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Urząd Miasta wraz z 
Kostrzyńsko-Słubic-
ką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną zorganizował 
18 stycznia, już po raz ósmy, 
coroczne spotkanie z przed-
siębiorcami, aby podsumo-
wać rok 2017, który minął 
pod hasłem rocznic, sukcesów 
i wyróżnień. 

Po oficjalnym przywitaniu zaproszonych 
gości, Burmistrz Miasta Andrzej Kunt 
podsumował ubiegły rok, który był bar-
dzo udany dla naszego Miasta oraz omó-
wił inwestycje, zaplanowane na rok 2018, 
m.in.: przebudowa drogi oraz chodnika 
przy ul. Olczaka, budowa kolumbarium, 
remont Willi Wagnera, czyli projekt pod 
nazwą „Miejsca pamięci Odry i Warty”, 
remont zabytkowej wieży na budynku 

Straży Pożarnej oraz budowa masztu an-
tenowego, budowa żłobka, krytej pływal-
ni, remont basenu letniego, budowa nowej 
hali i wiele innych. 
Burmistrz wspomniał również w swoim 
wystąpieniu o najważniejszych wydarze-
niach kulturalnych i sportowych minio-
nego roku, które są wspierane również 
przez nasze lokalne firmy, za co podzię-
kowaliśmy zebranym gościom, wręczając 
tym najbardziej zaangażowanym figurki 
Aniołów Biznesu, podkreślając iż poten-
cjał inwestycyjny miasta, to też potencjał 
firm, które działają na naszym terenie. 
Następnie do gości zebranych zwrócił 
się prezes K-S SSE Krzysztof Kielec, któ-
ry nazwał rok 2017 rokiem rekordowym, 
wspomniał również marki jakie udało się 
pozyskać wśród inwestorów strefy. Zwró-
cono również uwagę na dzisiejszy problem  
z brakiem rąk do pracy oraz potrzebę in-
westycji w rozładowanie ruchu kołowego 
na ulicach Kostrzyna. Po swoim wystąpie- niu Prezes strefy poprosił o przedstawie-

nie szczegółów Dyrektora ds. Marketingu 
K-S SSE Andrzeja Kaila. Przedstawione 
zostały dane liczbowe i plany dotyczą-
ce zarówno samego Kostrzyna jak i całej 
strefy. 
Po tych wystąpieniach był czas na wrę-
czenie wyżej wspomnianych już Aniołów 
Biznesu wraz z podziękowaniem od Bur-
mistrza dla firm wspierających wydarzenia 
w naszym mieście, a były to:  Kostrzyńsko-
-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
ICT Poland, Arctic Paper, Wendre, Tele-
mond, Polchar, IKAA, OK Styl – Marek 
Markowski, Filius Metal i MZK. Firmy te 
zostały nominowane przez kostrzyńskie 

szkoły i przedszkola, placówki kultury i 
sportu za wsparcie finansowe, które nie-
jednokrotnie otrzymywały. 
Na koniec części oficjalnej głos mogli za-
brać zaproszeni goście, z czego skorzystali 
m.in. Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, 
Burmistrz Seelow Jörg Schröder, Burmistrz 
Peitz Jörg Krakow. Po części oficjalnej dla 
zgromadzonych na Sali KCK „Kręgielnia” 
wystąpiło trio „Camerata” w składzie: 
Kamila Susłowicz - skrzypce, Arkadiusz 
Szydło - wiolonczela, Sebastian Cieśliński 
– fortepian, prezentując przepiękne kom-
pozycje filmowe i klasyczne. 

red.

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z PRZEDSIĘBIORCAMI
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Kolejny dobry rok kostrzyńskiego samorządu. Z optymizmem patrzymy więc w przyszłość tą bliską i nieco dalszą. Nasze plany rozwojowe dla Kostrzyna nad Odrą sięgają 2023 roku a naj-
ważniejsze (choć jeszcze nie wszystkie zadania) zapisaliśmy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zanim jednak porozmawiamy o planach podsumujmy 2017 rok. Dzisiaj część pierwsza

URZĘDNIK JEST...
KOBIETĄ
Urząd Miasta, na koniec 2017 roku, za-
trudniał 72 pracowników, w tym 3 osoby to 
funkcjonariusze Straży Miejskiej, a 4 osoby 
to pracownicy obsługi. Na stanowiskach 
urzędniczych 89% osób ma wykształcenie 
wyższe, w tym dwoje z tytułem naukowym 
doktora nauk. Kobiety w Urzędzie Miasta 
stanowią 72% zatrudnionych. Aż 41 osób 
ma długi staż pracy 20 lat i więcej. W cią-
gu najbliższych lat ponad 10 osób nabędzie 
uprawnienia emerytalne. Staż pracy od 
5-10 lat ma 8 pracowników. Obserwujemy, 
że podobnie jak w przemyśle, tak i u nas 
zaczyna być odczuwalna dobra tendencja 
na rynku pracy, czyli niskie bezrobocie, 
które powoduje, że powtarzamy nabory na 
wolne stanowiska pracy. A tymczasem pra-
cujemy w zespole, jesteśmy drużyną, która 
przez pryzmat mnóstwa przepisów stara 
się pamiętać, że równie ważne jak prawo 
jest, byście to Państwo byli w naszym miej-
scu pracy najważniejsi i dlatego czasem z 
Wami cieszymy się, czasem przeżywamy 
Wasze sprawy przez długi czas. Potrafimy 
przyznać się do błędów, których staramy 
się popełniać jak najmniej, bo każdy z nich 
rodzi również dla nas poważne konse-
kwencje w tym finansowe. 

KOSTRZYN MÓJ
WIDZĘ OGROMNY
czyli statystyka USC
Na dzień 31 grudnia 2017 roku w naszym 
mieście zameldowanych na pobyt stały 
było 16.883 i 634 na pobyt czasowy. W ubie-
głym roku zameldowano również na pobyt 
czasowy 330 cudzoziemców, głównie oby-
wateli Ukrainy. W mieście mamy 130 za-
mieszkałych ulic. Najwięcej osób, bo 1.352 
zamieszkuje Osiedle Mieszka I, przy ulicy 
Gorzowskiej mieszka 1.080 osób, na Osie-
dlu Drzewice 1.007 mieszkańców, ul. Marii 
Konopnickiej liczy 936 mieszkańców, ul. 
Jana Pawła II - 800 mieszkańców, Osie-
dle Warniki – 340 mieszkańców i Osiedle 
Szumiłowo 445 (na dzień 01.01.2003 r. gdy 
Szumiłowo przyłączono do Kostrzyna nad 
Odrą była to liczba 239 osób - wzrost o 86 

%). Najstarszą mieszkanką naszego miasta 
jest Pani urodzona w 1906 roku. 95 miesz-
kańców ma powyżej 90 lat - to 21 męż-
czyzn i 74 kobiety. Za dwa lata dwie Panie 
obchodzić będą 100 lecie urodzin.
Antoni, Hania i Pascal
Urząd Stanu Cywinego jest miejscem, gdzie 
trafi każdy z nas. To tutaj otrzymujemy 
pierwszy dokument - akt urodzenia i nieste-
ty również ostatni - akt zgonu. Jak wynika z 
oficjalnych danych USC w 2017 roku zareje-
strowaliśmy 281 noworodków - 81 urodziło 
się w naszym mieście a 82 dzieci przyszło 
na świat w Słubicach, Gorzowie Wielkopol-
skim, Dębnie, Szczecinie czy Frankfurcie 
nad Odrą. W sumie, nowych mieszkańców 
urodziło się 163, w tym 81 chłopców i 82 
dziewczynki. W ubiegłym roku w kostrzyń-
skim szpitalu przyszło na świat dziecko któ-
rego rodzicami jest małżeństwo chińsko-
-bułgarskie. Jak wynika z rejestracji aktów 
urodzenia, ponad 43,4 %, dzieci nie pocho-
dzi ze związku małżeńskiego.
Najpopularniejszymi imionami nadanymi 
chłopcom w 2017 roku były: Antoni, Kac-
per, Filip, Jan oraz Mikołaj. Jeśli chodzi o 
dziewczynki, to rodzice najczęściej wybie-
rali imiona takie jak: Hanna, Maja, Zu-
zanna, Emilia, Lena, Julia oraz Zofia. Do 
imion nietypowych lub tych, które wystę-
pują najrzadziej USC zaliczył takie imiona 
jak Aurora, Emma, Ida, Lara oraz Mia, a 
wśród chłopców: Pascal, Nicolas, Milan, 
Louis czy Leo.
Poza granicami RP przyszło na świat 96 
dzieci dla których sporządzono akty uro-
dzenia w naszym USC, ale funkcjonują one 
wraz z rodzicami poza granicami naszego 
kraju. Tylko w dwóch przypadkach jeden z 
rodziców jest cudzoziemcem. Rodzice po-
zostałych dzieci mają obywatelstwo polskie.
Najwięcej matek, które urodziły dzieci w 
2017 roku, było z roczników 1987-1991, na-
tomiast najwięcej ojców było urodzonych 
w latach 1982-1989. Największą liczbę sta-
nowiły matki, które urodziły drugie dziec-
ko - 49 % ogółu urodzeń, następnie matki, 
które rodziły pierwsze dziecko – 36%, trze-
cie dziecko to 11 % kobiet, czwarte, piąte, 
to od 1% do 3% ogółu urodzeń.
Największą liczbę aktów urodzeń sporzą-
dzono w styczniu, sierpniu i maju, nato-
miast najmniej dzieci urodziło się w paź-
dzierniku i listopadzie.

ślub w czerwcu lub wrześniu
W 2017 roku sporządzono w kostrzyńskim 
USC 133 akty małżeństw, w tym 62 to ślu-
by cywilne, 40 konkordatowe a 31 mał-
żeństw zostało zawartych poza granicami 
RP m.in.: Chiny, Tunezja, Seszele, Indone-
zja, Wielka Brytania, Kanada oraz Niemcy. 
Zarejestrowaliśmy 37 wyroków rozwodo-
wych co stanowi 27,8% liczby nowo zare-
jestrowanych małżeństw. Więcej osób, niż 
rok wcześniej, pobrało z tutejszego Urzędu 
Stanu Cywilnego zaświadczenie, potrzeb-
ne do zawarcia ślubu za granicą - 48 osób, a 
rok wcześniej wydane zostały 43 zaświad-
czenia o zdolności prawnej.
A oto kilka ciekawostek - najstarsza para, 
która stanęła w tym roku na ślubnym ko-
biercu, liczyła w sumie 139 lat. Z kolei naj-
młodsza para młoda liczyła razem 41 lat. 
Najwięcej związków małżeńskich było za-
wartych w czerwcu i  wrześniu,  najmniej 
par zdecydowało się na ślub w lutym i listo-
padzie. Wśród ogólnej liczby 133 zawartych 
małżeństw największy odsetek stanowiły 
pary o stanie cywilnego kawaler-panna - 54 
%. Roczniki małżonków które najczęściej 
zawierały związek małżeński, to mężczyź-
ni urodzeni w latach 1985-87 oraz kobiety 
z roczników 1988-91. Natomiast statystyki 
dotyczące wieku wśród nowo poślubionych 
małżonków przedstawiają się następująco: 
duża większość, bo aż 72% kobiet zawarło 
małżeństwo ze starszym od siebie mężczy-
zną, 18% kobiet wybrało na męża młod-
szego mężczyznę. Rówieśnicy stanowili 
10% Odnotowano również trzy przypadki 
rezygnacji z zamiaru wstąpienia w związek 
małżeński. Nasze zestawienie, podsumo-
wujące miniony rok, w temacie małżeństw 
kończymy kolejnym pozytywnym i miłym 
akcentem. Otóż, w 2017 roku doczekaliśmy 
się również pięknego jubileuszu obchodów 
50-lecia pożycia małżeńskiego, który świę-
towało 17 małżeństw.
ostatnie pożegnania
Mniej pozytywną informacją jest nieste-
ty ta o liczbie zgonów. Otóż w minionym 
roku pożegnaliśmy 220 mieszkańców na-
szego miasta tj. 134 mężczyzn i 86 kobiet. 
158 osób zmarło w Kostrzynie nad Odrą. 
Najwięcej osób zmarłych to roczniki 
1930-39 oraz 1950-59. Najwięcej zgonów 
odnotowano w lutym i marcu oraz w 
maju i wrześniu.
podsumowując
w ubiegłym w naszym USC wydano łącznie 
4.117 odpisów skróconych, zupełnych i wie-
lojęzycznych aktów urodzenia, małżeństwa 
i zgonu z ksiąg stanu cywilnego. Dokumen-
ty te były wydawane interesantom przy spo-
rządzaniu aktów urodzenia, małżeństwa i 
zgonu oraz do celów spadkowych, alimen-
tacyjnych, emerytalno-rentowych, zasiłków 
rodzinnych, paszportu, nauki i szkolnic-
twa, zatrudnienia, świadczeń socjalnych. 
Wpisano do rejestru BUSC 9251 aktów tj.: 
23% wszystkich aktów sporządzonych w 
papierowej formie do 2015 roku. Wydanych 
zostało 3.014 dowodów osobistych oraz 315 
zaświadczeń o utracie lub zniszczeniu do-

kumentu. Unieważniono 1.936 dowodów 
z powodu upływu terminu ważności, oraz 
113 z powodu zmiany danych. Wszystkie 
zadania wykonywane są przez czterech pra-
cowników samorządowych.

MIESZKANIA
DLA KOSTRZYNIAN
Na dzień 31 grudnia 2017 r. Miasto posia-
dało 13 budynków ze 173 lokalami miesz-
kalnymi o łącznej powierzchni ponad 60 
tys. m² oraz 228 mieszkań w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych o powierzch-
ni ponad 10 tys. m². Miasto wynajmuje 
od KTBS 55 lokali mieszkalnych przy ul. 
Asfaltowa 2 o powierzchni ponad 2 tys. 
m² oraz na podstawie umowy ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową „CELULOZA” na 
wynajem mieszkań położonych w zasobie 
spółdzielni z przeznaczeniem na lokale 
socjalne dla byłych członków spółdzielni, 
posiadających prawomocne wyroki sądo-
we z uprawnieniem do lokali socjalnych, 
na dzień dzisiejszy wynajmujemy 5 lokali 
mieszkalnych.
W grudniu 2017r. została rozpoczęta pro-
cedura zasiedlania mieszkań w nowo wy-
budowanym budynku socjalnym przy ul. 
Zielonej 35. W budynku usytuowanych jest 
16 lokali socjalnych w tym 8 lokali jedno-
pokojowych i 8 mieszkań 3 pokojowych. 
Dwa mieszkania zostały przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 
nowych lokalach zamieszkały rodziny 
wyłonione przez społeczną komisję miesz-
kaniową spośród osób uprawnionych do 
przydziału mieszkań socjalnych w 2017 r.
stawki czynszu
Od 1 września 2015 r. stawka miesięcznego 
czynszu najmu 1 m2 powierzchni użytkowej 
standardowego lokalu mieszkalnego w zaso-
bach Miasta wynosi 4,35zł. natomiast stawka 
czynszu w lokalach socjalnych wynosi 2,18zł. 
Najwyższy czynsz w lokalu komunalnym 
wynosi 8,30zł. za 1m2 pow. użytkowej lokalu 
(budynek przy ul. Akacjowej 1-3-5-7). Naj-
niższy czynsz w lokalu komunalnym wynosi 
4,35zł. za 1m2 pow. użytkowej lokalu (budy-
nek przy ul. Prostej 24).
pożyczki
W 2017 roku udzielono pożyczki 3 
wspólnotom mieszkaniowym na łączną 
kwotę 150.000,00zł, z przeznaczeniem 
na przemurowanie kominów i wymianę 
pokrycia dachu oraz remont dachu i wy-
konanie elewacji.
sprzedaż mieszkań
W 2017 r. sprzedano 7 mieszkań na rzecz 
najemców za 1% wartości określonej na 
podstawie operatu szacowania wartości 
nieruchomości, uzyskując kwotę 7.327zł 
Ponadto w trybie przetargowym sprzeda-
ne zostały 4 lokale mieszkalne pozyska-
ne z ruchu ludności. Z uwagi na zły stan 
techniczny remont mieszkań okazał się 
dla Miasta ekonomicznie nieopłacalny. Ze 
sprzedaży tych mieszkań uzyskano kwotę 
324.457,65 zł.

MINĄŁ ROK 2017
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wypłata dodatków 
Miasto pomaga potrzebującym mieszkań-
com ze wszystkich zasobów mieszkanio-
wych stanowiących własność obu Spół-
dzielni Mieszkaniowych, PKP, WAM-u, 
komunalną i prywatną, poprzez pomoc 
finansową w formie dodatków mieszka-
niowych i energetycznych. W 2017 roku 
wypłaciliśmy naszym mieszkańcom 1.997 
dodatków na kwotę 387.871,92 zł oraz wy-
daliśmy 241 decyzji przyznających dodatek 
energetyczny na kwotę 17.223,77zł

ROK ZMIAN
W EDUKACJI
W 2017 roku nastąpiły istotne zmiany w 
systemie edukacji, był to rok wdrażania 
reformy systemu edukacji. W Kostrzynie 
nad Odrą został powołany przez Burmi-
strza Miasta zespół ds. wdrażania refor-
my. W skład zespołu weszło 4 radnych, 
dyrektorzy szkół i Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Opieki. W wyniku 
reformy dotychczasowe gimnazja zostały 
przekształcone w szkoły podstawowe, a 
teren miasta został podzielony na 4 ob-
wody. Od 1 września 2017 roku do 4 szkół 
podstawowych uczęszcza 1.834 uczniów 
do 87 oddziałów oraz 62 dzieci do 3 od-
działów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych. Do przedszkoli miejskich 
uczęszcza 420 dzieci do 17 oddziałów, a 
do placówek niepublicznych 230 dzieci.
Oferta edukacyjna w naszym mieście jest 
coraz bogatsza, ponieważ od stycznia 2017 
roku rozpoczęło działalność Niepubliczne 
Przedszkole dla dzieci autystycznych, a od 
lipca Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
„Cztery Pory Roku”. 
W 2017 roku uczniowie korzystali z bez-
płatnych dowozów do szkoły. W wyniku 
reformy niewielu uczniów uprawnionych 
jest do korzystania z tej formy pomocy. 
Jednak władze miasta, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców 
oraz dbając o bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży, podjęły uchwałę uprawnia-
jącą większą liczbę uczniów do bezpłat-
nych dojazdów do szkół
W 2017 roku dokonano zwrotu kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników. 
Dofinansowanie w wysokości 199.002,52 
otrzymało 23 pracodawców.
Miasto dokonuje również zwrotu kosztów 
dojazdu do placówek szkolno-wychowaw-
czych uczniom niepełnosprawnym. Z tej 
formy pomocy skorzystało średnio mie-
sięcznie 12 uczniów, koszt realizacji tego 
zadania wyniósł 40.129,71 zł.
opieka dla najmłodszych
W mieście funkcjonują 3 niepubliczne 
żłobki: „Kraina Marzeń”, „Super Dziec-
ko” i „Kwiatek”, do których uczęszcza 85 
dzieci. Z Budżetu Miasta na każde dziec-
ko przekazywana jest dotacja w wysokości 
300 zł miesięcznie. Oferta opieki żłobkowej 
w naszym mieście zostanie uzupełniona o 
żłobek miejski, którego budowę rozpocz-
niemy w tym roku.
organizacje pozarządowe
Miasto w ramach programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w 2017 
roku przyznało w drodze konkursów 43 
organizacjom pozarządowym dotacje na  
kwotę ogółem 481.508,60 zł. Natomiast 
w ramach rozwoju sportu 3 organizacje 
otrzymały dotacje w wysokości 170.000,00 
zł. Łącznie organizacje otrzymały dotacje 
na kwotę 651.508,60 zł.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU
POSIADANIA

WAŻNEGO DOWODU OSOBISTEGO 
Prosimy o sprawdzenie daty ważności posiadanego 
dowodu. Aż 381 mieszkańców Kostrzyna nad Odrą 
posługuje się nieważnym dowodem osobistym. 
W celu otrzymania nowego dowodu osobiste-
go konieczne jest złożenie wniosku, do którego 
należy dołączyć  1 aktualne zdjęcie. Czas ocze-
kiwania na nowy dowód wynosi do 30 dni. 
Po złożeniu wniosku o wydanie dowodu każdy 
otrzyma potwierdzenie na podstawie którego 
można na stronie www.obywatel.gov.pl spraw-
dzić czy dowód jest już gotowy do odbioru. 
Wniosek o wydanie dowodu, każdy składa oso-
biście i odbiera nowy dowód osobiście ! 
Małoletnim dzieciom wniosek składa jeden ro-
dzic i tylko ten który jest wnioskodawcą może 
go odebrać. Gdy dziecko skończy 5 lat musi być 
obecne przy składaniu wniosku.

UWAGA
NOWY PROGRAM DOTACYJNY

EKO MIESZKANIEC
Od  lutego 2018 roku Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Zielonej Górze uruchomi program dotacyjny pn.: 
Eko Mieszkaniec, skierowany bezpośrednio do 
mieszkańców województwa lubuskiego. Program 
dotyczyć będzie wyłącznie likwidacji istniejącego 
źródła ciepła opalanego paliwami stałymi i wy-
miany go na źródło „bardziej ekologiczne”.
Jest to projekt pilotażowy Funduszu z ograni-
czonym budżetem. W ramach programu moż-
liwe będzie wsparcie około 200 instalacji indy-
widualnych na terenie województwa, a nabór 
wniosków będzie trwać do wyczerpania środ-
ków (maksymalnie około miesiąca).
Szczegóły dotyczące  powyższego programu poja-
wią się niebawem na stronie internetowej WFOŚi-
GW w Zielonej Górze – www.wfosigw.zgora.pl.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z  pro-
gramu Eko Mieszkaniec , który może stanowić 
uzupełnienie realizowanych od 2016 r. na terenie 
miasta Kostrzyn nad Odrą działań polegających 
na udzielaniu dotacji celowej z budżetu Miasta 
na zadania służące poprawie jakości powietrza.

INFORMACJA
UŻYTKOWNICY  WIECZYŚCI  
GRUNTÓW KOMUNALNYCH 

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 marca bie-
żącego roku upływa termin wnoszenia opłat z 
tytułu użytkowania wieczystego gruntów sta-
nowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Z 50% bonifikaty w opłatach za użytkowanie 
wieczyste mogą skorzystać na wniosek, osoby 
fizyczne zobowiązane do wniesienia opłaty, 
których dochód miesięczny na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza 50% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej (brutto) w roku poprzedzającym rok, 
za który opłata ma być wnoszona. 
Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w ter-
minie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wno-
szona. Wniosek dostępny na stronie internetowej.
Bonifikata dotyczy opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości grun-
towej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona 
lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Opłaty winny  być wnoszone  każdego roku bez 
uprzedniego wezwania. 
W przypadku zwłoki w terminowym uiszcze-
niu opłaty, będą pobierane odsetki na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

BURMISTRZ MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRĄ

zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami informuje, że podany został do 
publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lo-
kali użytkowych przeznaczonych do użyczenia.

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty z Górzycy planuje kolejne nabory wnio-
sków. Do rozdania będzie m.in. ok. 30 dotacji (70 lub 100 tys. zł) na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej. 12 lutego w Sali 35 w  „Kręgielni” ul. Fabryczna 5 w Kostrzynie nad Odrą odbędzie 
się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych pozyskaniem dotacji. Na spotkaniu przed-
stawiciele Lokalnej Grupy Działania opowiedzą o: Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
z którego pochodzą dotacje, o zasadach ubiegania się o pieniądze, wymaganiach jakie trzeba 
spełnić oraz o kryteriach oceny biznesplanów.
Zielona Dolina Odry i Warty przygotowuje się do ogłoszenia drugiego już naboru na podejmowa-
nie działalności gospodarczej. Pierwszy zakończył się rok temu. W jego wyniku założonych zo-
stało 10 firm działających na terenie działania Grupy, czyli na terenie 7 gmin: Kostrzyn nad Odrą, 
Witnica, Słońsk, Górzyca, Rzepin, Słubice i Cybinka. Co ważne dotacje te obejmują 100% kosztów 
inwestycji, zatem przyszły przedsiębiorca nie musi wnosić wkładu własnego.
Kto może otrzymać dotację? Każdy pełnoletni mieszkaniec jednej z 7 wyżej wymienionych gmin, 
posiadający obywatelstwo państwa UE, który nie prowadził działalności gospodarczej przez 
ostatnie 2 lata. Aby móc złożyć wniosek koniecznym będzie także uzyskanie nr identyfikacyjnego 
ARIMR. Aby go otrzymać należy złożyć stosowny wniosek w biurze powiatowym ARIMR.
Wszystkie nabory to konkursy – oznacza to, że żaden z wniosków nie ma zapewnionej dotacji. 
Środki otrzymują bowiem te projekty, które są najlepsze w opinii niezależnej rady projektowej. 
Oprócz samego pomysłu liczy się również umiejętność zmieszczenia bogatych i porywających 
wizji w sztywne ramy i tabelki excela. Wnioski o dotacje muszą być nie tylko przemyślane, 
ale także dobrze uzasadnione i przygotowane. Dlatego Zielona Dolina Odry i Warty zachęca 
wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD.
Pracownicy biura nieodpłatnie świadczą doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o do-
finansowanie i skompletowania wszystkich niezbędnych załączników. Biuro mieści się przy ul. 
1 Maja 1B w Górzycy i udziela porad w dni powszednie w godzinach 10-14. Zachęca również 
do kontaktu telefonicznego i mailowego. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej
Planowany termin naboru wniosków na założenie działalności gospodarczej to 12-26 marca 2018 roku.
Bieżące informacje, w tym wzory dokumentów dostępne są na stronie www.prow.zdow.pl

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń- I piętro, w siedzibie Urzędu Miasta-
przy ul. Granicznej 2, zostały wywieszone niżej wymienione ogłoszenia o publicznych prze-
targach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oraz ich treść została opublikowana na 
stronie internetowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą: www.kostrzyn.pl i w zakładce BIP 
- Gospodarka Przestrzenna GP- Przetargi na zbycie gruntów lub zakładka Przetargi i wykazy:
1. nr GP.0051.1.2018.AD na zbycie 2 działek położonych przy ul. Strzeleckiej przeznaczo-

nych pod  zabudowę usługowo-handlowa, przetarg odbędzie się w dniu:  26 lutego 2018r., o 
godz.1200, wadium płatne do dnia 22 lutego 2018r.

2. nr GP.0051.2.2018.AD na zbycie 1 działki położonej na Osiedlu Warniki, przeznaczonej 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przetarg odbędzie się w dniu:  27 lutego 
2018r., o godz. 10:00, wadium płatne do dnia 23 lutego 2018r. 

3. nr GP.0051.3.2018.AD na zbycie 1 działki położonej przy ul. Sosnowej, przeznaczonej  pod  
zabudowę usługowo-rzemieślniczą, przetarg odbędzie się w dniu:  27 lutego 2018r., o godz. 
12:00, wadium płatne do dnia 23 lutego 2018r.

4. nr GP.0051.4.2018.AD na zbycie 1 działki położonej przy ul. Sosnowej, przeznaczonej  
pod  zabudowę usługowo-rzemieślniczą, przetarg odbędzie się w dniu:  27 lutego 2018r., o 
godz.13:00, wadium płatne do dnia 23 lutego 2018r. 

5. nr GP.0051.5.2018.AD na zbycie 1 działki położonej przy ul. Zielonej, przeznaczonej  pod  
zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna, przetarg odbędzie się w dniu:  28 lutego 2018r., o 
godz.10:00, wadium płatne do dnia 23 lutego 2018r. 

6. nr GP.0051.6.2018.AD na zbycie 2 działek położonych przy ul. Zielonej, przeznaczonych   
pod  zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, przetarg odbędzie się w dniu:  02 marca  
2018r., o godz.10:00, wadium płatne do dnia 28 lutego 2018r. 

7. Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w 
Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2 pokój nr 42, 27 i 28 lub telefonicznie pod nr 95: 727 
81 51,  727 81 48, 727 81 52.

Pełna treść ogłoszeń o przetargu i mapa lokalizacyjna dostępna na stronie internetowej Urzędu 
Miasta w Kostrzynie nad Odrą- www.kostrzyn.um.gov.pl.
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Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 - 2018

Marek TATAREWICZ - tel. 607 870 559 
OKRĘG WYBORCZY NR 1
Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą, Par-
kowa, Plac Wolności, Rzeczna, Stefana Czarnieckiego, Wędkarska, 
Zaułek Wodny, Żeglarska

Jolanta SZUKAŁA - tel. 513 180 217 
OKRĘG WYBORCZY NR 2
Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Berlińska, Bukowa, Chyżańska, Gim-
nazjalna, Gorzyńska, Graniczna, Handlowa, Jana z Kostrzyna,Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego 2-7, 9-41 nieparzyste, Królewska, Książęca, 
Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja, Plac Ratuszowy, Plac 
Zamkowy, Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Św. Klemensa, 
Władysława Sikorskiego, Wodna, Zakole, Zaułek Kościelny

Jeremi Dominik FILUŚ - tel. 601 575 940 
OKRĘG WYBORCZY NR 3
Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 8-40B parzyste, od 43 do końca, Klonowa, 
Księdza Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Osiedle Kolejowe, 
Osiedle Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa, Tara-
sowa, Widokowa, Wschodnia, Zaułek Klonowy

Michał Bolesław KUNT - tel. 669 304 871 
OKRĘG WYBORCZY NR 4
Generała Józefa Bema, Generała Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska 
od 72 do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego, 
Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska, Szczęśliwa, 
Wojska Polskiego

Bożena GĘZIKIEWICZ - tel. 693 549 255
OKRĘG WYBORCZY NR 5
Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Henryka Sienkiewicza, 
Marii Konopnickiej, Targowa

Monika Irena  SĄDEJ - tel. 501 633 939 
OKRĘG WYBORCZY NR 6
Gorzowska 1-70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki

Bartłomiej Marcin SUSKI - tel. 602 663 913
OKRĘG WYBORCZY NR 7
Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego

Piotr DZIEKAN - tel. 516 014 248
OKRĘG WYBORCZY NR 8
Aleja Milenijna, Działkowa, Jaśminowa, Ogrodowa, Osiedle Leśne, 
Północna, Prosta, Różana, Sportowa, Tulipanowa

Helena Józefa RUDANIECKA - tel. 697 274 939
OKRĘG WYBORCZY NR 9
Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości, Osiedle 
Mieszka I od 37 do końca, Piastowska, Plac im. Michała Kaczmar-
ka, Portowa, Solidarności, Sybiraków

Sylwia Irena CHILIŃSKA-WACHOWIAK - tel. 601 855 380 
OKRĘG WYBORCZY NR 10
Osiedle Mieszka I 1-36

Leszek NAUMOWICZ - tel. 505 053 534
OKRĘG WYBORCZY NR  11
Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka, Orła 
Białego, Papierników

Tadeusz ŁYSIAK - tel. 601 759 091
OKRĘG WYBORCZY NR 12
Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna, Spokoj-
na, Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota

Ryszard ANDRYS - tel. 515 227 289
OKRĘG WYBORCZY NR 13
Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna, 
Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Promienna, Przemysłowa, 
Sadowa, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Szwedzka, Tysiąclecia, 
Wiśniowa, Włoska

Mieczysław JASZCZ - tel. 782 235 557 
OKRĘG WYBORCZY NR 14
Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza, 
Rzemieślnicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze

Krystyna  SROKOWSKA - tel. 501 302 998 
OKRĘG WYBORCZY NR 15
Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Familijna, Grzybowa, 
Kostrzyńska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja, 
Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Szumiłowska, 
Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa

Redakcja: Panie Marku, minęły właśnie trzy lata 
obecnej kadencji Rady Miasta. Jak je można ocenić z 
Pańskiej perspektywy?
Marek Tatarewicz: Uważam, że należy ten czas ocenić 
pozytywnie, zarówno w perspektywie małej społeczno-
ści zamieszkującej na moim okręgu wyborczym, jak i 
całego miasta. Mieszkańcy oceniają  samorząd  zazwy-
czaj  przez  pryzmat inwestycji, a tych nie brakowało, 
zarówno w tym najbliższym naszym otoczeniu, że 
wskażę na oddaną w 2015 roku po remoncie do użyt-
ku ulicę Wodną, czy budowane Osiedle Parkowe, jak 
i w dalszym, by przypomnieć o remontowanych w tej 
kadencji ulicach Kościuszki, Narutowicza, Jagiellońskiej, 
wykonywanych od podstaw uliczkach na Osiedlu Połu-
dnie, czy  wznoszonej właśnie hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1…

Red.: ...ale nie wszystkie wymienione przez Pana 
inwestycje zostały zrealizowane bezpośrednio przez 
Miasto…
M. Tatarewicz: To prawda. Traktuję tę uwagę jako kom-
plement pod adresem samorządu. Kostrzyn jest stosun-
kowo zamożnym miastem. Ale ile byłby w stanie wybu-
dować mieszkań komunalnych, 10? 15? Według jakiego 
klucza, by je rozdzielono? Chętnych od razu znalazłoby 
się setki jeśli nie tysiące. Czy nie jest zatem sukcesem, że 
Radzie Miasta tej kadencji udało się zainteresować tere-
nami Osiedla Parkowego prywatnych inwestorów, którzy 
wybudują setkę mieszkań na warunkach komercyjnych? 
Pieniądze ze sprzedaży działki to nasz wkład własny, np. 
na remonty ulic. Najbardziej potrzebujący, zazwyczaj 
eksmitowani z dotychczasowych mieszkań, którymi z 
mocy ustawy musi zająć się gmina, otrzymują skromne 
lokale socjalne, których kilkanaście wybudowano na 
ulicy Zielonej. Podobnie z ulicami – ładnych kilka lat 
temu mogliśmy przejąć od Powiatu Gorzowskiego ulicę 
Narutowicza. Byłem przeciwnikiem takiego rozwiązania, 
uważając, że przyjdzie  taki czas, kiedy ta ulica zostanie 
wyremontowana za środki pochodzące spoza budżetu 
Miasta. I tak się stało, bowiem to, co Miasto dołożyło 
do remontu tej ulicy, praktycznie odzyskało w posta-
ci wkładu powiatu do remontu Kościuszki. Szukamy 
sojuszników, czasami będzie to Powiat Gorzowski, innym 
razem Ministerstwo Sportu i Turystyki (hala przy SP 1) 

lub Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
(drogi i sieci infrastrukturalne), niekiedy MZK Kostrzyn 
(infrastruktura), miasto partnerskie (Seelow – remont 
starego Urzędu Miasta) lub Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Morena”(parkingi). Dla kostrzynian, o ile zadanie jest 
dobrze wykonane, inwestor jest sprawą drugorzędną, a 
my dzięki tej współpracy możemy zrobić więcej.

Red.: Czy ten katalog firm i instytucji jest katalogiem 
zamkniętym?
M. Tatarewicz: Na pewno nie, ale nie wszystko 
przychodzi nam gładko. Ostatnio moim „konikiem” 
jest temat dostępu w mieście do internetu szeroko-
pasmowego, czyli mówiąc inaczej do światłowodu. 
Firma Orange w ramach programu rządowego Polska 
Cyfrowa, dofinansowanego z Unii Europejskiej, taki 
światłowód kładzie nawet w naszej najbliższej okolicy 
(Słońsk) i wyda w skali kraju na ten cel około 616 mi-
lionów złotych. Powinniśmy zrobić wszystko, by rów-
nież Kostrzyn skorzystał z tej szansy. W przeciwnym 
razie za jakiś czas nasi mieszkańcy i nasze podmioty 
gospodarcze będą musieli korzystać z tego medium 
na typowo komercyjnych zasadach, bądź nadal będą  
używali połączenia, które już dzisiaj jest technologicz-
nie przestarzałe. Podobnie chciałbym, by korzystając z 
innego rządowego programu, umożliwić mieszkańcom 
dokonywanie w Urzędzie Miasta płatności kartą kredy-
tową lub debetową, np. za podatki.

Redakcja: Czy można mówić o jakimś jednym, szcze-
gólnym sukcesie w tej kadencji Rady Miasta?
M. Tatarewicz: Koleżankom i kolegom z Rady, z który-
mi na pewno będziecie chcieli porozmawiać, pozostawię 
tematy basenu krytego, czy żłobka, których realizacja 
zaczyna nabierać realnych kształtów. Dla mnie, jako 
dla przewodniczącego, niewątpliwym osiągnięciem jest 
zgodna współpraca  wewnątrz Rady. Pomimo wprowa-
dzonych jednomandatowych okręgów wyborczych, ko-
strzyńscy radni rozumieją, że nasze Miasto jest jednym 
organizmem i wspólnym dobrem. Nowa hala sportowa, 
wyremontowana szkoła czy ulica, wspaniała biblioteka, 
czy studyjne kino – służą wszystkim mieszkańcom, a nie 
tylko tym, którzy zamieszkują dany okręg wyborczy. Za 
to zrozumienie ze szczerego serca im dziękuję.

SZUKAJMY 
SOJUSZNIKÓW
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Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2017r. 
została zawarta nowa umowa na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z nieruchomości zamieszkałych 
oraz na organizację i prowadzenie Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych na terenie miasta Kostrzyn nad 
Odrą w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 
grudnia 2018r. Usługa będzie świadczona 
przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z 
o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.
Usługa będzie świadczona na dotychcza-
sowych zasadach. Nie ulegnie zmianie 
częstotliwość odbierania odpadów zmie-
szanych, biodegradowalnych kuchennych, 
papieru i tektury, szkła oraz tworzyw 
sztucznych, metali i opakowań wieloma-
teriałowych. Zwiększy się natomiast czę-
stotliwość odbierania z nieruchomości 

Zmiana firmy odbierającej
odpady komunalne
z nieruchomości zamieszkałych

zamieszkałych odpadów wielkogabaryto-
wych z jednego do dwóch razy miesięcz-
nie. Odbierający odpady komunalne, tak 
jak dotychczas,  wyposaży wszystkie nie-
ruchomości zamieszkałe w pojemniki na 
zmieszane niesegregowane odpady komu-
nale oraz na segregowane odpady komu-
nalne w zabudowie wielorodzinnej. W za-
budowie jednorodzinnej do gromadzenia 
wysegregowanych odpadów komunalnych 
będą wydawane worki w kolorach: niebie-
skim, żółtym, zielonym i brązowym.
Wszelkich informacji związanych z te-
matyką odbioru odpadów komunalnych 
udzielają pracownicy Biura Gospodarki 
Odpadami. Zapraszamy do kontaktu oso-
bistego lub telefonicznego pod numerem 
95 727 81 87.   

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2018 
roku stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi nie ulegną zmianie.
Przypominamy, że opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi należy uisz-
czać do 15 dnia każdego miesiąca na nadany 
indywidualny numer rachunku bankowego 
dotyczący wyłącznie opłat za odpady komu-
nalne lub w Kasie Urzędu Miasta.
W przypadku nastąpienia zmiany stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi Burmistrz Miasta jest obowią-
zany do powiadomienia o wysokości no-
wych stawek każdego podatnika na piśmie. 
Prosimy pamiętać o obowiązku zmiany 

złożonej uprzednio deklaracji w sprawie 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w przypad-
ku zmiany ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość. Zmiana deklaracji 
powinna nastąpić w nieprzekraczalnym 
terminie do 14 dni od chwili zaistnienia 
okoliczności (np. zwiększenie ilości osób 
zamieszkujących) mających wpływ na 
wymiar ponoszonej opłaty.     
Wszelkich informacji dotyczących opłat 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi udziela Biuro Gospodarki Odpa-
dami w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad 
Odrą pod numerem tel. 95 727 81 87.

Opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2018 r.

Każda gospodarna gmina w celu sprawnej 
realizacji pewnych zadań na rzecz swoich 
mieszkańców tworzy spółki, których pod-
stawowym zadaniem jest należyte gospo-
darowanie majątkiem miasta. Takie relacje 
wiążą miasto Kostrzyn nad Odrą i Miejskie 
Zakłady Komunalne. W ich efekcie to MZK 
ponownie odpowiadać będzie za wywóz 
nieczystości z naszych gospodarstw. Jestem 
przekonany o tym, że zdecydowana więk-

szość mieszkańców z zadowoleniem przywita taką decyzję burmistrza. 
Andrzej Kail

Przewodniczący RN MZK Sp. z o.o. 
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Co można oddać do PSZOK?
Można w nim deponować pochodzące z 
nieruchomości zamieszkałych odpady: 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 
szkła oraz papieru i tektury, biodegrado-
walne kuchenne, zielone, remontowo-bu-
dowlane, niebezpieczne (np. świetlówki, 
przeterminowane lekarstwa, środki ochro-
ny roślin, farby, lakiery, przepracowane 
oleje), meble i inne wielkogabarytowe, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zu-
żyte opony, tekstylia  oraz  wszystkie inne 
odpady komunalne za wyjątkiem zmie-
szanych. Każdemu Mieszkańcowi Miasta 
deponującemu odpady w PSZOK zostanie 
wystawione potwierdzenie zdania odpa-
dów. 
Jeżeli w swoim gospodarstwie domowym:
• wytwarzasz znaczne ilości odpadów 

komunalnych i nie masz miejsca na 
ich gromadzenie,

• przeprowadzasz remont mieszkania 
w wyniku którego powstają odpady 
remontowo-budowlane lub rozbiórko-
we,

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK) są przyjmowane bezpłatnie wszystkie, za wy-
jątkiem zmieszanych nieposegregowanych, powstające w 

gospodarstwach domowych odpady komunalne.

ODDAJ BEZPŁATNIE ODPADY
DO PSZOK

• przeprowadzasz gruntowne porządki,
• wymieniasz meble, sprzęt RTV lub 

AGD na nowy i pozostaje stary,
• nie kompostujesz odpadów zielonych z 

ogrodu przydomowego
• nie chcesz czekać na wyznaczony w 

harmonogramie termin odbioru od-
padów posegregowanych  

to odwiedź PSZOK!

Jak dojechać?
PSZOK jest usytuowany przy ul. Sportowej 
za byłą bazą GOBEX. 
Dojazd do niego wiedzie drogą wzdłuż 
garaży, które znajdują się obok przejazdu 
kolejowego. 
PSZOK funkcjonuje: 
we wtorki, środy, czwartki i piątki
w godz. 10:00 - 18:00
soboty w godz. 10:00 - 15:00. 
Serdecznie zachęcamy do korzystania z 
usług PSZOK!

Wiesław Biskowski
Biuro Gospodarki

Odpadami Komunalnymi
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Laureatem wyróżnienia nadawanego od kilku lat przez dyrektora Muzeum Twierdzy zo-
stał za rok 2017  obywatel Niemiec dr Ulf Grieger. Dr Grieger jest redaktorem czasopisma 
Märkische Oderzeitung. Jest to gazeta ukazująca się codziennie na obszarze wschodniej 
Brandenburgii (teren między Odrą a Berlinem) posiadająca mutacje lokalne m. in. dla 
Seelow. I to właśnie w tym dodatku ukazują się od wielu lat artykuły dotyczące Kostrzyna, 
z czego lwią część zajmuje problematyka Starego Miasta i Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 
Autorem wszystkich artykułów jest właśnie dr Grieger, który często gości w naszej pla-
cówce i informuje czytelników powiatu Märkisch Oderland o organizowanych przez nas 
przedsięwzięciach i wydarzeniach, wycieczkach, wydawnictwach i imprezach. Ogłoszenie 
nazwiska laureata oraz wręczenie pamiątkowego dyplomu odbyło się podczas przedświą-
tecznego spotkania pracowników, Rady Muzeum i przyjaciół MTK w dniu 15.12.br. 
Ulf Grieger, lat 57, żonaty (małżonka Simone), czwórka dzieci, w tym troje dorosłych, miesz-
kaniec Oderaue (Wustrow) niedaleko Wriezen. Od 1993 r. pracuje w redakcji Märkische 
Oderzeitung, gdzie zajmuje się m. in. tematyką polsko-niemieckiego pogranicza. Absolwent 
Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, gdzie ukończył filozofię, biologię i psychologię. Jego 
hobby to ogród, ale również historia i wycieczki rowerowe po terenach nadodrzańskich.

Dr Ulf Grieger
PRZYJACIELEM MTK

Zmiany kadrowe w MTK

Z dniem 31.12.2017 r. wieloletnią pracę w Muzeum Twierdzy Kostrzyn zakończył starszy 
dokumentalista Marcin Wichrowski. Do jego głównych zadań należało prowadzenie po-
szukiwań archiwalnych, również zagranicą (kwerenda), archiwizacja pozyskanych ma-
teriałów oraz stworzenie, systematyzacja i aktualizacja bazy danych z możliwością ich 
udostępniania, prowadzenie biblioteki i czytelni muzealnej, tłumaczenie materiałów ar-
chiwalnych oraz pism, dokumentów i tekstów na potrzeby Muzeum, ale również pełnienie 
funkcji przewodnika muzealnego. W osobie Marcina Wichrowskiego tracimy wybitnego 
znawcę fortyfikacji kostrzyńskich (i nie tylko). Jest to już trzeci pracownik ze znajomością 
języka niemieckiego, który zakończył pracę w MTK w 2017 r. Takie są niestety realia i 
możliwości funkcjonowania muzeum na rynku pracy w rejonie przygranicznym.
Nowy, 2018 rok, przyniósł zmiany kadrowe w naszym muzeum. Dotychczasowe wakaty 
na stanowiskach specjalisty ds. turystyki oraz specjalisty ds. współpracy zagranicznej ob-
jęli w dniu 15.01. odpowiednio – Zbigniew Piotrowski oraz Ewelina Stanek-Piechowicz. 
Panią Ewelinę i pana Zbigniewa witamy serdecznie w naszym zespole!
Ewelina Stanek-Piechowicz, rodowita krakowianka, jednakże od najmłodszych lat związa-
na z Trójmiastem, od sześciu lat słubiczanka. Z zawodu historyk sztuki, pracowała w kilku 
muzeach i galeriach (m. in. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Dom Aukcyjny Pol-
swiss Art w Warszawie, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie). Pasjonują 
ją zagadnienia architektury, dziennikarstwo, teatr oraz język Szekspira.
Zbigniew Piotrowski, urodzony w Łodzi, od 1964 r. na stałe mieszkaniec Kostrzyna. Ab-
solwent kostrzyńskich szkół. Z wykształcenia germanista (WSP Zielona Góra), były na-
uczyciel, przewodnik, wieloletni pracownik firm kostrzyńskiego przemysłu papierniczego. 
Pasjonat historii naszego miasta, jego architektury i tajemnic (prywatnie ojciec Dominiki 
Piotrowskiej – autorki książki „Renesansowy zamek w Kostrzynie”). Hobby: wędkowanie.

Ferie w Muzeum

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zaprasza dzieci kostrzyńskich szkół podstawowych oraz 
gimnazjów w wieku 12-15 lat do uczestnictwa w zajęciach na terenie Starego Miasta w 
czasie ferii zimowych w dniach 12-16.02.2018 r. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli w 
atrakcyjny sposób zapoznać się z wieloma tematami związanymi z historią miasta, min. 
poprzez lekcje żywej historii i pracę z eksponatami. Gwarantowany brak nudy. Zapewnia-
my bezpłatny transport z centrum na Stare Miasto (tam i z powrotem), drugie śniadanie, 
napoje i pamiątki. Zapisy przyjmuje i informacji udziela specjalista ds. edukacji MTK 
Jerzy Dreger. Adres mailowy jerzy.dreger@muzeum.kostrzyn.pl, numer telefonu 724 770 
310. Ilość miejsc ograniczona (grupa 20 osobowa). Serdecznie zapraszamy!!!

Fragmenty czołgu trafiły do MTK

Jak wiadomo Muzeum Twierdzy Kostrzyn prowadzi badania archeologiczne i poszukiwa-
nia nie tylko na terenie Starego Miasta. Współpracujące z nami grupy eksploracyjne zapusz-
czają się również w inne obszary w okolicach Kostrzyna. Kilka lat wstecz informowaliśmy o 
odnalezieniu przez Stowarzyszenie Eksploracji „Perkun” fragmentów działa samobieżnego 
SU-85 (wówczas identyfikowanego jako czołg T-34/85). Koniec roku 2017 przyniósł nam 
kolejne odkrycia w tej serii, tym razem za sprawą Stowarzyszenia Poszukiwaczy „Grupa 
Zachód”. Do zbiorów Muzeum Twierdzy Kostrzyn trafiły tym razem fragmenty podwozia 
pojazdu sowieckiego, na bazie którego konstruowano takie wozy jak czołg T-70 czy działo 
samobieżne SU-76. Nasze okazy najpewniej są częściami tego drugiego wozu. Pojazdy tego 
typu walczyły w dużej ilości na ulicach Kostrzyna w 1945 roku jako bezpośrednia artyle-
ria wsparcia jednostek Armii Czerwonej. Zachęcamy inne grupy eksploracyjne do ścisłej 
współpracy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Ze swej strony deklarujemy pomoc w załatwia-
niu wszelkich spraw proceduralnych, uzyskiwaniu zezwoleń i wnoszeniu opłat. Oczywiście, 
nie wszystkie propozycje jesteśmy w stanie zaakceptować. Interesują nas wyłącznie legalne i 
profesjonalne poszukiwania - decyzje podejmujemy indywidualnie.
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Kropka: Ile klas integracyjnych mamy 
obecnie w szkole?
Elżbieta Naumowicz: Mamy dwie klasy 
integracyjne. Jedną III, która jest kon-
tynuacją. I jedną IV od tego roku szkol-
nego.
K.: Ilu uczniów liczy klasa integracyjna?
E.N.: Kilkunastu uczniów. Tam nie ma 
więcej niż 19 osób.
K.: Co muszą zrobić rodzice, aby ich 
niepełnosprawne dziecko mogło podjąć 
naukę w klasie integracyjnej?
E.N.: Jeżeli to dziecko jest niepełno-
sprawne, to musi mieć orzeczenie o 
kształceniu specjalnym. I takie orze-
czenie trzeba dostarczyć do szkoły. 
Najlepiej, żeby zgłosić mi to najpóźniej 
w czerwcu, wtedy ja od września mogę 
zorganizować odpowiednie warunki 
kształcenia.
K.: Z jakimi schorzeniami trafiają 
dzieci do klas integracyjnych?
E.N.: Są to zazwyczaj niepełnospraw-
ności różnego rodzaju, niepełnospraw-
ności intelektualne lub inne dysfunkcje. 
Jednak podstawą przyjęcia do klasy in-
tegracyjnej jest orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.
K.: Jak wygląda nauczanie w takiej 
klasie?
E.N.: Generalnie wygląda tak samo 
jak w klasach ogólnych, poza tym fak-
tem, że do tej klasy przypisany jest na-
uczyciel wspomagający nauczanie tych 
uczniów z orzeczeniem o kształceniu 
specjalnym. I on towarzyszy dzieciom 
niemalże na wszystkich lekcjach. Pracu-
je bezpośrednio z tymi uczniami, którzy 
posiadają orzeczenie. 
K.: W klasie integracyjnej na każdej 
lekcji obecny jest nauczyciel wspoma-
gający. Jakie są jego zadania?
E.N.: Pomaga dzieciom w czasie re-
alizacji lekcji, przy wykonywaniu za-
dań, które są wyznaczone dla uczniów 
i współpracuje z nauczycielami, którzy 
prowadzą lekcje.
K.: Chyba najwięcej emocji wzbudza 
ocenianie. Na czym ono polega w klasie 
integracyjnej?

E.N.: Ocenianie uczniów wygląda tak 
samo jak w klasach ogólnych. Każdy 
nauczyciel musi dostosować ocenianie 
do każdego ucznia, do jego możliwości 
i potrzeb, a tym bardziej, jeśli uczeń jest 
niepełnosprawny. Niczym nie różni się 
ocenianie w klasie integracyjnej od oce-
niania w klasach ogólnych.
K.: Jakie problemy najczęściej występu-
ją w klasach integracyjnych?
E.N.: Problemy takie same jak w każ-
dej innej klasie. Aczkolwiek siłą rzeczy 
ta klasa jest bardziej dopilnowana. Jest 
dwóch nauczycieli cały czas obecnych, 
uczniów jest mniej niż w innych klasach. 
Dlatego też informacje o problemach nie 
dochodzą. Są rozwiązywane na pozio-
mie wychowawcy. Nie ma tam jakiś spe-
cjalnych problemów wręcz przeciwnie, 
te klasy są spokojniejsze.
K.: Jakie zajęcia wspomagające oferuje 
szkoła dla osób niepełnosprawnych?
E.N.: Są to zajęcia rewalidacyjne, które 
wynikają z orzeczenia dziecka. Szkoła 
zgodnie z tym orzeczeniem je organi-
zuje. Uczniowie uczestniczą również w 
zajęciach z pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej, z których korzystają także 
inni uczniowie, m.in. są to zajęcia dy-
daktyczno - wyrównawcze, rozwijające 
uzdolnienia. 
K.: Jakie korzyści wynoszą dzieci zdro-
we uczące się w klasie integracyjnej?
E.N.: To przede wszystkim mają przy-
jemność współpracy z takimi uczniami, 
mają okazję poznawania ich, niepowta-
rzalną możliwość w sposób naturalny 
nauczenia się tolerancji i takiej natu-
ralnej integracji z tymi uczniami. Nie 
trzeba im mówić, że takie dzieci są w 
naszym otoczeniu, nie trzeba im mówić, 
że te dzieci trzeba normalnie traktować, 
bo oni to wiedzą na co dzień, bo oni na 
co dzień z nimi pracują. Mało tego, do-
strzegają ich talenty, ich zainteresowa-
nia, ich uzdolnienia, bo te dzieci też są 
uzdolnione, też rozwijają swoje talenty.

Pytały: N. Górecka, H. Heppner,
W. Lewandowska H. Ulańska, 

Zdjęcia: Bartosz Michalski IVa

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności

29.01.2018r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogra-
mu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

29.01.2018r. 9.03.2018r. 1500
Składanie w szkole podpisanych przez rodziców 
lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie 
do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

12.03.2018r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

13.03.2018r. 900

Opublikowanie w szkołach podstawowych  
list kandydatów zakwalifikowanych i list 
kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest rów-
noznaczne z przyjęciem do szkoły.

13.03.2017r. 16.03.2018r. Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opie-
kuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

19.03.2018r. 900 Opublikowanie w szkołach list dzieci przy-
jętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający 

16.08.2018r. 17.08.2018r. 1500 Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do 
szkoły wraz dokumentami i oświadczeniami. 

21.08.2018r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

22.08.2018r. 900

Opublikowanie w szkołach list kandydatów 
zakwalifikowanych i list kandydatów nie-
zakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest rów-
noznaczne z przyjęciem do szkoły.

22.08.2018r. 24.08.2018r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opie-
kuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

27.08.2018r. 900 Opublikowanie w szkołach list dzieci przy-
jętych i nieprzyjętych.

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą in-
formuje, że od dnia 12 lutego 2018 roku 
rozpoczyna się proces rekrutacji do klas 
pierwszych w szkołach podstawowych na 
rok szkolny 2018/2019. Do klasy pierwszej 
przyjmowane są dzieci zamieszkałe na te-
renie Miasta Kostrzyn nad Odrą, które 
odbyły roczne przygotowanie przedszkol-

Harmonogram rekrutacji
do klas pierwszych w szkołach 
podstawowych na rok szkolny 
2018/2019

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 
terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych.

ne. Dzieci 7 – letnie rozpoczynają naukę w 
klasie pierwszej obowiązkowo, natomiast o 
rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej 
dziecka 6 – letniego decydują rodzice lub 
opiekunowie prawni.
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Ko-
strzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko 
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. 

W czwartek 21 grudnia 2017 roku przed-
stawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z opie-
kunem klubu p. Magdaleną Kozdrowską 
odwiedzili Dom Seniora w Kostrzynie nad 
Odrą.  Zanieśli odrobinę „magii świąt” w 
postaci własnoręcznie zrobionych pięk-
nych kartek, aniołów,  słodkości i ozdób 
świątecznych. Pomaganie daje moc!

Z wizytą
w domu seniora

Dnia 06.12.2017 nastąpiło rozstrzygnięcie 
ogłoszonego w listopadzie konkursu biblio-
tecznego na ,,Najładniejszą ilustrację do prze-
czytanej książki’’. Adresatami byli uczniowie 
klasy I Szkoły Podstawowej nr 3.  Wszyscy 
uczestnicy konkursu wykazali się dużą kre-
atywnością i zaangażowaniem w wyniku cze-
go powstały interesujące prace plastyczne.
Pierwszą nagrodę zdobyła  Aleksandra 
Lachowicz. Wyróżnienia przyznano: Da-
widowi Suplickiemu,  Zuzannie Siemia-
towskiej, Krystianowi Orzechowskiemu, 
Julianowi Zięcinie i Julii Kusyń. Uczniowie  
w nagrodę otrzymali książki.

Konkurs
biblioteczny
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Dnia 10 stycznia w naszym przedszkolu 
działy się magiczne rzeczy. Ekoludki świę-
towały w tym dniu karnawał. Dzieci prze-
brane były za przeróżne postaci z bajek. 
Od rana w każdej Sali było wesoło, kolo-
rowo, a w powietrzu unosiła się zabawa i 
entuzjazm. Nauczycielki miały niejedno-
krotnie problem z rozpoznaniem swoich 
wychowanków, śmiechu było co nie miara. 
Wesoła, dziecięca muzyka towarzyszyła 
nam przez cały dzień, a dzięki wsparciu 
rodziców dzieci mogły w chwilach odpo-
czynku posiłkować się karnawałowymi 
pysznościami. Prawdziwa zabawa zaczęła 
się już po śniadaniu, kiedy to w każdej Sali 
rozbrzmiała muzyka, a dywany zamieniły 
się w wybiegi niczym „RUNWAY” rodem z 

Mediolanu. Aby uwiecznić ten wyjątkowy 
moment każda grupa wykonała sobie pa-
miątkowe zdjęcia, po którym udała się na 
szaloną karnawałową zabawę. Dzięki za-
angażowaniu wszystkich pań sala, w której 
na co dzień przebywają 6-latki zmieniła się 
nie do poznania. Podwieszone pod sufitem 
balony, srebrne dekoracje oraz kolorowe 
oświetlenie sprawiły, że Bal był wyjątkowy! 
Po szalonych harcach udaliśmy się na za-
służony odpoczynek, aby po chwili znowu 
móc tańczyć i bawić się jak to na karnawał 
przystało. Oby takich dni w przedszkolu 
było jak najwięcej, a uśmiech zawsze gościł 
na twarzach dzieci! 

Agata Kuza
Magdalena Jarek-Rogowska

Bal Karnawałowy 

Wszyscy wiemy jak ważne jest  prawidłowe 
odżywianie i wyrabianie u dzieci zdrowych 
nawyków żywieniowych już od najmłod-
szych lat, dlatego w tym roku szkolnym w 
Przedszkolu Miejskim nr 4 „Bajka”  reali-
zowany jest program własny „Zdrowie na 
talerzu” . Racjonalne odżywianie wywiera  
wpływ na aktywność psychiczną, fizyczną i 
samopoczucie, dlatego należy dzieciom do-
starczać wiedzę o spożywanych pokarmach 
i ich znaczeniu dla zdrowia. Jeżeli chcemy 
aby przedszkolaki jadły ze smakiem kasze, 
warzywa, ryby czy owoce musimy dać im 
możliwość samodzielnego przygotowania 
prostych posiłków. Ważne jest, by stworzyć 
dzieciom możliwość poznania różnorodnego 
pożywienia wszystkimi zmysłami  i jeśli jest 
to możliwe  dać  produkt do obejrzenia, po-

wąchania i spróbowania. W naszym przed-
szkolu dzieci z wszystkich grup wiekowych 
mają codziennie możliwość samodzielnego 
przygotowywania kanapek, na zajęciach 
przygotowują potrawy z warzyw, owoców 
czy nabiału, odbywają się też degustacje po-
traw. Wyznaczony jest tydzień owoców, wa-
rzyw, nabiału czy pieczywa. Jadłospis w na-
szym przedszkolu skomponowany jest pod 
kątem zdrowego odżywiania i różnorodno-
ści, dlatego nasze przedszkolaki przyzwycza-
jone są do różnego rodzaju  kasz, brązowego 
ryżu, wielu warzyw, owoców  czy  zdrowych 
przekąsek. Jako podsumowanie programu 
stworzona będzie przez dzieci i rodziców  
przedszkolna książka kucharska, składająca 
się z ich ulubionych, zdrowych potraw.

Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka”

Zdrowie na talerzu

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszko-
li oraz na wniosek dyrektorów i rad rodziców przedszkoli miejskich został ustalony 
termin przerw urlopowych na rok 2018.

Przedszkole Termin przerwy urlopowej
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Pod Topolą” 23 lipca – 31 sierpnia 2018 r.
Przedszkole Miejskie Nr 2 „Kostrzyńskich Papierników” 23 lipca – 31 sierpnia 2018 r.
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Ekoludki” 25 czerwca – 3 sierpnia 2018 r.
Przedszkole Miejskie Nr 4 „Bajka” 25 czerwca – 3 sierpnia 2018 r.

Dyżury:
Przedszkole Miejskie Nr 2:  23 lipca – 27 lipca 2018 r. 
Przedszkole Miejskie Nr 4: 30 lipca – 3 sierpnia 2018 r. 

Przerwy urlopowe w przedszkolach
w 2018 roku

„Widzę, czuję, poszukuję- mali badacze i odkrywcy zmysłami po-
znają świat” to tytuł realizowanej w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. 
Kostrzyńskich Papierników innowacji pedagogicznej. Ponieważ po-
łowa semestru już niemal za nami, czas na małe podsumowanie.

Innowacja prowadzona jest metodą projek-
tu badawczego. Metoda ta stawia na aktyw-
ność dzieci, to one stają się poszukiwacza-
mi, odkrywcami, badaczami. Nauczyciel 
jest dla dziecka organizatorem sprzyjają-
cych warunków do nauki poprzez własną 
aktywność, eksplorację, czyli dokładnie w 
taki sposób, w jaki organizowana jest wła-
ściwa praca mózgu, pozwalająca osiągać 
dziecku coraz wyższe stadia rozwojowe. 
Odpowiednio zorganizowane zabawy po-
lisensoryczne, działające na różne zmysły, 
wpływają na sferę ruchową, emocjonalno- 
społeczną i osobowościową, zaspokajają 
także potrzeby psychiczne dziecka, które 
są niezwykle ważne w rozwoju.
W okresie od września do stycznia, przed-
szkolaki w dostępny dla siebie sposób po-
znały działanie zmysłu słuchu i wzroku. 
Tworzyły tzw. jesienny i zimowy ogród 

zmysłów. Przygotowały kąciki tematyczne 
pozwalające bliżej poznawać omawiane 
zmysły, uczestniczyły w wielu aktywno-
ściach badawczych. W codziennych za-
bawach wykorzystywały materiał przy-
rodniczy, tworzywo naturalne związane z 
obecną porą roku, pozwalające na wielo-
zmysłowe poznawanie świata. Omawiane 
zagadnienia, stały się także doskonałą oka-
zją do zwrócenia uwagi na potrzeby osób, 
u których nie wszystkie systemy zmysłowe 
działają prawidłowo. 
Przed nami odkrywanie tajemnic pozo-
stałych zmysłów, a także kolejne wrażenia 
zmysłowe dostarczane przez otaczające 
środowisko przyrodnicze. Z wytęsknie-
niem czekamy na wiosnę, by jeszcze inten-
sywniej widzieć, czuć i poszukiwać.

Elżbieta Strof

Widzę, czuję, poszukuję…
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Otwarcie Biblioteki
Po zakończonej przebudowie i adaptacji 
budynku przy ul. Dworcowej 7, Biblioteka 
powróciła do swojej siedziby. 28 grudnia 
odbyło się jej oficjalne otwarcie z udziałem 
zaproszonych gości. Podczas uroczystości 
miały miejsce:
Symboliczne przecięcie wstęgi, którego do-
konali:
– Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą – 
dr Andrzej Kunt,
– Prezes Zarządu K-SSSE – Krzysztof Kielec,
– Przewodniczący Rady Miasta Kostrzyn 
nad Odrą – Marek Tatarewicz.
Prezentacja multimedialna nt. zadania 
„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń 
Biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z 

Remont Biblioteki – Informacje

Koszt inwestycji: 3.592.707,90 zł
Zakres prac obejmował:
- przebudowa i adaptacja wraz z aranżacją istniejących pomieszczeń na funkcję biu-
rowo-administracyjną, salki warsztatowe dla interesantów, księgozbiór biblioteczny, 
magazyny, węzły sanitarne,
- wykonanie platformy windowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, 
montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- wykonanie nowej elewacji zewnętrznej wraz z kolorystyką,
- wzmocnienie części stropu nad parterem w systemie wzmacniania materiałami 
kompozytowymi Sika CarboDur o długości 458,00 mb w celu podniesienia nośności 
konstrukcji żelbetowych zginanych, ścinanych i ściskanych,
- usunięcie warstw posadzki wraz z płytą pilśniową nasączoną xylamitem, utylizacja 
płyty, mechaniczne oczyszczenie stropu, usunięcie gruzu,
- przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1.831.887,00 zł
(w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura 
Bibliotek 2016-2020; nazwa zadania: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Biblioteki w 
Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; okres 
realizacji zadania: 01.01.2016-31.12.2017)
Wkład finansowy Miasta Kostrzyn nad Odrą: 1.760.820,90 zł
Miasto Kostrzyn nad Odrą przyznało Bibliotece również środki na uzupełnienie księ-
gozbioru, zakup sprzętu elektronicznego, mebli oraz innego wyposażenia.
Projektant: PHU ARCHIPRO Paulina Kraszewska
Wykonawca: PHU IKAA Suchomel
Nadzór Budowlany: INWEST-USŁUGA Sp. z o.o.

uwzględnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych” zrealizowanego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 
2016-2020.
Podziękowania osobom, które szczególnie 
angażowały się w przedsięwzięcie zmoder-
nizowania budynku Biblioteki, jak i rozwo-
ju jej działalności.
Wystąpienia gości.
Zwiedzanie działu Biblioteka oraz działu 
Promocja Czytelnictwa.

Dzień Otwartych Drzwi Biblioteki
29 grudnia z kolei miał miejsce Dzień 
Otwartych Drzwi Biblioteki, którą licznie 
odwiedzili Czytelnicy oraz Klubowicze 

Młodzieżowego i Dyskusyjnego Klubu 
Książki, Klubu Początkującego Internau-
ty, Dojrzałych Wspaniałych, Pracowni 
Rękodzieła, a także goście z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Punktów Bibliotecznych 

i Bibliotek Szkolnych oraz Telewizja Polska 
TVP3 Gorzów Wielkopolski, która jeszcze 
tego samego dnia wyemitowała w Infor-
macjach Lubuskich 1,5-minutowy materiał 
o tym wydarzeniu.

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ 
BIBLIOTEKI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Odnotujmy: kolejny rekord podczas Biegu „Policz się z Cukrzycą” został pobity w Kostrzynie nad Odrą! Mieszkańcy i tym razem nie 
zawiedli, gdy na starcie stawiło się blisko 200 biegaczy w różnym poziomie zaawansowania - od ludzi, którzy biegają na co dzień, aż po 
„okazjonalnych” biegaczy. I to bez względu na płeć czy wiek, bo wśród uczestników nie brakowało dzieci, młodzieży, osób dorosłych a 

także licznej grupy seniorów. Organizatorami akcji był Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kostrzynie nad Odrą, wspierany przez 
obchodzący w tym roku 20-lecie swojego istnienia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą , który tym miłym akcentem roz-
począł tegoroczny sezon na bieganie!

Jest godzina 13:30, kiedy pracownicy MO-
SiR pojawiają się koło Amfiteatru. Po chwi-
li stoi już namiot do zapisów, a Antoni 
Żołna niemal z marszu rozpoczyna reje-
strację uczestników. Po chwili dołącza do 
niego Klaudia Kobydecka, która tego dnia 
zaangażowała do biegu również młodzież 
ze Szkoły Podstawowej Nr2. Pozostali pra-
cownicy już wytyczają trasę, podczas gdy do 
biegowej puszki wpływają coraz to kolejne 
datki a pracownicy wydają okolicznościowe 
koszulki. W radosnym harmidrze nie bra-
kuje kostrzyńskich biegaczy z Mariuszem 
Staniszewskim, Markiem Tatarą, Dariu-
szem Zdanowskim, Krzysztofem Gniadym 
i Danielem Krawczyńskim czy Jerzym 
Wanatem na czele. Nie brakuje seniorów, 
młodzieży z kostrzyńskich szkół, a nawet 
całych rodzin! Na starcie „melduje się” też 
silna reprezentacja Rady Miasta Kostrzyn 
nad Odrą w osobach: Ryszard Andrys, Piotr 
Dziekan, Tadeusz Łysiak, Helena Rudaniec-
ka, Krystyna Srokowska, Jolanta Szukała i 
Sylwia Chilińska-Wachowiak. Wśród bie-
gaczy nie zabrakło także osób, które na co 
dzień wspierają kostrzyński sport, urzęd-
ników, pracowników zaprzyjaźnionych 
instytucji i autor tekstu z góry przeprasza, 
że nie wymienię wszystkich z imienia i na-
zwiska, ale w kolorowym, radosnym tłumie 
trudno było by wyłowić każdego z Państwa. 
Do wszystkich jednak kieruję słowa podzię-

kowania a wsparcie 26 Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, którego celem 
było pozyskanie środków dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków.
Przypomnijmy, że Bieg „Policz się z Cu-
krzycą!” odbywa się w całej Polsce już po 
raz dwunasty! Głównym celem akcji jest 
nakłonienie producentów żywności do za-
mieszczania informacji dla diabetyków na 
opakowaniach produktów żywnościowych, 
gdyż produkty z nadrukowanym logo akcji 

oraz wartościami odpowiednich przelicz-
ników pozwalają osobom chorującym na 
cukrzycę dawkować odpowiednia ilość in-
suliny po ich spożyciu. W Polsce obecnie na 
cukrzycę cierpi ponad 2 miliony ludzi, 40% 
chorych nie wie o swojej chorobie, a u 25% 
pacjentów stwierdza się powikłania cukrzy-
cowe. Dla wsparcia tej cennej inicjatywy 
Miejski Ośrodek Spotu i Rekreacji wspólnie 
z kostrzyńskim sztabem WOŚP już po raz 
kolejny organizował bieg, w którym nie jest 

prowadzona żadna klasyfikacja biegnących, 
a zwycięzcą zostanie każdy, kto dobiegnie – 
dojdzie do mety i w ten sposób wsparł ideę 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 
tym miejscu MOSiR, z uwagi an ogromne 
zainteresowanie tą formą rekreacji, już dzi-
siaj zaprasza całe rodziny na kolejne biegi 
rekreacyjne, których w tym roku nie za-
braknie. Szczegóły na naszej stronie inter-
netowej oraz lokalnych mediach.

Do zobaczenia na starcie!

26. Finał WOŚP przeszedł do historii. Było 
niesamowicie. Nasz Sztab, to 150 wolonta-
riuszy i wielu ludzi o ogromnych sercach, 
którzy pomagali przy organizacji Finału, 
wspierając nas swoją pracą, gadżetami i 
przedmiotami przekazanymi na licytacje, 
do finałowego sklepiku czy na loterię.
Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowa-
ła kiermasz książek, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Kawiarenkę, w której serwowano bi-
gos i grochówkę ugotowane w kuchni Szko-
ły Podstawowej nr 1, Loterię obsługiwali 
członkowie Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów. W Biegu ,,Policz się z cukrzycą” 
przeprowadzonym przez kostrzyński MO-
SiR uczestniczyło ok 200 biegaczy w wieku 
od kilku do ponad 70 lat .... 
Do puszek kwestarskich zebraliśmy 55.156,53 
zł, z licytacji na scenie Amfiteatru udało się 
zgromadzić 29.197,59 zł ICT Poland przeka-
zało jak co roku czek na 15.000 zł. Kolejne 
10.000 zł przekazało PHU IKAA -Suchomel, 
5.000 zł od anonimowego sponsora. Świateł-
ko do nieba sponsorowała firma RAVEN, za 
co także serdecznie dziękujemy. 
Na scenie Amfiteatru zagrały zespoły: ,,Lit-
tle Six”, The Black Birds”, Drzewiczanie, 
Kufajka Rencisty, Blacburry Brothers 
Ogółem w Kostrzynie nad Odrą zebraliśmy 
114.354,12 PLN plus 727 EURO plus bilon 
w obcych walutach. Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom, paniom z Banku, które 
pomagały liczyć pieniądze, wszystkim dar-
czyńcom gadżetów i przedmiotów przezna-
czonych na licytacje i wszystkim, którzy 
tego dnia otworzyli swoje serca na rzecz ra-
towania zdrowia najmłodszych dzieci.

Kostrzyński Sztab WOŚP
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Początek meczu to zdecydowane ataki go-
spodarzy. Już w pierwszej minucie dwu-
krotnie rozmontowali naszą obronę i rzucili 
dwie bramki. W drugiej minucie przegry-
wamy 3:1. Dopiero wtedy zaczęliśmy po-
rządkować grę w obronie. Przeciwnicy już  
tak łatwo nie wychodzili na czyste pozycje 
rzutowe. Kolejne pięć minut to popis naszej 
gry . Zdobywamy siedem bramek nie tra-
cąc żadnej . Bezpieczny wynik 8:3 to efekt 
dobrej  gry w ataku pozycyjnym i wysokiej 
skuteczności. Oczywiście  wszystko zaczę-
ło się od obrony. W naszej strefie drużynie 
Zewu nie pozwoliliśmy na zbyt wiele. Do 
tego bardzo dobra dyspozycja bramkarza 
powoduje że przebieg meczu się nie zmie-
nia. W dwudziestej minucie wygrywamy 
już 16:6. Szanse na zdobywanie doświadcze-
nia dostają zmiennicy. Mecz się wyrównuje 
, ale cały czas kontrolujemy jego przebieg. 
Na przerwę schodzimy wygrywając 17:8. 
Początek drugiej odsłony to znowu brak na-

szej koncentracji. Fatalna skuteczność, nie 
wykorzystane kolejne rzuty karne i gospo-
darz zmniejsza rozmiary porażki do wyni-
ku 13:19. Przy tym wyniku przyśpieszamy 
grę i zaczynamy zdobywać bramki z szyb-
kiego ataku. Rewelacyjne piłki do kontr rzu-
ca bramkarz a nasi skrzydłowi zamieniają je 
na bramki. Na pięć minut przed końcem 
przy wyniku 28:16 na boisko wychodzą naj-
młodsi i najmniej doświadczeni. Gospodarz 
dorzuca kilka bramek ale niczego to już nie 
zmienia. Pewnie wygrywamy, inkasując 
trzy punkty.
Drużyna młodzika  wystąpiła w składzie:
Terażniewski Kacper, Sienkiewicz Da-
mian, Sęsoła Maciej, Grzelczak Szymon 
(7), Filipowski Mateusz, Nowak Konrad, 
Kościelski Jakub (2), Wróbel Konrad (6), 
Jabłoński Sebastian (8), Sulmiński Ma-
teusz (4), Wojcieszak Mateusz, Krajnik 
Paweł (2), Gera Fabian, Moczulski Kuba, 
trener – Marek Zatylny

Drużyna młodzika rozpoczęła nowy rok od wygranej w meczu  z 
drużyną TS Zew III Świebodzin. Wygrana 29:20 tym bardziej 

cieszy, że została odniesiona na trudnym boisku przeciwnika.

Udany początek roku
piłkarzy ręcznych

Swoją przygodę z bardzo mocno obsadzo-
nym turniejem nasi zawodnicy rozpoczęli 
od meczu w piątek z Arkonią Szczecin 2004. 
Zawody odbywały się na dużym boisku przy 
sztucznym oświetleniu. Zawodnicy trenera 
Mateusza Migdal pewnie pokonali przeciwni-
ków 3:0 i po remisie między Czarnymi Witni-
ca a Gwiazdą Bydgoszcz wiedzieli że wygra-
na w drugim meczu da im awans do finału. 
Tak też się stało, bo nasi zawodnicy pokonali 
Czarnych Witnica 2:1, i mimo ostatniego me-
czu rozgrywanego dopiero po 5 godzinach 
przerwy udowodnili swoją wyższość w grupie 
pokonując Gwiazdę Bydgoszcz 2:0.
Dość niespodziewanie to właśnie nasza dru-
żyna musiała w niedzielę przyjechać najpóź-

Piłkarski laur dla naszych trampkarzy!

niej, bo na mecz finałowy, który odbywał się 
o godzinie 13:15. Finałowym przeciwnikiem 
była drużyna Falubazu Zielona góra która 
swoje mecze rozgrywa w makroregionalnej 
lidze trampkarza. Na pierwszy rzut oka było 
widać lepsze wyszkolenie piłkarskie drużyny 
ze stolicy naszego województwa, ale bardzo 
dobre nastawienie naszego zespołu, który raz 
za razem rozbijał ataki przeciwników i czekał 
na swoją szansę w kontrataku dały zaowoco-
wało golem wyrównującym. Mecz zakończył 
się remisem 1:1 więc do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebne były rzuty karne. Lepszego finału 
nie można było sobie wymarzyć.  Ostatecznie 
to nasz zespół sięgnął po wygraną w całym 
turnieju pokonując w karnych Falubaz 5:4. 

Trzydniowy turniej 
COLLOSEUM CUP - 

Piłkarski Laur, który od-
był się w Słubicach okazał 
się wyjątkowy dla drużyny 
UKS Celuloza Kostrzyn nad 
Odrą rocznika 2003-2004. 
Drużyna trampkarza mie-
rząca się z takimi miasta-
mi jak Szczecin, Bydgoszcz, 
Witnica czy Zielona Góra 
okazała się najlepsza!

Już w pierwszej kolejce rzutów karnych nasz 
bramkarz Szymon Skrzypczak (najlepszy 
bramkarz turnieju!) obronił strzał, a reszta 
jego kolegów wykonała swoje jedenastki bez-
błędnie i mogliśmy cieszyć się z dość niespo-
dziewanego ale zasłużonego sukcesu!
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
1. CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ
2. FALUBAZ ZIELONA GÓRA
3. ARKONIA SZCZECIN
4. CZARNI BROWAR WITNICA
5. STEINPOL ILANKA RZEPIN
6. ARKONIA 2004 SZCZECIN
7. GWIAZDA BYDGOSZCZ
8. POLONIA SŁUBICE

UKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
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Zygmunt Mendelski. Człowiek, którego znają wszyscy w Kostrzynie nad Odrą, a to za sprawą jego 
zaangażowania w kierowanie Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, który powstał dokładnie 
1 stycznia 1998 roku, czyli 20 lat temu! Zarażony w młodości przez Jerzego Saka bakcylem biegów na śred-
nich i długich dystansach na początku lat ‘80 XX wieku zawiesił swoje ukochane buty na haku, aby wrócić 
kiedyś do biegania. Jak się jednak okazało, nie była mu przeznaczona kariera sportowa a rola człowieka, 
dzięki któremu wiele pokoleń kostrzyńskich sportowców mogło rozwijać swoje umiejętności...

Jak Pan trafił do MOSiR?

Zygmunt Mendelski: Na wiosnę 1981 roku 
dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji był 
Pan Zbigniew Gulczyński, u którego złoży-
łem aplikację o pracę. Zostałem zatrudnio-
ny na stanowisku inspektora ds. organizacji 
imprez rekreacyjno-sportowych. Pracę tą 
wykonywałem do kwietnia 1982, kiedy jed-
nostka ta została rozwiązana, a jej zadania 
przejął Zakładowy Klub Sportowy „Celulo-
za” w Kostrzynie. I tak do 31 grudnia 1997 
roku byłem związany z klubem, gdzie w 
okresie do 1990 roku pełniłem obowiązki in-
spektora ds. rekreacji, a od 1991 roku do 31 
grudnia 1997 roku pełniłem funkcje dyrek-
tora klubu. Praca na tym stanowisku była dla 
mnie bogatym  doświadczeniem w zakresie 
kierowania  zespołem ludzi oraz w prowa-
dzeniu działalności służącej upowszechnie-
niu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłej generacji wywodzącej 
się ze środowiska kostrzyńskiego. W wyni-
ku restrukturyzacji kostrzyńskiego sportu 1 
stycznia 1998 powstał Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, którego zostałem dyrektorem 
i funkcję tą sprawuję do dnia dzisiejszego…

Panie Dyrektorze, jakie były przyczyny po-
wstania MOSiR w Kostrzynie nad Odrą?

ZM: W latach ‘90 ZKS „Celuloza”, obok go-
rzowskiego Stilonu, był jednym z najpręż-
niejszych klubów na ziemi lubuskiej. Trze-
ba nadmienić, że wówczas w strukturach 
klubu były wszystkie sekcje sportowe, które 
utrzymywaliśmy z dochodów własnych. W 
tamtym czasie nie brakowało sukcesów, jak 
choćby rozgrywki przez dwa sezony piłkar-
skie  w II lidze, a następnie przez kilkana-
ście lat w III lidze, dzisiaj odpowiednik II 

ligi. Nasz klub, obok działalności sportowej, 
prowadził bardzo bogatą działalność gospo-
darczą. Utworzone zostały zakłady usług 
remontowo-budowlanych, które wykony-
wały szereg prac na rzecz Klubu, a wypraco-
wane środki finansowe przeznaczaliśmy na 
poszczególne sekcje sportowe. Przypomnę, 
że nie dostawaliśmy żadnej dotacji z mia-
sta i byliśmy, jak to się mówi, „na własnym 
garnuszku”. Ale nie przesadzę jeśli powiem, 

że w tamtych czasach budżet ZKS „Celu-
loza” był nie wiele mniejszy od budżetu 
miasta. Na taki stan rzeczy pozwoliła wzo-
rowa współpraca z kierownictwem zakładu 

patronackiego - Kostrzyńskich Zakładów 
Papierniczych. Po przemianach gospodar-
czych w latach 1996 - 1997 nasze brygady 
remontowe, które dotychczas pracowały 
głównie na terenie fabryki, traciły prak-
tycznie możliwość zarobkowania. Nastąpiły 
zwolnienia tych pracowników, a co za tym 
idzie klub miał coraz mniejsze dochody, a 
posiadane środki w szybkim tempie malały. 
Równie szybko pojawiły się pierwsze wie-

rzytelności. W tym krytycznym momencie 
podjęliśmy decyzję, że aby uratować nasz 
dorobek sportowy, musimy utworzyć nową 
jednostkę budżetową, która miała przejąć 

majątek ZKS „Celuloza”. Nasza decyzja spo-
tkała się z pełnym zrozumieniem ze strony 
ówczesnych władz miasta z burmistrzem 
Marianem Firsztem na czele. W ten sposób 
nastąpiło płynne przekształcenie ZKS „Ce-
luloza”, a zarządzanie całym sportowym 
majątkiem przejął utworzony uchwałą Rady 
Miasta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kostrzynie nad Odrą w roku 1998.

MOSiR to jednak nie tylko ludzie, ale 
przede wszystkim obiekty sportowe, gdzie 
odbywają się liczne zawody, turnieje czy 
mecze. Jak wyglądał rozwój bazy MOSiR 
na przestrzeni lat?

ZM: Początki tworzenia bazy sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kostrzynie nad Odrą nie były z pewnością 
łatwe. Nie było to dla mnie małe wyzwanie, 
tym bardziej, że nowa jednostka powstawa-
ła na praktycznie nowych zasadach. Opra-
cowano koncepcje pracy, statut, regulami-
ny wewnętrzne, regulamin organizacyjny.  
Ośrodek przyjął nowych pracowników, ale 
przejął też cały kompleks sportowo-rekre-
acyjny przy ul. Niepodległości 11. Trzeba 
jednak podkreślić, że w każdym roku na-
szego funkcjonowania, dzięki wsparciu 
władz miasta, nie szczędzono środków fi-
nansowych na poprawę estetyki naszych 
obiektów. Jestem dumny z tego, że nasze 
miasto ma tak wspaniałych ludzi u steru 
władzy, którzy tak dobrze rozumieją potrze-
by sportowców. Z biegiem czasu dochodziły 
przecież kolejne obiekty, zarządzane przez 
MOSiR: hala widowiskowo-sportowa przy 
ul. Wojska Polskiego, ośrodek rekreacyjny 
wraz z przystanią wodną „Delfin” czy w 
końcu ośrodek rekreacyjny wraz z basenem. 
I choć w poprzednim stuleciu nasze obiekty 

były nowoczesne, to już na początku XXI 
wieku wymagały gruntownych remontów. 
Zaczęto od remontu budynku przy ul. Nie-
podległości 11, w latach 2001-2002 prze-
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prowadzono remont kapitalny hali przy ul. 
Wojska Polskiego i z każdym rokiem nasza 
baza sportowa stawała się coraz bardziej no-
woczesna. Muszę jednak w tym miejscu pod-
kreślić, że to na ostatnie cztery lata przypada 
szczególnie wzmożony rozwój naszej bazy: 
powstały korty tenisowe, znacznej poprawie 
uległ stan płyt piłkarskich czy przeprowa-
dzono  remont kapitalny hali przy ul. Wojska 
Polskiego i  jej przebudowę do obecnych stan-
dardów. Dzisiaj to przecież tam odbywają się 
rozgrywki ekstraklasy tenisa stołowego!
Nie liczymy jednak tylko na miasto. Dzięki 
środkom pozyskanym od sponsorów wyko-
nany został automatyczny system nawad-
niania płyt piłkarskich. W roku 2017 udało 
nam się wyremontować kolejne płyty i liczę 
bardzo, że już w bieżącym roku te 12 tys. m2 
nowych, pięknych, funkcjonalnych boisk tra-
wiastych będzie dobrze służyć naszym mło-
dym piłkarzom. Przypomnę  w tym miejscu, 
że obecnie dzieci i młodzież są zrzeszone 
w 17 grupach, a liczba osób uprawiających 
piłkę nożną w kostrzyńskich stowarzysze-
niach osiągnęła już ponad 500 osób! A jeśli 
dodam, że dojdzie do tego wykonanie do-
datkowych trzech szatni dla naszych spor-
towców i wykonamy remont parkietu w hali 
przy ul. Niepodległości to mogę śmiało za-
ryzykować twierdzenie, że sport w naszym 
mieście będzie się jeszcze prężniej rozwijał i 
to we wszystkich dyscyplinach sportowych. 
Trwa moda na sport i aktywny tryb życia i 
cieszymy się, że w naszym mieście są orga-
nizowane imprezy na szczeblu lokalnym, 
krajowym czy ogólnopolskim. Nie można 
także zapominać, że nasze sukcesy zostały 
już zauważone. Bo to przecież dzięki suk-
cesom naszych zapaśników, przy wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku 
Zapaśniczego miasto pozyskało środki na 
budowę hali widowiskowo-sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 1. Będzie to centrum 
kształcenia sportu zapaśniczego.
Dużym wyzwaniem było także  dla mnie i 
moich pracowników utrzymanie w okresie 
letnim basenu, który z roku na rok był w 
coraz gorszym stanie technicznym. Cieszę 
się bardzo, ze w roku 2017 podjęto pierwsze 
prace przy niecce basenu i terenu wokół, a 
już w roku bieżącym basen ma być otwarty. 
Na tym jednak nie koniec, ponieważ dobrze 
wiemy, że ku szczęśliwemu finałowi zmie-
rza także budowa krytej pływalni. Tak więc 
kryta pływalnia, basen i teren rekreacyjny 
wokół tych obiektów będą tworzyć piękny 
kompleks, a zdradzę tylko, że myślimy rów-
nież o reaktywacji tzw. dużego basenu. Wie-
rzę więc, że już niedługo każdy znajdzie coś 
dla siebie w naszej bogatej ofercie sporto-
wej.  Te działania na rzecz  rozbudowy bazy 
sportowej oraz kolejne inicjatywy na rzecz 
sportowych inwestycji to ogromnie duża za-

sługa burmistrza Andrzeja Kunta oraz Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą z przewodniczą-
cym Markiem Tatarewiczem na czele. Sło-
wa uznania i podziękowania za całokształt 
działań  kieruję do pani naczelnik Marzeny 
Brenk – Sułkowskiej oraz wszystkich pra-
cowników wydziału oświaty, kultury i opie-
ki. A korzystając z okazji, pragnę w imieniu 
całej kostrzyńskiej sportowej społeczności, 
serdecznie podziękować naszym władzom 
za podjęte inicjatywy. Jeszcze raz dziękuję.

Życzymy tego Panu Dyrektorowi z całego 
serca. W tym roku przypada 20-lecie ist-
nienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Kostrzynie nad Odrą. Czego może-
my się spodziewać?

ZM: Pragnę nadmienić, że MOSiR obec-
nie zatrudnia 11 pracowników. Mogę tylko 
powiedzieć, że w roku 2017 zorganizowa-
liśmy 114 różnorakich imprez sportowych, 
w których wzięło udział ponad 10.000 
sportowców w różnym wieku i nie zamie-
rzamy na tym poprzestać! Jak przystało 
na miasto aktywne sportowo, w bieżącym 
roku szykujemy szereg imprez sportowo-
-rekreacyjnych. Przełom świętowania na-
szego jubileuszu przypadnie na czerwiec i 
wrzesień. W wąskim gronie pracujemy też 
nad monografią 20-lecia naszej jednostki. 
A jeśli chodzi o imprezy, to m.in.  Polski 
Związek Zapaśniczy w Warszawie  przy-
znał nam już organizację w maju Między-
narodowego Pucharu Polski Kadetów w 
zapasach w stylu klasycznym. Utrzymamy 
także wszystkie nasze cykliczne imprezy 
jak choćby Międzynarodowy Bieg Ulicz-
ny „Kostrzyńska Dziesiątka” na początku 
września. Przez cały rok planujemy zorga-
nizować wiele imprez piłkarskich w tym o 
randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, 
turniejów w tenisie stołowym, w zapasach, 
nie zabraknie także Olimpiady Sportowej 
Przedszkolaków, turnieju tańca towarzy-
skiego czy spartakiad sportowo – rekreacyj-
nych dla seniorów. Wachlarz imprez jest 
bardzo szeroki i pozostaje mi jedynie prosić 
o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie 
będziemy informować o naszych zamie-
rzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Jubileusz będzie dla nas bardzo pracowity. 
W 2018 roku liczę także na dalszą konty-
nuację znakomitych sukcesów w dziedzinie 
sportu szkolnego, gdzie w ramach finałów 
Powiatowej Spartakiady Młodzieży, Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej czy Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży kostrzyńscy spor-
towcy znakomicie będą promowali nasze 
miasto. Na koniec chciałbym podziękować 
wszystkim ludziom, instytucjom i firmom, 
które nas wspierają. Podziękowania za wie-
lostronną i owocną współpracę kieruję na 
ręce prezesów i zarządów kostrzyńskich 
klubów sportowych: SKF „Olimp”, UKS 
„Jedynka”, TS „Celuloza”, UKS „Akademia 
Futbolu Lech Poznań Dariusz Dudka”, UKS 
Dwójka”, UKS „Czwórka”, UKS „Celuloza”, 
MUKS „Przyjaciół Sportu”, UKS „Warta”, 
SKF „Renshu”, Kostrzyńskiego Klubu Ka-
rate, UKS „Nukleon”. Dziękuję też działa-
czom sekcji brydża sportowego. Ogromne 
słowa uznania kieruję też do wszystkich 
sponsorów MOSiR, dziękując za wspieranie 
naszych inicjatyw. 
Także i w bieżącym roku życzę wszystkim 
naszym młodym i dorosłym sportowcom 
osiągnięcia jak najwspanialszych sukcesów.   

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na 
kostrzyńskich arenach sportowych!
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