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W okresie jesienno-zimowym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania i domy. Gdy 
ogrzewamy je piecami gazowymi, nie stanowimy większego zagrożenia dla środowiska, 
w przypadku gdy mamy piece na paliwa stałe takie jak drewno czy węgiel, stajemy się 
współodpowiedzialni za jakość powietrza. Domowe kominy pozbawione są filtrów, co 
powoduje, że nieraz produkują więcej zanieczyszczeń niż małe zakłady pracy. Czasem 
jednak  spalane są również śmieci w postaci butelek plastikowych, woreczków foliowych, 
odpadów gumowych, lakierowanych materiałów oraz różnego rodzaju opakowań. Pale-
nie śmieci w przydomowych piecach jest procederem, który w sezonie grzewczym znacz-
nie pogarsza jakość powietrza. W odróżnieniu od profesjonalnych spalarni, nasze piece 
spalają odpady w niskich temperaturach, co w konsekwencji powoduje wydzielanie się  
zanieczyszczeń do atmosfery. W ten sposób trujemy nie tylko siebie czy sąsiadów ale i 
przyszłe pokolenia - dzieci. Efekty takiego negatywnego działania mogą pojawić się po 
kilku latach np. w postaci chorób nowotworowych. 

Pamiętajmy, że jakość powietrza, którym oddychamy w znacznej mierze zależy od nas 
samych.

Redakcja

SPIS TREŚCI

W Urzędzie Stanu Cywilnego w miesiącu sierpniu 2017 roku zarejestrowano:
23 akty urodzenia (13 urodzeń w szpitalu i 10 urodzonych za granicą RP)
3  ojców uznało swoje poza małżeńskie dziecko przed kierownikiem USC

14 aktów małżeństwa -  5 ślubów cywilnych, 8 ślubów wyznaniowych 
oraz 1 zawartych za granicą - wpisanych do ksiąg małżeństw)

26 aktów zgonu

Do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” wpisano 1209 aktów stanu cywilnego.

2 osoby pobrały zaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą.
4 pary złożyły zapewnienie niezbędne do zawarcia małżeństwa.

Wydano 362 odpisy aktu stanu cywilnego 
(243 skrócone, 46 zupełne oraz 73 wielojęzycznych)

271 osób złożyło wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

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

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

Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą
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W Samorządnym Kostrzynie zamieścili-
śmy kupony, które po wypełnieniu, można 
było wrzucać do urny w Aptece CENTRUM na 
Osiedlu Słowiańskim oraz w Urzędzie Miasta. 
W odpowiedzi otrzymaliśmy kilkadziesiąt ku-
ponów z czego aż 54 zostały złożone w Ap-
tece CENTRUM. Odebraliśmy również setki 
telefonów Mieszkańców popierających ideę 
Kopert Życia. Za wszystkie głosy serdecznie 
dziękujemy. Co ważne wszystkie kupony 
zawierały jedną odpowiedź - TAK. Na wielu 
kuponach przeczytaliśmy też takie uwagi jak 
np.: „to bardzo dobre rozwiązanie”, „bardzo 
potrzebna dla osób niosących pomoc”, „chcę 
być objęta opieką lekarską w nagłych wypad-
kach”, „bardzo potrzebna koperta nawet dla 
rodziny”, „to inicjatywa mogąca uratować ży-
cie ludzkie”, czy „brawa za pomysł”, „dziękuję 
za pomysł”, „wspaniała propozycja”, „jestem 
wdzięczna za propozycję”, brawo, wspania-
le, bardzo dobra inicjatywa wiele samotnych 
osób poczuje się bezpiecznie popieram, 
uważam iż jest to wręcz konieczne człowiek 
starszy różne rzeczy zapomina i bywa sam”. 

Po zapoznaniu się z odpowiedziami Miesz-
kańców w dniu 17 października burmistrz 
Andrzej Kunt podjął decyzję – w Kostrzynie 
nad Odrą będą Koperty Życia !. Podejmując 
decyzję Andrzej Kunt przeniósł się w czasie 
i wspomniał swoje doświadczenia z czasów, 
gdy jeżdżąc w karetce pogotowia jako lekarz, 
nie uzyskiwał od chorego informacji o sta-
nie zdrowie. Po decyzji burmistrza urzędnicy 
przystąpili do działania, wystąpiliśmy do kilku 
firm zajmujących się produkcją Kopert Życia 
o przesłanie ofert cenowych. Po ich zebraniu 
wybierzemy firmę, która wykona dla Kostrzy-
na usługę. W tym czasie będziemy rozma-
wiali z kostrzyńskimi przychodniami lekarzy 
rodzinnych i ustalimy miejsca odbioru Kopert 
Życia. Pomysł, by osoby które zostaną objęte 
Kopertami Życia, mogły je odbierać u swoich 
lekarzy rodzinnych i w OPS-ie   zgłosiła nam 
Mieszkanka p. Anna Okoń. Dziękujemy, mówi 
A.Suska, sekretarz Miasta Kostrzyn 

nad Odrą. Dołożymy starań, by Koperty Życia 
znalazły się w domach kostrzynian jeszcze w 
tym roku. Być może będzie to prezent na 6 
grudnia, gdyż św. Mikołaj, który w tym roku 
przybędzie do Kostrzyna nad Odrą z praw-
dziwymi reniferami, pamięta nie tylko o dzie-
ciach. 

Czym jest “Koperta życia”?
Koperta Życia przeznaczona jest dla leka-

rzy i ratowników pogotowia wezwanych na 
interwencję w domu chorego. Stanowi ona 
nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji 
ratującej życie.  Koperta zawiera najważniej-
sze informacje o stanie zdrowia, przyjmowa-
nych lekach, alergiach na leki, kontaktach do 
najbliższych, danych osobowych, w tym nr 
PESEL- czyli  informacjami niezbędnymi pod-
czas przeprowadzania wywiadu lekarskiego 
w trakcie udzielania pomocy medycznej. Kar-
tę informacyjną E.M.I.  wypełnia zaintereso-
wana 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 do-
stępnym miejscu oznaczonym specjalną na-
klejką.

Burmistrz dr Andrzej Kunt ser-
decznie dziękuje wszystkim oso-
bom, które od początku wsparły 
ideę wprowadzenia Kopert Życia 

i tym, które wypełniły kupony 
lub kontaktowały się z nami 

telefonicznie. Wyrazy szacunku 
kieruję również  do właściciela i 
pracowników Apteki „Centrum” 

którzy przyjmowali od Miesz-
kańców kupony. 

BURMISTRZ PODJĄŁ DECYZJĘ
Do 15 października Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w sprawie wpro-
wadzenia w naszym mieście Kopert Życia. Urząd Miasta planował ich 
wprowadzenie dla osób starszych powyżej 65 roku życia, osób samotnych 
i przewlekle chorych. 

Informacja
Urząd Miasta Kostrzyn nad 
Odrą informuje, że w dniu 
2017-10-19 rozstrzygnięte 
zostało zapytanie ofertowe 
na realizację zadania pn.: 
świadczenie usług w zakre-
sie publicznego transportu 
zbiorowego na terenie mia-
sta. 

Wybrana została oferta złożona 
przez Przedsiębiorstwo Usługowe 
Argos Agata Miłostan ul. Matejki 
25/1, 66-400 Gorzów Wlkp. z kwotą 
128.246,97zł brutto (ceną 4,40zł netto 
za wozokilometr).

Zakres prac obejmuje obsługę 3 
linii autobusowych funkcjonujących 
w ramach systemu komunikacji miej-
skiej na terenie Miasta Kostrzyn nad 
Odrą o łącznej długości 92,3km, w 
tym:

LINIA 01 
ul. Dworcowa- Osiedle Szumiłowo
przez ul. Orła Białego

LINIA 02 
ul. Dworcowa- Graniczna przez 
Osiedle Leśne, Osiedle Warniki

LINIA 03 
ul. Narutowicza (szpital) - Osiedle
Warniki przez Osiedle Szumiłowo

W ramach obsługi ww. linii wyko-
nawca realizował będzie 3 kursy w dni 
robocze dla linii 01 i 02, oraz 1 kurs dla 
linii 03 uruchamianej w święta i dni 
wolne od pracy. Łączna prognozo-
wana ilość wozokilometrów wynosi 
26.988. Zamówienie realizowane bę-
dzie w oparciu o autobusy Wykonaw-
cy od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 
31 maja 2018 r. 

Szczegółowy rozkład jazdy za-
mieszczony zostanie do dnia 30 
października 2017 r. na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta oraz na 
poszczególnych przystankach.
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ul. Turyńska
Budowa skrzyżowania ul. Tu-
ryńskiej z ul. Sportową coraz 
bliżej! Poniżej nowe szcze-
góły w tej sprawie.

2 października bieżącego roku 
została wydana Decyzja numer 2/17 
(numer rejestru BŚ.6740.2.4.2017)  
Starosty Gorzowskiego, zezwalają-
ca na realizację inwestycji drogowej 
pod nazwą: „Budowa drogi gminnej  
ul. Turyńskiej z budową skrzyżowa-
nia z drogą krajową DK31 ul. Sporto-
wą w Kostrzynie nad Odrą.” W chwili 
uprawomocnienia się przedmiotowej 
decyzji nieruchomości oznaczone 
numerami działek 2/1, 399/1, 399/4 
obr.0004 (Śródmieście) o łącznej po-
wierzchni 0,1399ha, będące własno-
ścią Miasta Kostrzyn nad Odrą, stają 
się z mocy prawa własnością Skarbu 
Państwa w odniesieniu do dróg kra-
jowych, z dniem, w którym decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanie się ostateczna.

Miastu z tego tytułu przysługuje 
stosowne odszkodowanie. Zgodnie 
z art.12 ust.7 wyżej ustawy  z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz.U. z 2017r., poz.1496 t.j. ze 
zm.),  jeżeli przemawia za tym interes 
społeczny lub gospodarczy, jednost-
ki samorządu terytorialnego mogą 
zrzec się w całości  lub w części od-
szkodowania za nieruchomości, które 
z mocy prawa, na podstawie ostatecz-
nej decyzji, stały się własnością Skar-
bu Państwa w odniesieniu do dróg 
krajowych.

Droga krajowa nr 31 jest jedną 
z głównych dróg komunikacyjnych 
przebiegających przez Miasto Ko-
strzyn nad Odrą. Wykonanie plano-
wanej inwestycji pozwoli na sko-
munikowanie ul.Turyńskiej z drogą 
krajową nr 31 - ul. Sportową. W związ-
ku powyższym został opracowany 
projekt Zarządzenia o zrzeczeniu się 
należnego odszkodowania, przed 
wszczęciem postępowania ustalają-
cego jego wysokość.

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE

1 września został ogłoszony przetarg nie-
ograniczony na realizację zadania pn. „Roz-
budowa infrastruktury sportowej obiektów 
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą – renowacja 
nawierzchni trawiastej płyty boiska”. Zakres 
robót obejmuje m.in.: remont płyty boiska z tra-
wy naturalnej wraz  z opaskami  o powierzchni 
12.540 m², zdjęcie wierzchniej warstwy gleby 
i jej spryzmowanie, wyprofilowanie i zagęsz-
czanie warstwy gruntu rodzimego, wykonanie 
warstwy odsączającej, przygotowanie warstwy 
wegetacyjnej, rozścielenie i wyprofilowanie 
warstwy wegetacyjnej, obsianie trawą, pielę-
gnację, roboty porządkowe. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma S-SPORT z Katowic. Kwota 
realizacji zadania 278.264,51 zł brutto. Termin 
realizacji ustalono na 15.11.2017 r.

2 października  został ogłoszony przetarg 
nieograniczony na realizację zadania pn. „Bu-
dowa dróg tymczasowych na Osiedlu Drzewi-
ce -  ul. Tartaczna, ul. Nowa w Kostrzynie nad 
Odrą”. Zakres robót obejmuje między innymi: 
przebudowę istniejących dróg miejskich w ul. 
Tartacznej i ul. Nowej na Osiedlu Drzewice o 
nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie 
dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na dłu-
gości dróg ok. 610 m i szerokości 4 m. Przetarg 
odbędzie w dniu 17.10.br. Termin wykonania 
ustalono na 15.12.2017 r.

31 sierpnia rozesłano zapytania ofertowe 
dotyczące wykonania pn.: „Budowa ścieżek na 
Cmentarzu w Kostrzynie nad Odrą ”- Na ww. 
postępowanie wpłynęły dwie oferty, z których 
wyłoniono wykonawcę - firmę TERBUD Czesław 
Kotliński z Kostrzyn nad Odrą, wartość złożonej 
oferty  74.025,77 zł

Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
Na każdej sesji Rady Miasta, Burmistrz Andrzej Kunt składa sprawozdanie 
z działalności Urzędu Miasta prowadzonej pomiędzy kolejnymi sesjami. 
Poniżej przedstawiamy fragmenty sprawozdania obejmujące okres od 30 
sierpnia do 11 października br. 

29 września rozesłano zapytanie ofertowe 
dotyczące wykonania Adaptacji dokumentacji 
Budowy Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad 
Odrą. Potrzeba realizacji zamówienia wynika z 
konieczności rozwoju infrastruktury edukacyj-
nej i oświatowej dla dzieci od 20 tygodnia do 
3 roku życia.

SZANSA NA DOFINANSOWANIE 
REMONTÓW DRÓG
Informuję również, że w dniu 14.09. br. zo-

stały złożone dwa wnioski do „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. W ramach pro-
gramu możliwe jest otrzymanie dofinansowa-
nia w wysokości 50 %. Wspomniane wnioski to:

„Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcin-
ku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w 
Kostrzynie nad Odrą” Planowana wartość in-
westycji: 2.717.320 zł, wartość dofinansowania: 
1 358.660 zł. W ramach inwestycji powstanie 
620 mb drogi o szerokości 7m, chodnik i ścież-
ka rowerowe o tej samej długości, dwie wyspy 
spowalniające ruch

„Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. 
Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną 
oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w 
Kostrzynie nad Odrą” - niniejszy projekt stano-
wi kontynuację prac przeprowadzonych w 2017 
r. (budowa chodnika, oświetlenia). W ramach 
inwestycji powstanie 620 mb drogi o szerokości 
7m. Planowana wartość inwestycji: 1.601.454,00 
zł, wartość dofinansowania: 800.727 zł. Przy 
czym projekt dotyczący przebudowy ul. Olczaka 
składany jest jako wniosek ponadlimitowy – co 
oznacza, że w przypadku przyznania miastu do-
finansowania na jeden z projektów wskazujemy 
Jana Pawła II jako ten, na który miasto chciałoby 
otrzymać dofinansowanie.
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OŚWIATA, KULTURA I OPIEKA
W dniu 1 września br. podpisano umowę z p. 

Markiem Lencewiczem - Usługi Transportowe 
dotyczącą dowozu uczniów do szkół podsta-
wowych z terenu miasta. Umowa obowiązuje 
od dnia 4 września do 31 grudnia 2017 r. Wy-
konawca został wyłoniony  na podstawie zapy-
tania ofertowego. Miesięczne wynagrodzenie 
ryczałtowe wynosi 12.000 zł brutto. Podpisano 
również 12 umów na zwrot kosztów dojazdu 
dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 
do przedszkoli, szkół lub ośrodków szkolno 
- wychowawczych. Są to uczniowie, którzy re-
alizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
na podstawie orzeczeń o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych.

Od 21 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. 
trwały konsultacje społeczne projektu Progra-
mu opublikowanego na stronie internetowej 
Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie z uchwałą 
Nr XLII/320/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 
z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie szczegó-
łowego sposobu prowadzenia konsultacji z 
radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi orga-
nizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, dotyczących projektów aktów 
prawa miejscowego w zakresie działalności sta-
tutowej tych organizacji. Konsultacje prowa-
dzone były w formie: zgłaszania uwag i opinii 
drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu 
adres; zgłaszania uwag i opinii pocztą tradycyj-
ną na adres Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą; 
zgłaszania uwag i opinii osobiście w Biurze Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad 
Odrą. W ramach konsultacji do Urzędu wpłynę-
ło 7 formularzy, które zostały złożone przez 7 
organizacji pozarządowych, w tym: 4 organiza-
cje złożyły wnioski do Projektu Rocznego Pro-
gramu, a 3 nie wniosły żadnych uwag.

25 września 2017 roku została opublikowa-
na ustawa o szczególnych rozwiązaniach za-
pewniających poprawę jakości i dostępności 
środków opieki zdrowotnej. Na podstawie tych 
przepisów, w terminie do 28 września, gminy 
mogły wystąpić do Wojewody o dofinansowa-
nie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdro-
wotnej funkcjonujących w szkołach.  Miasto 
Kostrzyn nad Odrą złożyło wniosek o dofinan-

sowanie 4 gabinetów pielęgniarek szkolnych 
na kwotę 26.120,60 zł.

STRAŻ MIEJSKA 
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

-  90 interwencji i 235 kontroli,
-  ujawniła 24 wykroczenia,
-  nałożyła 15 mandatów karnych kredytowa-

nych i 1 gotówkowy na  kwotę 1450 zł,
-  udzieliła 8 pouczeń,
-  udzieliła 2 asyst,
- 10 krotnie konwojowała wartości pieniężne,
-  przeprowadziła 7 wspólnych patroli z Poli-

cją, w trakcie których podjęła 21 interwencji 
i przeprowadziła 33 kontrole,

-  przeprowadziła 2 kontrole w rejonie targo-
wiska miejskiego przy ulicy  Mickiewicza 
oraz 3 kontrole w rejonie przygranicznego 
targowiska miejskiego przy ul. Sikorskiego 
pod kątem przestrzegania Regulaminu po-
rządkowego targowisk,

-  sporządziła 2 wnioski o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Słubicach,

-  przeprowadziła 9  interwencji i 3 kontrole, 
dot. psów,

-  przeprowadziła 3 interwencje i 1 kontrolę 
dot. osób bezdomnych.

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM SEELOW
3 października w kostrzyńskim Urzędzie 

Miasta odbyło się spotkanie Burmistrza Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą z Burmistrzem Miasta 
Seelow. Warto podkreślić iż 24.09 Burmistrz 
Jörg Schröder ponownie został wybrany na 
włodarza Seelow z 66% poparcia mieszkańców. 
Podczas spotkania debatowaliśmy nad wielo-
ma tematami dot. współpracy przygranicznej, 
poruszyliśmy wiele problemów istotnych dla 
naszej współpracy oraz dla naszych mieszkań-
ców m.in. budowa nowego mostu nad Odrą, 
polsko-niemieckiego spotkania biznesowe z 
udziałem K-SSSE, współpraca administracji w 
ramach programu Interreg VA, projekt doty-
czący zagospodarowania  terenów zielonych w 
mieście oraz projekt turystyczny polegający na 
wyprodukowaniu map atrakcji turystycznych 
znajdujących się na  obszarze przygranicznym 
z modelami 3d.

UCZNIOWIE I 
NAUCZYCIELE
DOCENIENI 
PRZEZ 
BURMISTRZA
„Zdolności ludzkie są bogac-
twem każdej społeczności, dla-
tego jednostki zdolne należy 
otaczać szczególna opieką od 
najmłodszych lat dla podtrzy-
mania ich aktywności poznaw-
czej, rozbudzania zainteresowań 
i postawy twórczej, wykorzysty-
wania ich predyspozycji”.

Dnia 13 października Burmistrz 
Miasta Andrzej Kunt oraz Przewodni-
czący Rady Miasta Marek Tatarewicz 
wręczyli listy gratulacyjne młodym 
mieszkańcom Kostrzyna nad Odrą, 
którym zostały przyznane miejskie 
stypendia Burmistrza za wyniki w na-
uce i sporcie. Pamiątkowe dyplomy 
otrzymali również rodzice najzdol-
niejszych uczniów. Stypendia w wy-
sokości 100 zł. miesięcznie będą prze-
kazywane, do końca roku szkolnego. 

Ponadto z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej Burmistrz Andrzej Kunt wraz 
z Przewodniczącym Rady Miasta Mar-
kiem Tatarewiczem wręczył nagrody 
wyróżniającym się nauczycielom. 
Wyboru pedagogów z największymi 
osiągnięciami dokonała komisja roz-
patrująca i opiniująca wnioski o przy-
znanie nagrody, powołana Zarządze-
niem Nr 222/2017 z dnia 26 września 
2017 roku. Nagrody przyznawane są 
za wybitne osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno – wychowawczej.

Wyróżnieni nauczyciele:
Marta Smycz – PM 1,
Żaneta Bławat – PM 4,
Maja Siroń – SP 4,
Krystyna Srokowska - SP 4,
Dorota Komorowska - SP 4,
Dorota Sytek – SP 3,
Jadwiga Rosiewicz – SP3,
Ewa Gzyl – SP 3,
Piotr Karoń – SP 3,
Katarzyna Marczewska – PM 3,
Agnieszka Buda – SP 2,
Ewa Buksik – SP 2,
Paweł Bihuniak – SP 2,
Aldona Baszyńska – SP 2,
Jolanta Czarnecka – PM 2,
Artur Żołna – SP 1,
Monika Sądej – SP 1,
Joanna Materyńska – SP 1,
Ireneusz Sobczak – SP 1.

Gratulujemy wyróżnionym 
uczniom i ich rodzicom oraz nagro-

dzonym nauczycielom.
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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 15:10 

Osiedle Warniki  29 15:20 
Wojska Polskiego/ kierunek Osiedle Szumiłowo 

(Przystanek przy Szkole Podstawowej Nr 4) 
27 15:30 

Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Szumiłowo 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

20  15:35 

Osiedle Leśne 32 15:40 
Dworcowa 18 15:45 

Orła Białego/ park DMR 16 15:47 
Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 15:50 

Drzewicka/ przy bud. Nr 8-10 11 15:52 
Drzewicka/ przy bud. Nr 50-60 9 15:55 

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

5 16:00 

Osiedle Szumiłowo 1 16:10 
Mikołaja Reja / kierunek centrum (Szkoła Podstawowa Nr 3 ) 8 16:15 

Drzewicka/ przy skrzyżowaniu z Sadową 10 16:17 
Drzewicka/ przy bud. Nr 1-7 12 16:20 

Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 16:25 
Orła Białego/ park DMR 15 16:27 

Dworcowa 18 16:30 
Osiedle Leśne 32 16:35 

Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Warniki  
Szkoła Podstawowa Nr 1 

19 16:40 

 

POWROTY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DOWOZY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ROZKŁAD
JAZDY

AUTOBUSÓW
SZKOLNYCH

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 13:45 

Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Szumiłowo 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

20  13:50 

Osiedle Leśne 32 13:55 
Dworcowa 18 14:00 

Orła Białego 16 14:0  2 
Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 14:05 

Drzewicka/ przy bud. Nr 8-10 11 14:07 
Drzewicka/ przy bud. Nr 50-60 9 14:10 

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

5 14:15 

Osiedle Szumiłowo 1 14:25 
Mikołaja Reja / kierunek centrum 

(Szkoła Podstawowa Nr 3 ) 
8 14:30 

Drzewicka/ przy skrzyżowaniu z Sadową 10 14:35 
Drzewicka/ przy bud. Nr 1-7 12 14:37 

Słoneczna/ Szkoła Podstawowa Nr 2  13 14:40 
Orła Białego/ park DMR 15 14:47 

Dworcowa 18 14:50 
Osiedle Leśne 32 14:55 

Tadeusza Kościuszki /kierunek Osiedle Warniki  
Szkoła Podstawowa Nr 1 

19 15:00 

 

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  
 

UWAGA! ZMIANA GODZIN!
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30 września, punktualnie w samo południe, 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą rozpoczął ostatnie już po-
siedzenie tej kadencji. Radni przez ostatnie 
miesiące wspólnie opracowali wnioski do 
Budżetu Miasta na rok 2018, które formalnie 
przyjęto bez żadnych uwag. Wśród wniosków 
powtórzono ten o budowę boiska do siatków-
ki przy Szkole Podstawowej Nr3 oraz zwróco-
no uwagę na potrzebę budowy wybiegu dla 
psów na terenie miasta. Nowymi pomysłami 
młodzieżowych radnych były wnioski w duchu 
patriotyzmu: ustawienia pomnika rotm. Witol-
da Pileckiego, a także nazwanie nowego ronda 
imieniem Józefa Piłsudskiego, a nowej ulicy 
im. Legionów Polskich. Myślę, że ta piękna pa-
triotyczna postawa znajdzie uznanie w oczach 
rajców miejskich i burmistrza, gdyż sanowi ona 
piękne świadectwo dojrzałości i pielęgnowania 
polskiej historii! Niezwykle nowatorskim pomy-
słem jest też wniosek o utworzenie na terenie 
miasta „Miasteczka Ruchu Drogowego”, gdzie 
będzie można nauczyć się zasad poruszania 
się na rowerze po drodze bez ryzyka kolizji z 
innymi uczestnikami ruchu. O. Król zażartował 
nawet, że pomysł już spodobał się Rządowi 
RP, który ogłosił nabór do programu budowy 
Otwartych Stref Aktywności. Kto wie, być może 
rzeczywiście Miasteczko zostanie zrealizowane 
z tych środków?

W drugiej części sesji głos zabrał Burmistrz 
Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt, któ-
ry przybliżył młodzieżowym radnym zasady 

konstruowania, procedowania i uchwalania 
skomplikowanego dokumentu jakim jest bu-
dżet miasta. Wyrażając słowa uznania za złożo-
ne wnioski przypominał jednak, że budżet nie 
jest z gumy i trzeba będzie zdecydować, co na 
daną chwilę jest „pierwszą potrzebą”, a co może 
jeszcze chwilę poczekać. Obiecał również, że 
przyjrzy się i rozpatrzy złożone wnioski. Na 
koniec przyszedł czas na wspólne zdjęcia, a po 
chwili przerwy, w nieco luźniejszej atmosferze, 
na małe podsumowanie rozmowy o planach na 
przyszłość i życzenia, aby kolejne kadencje pra-
cowały równie aktywnie na rzecz miasta.

Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, a 
tymczasem młodzieżowym radnym życzymy 
samych sukcesów i spełniania planów życio-
wych, powodzenia w życiu osobistym i zawo-
dowym,

Michał Kunt i Bartłomiej Suski
Koordynatorzy Młodzieżowej Rady Miasta  

Kostrzyn nad Odrą

To ostatnie spotkanie młodzieżowych 
radnych...
W ostatnią sobotę września odbyła się XII Sesja Młodzieżowej Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą kadencji 2015-2017, która była zarazem ostatnim spo-
tkaniem młodzieżowych radnych w tym gronie. Składała się z dwóch części: 
w pierwszej radni przyjęli kilka wniosków do Budżetu Miasta na rok 2018, 
które będą zarazem wyznacznikami dla kolejnych kadencji. W drugiej czę-
ści Burmistrz Miasta Andrzej Kunt przybliżył radnym zasady powstawania 
budżetu po czym wszyscy zebrani zasiedli wspólnie do stołu, by w nieco 
luźniejszej atmosferze porozmawiać o nadchodzącej przyszłości…

Rada Seniorów
się rozpędza!
Podczas IV Sesji Rady Seniorów 
Miasta Kostrzyn nad Odrą dysku-
towano nt. wniosków złożonych 
dotychczas. Przy omawianiu pla-
nu pracy Przewodniczący Ryszard 
Ilnicki posiłkował się licznymi do-
kumentami w postaci oficjalnych 
pism, korespondencji pomiędzy 
Miastem, a poszczególnymi insty-
tucjami itp. Na tym jednak Radni 
nie poprzestali! W ostatnim punk-
cie obrad zdecydowano także o 
złożeniu kolejnych wniosków, a 
zatem można napisać: Rada Senio-
rów się rozpędza!

ulice dla Seniorów
Rada składała już wniosek o popra-

wę jakości oznakowania przejść dla pie-
szych w naszym mieście. Aby określić 
stan faktyczny odbyła się wizja lokalna, 
której efekty widać dzisiaj gołym okiem. 
Miasto zakupiło niemal setkę znaków 
drogowych, które zastępują te będące 
w najgorszym stanie lub te nieczytelne. 
Jesienią odnawiano na kostrzyńskich 
ulicach „zebry”. Radni starają się także o 
poprawę bezpieczeństwa pieszych na ul. 
Wyszyńskiego i ul. Jana Pawła II, gdzie 
kierowcy notorycznie łamią obowiązują-
ce ograniczenia prędkości. W następnym 
roku powinny się na obu ulicach pojawić 
wysepki zwalniające i nowa organizacja 
ruchu.

wnioski na 2018 rok...
Uwagę Radnych zwrócił także brak 

chodnika w okolicy marketów: Brico-
marche i Netto, który jest w trakcie re-
alizacji. W trakcie są także inne wnioski 
jak choćby montaż barierek na odcinku 
ul. Sikorskiego i Sportowej, który ma 
zabezpieczać m.in. dzieci idące tędy do 
szkoły. I to wcale nie koniec, bowiem na 
sesji pojawiły się kolejne wnioski: stwo-
rzenie w naszym mieście Karty Seniora, 
doświetlenie wiaduktu na ul. Sikorskiego 
czy organizacja spotkania ws. ścieżek ro-
werowych w Kostrzynie nad Odrą.

co dalej?
„Przed Radą Seniorów jeszcze dużo 

pracy, ale wierzę, że większość zamierzeń 
zakończy się ich realizacją. Z pewnością 
będę się starał wspierać wnioski  Senio-
rów swoim poparciem na posiedzeniach 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą. Cieszę 
się, że ten organ działa tak aktywnie i ży-
czę Radzie Seniorów dalszych sukcesów!” 
- powiedział na koniec posiedzenia Piotr 
Dziekan.

Bartłomiej Suski
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Dariusz Obiegło, Dyrektor Oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim

oraz 
Andrzej Kunt, 

Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn nad Odrą

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2
sala konferencyjna II piętro 

ZAPISY NA SZKOLENIE: 
• telefonicznie: 95 7278101
• lub mailowo: sekretariat@kostrzyn.um.gov.pl

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ 

e-Składka – 
nowy wymiar rozliczeń z ZUS

środa, 15 listopada 2017 roku godz. 11:00

ZAPRASZAJĄ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Nowe zasady rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018 
– e-Składka:

  jedna wpłata – jeden rachunek,
  co z zaległoœciami?
  jak nie stracić prawa do zasiłku chorobowego? 
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W ramach projektu zostaną 
wykonane następujące prace:

Park Lwa - zagospodarowanie terenów 
zielonych poprzez usunięcie drzew i krzewów, 
wykonanie cięć pielęgnacyjnych na istniejącej 
zieleni, wykonanie nowych nasadzeń drzew, 
krzewów i bylin.

Park Fabryczna - zagospodarowanie tere-
nów zielonych poprzez usunięcie drzew i krze-
wów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych na ist-
niejącej zieleni, wykonanie nowych nasadzeń 
drzew, krzewów i bylin.

Skwer Jana Pawła II - założeniem i celem 
projektu placu „Labirynt” jest wyjście naprze-
ciw potrzebie stworzenia placu wypoczynko-
wego głównie dla osób starszych i dzieci. Od-
słonięty w chwili obecnej plac, gdzie nie ma ani 
ławek, ani żadnych obiektów zachęcających do 
wypoczynku, zmieniony będzie w oddzielony 
od ulicy plac pełen znajomych roślin, kolorów, 
różnorodnych tekstur i niecodziennych gier dla 
najmłodszych. Teren, na którym zostanie wy-
konany projekt „Labirynt” zostanie upiększony 
o rośliny. Proponowane gatunki to krzewy, by-
liny, pnącza, trawy i zioła. Wszystkie rośliny, to 
sprawdzone w naszych warunkach klimatycz-
nych gatunki. Większość z nich to gatunki ro-
dzime, kwitnące od wiosny do wczesnej zimy. 
Ponadto, w planowanym miejscu powstaną 
elementy małej architektury oraz chodniki 
zagospodarujące przestrzeń. Elementem ar-
tystycznym skweru będą ekrany wykonane z 
cortenu ustawione w trzech różnych miejscach 
zapewniających izolację od ruchu ulicznego. 
W sercu planowanej infrastruktury znajdować 

się będzie labirynt z płyt betonowych, rośliny, 
rzeźba kinetyczna i mozaiki.

Park Miejski - zagospodarowanie terenów 
zielonych poprzez usunięcie drzew i krzewów, 
wykonanie cięć pielęgnacyjnych na istniejącej 
zieleni, wykonanie nowych nasadzeń drzew, 
krzewów.

Kostrzyn się zazieleni
Zatwierdzony został do dofinansowania projekt pn.: „Poprawa jakości śro-
dowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zie-
leni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego partnerami są Miasto 
Gorzów, Dębno i Kostrzyn nad Odrą. Całkowita wartość projektu – części 
dot. Miasta Kostrzyn nad Odrą: 782.866,69 zł, wartość dofinansowania: 85 
%. Czas realizacji projektu: styczeń - wrzesień 2018.

Nadzieja 
dla Delfina
Bogactwo dróg wodnych w 
Kostrzynie, jakimi są rzeki Odra 
i Warta, a także piękno przy-
rodnicze Parku Narodowego 
Ujście Warty, powoduje sta-
ły wzrost liczby miłośników 
turystyki wodnej w naszym 
mieście. Warunkiem dalszego 
rozwoju turystyki w tym obsza-
rze są jednak dalsze inwestycje 
w rozbudowę infrastruktury 
rzecznej, w przypadku Kostrzy-
na niewątpliwie taką potrzebą 
jest remont przystani Delfin. 

Miasto Kostrzyn nad Odrą od kilku 
lat jest przygotowane do tej inwesty-
cji - posiadamy kompletną dokumen-
tację techniczną tego zadania. Jednak 
wartość inwestycji jest tak wysoka, iż 
sfinansowanie jej wyłącznie ze środ-
ków budżetu miasta jest niemożliwe, 
dlatego też poszukiwane są środki 
zewnętrze, które są dostępne dla sa-
morządów na realizację takich przed-
sięwzięć. Niewątpliwie takim źródłem 
finansowym jest program Interreg 
VA Polska-Brandenburgia 2014-2020, 
który wspiera realizację inwestycji o 
charakterze transgranicznym. 

Dlatego też, burmistrz miasta 
Kostrzyn nad Odrą zainicjował spo-
tkanie z niemieckimi partnerami 
zainteresowanymi rozwojem współ-
pracy na płaszczyźnie turystyki wod-
nej. W czwartek, 19 października w 
kostrzyńskim urzędzie spotkali się 
reprezentanci niemieckich gmin: Let-
schin, Bad Freienwalde oraz stowa-
rzyszenie gmin leżących nad kanałem 
Finow, którzy również zainteresowani 
są pozyskaniem środków z Unii Euro-
pejskiej na inwestycje rzeczne. W spo-
tkaniu brała udział również koordyna-
torka projektu „Odra dla turystów” w 
ramach którego powstał statek Zefir 
- Pani Agnieszka Bollmann. 

Podczas spotkania, uczestnicy 
wyrazili chęć współpracy z miastem 
Kostrzyn nad Odrą oraz chęć wspól-
nego ubiegania się o dofinansowanie 
inwestycji w ramach najbliższego na-
boru projektów, który odbędzie się w 
I kwartale 2018 r. 
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ROZDAJEMY	FLAGI!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(ODBIÓR	W	URZĘDZIE	W	DNIACH	30-31.10.2017)
I L O Ś Ć 	 F L A G 	 O G R A N I C Z O N A !

Burmistrz Miasta dr Andrzej Kunt, Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz
oraz Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Wojciech Błaszczyk serdecznie zapraszają 
Mieszkańców Kostrzyna nad Odrą na:

UROCZYSTE OBCHODY
NARODOWEGO ŚWIĘTA
N I E P O D L E G Ł O Ś C I

Uroczystość rozpocznie się Mszą świętą w dniu
11 listopada 2017 o godz. 9.30 w kościele pw. Matki Bożej  

Rokitniańskiej przy ulicy Jana Pawła II nr 8.

O godzinie 16.00 zapraszamy Mieszkańców Kostrzyna nad Odrą do Kostrzyńskiego 
Centrum Kultury Kręgielnia ul.Fabryczna 5 na uroczyste spotkanie niepodległościowe 

w trakcie którego pary małżeńskie obchodzące Złote Gody zostaną odznaczone 
Medalami Za Długoletnie Pożycie przyznanymi  przez Prezydenta RP. 

Po uroczystości odbędzie się koncert kwartetu smyczkowego.  

      Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich Mieszkańców
i administracji budynków o uczczenie Święta 11 listopada poprzez wywieszenie 

. biało-czerwonych flag



HALOWY          TURNIEJ 

NIEPODLEGŁOŚCIOWY

11 LISTOPADA 2017 ROKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

Samorząd Osiedla Leśnego Miasto Kostrzyn nad Odrą

w programie:

  9:00 Mecze Skrzatów

11:00 Mecze Żaków

13:00 Mecze Orlików

SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAPREZENTUJĄ:

TURNIEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ANDRZEJA KUNTA



o zespole
24.10.1986 roku w Drzewi-
cach powstał zespół Śpiewa-
czy pod kierownictwem mu-
zycznym Józefa Jaskulskiego 
i kierownictwem organiza-
cyjnym Jadwigi Cierpikow-
skiej. Zespół przyjął nazwę 
"Drzewiczanki" i działał przy 
filii Międzyzakładowego 
Miejskiego Domu Kultury.

W grudniu 1986 zmienia się in-
struktor, którym zostaje Mieczysław 
Moczulski. Po jego śmierci, w roku 
2001, jego funkcję obejmuje Jan Pi-
śko. W październiku 1987 roku kie-
rownikiem organizacyjnym zostaje, 
pełniąca tą funkcję do dziś, Krystyna 
Grzegorska. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie zespół zmienia nazwę na 
"Drzewiczanie" rozpoczynając nowy 
etap w rozwoju muzycznym zespołu.

Trudno w tak krótkim tekście 
podsumować ponad 30 lat zespołu, 
który przez te lata stał się ambasa-
dorem i wizytówką Kostrzyna nad 
Odrą, reprezentując nasze miasto na 
setkach występów w kraju i za grani-
cą. "Drzewiczanie" swoją obecnością 
uświetniali największe festiwale, bie-
siady, dożynki, przeglądy zespołów 
ludowych i innych okolicznościach. 
Z wielu z nich wracali z nagrodami, 
wyróżnieniami czy tytułami laureata. 
Trudno wymienić choćby najważniej-
sze z setek wyróżnień, ale jednym 
z najcenniejszych jest przyznany w 
roku 2010 Medal Pamiątkowy "Zasłu-
żony dla Miasta Kostrzyn nad Odrą", 
który został nadany na wniosek 
Mieszkańców, którzy do dzisiaj pozo-
stają pod wrażeniem zespołu.

"Drzewiczanie" to nie tylko stroje 
w barwach Kostrzyna nad Odrą, ale 
także utwory autorstwa Stanisławy 
Piśko nawiązujące często do miasta. 
W ciągu 30 lat zespół nagrał kilka 
płyt z piosenkami ludowymi, religij-
nymi oraz kolędami i pastorałkami. 
A jeśli chodzi o działalność zespołu, 
to najlepiej opisują ją opasłe kroniki, 
prowadzone do dzisiaj przez K. Grze-
gorską…

To właśnie w Kamieniu Pomorskim odbywał 
się w dniach 29-30 lipca XXI Festiwal Współcze-
snej Kultury Ludowej im. Jana Iwaczyszczyna, 
gdzie 300 artystów reprezentowało wojewódz-
twa: dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomor-
skie. Jury w składzie: Kazimierz Miler, Marek 
Sztark, Donat Linkowski i Valerii Buriaczenko 
było pod tak wielkim wrażeniem występu 
„Drzewiczan”, że jednogłośnie przyznało wła-
śnie zespołowi z Kostrzyna nad Odrą nagrodę 
Grand Prix Festiwalu! Nagrodą jest także to, ze 
już za rok, na otwarcie Festiwalu, jako zdobyw-
cy Grand Prix „Drzewiczanie” będą otwierać tą 
jedną z najstarszych imprez ludowych w Polsce! 
Publiczność i jury urzekł program artystycz-
ny, który można było zobaczyć także podczas 
Dożynek Powiatowych w Kostrzynie nad Odrą. 
Była to scenka żniwna opracowana przez duet: 
Jana i Stanisławę Piśko przy wsparciu Anny Żyt-
kowiak. Utwór „Zachodźże słoneczko” opiewa 
mozolny trud rolnika w polu – żniwa. Zespół 
został podzielony: kapela grała i część zespo-
łu śpiewała na scenie w strojach ludowych. W 
tym samym czasie przed sceną pojawiły się 
pozostałe panie z zespołu: ubrane na biało, 
z zapaskami, z chustami na głowie wystąpiły 
jako chłopki ze snopami zboża. Towarzyszyli im 
chłopi z kosą, grabiami i wozem drabiniastym 

rozśpiewani Drzewiczanie 
Niezwykle pracowicie okres urlopowy spędził Amatorski Zespół Śpiewaczy 
„Drzewiczanie”, który coraz częściej, ze względu na swój poziom artystycz-
ny, porównywany jest nie bez przyczyny, do „Mazowsza”! Zespół brał udział 
m.in. w 37. Międzynarodowym Festiwalu Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, 
V Festiwalu Piosenki „Śpiewamy na ludowo” w Tarnowie, Festynie Parafial-
nym w Głuchowie, Koncercie Niedziela z Folklorem w Kostrzynie nad Odrą 
aby wakacje zakończyć z głośnym przytupem w Kamieniu Pomorskim.

(w tej roli Jan Grzegorski oraz Tadeusz Andrusz-
ko). Wszystkie ruchy sceniczne przedstawione 
zostały zgodnie ze słowami piosenki, co koszto-
wało zespół wiele godzin ćwiczeń. Efekt można 
podsumować słowami: „było pięknie, tylko 
szkoda, że tak krótko”…

Trudno jednak oczekiwać, aby rozśpiewa-
ni „Drzewiczanie” po tym sukcesie spoczęli na 
laurach. W dniach 30 września-1 października 
zespół brał udział w VI Dolnośląskim Przeglą-
dzie Zespołowej Twórczości Amatorskiej Twór-
czości „SENIORALIA” w Jeleniej Górze. Spośród 
40 zespołów do przeglądu zakwalifikowano 
28 zespołów z całej Polski. Święto Seniorów 
rozpoczęło się barwnym korowodem, który 
przeszedł ulicami miasta. Po korowodzie „Drze-
wiczanie” zaprezentowali publiczności swój 
repertuar: „Kielich Białego Wina”, „Chłopcy z 
Lubuskiego” czy „Karczmareczkę”. Były grom-
kie brawa i uznanie w ustach Jury z Filharmonii 
Jeleniogórskiej, które okrzyknęło zespół „Ma-
zowszem z Lubuskiego”. Wielkim wyróżnieniem 
było też zaproszenie do Filharmonii Dolnoślą-
skiej  na uroczystą akademię z okazji Między-
narodowego Dnia Seniora i Koncert Galowy 
Laureatów Przeglądu (7 października), gdzie 
„Drzewiczanom” przypadł zaszczyt otwarcia 
Gali, a także jako pierwsi występują na scenie. A 
potem wariactwo - wywiady, wspólne zdjęcia, 
serdeczne rozmowy z zespołami z całego kraju. 
No a  na koniec kolejne brawa, kolejne nagrody 
i wykonana na zakończenie piosenka „Wśród 
gór i potoków”. 

Amatorski Zespół Śpiewaczy „Drzewiczanie” 
rozśpiewuje już Kostrzyn nad Odra od ponad 
30 lat. W zeszłym roku obchodził swój jubileusz 
i już wtedy zapowiadał, że jeszcze nie wyśpie-
wał wszystkiego, co mu w duszy gra. Nam po-
zostaje jedynie życzyć „Drzewiczanom” kolej-
nych sukcesów!
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Julia Marcell, Julia Górniewicz (ur. 1982 w Olsztynie) 

polska piosenkarka, pianistka, gitarzystka i kompo-

zytorka mieszkająca i nagrywająca w Niemczech.

Śpiewa utwory alternatywne w aranżacjach opartych 

o fortepian lub gitarę elektryczną, z towarzyszeniem 

wyrazistej perkusji, basu i instrumentów smyczko-

wych, a także okazjonalnej elektroniki. Komponować 

rozpoczęła w wieku czternastu lat, na pianinie zaczęła 

grać dopiero około 2007. W 2007 wydała swoją 

debiutancką EP-kę „Storm”.

W październiku 2007, z pomocą fanów, uzbierała kwotę 

50.000 dol. na nagranie albumu (za pomocą serwisu 

www.Sellaband.com). W ten sposób ukazała się jej 

debiutancka płyta It Might Like You. Została nagrana 

w styczniu 2008 w Berlinie.

W 2010 i 2011 artystka odbyła międzynarodową 

(Niemcy, USA, Czechy, Finlandia, Japonia, Polska) trasę 

koncertową. 3 października 2011 wydała album „June”. 

Pierwszy singel z albumu, „Matrioszka”, został wydany 

7 sierpnia 2011 a teledysk miał premierę 27 sierpnia.

6 października 2014 ukazał się trzeci album Julii Marcel   

„Sentiments”.

źródło: www.wikipedia.pl

Ray Wilson - były wokalista GENESIS zaprezentuje 
podczas koncertu zarówno największe przeboje tej 
legendarnej grupy jak i autorski materiał.

Grając rocznie ponad 100 koncertów na całym świecie 
spokojnie mógłby się znaleźć w księdze rekordów Guinnessa. 
Ostatnie lata były dla szkockiego wokalisty bardzo owocne, 
na rynku pojawiły się aż 3 nowe albumy artysty, w tym 
2 studyjne i jeden koncertowy- akustyczny “Song for a friend” 
(2016r.), “Makes me think of home” (2016r.) o brzmieniu 
bardziej elektrycznym, natomiast w 2017 r. ukazał się album 
koncertowy zatytułowany Time & Distance. Wydawnictwa 
spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem na rynku polskim. 

Ray Wilson został wyróżniony przez „Classic Rock Magazin“ 
jako jeden z najwybitniejszych wokalistów z Wielkiej 
Brytanii, kompozytor, autor tekstów, ceniony zwłaszcza 
za sceniczną charyzmę i zawsze wysoką formę koncertową. 
swoją klasę potwierdził współpracą z zespołem Genesis, kiedy 
to w 1996 roku zastąpił w roli wokalisty Phila Collinsa. 
Wcześniej, w 1994 roku, debiutujący zespół Stiltskin z Rayem 
w składzie stworzył niezapomniany utwór Inside, który podbił 
listy przebojów, w tym był numerem 1 w Wielkiej Brytanii. 
Wilson współpracował także z takimi artystami jak Armin Van 
Buuren, RPWL czy Scorpions.



Twierdza 
Kostrzyn 
się zbroi!
Od kilkunastu lat podczas Dni 
Twierdzy Kostrzyn i innych im-
prez plenerowych pojawiały 
się na terenie kostrzyńskiego 
starego miasta grupy rekon-
strukcyjne z różnych epok. Jed-
nym z najbardziej efektownych 
pokazów były i są prezentacje 
artyleryjskie. 

Dotychczas korzystaliśmy z usług 
niemieckich stowarzyszeń z okresu 
XVIII w. (Seelow, Letschin, Strausberg, 
Buckow, Gorgast i Frankfurt), czasami 
były to polskie ekipy (Bractwo Arty-
leryjskie z Kielc, czy Artyleria Zamku 
Chudów). Niejednokrotnie artylerzy-
ści niemieccy wykorzystywani byli 
przy nagrywaniu programów telewi-
zyjnych i filmów. Niestety, twierdza 
Kostrzyn nie posiada własnej artylerii 
i jest „bezbronna”. Postanowiliśmy to 
zmienić! Od początku października 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn dyspo-
nuje własną armatą! Jest to replika 
XVIII-wiecznej armaty 6-cio funtowej 
regimentowej systemu Dieskau. Lufa 
posiada długość 170 cm,  kal. 80 mm, 
ciężar 280 kg. Armata z kompletnym 
oprzyrządowaniem została wykona-
na w pracowni rusznikarskiej Leszka 
Olszewskiego z Kielc.

Aby armata mogła zostać użyta 
podczas prezentacji niezbędnym 
jest skompletowanie odpowiedniej 
załogi. W związku z powyższym ogła-
szamy nabór do kostrzyńskiej arty-
lerii! Wszystkich zainteresowanych 
utworzeniem grupy rekonstrukcyjnej 
prosimy o kontakt mailowy (jerzy.
dreger@muzeum.kostrzyn.pl) lub 
telefoniczny (724 770 310) z Jerzym 
Dregerem, któremu powierzono mi-
sję „zaciągu rekrutów” do obsługi 
armaty. Po odpowiednim przeszkole-
niu kandydaci zostaną odpowiednio 
wyposażeni i będą mogli uświetniać 
swoim wizerunkiem i umiejętnościa-
mi niejedno święto lokalne. Szcze-
gólnie mile widziana jest kostrzyńska 
młodzież, której gwarantujemy niezłą 
zabawę, przygodę i chwalebne czyny 
na polu bitwy. 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Był to pasaż handlowy przylegający do bu-
dynku ratusza. Dotychczas przy pomocy sprzę-
tu mechanicznego oraz własnych sił udało nam 
się odsłonić uliczkę na całej długości, dotrzeć 
do brukowanego podłoża i stwierdzić pod 
warstwą spalenizny różnego rodzaju pamiątki 
przeszłości. Ich wartość zarówno materialna 
jak i muzealna jest zróżnicowana: najczęściej są 
to destrukty przedmiotów codziennego użyt-
ku jak ceramika, szkło, spalone dokumenty i 
książki, okucia drzwi i szaf, kilka monet, zegarki, 
łyżki, nożyczki itp. Cenniejszym znaleziskiem 
są znajdujące się również w bardzo złym sta-
nie pistolety z XIX w. (13 szt.), czy też kila sztuk 
precjozów. Jak zwykle tego typu pracom to-
warzyszą „eksponaty” z okresu walk o Kostrzyn 
– resztki broni, pocisków i amunicji. Nasze zna-
leziska wzbudzają ogromne zainteresowanie 
w mediach społecznościowych. Informacja o 
„skarbie” zanotowała ponad 32 tys. odsłon na 
Facebooku. TVP3 Gorzów pojawiła się z ka-
merą na Starym Mieście, a nakręcony materiał 
został wyemitowany w paśmie lokalnym oraz 
w Teleexpresie extra. Osobny film zrealizo-

wany przez Ryszarda Dubika można obejrzeć 
również na Youtube. Przy akcji odgruzowania 
wspomagają nas członkowie Stowarzyszenia 
„Perkun”. Po jej zakończeniu pojawi się na Sta-
rym Mieście kolejne miejsce uatrakcyjniające 
„Kostrzyńskie Pompeje”. 

Po raz kolejny przy-
pominamy, iż wszel-
kie poszukiwania pro-
wadzone „na własną 
rękę” na Starym Mie-
ście są nie tylko nie-
zgodne z prawem, ale 
grożą utratą zdrowia 
i życia. To nie jest go-
łosłowne ostrzeżenie. 
Prace zostały już dwu-
krotnie przerwane ze 
względu na natknię-
cie się na niewybuchy, 
co wymagało interwencji saperskiej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Odsłaniamy pasaż przy ratuszu
Stare Miasto zrujnowane w czasie wojny i po części zagruzowane aż po 
dzień dzisiejszy skrywa w sobie jeszcze wiele tajemnic. Od kilku lat staramy 
się je systematycznie odkrywać – czasem pomaga w tym przypadek, cza-
sem są to nasze świadome działania. Tak też dzieje się przy odsłanianym od 
kilku tygodni przez Muzeum Twierdzy pasażu łączącym Rynek z ul. Jatki. 

MTK na Google Street View
Usługa Street View jest bezsprzecznie bardzo przydatną funkcją oferowaną 
przez Mapy Google. Jeszcze niedawno pokrycie terytorium Polski zdjęcia-
mi Street View pozostawiało wiele do życzenia. Obecnie prawie całe tery-
torium Polski jest dostępne na zdjęciach Street View.

Aktualizacja przeprowadzona przez Google 
daje również dostęp do atrakcji turystycznych. 
Przed kilkoma tygodniami na mapach pojawiła 
się przy wizytówce Bastionu Filip kostrzyńskiej 
twierdzy opcja, która umożliwia odbycie swo-
istego spaceru po naszej ekspozycji muzealnej. 
Spacer ten dostępny jest również w wersji „sta-
cjonarnej” na naszej stronie internetowej. Tym 
wszystkim, którzy jeszcze nas nie odwiedzili a pla-
nują to zrobić w przyszłości, oraz tym, którzy nie 
są pewni, czy warto nas odwiedzić, proponujemy 
zajrzeć na nasza stroną, a wszelkie wątpliwości 
znikną. Zapraszamy!

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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„Nagroda Jana” 
dla:

Od 5 lat Stowarzyszenie Hi-
storii Kostrzyna z Küstrin-
-Kietz (Verein für die Ge-
schichte Küstrins) przyznaje 
tzw. „Nagrodę Jana”. Jest to 
wyróżnienie nadawane oso-
bom zasłużonym dla popu-
laryzacji historii Kostrzyna. 
Dotychczas laureatami byli 
obywatele Niemiec. Tego-
rocznym laureatem został 
po raz pierwszy Polak, Zbi-
gniew Czarnuch z Witnicy. 

Uroczystość wręczenia nagrody 
odbyła się w dniu 7 października br. 
w Domu Kultury w Kietz. Z ramienia 
Muzeum Twierdzy Kostrzyn obec-
ni byli dyrektor Ryszard Skałba oraz 
wiceprzewodniczący Rady Muzeum 
Paweł Rychterski. Spotkanie zgroma-
dziło ok. 30 osób, z czego większość 
stanowili członkowie Stowarzysze-
nia. Obecny był również burmistrz 
gminy Küstriner Vorland Werner Fin-
ger, burmistrz Küstrin-Kietz Gerhard 
Schwagerick oraz przedstawiciele 
Polsko-Niemieckiego Stowarzysze-
nia „Educatio Pro Europa Viadrina” z 
Gorzowa i Witnicy. Laureat otrzymał 
od przedstawicieli MTK wiązankę 
kwiatów oraz zestaw najnowszych 
publikacji wydanych przez muzeum. 
Ku zaskoczeniu naszej delegacji p. 
Czarnuch w rewanżu przekazał tego 
samego dnia do biblioteki MTK kilka 
cennych wydawnictw książkowych, 
za co serdecznie dziękujemy!

Zbigniew Czarnuch jest znanym 
regionalistą, wychowawcą młodzie-
ży i aktywistą społecznym. To z jego 
inicjatywy powstał m.in. Park Dro-
gowskazów w Witnicy. Jest autorem 
wielu książek o tematyce historycznej 
i krajoznawczej dotyczących regio-
nu ujścia Warty, w tym publikacji na 
temat Kostrzyna. Wiosną tego roku 
był przewodnikiem naszej wycieczki 
muzealnej do „Nowej Ameryki”. Lau-
reatowi serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dużo zdrowia i wielu dalszych 
lat pracy na rzecz popularyzacji „ma-
łej Ojczyzny”!

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Podczas jubileuszowej konferencji Przewod-
niczący Zarządu Związku - Tadeusz Pietrucki, 
podziękował burmistrzom, wójtom i delega-
tom za wieloletnią współpracę. Jubileuszowe 
statuetki i medale instytucjom i firmom zaan-
gażowanym w działania związane z ochroną 
środowiska w regionie wręczyli Przewodniczą-
cy Zgromadzenia Związku Burmistrz Sulęci-
na - Dariusz Ejchart oraz Wiceprzewodniczący 
Zgromadzenia Związku Burmistrz Lubniewic 
– Tomasz Jaskuła. Statuetki odebrali m.in. 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubuskiego, Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Orga-
nizacji Odzysku Opakowań REKOPOL S.A. Przy 
okazji podziękowano również za osobiste zaan-
gażowanie i wieloletnią pracę na rzecz Związku 
wieloletnim pracownikom biura CZG-12.

Dziękując za zaangażowanie w sprawy 
związane z ochroną środowiska i gospodarką 
odpadami w regionie na ręce Przewodniczą-
cego Zarządu Związku - Tadeusza Pietruckiego 
wręczono liczne podziękowania i gratulacje. Po 
części oficjalnej odbył się koncert sławnego ja-
zzmana Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego i jego 
zespołu.

Celowy Związek Gmin CZG-12 dziękuje za 
wspólne lata wszystkim samorządom, instytu-
cjom i firmom, które współpracowały i nadal 
będą współpracować z Celowym Związkiem 
Gmin CZG-12 w celu propagowania działań 
zmierzających do ochrony środowiska w regio-
nie oraz rozbudowy nowoczesnego systemu 
gospodarki odpadami.

Patronat Medialny nad wydarzeniem objęła 
Gazeta Lubuska.

Krótko o CZG-12
Celowy Związek Gmin CZG-12 został wpisany 

do Rejestru związków międzygminnych 31 paź-
dziernika 1997 roku. 20 lat działalności Związku 
to gospodarka odpadami oparta na współpracy 
gmin i porozumieniu osób zaangażowanych w 
sprawy związane z ochroną środowiska w regio-
nie. Wybudowany w 2002r. w Długoszynie (gm. 
Sulęcin) zakład we wrześniu 2015 roku uzyskał 
status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Od-
padów Komunalnych dla regionu centralnego 
województwa lubuskiego. Budowa Zakładu jak 
też późniejsza rozbudowa o instalację MBP oraz 
rekultywacje gminnych wysypisk w gminach 
członkowskich Związku nie byłyby możliwe beż 
wsparcia finansowego Funduszu PHARE CBC 
1998 i 2000, Narodowego Funduszu Ochrony 

Jubileusz 20-lecia Celowego Związku 
Gmin CZG-12
12 października w Hotelu „Woiński SPA” w Lubniewicach odbyła się uroczy-
stość podsumowująca 20 lat działalności Celowego Związku Gmin CZG-
12. Podczas spotkania przedstawiono rys historyczny Związku, plany na 
przyszłość (wystąpienie Pana Tadeusza Pietruckiego, Przewodniczącego 
Zarządu Związku) oraz przedstawiono założenia w planach związanych z 
osiągnięciem wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opa-
kowaniowych do roku 2030 (Pan Jakub Tyczkowski, Organizacja Odzysku 
Opakowań REKOPOL S.A.). 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze, EkoFunduszu, Powiato-
wych Funduszy Ochrony Środowiska w Słubicach 
i Sulęcinie oraz środków z gmin członkowskich 
Związku. 

Związek był  jednym z pierwszych związków 
międzygminnych, w których wprowadzono sys-
tem selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o 
kolorowe pojemniki. Na rok 1997 była to nowość 
i wiele pracy wymagało przekazanie mieszkań-
com zasad selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie 
w 15 gminach członkowskich Związku odpady są 
zbierane selektywnie w oparciu o system worko-
wy i system pojemników, a dzięki prowadzonej od 
20 lat edukacji ekologicznej mieszkańcy regionu 
doskonale wiedzą jak segregować odpady. 

CZG-12

ZBIGNIEWA CZARNUCHA
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Zgłębiając temat, okazuje się, że w uroczy-
stym świętowaniu Dnia Drzewa zaangażowane 
są tysiące placówek oświatowych w Polsce, a 
nasze przedszkole jest jedną z nich. W związ-
ku z uroczystym obchodem Dnia Drzewa, po-
sadziliśmy na naszym placu 10 drzew różnych 
gatunków, są to: modrzew, dąb, brzoza, sosna, 
lipa, klon, buk, jarzębina. To wszystko nie było-
by możliwe, gdyby nie nawiązanie współpra-
cy z Nadleśnictwem z Dębna i Leśnictwem z 
Kostrzyna nad Odrą. Sadzić drzewa pomagali 
nam pan Bartek Baran i pan Tomasz Łozowski, 
którym dziękujemy z całego serca raz jeszcze za 
sprawienie, że ten dzień był dla wszystkich wy-
jątkowy. Dzieci w podziękowaniu za niezwykły 
podarunek wręczyły leśniczym piękną laurkę, 
wykonaną z darów jesieni. Uroczystość zaczęła 
się od zaśpiewania hymnu naszego przedszko-
la, podczas którego plac na moment zazielenił 
się oraz od odczytania listu przez panią Magdę 
adresowanego od drzew do dzieci. 

Z okazji Dnia Drzewa przedszkolny hol ude-
korowało jesienne drzewo, które zachwyca od 
progu odwiedzających nasze przedszkole, na-
tomiast na tablicy zawisły ilustracje różnych 
gatunków drzew, z którymi można było się 
zapoznać wchodząc do przedszkola. W grupie 
5- i 6-latków odbyły się również zajęcia logo-
pedyczne prowadzone przez panią Justynę, 

Dzień Drzewa
w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Ekoludki”
10 października dzieci z najróżniejszych zakątków kraju sadziły drzewa w 
intencji pokoju na świecie. Ekoludki obchodziły to wyjątkowe święto po 
raz pierwszy, ze względu na realizowaną w naszym przedszkolu innowację 
pedagogiczną „Bliżej przyrody”. Ten jeden, wyjątkowy dzień nie jest tylko 
sadzeniem drzew, ale także ratowaniem zwierząt, adaptacją rzek, segrego-
waniem odpadów, zbieraniem aluminiowych puszek, baterii, czy propago-
waniem oszczędzania wody i energii. 

a w pozostałych grupach powstały wspaniałe 
grupowe prace plastyczne przedstawiające 
drzewo. Zabawy było co nie miara! W między-
czasie na placu można było zaobserwować 
różne działania i zabawy: rysowanie drzew na 
przedszkolnym chodniku za pomocą kredy, 
kalkowanie kory drzewa, zabawy ruchowe z 
chustą animacyjną, a także czynności gospo-
darcze – grabienie liści. Sadzenie drzew wy-
magało mnóstwa uwagi i troski, dlatego każda 
grupa osobno posadziła swoje dwa drzewa w 
wybranym przez siebie miejscu, kończąc przy-
rzeczeniem: „Obiecuję, że zawsze będę dbał o 
wszystkie drzewa!”. 

Agata Kuza

U NAS 
JAK W „BAJCE”

Dnia 23.09.2017 r. Przedszkole 
Miejskie nr 4 „Bajka”, grupa „Pszczółki” 
odwiedziło tutejszy Komisariat Policji. 
Dzięki uprzejmości mł. asp. Huberta 
Olszewskiego grupa zapoznała się z 
pomieszczeniem dyżurnego, obser-
wowała jego pracę, przypomniano 
dzieciom również o zasadach ruchu 
drogowego i konieczności noszenia 
elementów odblaskowych. Dzieci 
miały okazję zaznajomić się z moni-
toringiem miasta. Udostępniono im 
wejście do aresztu oraz do pracowni 
kryminalistycznej. Uchylono rąbek ta-
jemnicy z zabezpieczenia śladów kry-
minalistycznych. Największą atrakcją 
okazało się pobieranie odcisków 
palców. Ostatnim punktem wycieczki 
było wejście do radiowozu i urucho-
mienie sygnału dźwiękowego. Do-
łączamy podziękowania dla Komen-
danta Policji i Huberta Olszewskiego. 

W roku 2017/2018 w naszym 
przedszkolu realizowany będzie pro-
gram własny „Zdrowie na talerzu”. 
Program ten dostosowany jest do 
pracy z dziećmi 3-6 letnimi. Celem 
głównym projektu jest zapoznanie 
się dzieci z zasadami prawidłowego 
odżywiania i jego znaczeniem dla 
zdrowia organizmu oraz zrozumienie 
zła wynikającego z nieprawidłowych 
nawyków. Umożliwiamy dzieciom sa-
modzielne przygotowanie kanapek, 
obchodzimy tydzień owoców, wa-
rzyw oraz nabiału.

PM 4
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Prezes koła Arkadiusz Głowicki serdecznie 
powitał 33 wędkarzy (w tym cztery panie), ży-
cząc im osiągnięcia jak najlepszych wyników i 
udanych połowów. Po sygnale „ start” wszyscy 
udali się nad rzekę „Odra”. Wrześniowa sobot-
nia pogoda była sprzymierzeńcem wędkarzy, 
ale jak się później okazało nie służyła ona „ryb-
ce”, gdyż tylko 7 łowiącym udało się coś złowić.

Największą rybę, szczupak o wadze 1,93 kg 
złowił Piotr Siudy – w nagrodę otrzymał oko-
licznościową statuetkę. Znaczący wpływ na 
wyniki zawodów miał także wysoki stan rzeki.

OTO WYNIKI:
Seniorzy:
Mateusz Żurawski - 6.700 pkt.
Ryszard Wilk - 234 pkt.
Maciej Buczyński - 170 pkt.
Tomasz Stańczak - 70 pkt.
Kobiety:
Leokadia Kozacka - 660 pkt.
Juniorzy:
Piotr Siudy - 1.930 pkt.
Wiktoria Piniewska - 76 pkt.

Spinningowe zawody wędkarskie. 
O „Puchar Burmistrza”
W dniu 30 września br. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 1 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji byli organizatorami spinningowych 
zawodów wędkarskich o „Puchar Burmistrza” Andrzeja Kunta. 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
nagrodzeni zostali przez burmistrza Andrzeja 
Kunta, z-cę burmistrza Zbigniewa Biedulskie-
go oraz dyrektora MOSiR Zygmunta Mendel-
skiego pięknymi pucharami, medalami oraz 
okolicznościowymi dyplomami. Praktycznie 
wszyscy, którzy zdobyli punkty oraz w drodze 
losowania, nagrodzeni zostali ufundowanym 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
przydatnym sprzętem wędkarskim. Nagrodę 
– statuetkę dla najstarszego uczestnika zawo-
dów odebrał pan Ryszard Wilk. Foto relację z 
zawodów przygotowali: Mariusz Staniszew-
ski – z-ca dyrektora MOSiR, Bartłomiej Suski.

Burmistrz Andrzej Kunt serdecznie podzię-
kował zarządowi Koła Wędkarskiego nr 1 panu 
Arkadiuszowi Głowickiemu, współorganiza-
torowi – kostrzyńskiemu MOSiR, a także panu 
Stanisławowi Stasiakowi – sędziemu główne-
mu, Janowi Tomkowskiemu – sędzia kontro-
lny oraz pani Jolancie Śliwińskiej - sekretarz, 
za bardzo dobrą organizację oraz za czuwanie 
nad prawidłowym przebiegiem spinningo-
wych zawodów.

Zygmunt Mendelski

Kolejne 
medale
ZAPAŚNIKÓW
W sobotę 23 września zapa-
śnicy walczyli w Poznaniu na 
ogólnopolskich Mistrzostwach 
Makroregionu Młodzików, któ-
re były centralną imprezą orga-
nizowaną przez Polski Związek 
Zapaśniczy. W turnieju starto-
wali zawodnicy z klubów repre-
zentujących cztery wojewódz-
twa: lubuskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie i pomor-
skie. Niezwykle istotny jest fakt, 
iż wszyscy nasi medaliści auto-
matycznie trafili do Kadry Wo-
jewództwa oraz szerokiej Kadry 
Polski juniorów młodszych.

I właśnie z tego cieszymy się naj-
bardziej ponieważ reprezentacja UKS 
„Jedynka” wywalczyła pięć medali i 
tyle samo miejsc w kadrze. Zdobyli-
śmy dwa srebra i trzy brązy. Po bar-
dzo zaciętych pojedynkach swoje 
finały o złoto przegrali Kevin Metel 
53 kg i Adam Szymański 85 kg. W ca-
łym turnieju po jednej porażce i kilku 
wygranych odnotowali brązowi me-
daliści czyli: Oskar Piekutowski 35 
kg, Mateusz Borysewicz 47 kg oraz 
Łukasz Sawicki 100 kg. Gratulujemy 
chłopakom medali w tak ważnych za-
wodach !!! W naszej ekipie startowało 
jeszcze pięciu zawodników z trochę 
mniejszym bagażem zapaśniczych 
doświadczeń, którzy nie stanęli na 
podium, ale zajęli lokaty w pierwszej 
dziesiątce. Należą do nich: Bartosz 
Zwoliński 8 m. w 73 kg, Jakub Bo-
gacz 7 m. w 66 kg, Aleksander Kola-
no 10 m. w 66 kg, Bartosz Galareta 
9 m. i Byiulent Zekeryia 10 m. razem 
w kat 59 kg. 

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

Artur Żołna
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W pierwszym rozegranym meczu tenisi-
ści Warty wysoko postawili poprzeczkę aktu-
alnemu wicemistrzowi Polski KS Unia – AZS 
AWFiS Gdańsk. Po bardzo emocjonującej grze 
Kostrzynianie ostatecznie ulegli 2:3 ale poka-
zali, że stać ich na równą walkę z najlepszymi i 
utrzymanie się w lidze.

Na drugi mecz nasi tenisiści udali się do Gro-
dziska Mazowieckiego i tu niestety także nie 
udało się wygrać z utytułowanym przeciwni-
kiem a mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla KS 
Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

Kolejny swój mecz Warta rozegrała na wła-
snym terenie z AZS Politechniką Rzeszów po 
dobrym i obiecującym początku jednak ule-
gła 1:3. W pierwszym meczu zadebiutował w 
Superlidze nowy nabytek Warty, reprezentant 
Hongkongu, Lam Siu Hang, który po bardzo 
dobrej grze pokonał wymagającego i utytu-
łowanego Rosjanina Vasilija Lakeeva 3:1. W 
drugiej grze Daniel Bąk przegrał 0:3 z liderem 
zespołu gości Brazylijczykiem Gustavo Tsubo-
iem. Kluczem do zwycięstwa okazał się bardzo 
pewny i nieprzyjemny serwis rywala. W trzeciej 
grze Jakub Perek wyraźnie przegrał z byłym 
mistrzem Polski Tomaszem Lewandowskim 
0:3. W ostatniej grze dnia spotkali się liderzy 
zespołów Lam Siu Hang i Gustavo Tsuboi. Po 
wyrównanej, obfitującej w długie i efektowne 
wymiany grze zwyciężył 2:0 zawodnik Politech-
niki Rzeszów.

13 października WARTA Kostrzyn nad Odrą 
ponownie wystąpiła przed własną publicz-
nością i po emocjonującym meczu pokonała 
SPÓJNIĘ Warszawa 3:1, odnosząc pierwsze 
- historyczne zwycięstwo. Rewelacyjnie za-
grał Lam Siu Hang, który zdobył dla naszego 
zespołu 2 punkty. Sporą niespodziankę spra-
wił Bogusław Koszyk, który w dramatycznych 
okolicznościach pokonał faworyzowanego 
Piotra Chodorskiego. Mecz rozpoczął się od 
pojedynku Lam Siu Hanga i Krzysztofa Stępnia. 
Zawodnik gospodarzy całkowicie zdominował 
swojego rywala i gładko wygrał 3:0. Emocje 

Lotto Superliga w Kostrzynie!
26 września 2017 roku tenisiści stołowi UKS Warta Kostrzyn rozpoczęli swo-
je zmagania w Lotto Superlidze. Zespół Warty w sezonie 2017/2018 będzie 
występował w składzie: Daniel Bąk, Bogusław Koszyk, Jakub Perek, Lam Siu 
Hang (bardzo utalentowany zawodnik z Hongkongu), Filip Lewaszkiewicz, 
Marcin Truszkowski. 

rozpoczęły się od pojedynku byłych indywidu-
alnych medalistów Mistrzostw Polski Seniorów, 
Daniela Bąka i Patryka Chojnowskiego.

Piękne akcje, zmienność sytuacji i wyrów-
nana walka trwała przez dwa pierwsze sety, ale 
końcówki należały do zawodnika gości, który 
wygrał je w stosunku 11:9. Nadzieje na zwycię-
stwo Daniela wróciły po wyraźnie wygranym 
przez niego trzecim secie. W czwartym secie 
zawodnik gospodarzy „pogubił” się i nie był w 
stanie przeciwstawić się bardzo dobrze grają-
cemu Patrykowi. Tak więc po dwóch pojedyn-
kach mieliśmy remis 1:1.

Prawdziwy horror zafundowali licznie zebra-
nej publiczności Bogusław Koszyk i Piotr Cho-
dorski. Faworyzowany zawodnik gości pewnie 
wygrał dwa pierwsze sety i nic nie wskazywało, 
że sytuacja może ulec zmianie. W trzecim secie 
Koszyk zagrał bardziej agresywnie i popełniał 
mniej błędów, co zaowocowało zwycięstwem 
11:9. Czwarty set przypominał początkowo 
dwa pierwsze i wyglądało na to, że to Chodor-
ski wyprowadzi swój zespół na prowadzenie. 
Od stanu 3:8 Boguś zaczął grać rewelacyjnie i 
zdobył kolejne 8 punktów. Wydawało się, że te-
raz będzie „z górki”. Nic z tych rzeczy. Zawodnik 
gości kontrolował wydarzenia na stole i osią-
gnął przewagę (5:2, 8:6). I wtedy znowu doszło 
do przebudzenia Koszyka, który zwyciężył 11:9.

W czwartym pojedynku stanęli przeciwko 
sobie liderzy zespołów: Lam Siu Hang i Patryk 
Chojnowski. Stawka była bardzo duża, ponie-
waż wygrana zawodnika gospodarzy dawała 
WARCIE trzy punkty, a zwycięstwo zawodnika 
SPÓJNII dawało przynajmniej jeden punkt dla 
tej drużyny. Kibice zacierali ręce, licząc na pięk-
ny mecz i nie zawiedli się. Wysoki poziom, efek-
towne wymiany i co najważniejsze skuteczna 
gra Lam Siu Hanga sprawiły, że to gospodarze 
cieszyli się z końcowego zwycięstwa.

Aktualnie (na dzień 19.10.2017) zespół UKS 
Warta zajmuje 10 miejsce w tabeli z dorobkiem 
4 pkt. 

Mariusz Staniszewski

MOSiR
Zapraszamy na imprezy sportowe 
organizowane przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad 
Odrą:

4.11.2017 godz. 10:00
Hala MOSiR przy ul. Wojska 
Polskiego 6
Turniej Niepodległościowy Piłki 
Siatkowej Mężczyzn o “Puchar 
Burmistrza”

12.11.2017 - zapisy od 9.00-10.30
Plac Wojska Polskiego
“Biegiem po zdrowie” - Uczniowie 
Gimnazja i SP ok 3km, bieg Główny 
ok 4km

12.11.2017 godz. 10:00
Pub “Rampa”
40 Jubileuszowy Ogólnopolski 
Turniej Brydża Sportowego „Złoty 
Liść Jesieni” o „Puchar Burmistrza”

UKS WARTA
Lotto Superliga

Zapraszamy na kolejne mecze w 
Kostrzynie nad Odrą w hali sportowej 
przy ul. Woj. Polskiego 6 w dniach:
21.11.2017 godz. 18.00
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra

28.11.2017 godz. 18.00
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą 
MORLINY Ostróda

TS CELULOZA
piłka nożna, Klasa A

Zapraszamy na kolejne mecze w 
Kostrzynie nad Odrą na boisku przy 
ul. Niepodległości w dniach:
28.10.2017 godz. 15.00
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
AS Pieski

11.11.2017 godz. 14:00
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
Zorza Kowalów
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Nasi najmłodsi zawodnicy zainaugurowa-
li rozgrywki ligowe turniejem w Gorzowie. 
W pierwszym swoim meczu spotkali się z go-
spodarzem, drużyną UKS Miś. Od początku 
narzuciliśmy swój styl gry i pewnie wygraliśmy 
pierwszą połowę 8:1. W drugiej gra się wy-
równała, ale i tak odnieśliśmy zdecydowane 
zwycięstwo 13:7. W kolejnym  meczu z TS Zew 
Świebodzin to my popełniliśmy wiele błędów 
w pierwszej odsłonie. Przegraliśmy ją aż 11:2. 
W drugiej połowie gra się wyrównała, ale i tak 
wyraźnie przegrywamy całe spotkanie 14:5. W 
ostatnim meczu z TS Zew II Świebodzin od po-
czątku kontrolujemy przebieg spotkania i pew-
nie wygrywamy 15:7. Dwa wygrane mecze, 6 
punktów i drugie miejsce w grupie A. 

Drużyna młodzika młodszego wystąpiła w 
składzie: 

Moczulski Kuba, Głuszko Maksymilian, 
Marszałek Remigiusz, Wojcieszak Mateusz, Sta-
chowski Dawid, Madziak Jakub, Wojtaszczyk 
Mikołaj, Starszuk Michał, Sulik Szymon, 
Pieprzka Kacper, Bujko Dorian, Sieczkowski 
Krystian, trener – Krzysztof Trzciński.

W niedzielę na parkiet wyszli nasi najstarsi 
zawodnicy z juniora młodszego. Początek me-
czu z Bachusem to wyrównana gra i bramka za 
bramkę. Do 9 minuty wynik był bliski remisu. 
Prowadziliśmy 5:4, a przeciwnik utrzymywał 
kontakt bramkowy. Kolejne minuty to domina-
cja na boisku naszego zespołu. Zagraliśmy bar-
dzo mocno w obronie, której w żaden sposób 
zawodnicy z Zielonej Góry nie mogli sforsować. 
Do końca pierwszej połowy zdołali rzucić tyl-
ko jedną bramkę przy jedenastu naszych tra-
fieniach. Na przerwę schodziliśmy wygrywa-

jąc 16:5. W drugiej połowie obraz gry się nie 
zmienił. Cały czas graliśmy czujnie w obronie, 
powiększając przewagę bramkową. Wygrana 
30:12 i kolejne trzy punkty w lidze zdobyte. 

Drużyna młodzika młodszego wystąpiła w 
składzie : 

Papiernik Michał (7), Szeląg Szymon (5), Ko-
tecki Kacper (1), Stańczak Dominik,  Sulmiński 
Mateusz (2),  Jabłoński Sebastian,  Konrad Wró-
bel, Sienkiewicz Damian, Korman Piotr (5), Go-
łuch Bartosz (2), Moczulski Michał (2), Orbach 
Aleksander C (2), Piekutowski Michał (3), Bu-
rzyński Marcin (1), Szatkowski Bartosz, Gerard 
Nowicki,  trener – Marek Zatylny.

Trener UKS Nukleon, Marek Zatylny – 
„Nasi młodzicy młodsi dobrze rozpoczęli ligę zaj-
mując drugie miejsce w I turnieju grupy A. Trochę 
zabrakło koncentracji w meczu z drużyną Zewu 
I. Nie zabrakło jednak ambicji i woli walki. Wy-
walczone punkty stawiają nas w dobrej sytuacji 
przed następnymi turniejami. Nie zwalnia junior 
młodszy. W trzecim meczu nie daliśmy szans 
przeciwnikowi na uzyskanie korzystnego wyni-
ku. Ponownie zafunkcjonowała obrona. W tym 
elemencie praktycznie zagraliśmy bez błędu. W 
ataku zdarzały się momenty dekoncentracji, ale 
w żaden sposób nie wpłynęło to na przebieg spo-
tkania. Po raz kolejny walczyła cała drużyna.” 

Za okazałą pomoc dziękuję dla  Burmistrza  
Kostrzyna nad Odrą  Andrzeja Kunta, ,oraz 
sponsorom : Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej S.A., Bricomarche Ko-
strzyn nad Odrą, Intermarche Kostrzyn nad 
Odrą , Arctic Paper Kostrzyn S.A., Firmie Bu-
dowlanej AMA  .”.                                                                                                                                                      

Materiały UKS Nukleon

UDANY WEEKEND NUKLEONU
W sobotę  14 października nasz młodzik młodszy rozpoczął zmagania li-
gowe turniejem w Gorzowie. W niedzielę junior młodszy w trzecim swoim 
meczu gościł drużynę UKS Bachus Zielona Góra. Obie nasze drużyny zapre-
zentowały się bardzo dobrze, uzyskując korzystne wyniki. 

TERMINARZ 
ROZGRYWEK
UKS Nukleon Kostrzyn nad 
Odrą zaprasza na mecze, 
które rozgrywane są w hali 
Zespołu Szkół w Kostrzynia 
nad Odrą w kategoriach:

MŁODZIK
29.11.2017 (6 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
UKS Czarni Żagań
10.12.2017 (8 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
UKS Szczypiorniak Zielona Góra
17.01.2018 (10 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
UKS Miś Gorzów Wlkp.
04.02.2018 (12 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
UKS Spartakus Zielona Góra
11.03.2018 (14 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
TS Zew I Świebodzin
25.03.2018 (16 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
TS Zew II Świebodzin
15.04.2018 (18 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
TS Zew III Świebodzin

MŁODZIK MŁODSZY
2.12.2017 turniej:
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
TS Zew I Świebodzin
TS Zew II Świebodzin
UKS Miś Gorzów Wlkp.

JUNIOR MŁODSZY
12.11.2017 (I runda, 5 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
TS Zew I 2002 Świebodzin
17.12.2017 (II runda, 8 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
UKS Spartakus Zielona Góra
24.01.2018 (II runda, 11 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
UKS Miś Gorzów Wlkp.
07.02.2018 (II runda, 13 kolejka)
UKS Nukleon Kostrzyn nad Odrą
TS Zew II 2003 Świebodzin
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W dnia 17-19 października na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą odbyły się finały na szcze-
blu powiatowym turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion” w kategoriach dziewcząt U–8, U-10 , U-12 i chłopców U–8, U-10, 
U-12. Nasz miasto reprezentowały kluby: LPFA Dariusz Dudka, MUKS „Przyjaciół Sportu”, UKS „Celuloza” i UKS „Czwórka”. W finale 
wojewódzkim zobaczymy co najmniej cztery drużyny z naszego miasta - podsumowanie turnieju i wyniki już w kolejnym numerze 
„Samorządnego Kostrzyna”!

Z podwórka 

na stadion 


