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NA FALI

MOTOCYKLIŚCI OCZAROWALI KOSTRZYN 
Tegoroczny Dzień Matki w Kostrzynie nad Odrą był wyjątko-
wy. To za sprawą Kostrzyńskiej Grupy Motocyklowej MOTO 
KOSTRZYN. Stowarzyszenie choć bardzo młode, bo działające 
od 11 października 2017 roku, ma w swoim gronie mnóstwo 
aktywnych osób z Robertem Dobrowieckim na czele. To oni 
zaproponowali burmistrzowi organizację jeszcze jednej miej-
skiej imprezy – otwarcie sezonu motocyklowego. Burmistrz 
zagwarantował wsparcie Urzędu Miasta i KCK, ale postawił je-
den warunek - ma to być impreza dla wszystkich mieszkańców. 
Motocykliści rozpoczęli przygotowania i już 26 maja zorganizo-
wali plenerową imprezę – rozpoczęcie sezonu motocyklowego.  
Świętowanie rozpoczęło się mszą świętą w intencji motocykli-
stów w kościele p.w. NMP Matki Kościoła przy ul. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Po mszy, która miała również charakter 
patriotyczny związany ze 100-leciem Niepodległej Polski, moto-
cykliści, budząc duże zainteresowanie mieszkańców, przejechali 
ulicami miasta na kostrzyńskie planty. W okolicach amfiteatru, 
gdzie ustawiona była profesjonalna scena z techniczną obsługą 
Kostrzyńskiego Centrum Kultury, czekało na wszystkich ogni-
sko z kiełbaskami, pyszna grochówka, dmuchańce i stoisko z 
animacjami dla dzieci. Ogromna ilość motocykli, które każdy 
mógł obejrzeć i podziwiać robiła wrażenie. Burmistrz – Andrzej 
Kunt, jako motocyklista, tego dnia również rozpoczął sezon, 
a stowarzyszenie przyznało burmistrzowi tytuł honorowego 
członka Kostrzyńskiej Grupy Motocyklowej „Moto Kostrzyn”.  
O godzinie 14:00 scenę opanowały dzieci z kostrzyńskich szkół 
podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Kostrzy-
na nad Odrą,  Szkoła Podstawowa nr 3 im.  Integracji Europej-
skiej, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza), 
których występy zadedykowane były kostrzyńskim Mamom. 
Dziękujemy! Punktem kulminacyjnym tej części programu był 
barwny występ Szkoły Tańca „QUEST”. Dzieci z różnych grup 
wiekowych zaprezentowały się w pięknych, kolorowych strojach 
i zyskały sympatię zgromadzonych przed sceną osób. Później 
przyszedł czas na trzy niesamowite bluesowo-rockowe koncer-
ty. Jako pierwsi wystąpili GRIDTIME z Zielonej Góry, to grupa 
zaprzyjaźniona z kostrzyńskim stowarzyszeniem MOTO KO-
STRZYN.  Po nich zaprezentował się znany nie tylko w regionie 
zespół BIAŁE KRUKI ze Świebodzina, który również zdobył 
serca publiczności. Gwiazdą wieczoru, a zarazem finałem tego 

dnia był niemal dwugodzinny koncert  TOMKA „KOWALA” 
KOWALSKIEGO z zespołem HOUD. Artysta świetnie nawią-
zał kontakt z publicznością, żartował, ale i przekazał wiele waż-
nych przemyśleń, dzielił się swoimi przeżyciami, emocjami, po-
ruszał kwestie bezpieczeństwa, miłości i wolności, czyli wszystko 
to czemu hołduje Miasto Kostrzyn. To dla Tomka, który ma w 
Kostrzynie swoich fanów, zgromadzona publiczność zaśpiewała 
„Sto lat”! Po koncercie Tomek nie krył wzruszenia i przekazał 
nam swoje marzenie – zaśpiewać ponownie dla tak świetnej 
kostrzyńskiej publiczności.  Cieszymy się bardzo, że pierwsza 
oficjalna impreza kostrzyńskiego stowarzyszenia należy do uda-
nych, a Urząd Miasta mógł pomóc w organizacji tego przedsię-
wzięcia tym bardziej, że motocykliści połączyli imprezę z wielką 
akcją charytatywną na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 
Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. Wolon-
tariusze zbierali pieniądze do specjalnie oznaczonych puszek 
dziękując ofiarodawcom uśmiechem i przyklejając patriotycz-
ne naklejki z ogólnopolskiej akcji „Dumni z Polski”, do której 
przystąpiło nasze miasto. „Cieszy nas, że mogliśmy współpraco-
wać z Kostrzyńską Grupą Motocyklową MOTO KOSTRZYN 
w pierwszym otwarciu sezonu motocyklowego. Właśnie taka 
współpraca miasta i stowarzyszeń, które organizują imprezę dla 
całej społeczności lokalnej pozwala nam wciąż realizować ha-
sło wyborcze z 2006 roku – Kostrzyn Nasz Dom” - powiedział 
burmistrz dr Andrzej Kunt. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
zorganizujemy wspólnie drugie otwarcie sezonu motocyklowe-
go w Kostrzynie nad Odrą.  Dawid Marciniak, UM 
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Maj jest miesiącem, w którym turyści wyjątkowo chętnie 
odwiedzają Park Narodowy „Ujście Warty”. Nic dziwne-
go, gdyż jest to doskonały miesiąc na obserwację nie tylko 
ptaków ale całej przyrody, pełnej wiosennego życia. Nowe 
elementy infrastruktury turystycznej, które właśnie na po-
czątku maja zostały oddane do użytkowania, pozwalają na 
atrakcyjne i bezpieczne dla przyrody obserwacje. 
Pierwszym, długo wyczekiwanym przez wszystkich obiek-
tem dostępnym do zwiedzania, jest wieża widokowa na Czar-
nowskiej Górce. Na miejsce starej, drewnianej wieży, roze-
branej kilka lat temu powstała nowa konstrukcja o wysokości 
ok. 16m. Z górnego podestu widokowego na wysokości 11m 
rozciąga się piękny widok na nadwarciańskie łąki i rozlewi-
ska. Pod wieżą znajdują się również parking, toalety i miejsce 
wypoczynkowe z ławkami i stołami. Jest to doskonałe miej-
sce na przystanek podczas zwiedzania Parku. Wieża i towa-
rzysząca jej mała infrastruktura nawiązują stylem do budowli 
szachulcowych - tradycyjnej formy budownictwa, jeszcze do 
niedawna powszechnej w rejonie Ujścia Warty. Ponieważ ten 
typ budynków jest aktualnie w zaniku, dlatego w ten sposób 
staramy się przypomnieć o istnieniu szachulca.
Drugi, nowy obiekt znajduje się w północnej części Parku. 
Jest to ścieżka spacerowa, która łączy Wał Północny z jed-
ną z udostępnionych do ruchu turystycznego dróg: Bobro-
wą Drogą.  Ścieżka składa się z 3 odcinków, różnych pod 
względem nawierzchni. Prosto z Wału Północnego wchodzi 
się na drewnianą kładkę, która prowadzi wzdłuż torfianki. 
Następnie ścieżka prowadzi gruntową drogą zaś ostatni odci-
nek to droga wewnętrzna prowadząca przez podmokłą łąkę. 
Tym, którym uda się pokonać drogę przez łąkę czeka wieża 
widokowa przy Bobrowej Drodze, gdy poziom wody na łące 
uniemożliwia przejście można wybrać trasę alternatywną 
tzw. Drogą Środkową. Ścieżka zarówno umożliwia kilkuki-
lometrowy spacer w formie pętli jak i obserwację ptaków łąk 
i trzcinowisk. W okolicach ścieżki można spotkać np. łabę-
dzie, rokitniczki, wodniki, podróżniczki, skowronki, kszyki, 
gąsiorki czy patrolujące teren z nieba bieliki i myszołowy. 
Wieża widokowa na Czarnowskiej Gorce oraz ścieżka space-
rowa na Polderze Północnym zostały zbudowane w ramach 
projektu POIŚ.02.04.00-000124/16-00 „Ochrona zagrożo-
nych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym „Uj-
ście Warty” poprzez budowę terenowej infrastruktury eduka-
cyjno - turystycznej”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu: 706 
140 zł, w tym dofinansowanie do 600 219 zł.

Mamy szansę na stworzenie kolejnych kreatywnych prze-
strzeni w naszym mieście. Wszystko za sprawą inicjatyw 
naszych młodych mieszkańców, którzy zgłosili swoje filmy 
pokazujące ich talenty. Filmy nie zostały docenione przez 
Jury, ale zgłoszone lokalizacje biorą udział w dalszym gło-
sowaniu internautów, które będzie trwać do 21.06.2018 r. 
Głosować można codziennie. Wszystko zależy teraz od 
zaangażowania naszych mieszkańców. Zachęcamy do gło-
sowania na jedną z lokalizacji (os. Warniki lub ul. Różana - 
TBS). Można oddać jeden głos na dobę na jedną lokalizację. 
Wszelkie informacje jak głosować oraz zasady akcji można 
znaleźć na stronie podwórko.nivea.pl - liczymy na Państwa 
wsparcie - Razem możemy więcej.
Kostrzyn to nasz wspólny dom, dajmy coś od siebie. Nie 
czekaj! Głosuj!  To nic nie kosztuje!

NOWA WIEŻA

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra informuje, że od 
dnia 21 maja do dnia 8 czerwca 2018 r. będą przyjmowa-
ne wnioski o przyznanie dofinansowania do trwałej wy-
miany starych kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, 
olejowe, elektryczne z nieruchomości znajdujących się  w 
granicach miasta Kostrzyn nad Odrą.
Dotacja celowa może być udzielona osobom  posiadają-
cym tytuł prawny do władania taką nieruchomością 
Dofinansowanie pokrywa do 50% kosztów kwalifikowa-
nych inwestycji, jednakże nie więcej niż 3.000,00 zł (brut-
to) w lokalach w budynku wielorodzinnym i nie więcej 
niż 5.000,00 zł ( brutto ) w budynkach jednorodzinnych. 
W przypadku budynku wielorodzinnego podłączanego 
w całości do sieci ciepłowniczej, wysokość dofinansowa-
nia nie może przekroczyć 30% kosztów inwestycji.
Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością złoże-
nia w Urzędzie Miasta.
Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu 
kompletnego wniosku do Biura Obsługi Interesanta  
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą.
Wnioski niekompletne będą podlegać odrzuceniu.
Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków fi-
nansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budże-
towej Miasta Kostrzyn nad Odrą na dany rok.
Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Intere-
santa Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2 
lub na stronie internetowej www.kostrzyn.pl w zakładce 
Plan gospodarki niskoemisyjnej.

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW
O UDZIELANIE DOTACJI CELOWEJ 

Z BUDŻETU GMINY
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

NA ZADANIA SŁUŻĄCE
POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA

KONKURS
NIVEA
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Każdy miesiąc to postęp jeśli chodzi o inwestycje w naszym mieście. Kolejne są oddawane do dyspozycji mieszkańców, nad innymi wciąż pra-
cujemy, a dla nowych zadań tworzona jest dokumentacja. Jeszcze inne są właśnie budowane i rosną na naszych oczach. W ubiegłym miesiącu 
rozstrzygnęło się kilka przetargów, dotyczących naszego otoczenia. Stoją już mury żłobka, wylana jest podłoga, lada dzień budowany będzie 
dach budynku. Prace przy basenie otwartym trwają, robimy wszystko żeby udostępnić basen mieszkańcom jeszcze na tegoroczne wakacje.

INWESTYCJE, INWESTYCJE…
AKT EREKCYJNY
W MURACH ŻŁOBKA

22 maja na terenie budowy nowego miejskiego żłobka, od-
była się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego, na któ-
rym podpis złożył Burmistrz Miasta - Andrzej Kunt, Prze-
wodniczący Rady Miasta - Marek Tatarewicz, przedstawiciel 
wykonawcy - Aneta Suchomel oraz inni zaproszeni goście. 
Do puszki włożono dla przyszłych pokoleń m.in. kwietnio-
wy numer „Samorządnego Kostrzyna”, w którym pisaliśmy 
o pierwszym wbiciu łopaty, kilka drobnych monet oraz inne 
pamiątki. Każdy z przybyłych gości oraz pracowników bu-
dowy miał szansę dokręcić śrubę zamykającą puszkę, którą 
zaraz potem zamurowano w ścianie. Miło patrzeć na tempo 
wykonywanych przez wykonawcę PHU IKAA Aneta Sucho-
mel prac. Już stoją mury żłobka, za moment będzie dach, 
później okna, wykończenie, wyposażenie i budynek będzie 
gotowy do przyjęcia naszych dzieci z Kostrzyna. Całkowity 
koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to ok. 4.500.000 zł. 
Część środków pozyskaliśmy z rządowego programu „Ma-
luch+”. Cieszymy się, że wszystko idzie zgodnie z planem, 
życzymy wykonawcy dalszej tak owocnej pracy. Przypomi-
namy, że zapisy do żłobka rozpoczynamy jesienią tego roku.

NOWE DROGI

Pod koniec kwietnia ogłosiliśmy przetarg na „Budowę dróg 
na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Łódzka oraz kanali-
zacji deszczowej w ulicy Południowej w Kostrzynie nad 
Odrą”, który odbył się 11.05.2018 roku. Tutaj zakres robót 
obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,  na-
wierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 
cm o powierzchni 2.139 m2 na podbudowie z kruszywa ła-
manego, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej/
czerwony gr. 8 cm o powierzchni 1123 m2 na podbudowie z 
kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej ko-
lorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 86 m2 na podbudowie 
z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regu-
lacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, montaż 
oznakowania drogowego, zagospodarowanie terenów ziele-
ni. Przypomnijmy, że to kolejny etap budowy dróg osiedlo-
wych i nie są to ostatnie inwestycje drogowe w mieście.
Burmistrz zlecił także wykonanie dokumentacji projektowo 
- kosztorysowej przebudowy ulic Reja oraz Asfaltowej. Za-
kres prac obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Reja z ul. 
Drzewicką do skrzyżowania ul. Reja z ul. Łączną, o długości 
ok. 1.330 m2 oraz odcinek od skrzyżowania ul. Asfaltowej 
z ul. Drzewicką do skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Ener-
getyków, o długości ok. 550 m. Na oba zadania najkorzyst-

niejsze oferty złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
TREPRO Marlena Treumann z Kórnika w kwotach 57.000 
zł brutto oraz 34.500 zł brutto. Na przebudowę ulicy Jana 
Pawła II Miasto starać się będzie o środki z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszty inwestycji 
szacowany jest na 2,6 mln a dofinansowanie wynosi aż 60%. 
Jeśli otrzymamy rządowe wsparcie, jeszcze w tym roku in-
westycja zostanie zakończona.

NOWE PARKINGI

Pod koniec kwietnia dokonaliśmy odbioru inwestycji pn. 
„Budowa miejsc postojowych przy ul. Osiedle B1 i Osie-
dle B2 w Kostrzynie nad Odrą”. Na tym jednak nie po-
przestajemy, powstają i będą powstawać kolejne, tak po-
trzebne w naszym mieście,  miejsca parkingowe. Już w maju 
ruszyła kolejna inwestycja. Obecnie trwa budowa parkingu 
przy ul. Różanej na 23 miejsca postojowe. Wykonawcą jest 
firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą, a zadanie ma kosz-
tować 46.879 zł brutto. Termin odbioru parkingu ustalono 
na 27.06.2018 r.

NOWE PLACE ZABAW
17.04.2018 r. rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację robót bu-
dowlanych pn. „Budowa placu zabaw na Osiedlu Drzewice”, 
na to postępowanie wpłynęło pięć ofert, z czego najkorzyst-
niejszą przedstawiła firma LUPLE S.C. ze Szczecina. Wykona-
nie placu zabaw ma kosztować 173.537,90 zł. Zadanie zostanie 
zrealizowane do 30 maja 2018 roku a uroczyste otwarcie odbę-
dzie się podczas Święta Szkoły 8 czerwca. Warto przypomnieć, 
że środki na tą inwestycję pozyskaliśmy w ramach rządowego 
programu Otwartych Stref Aktywności (OSA).

NOWA ZIELEŃ MIEJSKA

Realizujemy projekt pn. „Poprawa jakości środowiska 
miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych te-
renów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą 
i Dębnie”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020, działanie 2.5, oś priorytetowa II”. W 
ramach projektu planujemy odnowienie zieleni w parkach 
na terenie miasta tj. w Parku Miejskim, w Parku przy ul. 
Fabrycznej i w Parku Lwa. Zakres usług obejmuje wykona-
nie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach (zadanie 1) oraz 
wykonanie nasadzeń uzupełniających (zadanie 2).
Wciąż zabiegamy również  o realizację projektu pn. „Zago-
spodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Solidarności, 
Jana Pawła II i Orła Białego w Kostrzynie nad Odrą – la-
birynt”, w ramach wspomnianego wyżej projektu. Zakres 
robót przewidzianych do wykonania obejmuje wykonanie 
rzeźby kinetycznej, paneli dekoracyjnych, wykonanie na-

wierzchni w centralnej części skweru inkrustowanymi be-
tonowymi płytami z efektem labiryntu, wykonanie dojść 
do skweru  o nawierzchni  z kostki brukowej, wykonanie 
trawników i nasadzeń pnączy i krzewów oraz  ustawienie 
ławek i koszy na śmieci.
Tak jak obiecywaliśmy, będziemy konsekwentnie prowadzić 
na terenie miasta rekompensacyjne nasadzenia drzew. Na 
to przedsięwzięcie otrzymaliśmy cztery oferty, z których 
najkorzystniejszą finansowo okazała się oferta Gospodar-
stwa Szkółkarskiego Henryka Hnicy z Dobrzycy, opiewają-
ca na sumę 94.122 zł brutto.

INWESTYCJE W SZKOŁACH

27.04.2018 roku rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację zada-
nia inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych 
poziomu piwnicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie 
nad Odrą”. Na to zadanie wpłynęły trzy oferty, z których naj-
korzystniejsza została złożona przez firmę PHU ARCHIPRO 
z Kostrzyna nad Odrą. Wartość zadania to 95.988,09 zł.
Do 23 maja z kolei przyjmowane były oferty na remont insta-
lacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej oraz 
pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Kostrzynie nad Odrą.
Do 15 maja przyjmowaliśmy oferty na rozbudowę Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą o ze-
spół szatni tj. budynku jednokondygnacyjnego o powierzch-
ni użytkowej 53,11 m2 i kubaturze 321 m3, składającego się 
z 3 pomieszczeń szatniowych wraz z sanitariatami. Budowla 
ma powstać przy istniejącej hali przy ul. Niepodległości, z 
której codziennie korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr1, zapaśnicy czy inne sportowe stowarzyszenia działające 
na terenie naszego miasta. O rozbudowie sportowej infra-
struktury napiszemy więcej w kolejnym numerze.

DOM PRAKTYK TWÓRCZYCH
CORAZ BLIŻEJ…

W kwietniu na platformie zakupowej Urzędu Miasta ogło-
siliśmy zapytanie ofertowe dotyczące opracowania doku-
mentacji projektowo - kosztorysowej aranżacji i wyposaże-
nia wnętrz budynku przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad 
Odrą na potrzeby utworzenia Domu Praktyk Twórczych 
(oddziału Kostrzyńskiego Centrum Kultury) oraz realizacji 
wystawy stałej pt. „Historia i teraźniejszość kostrzyńskie-
go przemysłu” wraz z produkcją materiałów audiowizu-
alnych na potrzeby przedmiotowej wystawy. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła pracownia STUDIO WYSTAW Piotr 
Wysocki z Przytocznej w kwocie 135.000,00 brutto.
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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, 
Parkowa, 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, Gimna-
zjalna, Gorzyńska, Graniczna, Handlowa, Jana z Kostrzyna,Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 2-7, 9-41 nieparzyste, Królewska, Książęca, 
Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja, Plac Ratuszowy, Plac 
Zamkowy, Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Św. Klemensa, Wła-
dysława Sikorskiego, Wodna, Zakole, Zaułek Kościelny

Jeremi Dominik FILUŚ - tel. 601 575 940 
OKRĘG WYBORCZY NR 3
Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego 8-40B parzyste, od 43 do końca, Klonowa, Księdza 
Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Osiedle Kolejowe, Osiedle 
Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa, Tarasowa, 
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 Kaczmarka, 
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, Spokojna, 
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, Kostrzyń-
ska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja, Namyślińska, 
Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Szumiłowska, Tartaczna, Topolo-
wa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa

W majową sobotę Samorząd Mieszkańców Osiedla Leśnego z Piotrem Dziekanem na czele 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą zaprosili mieszkańców na 
majówkę. Impreza, jak co roku o tej porze, skierowana była głównie dla najmłodszych miesz-
kańców osiedla, którzy doskonale się bawili, a to dzięki licznym atrakcjom przygotowanym 
przez organizatorów.

MAJÓWKA NA LEŚNYM

Na Osiedlu Leśnym zjawiam się około 15:00 w towarzystwie 
Radnych Powiatowych w osobach Zygmunta Mendelskiego 
oraz Andrzeja Kaila. Jak na gości przystało, to właśnie oni, 
asystowani przez Panią Kasię, rozdali najmłodszym słodko-
ści (ufundowane przez osiedlowy sklep Lewiatan) z okazji 
zbliżającego się Dnia Dziecka, rozmawiali z mieszkańcami 
- świetnie się przy tym bawiąc. Majowa impreza skierowa-
na była do najmłodszych, dla których tego dnia atrakcji nie 
brakowało. Były więc dmuchane zamki, rozstawione przez 
firmę Megadmuchańce Piotra Witkowskiego. Była możli-
wość rozegrania meczu tenisa ziemnego na odnowionym 
w ostatnim czasie boisku. W przerwie niezmordowana Pani 
Olga fantazyjnie malowała  twarzyczki dzieciaków na sta-

nowisku Avon, gdzie Panie mogły dodatkowo zapoznać się 
z najnowszą ofertą firmy oraz wziąć udział w  konkursie z 
nagrodami. Adam Strelczuk, właściciel firmy Adams zapra-
szał wszystkich chętnych do przejażdżki TIRem, a tych nie 
brakowało! Siły zregenerować można było przy kiełbasce z 
grilla, gdzie rządziła i dzieliła Pani Kazimiera Kusyk, która 
do każdej porcji dodawała uśmiech. Można było też kupić 
swojemu dziecku naprawdę fajne zabawki na obleganym 
sklepiku czy zakręconą frytkę. Wszystko pozostałe dostęp-
ne było jedynie za uśmiech! Słowem: było barwnie, koloro-
wo i sympatycznie. Nic dodać, nic ująć.

Bartłomiej Suski

16 maja 2018 r. na stadionie MOSiR odbyła się XIV Spartakiada „Od juniora do seniora”. 
Uroczystego otwarcia spartakiady dokonali Dyrektor MOSiR - Zygmunt Mendelski i Prze-
wodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Krystyna Budzińska życząc uczestnikom znako-
mitej zabawy w miłej atmosferze.

SENIOR NA SPORTOWO

Dopisała pogoda i kibice, którzy bardzo aktywnie dopingo-
wali  do rywalizacji drużyny seniorów: Związku Emerytów 
i Rencistów, Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem”, osoby 
niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy, 
słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Udział wzięli 
również nasi milusińscy juniorzy z Przedszkola Nr 1 „Pod 
Topolą”. Rywalizacja wśród drużyn była bardzo emocjonu-
jąca, każdy chciał wypaść jak najlepiej i zdobyć dla swojej 
drużyny jak najwięcej punktów. Nie było jednak przegra-
nych, każdy uczestnik był zwycięzcą!

Po takim wysiłku wszyscy zostali zaproszeni na kiełbaskę 
z grilla, a dzieci dostały owoce i napoje. Uniwersytet Trze-
ciego Wieku składa serdeczne podziękowanie dla zespołu 
obsługującego naszą Spartakiadę z MOSiR-u,  Panu Dyrek-
torowi Z. Mendelskiemu za puchary i dyplomy, a kibicom 
za aktywny udział w dopingowaniu drużyn.
Tego wszystkiego nie byłoby gdyby nie dofinansowanie z 
Urzędu Miasta, za które serdecznie dziękujemy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kostrzynie nad Odrą
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Miasto Sambor na Ukrainie, to miasto leżące  nad rzeką Dniestr, 
w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim. Według ostatnich 
danych w Samborze mieszka ponad   36 000 ludzi, w tym znaczą-
cą mniejszością narodową jest mniejszość polska licząca ok. 1200 
Polaków. To oni wciąż dbają o pielęgnowanie i podtrzymywanie 
polskości skupiając się m.in. wokół Towarzystwa Kultury Polskiej 
Ziemi Lwowskiej w Samborze. Pomagają im w tym polskie miasta, 
a wśród nich Kostrzyn nad Odrą. 

SAMBOR
MIASTO PARTNERSKIE

Historia współpracy Kostrzyn nad Odrą z 
miastem Sambor sięga 2000r. kiedy to rozpo-
częły się pierwsze kontakty pomiędzy miasta-
mi. Bardzo duży wpływ na rozwój współpracy 
miał w tym okresie Kościół rzymsko-katolicki 
pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Sam-
borze, a  przede wszystkim Polonia skupiona 
wokół działań Domu Polskiego oraz Szkoły 
Polskiej im. Jana Pawła II. 
Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą  podję-
ła w dniu 27 czerwca 2002r. uchwałę   nr 
XXXIV/356/2002 w sprawie porozumienia 
partnerskiego z miastem Sambor. Konse-
kwencją podjętej  uchwały było podpisanie w  
2002r. umowy współpracy z miastem Sambor, 
która koncentrowała się na rozwoju gospo-
darczym, nauce, kulturze, sporcie i turystyce. 
Wielokrotnie delegacje z naszego mia-
sta miały okazję korzystać z  gościnności 
miasta Sambor, jak również  reprezentanci 
Sambora składali wizyty w Kostrzynie nad 
Odrą. Wizyty te  przyczyniły  się  niewątpli-
wie  do rozwoju przyjacielskich kontaktów 
pomiędzy  Kostrzynem, a   Samborem.
Organizowany we wrześniu 2003r. wyjazd  
delegacji miasta Kostrzyna  do miasta Sam-
bora na Ukrainie połączony został z trans-
portem pomocy charytatywnej szczególnie 
skierowanej dla dzieci. W przeważającej 
mierze dary pochodziły od kostrzyńskich 
firm i instytucji. 
W 2015r. w związku z rozwojem  konfliktu 
zbrojnego pomiędzy Ukrainą a Rosją zorga-

nizowana została przez Burmistrza Miasta 
kolejna  zbiórka pomocy  pn. „Kostrzyn dla 
Sambora”, w którą bardzo aktywnie włączyli 
się sami mieszkańcy, jak również kostrzyń-
skie firmy: KSSSE, ICT Poland, Wendre, 
Współpraca między miastami przeniosła 
się również na płaszczyznę kultury: w pa-
mięci wielu mieszkańców zapisał się kon-
certy muzyczne zespołów muzycznych z 
Sambora, a szczególnie zespołu „Żarna”, 
który miał miejsce podczas ówczesnego 
święta miasta „Dni Kostrzyna”. 
W 2016r. podjęta została kolejna uchwała o 
współpracy między miastami: Kostrzynem 
nad Odrą i Samborem, a ostateczna wer-
sja umowy partnerskiej została zawarta w 
Samborze w dniu 18 sierpnia 2016r. 
W 2016r. Miejskie Zakłady Komunalne z 
Kostrzyna oraz  Kostrzyńsko-Słubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna S.A włączyły się 
w finansową pomoc remontu Domu Pol-
skiego w Samborze. Uroczyste otwarcie od-
nowionego obiektu odbyło się 3 maja 2018 
roku. W uroczystości uczestniczył zastępca 
burmistrza Zbigniew Biedulski, który przy-
wiózł podziękowania dla Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i 
Miejskich Zakładów Komunalnych.

Agnieszka Żurawska-Tatała 
Kierownik Biura Integracji Europejskiej

i Współpracy Międzynarodowej UM
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RAZEM
DLA BEZPIECZEŃSTWA

W maju w Przedszkolu  Miejskim nr 1 „Pod 
Topolą” odbyło się wiele zajęć poświęco-
nych szeroko pojętemu bezpieczeństwu.  
Dzieci  utrwalały  zasady uczestnictwa w 
ruchu drogowym, rozpoznawania sytu-
acji bezpiecznych i zagrażających życiu i 
zdrowiu.  Chcąc urozmaicić nasze zajęcia 
zaprosiliśmy do współpracy służby mundu-
rowe- odwiedzili nas przedstawiciele  Straży 
Pożarnej i Policji. Pogadanki z ekspertami 
były dla przedszkolaków szczególnie inte-
resujące. Nasi goście chętnie opowiedzieli 
przedszkolakom o swojej odpowiedzialnej 
pracy, o zasadach obowiązujących w ru-
chu drogowym, a szczególnie o tym, jak 
bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, 

jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło 
do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, 
przedstawili sprzęt używany podczas ak-
cji ratunkowych, utrwalili  ważne numery 
alarmowe. Celem naszego spotkania było 
więc kształtowanie prawidłowych zacho-
wań oraz postaw, opanowanie przez dzieci 
niezbędnych umiejętności w sytuacjach za-
grożenia a także  zdobycie wiedzy z zakresu 
edukacji przeciwpożarowej. Wyposażenie 
dzieci w wiedzę i  umiejętności  radzenia 
sobie w sytuacjach niecodziennych powin-
no być nadrzędnym celem wychowania już 
od najmłodszych lat. Dziękujemy naszym 
gościom za pouczające spotkanie.

Marta Smycz

PARLAMENT
PRZEDSZKOLAKA

7 maja już po raz trzeci przedszkolaki z 
Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyń-
skich Papierników wzięły udział w obradach 
Powiatowego Parlamentu Przedszkolaka. 
Tym razem, spotkanie zwołane przez staro-
stę gorzowskiego Małgorzatę Domagałę oraz 
organizatorów odbyło się w Jeninie. Towarzy-
szyło mu hasło przewodnie „Dziś Parlament 
Przedszkolaka - jutro Parlament Europejczy-
ka”. Spotkanie rozpoczęto od wspólnego od-
śpiewania Hymnu Małego Europejczyka, po 
czym zaproszone dzieci ze wszystkich gmin 
powiatu wystąpiły z prezentacją wylosowa-
nego na poprzednim spotkaniu kraju. Przed-
szkolaki z naszego przedszkola przygotowały 
krótką scenkę mówiącą o Wielkiej Brytanii. 
A jeśli już mowa o tym kraju, na scenie nie 

mogło zabraknąć Królowej Elżbiety II, straż-
ników gwardii angielskiej, Robin Hooda, 
Sherlocka Holmesa czy Misia Paddingtona. 
Po niezwykle udanych prezentacjach małych 
parlamentarzystów, dzieci zaproszone zostały 
do zabaw integracyjnych na stacjach rekre-
acyjnych oraz na poczęstunek. 
To był przemiły, słoneczny dzień, który za-
pamiętamy na długi czas! Kolejne obrady 
Powiatowego Parlamentu Przedszkolaka od-
będą się już w przyszłym roku szkolnym i to 
w naszym mieście, oj będzie się działo! Dzia-
łania w ramach parlamentu przedszkolaka 
przygotowują dzieci z powiatu gorzowskiego 
do uroczystych obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Elżbieta Strof

POZNAJEMY
CIEKAWE ZAWODY

Postrzeganie zawodu zależy od indywidu-
alnych predyspozycji i oczekiwań. Każdy z 
nas fascynuje się zupełnie czym innym. Jed-
na osoba interesuje się podróżami, a ktoś 
inny –sztuką. Już teraz przedszkolaki zasta-
nawiają się nad tym kim by chcieli zostać 
w przyszłości. Najmłodsi kierują się raczej 
wyborem rodziców i osób im bliskich, nato-
miast z czasem ich decyzja oparta jest na za-
interesowaniach i predyspozycjach jakie po-
siadają. W związku z nurtującym pytaniem 
„Kim będę jak dorosnę?” postanowiliśmy 
zgłębić wiedzę naszych przedszkolaków i 
zapoznać ich z ciekawymi profesjami. Maj 
w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Ekoludki” to 
miesiąc poznawania ciekawych zawodów! 
Dnia 8 maja nasze Przedszkole odwiedził 
marynarz. Dzieci miały możliwość poznać 
specyfikę tego zawodu oraz dowiedzieć się 
wielu ciekawostek dotyczących pracy na 
statku. Pan Jarek przygotował dla dzieci cie-
kawą prezentację, bogatą w różne rodzaje 

fotografii przestawiające zarówno pracę na 
statku, jak i niebezpieczeństwa czyhające na 
marynarzy. Dzięki temu niezwykłemu spo-
tkaniu, mieliśmy okazję dowiedzieć się jak 
wygląda dzień z życia marynarza, gdzie śpi, 
oraz gdzie spożywa posiłki. 
15 maja, przedszkolaki po raz kolejny miały 
przyjemność gościć w naszych skromnych 
progach strażaków. Dzieci miały okazję po-
znać specyfikę jednego z bardziej niebez-
piecznych zawodów. Poznały wyposażenie 
oraz ubioru strażaka, który wykorzystuje w 
swojej pracy. Wspólnie przypomnieliśmy 
sobie zasady bezpiecznego zachowania pod-
czas wybuchu pożaru oraz profilaktycznie 
wspomnieliśmy o numerach alarmowych. 
16 maja starszaki udały się na wycieczkę do 
Jednostki Straży Pożarnej, gdzie miały oka-
zję zapoznać się z miejscem pracy strażaków. 
Dziękujemy zarówno Panu marynarzowi, 
jak i panom strażakom, za cenną wiedzę, cie-
kawe prezentację oraz poświęcony czas!

18 maja był wyjątkowym dniem dla przed-
szkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 4 
Bajka. W tym dniu dzieci wraz ze swoimi 
rodzicami obchodziły Sportowy Dzień 
Rodziny. Ta uroczystość jest, coroczną 
tradycją naszej placówki. Postanowiliśmy 
połączyć dwa wspaniałe i wyjątkowe świę-
ta, jakimi są Dzień Mamy i Taty w jedną 
wspólną uroczystość. Na początku odbyło 
się oficjalne zaśpiewanie hymnu sportowe-
go pt. „Gimnastyka” oraz pokaz plakatów 
każdej z drużyn. Druga część wspólnego 
dnia miała charakter rywalizacji sportowej. 
Turniej rozpoczął się rozgrzewką, gdzie 
wszyscy przygotowywali swoje ciało do wy-
czynów sportowych. Oj działo się, działo! 
Słychać było śmiech, radość, gwar Smer-

fów, Skrzatów, Biedronek i Pszczółek w ca-
łej sali gimnastycznej. Wszyscy świetnie się 
bawili pokonując trudy różnych konkuren-
cji. Dzieci wspólnie z rodzicami rozgrywali 
wiele konkurencji m.in. mama kangurzyca 
- bieg z dzieckiem na rękach, rzut worecz-
kiem do celu, drużynowe podawanie misia. 
Tatusiowie mogli się wykazać w kręceniu 
hula-hop i w skokach na skakance. Sporto-
wy Dzień Rodziny był doskonałą formą in-
tegracji dzieci z rodzicami i nauczycielami, 
a przede wszystkim była to okazja do dobrej 
wspólnej zabawy. Wręczenie dyplomów 
było uwieńczeniem tego wyjątkowego dnia. 
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom 
oraz dzieciom za wspólna zabawę.

Marta Karaszewska

SPORTOWY
DZIEŃ RODZINY
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Ze względu na trwające remonty i prace na drogach krajowych, prosimy mieszkańców o nie przyjeżdżanie w miarę 
możliwości autami na imprezę, ze względu na ograniczony ruch w centrum. Parkingi znajdują się przy Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji przy ul. Niepodległości oraz przy Urzędzie Miasta i Muzeum Twierdzy Kostrzyn przy ul. Granicznej.

Zapraszamy do udziału w spływie kajakowym dookoła 
wyspy odrzańskiej. Popłyniemy Odrą oraz jej starorze-
czem. Podczas spływu dowiemy się kilku ciekawostek 
dot. umocnień znajdujących się na trasie - popłynie 
z nami kolega Jurek z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 
Udział w spływie jest bezpłatny, jednak ilość miejsc 
ograniczona. Zapraszamy do udziału. Zgłoszenia przyj-
muje kol. Jacek (503980587).

Ze względu na trwające remonty i prace na drogach krajowych, prosimy mieszkańców o nie przyjeżdżanie w miarę 
możliwości autami na imprezę, ze względu na ograniczony ruch w centrum. Parkingi znajdują się przy Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji przy ul. Niepodległości oraz przy Urzędzie Miasta i Muzeum Twierdzy Kostrzyn przy ul. Granicznej.
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Podczas imprezy „Ko-
strzyn na Fali” Urząd Mia-
sta przygotuje dla uczest-
ników stoisko pod hasłem 
„KOSTRZYN – DUMNI Z 
POLSKI”. W ramach tej ak-
cji będziemy organizować 
konkursy z użyciem biało-
-czerwonego koła fortuny. 
Do wygrania atrakcyjne 
nagrody. Będziemy mieć 
ponadto patriotyczne gry, 
gadżety, a dla osób, które 
rozwiążą naszą krzyżówkę z gazety – koszulkę „Kostrzyn na Fali”. Będą również 
wystawy fotograficzne, gorąco zachęcamy do odnajdywania się na starych zdję-
ciach. Będzie wystawa o 50-leciu klubu żeglarskiego „Delfin” czy wystawa zdjęć z 
poprzednich edycji „Dni Kostrzyna”. Będzie fotoramka w budce, w której można 
będzie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Fundacja WOŚP będzie nauczać w swo-
im namiocie udzielania pierwszej pomocy – warto posiąść taką wiedzę. Ponadto 
wiele atrakcji w formie rozrywek czy to na wodzie, czy też na naszych terenach 
rekreacyjnych. Będą pokazy Ju-jitsu, „Spływ na byle czym”, wielkie malowanie, 
wesoła olimpiada dla dzieci, speedway łoter, rodzinne kajakowanie, spływ wo-
kół wyspy odrzańskiej, mini mundial, akademia rowerowa, kule wodne, surfbiki, 
skimboard, escape room i mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Szcze-
góły oraz godzinowy program znajduje się na plakacie. Do zobaczenia!

ATRAKCJI MOC
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Tegoroczna Noc Muzeów nawiązywała tematycznie do 
wydarzeń z końca II WŚ i udziału armii czerwonej w wal-
kach w 1945 r. Przyczynkiem do tego był temat wystawy 

czasowej otwartej tego dnia (12.05.) w siedzibie Muzeum 
Twierdzy „Między wojna a pokojem” (o wystawie piszemy 
w innym miejscu). Po otwarciu wystawy zwiedzający uda-
li się na teren Starego Miasta. Wcześniej jednakże musie-
li poddać się kontroli dokumentów w Bramie Berlińskiej, 
gdzie umundurowani członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej 
„Festung Breslau” zainscenizowali posterunki kontrolne 
czerwonoarmistów. Na ten czas Brama została „przyozdo-
biona” wojennymi radzieckimi plakatami propagandowy-
mi. Tuż za bramą przy ulicy Berlińskiej zwiedzający mieli 
sposobność obejrzenia stanowiska strzeleckiego – gniazda 
karabinów maszynowych radzieckiej piechoty. Po poko-
naniu posterunków i przeszkód można było przy pięknej 
pogodzie dotrzeć spacerem przez Stare Miasto do Bastio-
nu Filip, który tego wieczoru był bezpłatnie udostępniony 
zwiedzającym. Z okazji tej skorzystało ok. 160 osób w bar-
dzo szerokim przedziale wiekowym. Na dziedzińcu bastio-
nu rozpalono ognisko, przy którym można było pobiwako-
wać wraz z rekonstruktorami w historycznych mundurach 
wojsk radzieckich. Ufundowana przez Muzeum kiełbaska 

smakowała wybornie! A wszystko to przy akompaniamen-
cie pieśni wojennych Włodzimierza Wysockiego, znanego 
barda rosyjskiego. Impreza trwała do późnych godzin wie-
czornych i zakończyła się w kompletnych ciemnościach 
rozświetlanych jedynie przez blask kilku lamp naftowych. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy przybyli do 
nas nie tylko z Kostrzyna, ale i ze Słubic, Dębna, Gorzo-
wa, Witnicy i innych miejscowości, również z Niemiec, za 
udział w Nocy Muzeów i zapraszamy na kolejną za rok!

Ok. 70 osób przybyło w sobotni wieczór 12.05. br. na otwar-
cie wystawy w siedzibie Muzeum Twierdzy Kostrzyn pt. 

„Między wojną a pokojem”. Jest to wystawa, która powsta-
ła we współpracy naszej instytucji z Niemiecko-Rosyjskim 
Muzeum Berlin-Karlshorst i Muzeum Wzgórz Seelowskich, 

camy do uczestnictwa w kolejnych organizowanych przez 
nas wydarzeniach. Następna wycieczka 16.06.br. 

Pracownicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn pracowali przez 
wszystkie dni długiego weekendu majowego. Wprawdzie 
ekspozycja muzealna w Bastionie Filip była nieczynna 3 
maja, ale tego dnia byliśmy obecni w Parku Miejskim, gdzie 
zorganizowana została kostrzyńska majówka rodzinna. Pra-
cownicy MTK ustawili stoisko, na którym można było nabyć 
pamiątki muzealne i publikacje związane z historią miasta. 
Nie tylko do tego ograniczyła się nasza obecność na pikniku. 

Nasz muzealny edukator Jerzy Dreger w historycznym mun-
durze wojskowym obsługiwał stanowisko z egzemplarzami 
broni, która na co dzień prezentowana jest na ekspozycji w 
Bastionie Filip. Oba nasze stoiska cieszyły się sporym powo-
dzeniem, szczególnie najmłodszych uczestników majówki. 
Przypadły im do gustu zarówno pamiątki historyczne, jak i 
również możliwość potrzymania „prawdziwego” karabinu 
czy pancerfausta. Bardzo często z tej możliwości korzystali 
również tatusiowie, którzy z wyraźną przyjemnością pozo-
wali do fotografii wraz ze swoimi pociechami i z bronią w 
ręku. Pogoda dopisała, nasza oferta wzbudziła po raz kolej-
ny zainteresowanie kostrzynian i cieszymy się, że mogliśmy 
wziąć udział w tym rodzinnym przedsięwzięciu.
Informujemy, iż wszelkie pamiątki i wydawnictwa, które 

dostępne były na naszym stoisku w Parku Miejskim, są do 
nabycia w punkcie IT w Bramie Berlińskiej oraz w siedzibie 
Muzeum w godzinach ich pracy.

Kolejny z filmowych wieczorów z historią za nami. Tym 
razem na „warsztat” wzięliśmy tematykę Powstania Stycz-
niowego, a przyczynkiem był film „Szwadron” w reżyse-
rii Juliusza Machulskiego z 1992 roku. Przed projekcją 
krótkie słowo wstępne wygłosił muzealny edukator Jerzy 
Dreger. Jego wystąpienie miało za zadanie wprowadze-
nie widzów w nieco odległą czasowo tematykę. Tym ra-
zem odnotowaliśmy na seansie sporą frekwencję, głównie 
dzięki obecności klasy filmowo-dziennikarskiej kostrzyń-
skiego Zespołu Szkół wraz z wychowawczynią Katarzyną 
Neumann. Sala wypełniła się po brzegi, nie wszyscy mo-
gli liczyć na fotelik, ale schody kinowe również doskonale 
spełniły swoją rolę. Cieszy szczególnie obecność młodzie-
ży na niewątpliwie trudnym i wymagającym skupienia 
i refleksji seansie. Przybyłym dziękujemy za obecność, 
przepraszamy za niedogodności i zapraszamy ponownie. 
Jak zawsze szczególnie dziękujemy p. Justynie Streichsbier, 
która z ramienia „Kina za rogiem” zadbała o sprawy tech-
niczne i niezawodność aparatury wyświetlającej.  Już dziś 
zapraszamy na kolejny filmowy wieczór z historią. Następ-
ny seans 7 czerwca. Tematem przewodnim będą losy okrę-
tu wojennego ORP „Orzeł”. 

MIĘDZY WOJNĄ A POKOJEM
– WYSTAWA

i która prezentuje głównie przedmioty pozostawione bądź 
zagubione przez żołnierzy armii czerwonej w okopach i 
ziemiankach brandenburskich lasów w okresie między za-
kończeniem działań wojennych, a powrotem do Związku 
Radzieckiego. Ekspozycję uzupełniają artefakty odnalezio-
ne przy ciałach żołnierzy radzieckich podczas prac ekshu-
macyjnych prowadzonych przez Muzeum Twierdzy Ko-
strzyn w ostatnich latach na cmentarzu w lesie za Osiedlem 
Leśnym i w parku miejskim. Otwarcie rozpoczęło się od 
pieśni Włodzimierza Wysockiego „On nie wrócił z bitwy” 
prezentowanej wraz z klipem firmowym. Po powitaniu go-
ści przez dyrektora MTK Ryszarda Skałbę głos zabrał dr 
Thomas Kersting z Brandenburskiego Urzędu Opieki nad 
Zabytkami (inicjator powstania wystawy), który podzięko-
wał za współpracę i możliwość prezentacji ekspozycji w Ko-
strzynie. Następnie muzealny edukator zaprezentował tło 
historyczne oraz koncepcję wystawy, a nasz archeolog przy-
pomniał w materiale zdjęciowym i filmowym prace ekshu-
macyjne prowadzone w Kostrzynie. Na zakończenie dwóch 
przedstawicieli Grupy Rekonstrukcyjnej „Festung Breslau” 
w mundurach czerwonoarmiejskich omówiła wyposażenie 
i uzbrojenie podoficera i szeregowego żołnierza piechoty. 
Po otwarciu wystawy przystąpiono do zwiedzania. Opisy 
do wystawy wykonane zostały w trzech językach (polskim, 
niemieckim i rosyjskim), a zwiedzanie mogą ułatwić przy-
gotowane katalogi i broszurki. Wystawa dostępna będzie do 
końca września br. Zapraszamy do zwiedzania!

„Między wojna a pokojem” 
Wystawa archeologiczna czynna:

- w dni powszednie od godz. 10:00 do 16:00 (po zgłosze-
niu się w biurze MTK)

- w weekendy po wcześniejszej rezerwacji terminu
Wstęp bezpłatny. 

Pod koniec kwietnia  miała miejsce kolejna tegoroczna wy-
cieczka muzealna. Tym razem jej celem były dwie siedziby 
dawnego biskupstwa lubuskiego: Lubusz (obecnie Lebus) i 
Górzyca. Naszą wędrówkę poprzedziła krótka prelekcja mu-
zealnego archeologa Krzysztofa Sochy zaprezentowana w 
naszej sali wykładowej. W przystępny sposób przedstawił on 
zawiłe dzieje biskupstwa. Szczególną uwagę poświecił omó-
wieniu wyników badań archeologicznych górzyckiej sedes 
episcopalis. Po jej zakończeniu udaliśmy się busami do Gó-

rzycy, gdzie naocznie mogliśmy się przekonać, co pozostało 
po katedrze biskupów. Na miejscu dowiedzieliśmy się rów-
nież o niezwykłym bogactwie archeologicznym tych ziem. 
O godz. 12.00 rozpoczęliśmy zwiedzanie Lubusza. Naszym 
przewodnikiem był p. Manfred Hunger, który omówił histo-
rię tej miejscowości i jej zabytków. Razem z nim wspięliśmy 
się na Wzgórze Zamkowe, skąd mogliśmy podziwiać nie-
zwykły widok rozciągający się na Odrę i tereny położone po 
jej polskiej stronie. Zwiedziliśmy także miejscowe muzeum. 
Na zakończenie naszej wyprawy udaliśmy się do centrum 
szkoleniowego Oderberge, gdzie z wytrwałością szukaliśmy 
kwitnącego miłka wiosennego. Przy okazji mieliśmy oka-
zję wziąć udział w wernisażu malarskim, na który zaprosił 
nas znany w Kostrzynie rzeźbiarz Jens Lawrenz. W podróży 
powrotnej zmęczeni, ale szczęśliwi, razem z uczestnikami 
planowaliśmy kolejne cele naszych muzealnych wypraw. W 
wycieczce wzięło udział ponad 30 osób, nie tylko mieszkań-
ców Kostrzyna. Dziękujemy za tak licznych udział i zachę-

WYCIECZKA DO GÓRZYCY I LEBUS
Z MIŁKIEM W TLE

MTK NA MIEJSKIEJ MAJÓWCE

KINO ZA ROGIEM WYPEŁNIONE

UDANA NOC MUZEÓW



-12-SK   05/2018  1918 - 2018
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

Z ogromną radością, dumą i satysfakcją 
dzielimy się z Państwem informacją, że Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
nadał Annie Denczew – dyrektor naszej 
Biblioteki – odznakę honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Odznaka nadawana 
jest osobom wyróżniającym się w tworze-
niu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się 

9 maja 2018 r. podczas obchodów „Woje-
wódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzo-
wie Wielkopolskim.
Serdecznie gratulujemy!

Malwina Smycz
Kierownik Działu Biblioteka

wraz z Zespołem Biblioteki

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą dr Andrzej Kunt, podczas obchodów „Wojewódz-
kiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, został wyróżniony za wspieranie upo-
wszechniania kultury i czytelnictwa.
Poniżej podziękowania od Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Pana Sławomira Szenwalda.
My również serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za nieocenione wsparcie naszej działalności.

Zespół Biblioteki

PODZIĘKOWANIA DLA PANA BURMISTRZA
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Na wstępie chciałbym pogratulować awan-
su do rundy finałowej. Na początek może 
opowie nam Pan o pierwszych chwilach w 
Warszawie?
Już sam fakt wygrania finału wojewódzkie-
go w Nowej Soli był zarówno dla trenerów 
jak i ich zawodniczek ogromnym sukcesem. 
Ale musieliśmy w ekspresowym tempie za-
łatwiać różne sprawy organizacyjne. W 
podobnej sytuacji był Zygmunt Mendelski, 
dyrektor MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, 
który między innymi załatwił możliwość 
wspólnego wyjazdu drużyn z województwa 
lubuskiego. Nasze dziewczęta i ich opie-
kunowie (Agnieszka Nowakowska, Oskar 
Zieliński i ja) wyjechaliśmy z Kostrzyna 
nad Odrą 29 kwietnia o godz. 5:30. W go-
dzinach popołudniowych przybyliśmy do 
Warszawy, do hotelu „Aramis”. Po zakwa-
terowaniu przedstawiciele każdego woje-
wództwa losowali stroje sportowe. My wy-
losowaliśmy kolor zielony. A co za tym idzie 
otrzymaliśmy też koloru zielonego czapecz-
ki, ortaliony, chusty i inne gadżety. Jednak 
po losowaniu nasza drużyna niestety nie 
miała zbyt wielu powodów do radości. Na-
szymi rywalkami okazały się drużyny zali-
czane do faworytek….

I potwierdziły się Wasze obawy?
Niestety tak. Cały poniedziałek (30 kwiet-
nia) spędziliśmy na bocznych boiskach Sta-
dionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego i 
na boiskach Agrykolii, gdzie przegraliśmy 
trzy mecze grupowe. Cóż, to był nasz de-
biut. W godzinach popołudniowych uda-
liśmy się na relaks do parku miejskiego. 
Tam też miała miejsce dość zabawna sy-
tuacja. W trakcie zabawy piłka wpadła do 
stawu. Pojawił się problem jak ją stamtąd 
wydostać. Ale od czego miałem asystenta! 
Oskar wszedł do wody i ku niezadowoleniu 
kaczek zabrał ją. Moje zawodniczki i wielu 
postronnych osób nie kryło zadowolenia z 
„uratowania” piłki. Humory dziewcząt po-
prawiły się. Analizowałem miniony dzień 

 WALECZNE DZIEWCZĘTA

XVIII Ogólnopolski Finał Turnieju „Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku” odbywał się w Warszawie w dniach 1-2 maja i tym 
razem nie zabrakło w nim reprezentantów naszego miasta. W tym 
roku awans wywalczyły dziewczęta z Międzyszkolnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Przyjaciół Sportu” w Kostrzynie nad 
Odrą w kategorii drużyn dziewcząt U-12. O finale rozmawiamy z 
trenerem Tomaszem Zielińskim.

Mając na uwadze, że niemiecke zapasy nie 
stosują żadnych ograniczeń (zakazu sto-
sowania niektórych technik w grupie naj-
młodszej) zdecydowaliśmy się zabrać na 
zawody najbardziej doświadczonych i moc-
nych fizycznie młodzików. Pomimo młode-
go wieku posiadamy w swoich szeregach ta-
kich zawodników, którzy na swoim koncie 
mają już udział w kilkudziesięciu turniejach 
zapaśniczych również zagranicznych i nie-
małe doświadczenie, a to procentuje.
Zawody w Weiswasser możemy zaliczyć do 
bardzo udanych. Chłopcy startując w nieco 
wyższych kategoriach wagowych i w większo-
ści rywalizując ze starszymi zawodnikami wy-
grali wiele pełnowymiarowych, zaciętych po-
jedynków. Oczywiście większość tych bojów 
okraszona została mnóstwem emocji i ner-
wów, a to już norma na zawodach sportowych 
nie tylko dla zawodników, ale również trene-
rów i naszych wiernych kibiców-rodziców.
Wspaniała postawa zawodników i wyśmie-
nita atmosfera teamu doprowadziła nas do 
czterech finałów z czego trzy zakończyły się 
zdobyciem złotych medali. W dodatku jeden 
finał okazał się podwójny ponieważ Kacper 
Sobczyk i Wojciech Cudak zdominowali 
swoją kategorię   33-37 kg. Ci dwaj (kuzyni) 
pokonując po drodze wszystich przeciwni-
ków ponownie spotkali się w bratobójczym 
pojedynku o złoto. Tym razem lepszy okazał 
się Wojtek i aby tradycji stało się zadość stan-
dardowo po walce płakali obydwaj. Po cichu 
i z gracją bo nikt od niego tego nie oczekiwał, 
gdyż był najmłodszy w drużynie, Aleks Ku-
syń w pięknym stylu wywalczył złoty medal. 
Aleks udowodnił, że mimo iż ma dopiero 10 
lat, zawsze jest gotów jechać i walczyć o me-
dale. Brawo!!! Z olbrzymią dumą mogliśmy 
obserwować poczynania Mateusza Boryse-
wicza-Woźnickiego, który jako trzeci zapi-

głównie w sportowym aspekcie. Doszedłem 
do wniosku, że jutro będzie lepiej. Przecież 
będą dziewczęta grać z drużynami o po-
dobnych „osiągnięciach” i o podobnym po-
ziomie. We wtorek przystąpiliśmy do dal-
szych meczy. Podoba mi się w tym turnieju 
między innymi to, że drużyny które odpa-
dły po grach w grupach, to nadal mogły w 
nim uczestniczyć by móc ustalić końcową 
klasyfikację. Nasza drużyna zagrała jeszcze 
trzy mecze. Pierwszy nieznacznie przegra-
ła, drugi po  remisie przegrała w rzutach 
karnych a trzeci wygrała 2:0 i ostatecznie 
została sklasyfikowana na XV miejscu w 
Polsce! To po tym meczu dziewczęta chwi-
lę czasu porozmawiały z prezesem PZPN, 
Zbigniewem Bońkiem. A niektóre zrobiły z 
nim pamiątkowe zdjęcia. 

Ale to chyba nie koniec Waszej piłkarskiej 
przygody w Warszawie?
Mając trochę czasu wolnego pojechaliśmy 
autobusem klubowym Legii  na zwiedza-
nie Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsud-
skiego. Po nim oprowadzał nas zawodowy 
przewodnik. Dostaliśmy różne pamiątki. 
Późnym popołudniem odbyło się kolejne 
spotkanie dotyczące naszego uczestnic-
twa na meczu finałowym Pucharu Polski. 
2 maja przebrani w sportowe stroje Tym-
barka udaliśmy się do autobusu, który 
przewiózł nas w określony sektor Stadionu 
Narodowego. Z różnych miejsc mogliśmy 
oglądać  mecze finałowe turnieju. Spo-
tkała nas kolejna miła niespodzianka. Do 
naszych dziewcząt podszedł selekcjoner  
reprezentacji Polski w piłce nożnej Adam 
Nawałka. Porozmawiał z naszymi zawod-
niczkami i chętnie pozował do zdjęć. By-
liśmy też na meczu finałowym o Puchar 
Polski pomiędzy Legią Warszawa a Arką 
Gdynia… a już dzień później wróciliśmy 
do Kostrzyna nad Odrą!

Relacji wysłuchał i opracował
Mirosław Guzik.

sał się na listę najlepszych. Mati najstarszy 
w grupie młodzików, kolejny raz udawad-
nia, że jest po pierwsze niepodważalnym 
liderem kostrzyńskiego teamu, a po drugie 
najlepszym w swojej kategorii wagowej 52 
kg. Mateusz zdecydowanie wygrał wszystkie 
pojedynki przez przewagę techniczną i był 
naszym zdaniem Najlepszym Zawodnikiem 
całego Turnieju.
Nie wszystkim udało się zdobyć miejsca na 
podium lecz każdy dał z siebie 100% i za 
to wielkie słowa pochwały. W tym gronie 
znajdują się Konrad Adamczewski, Oskar 
Piekutowski i Aleksander Kolano. Szcze-
gólnie ten ostatni zaliczył zapaśniczy mara-
ton. Aleksander stoczył aż pięć pojedynków 
z bilansem 3 wygranych i 2 porażek, co w 
efekcie dało miejsce tuż za podium. Ale dla 
tego zawodnika zawody w Weiswaseer były 
swoistym męskim przełomem i przejściem 
na wyższy lewel gdyż pokonał trzech star-
szych przeciwników w morderczych poje-
dynkach, gdzie losy wygranej ważyły się do 
ostatniej sekundy.
Na koniec podsumowania występu w We-
iswasser nie możemy zapomnieć o podzięko-
waniu dla naszych kibiców-rodziców, którzy 
wspólnie z trenerami i zawodnikami budują 
wspaniały klimat i asmosferę klubu. W tym 
miejscu dziękujemy i pozdrawiamy: Ka-
tarzynę i Roberta Cudak, Renatę i Janusza 
Adamczewskich, Justynę i Mariusza Iwasz-
ko, Krystynę Sobczyk, Janusza Zalewskiego. 
Rozwój naszego klubu i wysokie osiągnięcia 
sportowe nie byłyby możliwe, gdyby nie 
środki finansowe otrzymane od Burmistrza 
Miasta Andrzeja Kunta oraz naszego spon-
sora Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A. Dziękujemy !!!

Artur Żołna
Mariusz Torbiczuk

W ubiegłą sobotę 12 maja korzystając z zaproszenia naszych sąsia-
dów zza Odry udaliśmy się do Weiswasser na międzynarodowy tur-
niej zapaśniczy dzieci i młodzików. Z tym niemieckim klubem mie-
liśmy możliwość sportowej rywalizacji między innymi na marcowej 
lidze w Starej Kamienicy. Wszystko wskazuje na to, że nawiążemy 
owocną współpracę z klubem zapaśniczym z Weiswasser.  

ZŁOTE MEDALE
ZAPAŚNIKÓW
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Siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 2 z brązowym medalem. 
We wtorek 15 maja w Sulechowie odbyła się najważniejsza w 
tym sezonie impreza mini siatkówki dziewcząt: FINAŁ WO-
JEWÓDZKI LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY. W 
zawodach wzięło udział osiem szkół, które wywalczyły sobie 
awans w turniejach eliminacyjnych: SP 17 Gorzów Wlkp, SP 
Słońsk, SP3 Sulechów, SP 10 Zielona Góra, SP2 Wschowa, SP 
Zbąszynek, SP8 Nowa Sól i SP2 Kostrzyn nad Odrą. W turnie-
ju obowiązywał system gry: mecze w dwóch grupach ,,każdy 
z każdym”, runda finałowa z udziałem I i II zespołu z grupy.
Kostrzynianki w grupie pokonały zespoły ze Słońska, Go-
rzowa i Nowej Soli i do finału weszły z pierwszego miej-
sca. W finale po zaciętej walce przegrały ze Zbąszynkiem 
i Sulechowem, ostatecznie zajmując bardzo dobre III 
miejsce. Wszystkie zawodniczki trenują w Akademii Siat-
kówki działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 i w UKS 
DWÓJKA. Tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie ciężka praca 
na lekcjach wf i treningach. Podziękowania dla dyrektora 
Zespołu Szkół p. Leszka Naumowicza za udostępnienie sali 
do treningów. Niestety nasza szkoła nie ma warunków do 
uprawiania siatkówki (powierzchnia sali przyszkolnej jest 
mniejsza od boiska do siatkówki) i musimy korzystać z 
obiektów pozaszkolnych.
Skład zespołu: Martyna Polkowska (kapitan),Michalina 
Frieske, Oliwia Kolińska, Magdalena Najda, Magda Liszew-
ska, Katarzyna Rykaluk, Natalia Wackoni- Dudek, Natalia 
Sommer, Weronika Domeracka, Hanna Waskin, trener Pa-
weł Bihuniak.

Paweł Bihuniak

Kto nie był niech żałuje a Ci co byli obejrzeli piękny mecz 
i efektowne zwycięstwo na koniec ligowych rozgrywek. Ta-
kiego wyniku chyba nikt się nie spodziewał a zwłaszcza go-
ście z Działdowa. Tenisiści stołowi UKS Warta w ostatnim 
meczu 22. kolejki LOTTO Superligi rozgromili wicelidera i 
niedawnego triumfatora Pucharu ETTU Dekorglass Dział-
dowo 3:0. Tym zwycięstwem nasi tenisiści pożegnali się 
przed własną publicznością z LOTTO Superligą. LOTTO 
Superligę opuściły Dojlidy Wschodzący Białystok i Warta 
Kostrzyn nad Odrą. 
Warta Kostrzyn nad Odrą - Dekorglass Działdowo 3:0
Bogusław Koszyk - Wang Yang 3:0 (11:7; 11:2; 11:7) 
Jakub Perek - Jiri Vrablik 3:2 (11:9; 10:12; 11:8; 9:11; 11:9) 
Daniel Bąk - Xu Wenliang 3:0 (11:9; 12:10; 11:9).

Mariusz Staniszewski

SIATKARKI SP 2
Z BRĄZOWYM MEDALEM

WICELIDER ROZGROMIONY

Korzystając z zeszłorocznych doświadczeń również w tym roku 
MOSiR w Kostrzynie nad Odrą postanowił zorganizować cykl 
biegów, aby w ten sposób promować zdrowy styl życia: Za-
równo po stronie niemieckiej jak i polskiej co rocznie wzrasta 
ilość organizowanych imprez sportowych o charakterze biego-
wym. Wielu biegaczy, szczególnie ze strony polskiej, startuje 
w biegach organizowanych po stronie niemieckiej - tłumaczy 
Zygmunt Mendelski, dyrektor MOSiR - Chcielibyśmy, aby w 
ramach współpracy także znaczna grupa niemieckich biegaczy 
uczestniczyła w biegach po polskiej stronie. Realizacja projektu 
„Bieganie bez Granic” przyczyni się zatem do większej integra-
cji biegaczy po obu stronach Odry, a szczególnie doprowadzi 
do zwiększenia rangi biegów, zwiększenia ilości uczestników. 
Poprzez wspólne bieganie zostanie zatem zrealizowany główny 
cel projektu, jakim jest zacieśnienie więzi i zwiększenie współ-
pracy transgranicznej poszerzonej o kolejne elementy. Grupą 
docelową projektu są mieszkańcy pogranicza polsko-niemiec-
kiego z miastem Kostrzyn nad Odrą oraz Seelow jako główny-
mi partnerami, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas. Za-
kładamy udział około 650 osób.
„Wiosenny Bieg po zdrowie”, pierwszy z cyklu trzech zapla-
nowanych imprez biegowych, pod względem uczestników 
nie zawiódł organizatorów. Przypomnijmy w tym miejscu, 
że jesienią ma odbyć się współzawodnictwo między polsko-
niemieckimi szkołami a zimą Bieg Mikołajkowy. Już na star-
cie biegu rekreacyjnego zameldowało się około 200 biegaczy 
w różnym wieku, a często były to nawet całe rodziny, które 
postanowiły aktywnie spędzić sobotnie przedpołudnie. Dla 
każdego uczestnika biegu przygotowano pamiątkowy medal, 
który na mecie wręczali: radni powiatowi Zygmunt Men-
delski i Andrzej Kail oraz radni miejscy w osobach Piotra 
Dziekana i Krystyny Srokowskiej. W biegu nie była prowa-
dzona żadna klasyfikacja, a na jego czele biegli utytułowani 
biegacze: Mariusz Staniszewski, Klaudia Kobydecka i Da-
wid Marciniak, który tego dnia pełnił również rolę tłumacza. 
Niektórzy ten krótki, niemal kilometrowy bieg potraktowali 
jako rozgrzewkę przed biegiem głównym!. Dla wszystkich 
uczestników zarówno biegu rekreacyjnego jak i głównego 
przygotowano poczęstunek w postaci owoców, napoi, słod-
kości a dodatkowo wszyscy uczestnicy biegu głównego zo-
stali ugoszczeni w Restauracji Centrum Smaku. Ponad to dla 
uczestników biegów przygotowano nagrody niespodzianki 

i rozlosowano je wśród wszystkich biorących udział w bie-
gach. W biegu głównym były to książki o tematyce biegowej 
a rekreacyjnym paczki niespodzianki ze słodkościami.
Już po kwadransie na starcie wyścigu, który miał miejsce 
z ul. Kopernika niemal 50  biegaczy wystartował Dyrektor 
marketingu Kostryńsko-Słubickiej SSE Andrzej Kail. Od 
początku biegu bardzo mocne tempo narzucili dwaj ko-
strzyńscy biegacze Marek Tatara i Tomasz Szmigiel oraz 
Tomasz Chawawko z Dębna, który jeszcze tym razem oka-
zał się lepszy i jako pierwszy zameldował się na mecie a zaraz 
za nim Tomasz Szmigiel i Marek Tatara. Wśród Pań bez-
konkurencyjna okazała się Barbara Pochranowicz ze Stowa-
rzyszenia Maraton Dębno, która wyprzedziła kostrzynianki 
Klaudię Kobydecką oraz Antoninę Frieske. W pozostałych 
kategoriach wyniki prezentujemy w oficjalnym komunikacie 
(na stronie www.mosir-kostrzyn.pl), a zwycięzcom gratulu-
jemy, choć tak naprawdę wygrali wszyscy! Dla najlepszych 
przed godziną 13:00 odbyła się dekoracja, a trofea, medale i 
dyplomy wręczali: wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał 
Kunt, radna Krystyna Srokowska oraz dyrekcja kostrzyń-
skiego MOSiR w osobach Zygmunta Mendelskiego i Ma-
riusza Staniszewskiego. Kończąc imprezę biegacze obiecali 
sobie spotkać się na starcie Kostrzyńskiej Dziesiątki…
Organizatorzy w tym miejscu pragną podziękować Policjan-
tom z kostrzyńskiego komisariatu za zabezpieczenie trasy i 
nieocenioną pomoc przy biegu, harcerzom z Hufca ZHP Ko-
strzyn nad Odrą za pomoc przy zabezpieczeniu trasy biegu 
oraz obsługę organizacyjna biegu(wydawanie wody, owoców 
i słodkości), Piotrowi Dziekanowi, Michałowi Kuntowi i 
Krystynie Srokowskiej za pomoc przy dekoracji biegaczy, 
Andrzejowi Kailowi za wsparcie i pomoc w organizacji bie-
gu a Sebastianowi Jankowskiemu i burmistrzowi Seelow 
Jörgowi Schröder za promocję naszej imprezy po stronie 
niemieckiej, Pani Urszuli Migdal za czuwanie nad zdrowiem 
uczestników biegu,   pracownikom MOSiR Kostrzyn nad 
Odrą Romanowi Bućkowskiemu, Albertowi Semenchenko 
za pomoc sędziowską oraz obsługę organizacyjna imprezy.
Szczególne podziękowania dyrekcja MOSiR w Kostrzy-
nie nad Odrą kieruje do wszystkich biegaczy za udział 
w naszej imprezie i propagowanie zdrowego stylu życia. 
Niech moda na bieganie trwa!
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą 12 maja 2018 roku Wiosennym 
Biegiem po zdrowie rozpoczął projekt Bieganie bez Granic/Rennen über Grenzen. Jak zwykle 
nie zawiedli biegacze z naszego miasta, Dębna i okolic, którzy w sile 45. Biegaczy rywalizowa-
li o trofea. A zanim jeszcze wystartował bieg główny, ponad 200 uczestników wzięło udział w 
biegu rekreacyjnym, gdzie swoją obecność zaznaczyli również nasi sąsiedzi z miasta Seelow.

MODA NA BIEGANIE TRWA!
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Międzynarodowy Puchar Polski o Puchar Prezesa PZZ i Puchar Prezesa K-S SSE S.A już za 
nami, niestety! W dniach 4-5 maja Kostrzyn nad Odrą stał się areną zapaśniczych zmagań 
dla ponad 100 zawodników reprezentujących kluby z: Polski, Czech, Ukrainy oraz Holandii. 
Jeśli chodzi o poziom sportowy dość wspomnieć, że wśród Polaków nie zabrakło zapaśni-
ków należących do ścisłej czołówki, którzy zakwalifikowali się do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, a goście z zagranicy kilkukrotnie stawali na podium. Jeśli chodzi o organizację, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą po raz kolejny stanął na wysoko-
ści zadania. Dobrze spisali się także zapaśnicy SKF Olimp Kostrzyn, którzy zdobyli aż dwa 
brązowe medale w tym mocno obsadzonym turnieju.

ZAPAŚNICZE ŚWIĘTO
JUŻ ZA NAMI

Już w piątek (4 maja) od samego rana Hala Sportowa MO-
SiR przy ul. Wojska Polskiego 6 wypełniła się radosnym 
gwarem. Na miejscu montowano sprzęt do podglądu walk, 
sędziowie przygotowywali swoje stanowiska pracy, a pra-
cownicy MOSiR pod czujnym okiem dyrektora Zygmunta 
Mendelskiego „dopieszczali” ostatnie szczegóły wystroju 
areny walk. Dzięki temu hala sportowo-widowiskowa przy 
ul. Wojska Polskiego w naszym mieście wyglądała profe-
sjonalnie, pięknie i kolorowo. Podkreślały to ekipy, które 
już od rana przybywały do biura zawodów. Również w 
ocenie przedstawiciela Zarządu Polskiego Związku Zapa-
śniczego Piotra Szczeponioka, sędziego głównego Anto-
niego Obryckiego, trenerów reprezentacji zagranicznych 
i krajowych zawody stały na bardzo dobrym poziomie 
organizacyjnym i sportowym, były profesjonalnie przygo-
towane i przeprowadzone. Po południu odbywało się wa-
żenie, a po odprawie technicznej, prowadzonej przez A. 
Obryckiego, Z. Mendelskiego i Andrzeja Kaila (prezesa 
SKF „Olimp” Kostrzyn) zapaśnicy odbyli ostatnie treningi, 
po czym udali się do swoich kwater. Ostatnim akcentem 
tego dnia była wspólna, uroczysta kolacja w Restauracji 
HEJ, gdzie Z. Mendelski życzył wszystkim osiągnięcia jak 
najlepszych wyników podczas zawodów.
W sobotę od samego rana, na trzech matach równocze-
śnie, rozpoczął się maraton zapaśniczy. Dzięki wsparciu 
przez nowoczesną technologię, widzowie nie mieli jed-
nak problemu ze śledzeniem walk swoich faworytów. Na 
ekranach na bieżąco wyświetlane były m.in. informacje o 
poszczególnych pojedynkach i ich punktacji. Jeśli dodać 
do tego piękny wystrój hali, wysoki poziom organizacyjny 
oraz niesamowitą atmosferę tego zapaśniczego święta, którą 
trudno opisać słowami, trudno dziwić się temu, że można 

było skoncentrować się wyłącznie na poszczególnych poje-
dynkach. Po zakończeniu walk eliminacyjnych odbyło się 
uroczyste otwarcie, które swoim występem artystycznym 
uświetniła Formacja Taneczna ROLL DANCE. Wśród go-
ści nie mogło zabraknąć przedstawicieli Powiatu Gorzow-
skiego w osobie Starosty Małgorzaty Domagały, radnych i 
urzędników miejskich, przedstawicieli sponsorów. 
Po otwarciu czekała nas prawdziwa uczta, którą z pewnością 
były finałowe pojedynki. Walki w fazie medalowej były emo-
cjonujące, wyrównane i często ważyły się do samego końca. 
Turniej zdominowali zawodnicy z Utrechtu, bowiem cała 
czwórka stanęła na najwyższych stopniach podium. Nieźle 
zaprezentowali się zapaśnicy z Województwa Lubuskiego, 
którzy zdobyli aż sześć medali (Argos Żary, SKF Olimp Ko-
strzyn nad Odrą i Orlęta Trzciel). Kostrzyńscy zawodnicy 
zdobyli w tej mocne stawce dwa brązowe medale: Kewin 
Metel (kat. 55 kg) oraz Tomasz Lewandowski (kat. 110 kg).
Międzynarodowy Puchar Polski o Puchar Prezesa PZZ i Pu-
char Prezesa K-S SSE S.A nie mógłby się odbyć, gdyby nie 
wsparcie sponsorów. Głównym sponsorem była Kostrzyń-
sko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Organizatorzy 
dziękują serdecznie za wsparcie także firmom: Arctic Pa-
per S.A., MZK Sp.z o.o., BGŻ Bank Paribas, Bricomarche, 
Felgeo.pl, Filus Metal, GBS w Barlinku o/ Kostrzyn, Hanke 
Tissue Sp.z o.o, Hurtownia Pavlus, ICT Poland, IKAA Su-
chomel, Intermarche, Metal Technik - ogrodzenia metalo-
we, Multibor, OK-Styl, Pralnia Perfect, Polchar, Raven Sp.z 
o.o, Restauracja HEJ, Wendre Polska Sp.z o.o. Dziękujemy 
również wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspólne-
go sportowego i organizacyjnego sukcesu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

kat. 41-45 kg 
1. Anatoliy Kotyk UKRAINE (Ukr)
2. Gor Hovsepyan GKS CARTUSIA (Kartuzy)
3. Adrian Redestowicz RCSZ OLIMPIJCZYK (Radom)
3. Jakub Miś ZLKS Zagłębie (Wałbrzych)
kat. 48 kg
1. Dmytro Poter UKRAINE (Ukr)
2. Krystian Kurys MLUKS ORLIK (Wierzbica)
3. Brajan Szreder MOSiR (Grajewo)
3. Szymon Gwizdal MKS CEMENT-GRYF (Chełm)
kat. 51 kg
1. Bredi Slinkers NETHERLANDS (Ned)
2. Patryk Szymański RCSZ OLIMPIJCZYK (Radom)
3. Mikołaj Leń MLKS AGROS (Żary) 
kat. 55 kg
1. Grzegorz Hildebrand MGL KS ORLĘTA (Trzciel)
2. Mateusz Redestowicz RCSZ OLIMPIJCZYK (Radom)
3. Dominik Szreder MOSiR (Grajewo)
3. Kewin Metel SKF OLIMP (Kostrzyn)
kat. 60 kg
1. Salman Khucheev SSA LEGIA1926 (Warszawa)
2. Jakub Otulak MKZ UNIA (Racibórz)
3. Dmitry Marynin UKRAINE (Ukr)
3. Marcin Orliński ZLKS ZAGŁĘBIE (Wałbrzych) 
kat. 65 kg
1. Justin Potmuizen NETHERLANDS (Ned)
2. Maksim Zabołotnytch UKRAINE (Ukr)
3. Jakub Rokicki UKS ZDROWY TARGÓWEK (Warszawa)
3. Michał Czwaliński MKS CEMENT-GRYF (Chełm) 
kat. 71 kg
1. Marcel Sterkenburg NETHERLANDS (Ned)
2. Krzysztof Prasek MKZ UNIA (Racibórz)
3. Dmytro Tarasiuk UKRAINE (Ukr)
3. Kamil Nowak MLKS AGROS (Żary)
kat. 80 kg
1. Tyrone Sterkenburg NETHERLANDS (Ned)
2. Filip Serba ZKS GRANICA (Gdańsk)
3. Dawid Mkrtchyan MKZ UNIA (Racibórz)
3. Konrad Kozłowski RCSZ OLIMPIJCZYK (Radom)
kat. 92 kg
Aleksander Płatek MLKS AGROS (Żary)
Giorgi Shavidze UKS ZDROWY TARGÓWEK (Warszawa)
Jakub Baranowski MLKS AGROS (Żary)
Kamil Zakrzewski MKZ UNIA (Racibórz)
kat. 110 kg
Marcel Albini CZECH REPUBLIC (Cze)
Piotr Siwak MLKS AGROS (Żary)Dominik Krawczyk
KS BIEŻANOWIANKA (Kraków)
Tomasz Lewandowski SKF OLIMP (Kostrzyn)

MEDALIŚCI
MIĘDZYNARODOWEGO
PUCHARU POLSKI

Kostrzyn nad Odrą po raz kolejny był miejscem zmagań 
najlepszych zapaśników w kategorii wiekowej kadetów. Po 
raz kolejny zawodnicy z mojej sekcji pokazali mieszkań-
com miasta, że należą do krajowej czołówki. Dwa brązowe 
medale przy tak mocnej obsadzie cieszą nie tylko trenera 
ale również i mnie. Jestem dumny z postawy moich młod-
szych kolegów. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie 
podziękować panu Zygmuntowi Mendelskiemu, dyrek-
torowi kostrzyńskiego MOSiR’u i wszystkim jego współ-
pracownikom. Dzięki nim każde 
zawody sportowe w naszym mie-
ście stoją na bardzo wysokim po-
ziomie i sprawiają radość zarówno 
zawodnikom jak i kibicom, którzy 
chętnie na nie przychodzą.

Andrzej Kail 
Prezes SKF OLIMP
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