gowanie czynnego wypoczynku i dowód po-
dziękowania za promowanie Miasta. Tak więc 
ogromne słowa uznania należą się 66 biegacz-

kom i biegaczom z Kostrzyna nad Odrą, którzy 
ukończyli bieg. Dziękujemy Państwu za piękne 
promowanie biegu, jako najprostszej formy na 
zdrowie i radosne życie. Słowa uznania kieruje-
my też do najstarszego uczestnika z Kostrzyna 
nad Odrą 75 – letniego Pana Jerzego Wanta, 
który po raz drugi wystartował w „Kostrzyń-
skiej 10-tce” i w bieżącym roku ukończył nasz 
bieg. Wszystkim uczestnikom biegu należą się 
ogromne słowa uznania. Jesteście wspaniali! 
Dziękujemy!

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, składa serdeczne podziękowania na 
ręce policjantów Komisariatu Policji w Kostrzy-
nie nad Odrą, pracowników Placówki Straży 
Granicznej w Gorzowie Wlkp. – za wzorowe 
zabezpieczenie ruchu drogowego i czuwanie 
nad bezpieczeństwem biegaczy, Pogotowiu 
Ratunkowemu Walczak - Słubice - za czuwanie 
nad zdrowiem uczestników imprezy, Roberto-
wi Wojcieszakowi za zapewnienie odnowy bio-
logicznej (masaż) przed i po biegu, członkom 
Młodzieżowej Rady Miasta - Alicji Biskowskiej, 
Julii Kozioł, Hannie Sądej, pracownikom MOSiR 
- Urszuli Judczyc, Lucynie Szymczak, Wiolecie 
Dybcio, Mariuszowi Staniszewskiemu, Wła-
dysławowi Kędziorowi, Romanowi Bućkow-
skiemu, Stanisławowi Malickiemu, Albertowi 
Semenchenko oraz pani Halinie Mendelskiej, 
radnym Rady Miasta - Krystynie Srokowskiej, 
Helenie Rudanieckiej, Piotrowi Dziekanowi, 
Bartłomiejowi Suskiemu - za okazaną pomoc i 
obsługę techniczno – administracyjną 32. „Ko-
strzyńskiej Dziesiątki”, dziękujemy też kierow-
com – za wyrozumiałość w chwilowym utrud-
nieniu poruszania po mieście, dziękujemy 
sympatykom i kibicom „królowej sportu” – za 
wsparcie, za doping i dobry klimat dla biegają-
cych. Dziękujemy sponsorom 32. „Kostrzyńskiej 
Dziesiątki” którymi byli: Miasta Kosytrzyn nad 
Odrą, Kostrzyńsko -Słubicka Specjalna Stre-
fa Ekonomicznej S.A., Powiatow Gorzow-
ski, Arctic Paper Kostrzyn S.A., MZK Sp., z 
o.o.,  Wendre Polska, Global Trders FELGEO, 
Sprint Oil, Hurtownia Pavlus Sp. z o.o., Pizza-
era Hej, Hanke Tissue, Drewform oraz IKAA 
Suchomel.

Wszystkich miłośników biegania zapra-
szamy do udziału w przyszłorocznym biegu 
„Kostrzyńskiej 10 – tki”, który odbędzie się 
w dniu 2 września (niedziela) 2018 roku o 
godzinie 11.00 w Kostrzynie nad Odrą.

Dyrektor MOSiR
Zygmunt Mendelski

KLASYFIKACJA GENERALNA 
KOBIET:
1. Monika Andrzejczak Szczecin - 
35,22 min. 
2. Wioletta Paduszyńska Gorzów 
Wlkp. - 35,58 
3. Olga Kazimierowa Makeewka - 
38,43 
Kobiety do lat 29: 
1. Nikolina Szurgocińska Gryfino - 
40,22 
2. Aneta Jaz Chojna - 47,01 
3. Kornelia Hryniewicz Słubice - 48,36 
Kobiety 30 – 39 lat 
1. Monika Andrzejczak Szczecin - 
35,22 
2. Wioletta Paduszyńska Gorzów 
Wlkp. - 35,58 
3. Anna Lasecka Gorzów Wlkp. - 41,16 
Kobiety 40 + 
1. Olga Kazimierowa Makeewka - 
38,43 
2. Barbara Pochranowicz Myślibórz 
- 44,02 
3. Agnieszka Woch Zielona Góra - 
46,51

KLASYFIKACJA GENERALNA 
MĘŻCZYZN:
1. Michał Hulewicz Gorzów Wlkp. - 
31,52 
2. Wojciech Piwowarczyk Pyrzyce - 
32,35 
3. Yuriy Blachodir Winnica - 33,55 
Mężczyźni – kategoria 16 – 29 lat: 
1. Michał Hulewicz Gorzów Wlkp. - 
31,52 
2. Wojciech Piwowarczyk Pyrzyce - 
32,35 
3. Dmitro Kononow Ługańsk - 34,06 
Mężczyźni – kategoria 30 – 39 lat: 
1. Jurij Blahodir Winnica - 33,55 
2. Tomasz Waszczuk Szczecin - 35,22 
3. Dominik Kryca Wędrzyn - 35,40 
Mężczyźni – kategoria 40 – 49 lat: 
1. Tomasz Chawawko Dębno - 36,15 
2. Robert Kiewra Ośno Lub. - 36,27 
3. Rafał Przybysz Gorzów Wlkp. - 
37,35 
Mężczyźni – kategoria 50 – 59 lat: 
1. Józef Podbereski Gudzisz - 37,19 
2. Janusz Ratajczak Drawsko - 38,35 
3. Grzegorz Pluta Nowe Czarnowo - 
38,45 
Mężczyźni – kategoria 60 – 69 lat: 
1. Józef Brandenburg Dopiewo - 
38,57 
2. Zdzisław Kazibut Poznań - 38,59 
3. Marian Ostrowski Złocieniec - 
42,06 
Mężczyźni – kategoria 70 – 79 lat: 
1. Bolesław Brzeziński Czerwieńsk - 
49,26 
2. Ryszard Skąpski Stargard - 52,36 
3. Józef Wrona Wieleń - 54,37 
Mężczyźni – kategoria wiekowa 80 
lat i więcej: 
1.Florian Kropidłowski Police - 56,57
Osoby niepełnosprawne na wóz-
kach inwalidzkich: 
1.Jerzy Soboń Świebodzin - 31,40 
2. Ryszard Czernicki Międzyrzecz - 
68,47

wrzesień 19nr 6 / 2017



Koncert z okazji 20-lecia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zgromadził 3 września w Amfiteatrze komplet 
publiczności. Zarówno nasz lubuski zespół New Message jak i gwiazda wieczoru PECTUS pokazały naprawdę profesjonalne, nie-
tuzinkowe umiejętności. Bracia Szczepanikowie udowodnili, że są jednym z najlepszych polskich zespołów, a produkcja koncertu 
zachwycała nawet bardzo wybrednych widzów. Dziękujemy za wspaniałe chwile w niedzielny wieczór...

Kostrzyńskie Centrum Kultury

zagrał dla kostrzynian


